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IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
•
•
•
•
•
•
•
•
•

To be able to make a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID instead of “Meeting ID
or Personal Link Name” and solidify the session.
The Zoom application is free and no need to create an account.
The Zoom application can be used without registration.
The application works on tablets, phones and PCs.
Speakers must be connected to the session 10 minutes before the presentation time.
All congress participants can connect live and listen to all sessions.
During the session, your camera should be turned on at least %70 of session period
Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session.

TECHNICAL INFORMATION
•
•
•
•
•

Make sure your computer has a microphone and is working.
You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session.
Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number,

exp. H-2, S- 1 NAME SURNAME
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24. 07. 2021

10: 00 – 13:00

Meeting ID: 814 6704 1807

Passcode: 242507

HALL: 1

ARŞ. GÖR. TAYLAN ÖZGÜR ÜRESİN

SESSION : 1

MODERATOR:
DOÇ.DR. NESLİHAN COŞKUN KARADAĞ
Türkiye’de Sol Düşünce Ve Ordu: 1960, 1971 ve 1980 Askeri Darbeleri Üzerinden Bir İnceleme

JAFAROVA AYTAJ

Conventional Limitation Of The Carrier’s Material Liability In International Maritime Law

DR. EMİN GİTMEZ

Türk Hukukunda Bireysel Başvuru Yolunun Etkinliği

DR. EMİN GİTMEZ

Covid-19 Döneminde Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolü

BESRA TOKTAŞ

Yemen’de Husiler Ve İran İle İlişkisi (1979-Günümüz)

ÖĞR. GÖR. IŞIL TÜZÜN
ARPACIOĞLU
ÖĞR. GÖR. IŞIL TÜZÜN
ARPACIOĞLU
DOÇ.DR. NESLİHAN COŞKUN
KARADAĞ

Kesin Süreli Kira Sözleşmelerinin Sona Ermesi

DR. ÖĞR. ÜYESİ YAVUZ TURGUTER
ARŞ.GRV.DR. HAKAN KAYA

Bozucu Koşula Bağlı Kira Sözleşmelerinin Sona Ermesi
Vergi Aflarının 3568 Sayılı Yasaya Tabi Meslek Mensuplarının İş Yüküne Etkisi: Adana İli Özelinde
Bir Değerlendirme
Türk Ceza Kanununda Tanımlı Suçlar İle Bu Suçların İktisadi Etkileri: İktisadi Boyutuyla “Suç Ve
Ceza” İlişkisi
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24. 07. 2021

10: 00 – 13:00

Meeting ID: 814 6704 1807

Passcode: 242507

HALL: 2

SESSION : 1

MODERATOR:
DR. RAMAZAN ÖZKUL
DR. ÖĞR. ÜYESI AHMET BERK
ÜSTÜN
BETÜL DÜZENLİ ÇİL
DR. ÖĞR. ÜYESI AHMET BERK
ÜSTÜN
BETÜL DÜZENLİ ÇİL

ARŞ. GÖR. ALİ ÇEVİK
ÖĞR. GÖR. AHMET YILGIN
DR. ÖĞR. ÜYESİ, FARUK GÜVEN
ELİF ALAR ERKAL

Covid-19 Pandemi Döneminde Öğretmenlerin Mobil Öğrenmeye Yönelik Algı Düzeylerinin
İncelenmesi
Covid 19 Pandemi Döneminde Öğretmenlerin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının
İncelenmesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğrencilerinin Boş Zaman Değerlendirme Tutum Ve Davranışları

GÜLENAY KABİL
ALİ YİĞİT KUTLUCA

Pandemi Sürecinde Akademisyenlerin Tükenmişlik Algısının Belirlenmesi: Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi Örneği
P4C Eğitimi Alan Ve Almayan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Düşünme Becerileri Öğretimine
Yönelik Pedagojik Alan Bilgilerinin Karşilaştirilmasi

DR. RAMAZAN ÖZKUL

Okul Güvenliği Ve Sağlığı İle İlgili Öğretmen Ve Yönetici Görüşleri

DR. RAMAZAN ÖZKUL

Öğretmen Ve Yönetici Görüşlerine Göre Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetlerinin İncelenmesi
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SAMET KARAKUŞ
Sosyal Bilgiler Öğretiminde 5E Modeline Göre Hazırlanan Disiplinler Arası Öğretim Yaklaşımına
PROF. DR. AYŞEGÜL ŞEYİHOĞLU
Dayalı Bir Modül Örneği: “Suyun Peşinde”
SAMET KARAKUŞ
5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki “Çevre Sorunları” Konulu Etkinliklerin Disiplinler
PROF. DR. AYŞEGÜL ŞEYİHOĞLU
Arası Öğretim Yaklaşımı Yönünden İncelenmesi
KÜBRA AKDUMAN
Uyarılmış Geri Çağırma Seansları İle Bir Okul Öncesi Öğretmeninin Sorularının Bilişsel
YILMAZ SOYSAL
Taleplerinin Düzenlenmesi
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24. 07. 2021
Meeting ID: 814 6704 1807

10: 00 – 13:00
Passcode: 242507

HALL: 3

GÜLAY YILMAZ

SESSION : 1

MODERATOR:
ASSOC. PROF. DR. EBRU GÖZÜKARA
Erişkin Hastada Unutulmaması Gereken Bir Nefrit: Henoch Schönlein Nefriti

EMİNE AKBAYRAK
DR. ÖĞR. ÜYESİ, ÜMMÜGÜLSÜM
AYSAN

Yaşlı Perspektifiyle Yerinde Ve Başarılı Yaşlanma

MIGANE NIMAAN

Pharmacological Properties Of Medicago Sativa (Alfalfa)

CİHAN HASÇİZMECİ

Erken Çocukluk Çağı Çürüğünden Etkilenen Süt Kesici Dişlerin Zirkonyum Kron İle Estetik
Tedavisi: Olgu Sunumu Poster presentation
Mandibular Sol Birinci Azı Dişin Rejeneratif Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu
Poster presentation
Covid-19 Pandemi Döneminde Spor Kulüplerinin Pazarlama İletişimi Açısından Sosyal Medya
Kullanımı

CİHAN HASÇİZMECİ
RAMAZAN YILMAZ
DOÇ. DR. ARZU BALOĞLU
YAVUZ ABBAK
HİLAL ÇAM ABBAK
NURTEN BAHTİYAR
ŞERİFE SELMİN TOPLAN
YAVUZ ABBAK
HİLAL ÇAM ABBAK
NURTEN BAHTİYAR
ŞERİFE SELMİN TOPLAN

Diyabette İnflamasyon Ve Endotel Belirteçlerinin Karşılaştırılması

Menopoz Sonrası Lipid Ve Diyabet Profillerinin İncelenmesi
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CANBERK ÖZKAN
KAZIM ŞAHİN
HAKKI TAŞTAN
RAMAZAN AKIN
AHMET ULUDAĞ
ÖZLEM KAYACIK GÜNDAY

Ovaryum Kanserli Yumurta Tavuklarında Kurkuminin N-RAS Gen Ekspresyonu Üzerine Etkisi
Poster presentation
Kanyaşın AKKaz Enzimini Engelleyen Herbisitlere Tepkisinin Araştırılması
Borderline Over Tümörüne Eşlik Eden Sezeryan Skar Gebeliği
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24. 07. 2021

14: 00 – 16:00

Meeting ID: 814 6704 1807

Passcode: 242507

HALL: 1

SESSION : 2

MODERATOR:
DR. ÖĞR. ÜYESİ EYUP ATİOĞLU

GÜLŞAH ÇAKAL

Türkiye’de Belediye Hizmetlerinin Özelleştirme Uygulamaları (Sakarya Büyükşehir Belediyesi
SEKAY Projesi Örneği)

ALI UMAR AHMAD
AMINU HASSAN JAKADA
SURAYA MAHMOOD
AHMAD TIJJANI

Effect of Financial Openness, Trade Openness, Financial Instability on Environmental
Degradation in Nigeria

ÖZLEM ARACI

Contribution Of Strategic Human Resource Management To Organizational Strategy

DR. ÖĞR. ÜYESİ EYUP ATİOĞLU

Analysis Of The Relationship Between Aircraft Fleet Age And Fuel Expenses

DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDÜLKADİR
ÖZTÜRK
ÖĞR. GÖR. GİZEM BERBER

Kargo Hizmet Kalite Algısının E-Wom Üzerindeki Etkisi
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24. 07. 2021

14: 00 – 16:00

Meeting ID: 814 6704 1807

Passcode: 242507

HALL: 2

SESSION : 2

MODERATOR:
DR. ÖĞR. ÜYESİ VASFİ KAHYA
DR. ÖĞR. ÜYESİ VASFİ KAHYA

Aile İşletmelerinde Profesyonel Yöneticilere Yetki Devri Sorunsalı: Açık Ve Örtük Bilgi
Paylaşımının Önemi

DR. ÖĞR. ÜYESİ VASFİ KAHYA

Covid-19 Pandemisi İle Değişmek Zorunda Kalan İnsan Kaynakları Uygulamaları

HATİCE TUĞBA KARAGÖZ

Good Fences Do Not Make Good Neighbors: The Concept Of Otherness In Mending Wall

MERVE ARMAĞAN-BOĞATEKIN
IVY HO

How Turkish Citizens Perceive Syrian Refugees In Turkey: A Source And Valence Analysis

NAZİFE SENA ŞAHİN

Evlilik Doyumunun İlişkilere İlişkin Bilişsel Çarpıtmalar, Kişilerarası İlişki Tarzları Ve Ebeveynlik
Biçimleri Açısından İncelenmesi

FREDRİK PETTERSSON

Infrastructure Planning in Scania a Discourse Analytical Approach to the Concepts of Regional
Development and Sustainability in the Planning Process
Futbol’un Farklı Yaş Gruplarında Seçilmiş Motor Özelliklerine ve Vücut Kitle İndeksine
Etkilerinin İncelenmesi

ALPEREN AKBULUT
SERDAR BÜYÜKİPEKCİ
MUSTAFA SABIR BOZOĞLU
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24. 07. 2021
Meeting ID: 814 6704 1807

14: 00 – 16:00
Passcode: 242507

HALL: 3

SESSION : 2

MODERATOR:
DR. ÖĞR. ÜYESİ DENİZ BARIŞ CEBE
DR. ÖZGÜR POYRAZ
BAYRAM EMİRHAN BİLİCİ
ŞÜKRÜ CAN GEDİK
DR. ÖZGÜR POYRAZ
FURKAN ÖZKAN
OSMAN ONUR BAŞ

Hücresel Kafes Yapılarının Eklemeli İmalatı: Tasarım Karakteristikleri, Üretim Ve Performans

Toz Yatağı Füzyon Esaslı Eklemeli İmalat İle Üretilen Tİ6AL4V Alaşımında Porozite

ZARIAB FATIMA ABRO
SHAFQAT UR REHMAN

Implementing Artifical Neural Network with Word Representation Technique For
Recommending Developers To Fix Software Bugs

TALİP AĞDAŞAN
BARIŞ KALAYCIOĞLU

Yarı Eliptik Yüzey Çatlağı İçeren Namlunun Değişken İç Basınca Göre Dayanımının Ve Çatlak
Davranışının Sayısal Olarak İncelenmesi

FATİH ÖZTÜRK
YAĞMUR ALTUN
DR. ÖĞR. ÜYESİ DENİZ BARIŞ CEBE

Çalışanların İş Motivasyonunun Ahp Temelli Topsis, Vikor Ve Promethee İle Değerlendirilmesi

AYŞE CAN
PROF. DR. HAKAN USTA

Low Band Gap Bodipy-Based Donor Polymers For Inverted Organic Solar Cells

Yeni C 2-Simetrik Kiral Tetraamitlerin Sentezi Ve Jelleşme Özelliklerinin Araştırılması
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25. 07. 2021

10: 00 – 12:00

Meeting ID: 814 6704 1807

Passcode: 242507

HALL: 1

SESSION : 1

MODERATOR:
DR. ÖĞR. ÜYESİ İDRİS SÖYLEMEZ
BAYRAM BOZHÜYÜK

Selanik Bizans Kültürü Müzesindeki Piktogram Tasarımlarının İncelenmesi Ve Öneriler

BAYRAM BOZHÜYÜK

Kentlere Ait Mimari Göstergelerin Piktogram Yoluyla Haritalandırılması

YL. RAMAZAN SAÇ

Babadan Oğula Geleneğin Aktarımı: Âşık Laçin Aladağlı Ve Âşık İsmail Aladağlı

ARŞ. GÖR. DR. GAMZE ÜNSAL
TOPÇU

Nazirecilik Geleneğinde Fasîh Ahmed Dede Örneği

ARŞ. GÖR. DR. GAMZE ÜNSAL
TOPÇU
DR. ÖĞR. ÜYESİ LEYLA ALPTEKİN
SARIOĞLU
ARŞ. GÖR. NESLİHAN POLAT
AKTAŞ
DR. ÖĞR. ÜYESİ İDRİS SÖYLEMEZ

Klasik Türk Edebiyatı Türkçe Divan Dîbâcelerinde Hikemî Söylem

Klasik Türk Şiirinde “Bağrı Başlı” Deyimi Üzerine

Hac Konulu Atasözleri Üzerine
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25. 07. 2021
Meeting ID: 814 6704 1807

10: 00 – 12: 00
Passcode: 242507

HALL: 2

SESSION : 1

MODERATOR:
ASSOC. PROF. DR. F. OBEN ÜRÜ
MUSTAFA MAVAŞOĞLU

Semaver’de Demlenen İkili Karşıtlıklar: Göstergebilimsel Bir Okuma Denemesi

MUSTAFA MAVAŞOĞLU

Kuruluşundan Bugüne TBMM Milletvekilleri, Yabancı Diller Ve Fransızca

MAHMUT POLAT BİRDEN

Bireyin Tanımlanmasında Bilginin Kaynağı Sorunu

MUSTAFA DERE

Orhan Veli’nin Şiirlerindeki Kişi Ve Yer Adlarının Anlamsal Çerçevesi

ASSOC. PROF. DR. F. OBEN ÜRÜ
ASSOC. PROF. DR. EBRU
GÖZÜKARA

Revealing The Types Of Innovation Networks With Cases

DR. YILDIZ YENEN AVCI

Cahit Uçuk’un Masal Türüne Getirdiği Yenilikler

DR. YILDIZ YENEN AVCI

Millî Edebiyat Dönemi Romanlarında Akrabalık İlişkisi 3: Amca Ve Dayılar

DR. ÖĞR. ÜYESİ RAMY MAHMOUD

Arapça Atasözlerinde Kader Anlayışı
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25. 07. 2021

10: 00 – 12:00

Meeting ID: 814 6704 1807

Passcode: 242507

HALL: 3

NECMETTİN AKTEPE
AYŞE BARAN

SESSION : 1

MODERATOR:
Dr. Öğr. Üyesi NECMETTİN AKTEPE
Biyolojik Kaynaklı Gümüş Nanopartiküllerin Sentezi Ve Tanımlanması

NECMETTİN AKTEPE

Rosmarinus Officinalis (Biberiye) Bitkisinin Yeşil Yaprağı İle Sentezlenen Gümüş

ZELİHA ATİOĞLU

Nanopartiküllerin (Agnp) Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi
Vesicare İlacının Etken Maddesinin Kristal Yapısının X-Işınları Toz Kırınım Metodu İle
İncelenmesi

DR. ÖĞR. ÜYESİ BERNA
KAVAKCIOĞLU YARDIMCI
ZEHRA MOLLAOĞLU

Bazı Bor Türevlerinin Ökaryotik Maya Modeli Üzerindeki Etkileri

ZÜLEYHA ENDES EĞRİBAŞ

Bitkisel Üretimde Doğal Alternatif Hormon Kullanımı

İBRAHIM DENEME
PROF. DR. HAKAN USTA

(BTBT): A New Direction for Organic-SERS Platforms

K.R.Padma
K.R.Don

Cheapest And Effectıve Bıoremedıatıon Technıque In Combıntıon Wıth Artıfıcıal Intellıgence To
Detect And Recover Contamınated Soıl
Farklı Yöntemlerle Hazırlanan Orobanche ramosa L. Ekstraktlarının Antioksidan, Antimikrobiyal
Aktiviteleri ve Toplam Fenolik, Flavonoid, Karbonhidrat ve Mineral İçeriğinin Belirlenmesi

NESLİHAN TEKİN KARACAER
DEMET ERDÖNMEZ
MEHMET KARATAŞ
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25. 07. 2021

14: 00 – 16:00

Meeting ID: 814 6704 1807

Passcode: 242507

HALL: 1

SESSION : 2

MODERATOR:
DR. ÖĞR. ÜYESİ ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ
DR. ÖĞR. ÜYESİ ASLIHAN
YAVUZALP MARANGOZ

Pazarlamama Kavramı Ve Uygulama Alanları

KAAN YİĞENOĞLU

Değer Teorisi Bağlamında Piyasa Toplumunun Yükselişi

KAAN YİĞENOĞLU

Değer Temelli Liderliğin Gerekliliği

ALI RECAI DIREKÇI
ASSIS. PROF. ABDULLAH TIRGIL

Effects Of Incentives On Employment: An Analysis On Firms In Turkey’s Manufacturing Industry

SİBEL KARAKUŞ

Altın Fiyatları Ve Bist Sınai Endeksi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

ESRA ARACI

E-Dönüşüm Sürecinde E- Fatura
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25. 07. 2021

14: 00 – 16:00

Meeting ID: 814 6704 1807

Passcode: 242507

HALL: 2

HİCRAN ÖZDEMİR
DR. EYYÜB ENSARİ CİCERALİ
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PHARMACOLOGICAL PROPERTIES OF MEDICAGO SATIVA (ALFALFA)

Migane Nimaan
1

Çankırı Karatekin University, Science Faculty, Biology Dept., 0000-0002-2286-1798

ABSTRACT
Medicago sativa is one of the most common forage crop around the world. Also knows as
alfalfa Medicago sativa is a perennial herb. It originated in southwestern Asia and was first
cultivated in Iran nowadays it has been distributed worldwide due to its popularity as an
agricultural species.His popularity is due to its soil-conditioning properties, and ability to fix
nitrogen. On top of that Medicago sativa (Linn.) has been long established as herbal medicine
all around the world for the treatment of a variety of diseases. The aim of this study is to review
the potential properties of the Medicago sativa which could contribute more effectively to the
pharmaceutical industries. A non-experimental approach, namely a systematic literature study,
was used. This plant has a long tradition of use in folk medicine. Several studies show that
besides protein, Medicago sativa synthesizes a variety of secondary metabolites. Amid
secondary metabolite classes produced by alfalfa, the saponins and flavonoids are of the most
studied and describe. Different saponins are found in the Medicago sativa. The different types
of flavonoid are also present in the plant but they are less than the saponins . Those bioactive
compounds are well known for their therapeutic potential as antimicrobial, anti-inflammatory,
anticancer, and antioxidant activities. Furthermore, it was shown that it helps reduce cholesterol
and affects different areas such as neuroprotective , antiulcer , estrogenic , and in the treatment
of atherosclerosis. This study will discuss the many pharmacological properties present in the
Medicago sativa and their potential in medicine.
Keywords: Medicago sativa, antimicrobial, alfalfa, secondary metabolites, flavonoids,
saponins, anticancer.
1. INTRODUCTION
Plants take part an important role in preserve human health and ameliorate the quality of human
life for thousands of years, and have contributed as valuable components of medicines,
seasonings, beverages, cosmetics, and dyes. Herbal medicine is established on the proposition
that plants carry natural substances that can stimulate well-being along with relieving illness.
In modern times, the focus on plant analysis has grown all over the world, and a majority of
documentation was collected to show the vast potential of medicinal herbs employed in various
traditional systems. M. sativa is the most cultivated legume in the world. Worldwide production
was around 436 million tons (436000000 metric tons) in 2006. Moreover the largest M.
sativa producer in the world is the USA, but considerable area is found in Argentina (primarily
grazed), Australia, South Africa, and the Middle East (FAO 2006). M. sativa is a cool season
perennial legume living from three to twelve years, depending on variety and climate (image
1).
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The existence of a broad scope of chemical compounds designates that the plant could conduct
in the development of novel agents having good biological activity. Research on the chemical
compounds of the plant will provide new medicinal advances (Tütem, 2010). Numerous
chemical compounds are present in the plant. Saponins, flavonoids, phytoestrogens, coumarins,
alkaloids, amino acids, phytosterols, vitamins, digestive enzymes and terpenes constitute major
classes of phytoconstituents of the plant.

Image 1.Medicago sativa
Taxonomic classification
Kingdom: Plantae, Subkingdom: Viridiplantae, Infrakingdom:Streptophyta, Superdivision:
Embryophyta, Division: Tracheophyta, Subdivision: Spermatophytina, Class: Magnoliopsida,
Order: Fabales, Family: Fabaceae, Genus: Medicago, Species: Medicago sativa
2. MEDICINAL USES
Medicago sativa has been used by the Chinese since the sixth century to treat kidney stones,
fever, gravel, dysuria and to relieve fluid retention and swelling. Ancient Indian Ayurvedic
physicians employed the Medicago sativa to cure ulcers, arthritis pain, and fluid retention.
Early Americans applied Medicago sativa to heal from arthritis, boils, cancer, scurvy, and
urinary and bowel problems(Rafińskaa K.2017). Moreover in Iraq Medicago sativa is utilized
in arthritis.). In Mexico, Medicago sativa is believed to ameliorate the memory along with
treating sore muscles and inflammation. This also includes Turkey where Medicago sativa is
employed as cardiotonic and to treat scurvy and arthritis (Michael et al., 2007).
Modern research effectuates specified it is used in that different area such as neuroprotective,
hypocholesterolemic,
antioxidant,
antiulcer,
antimicrobial,
hypolipidemic,
immunopotentiating, estrogenic, digestive, nutritive for the human body, and in the treatment
of atherosclerosis, heart disease, stroke, cancer, diabetes and neurovegetative menopausal
symptoms in women (Rafińskaa K.2017). Amid M. sativa secondary metabolites,
saponins,flavonoid and phytoestrogens provide compelling medicinal and nutraceutical
possibilities (image 2).

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-42-4

www.selcukkongresi.org

Page | 2

SELJUK SUMMIT 4th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS

Image 2 . Secondary metabolites and biological activity in Medicago sativa
2.1. Saponin

More than 33 different saponins are found in the Medicago sativa.Several saponins compounds
such as medicagenic acid, 3-0-glucoside and 3,28-diglucoside of medicagenic acid,
hederagenin, hederagenin glycosides, zanhic, bayogenin acid, azukisaponin and
soyasapogenols A-I, were isolated from the aerial parts of alfalfa (Dewey, 2001). Antimicrobial
activity of saponins from M. sativa has been investigated in resistance to selected medically
important yeasts, Gram-positive and -negative bacteria.An augmentation of the antibiotic
activity was observed going from the saponin extracts to the sapogenin samples. Against Grampositive bacteria (Bacillus cereus, B. subtilis, Staphylococcus aureus, and Enterococcus
faecalis) the activity was especially high . It was also notice the presence of a discrete antifungal
activity mainly against Saccharomyces cerevisiae. Medicagenic acid was responsable of the
microbial properties of medicago sativa (Avato et al., 2006). Saponins from the Medicago sativa
also shown to decrease cholesterolemia without changing the levels of high density lipoproteincholesterol. Furthermore,they helps to reduce intestinal absorption of cholesterom along with
augmenting fecal excretion of endogenous and exogenous neutral steroids and bile acids, and
decreasing the percencentage of fecal deoxycholic and lithocholic (Malinow et al., 1981).
Khaleel et al. (2005) carry out a study that show that highest saponin content extract just before
fruiting stage (free from both coumestrol and canavanine) of M. sativa revealed significant
hypocholesterolemic and antiatherosclerotic activity.With this study it was demonstrate that M.
sativa was found to safely reduce natural cholesterol and to possess a strong anti-atherosclerotic
activity.In another study, the capacity of M. sativa plant to decrease liver cholesterol
aggreagation in cholesterol-fed rats was intensified by the removal of saponins. On that account
it appear that M. sativa saponins play an important role in neutral steroid excretion, but are not
essential for increasing bile acid excretion (Story et al., 1984).

2.2. Flavonoids
Nine flavones and adenosine have been identified in aerial parts of alfalfa.Functional properties
including antioxidant, anti-inflammatory, and XO inhibitory activities are observed in several
studies and attributed to the presence of phenolics and flavonoids. Manpong et al. (2009) and
Nicolis et al. (2008) both conclude that some flavonoid and phenolic compounds including
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pyrogallol, gallic acid, naringin, and quercetin show anti-inflammatory activities and
antioxidative activities. A connection between integral phenolic content with antioxidant
activity of Tanacetum subspecies has been reported by Tepe and Sokmen (2007). Several
properties such as antimicrobial, antiviral, anti-ulcerogenic, cytotoxic, antineoplastic,
mutagenic, antioxidant, anti-hepatotoxic, antihypertensive, hypolipidemic, anti-platelet and
anti-inflammatory have been found resulting in the presence of phenolic and flavonoid
compound. These compounds appear ubiquitously in plants and flavonoids such as quercetin,
fisetin, and myricetin showed the most result (Karimi et al., 2010). Antioxidants are responsible
for preventing oxidative damages to the cellular components as a consequence of biochemical
reactions. Various phenolics and flavonoids occurred to be more active than vitamins to prevent
oxidative damages to the cellular components as a consequence of biochemical reactions and
were attributed to the antioxidants activities. Their activities depend on the structure and total
number of hydroxyl groups (Prochazkova et al., 2011).
2.3 Other compounds
Furthermore, there are also others compounds present in the Medicago sativa that show
therapeutic effect. The root and leaves of Medicago sativa possess triterpenoid glycosides that
shown antibacterial activity against Corynebacterium michiganense, Corynebacterium
insidiosum, and Agrobacterium tumefaciens (Timbekova, 1995). The inhibitory effects of these
glycosides on cotton and cabbage seed germinations have also been tested. Moreover, another
compound phytoestrogens, mainly coumestrol, apigenin, and quercetin exhibit strong
estrogenic activity and have the potential for use in the treatment of hormone-related cancers
(Huyghe et al., 2007).
3. CONCLUSION
For centuries Medicago sativa has been used as homeopathic and Ayurvedic medicine. The
Council of Europe registers the plant as a natural flood flavor (category N2; N3) allowing
Medicago sativa to be added in small quantities to foodstuff with a limitation on the
concentration. The plant is also registered as GRAS (generally recognized as safe ) in the USA.
Medica sativa possesses a range of secondary metabolites some of whom suspected to have
therapeutic effects. Saponins and flavonoids are the most well-known. Several studies have
shown that this compound has a large domain of application in pharmaceutical science.
Antimicrobial, antifungal, anti-inflammatory, decreasing cholesterol are some of the many
capacities of this compound. The traditional medicinal effects has been known for a long time
but only sporadic research has been conducted to prove these traditional claims. Medicago
sativa carries great pharmacological potential that deserves deep investigation. In conclusion,
it is necessary to exploit the maximum potential properties in the field of medicinal and
pharmaceutical for Medicago sativa.
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BORDERLİNE OVER TÜMÖRÜNE EŞLİK EDEN SEZERYAN SKAR GEBELİĞİ
Özlem KAYACIK GÜNDAY1
1
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum
Ana Bilim Dalı, 0000-0002-9249-679X

ÖZET
Amaç: Bu olgu sunumunda, üreme çağındaki bir kadında, nadir görülen sezeryan skar gebeliği
ve yine nadir görülen borderline ovarian tümörün, aynı anda görüldüğü ilk vakayı sunuyoruz
Metaryal Metod: 37 yaşında hasta, gebelik ve karın ağrısı şikayeti ile başvurdu. Hastanın
özgeçmişinde, üç kez sezeryan ile doğum öyküsü dışında özellik yoktu. Transvaginal
ultrasonografi (USG) ile değerlendirilmede, CRL (baş- popo uzunluğu), 5 hafta 5 gün ile
uyumlu, sezeryan skarı üzerinde yerleşim gösteren ve yolk kesesi bulunan, canlı gebelik
izlendi. Sağ over normaldi. Sol adneksden kaynaklanan, 30x12x9 cm. çapında, multioküler,
anekoik yapıda kistik kitle izlendi. Pelvik renkli doppler USG’ de, adneksiyel kitlede, solid
komponent ve solid komponente ait doppler kodlanması izlenmedi. Abdominal manyetik
rezonans görüntülemede, renal pelvisi doldurarak, epigastrik bölgeye kadar uzanan, en geniş
yerinde 19x12x22 mm. boyutunda, içinde hemorajiye sekonder, sıvı- sıvı seviyelenmelerinin
olduğu, ön planda endometrioma ya da over kaynaklı kistadenoma düşündüren, sol adneksiyel
kitle lezyonu izlendi. Lenfadenopati saptanmadı. Tümör belirteçleri normaldi. Hastaya teşhistedavi amacıyla, açık teknik laparoskopi ile batına girildi. Sol adneksden kaynaklı, solid yapı
içermeyen, pür kistik, düzgün sınırlı, üç loblu, içi sıvı dolu, mobil kistik kitle izlendi. Kistin
seröz içerikli mayisi, küçük delik açılarak boşaltıldı. Aspirasyonla yaklaşık1000 cc mayii
boşaltıldı ve kistin yarı yarıya küçülmesi sağlandı. Aspirasyona devam edildiği sırada, kistin
altında bir noktada, akut kanama oluştuğu için, pfannensteil kesi ile, laparotomiye geçildi. Sol
salpenjektomi yapılarak kist tamamen çıkarıldı. Frozen inceleme için patolojiye yollandı;
benign geldi. Promontoryum üzerindeki venöz pleksusdan aktif kanama odağı izlenmesi
üzerine, kalp- damar cerrahisi peroperatif davet edildi ve kanayan venöz damarlar primer
sütüre edilerek kanama durduruldu. Hastanın, skar gebeliğinin vakumu öncesinde, olası akut
kanama riski ve uterus koruyucu cerrahi için, sol arteria uterina ve sağ internal iliak arter
ligasyonu yapıldı. Bilateral üreterler vizüalize edildi. Batın kapatılmadan önce, skar gebeliği,
vakum küretaj ile aspire edildi. Bu sırada aktif kanama izlenmemesi üzerine batın kapatıldı.
Kesin patoloji sonucu: intestinal tip ile uyumlu, müsinöz borderline tümör ve paratubal kist
olarak geldi. Hasta kesin patoloji sonucuyla onkoloji konseyinde görüşüldü. Apendektomi ve
kolonoskopi önerildi.
Sonuç: Sezeryan skar gebeliği, vakum küretaj sonrası ciddi kanama nedeniyle histerektomi
gerektirebilen, yüksek riskli bir ektopik gebelik çeşididir. Oldukça nadir izlenmekle beraber,
sezeryan oranları arttığı zaman görülme sıklığında artış beklenebilir. Ciddi kanama potansiyeli
olan skar gebeliklerinde, vakum küretajla beraber olası laparotomi ihtiyacı ve kan hazırlığı
yapılarak ameliyata girilmelidir. Ameliyata girecek cerrah, retroperiton diseksiyonu ve arter
ligasyonu açısından tecrübeli olmalı ve gerektiğinde multidisipliner yaklaşımla cerrahi yardım
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alınmalıdır. Vakamız sezeryan skar gebeliği ile eş zamanlı borderline over tümörü olması
açısından ilk olma özelliği taşımaktadır.
Anahtar kelimeler: skar gebeliği, borderline over tümörü, over kisti
GİRİŞ
Sezeryan operasyonu, anne ve bebek için hayat kurtarıcı bir operasyon olmakla beraber, son
yıllarda, Dünya’da ve ülkemizde, sezeryan oranlarının artması ile birlikte (Betrán et al., 2016),
aslında çok nadir görülen sezeryan skar ektopik gebelikleri (SSEG)’de daha sık görülmeye
başlanmıştır (Rotas, Haberman & Levgur, 2006). SSEG, önceki sezaryen doğumu sırasında,
histerotomi bölgesindeki myometriumda oluşan skar defektine, blastosist göçü nedeniyle
oluşur. Transvajinal ultrasonografi (TVUSG)’de mesane ile sınırı net ayrılamayan ve renkli
Doppler ultrasonografi (USG)’ de, etrafında kan akımı izlenen gebelik kesesinin,
myometriyumdaki skar defektinde görüntülenmesi ile teşhis edilirler (Moschos, Wells &
Twickler, 2014). İmplantasyonun derinliğine bağlı olarak, uterin kaviteye doğru ilerleyen tip
1 ve mesaneye doğru ilerleyen tip 2 olarak, iki farklı SSEG tipi tanımlanmıştır (Vial, Petignat
& Hohlfeld, 2000). Uterin seroza- mesane ara yüzünün incelmesi ve gebelik haftasının
ilerlemesi ile beraber, bu tip gebeliklerde uterus rüptürü riski, plasental invazyon
anomalilerinin gelişimi (akreata/inkreata/perkreata) ve ciddi kanama riski nedeniyle perinatal
mortalite artmıştır. Bu nedenle tanı konar konmaz sonlandırılmalıdır (Ben Nagi, Ofili-Yebovi,
Marsh & Jurkovic, 2005).
Borderline over tümörleri (BOT), artmış hücresel proliferasyon ve hafif nükleer atipi varlığı
ile karakterize, ancak destrüktif stromal invazyon yapmayan, epitelyal orijinli neoplazmlardır
(Silverberg et al., 2004). 10 yıllık sağ kalımı %97 ile, genellikle mükemmel bir prognoza
sahiptirler. Müsinöz BOT’leri, intestinal tip (%85) ve endoservikal tip (%15) olmak üzere iki
alt tipi vardır. İntestinal tip, nispeten daha yaşlı kadınlarda (40 ila 50 yaş arası) görülür.
Genellikle tek taraflı, büyük, multiloküler kistlerdir ve çoğu durumda overler ile sınırlıdır
(Hart, 2005). Müsinöz BOT, cerrahi tedavisinde, apendektomi dahil olmak üzere cerrahi
evrelemeyi içerir. Adjuvan kemoterapi endike değildir (Silverberg et al., 2004).
OLGU SUNUMU
37 yaşında hasta, gebelik ve karın ağrısı şikayeti ile başvurdu. Hastanın özgeçmişinde, üç kez
sezeryan ile doğum öyküsü mevcut olup sistemik hastalığı yoktu. TVUSG ile değerlendirmede,
CRL (baş- popo uzunluğu) 5 hafta 5 gün ile uyumlu, sezeryan skarı üzerinde yerleşim gösteren
ve yolk kesesi bulunan, canlı gebelik izlendi. Sağ over normaldi. Sol adneksden kaynaklanan,
30x12x9 cm. çapında, multioküler, multiseptalı, anekoik yapıda kistik kitle izlendi. Jinekolojik
muayenesinde: serviks nullipar, vajende kahverengi renkli eski kan izlendi. Pelvik renkli
doppler USG’ de, adneksiyel kitlede, solid komponent ve solid komponente ait doppler
kodlanması izlenmedi. Alt ve üst abdomen manyetik rezonans görüntülemede, renal pelvisi
doldurarak, epigastrik bölgeye kadar uzanan, en geniş yerinde 19x12x22 mm. boyutunda,
içinde hemorajiye sekonder, sıvı- sıvı seviyelenmelerinin olduğu, ön planda endometrioma ya
da over kaynaklı kistadenoma düşündüren, sol adneksiyel kitle lezyonu izlendi (Görsel 1).
Pelvisde minimal sebest sıvı mevcuttu. Lenfadenopati saptanmadı. Labarotuvar tetkiklerinde,
tümör belirteçleri normaldi. Hb: 12,4 g/ dl, kan beyaz küre: 6720/ mm3, trombosit: 171 103/
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uL, üre: 12,3 mg/dl, AST: 19,7 U/L idi. Hastaya teşhis- tedavi amaçlı, açık teknikle laparoskopi
ile batına girildi. Sol adneksden kaynaklı, solid yapı içermeyen, pür kistik, düzgün sınırlı, üç
loblu, içi sıvı dolu, mobil kistik kitle izlendi. İki lobun seröz içerikli mayisi, küçük delik
açılarak boşaltıldı (Görsel 2-3). Aspirasyonla yaklaşık 1000 cc mayii boşaltıldı ve kistin yarı
yarıya küçülmesi sağlandı. Aspirasyona devam edildiği sırada, kistin altında bir noktada akut
kanama oluştuğu için laparotomiye geçildi. Promontoryum üzerindeki venöz pleksusdan aktif
kanama odağı izlenmesi üzerine, kalp- damar cerrahisi peroperatif davet edildi ve bu arada sol
salpenjektomi yapılarak kist tamamen çıkarıldı. Sol kistik kitle frozen inceleme için patolojiye
yollandı. Kanayan venöz damarlar primer sütüre edilerek kanama durduruldu. Hastanın sol
arteria uterina ve sağ internal iliak arter ligasyonu yapıldı. Bilateral üreterler vizüalize edildi.
Batın kapatılmadan skar gebeliği, vajinal yolla USG eşliğinde, vakum küretaj ile aspire edildi.
Bu sırada aktif kanama olmadı; ancak uterus çok yumuşaktı. Uterotonik uygulanması ve aktif
kanama izlenmemesi üzerine ve frozen inceleme, benign gelmesi üzerine, batına bir adet dren
konarak kapatıldı. Kesin patoloji sonucu: intestinal tip ile uyumlu, müsinöz borderline tümör
ve paratubal kist olarak geldi. Kist içeriği: kan elemanları ve makrofajlar idi. Hasta kesin
patoloji sonucuyla Onkoloji Konseyi’ nde görüşüldü. Apendektomi ve kolonoskopi önerildi.
SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
SSEG, ilk olarak 1978 yılında tanımlanmış ve 2001 yılına kadar sadece 19 olgu bildirilmiştir
(Ash, Smith & Maxwell, 2007). SSEG için en ideal tedavi yöntemi hakkında, görüş birliği
yoktur ("Medical treatment of ectopic pregnancy: a committee opinion," 2013). Tedavisi
zordur; başarısızlıkla sonuçlanarak, kanamaya neden olabilir ve sonuçta histerektomi
gerektirebilir (Rotas et al., 2006). Amerikan Üreme Tıbbı Derneği, seviye III kanıtlara
dayanarak dilatasyon ve küretaj (D&C), laparoskopi/ laparotomi ile eksizyon, medikal tedavi
veya bunların kombinasyonu gibi farklı tedavi yöntemleri önermektedir. Hangi tedavi
yönteminin seçileceği, hastanın mevcut hemodinamik durumu, gebelik haftası, ilerideki
gebelik isteği, hasta uyumu, eşlik eden hastalıkların olup olmamasına ve cerrahi tecrübeye göre
değişir. Düzey II kanıtı şu anda transvajinal veya laparoskopik histerotomi gibi, gebeliği ve
skar defektini, aynı anda ortadan kaldıran minimal invaziv yaklaşımları desteklemektedir. Bu
yöntemler minimum komplikasyonla yüksek başarı oranına sahiptir. Bununla birlikte, yeterli
randomize kontrollü çalışma olmaması nedeniyle, bu önerileri desteklemek için sürekli
araştırmalara ihtiyaç vardır ("Medical treatment of ectopic pregnancy: a committee opinion,"
2013). Maheux-Lacroix ve ark. ise cerrahi ve kombinasyon tedavilerinin daha etkili olduğunu,
tek başına medikal tedavi ile başarısızlık riskinin arttığını gözlemlediler (Maheux-Lacroix et
al., 2017). Bizim olgumuzda, hastanın ilave olarak adneksiyel kistinin olması nedeniyle, zaten
cerrahi girişim gerekliliği söz konusu idi.
Laparoskopi, benign ovarian tümör için standart teknik haline gelmiştir. Müsinöz BOT' ün,
preoperatif teşhisinin doğruluğu düşük olduğu için, sıklıkla laparoskopik cerrahi kullanılır.
Laparoskopi, kist rüptürü, tümör hücresi yayılımı ve trokar bölgesi metastazı gibi potansiyel
tekrarlama riskine sahiptir. Bununla birlikte, laparotomi ve laparoskopi arasında kötü prognoz
açısından fark yoktur. Laparoskopi ile nüks vakalarının çoğu konservatif olarak tedavi edilir
(Morice et al., 2012). Vakamızda, preoperatif benign özellikler göstermesi nedeniyle açık
teknik laparoskopi tercih ettik. Primer cerrahiden sonra beklenmedik borderline histoloji
bulunursa, yeniden evreleme cerrahisi planlanabilir. İleri evre- invaziv hastalığı olan vakalar
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dışında, BOT olan genç kadınlarda, doğurganlığı koruyucu cerrahi uygun bir stratejidir. Ancak
kistektomi koruyucu cerrahi olmakla birlikte en yüksek nüks riskine sahiptir ve uzun süreli
takip gerektirir (Ushijima et al., 2015). Vakamızda, kistin büyüklüğü, morfolojik olarak normal
ovaryan doku izlenmemesi nedeniyle salpigoooferektomi uyguladık. Kesin patoloji sonucu,
intestinal tip benign borderline tümör olarak geldi.
Tip 2 SSEG’ nin sadece vakum küretajla tedavisi sonrası, kanama riski ve tedavinin başarısız
olma ihtimali daha yüksektir (Wu et al., 2015). Ancak, Peterson ve ark. totalde 2037 SSEG’li
vaka bulunan derlemelerinde, mesane ile gebelik kesesi arasındaki miyometriyum kalınlığı
veya SSEG tipinin, tedavi seçeneğine etkisi konusunda bir fikir birliği bulamadılar (Birch
Petersen, Hoffmann, Rifbjerg Larsen & Svarre Nielsen, 2016). USG bulgularımızda, kesenin
mesaneye olan yakınlığını göz önünde bulundurarak, adneksiyel kistin çıkarılması sonrasında,
anormal kanamayı önlemek ve hastanın isteği doğrultusunda da uterus koruyucu cerrahi
sağlamak ve öncesinde damar onarımı için retroperiton diseksiyonu da yaptığımız hastanın kan
kaybını da en az düzeyde tutmak için, arter ligasyonu uyguladıktan sonra, batını kapatmadan
önce, gebeliği vakum ile aspire ettik. Hastanın peroperatif kanaması olmaması sayesinde
histerektomi gerekmedi.
Gebelik materyali ile beraber sezeryan skarı tamamen çıkarıldığı zaman, nüks riskinin ne
olduğu bilinmemektedir (Maheux-Lacroix et al., 2017). Cerrahi beceri de hangi tedavinin
seçileceği konusunda belirleyici olabilir. SSEG nadir görülür ve cerrahlar muhtemelen en aşina
oldukları prosedürü seçerler. Vakamız ovarian tümörün de eşlik etmesi ile birlikte, ilk vaka
olabilir ve cerrahi süre ve morbiditeyi artırmamak adına ve hastanın tekrar gebelik isteği de
olmadığı için, ayrıca, vakum sonrası kanama durduğu için ilave cerrahi gerekmedi ve skar
defektine yönelik girişim de uygulamadık.
D&C ile kombine edildiğinde, bilateral uterin arter embolizasyonu uygulanan vakalarda, tek
başına D&C yapılan vakalara göre, kanama ve başarısızlık riski daha azdır (Li, Xiao, Wan &
Xue, 2014). Randomize kontrollü çalışmalarda, kalıcı veya geçici uterin arter ligasyonunun,
kan kaybını azaltmak için etkili bir strateji olduğu gösterilmiştir (Vercellino et al., 2012). Bu
nedenle, vakamıza, arter ligasyonu uygulamamız, uterin arter embolizasyonuna benzer bir etki
yaratmış ve kan kaybını önleyerek, başarıyı artırmış olabilir. Ayrıca, hastanemizde, uterin arter
embolizasyonu deneyimi olan hekim bulunmamaktadır. Hastamızda, postoperatif dönemde,
beta HCG dramatik olarak düştü ve ilave tıbbi veya cerrahi tedavi gerektirmedi. Kesin patoloji,
intestinal tip BOT olan hasta için, ileriki zamanlarda, apendektomi ve kolonoskopi planlandı.
GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Artan sezaryen doğum sayısı ile hekimlerin, SSEG ile karşılaşma ihtimalleri artacaktır. O
nedenle tanı ve tedavi yaklaşımları konusunda bilgili olmak gerekir. Hayatı tehdit eden
kanamaya neden olabileceğinden, SSEG’ in erken teşhis ve tedavisi önem kazanır. Hekimler
geçirilmiş sezeryan öyküsü olan gebelere, SSEG riski için, ilk vizitte, yüksek bir şüphe ile
yaklaşmalıdır ve SSEG tanısı konan kadınlara, hamileliği sürdürme kararının, yaşamı tehdit
eden kanama ve histerektomi gerektireceği konusunda, danışmanlık verilmelidir. Kanama riski
yüksek olan bu tip vakalarda, mutlaka kan hazırlığının yapılması önem taşımaktadır.
Bugün 30'dan fazla SSEG tedavi rejimi yayınlanmıştır Önerilerin çoğu randomize kontrollü
araştırmalardan ziyade, vaka serilerine dayanmaktadır ve kanıta dayalı yönetim, belirsizliğini
korumaktadır. O zamana kadar tedavi, hemodinamik stabilite, gebelik haftası, SSEG tipi,
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cerrahın becerisi, cerrahi ekipman, hastanın fertilite beklentisi gibi birçok faktöre göre
belirlenmelidir. Kombinasyon tedavileri, maliyeti artırmakla beraber, daha başarılı
görünmektedir. SSEG ve tedavi yaklaşımları, hekimler için, dünya çapında, zorlayıcı bir
durum olmaya devam etmekte ve bu konuda, daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Vakamızda olduğu gibi eşlik eden ovarian tümör durumunda, frozen incelemesinin benignmalign olma durumuna göre hastaya olası cerrahi yaklaşımlar hakkında danışmanlık
verilmelidir. Ovarian tümör için, malignite ihtimaline karşı onkoloji birimi operasyon
öncesinde haberdar edilmelidir.
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HÜCRESEL KAFES YAPILARININ EKLEMELİ İMALATI:TASARIM
KARAKTERİSTİKLERİ, ÜRETİM VE PERFORMANS
Özgür Poyraz 1, Bayram Emirhan Bilici 2, Şükrü Can Gedik 3

1,2,3

Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 1 0000-0001-9892-5738.

ÖZET
Eklemeli imalat teknolojilerinin sunduğu farklı avantajlar arasında, ürün ve üretim
maliyetlerine fazla etki etmeden daha karmaşık tasarımların gerçekleştirilebilmesi dikkat
çekicidir. Bu karmaşık tasarımlar sayesinde ürün fonksiyonlarında farklı açıdan iyileşmeler
sağlanabilmektedir. Bu iyileşmelere örnek olarak ağırlık azaltımı, kişiselleştirilmiş geometriler,
montaj gereksinimi azaltılmış entegre komponentler ve ısı-akış yönünden yüksek peformans
gösteren iç unsurlar verilebilir. Söz konusu örnekler arasından ağırlık azaltımına ulaşmanın
farklı yöntemleri bulunmaktadır, ve bunlar arasında en yaygın iki yöntem topoloji
optimizasyonları ile hücresel yapıların kullanımıdır. Hücresel yapılar, birim geometrisi kafeskiriş, kabuk veya gyroid formuna sahip olan ve bu birim geometrisinin farklı yönlerde birbirini
tekrar ederek seçili hacmi doldurmasına yarayan yapılardır. Birim geometrisi kiriş tabanlı olan
kafes yapılar, ilk gelişimleri konvansiyonel imalat teknikleri ile ortaya çıkmış ve sonrasında
çok farklı eklemeli imalat yöntemlerine uygunlukları ile uygulama alanını genişletmiştir.
Günümüzde uluslararası standartlara göre gruplandırılmış majör eklemeli imalat
yöntemlerinden hücresel kafes yapılara uygun olanları arasında toz yatağı füzyon, malzeme
ekstrüzyon, malzeme püskürtme ve fotopolimerizasyon gibi farklı yöntemler öne çıkmaktadır.
Bununla beraber, hücresel yapının seçimi ve tasarımı ile ilgili eklemeli imalat yöntemine
uygulanması için aşılması gereken zorluklar mevcuttur ve bunların başında halen gelişmekte
olan konu hakkındaki bilgi eksikliği bulunmaktadır. Bu bildiride hücresel kafes yapılarının
eklemeli imalatı ele alınmakta ve tasarım karakteristikleri, üretimleri, performansları üzerine
kapsamlı bir literatür taraması sunulmaktadır. Bu doğrultuda öncelikle kiriş tabanlı hücresel
kafes yapıların tasarımları ve karakteristikleri açıklanmakta ve tasarım süreçlerine katkı
verecek analitik yöntemler üzerinde durulmaktadır. Sonrasında bu yapıların detaylı analizleri,
özellikle sonlu elemanlar yönteminin uygulamaları ile irdelenmektedir. Aktarılan bilgilerle
paralel olarak parça malzemesine göre üretim tipleri örneklenmekte ve farklı malzeme
gruplarının gösterdiği fiziksel-mekanik performans sergilenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Eklemeli İmalat, Kiriş Elemanlı Hücresel Yapılar, Tasarım, Sonlu
Elemanlar Analizi.
1. GİRİŞ
Eklemeli imalat teknolojilerinin sunduğu farklı avantajlar arasında, ürün ve üretim
maliyetlerine fazla etki etmeden daha karmaşık tasarımların gerçekleştirilebilmesi dikkat
çekicidir [1]. Bu karmaşık tasarımlar sayesinde ürün fonksiyonlarında farklı açıdan iyileşmeler
sağlanabilmektedir. Bu iyileşmelere örnek olarak ağırlık azaltımı, kişiselleştirilmiş geometriler,
montaj gereksinimi azaltılmış entegre komponentler ve ısı-akış yönünden yüksek peformans
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gösteren iç unsurlar verilebilir [2]. Söz konusu örnekler arasından ağırlık azaltımına ulaşmanın
farklı yöntemleri bulunmaktadır, ve bunlar arasında en yaygın iki yöntem topoloji
optimizasyonları ile hücresel yapıların kullanımıdır. Hücresel yapılar, birim geometrisi kafeskiriş, kabuk veya gyroid formuna sahip olan ve bu birim geometrisinin farklı yönlerde birbirini
tekrar ederek seçili hacmi doldurmasına yarayan yapılardır. Birim geometrisi kiriş elemanlı
olan kafes yapılar, ilk gelişimleri konvansiyonel imalat teknikleri ile ortaya çıkmış ve
sonrasında çok farklı eklemeli imalat yöntemlerine uygunlukları ile uygulama alanını
genişletmiştir. Günümüzde uluslararası standartlara göre gruplandırılmış majör eklemeli imalat
yöntemlerinden hücresel kafes yapılara uygun olanları arasında toz yatağı füzyon, malzeme
ekstrüzyon, malzeme püskürtme ve fotopolimerizasyon gibi farklı yöntemler öne çıkmaktadır.
Bununla beraber, hücresel yapının seçimi ve tasarımı ile ilgili eklemeli imalat yöntemine
uygulanması için aşılması gereken zorluklar mevcuttur ve bunların başında halen gelişmekte
olan konu hakkındaki bilgi eksikliği bulunmaktadır. Bu bildiride hücresel kafes yapılarının
eklemeli imalatı ele alınmakta ve tasarım karakteristikleri, üretimleri, performansları üzerine
kapsamlı bir literatür taraması sunulmaktadır. Bu doğrultuda öncelikle kiriş elemanlı hücresel
kafes yapıların tasarımları ve karakteristikleri açıklanmakta ve tasarım süreçlerine katkı
verecek analitik yöntemler üzerinde durulmaktadır. Sonrasında bu yapıların detaylı analizleri,
özellikle sonlu elemanlar yönteminin uygulamaları ile irdelenmektedir. Aktarılan bilgilerle
paralel olarak parça malzemesine göre üretim tipleri örneklenmekte ve farklı malzeme
gruplarının gösterdiği fiziksel-mekanik performans sergilenmektedir.
2. HÜCRESEL KAFES YAPILARININ TASARIMI
Hücresel yapıların uygun tasarımı ürün performansına ek olarak, malzeme ve üretim
maliyetleri açısından da oldukça önemlidir ve bunların uygun tasarımı sayesinde yüksek
maliyetli fonksiyonel malzemelerden, imalat süresinden ve enerji tüketiminden tasarruf
sağlanabilir. Sıralanan avantajlarla beraber hücresel yapıların kullanımının ürün performansına,
özgül dayanımına, enerji sönümleme kapasitesine, termal ve akustik yalıtıma faydası olduğu
bilinmektedir [3]. Fakat karmaşıklıkları nedeniyle, bu yapıların mevcut bilgisayar destekli
tasarım (İng. Computer Aided Design – CAD) paketleri kullanılarak oluşturulması genellikle
zordur ve gerek söz konusu yazılımlarla, gerekse bu yapılar için özel olarak son yıllarda
geliştirilen yazılımlarla tasarlama aşamasında konu hakkında bilgi sahibi olunması faydalıdır.
Kiriş (İng. Strut/İng. Truss) elemanlı hücresel yapılar, adlarından da anlaşılacağı üzere
birim hücre geometrisinin sadece kirişlerden ve bu kirişlerin belirli kombinasyonlardaki
bileşiminden oluştuğu hücresel yapılardır. Çok sayıda geometrik konfigürasyona
konfigürasyona sahip kiriş elemanlı hücresel yapıların daha iyi tanımlanması için bir terim ve
kısaltmalar dizisi kullanılmaktadır ve bunlar Çizelge 1’de verilmiştir [4]. Verilen terimlerin
başına rakam geldiği takdirde kiriş elemanlı hücresel yapıların dizi içerisinde en, boy ve
genişlik boyunca kaçar adet sıralandığı hakkında bilgi sağlanmış olur. Diğer bir isimlendirme
prensibinde de kiriş elemanlı temel kübik hücresel yapıların bir yönde güçlendirilmesi için
eklenen diğer kirişler bu isme dahil edilir. Örneğin {BCC} yerine {BCCZ} kullanıldığı takdirde
{BCC} hücresinin dış köşelerinin Z yönünde ilave kirişler ile birleştirildiği anlaşılmaktadır.
Kiriş elemanlı hücresel yapıların tasarımı ve seçimi açısından eleman tipine ek olarak
önemli olan diğer hususlar da yapıyı oluşturan kirişlerin ve hücrelerin ölçüleri ile belirli
yönlerde tekrarlanarak oluşturulan hücresel yapı grubunun boyutudur. Görsel 1’de BCC hücre
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yapısı örneği, ölçüleri ve bu hücresel yapının çoğaltılması ile oluşturulan grup örneği
verilmektedir.
Çizelge 1: Kiriş elemanlı hücresel yapılar [4].

Çeşit
Temel
Kübik

Birleşmiş
Kübik

Kübik
Olmayan

Kısaltma

İngilizce Terim

Türkçe Terim

{SC}

Simple Cubic

Basit Kübik

{BCC}

Body Centered Cubic

Hacim Merkezli Kübik

{FCC}

Face Centered Cubic

Yüzey Merkezli Kübik

{BCC}l{SC}

Body Centered Cubic and
Simple Cubic

Hacim Merkezli Kübik ve
Basit Kübik

{SC}l{FCC}

Simple Cubic and Face
Centered Cubic

Basit Kübik ve Yüzey
Merkezli Kübik

{BCC}l{FCC}

Body Centered Cubic and
Face Centered Cubic

Hacim Merkezli Kübik ve
Yüzey Merkezli Kübik

-

Diamond

Elmas

-

Octet

Sekiz Yüzlü

-

Orthorhombic

Ortorombik

Görsel 1: BCC hücresel yapı örneği ve ölçüleri [5].

Mevcut durumda, hücresel yapılarının tasarımı ve analizi için üç farklı yaklaşım vardır.
Bu yaklaşımlar kapsamında kafes yapıların tasarımı ve analizi ayrı ayrı yapılabilmektedir.
Birim hücrenin tasarımı, Sonlu Elemanlar Analizi (İng. Finite Element Analysis - FEA) ve/veya
topoloji optimizasyonu ile oluşturulabilir ve bileşen geometrisine uygulanabilir veya bileşen
geometrisi, özel topoloji optimizasyon algoritmaları sonucunda kafeslerle doldurulabilir. Bu üç
yaklaşım arasında, hücresel yapıların ayrı tasarımı ve analizi ilk baştan beri uygulanandır. Bu
yaklaşımda, hücresel yapılar bir yazılımın önceden tanımlanmış kütüphanesinden seçilir,
boyutlar kullanıcı tarafından tanımlanır ve bileşenin atanan hacmi bu kafes yapıları ile
doldurulur. Kafes tasarım seçenekleri ilk olarak Materialize 3-matic Lattice Module veya
Autodesk Lattice Commander gibi eklemeli imalat iş hazırlama yazılım şirketleri tarafından
sunulurken, Siemens NX veya PTC Creo gibi genel amaçlı CAD yazılım şirketleri de benzer
modülleri sunmaya başlamıştır [6-8]. FEA çalışmaları, birinci yaklaşımın ikinci adımı olarak
yürütülür. FEA çalışmaları kapsamında, nihai bileşenin veya birim hücre dizisinin mekanik
performansı analiz edilebilir. Birim hücrelerin mekanik performansı incelendiğinde, gerilim-
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gerinim, kuvvet-yer değiştirme, tokluk veya enerji sönümleme davranışları, hücre gözenekliliği
özel olarak dikkate alınarak dolu parçalarla kıyaslanır [9].
Önceki kısımda belirtildiği gibi, kafes yapılarının tasarımı ve analizi için ikinci yaklaşım
kapsamında, birim hücrenin tasarımı FEA ve/veya topoloji optimizasyonu ile oluşturulabilir,
ve bileşen geometrisine uygulanabilir. Bu yaklaşımda ağırlıklı olarak tek bir hacme sahip olmak
için bir birim küp kullanır ve ince altı yüzlü elemanlar kullanılarak ağ örgüsü tamamlanır [10].
Yöntemin tutarlılığını kolaylaştırmak için gerekli tüm ana malzeme özellikleri ilgili birim
küpüne atanır. Sabitleme ve yüklemenin sınır koşulları da birim küpün ilgili alanlarına
tanımlanır. Son olarak, topoloji optimizasyonları, amaç fonksiyonu, tasarım değişkenleri ve
kısıtlamalar dikkate alınarak çeşitli ticari yazılımların yardımıyla gerçekleştirilir [10]. Elde
edilen birim hücre geometrisi, elde edilen hücre ile nihai bileşen hacmini doldurmak için gerekli
tüm koordinat ekseni boyunca çoğaltılır.
Hücresel yapıların tasarımı ve analizi için son yaklaşım, özel topoloji optimizasyon
algoritmaları ve ilgili yazılımları kullanmak ve optimizasyon işleminin sonucu olarak bileşen
geometrisini kafes yapılarıyla doldurmaktır. Bu yaklaşım için kullanılabilecek ilgili yazılım
örnekleri Altair OptiStruct ve nTopology'dir [11, 12]. Bu yazılım paketleri temel olarak
geleneksel topoloji optimizasyon algoritmalarını kullanır, ancak yalnızca tamamen yoğun
elemanlar bırakan keskin bir ayrıklaştırma uygulamak yerine yarı yoğun elemanları tutarlar.
Bunu takiben, yarı yoğun olarak adlandırılan elemanlar kafeslere dönüştürülür.
3. HÜCRESEL KAFES YAPILARININ EKLEMELİ İMALATI
Uluslararası standartlara göre 7 ana kategori altında sınıflandırılan eklemeli imalat
teknolojileri foto-polimerizasyon, toz yatağında birleştirme, bağlayıcı püskürtme, malzeme
püskürtme, sac laminasyon, malzeme ekstrüzyonu ve yönlendirilmiş enerji ile yığma ilkelerini
kullanmaktadır [13]. Bu isimler söz konusu kategorilerin standartlaşmış isimleri olup, patent
hakları, pazarlama ve benzeri sebepler ile ticari firmalar tarafından farklı isim veya kısaltmalar
ile anılmaktadırlar. Farklı kategoriler kapsamında plastik, seramik, metal, cam ve mum gibi
malzemelerin bir veya birkaçını imal etme kabiliyeti olan yöntemler, çalışma prensipleri, parça
boyutları, sundukları hassasiyet, malzeme özellikleri ve kullanım amaçları açısından
birbirinden ayrılmaktadır. Görsel 2’de eklemeli imalat yöntemlerinin sınıflandırılması
verilmektedir [14].

Görsel 2: Eklemeli imalat yöntemlerinin sınıflandırılması [14].
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Sınıflandırılan 7 yöntem arasında, metal malzemeli hücresel yapıların eklemeli imalatı
için toz yatağında birleştirme yöntemleri sıklıkla tercih edilmektedir [15]. Bu durumun
sebeplerini anlayabilmek için metal eklemeli imalat yöntemleri olan toz yatağında birleştirme
ve yönlendirilmiş enerji ile yığmanın farklarına dikkat etmek faydalı olacaktır. Bu kapsamda
bir inşa platformu üzerine çok ince bir toz katmanı serilerek ve katmandaki tozların bir enerji
kaynağı (lazer veya elektron ışını) yardımı ile ergitilip katılaştırılması prensibine dayanan toz
yatağında birleştirme yönteminin hassasiyet üstünlüğü öne çıkmaktadır. Toz yatağında
birleştirme ve yönlendirilmiş enerji ile yığma arasındaki hassasiyet üstünlüğünün yüzey kalitesi
ve boyutsal doğruluk gibi kriterler açısından iki kat ve hatta daha fazla olduğu raporlanmaktadır
[1]. Buna ek olarak toz yatağında birleştirme prosesindeki metal malzeme çeşitliliği oldukça iyi
seviyededir ve demir, nikel, titanyum, alüminyum ve kobalt esaslı pek çok alaşım grubu bu
yöntem için uygundur. Buna rağmen dikkat edilmesi gereken huşular bulunmaktadır. Örneğin
ergimeden sonra büzülmeye bağlı olarak ortaya çıkan ve yapıların mukavemetine ve sertliğine
zararlı olduğu gösterilen problemler ortaya çıkabilmektedir [15]. Yine eklemeli imalatın genel
problemi olan merdiven etkisine bağlı yüzey pürüzlülüğü görülebilmekte ve yapının davranışı
üzerinde farklı etkilere yol açabilmektedir. Bunlar arasında kirişlerin etkili yük taşıyıcı kesitinin
kirişlerin dış zarfından daha düşük olması, numune ve bağlantılar arasındaki sürtünmenin
yüksekliği, yapının yüzeyindeki geometrik kusurların elastik modülün tasarımda beklenenden
daha küçük olmasına yol açması bunlara verilebilecek örnekler arasındadır [16].
Metal malzemeli hücresel yapıların eklemeli imalatı için yaygın yöntemlerden bir tanesi
malzeme ekstrüzyonu yöntemidir. Ergiyik biriktirme ile modelleme (İng. Fused deposition
modeling – FDM) adı ile de bilinen yöntemde, filament formunda beslenen polimer malzemeler
bilgisayar kontrollü eksenel sistemlerle hareket ettirilen kafalara iletilmekte, ve sonrasında
direnç ve benzeri ısıtıcılar yardımı ile ergitilerek biriktirilmektedir. Bu sayede oluşturulabilen
modellerde en yaygın kullanılan polimer malzeme türleri polilaktik asit (PLA) ve akrilonitril
bütadien stiren (ABS) olarak öne çıkmaktadır [17, 18]. Polimer malzemelerde de tıpkı metal
malzemelerde olduğu gibi yüzey kusurlarının mekanik dayanımı azaltıcı yönde etkisi
bulunmaktadır ve bu konuya dikkat edilmesi gerekmektedir. Görsel 3’te PLA+ malzemeden
üretilen BCC türündeki bir hücresel yapıya ait yüzey kusurları ve yükleme altındaki yapının
beklenmedik deformasyonu görülmektedir [17].

Görsel 3: PLA+ malzemeden BCC yapıdaki yüzey kusurları ve deformasyon [17]. (Creative
Commons BY-NC-ND lisansı kapsamındadır.)
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4. EKLEMELİ İMAL EDİLEN HÜCRESEL KAFES YAPILARININ PERFORMANSI
Toz yatak füzyonunda seçilen toz malzeme çok önemlidir çünkü sonuç ürünün mekanik
özellikleri onu oluşturan tozun özelliklerinden etkilenecektir. Toz yatak füzyonu süreçleri
herhangi bir egriyebilir malzeme ile uyumludur, ancak bazı malzemeler, örneğin yüksek
yansıtıcılığa sahip metaller gibi, teknik olarak zorlayıcı olabilir. İmplant üretiminde 316L
paslanmaz çelik ve kobalt krom gibi malzemeler kullanılırken, tantal alaşımları gibi alternatif
malzemeler geliştirme aşamasındadır. Titanyum en yaygın olarak uygulanan metalik implant
malzemesidir [19].
Ti6Al4V ve 316L paslanmaz çelik genel olarak en çok kullanılan iki tozdur. SS 630
(17-4PH), AlSi10Mg, CP-Ti. Gibi tozlar da yaygın olarak kullanılırlar [19].
Eklemeli imalatla üretilen kafes yapılarının mekanik özelliklerinin deneysel ve testsel
çalışmalar yapılmadan, önceden belirlenmesinde en çok kullanılan yöntem, Gibson-Ashby
modelidir. Formüllerde E*, kafes yapının elastik modülünü, Es kafes yapının ana malzemesinin
elastik modülünü, C deneylerden elde edilen bir sabiti, σ* kafes yapının dayanımını, σy,s kafes
yapının ana malzemesinin akma dayanımını, ρ* kafes yapının yoğunluğunu, ρs ise kafes
yapının ana malzemesinin yoğunluğunu ifade etmektedir [20].
Çizelge 2: Gibson Ashby Modeli [20].

Mekanik Davranış Türü
Büküm Baskın Davranış
Gösteren Kafes Yapılar
Uzama Baskın Davranış
Gösteren Kafes Yapılar

Mekanik Özellik
Modül (E)

Formül
E*/Es=C(p*/ps)^2

Dayanım (σ)

σ*/ σy,s=C(p*ps)^(3/2)

Modül (E)

E*/Es=C(p*/ps)

Dayanım (σ)

σ*/ σy,s=C(p*ps)

Eklemeli imalatla üretilen kafes yapıların mekanik özelliklerinin belirlenmesinde farklı
testler literatürde uygulanmış ve bu sayede basma, darbe direnci, yorulma ve yüzey pürüzlülüğü
gibi özellikleri elde edilmiştir [21].
Kafes yapılar basma durumunda genel olarak elastik, plastik ve yoğunlaşma şeklinde üç
aşamadan geçer. Elastik aşamada, kafes yapının davranışı elastiktir. Akma dayanımı aşıldığında
malzeme plastik olarak deforme olur. Büküm-baskın kafes yapılarda, plastik deformasyon
aşamasında sabit gerilim altında (plato gerilimi, basma dayanımı) malzeme deforme olur.
Uzama-baskın kafes yapılarda ise deformasyonun devam etmesi için gerekli olan gerilim
salınım gösterir. Deformasyon devam edip, her bir hücre diğer hücrelerle temas ettiğinde
yoğunlaşma aşamasına geçilmiş olur. Bu aşamada daha fazla deformasyon için gerekli olan
gerilim miktarı ciddi artış gösterir [15].
Seçici lazer ergitme (SLM) yöntemiyle üretilen Ti6AL4V kafes yapıların deformasyon
davranışlarının incelendiği bir çalışmada, basma durumunda, önce çapraz dikmelerin
bükülmesi ve dikey dikmelerin burulması, ardından dikmelerin kırılması ve sonuçta da kafes
hücrelerinin çökmesi olaylarının gözlemlendiği belirtilmiştir. Özellikle düşük Maxwell sabitine
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sahip ve yükleme yönünde herhangi bir dikmenin bulunmadığı kafes yapıların (örneğin HMK)
basma durumunda ciddi oranda esneyebildiği, yüksek yanal sertliğe sahip kafes yapıların ise
(örneğin dikey ve yatay yönde dikmelerin olduğu yüzey hacim merkezli kübik yapılar) basma
durumunda yatay katman kırılmasına maruz kaldığı, bu yapıların, daha çok enerji absorbe etme
özelliğinin istendiği tasarımlarda kullanılması gerektiği belirtilmiştir [22].
Shen ve ark. SLE yöntemiyle üretilmiş 316L paslanmaz çelik HMK, HMKD ve üst ve
alt yüzeyine karbon fiber takviyeli epoksi plakalar ilave edilmiş HMK kafes yapıları basma
testine tabi tutmuşlardır. En yüksek basma direncinin HMKD yapıların gösterdiğinin belirtildiği
çalışmada, üst ve alt yüzeye plaka eklenmesinin basma dayanımını iki kat arttırdığı
gösterilmiştir [23].
Leary ve ark. da AlSi12Mg malzeme ve SLM yöntemi kullanılarak üretilen HMK
yapıya dikme ilave edildiğinde mekanik özelliklerin ve dayanımın arttığını belirtmişlerdir.
Benzer bir yorum Maskery ve ark. tarafından da yapılmıştır . Xiao ve ark. SLE yöntemi
kullanarak ürettikleri 316L paslanmaz çelik YMK, tepe kübik (TK) ve kenar merkezli kübik
(KMK) yapıların mekanik davranışlarını inceledikleri çalışmada, yoğunluğun azalması ile
elastik modülünün arttığını, enerji absorbe edebilme özelliğinin ise azaldığını belirtmişlerdir.
Yazarlar ayrıca YMK ve TP kafes yapıların KMK yapılara göre daha yüksek mekanik
özelliklere sahip olduğunu belirtmişlerdir [24].
Lei ve ark. SLM yöntemi ve AlSi10Mg malzeme kullanarak yaptıkları çalışmada iki
farklı kafes yapısı (HMK ve HMKD) üretip basma testine tabi tutmuşlardır. Yazarlar, HMKD
yapıların HMK yapılara göre çok daha yüksek akma dayanımı ve elastik modülüne sahip
olduğu, ayrıca her iki kafes yapısı için de, katman sayısı arttıkça, akma dayanımı ve elastik
modülünün azaldığını belirtmişlerdir [25].
Xiao ve ark. SLM yöntemi kullanarak ürettikleri 316L paslanmaz çelik YMK, tepe
kübik (TK) ve kenar merkezli kübik (KMK) yapıların mekanik davranışlarını inceledikleri
çalışmada, yoğunluğun azalması ile elastik modülünün arttığını, enerji absorbe edebilme
özelliğinin ise azaldığını belirtmişlerdir. Yazarlar ayrıca YMK ve TP kafes yapıların KMK
yapılara göre daha yüksek mekanik özelliklere sahip olduğunu belirtmişlerdir [26].
Leary ve ark. AlSi12Mg malzeme ve SLM yöntemi kullanarak ürettikleri beş farklı
kafes yapısını (HMK, YMK, HMKD, YMKD, HYMKD) inceledikleri çalışmada, HMK
yapının en düşük, HYMKD yapının ise en yüksek basma dayanımı, elastik modülü ve enerji
absorbe edebilme özelliğine sahip olduğunu belirtmişlerdir [24].
5. SONUÇLAR

Bu bildiride hücresel kafes yapılarının eklemeli imalatı ele alınmış ve tasarım
karakteristikleri, üretimleri, performansları üzerine kapsamlı bir literatür taraması sunulmuştur.
Bu doğrultuda öncelikle kiriş tabanlı hücresel kafes yapıların tasarımları ve karakteristikleri
açıklanmış ve tasarım süreçlerine katkı verecek analitik yöntemler üzerinde durulmuştur.
Sonrasında bu yapıların fiziksel-mekanik performanslarına yönelik analiz ve testler farklı
malzeme ve kafes tipleri özelinde örneklenmiştir.
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ALAŞIMINDA POROZİTE
Özgür POYRAZ 1, Furkan ÖZKAN 2, Osman Onur BAŞ 3
Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, ORCID ID: 0000-0001-9892-5738
Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, ORCID ID: 0000-0001-5269-9480
3 Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, ORCID ID: 0000-0002-8010-0516
1
2

ÖZET
Sayısız avantaj sunan eklemeli imalat teknolojileri artık çeşitli endüstriler tarafından
kullanılmaktadır. Bu teknolojiler arasında, toz yatağı füzyon esaslı eklemeli imalat, Ti6Al4V
alaşımı da dahil olmak üzere çok çeşitli metal alaşımları için gelişmiş tasarım özgürlüğü, kabul
edilebilir mekanik özellikler, düşük yüzey pürüzlülüğü ve yüksek boyutsal doğruluk
sunmaktadır. Bununla birlikte, havacılık ve biyomedikal gibi kalite gereksinimi yüksek
sektörlerde kullanılan Ti6Al4V alaşımının toz yatağı füzyon esaslı eklemeli imalatı için hala
aşılması gereken zorluklar vardır. İş parçasındaki boşlukların oranı olarak da tanımlanan
porozite (gözeneklilik), bu zorluklara ortak bir örnek olarak verilebilir ve birçok metalurjik ve
mekanik soruna yol açabilir. Porozitenin yol açabileceği sorunlara örnek olarak parçanın akma
ve çekme dayanımında veya yorulma performansındaki düşüş gösterilebilir. Porozitenin
önlenmesi veya azaltılması, yalnızca lazer gücü, katman kalınlığı, tarama hızı ve tarama aralığı
gibi uygun işleme parametrelerinin veya bunların enerji yoğunluğu olarak adlandırılan bir
kombinasyonunun kullanılmasıyla mümkündür. Bununla birlikte, porozite ile enerji
yoğunluğu arasında her durumda geçerli bir doğru orantıdan söz etmek mümkün değildir.
Ayrıca, farklı makine ve malzeme tedarikçileri arasında farklılıklar olması muhtemeldir. Bu
bildiri, toz yatağı füzyon esaslı eklemeli imalat ile üretilen Ti6Al4V alaşımlarının porozitesi
hakkında kapsamlı bir literatür incelemesi sunmaktadır. Temel işleme parametreleri olan lazer
gücü, katman kalınlığı, tarama hızı ve tarama aralığı, porozite oluşum mekanizmaları ve
gözenek türleri açıklanmaktadır. Karakterizasyon teknikleri, doğrulukları, kullanım kolaylığı
ve yaygınlıkları göz önünde bulundurularak vurgulanmakta ve tartışılmaktadır. Metalurjik ve
mekanik konular ve de karşılaşılan zorluklar proses parametreleri, enerji yoğunluğu ve
porozite arasındaki ilişki, taranan yayınlara göre karşılaştırılmaktadır. Yapılan inceleme ve
tartışmalar sonucunda literatürdeki açık alanlara dikkat çekilmekte ve yeni araştırma ihtiyaçları
ortaya konmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Eklemeli İmalat, Toz Yatağı Füzyon, Proses Parametreleri, Porozite,
Ti6Al4V
1. GİRİŞ
Eksiltmeli yöntemlere zıt olarak katman katman parça üretme yeteneğine sahip olan
Eklemeli İmalat (Eİ) teknolojileri hem akademiden hem de endüstriden araştırmacıların büyük
ilgisini çekmektedir. Araştırmacıların Eİ teknolojilerine ilgi duymasının birçok nedeni
olmasına rağmen, Eİ'nin hem ürün tasarımında hem de imalatındaki avantajları ana faktörlerdir.
Eİ'nin avantajları, bunlarla sınırlı olmamak üzere, geleneksel imalat tekniklerine kıyasla tasarım
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özgürlüğündeki üstünlüğü, topoloji optimizasyonları ve kafes yapılarının uygulanması
sayesinde gelişmiş işlevsellik, azalan işleme ihtiyaçları nedeniyle azalan malzeme ve imalat
maliyetleri ve ürün geliştirme döngülerinin hızlandırılmasını içerir [1]. Öte yandan, gelişmekte
olan Eİ teknolojileri, uygun olmayan proses parametrelerinin kullanılmasının bir sonucu olarak
ortaya çıkabilecek kabul edilemez metalurjik ve mekanik özellikler, yüzey kusurları veya aşılan
boyutsal toleranslar gibi çeşitli sorunlara hala eğilimlidir [1]. Bu bağlamda, ortaya çıkan Eİ
teknolojileri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak önemlidir.
Uluslararası standartlar, Eİ teknolojilerini yedi gruba ayırır ve Toz Yatağı Füzyon
(TYF), ana gruplardan biri için kullanılan terimdir [2]. Sunulan yüksek malzeme çeşitliliği ve
geleneksel imalat tekniklerine kıyasla elde edilen benzer malzeme özellikleri sayesinde TYF,
son on yılda en yaygın kullanılan metal Eİ grubu haline gelmiştir [3]. Bununla birlikte, TYF Eİ
ile işlenmiş parçalar, kullanılan toz malzeme, kullanılan enerji kaynağı, kullanılan işlem
parametreleri ve gerçekleştirilen son işlemlerden etkilenen kusurlar sergileyebilir [4]. Bu
kusurlar, mikroyapısal kusurlar, makro mekanik sorunlar ve yüzey anomalileri gibi çeşitli
biçimlerde bulunabilir ve sonuç olarak bunlar, nihai bileşenlerin performansını önemli ölçüde
azaltabilir [4,5].
İş parçasındaki boşluk oranı olarak tanımlanan porozite, TYF Eİ ile işlenmiş parçalarda
sık görülen kusurlardan biridir ve mekanik dayanım kaybı gibi çeşitli sorunlara yol açabilir [1].
Porozitenin önlenmesi veya azaltılması ancak uygun işleme parametrelerinin kullanılmasıyla
mümkündür. Porozite ile başa çıkmak için mevcut literatürde çeşitli yaklaşımlar olmasına
rağmen, farklı makine ve malzeme tedarikçileri arasında proses varyasyonları olması muhtemel
olduğundan, bu karşı önlemleri tüm durumlar için kullanmak kolay değildir. Bu açıdan bu
yaklaşımlar üzerinde sistematik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır ve bu çalışmalardan elde
edilen sonuçlar bilimsel bilgi tabanına katkı sağlayabilir.
Bu makale, toz yataklı füzyon eklemeli imalat ile üretilen Ti6Al4V'nin porozitesi
hakkında kapsamlı bir literatür taraması sunmaktadır. Bu çalışmanın Ti6Al4V'ye
odaklanmasının ana nedenlerinden biri, ilgili malzemenin havacılık ve biyomedikal endüstrileri
gibi önemli alanlarda kullanımının yanı sıra farklı TYF Eİ teknikleri ile işlenebilmesidir. TM
Ti6Al4V’nin mekanik özellileri Çizelge 1.1’de verilmektedir.
Çizelge 1.1. TM Ti6Al4V’nin Mekanik Özellileri [22].

Alaşım

TM
Ti6Al4
V

Elastisit
e
Modül
(GPa)
83

Çekme
Mukavemet
i
(MPa)
464

Özgül Çekme
Mukavemeti (çekme
mukavemeti/yoğunluk
)
118

Yoğunlu
k
(g/cm3)

% Kesit
Daralm
a

%
Uzam
a

3,94

1,35

4,25

2. TOZ YATAĞINDA FÜZYON İLE EKLEMELİ İMALAT TÜRLERİ VE GENEL
KARŞILAŞTIRMALARI
Toz Yatak Füzyon Birleştirme yöntemi (Görsel 1.1), eklemeli imalatın temel
yöntemlerinden bir tanesidir. Bu yöntemde toz malzemeler katmanlar halinde bir tabla üzerine
serilir. Her katman kontrollü bir şekilde yalnızca gerekli bölgeleri lazer ile ergitilerek işlenir.
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Bu işlemler ardı ardına devam ederek en son üretilmek istenen parçayı meydana getirir. Parça
üretimi esnasında çeşitli parametreler parça kalitesini etkilemektedir. Bunlar Makine
parametreleri, malzeme özellikleri, imalat ortamı şartları ve parça tasarımına bağlıdır [6].

Görsel 2.1. Toz Yatağında Lazer ile Ergitme Örnek Sistem [1].

Metal parçaların katmanlı imalatında yaygın olarak kullanılan üç temel proses, seçici
lazerle ergitme (SLM), elektron ışını ergitme (EBM) ve Lazerle enerjisi ile yığma (LMD)
proseslerinde kullanılan enerji girdisi, malzeme ekleme tekniği, parça inşa hızları, boyutsal
doğruluk, yüzey kalitesi ve malzeme çeşitliliği farklılık göstermektedir. Çizelge 2.1. üzerinde
görülebileceği gibi üç temel proses arasından toz yatağında lazer ile birleştirme ve
yönlendirilmiş lazer enerjisi ile yığma prosesleri uygulanabilir malzemeler açısından en yüksek
çeşitliliği sunmaktadır. Bununla birlikte, toz yatağında lazer ile birleştirme prosesinin oldukça
iyi boyutsal doğruluk ve daha hassas yüzey kalitesi sunması, proses sonrası ikincil işlemler ve
ek maliyetleri azaltma yönünde daha avantajlıdır.
Elektron ışını ile ergitme prosesinde, diğer temel yöntemlerden farklı olarak, inşa hızı
yüksektir ve koruyucu atmosfer vakum ile sağlanır. Prosesin vakum altında gerçekleşmesi
sonucu, oluşan parçada katışıklık oranı düşük seviyelerdedir. Bunun yanı sıra elektron ışını ile
ergitme prosesinde çok hızlı ısıtma yapılabilmektedir. Tarama işlemi öncesi veya sonrasında
yapılan ısıtma işlemleri ile, proses daha yüksek sıcaklık ortamında gerçekleşir ve ön ısıtma
sıcaklıkları ile ergitme sıcaklığı arasındaki fark azalır. Buna bağlı olarak ısıl genleşmeler
sonucu oluşabilecek artık gerilme ve deformasyon riskleri azalır ve yüksek sıcaklık sayesinde
tozun sinterlenmesi sağlanarak serbest toza göre ısıl iletkenlik daha iyi olmaktadır. Bu iki
durum nedeniyle toz yatağında elektron ışını ile ergitme işleminde, toz yatağında lazerle
birleştirme işlemine göre daha az miktarda destek yapısına gerek duyulmaktadır [7].
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Çizelge 2.1. Metallerin Katmanlı İmalatında Kullanılan Temel Prosesler ve Özellikleri [1] .

2.1. Seçici Lazer ile Ergitme Prosesinde Kullanılan Önemli Parametreler ve Etkileri
SLM için proses parametreleri, lazer ile ilgili olanlar ve geometri/tarama yolları olarak
iki grupta incelenebilir [1]. Lazer ile ilgili parametreler; tarama hızı, lazerin odak çapı, lazer
gücü olarak belirlenebilir. Geometri veya tarama yolları ile ilgili temel parametreler ise; inşa
yönü, katman kalınlığı, tarama mesafesi ve lazer ışını ofset değeridir (Görsel 2.2). Kaliteyi
etkileyen diğer bir parametre ise destek yapılarıdır. Bunlara ek olarak bant tarama, satranç
tarama, iç-dış tarama gibi tarama stratejileri de parametreler arasında bulunur. Parametrelerin
doğru seçimi başarılı bir imalat prosesi için önemlidir ve parçanın mikro yapı, mekanik
özellikleri, deformasyon, geometrik doğruluk ve yüzey kalitesi, kullanılan parametrelere göre
değişiklik gösterir [8].
SLM üretim planlaması doğrultusunda değerlendirilmesi gereken ilk adım inşa yönüdür.
Bu adım, parçaların hangi yönde inşa edileceğinin belirlendiği aşamadır [9]. İnşa yönü
belirlenmesi esnasında farklı tezgâhlar için çeşitlilik gösteren inşa hacmi ölçülerine uyumluluk
sağlamasına dikkat edilmektedir. İnşa yönünün, üretim aşamasında, katman sayısına, toz
sarfiyatına, tarama zamanına, tarama enerjisine ve destek yapılarına etkisi vardır. Ürün
kalitesinde ise, iç form hatalarına ve yüzey kalitesine etkisi vardır [1].
Enerji yoğunluğu, taranan birim hacim veya alana olan toplam enerji girdisidir. Birim
alan için enerji yoğunluğu temel değişkenleri olan lazer gücü (L), tarama mesafesi (H) ve
tarama hızına (V) bağlı olarak belirlenebilir. Birim hacimdeki enerji yoğunluğunun
belirlenebilmesi için, birim alandaki enerji yoğunluğuna ek olarak katman kalınlığı (T)
eklenebilmektedir.
Bununla beraber bu parametrelerden enerji yoğunluğu,
L

E = V.T.H
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Görsel 2.2. Seçici Lazerle Metal Toz Ergitme için Proses Parametreleri [1].

eşitliği ile düzenlenebilir. Denklemden de anlaşılabileceği gibi; enerji yoğunluğu, lazer gücüyle
doğru orantılı, tarama mesafesi, tarama hızı ve katman kalınlığı ile ters orantılıdır. Enerji
yoğunluğu, üretim aşamasında, tarama zamanına etkisi vardır. Ürün kalitesinde ise, iç
boşluklara ve parça yoğunluğuna etkisi vardır [1].
Tarama stratejileri, işlenen katmandaki sıcaklık dağılımını değiştirmekte ve sıcaklık
farkları nedeni ile katılaşmış malzemede bulunan artık gerilmelere, deformasyonlara ve termal
genleşmelere direkt etki etmektedir [10].
Destek yapıları, sarkan yüzey olarak isimlendirilen ve imalatı yapılan parçanın aşağı
doğrultuda bakan yüzeylerine destek olması için kullanılır [11]. Bu yapılar bir katmanı yerinde
tutmasının yanı sıra ısıl iletim ve termal gerilmelere mukavemet gibi işlevleri de
gerçekleştirirler [12].
3. TOZ YATAĞI FÜZYON İLE EKLEMELİ İMALATTA POROZİTE
Porozite (Gözeneklilik), eklemli olarak yapılmış bir metal parçada, yani bir parçanın
katmanları arasında boşluklar veya delikler olup olmadığı, elde edilen sağlamlık düzeyini ifade
eder. Gözenekleri oluşturabilecek bir dizi mekanizmadan kaçınmak için işlem parametreleri
uygun şekilde ayarlanmalıdır [1].
Porozite, metal eklemeli imalat parçalarında yaygın bir kusurdur ve mekanik özellikleri
olumsuz etkiler. Gözenekliliğin mekanik özellikler üzerindeki etkisinin, genel olarak, hasar
yerindeki alanda oluşan azalmadan kaynaklanan özellikleri olumsuz etkiler [7]. Bu, gerilme
özelliklerini ve yorulma ömrünü etkileyebilir. Etkilenen fiziksel ve mekanik özelliklerden
bazıları, parça yoğunluğu, elastisite modülü, akma mukavemeti, çekme mukavemeti ve
yorulmadır [13]. Etkilenen fiziksel ve mekanik özelliklerin yanı sıra porozite, gözeneklerinin
içinin boş olması veya bu gözeneklerin içine gaz hapsolduğunda, o noktalarda yalıtkan özelliği
göstermesi nedeni ile termal özellikleri de olumsuz olarak etkilemektedir. Bu nedenle porozite
oranının hesaplanması eklemeli imalat teknolojilerinde önem teşkil etmektedir.
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3.1. Proses Parametrelerinin Porozite Oranına Etkisi
Porozite değerlerinin tespit edilebilmesi için yapılan literatür çalışmasında, proses
parametrelerini optimize eden araştırmacıların uyguladığı enerji yoğunluğunun 100 J/mm 3
seviyelerine kadar değişkenlik gösterdiği görülmüş ve bu aralıkta yapılan imalatlar
sonucundaki porozite değerlerinin de 1% seviyesinin altında kaldığı değerlendirilmiştir [14,15,
16, 17, 18]. Yine aynı araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalarda lazer gücünün 40 W
değerinden başladığı ve tezgah kabiliyetine bağlı olarak 300 W seviyelerinin dahi üzerinde
uygulandığı anlaşılmıştır. Katman kalınlığının 30 µm ile 90 µm arasında değişkenlik gösterdiği
çalışmalarda, hız değerinin de tezgah limitlerine bağlı olarak 2000 mm/s üzerlerine ulaştığı
açıktır. Söz konusu çalışmaların özetlendiği grafik Görsel 2.1’de verilmektedir. Grafikte yatay
eksende enerji yoğunluğu ve düşey eksende porozite değerleri görülmektedir. Farklı renklerle
ifade edilen seriler farklı literatür kaynaklarından alınmıştır ve kaynaklar grafiğin alt kısmında
belirtilmiştir. Grafikteki farklı serilerden de görüleceği üzere düşük seviyedeki enerji
yoğunluğunun artışı porozitenin azalmasını sağlamaktadır. Burada gerçekleşen enerjinin
yoğunluğunun artışına bağlı olarak ergime yetersizliklerinin iyileşmesidir.

Görsel 3.1. Porozitenin Enerji Yoğunluğuna Bağlı Değişimi.

Porozite bir seviyeye düştükten sonra bir süre sabit seyretmekte ve sonrasında enerji
yoğunluğunun artması ile tekrar artışa geçmektedir. Grafiğin bu bölümünde görülen durum
artan enerji yoğunluğu ile aşırı ergime durumuna geçilmesi ve bu aşırı ergime sırasında
malzeme kompozisyonu içinde bulunan bazı elementlerin anlık buharlaşarak buhar basıncı
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sebebi ile boşluk oluşturmasıdır. Üst enerji yoğunluğu seviyesindeki boşluklar bu sebeple
küresel olmaktadır ve bu porozite sebebinin sınıflandırılması bu olguya dayandırılarak
gerçekleştirilmektedir. TYF işleminde gözeneklilik, çatlaklar, parça deformasyonu gibi süreç
kaynaklı kusurlar da olabilir. İşlem sırasında oluşan gözenekler, anahtar deliği gözenekleri
(küresel boşluklar) ve füzyon eksikliği gözenekleri olarak karakterize edilebilir.
Gong vd. (2014) farklı enerji yoğunluklarına göre parça kalitesini araştırmış ve Ti-6Al4V SLM'deki işlem penceresinin yetersiz eritme, iletim eritme ve anahtar deliği eritme olmak
üzere üç gruba ayrılabileceğini göstermiştir.
3.2. Porozite Tespitinde Kullanılan Yöntemler
Literatürde üretilecek parçadaki porozite oranını hesaplamak için uygulanan birçok
yöntem vardır. Bunlardan bir tanesi toplu kütle ölçüm metodudur. Bu yöntemde, numunenin
tam yoğunluğu bilindiği için porozitenin ölçümü yoğunluk kütle-hacim ilişkisi yoluyla
gerçekleştirilir. Bu ölçümün uygulanması basittir ve yaygın olarak bulunan ölçüm ekipmanını
kullanır, ancak tüm parça boyunca ortalaması alınan ve parça gözenekliliğinde yerel
değişikliklere duyarlı olmayan bir ölçüm ile sonuçlanır. Bir diğeri ise, Arşimet yöntemi (Görsel
3.3), daha önce eklemeli imalat yoluyla yapılan malzemelerin porozitesini belirlemek için
kullanılan klasik bir yöntemdir. Ticari araçların gerçekleştirilmesi nispeten basit olsa da, su
sızmasına izin veren veya çatlaklara sahip numuneler hatalı ölçümlere neden olabilir. Başka bir
yöntem de X-ışını ile tarama yöntemi (Görsel 3.2), X-ışını bilgisayarlı mikrotomografi,
döndürülen bir numuneden X-ışını yardımı ile görüntülerini elde eden bir tekniktir [19].
Bir başka yöntem de, yüzey üstü boşluklardan etkilenmeyen ve daha düşük yatırım
gerektiren ışık mikroskobu yardımıyla porozite tespiti yöntemidir. Bu kapsamda, ışık
mikroskobu ile elde edilen yeterli çözünürlükteki görüntüler esas alınır ve bunlar üzerinden
porozite hesabı yapan bir algoritmalar ile boşluk oranları hesaplanır.

Görsel 3.2. X-ışını ile Tarama Yöntemi (Creatgive Commons Lisansı Altında
Kullanılmaktadır) [20].
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Görsel 3.3. Arşimet Yönteminin Prensibi: (a) Numune Önce Havada Tartılır ve (b)
Numune Daha Sonra İkinci Sıvıda Tartılır [21].

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada Ti6Al4V malzemeden toz yatağında füzyon esaslı eklemeli imalat sonucu
oluşan porozite ile ilgili literatürdeki yayınlar araştırılmıştır.
• Toz yatağında lazer eklemeli imalatta görülen porozite değerleri lazer gücü,
tarama hızı, tarama mesafesi ve katman kalınlığından hesaplanan enerji
yoğunluğuna göre değişmektedir.
• Söz konusu değişim Ti6Al4V malzeme için V eğilimi göstermektedir. Enerji
yoğunluğunun bir seviyeye kadar artışı ergime yetersizliği sebebi ile olan
poroziteyi azaltmaktadır. Buradan sonra artmaya devam edildiği takdirde bir süre
yakın seviyede seyreden porozite sonrasında tekrar artmaktadır. Anahtar deliği
olarak da ifade edilen ve dairesel/küresel formda olan bu porozitenin sebepleri
arasında ergime noktası düşük elementlerin fazla enerji girdisi ile buharlaşması
ve gaz basıncı ile küresel boşluklar şeklinde kendini göstermesi olarak
açıklanmaktadır.
• Porozitenin tespitinde kullanılan farklı yöntemler arasında Arşimet ile yoğunluk
tespiti, X-ışını ile bilgisayarlı tomografide tarama ve ışık mikroskobu ile alınan
kesit fotoğrafları üzerinden belirli yazılımlarla görüntü işleme bulunmaktadır.
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1

ÖZET
Bu çalışmada 105 mm kalibreye sahip OBÜS namlusunun eksen boyunca değişen iç basınç
altında sayısal dayanım analizleri Ansys sonlu elemanlar programında gerçekleştirilmiştir.
Daha sonra namlunun metal iç yüzeyinde maksimum basınç bölgesine yerleştirilen farklı
geometrilerdeki yarı eliptik yüzey çatlaklarının Mod I gerilme şiddeti faktörü değerleri (KI)
yine sayısal analiz yardımıyla hesaplanmıştır. Namlunun sayısal dayanım analizlerinde von
Mises teorisinden yararlanılmıştır. Analizlerde namlu malzemesi 4340 çeliği seçilmiş ve elastik
malzeme modeli olarak tanımlanmıştır. Namlunun çatlak davranışlarının belirlenmesi için
yapılan sayısal analizlerde düğüm deplasmanları metodundan faydalanılmıştır. Sayısal
analizlerde, izin verilebilir maksimum iç basıncı arttırabilmek, çatlak oluşumunu engellemek
ve varsa mevcut çatlağın ilerlemesini azaltmak için namlulara uygulanan otofretaj işlemi
dikkate alınmamıştır. Namlunun değişken iç basınç altında yapılan dayanım analizi sonucunda
namlu iç cidarında oluşan maksimum von Mises efektif gerilme değerinin 1002,9 MPa olduğu
gözlenmiştir. Namlu iç cidarında oluşan maksimum von Mises efektif gerilme değerinin namlu
malzemesi olarak seçilen 4340 çeliğinin akma mukavemeti değerinden düşük olduğu ve
namlunun uygulanan değişken iç basınca göre emniyetli olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte
namlunun çatlak davranışının belirlenmesi için yapılan sayısal analizlerde farklı a/c oranlarına
sahip çatlak geometrilerinin Mod I gerilme şiddeti faktörleri hesaplanmıştır. Çatlak analizinde
0.3 ve 0.4 gibi düşük a/c oranlarına sahip çatlak geometrilerinde çatlak dip noktasındaki gerilme
şiddeti faktörü değerlerinin çatlak uç noktasına göre daha büyük olduğu görülmüştür. Bu
durumun tersi olarak 0.8 ve 1 gibi büyük a/c oranlarına sahip çatlak geometrilerinde çatlak dip
noktasındaki gerilme şiddeti faktörü değerlerinin çatlak uç noktasına göre daha küçük olduğu
görülmüştür. a/c = 0.6 oranındaki çatlak geometrisinin gerilme şiddeti faktörü değerlerinin
çatlak uç noktasından çatlak dip noktasına gidildikçe neredeyse hiç değişiklik göstermediği
gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çatlak, Çelik Namlu, Gerilme Şiddeti Faktörü
1. GİRİŞ
Kimyasal reaktörler, basınç tankları ve silah namluları endüstride kalın cidarlı silindirlere örnek
olabilecek yapılardır. Yüksek iç basınç altında çalışan bu silindirler değişken iç basınca, termal
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şoklara, korozif bir ortama maruz kalmaktadır. Tüm bu etkiler silindir iç yüzeyinde yüzey
aşınmalarına, çatlak oluşumuna ve yorulma çatlağı ilerlemesine neden olmaktadır.
Silindirlerde izin verilebilir maksimum iç basıncı arttırabilmek ve çatlak oluşumu ile çatlak
ilerlemesini azaltmak için otofretaj işlemi yardımıyla silindir iç yüzeyinde basma yönünde
kalıcı gerilmeler oluşturulur. Bu kalıcı gerilmeler silindir iç yüzeyinde çatlak oluşma ihtimalini
düşürdüğü gibi, yorulma çatlağı ilerleme hızını da azaltıcı etki göstermektedir. [1]
Çatlaklı bir kalın cidarlı silindirde statik hasar dayanımını, yorulma çatlağı ilerleme hızını ve
yorulma hasarı ömrünün belirlenmesi için yüksek iç basıncın da sebep olduğu Mod I gerilme
şiddeti faktörünün (KI) elde edilmesi gerekmektedir. [2]
2. SAYISAL ANALİZLER
Yarı eliptik yüzey çatlaklarına ait gerilme şiddeti faktörlerini hesaplamak için birçok analitik
yöntemler ile sonlu elemanlar analizi metodu kullanılmaktadır. Son yıllarda kompleks çatlak
geometrilerine ait gerilme şiddeti faktörünün hesaplanmasında sonlu elemanlar analizi yöntemi
daha ön plana çıkmaktadır. [2]
2.1. Sonlu Eleman Analizi Yardımıyla Gerilme Şiddeti Faktörü Hesabı
Çatlak ucunda meydana gelen Mod I ve Mod II gerilme şiddeti faktörlerini (K I ve KII)
hesaplamak için birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden en çok tercih edilen,
kullanılan ve daha doğru sonuçlar verdiği belirlenen metot düğüm deplasmanları yöntemi
olduğu görülmüştür [3].

Görsel 1. Çatlak Ucundaki Lokal Kartezyen Koordinatı

Düğüm deplasmanları yöntemine göre çatlaklı bir eleman için nümerik çözümlerin
sonucunda çatlak yüzeyinde bulunan J, L, K ve M düğümlerinden alınan deplasman değerlerine
bağlı olarak KI ve KII hesaplanmaktadır. Çatlak yüzeyindeki deplasman değerleri ile KI ve KII
gerilme şiddeti faktörü arasındaki ilişki (1) ve (2) denklemleri ile ifade edilmektedir.
(1)

(2)
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Burada r deplasman değeri alınacak düğüm noktalarının çatlak ucuna olan radyal
mesafesidir. G malzemenin kayma modülü,  poisson oranı ve k ise düzlem gerilme ve düzlem
gerinim durumları için aşağıda tanımlanmıştır.

(3)

(1) ve (2) denklemlerindeki u ve v sırasıyla x ve y yönlerinde düğüm deplasmanlarına ait
değerleridir. Bu yöntem yardımıyla çatlak çevresi boyunca istenilen her noktanın (çatlak dip
noktası veya uç noktası) gerilme şiddeti faktörü değerleri hesaplanabilir.

Görsel 2. Eksenel Yarı Eliptik Yüzey Çatlağı

Görsel 2’de tipik bir eksenel yarı eliptik bir yüzey çatlağının cidar üzerindeki şekli verilmiştir.
2.2. Malzeme Özellikleri
Sayısal analizlerde çelik namlu malzemesi olarak 4340 namlu çeliği kullanılmıştır. Namlu
çeliğime ait mekanik özellikler Çizelge 1’de verilmiştir. Namluya ait sayısal dayanım ve çatlak
analizlerinde namlu malzemesi elastik malzeme modeli ile tanımlanmıştır
Çizelge 1. 4340 Çeliğinin Mekanik Özellikleri [4]

Akma
Dayanımı
(MPa)

Çekme
Dayanımı
(MPa)

1150

1300-1400

Kopma
Poison Yoğunluğu
Uzaması (%) Oranı
(kg/m³)

9

0.3

Elastisite
Modülü (GPa)

7830

200

2.3. Namluya Uygulanan Değişken İç Basınç
105 mm kalibreli bir namluda namlu ekseni boyunca oluşan değişken iç basınç grafiği Görsel
3’te gösterilmiştir. [5] Yapılan literatür araştırmalarında benzer namlu modelleri incelenmiş
olup, pratikte namlu içinde oluşan en yüksek servis basıncının 348 MPa olduğu
gözlemlenmiştir. Ancak bu çalışmada namlunun hem dayanım hem de çatlak davranışlarına
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yönelik yapılan sayısal analizlerde namlu emniyetini arttırmak için maksimum iç basınç değeri
400 MPa olarak alınmıştır.

Görsel 3. Namlu Boyunca Değişen İç Basınç Grafiği

2.4. Namlunun Sayısal Çatlak Analizi
Namlu iç yüzeyinde en yüksek basınç bölgesinde eksenel yarı eliptik yüzey çatlağına sahip
çelik namlunun mesh yapılmış hali Görsel 4’te gösterilmiştir. Çizelge 2’de namlu iç yüzeyine
yerleştirilen eksenel yarı eliptik yüzey çatlağının namlu ekseni boyunca konumu ve bu
konumdaki namlu cidar kalınlığı bilgileri verilmiştir.

Görsel 4. Çatlaklı Namlunun Mesh Yapısı
Çizelge 2. Çatlağın Namludaki Konumu

Çatlağın namlu başına olan
uzaklığı (mm)
300
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Çatlağın sayısal analizlerinde 0.3, 0.4, 0.6, 0.8 ve 1 değerlerindeki a/c oranları ile a/t = 0.25
oranı dikkate alınmıştır. Burada “a” çatlak derinliğini, “c” çatlak genişliğini ve “t” ise namlu
cidar kalınlığını ifade etmektedir.

3. SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRME
3.1. Değişken İç Basınç Altında Namlunun Dayanım Analizi Sonucu
Namlu iç yüzeyine uygulanan değişken iç basınca göre yapılan sayısal dayanım analizinde
namluda oluşan Von-Mises efektif gerilme dağılımı Görsel 5’te gösterilmiştir. Namluda
maksimum von Mises efektif gerilme değeri 1002,9 MPa olarak hesaplanmıştır.

Görsel 5. Değişken İç Basınç Yüklemesi Altında Namlu İç Yüzeyinde Oluşan Von Mises Efektif
Gerilme Dağılımı

3.2. Değişken İç Basınç Altında Namlunun Çatlak Analizi Sonucu
Namlu iç yüzeyinde maksimum iç basınç bölgesine yerleştirilen farklı çatlak geometrilerindeki
eksenel yarı eliptik yüzey çatlaklarına ait sayısal analiz neticesinde elde edilen Mod 1 gerilme
şiddeti faktörü değerlerinin (KI) değişimi Görsel 6’da verilmiştir.
Sayısal analizi
gerçekleştirilen çatlak için a/t = 0.25 ve 0.3, 0.4, 0.6, 0.8 ve 1 değerlerindeki a/c oranları
seçilmiştir.

Görsel 6. a/t = 0,25 için Çatlak Çevresi Boyunca KI Gerilme Şiddeti Faktörünün Değişimi
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4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Namlunun, maksimum 400 MPa değerine ulaşan eksen boyunca değişken iç basınç
yüklemesi altında yapılan dayanım analizi sonucunda namlu iç cidarında oluşan maksimum von
Mises efektif gerilme değerinin 1002,9 MPa olduğu gözlenmiştir. Namlu iç cidarında oluşan
maksimum von Mises efektif gerilme değerinin namlu malzemesi olarak seçilen 4340 çeliğinin
akma mukavemeti değerinden düşük olduğu ve namlunun uygulanan değişken iç basınca göre
emniyetli olduğu belirlenmiştir.
Bununla birlikte namlunun çatlak davranışının belirlenmesi için yapılan sayısal analizlerde
farklı a/c oranlarına sahip çatlak geometrilerinin Mod I gerilme şiddeti faktörleri
hesaplanmıştır.
Çatlak analizinde 0.3 ve 0.4 gibi düşük a/c oranlarına sahip çatlak geometrilerinde çatlak dip
noktasındaki gerilme şiddeti faktörü değerlerinin çatla uç noktasına göre daha büyük olduğu
görülmüştür.
Bu durumun tersi olarak 0.8 ve 1 gibi büyük a/c oranlarına sahip çatlak geometrilerinde
çatlak dip noktasındaki gerilme şiddeti faktörü değerlerinin çatlak uç noktasına göre daha küçük
olduğu görülmüştür.
a/c = 0.6 oranındaki çatlak geometrisinin gerilme şiddeti faktörü değerlerinin çatlak uç
noktasından çatlak dip noktasına gidildikçe neredeyse hiç değişiklik göstermediği
gözlemlenmiştir.
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ÖZET
Motivasyon kavramı; planlı bir görselde belirli amaç ve hedefler için bireyleri harekete geçiren,
teşvik eden, içten gelen bir dürtü olarak ifade edilebilir. Çalışanların beklentilerinin
karşılanması, şirketlerin amaçlarının da gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı
çalışanların motivasyonlarını ÇKKV (Çok Kriterli Karar Verme) teknikleri kullanarak
karşılaştırmalı olarak değerlendirmektir. Bu kapsamda çalışanları motive eden etkenler üç ana
kriter ve on altı alt kriter olarak belirlenmiş ve bu kriterler 5 uzman görüşünden yararlanılarak
AHP (Analitik Hiyerarşi Süreci) yöntemi ile ağırlıklandırılmıştır. Sonraki adımda aynı
pozisyonda çalışan 20 mühendis ile anket çalışması gerçekleştirilerek TOPSIS (İdeal Çözüme
Dayalı Sıralama Tekniği), VIKOR (Çok Kriterli Optimizasyon ve Uzlaşık Çözüm),
PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation)
yöntemleri ile önem derecelerine göre sıralanmış ve değerlendirilerek karşılaştırılması
yapılmıştır. Bu değerlendirme yöneticilere personel motivasyonunu yükselten faktörlerin
belirlenmesinde katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler
Motivasyon Faktörleri, AHP, TOPSIS, VIKOR, PROMETHEE
ABSTRACT
The concept of motivation can be expressed as a sincere impulse that motivates and motivates
individuals for specific goals and objectives in a planned manner. Meeting the expectations of
the employees will ensure the realization of the objectives of the companies. The aim of this
study is to evaluate the motivations of employees comparatively by using MCDM (MultiCriteria Decision Making) techniques. In this context, the factors that motivate the employees
were determined as three main criteria and sixteen sub-criteria, and these criteria were weighted
with the AHP (Analytical Hierarchy Process) method, using the opinions of 5 experts. In the
next step, a survey was conducted with 20 engineers working in the same position, and they
were ranked according to their importance and evaluated and compared with TOPSIS (Ideal
Solution Based Ranking Technique), VIKOR (Multi-Criteria Optimization and Compromise
Solution), PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment
Evaluation) methods. This evaluation will contribute to the managers in determining the factors
that increase the motivation of the personnel.
Key Words
Motivation Factors, AHP, TOPSIS, VIKOR, PROMETHEE
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1. Giriş
Her çalışanın farklı kişilik özellikleri, ihtiyaçları ve beklentileri bulunmaktadır. Bu nedenle
işverenler çalışanlarının beklentilerini karşılayacak motivasyonu artıracak aksiyon alması
gerekmektedir. Bu aksiyonlar çalışanların motivasyon düzeylerinin yükselmesine katkı
sağlayacaktır.
Çalışanların işyerinden talep ettiği gereksinimler yalnızca fizyolojik ve ekonomik
gereksinimler değildir. Bu ihtiyaçların yanında çalışanlar, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının bir
kısmını da çalıştığı kurumdan talep edebilirler (1).
Literatürde, çalışanları çalışmaya iten motivasyon faktörleri çeşitli yöntemler ile incelenmiş ve
nihayetinde farklı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte motivasyona etki eden faktörleri
açıklayıcı birçok teknikler ortaya konmuştur (2).
Araştırmacılar motivasyondan kişilerin davranışını oluşturan ve yönlendiren bir güç olarak
bahsetmektedir. Motivasyon aynı zamanda hedef ve amaçlar yöneltmekte etkin rol almaktadır
(3).
Abraham Maslow tarafından ortaya konulan motivasyon teorisine göre; bireylerin her hareketi
onların gereksinimlerini yani ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. İnsan alt kademedeki
gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını gidermedikçe üst kademedeki ihtiyaçlarını gideremez.
Maslow’un ortaya koyduğu temel ihtiyaçlar beşli kademe içinde incelenebilir. Bunlar;
fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyaçları, sosyal ihtiyaçlar, saygınlık kazanma ihtiyacı, kendini
gösterme ihtiyacıdır (4).
Diğer bir ifadeyle motivasyon bireylerin davranış biçimlerine yön vererek, onları harekete
geçirmek maksadıyla yapılan etkilerin tamamıdır. Davranışın sebebinde itici bir güç, istek yer
almaktadır. Davranışın altında yatan bu itici güç, bireysel ihtiyacın giderilmesine sebep
olmaktadır. Bu sebeple motivasyon yönlendirici bir güç şeklinde tanımlanabilir (5). Çalışan
açısından motivasyon, verimliliği ve rekabeti artırır, yaratıcılığı ve yetenekleri geliştirir,
çalışanın kendini mutlu hissetmesini, sorumluluk ile aidiyet hissi duymasını sağlar (6). Ayrıca
motivasyon, personellerin aktif olarak çalışmalarını sağlayarak kararlara katılımlarını
artırmaktadır (5).
Motivasyon sürecinde 3 aşama önemlidir.
1. Hedef ve amaçlara yönlendiren dürtünün gerekliliği,
2. Hedef ve amaçlara ulaşmak için yapılan tutum ve davranışlar,
3. Hedef ve amaçlara varılması
Literatürde, personel ve motivasyon değerlendirmeleri konularında ÇKKV yöntemlerinden de
faydalanıldığı görülmüştür. ÇKKV yöntemlerinin kullanıldığı çalışmaların bazılarını
sıralarsak; Pirinçci ve Güngör (7) tarafından 2019 yılında bir ilaç firmasında çalışanların
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motivasyonunu etkileyen faktörlerin değerlendirmesinde AHP yöntemi kullanılmıştır. Öztürk
ve Kaya (8) tarafından 2020 yılında otomotiv yan sanayiinde personel seçiminde Bulanık
VIKOR yöntemini kullanmışlardır. Kuşakcı vd. (9) 2019 yılında havacılık sektöründe personel
seçiminde Bulanık MULTIMOORA yöntemini kullanmışlardır. Zeynel ve Çarıkçı (10) 2017
yılında akademisyenlerin mesleki motivasyon algı düzeyini ölçmek için motivasyon ölçeği
tasarımını kullanmışlardır. Kılıç ve Yılmaz (11) 2019 yılında içsel, dışsal ve yönetsel faktörler
bağlamında öğretmenlerin motivasyon ölçeğini geliştirilmiştirler. Ergül (12) 2005 yılında
motivasyon ve motivasyon tekniklerini incelemiştir. Lezki ve Cengiz (13) 2019 yılında
Eskişehir’de kadın girişimcilerin motivasyon faktörleri üzerine bir araştırma yapmışlardır.
Bulgurcu ve Çoşkun (14) 2016 yılında genişletilmiş analiz yöntemine dayalı bulanık analitik
hiyerarşi süreci ile araştırma görevlilerinin motivasyonları üzerine bir değerlendirme yapmıştır.
Bu çalışmada da literatürde sıklıkla kullanılan ve güvenilirliği araştırmacılarca iddia edilen
AHP temelli TOPSIS, VIKOR ve PROMETHEE metotları kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan
metotların literatürde kullanıldığı bazı çalışmalardan bahsedilecek olursa Öztürk ve Kaya (15)
2020 yılında afet sonrası toplanma alanlarının değerlendirilmesinde PROMETHEE metodu
kullanılmıştır. Öztürk (16) 2020 yılında tüketiciler için en uygun otomobilin seçiminde AHP
ve PROMETHEE yöntemini kullanmıştır. Kuyrukçu ve Alkan (17) 2019 yılında yer’e özgü
mimari tasarım kriterlerinin öncelik sırasının belirlenmesinde AHP yöntemini kullanmıştır.
Ömürbek ve Makas (18) 2015 yılında kurumsal proje yönetim yazılımı seçiminde AHP ve
TOPSIS yöntemini kullanmıştır. Ömürbek vd. (19) 2013 yılında kuruluş yeri seçiminde AHP
yöntemini kullanmıştır. Yücenur (20) 2018 yılında sigorta sektöründe kasko poliçe seçimi için
bulanık mantık temelinde AHP – ANP – VIKOR yöntemini kullanmıştır.
2. Yöntem
Bu çalışmada araştırmanın amacına uygun veriler uzman görüşü ve anketler ile elde edildi.
Bununla birlikte kriterler literatür taraması ve uzman görüşleri nezdinde belirlenip AHP ile
ağırlıklandırıldı. Ardından VIKOR, TOPSIS ve PROMETHEE yöntemleri ile personellerin
motivasyonu değerlendirildi ve karşılaştırıldı. Bu çalışma ile hem ÇKKV yöntemlerinin gerçek
bir iş yerinde çalışan motivasyonunu değerlendirilmesi gerçekleştirilecek hem de farklı ÇKKV
metotlarının kullanımı ile alternatif sayısının çok olduğu karar verme problemlerinde ÇKKV
metotlarının etkinliği analiz edilecektir. Bu anlamda çalışmanın özgünlüğü ile literatüre katkı
sağlamaktadır.
Kamu çalışanlarının tâbi olduğu kanun, ücret, sosyal haklar, kurumsal ayrıcalıklar gibi farklı
uygulamalar sebebiyle, karmaşık bir hal sergilemektedir. Günümüze kadar süre gelen
uygulamalar neticesinde kamu çalışanları içinde hedefleri, gereksinimleri, hayalleri,
beklentileri farklı çok sayıda çalışan personel grupları bulunmaktadır. Bu grupların hepsini
kapsayacak bir çalışma, büyük bir organizasyon ile her bir müdürlük kendi içinde olmak üzere,
müdürlükten örnekle genele doğru çıkarım yapmak, daha çok anlam ifade edecektir. Bir
müdürlük için zaruri olan bir faktör, diğer bir müdürlük ya da grup için önemini yitirmiş
olabilir. Her bir müdürlük, her bir organizasyon kendi şartları, imkânları ve sorumluluk alanları
dâhilinde değerlendirilmelidir.
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Kamu kurumu çalışanlarının büyük çoğunluğunu 657 sayılı kanuna tabii memur personel
oluşturduğundan bu çalışmada, memurlar esas alınarak 20 personelin motivasyon
değerlendirilmesi ve karşılaştırılması yapılmıştır.
2.1. Motivasyon Faktörleri
İnsanları güdüleyen etkenler kişiden kişiye farklılık gösterir. Bir başka görselde açıklamak
gerekirse, bireylerin gereksinimleri ve yaşamlarında önceledikleri hususlar, değişiklik
gösterdiğinden aynı motivasyon faktörü her insanı motive etmeyebilir. Kimileri öncelikle
çalışmada bağımsızlık isterken, kimileri de iş güvenliğini önceleyebilir. Motivasyon hususunda
dünyada karşılığı olan bazı güdüleyici hususların varlığı kabul görse de her insana, her topluma
uyumlu bir motivasyon sistemi oluşturmak oldukça zordur (21).
Çalışanların iş ile ilgili davranışlarını harekete geçirmek için iş yapma isteği uyandıran
etkenlerin öğrenilmesi gerekmektedir. Etkenler birden çoktur. Bu konuda, birçok araştırma
mevcut olup her birey için önem derecesi farklılık göstermektedir. Yapılan literatür araştırması
sonucunda, motivasyon faktörleri üç ana başlık altında ele alınabilir: sosyo - ekonomik, örgütsel
ve yönetsel, psiko - sosyal faktörler.

2.1.1. Sosyo-Ekonomik Faktörler
Öncelikli olarak işgörenlerin çalışmalarının temelinde ekonomik nedenler, ihtiyaçlar
yatmaktadır. Bu çalışmanın ana esası, kişinin hayatını sürdürmesini sağlayacak kadar yeterli
bir ekonomik getiri elde etme isteğidir. Bu doğrultuda, çalışanlar işlerini kaybetmemek için
işverenlerin beklentisini olabildiğince karşılamayı çabalamaktadırlar.
Ekonomik faktörler; ücret, iş güvenliği, maddi ödüller ve sosyal kolaylıklar olmak üzere dört
grupta ele alınmaktadır.

2.1.2. Psiko - Sosyal Alt Faktörler
Bu grupta statü ve değer, özel yaşama saygı, aidiyet ve sosyal katılma, çalışmada bağımsızlık,
gelişme ve başarı, öneri sistemi alt faktörlerinden oluşmaktadır.
2.1.3. Örgütsel ve Yönetsel Faktörler
Bu faktörün alt faktörleri içinde eğitim ve yükselme, kararlara katılma, fiziksel çalışma şartları,
iletişim, sendikalaşma, adil ve açık yönetim politikası yer almaktadır.
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2.2. AHP Yöntemi
Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) 1977 yılında Thomas L. Saaty tarafından geliştirilen çok
ölçütlü karar verme metotlarından biri olup literatürde ve birçok sektörde oldukça yaygın
kullanılan matematiksel bir yöntemdir (22). Bununla birlikte yapısının kolay ve anlaşılır
olmasından dolayı en çok kullanılan metotlardan biridir.
AHP yaklaşımında karar sürecini etkileyen faktörler anket çalışması ya da uzman görüşlerine
danışılarak yapılmaktadır. Bir sonraki aşamada amaç kriterler, alt kriterler ve alternatifler
oluşturularak karar ağacının oluşturulması gerekmektedir (23).
Karar verici tarafından ana kriterler ve alt kriterler puanlanarak kriterler birbiriyle karşılaştırılır
(24). Saaty 1-9 arasında puanlama ölçeği kullanılarak önem derecesi belirlenir.
Tüm kriterler ikili karşılaştırmalar yapılarak hesaplanır. Hesaplanan veriler ile kriterlerin önem
veri setleri oluşturulur. Bununla birlikte her bir kriterin değeri, toplam kriter değerine
bölünmesi işlemi yapılarak matris normalleştirilir. Normalleştirilmiş matristeki sütunların
toplamı 1 olmalıdır. Bu işlemden sonra satırda bulunan değerlerin ortalamaları bulunarak öz
vektörler bulunmaktadır.
Tutarlık oranını Saaty tarafından önerilen tutarlılık hesabı ile hesaplanmaktadır (25). Tutarlılık
oranları hesaplanırken rassallık indeksinden faydalanılmıştır.
Tutarlılık oranını (CI) bulmak için aşağıdaki Denklem 1’den yararlanılmaktadır.
𝐶𝐼 =

𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑛
𝑛−1

(1)

Tutarlılık oranı, tutarlılık indeksinin aynı boyutta olan matrise karşılık gelen rastgele indekse
bölünmesiyle bulunur.
𝐶𝐼
𝐶𝑅 =
(2)
𝑅𝐼
Farklı büyüklükteki matrisler için oluşturulan rassal indeks tablosundan yararlanılarak CR 0,10
(tutarlılık oranı) den küçük ise matrisin tutarlı yani karar vericilerin yargılarının tutarlı olduğu,
bu değerden büyük olursa sonuç tutarsız olduğu kabul edilir (26).
2.3. TOPSIS Yöntemi
ÇKKV yöntemi olarak kullanılan TOPSIS metodu, Hwang ve Yoon tarafından 1981 yılında
geliştirilmiş olup yönteminin en önemli noktası pozitif ve negatif ideal çözümlerin belirlenerek
bu ideal çözümlere olan uzaklıkları alternatif hareket yöntemlerinin (karar noktaları,
alternatifler) değerlendirilmesidir. TOPSIS metodunda pozitif ideal çözüm, fayda kriterlerini
maksimize ederken maliyet kriterlerini minimize tutmaktadır. Negatif ideal çözümse fayda
kriterlerini minimize yapan, maliyet kriterlerini ise maksimize etmektedir. En ideal seçenek,
ideal çözüme en yakın ve negatif ideal çözüme en uzak olan noktadır. TOPSIS yönteminin
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adımları aşağıda gösterilmiştir (27). TOPSIS yönteminin kullanım kolaylığı sağlaması ve
sonuçların rahat yorumlanması nedeniyle tercih edilmiştir.
TOPSIS metodunun ilk adımı karar matrisinin oluşturulması;
𝑎11
𝑎21
.
𝐴𝑖𝑗 = .
.
[𝑎𝑚1

𝑎12
𝑎22
.
.
.
𝑎𝑚2

. . . 𝑎1𝑛
. . . 𝑎2𝑛
.
.
.
.
.
.
. . . 𝑎𝑚𝑛 ]

(3)

Aij matrisinde bulunan m karar noktasının, n değerlendirme faktörünün sayısını ifade
etmektedir (28).
İkinci adımı; standart karar matrisinin oluşturulması Denklem 4’de gibi ifade edilir.
𝑎𝑖𝑗

𝑟𝑖𝑗 =

(4)

2
√ ∑𝑚
𝑘=1 𝑎𝑘𝑗

R matrisi Denklem 5’de gibi ifade edilir (29).
𝑟11
𝑟21
.
𝑅𝑖𝑗 = .
.
[𝑟𝑚1

𝑟12
𝑟22
.
.
.
𝑟𝑚2

...
...
.
.
.
...

𝑟1𝑛
𝑟2𝑛
.
.
.
𝑟𝑚𝑛 ]

(5)

Üçüncü adım: Ağırlıklı standart kararların matrisinin yapılması
Öncelikle değerlendirme faktörlerine ilişkin ağırlık değerleri (wi) oluşturulur (∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑖 = 1).
Bu adımdan sonra R matrisinin her bir sütunundaki elemanlar ilgili wi değeri ile çarpılarak V
matrisi elde edilir. V matrisi Denklem 6’daki gibi ifade edilir (30).
𝑤1 𝑟11
𝑤1 𝑟21
.
𝑉𝑖𝑗 =
.
.
[𝑤1 𝑟𝑚1

𝑤2 𝑟12
𝑤2 𝑟22
.
.
.
𝑤2 𝑟𝑚2

...
...
.
.
.
...

𝑤𝑛 𝑟1𝑛
𝑤𝑛 𝑟2𝑛
.
.
.
𝑤𝑛 𝑟𝑚𝑛 ]

(6)

Dördüncü Adım: ideal ( A* ) ve negatif ideal ( A − ) çözümlerinin oluşturulması
TOPSIS metodu, her bir değerlendirme faktörünün sıradan artan veya azalan bir eğilime sahip
olduğunu ön görmektedir. Denklem 7’deki gibi ifade edilir.
𝐴∗ = {(𝑚𝑎𝑥 𝑣𝑖𝑗 |𝑗 ∈ 𝐽), (𝑚𝑖𝑛𝑣𝑖𝑗 |𝑗 ∈ 𝐽′ }
𝑖

𝑖
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Formülünden bulunacak set 𝐴∗ = {𝑣1∗, 𝑣2∗ , . . . , 𝑣𝑛∗ }
Şeklinde gösterilmektedir.
Negatif ideal çözümün hesaplanması için V matrisindeki ağırlıklandırılan verilerinin, sütun da
yer alan sayıların en büyüğü seçilir. İdeal çözümün bulunması aşağıdaki formül yardımıyla elde
edilir.
Negatif ideal çözüm ise, V matrisindeki ağırlıklandırılan değerlendirme verilerinden, sütun
değerlerinin en küçüklerinden elde edilerek oluşturulur. Negatif ideal çözüm setinin bulunması
Aşağıda yer alan denklem 8.’deki hesaplama yardımıyla elde edilir.
𝐴− = {(𝑚𝑖𝑛 𝑣𝑖𝑗 |𝑗 ∈ 𝐽), (𝑚𝑎𝑥 𝑣𝑖𝑗 |𝑗 ∈ 𝐽′ }
𝑖

(8)

𝑖

Formülünden bulunacak set 𝐴− = {𝑣1− , 𝑣2− , . . . , 𝑣𝑛− } şeklinde gösterilmektedir.
Görüldüğü üzere her iki formülde de J fayda (maksimizasyon), J^' ise kayıp (minimizasyon)
ifade eden değerdir. İdeal veya negatif ideal çözüm setinin, değerlendirme verilerinin sayısı m
elemanı kadardır.
Beşinci Adım: Ayırım Ölçülerinin Bulunması
TOPSIS metodun da her bir karar noktasına ilişkin değerlendirme değerinin İdeal ve negatif
ideal çözüm verilerinin sapmalarının bulunabilmesi için Euclidian Uzaklık yönteminden
faydalanılmaktadır. Çıkan sonuçla karar noktalarına ilişkin sapma değerleri ise İdeal Ayırım
(𝑆𝑖∗) ve Negatif İdeal Ayırım (𝑆𝑖−) Ölçüsü olarak gösterilmektedir. İdeal ayırım (𝑆𝑖∗) ölçüsünün
bulunması ve negatif ideal ayırım (𝑆𝑖− ) ölçüsünün bulunması ise aşağıda yer alan denklem 9. ve
10.’da ki hesaplama yardımıyla elde edilir.
𝑛

𝑆𝑖∗ = √∑(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗∗ )2

(9)

𝑗=1

𝑛

𝑆𝑖− = √∑(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗− )2

(10)

𝑗=1

Burada hesaplanacak 𝑆𝑖∗ ve 𝑆𝑖−değeri karar noktası sayısı kadardır.
Altıncı Adım: İdeal Çözüme Göreli Yakınlığın Oluşturulması
Bütün karar noktalarının ideal çözüme yakınlığının (𝐶𝑖∗) bulunmasında ideal ve negatif ideal
ayırım ölçülerinden faydalanılır. Bu kısımda yararlanılan ölçüt, negatif ideal ayırım ölçüsünün
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toplam ayırım ölçüsündeki aldığı orandır. İdeal çözüme göreli yakınlık değerinin oluşturulması
aşağıdaki denklem 11.’de ki gibi hesaplanır.
𝐶𝑖∗ =

𝑆𝑖−
𝑆𝑖− + 𝑆𝑖∗

(11)

Formüldeki 𝐶𝑖∗değeri 0≤𝐶𝑖∗≤1 aralığında değer alır ve 𝐶𝑖∗=1 ilgili karar noktasının ideal çözüme,
𝐶𝑖∗ =0 ilgili karar noktasının negatif ideal çözüme mesafenin yakınlığını ifade etmektedir.
2.4.VIKOR Yöntemi
VIKOR yöntemi Opricovic ve Tzeng (2004) tarafından ortaya konulmuş olup birden çok
kriterin değerlendirildiği karar verme problemlerinde alternatifler arasından uzlaşık bir sıralama
yaparak uzlaşık bir çözüme ulaşmayı amaçlar. Yöntemin temeli “ideal çözüme yakınlık”
ölçümüne dayanmaktadır. VIKOR yöntemi, ideal çözüme yakınlığı ortaya koyması sebebiyle
ayrıca kararlı bir görselde tercih yapılamadığında ya da tercihlerini açıklayamadığı durumlarda
etkili bir yöntem olması sebebiyle tercih edilmiştir.
Bütün alternatiflerin bütün kriterler açısından ele alınma varsayımı altında, ideal alternatife
yakınlık değerleri kıyaslanarak uzlaşık sıralama oluşturulur.
VIKOR yönteminin özellikleri;
1. Sorunun çözümü için uzlaşma onaylanabilir halde olmalı.
2. Kararı alan kişi, en iyi çözüme en yakın çözümü arzu etmelidir.
3. Kararı alan kişi, fayda ile her bir kriter fonksiyonu arasında aynı yönde bir bağ kurmalıdır.
4.Kriterler birbirleriyle çelişkili özellikte ve karşılaştırılamayan ölçütlerle hesaplanabilir
nitelikte olmalıdır.
5. Alternatifler, verilen tüm kriterlerde ele alınarak değerlenmelidir.
6. Kararı alan kişinin tercihleri kriterler için verilen ağırlıklarla gösterilebilmedir.
7.VIKOR metodu, kararı alan kişinin interaktif katılımsızlığı ile başlar, fakat son çözümü karar
verici onaylayacağından, bu son çözüme istenilen tercihlerini katabilir (31).
VIKOR metodunun uygulanması sonucunda seçenekler için uzlaşık bir sıralama ortaya çıkar.
Metodun sonucunda sıralamayla birlikte belirli bir avantaj oranına sahip uzlaşı bir çözüm
imkânı da sağlamaktadır. Uzlaşık çözüm, maksimum fayda ve minimum pişmanlığı birlikte
bulundurduğu için seçilebilir (32).

VIKOR yönteminin adımları aşağıdaki gibidir;
2.4.1. Karar Matrisinin (X) Oluşturulması
Karar sorununa ilişkin alternatifler, kriterler ve kriterlere göre alternatiflerin değerleri
oluştuktan sonra aldığı değerler;
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X

𝑥11
𝑥21
.
= .
.
[𝑥𝑚1

𝑥12
𝑥22
.
.
.
𝑥𝑚2

…
…
.
.
.
…

𝑥1𝑛
𝑥2𝑛
.
.
.
𝑥𝑚𝑛 ]

(12)

Denklem 12.’deki gibi bir karar matrisine dönüştürülür.
Her bir kriter için en iyi (fi*) ve en kötü (fj-) değerler belirlenir. Bu değerlerin oluşmasında
seçenekleri verilen model üzerindeki fayda veya maliyeti etkisi dikkate alınır. j. kriter
oluşturulan model açısından fayda anlamında bir değerlendirme kriteri ise fi*ve fj-verileri
aşağıda yer alan denklem 13.’deki formüllerden yararlanılarak hesaplanır.
fj* = max xij

i = 1, 2, ..n

(13)

i

fj- = min xij
i
Eğer j. kriter oluşturulan problem açısından maliyet olarak bir değerlendirme kriteri ise fi*ve
fj-sayıları aşağıdaki denklem 14.’deki gibi hesaplanır.
fj* = max xij

i = 1, 2, ..n

(14)

i

fj- = min xij
i
Normalize Karar Matrisinin (R) Oluşturulması
Karar veri setini oluşturan değerleri birimlerinden arındırmak ve karşılaştırılabilir hale getirmek
için normalizasyon yöntemi yapılır. m alternatif ve n kriterden oluşan bir karar sorununa ilişkin
karar matrisi, normalizasyonun ardından mxn boyutlarında R normalize matrisine ulaştırılır. 𝑟𝑗𝑖
matrisinin elemanları;
𝑟𝑗𝑖 =

𝑓𝑗∗ −𝑥𝑖𝑗
𝑓𝑗∗ − 𝑓𝑖−

(15)

Aşağıdaki denklemdeki gibi hesaplanır. Matematiksel işlemler sonucu elde edilen R normalize
karar matrisi;

R

𝑟11
𝑟21
.
= .
.
[𝑟𝑚1

𝑟12
𝑟22
.
.
.
𝑟𝑚2

...
...
.
.
.
...

𝑟1𝑛
𝑟2𝑛
.
.
.
𝑟𝑚𝑛 ]

BOOK OF FULL TEXT

(16)

ISBN: 978-625-7341-42-4

www.selcukkongresi.org

Page | 48

SELJUK SUMMIT 4th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS

Denklem 16.’daki gibi ifade edilmektedir.
2.4.2. Ağırlıklı Normalize Karar Matrisinin Oluşturulması
Wj kriter ağırlıkları olmak üzere, normalize karar veri setinde sütunlarda verilen kriterlerin ilgili
ağırlıklar ile çarpılmasıyla, ağırlıklandırılmış normalize karar matrisi V elde edilir.
Ağırlıklandırılmış normalize karar veri setinin elemanları vij,
vij = rij . wj

(17)

Denklem 17.’deki gibi hesaplanır. Ağırlıklandırılmış normalize karar matrisi V denklem 18.’de
hesaplanmıştır.
𝑣11
𝑣21
.
V= .
.
[𝑣𝑚1

𝑣12
𝑣22
.
.
.
𝑣𝑚2

...
...
.
.
.
...

𝑣1𝑛
𝑣2𝑛
.
.
.
𝑣𝑚𝑛 ]

(18)

2.4.4. Ortalama Grup Faydası ve En Büyük Pişmanlık Sayılarının Oluşturulması
Si değeri i. alternatif için ortalama grup değeri olup ortalama grup faydasını, Ri değeri ise i.
alternatif için en kötü grup değeri olup en büyük pişmanlığı ifade etmektedir. Si ve Ri değerleri
denklem 19. ve 22.’deki formüller yardımıyla hesaplanır.
Si=∑𝑛𝑗=1 𝑣𝑖𝑗

(19)

Ri=max𝑣𝑖𝑗

(20)

Ri =max (𝑤𝑗 𝑟𝑖𝑗 )

(21)

𝑓 ∗ −𝑥

Ri =∑𝑛𝑗=1 𝑤𝑗 𝑓𝑗∗−𝑓𝑖𝑗−
𝑗

(22)

𝑖

Burada hesaplanan ve en büyük pişmanlığı belirten (Ri) değeri ile, metodun 3. Adımında yer
alan normalize karar matrisi (R)’nin işlem benzerliği dışında bir ilgisi yoktur.
2.4.5. Qi Değerlerinin Hesaplanması
Bu adımda seçenekleri sıralamak için kullanılacak Qi değerlerinin hesaplanması gerekir. Bu
amaçla Qi hesaplanmasında kullanılan S*, S-, R* ve R- parametreleri sırasıyla aşağıdaki
denklem 23. denklem 24. denklem 25. denklem 26. daki gibi hesaplanılır.
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S* = minSi
(23)
i
R- = maxSi
(24)
i
R* = minRi
(25)
i
R− = maxRi
(26)
i
y: Maksimum grup faydasını sağlayan stratejinin ağırlığı (1 - y): karşıt görüştekilerin pişmanlığı
belirten değerdir.
VIKOR metodu sonucunda ulaşılan uzlaşık çözüm, genelin en iyi grup faydasını ve karşıt
fikirdekiler için en küçük pişmanlığı oluşturacağından karar verici bu durumu kabul edecektir.
y değeri (>0,5) büyük seçildiğinde, Qj endeksine genelin olumlu bir durum belirtme eğiliminde
olduğunu ifade edilirken; y değeri (<0,5) küçük seçildiğinde, Qj endeksine çoğunluk olumsuz
bir durum belirttiği durumu ifade etmektedir. Genel olarak, y değeri = 0,5 olarak seçilerek
değerlendirme uzman gruplarının (olumlu ve olumsuz) uzlaşmacı durum ortaya koydukları
tahmin edilmektedir. 𝑄𝑖 Denklem 27’deki gibi hesaplanmaktadır (33).
𝑄𝑖 =

𝑞.(𝑆𝑖−𝑆 ∗𝑖 )
𝑆 − −𝑆 ∗

+

(1−𝑞).(𝑅𝑖−𝑅 ∗𝑖 )

(27)

𝑅 − −𝑅 ∗

2.4.6. Alternatiflerin Sıralanması ve Koşulların Denetlenmesi
Bu adımda, Si, Ri ve Qi verileri küçükten büyüğe doğru sıralandığında, alternatiflere ilişkin
üçlü sıralama elde edilir. Daha sonra sıralamanın doğrulunu sınamak amacıyla alternatiflerin
kabul edilebilir avantaj ve kabul edilebilir istikrar koşullarına uygunlukları denetlenir. Buna
göre; Qi sıralamasında en küçük değerle ilk sırada yer alan A1 alternatifi, aşağıda verilen iki
koşulu sağlıyorsa uzlaşık en iyi çözümdür.
Koşul 1 Kabul edilebilir Avantaj Koşulu (C1): En iyi ve en iyiye en yakın seçenek arasında
belirgin bir fark olduğunun kanıtlanmasına yönelik koşuldur. Qi değerleri küçükten büyüğe
doğru sıralandığında, ilk sırada yer alan alternatif A1 ve ikinci sırada yer alan alternatif A2
olmak üzere, kabul edilebilir avantaj,
Q(A2) – Q(A1) _ DQ
Koşuluna bağlıdır. Yukarıdaki denklemdeki de kullanılan DQ parametresi alternatif sayısına
bağlı olup, m alternatif sayısını belirtmek üzere,
𝐷𝑄 =

1
𝑚−1

(28)

Denklem 28.’deki gibi hesaplanır. Alternatif sayısı 4’ten küçük olduğunda ise DQ = 0,25 kabul
edilir.
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Buna göre yukarıdaki eşitsizlik de verilen koşul sağlanıyorsa A1 alternatifinin, kabul edilebilir
avantaj koşulunu sağladığı kabul edilir.
Yukarıda belirtilen iki koşuldan birinin sağlanmadığı durumda ise birden fazla uzlaşık çözüm
kümesi aşağıdaki biçimde önerilir.
Eğer koşul 2 (kabul edilebilen kararlılık koşulu) olmaz ise, A1 ve A2 alternatiflerinin her ikisi
de uzlaşık ortak çözüm olarak kabul edilir.
Eğer Koşul 1 (kabul edilebilir avantaj koşulu) sağlanmıyor ise, A1, A2, ..., AM alternatiflerinin
tamamı uzlaşık en iyi çözümdür. Üst sınır değeri olan maksimum M,
Q(AM) – Q(A1) < DQ

(29)

Denklem 29.’daki gibi hesaplanır. Qi sıralamasında yukarıdaki eşitsizliği sağlayan son
alternatifin sıra numarası M ile temsil edilir. Uzlaşık çözüm kümesi dahilinde Q değerlerine
göre sıralama yapılır. En iyi alternatif, en küçük Q değerine sahip alternatiflerden biridir. Tercih
en küçük değere sahip ilk alternatifin uygulanması yönündedir.
2.5. PROMETHEE Yöntemi
PROMETHEE metodu 1982 yılında J.P. Brans tarafından geliştirilen çok kriterli karar verme
yöntemlerinde kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışmada kriter ve alternatif sayısının fazla olması
hem değerlendirmeyi hem de karar verme sürecini zorlaştırmaktadır. Bu kapsamda
PROMETHEE yönteminin kolay uygulanması ve hızlı sonuç vermesi yönetimin tercih
edilmesinin en önemli nedenlerinden biridir. PROMETHEE metodu 7 basamaktan
oluşmaktadır (34).
Birinci basamakta kriterler; kriter ağırlıkları, alternatifler ve alternatiflerin belirtilen kriterler
nezdindeki değerleri belirlenir ve veri matrisi oluşturulur.
İkinci basamakta kriterler için tercih fonksiyonlarının seçme işlemi gerçekleştirilir. Tercih
fonksiyonları 6 farklı fonksiyondan oluşmaktadır. Bu fonksiyonları şu görselde belirtebiliriz:
birinci tür (olağan), ikinci tür (U), üçüncü tür (V), dördüncü tür (seviyeli), beşinci tür (lineer)
ve altıncı tür (Gaussian).
I. Birinci tür (olağan) seçenek fonksiyonu karar alan kişi için ilgili değerlendirme kriteri içinden
farklı bir seçenek mevzu bahis olmuyorsa, o değerlendirme kriteri yönünden seçilecek tercih
fonksiyonu olmalıdır.
II.İ kinci tür (U) seçenek fonksiyonu karar alan kişi için ilgili değerlendirme kriteri içinden
oluşturulan sayının üzerinde bir sayıysa karar noktalarından yana davranmak istenirse,
seçilecek tercih fonksiyonu olmalıdır.
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III. Üçüncü tür (V) seçenek fonksiyonu karar alan kişi için tercihini, bir değerlendirme kriteri
içinden ortalamanın üzerinde değere sahip karar noktalarından yana davranmak istenirse, ancak
bu değerin aşağısında kalan sayılara da önem vermiyorsa, seçilecek tercih fonksiyonu olmalıdır.
IV. Dördüncü Tür (seviyeli) seçenek fonksiyonu karar alan kişi için bir değerlendirme faktörü
açısından tercihini belirli bir veri seçeneği belirleyecekse, seçilecek tercih fonksiyonu
olmalıdır.
V. Beşinci Tür (doğrusal) seçenek fonksiyonu karar alan kişi için bir değerlendirme faktörü
açısından tercihini ortalamanın üzerinde sayıya sahip karar noktalarından taraf seçmek
istiyorsa, seçilecek tercih fonksiyonu olmalıdır.
VI. Altıncı Tür (Gaussian) seçenek fonksiyonu karar alan kişi için tercihinde, ilgili
değerlendirme faktörü değerlerinin ortalamadan sapma değerleri belirleyici olacaksa, seçilecek
tercih fonksiyonu olmalıdır.
Üçüncü basamakta seçenek fonksiyonları ele alınan alternatif grubundaki alternatif çiftleri için
seçenek fonksiyonları hesaplanır.
Dördüncü basamakta seçilen seçenek alternatiflerinden yola çıkılarak her alternatif çifti için
tercih endeksleri hesaplanır.
Beşinci basamakta alternatifler için pozitif (Φ^+) ve negatif (Φ^-) değerler oluşturulur. Örnek
verecek olursak; x ve y alternatif kümesinde hali hazırda bulunan iki alternatif bahis iken kısmi
önceliklerin belirtilmesinde bazı durumlar mevcuttur bunlar (8):
Eğer Φ^+(x)>Φ^+(y) ve Φ^-(x)<Φ^-(y), Φ^+(x)>Φ^+(y) ve Φ^-(x) = Φ^-(y), Φ^+(x) = Φ^+(y)
ve Φ^-(x)<Φ^-(y) şeklinde ise, x alternatifi y alternatifine oranla tercih edilir.
Eğer Φ^+(x) = Φ^+(y) ve Φ^-(x) = Φ^-(y) şeklinde ise, x alternatifi y alternatifinden bir farkı
yoktur.
Eğer Φ^+(x)> Φ^+(y) ve Φ^-(x)>Φ^-(y), Φ^+(x)<Φ^+(y) ve Φ^-(x) < Φ^-(y) şeklinde ise, x
alternatifi y alternatifi ile karşılaştırma yapılamaz.
Altıncı basamakta PROMETHEE I yardımıyla sıralamalar oluşturulur. Bu öncelikler alternatif
grubundaki alternatiflerin birbirleri için tercih edilmelerini, birbirinden farksız olan
alternatifleri ve birbiri ile kıyaslanması mümkün olmayan alternatiflerin belirlenmesini sağlar.
Yedinci basamakta PROMETHEE II ile alternatiflerin öncelikleri hesabı yapılarak bu sayede
alternatif verisinde yer alan tüm alternatifler aynı düzlemde değerlendirilerek nihai sıralama
belli olur. Net öncelik hesaplaması adım adım aşağıda ki gibidir.
Φ(x) = Φ^+(x)- Φ^-(x), x ve y, alternatif grubunda mevcut olan iki alternatif ise varılan son net
öncelik verilerine bakılarak, aşağıda yer alan yargılar alınır.
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Φ(x) > Φ(y) ise x alternatifinin üstünlüğü ortaya çıkar.
Φ(x) = Φ(y) ise x ve y alternatiflerinin birbirinden bir farkı yoktur.
Φ^+ : Pozitif üstünlük
Φ^- : Negatif üstünlük
3.

Bulgular ve Değerlendirme

Amaç ve karar vericiler belirlendikten sonra ilk aşamada alternatif personeller ve onların
değerlendirmesinde kullanılacak kriterler belirlenir ve karar hiyerarşisi oluşturulur. AHP
modeli, amaç birinci düzeyde, kriterler ikinci düzeyde ve alternatif personeller üçüncü aşamada
olacak görselde yapılandırılır. İlk aşamanın son basamağında, karar hiyerarşisi karar verme
ekibi tarafından onaylanmıştır. Karar hiyerarşisinin onaylanmasından sonra, ikinci aşamada
AHP yöntemi ile motivasyonda kullanılan kriterlere ağırlık verilir. Bu aşamada, kriter
ağırlıklarını belirlemek için ikili kıyaslama veri seti oluşturulur. Karar verme ekibinden
uzmanlar, ikili karşılaştırma matrislerinin unsurlarının değerlerini belirlemek için Saaty
tarafından oluşturulan sayı düzeyi kullanarak bireysel değerlendirmeler yaparlar. Bireysel
değerlendirmelerden elde edilen değerlerin geometrik ortalamasını hesaplanır ve karar
vericilerin üzerinde fikir birliği bulunan nihai bir ikili karşılaştırma matrisi oluşturulur.
Kriterlerin ağırlıkları bu son karşılaştırmalı matris temel alınarak hesaplanmıştır. Personel
motivasyon değerlendirmesi için önerilen model Çizelge1.‘de verilmiştir.
Çizelge1. Personel motivasyon değerlendirmesi için önerilen model
Amacın Belirlenmesi
Karar Vericiler Belirlenir
Alternatif Belirleme (Adaylar)
Kriterlerin ve Alt Kriterlerin Belirlenmesi
Karar Hiyerarşisinin Yapılandırılması
AHP ile Kriter Ağırlığı Atanması
Alternatiflerin (Adayların) TOPSIS, VIKOR, PROMETHEE Yöntemiyle Değerlendirilmesi
Personellerin Sonuç Sıralamasının Belirlenmesi
En İyi Adayın Belirlenmesi

Adım 1: Modelde kullanılacak olan kriterler literatür de var olan var olan motivasyon
değerlendirme kriterleri olup; bu kriterlerin ana ve alt kriterlerin birbirlerine göre önemlerini
(göreli ağırlıklarını) belirleyebilmek amacıyla müdür, müdür yardımcısı, koordinatör, şef,
uzman konumlarında çalışan 5 uzman tarafından ana kriterlerin ve alt kriterlerin personel
motivasyon değerlendirme kriterlerinin kullanılmasına karar verilmiştir. Motivasyon faktörleri
üç ana kriter on altı alt kriterlerin yer aldığı hiyerarşik yapı oluşturulmuştur (Çizelge2).
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Çizelge2. Personel motivasyon değerlendirilmesinde kullanılan kriterler ve kodları

Ana
Kodlar Alt Kriterler
Kriterler
Ücret
İş güvenliği
SosyoSE
Maddi ödüller
Ekonomik
Sosyal
Kolaylıklar
Eğitim
ve
Yükselme
Kararlara
Katılma
Örgütsel
Fiziksel Çalışma
ve
ÖY
Şartları
Yönetsel
Sendikalaşma
İletişim
Adil ve Açık
Yönetim
Statü ve Değer
Özel
Yaşama
Saygı
Aidiyet- Sosyal
Katılma
PsikoPS
Sosyal
Çalışmada
bağımsızlık
Gelişme
ve
Başarı
Öneri Sistemi

Kodlar
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16

Adım 2: Motivasyon değerlendirme problemi için karar hiyerarşisi oluşturulduktan sonra
değerlendirme sürecinde kullanılacak kriterlerin ağırlıklarının hesaplanmasında AHP yöntemi
kullanılmıştır.
Literatür taramasında üç temel kriter ve 16 alt kriter oluştuktan sonra analitik hiyerarşi
metodunun yapılabilmesi için 5 uzmanın görüşleri alınarak sonuçlar geometrik ortalama
yaklaşımı ile birleştirilerek ikili kıyaslama matrisi yapılmıştır.
Matris yapılırken Thomas L. Saaty’nin önem derecesinden yararlanılarak motivasyon
faktörlerinin tüm kriterleri tecrübeli personellerin görüşüne başvurularak değerler verilmiştir
(Değer aralığı 1-9). Ana kriterlere ilişkin ikili karşılaştırma karar matrisi Çizelge3’de yer
almaktadır.
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Çizelge3. Ana kriterlerin ikili karşılaştırma karar matrisi

Ana Kriterler
ÖY

PS

SE 1,000

2,545

1,246

ÖY 0,393

1,000

0,488

PS 0,803

2,048

1,000

SE

Sosyo-ekonomik alt faktörlere ilişkin ikili karşılaştırma karar matrisi hesaplanmıştır (Çizelge4).
Çizelge4. Sosyo-Ekonomik alt faktörlerin ikili karşılaştırma karar matrisi

Sosyo-Ekonomik Alt Faktörler
B1

B2

B3

B4

B1 1,000

3,031

2,702

2,809

B2 0,330

1,000

1,552

1,623

B3 0,370

0,644

1,000

1,516

B4 0,356

0,616

0,660

1,000

Örgütsel ve yönetsel alt faktörlere ilişkin ikili karşılaştırma karar matrisi hesaplanmıştır
(Çizelge5).
Çizelge5. Örgütsel ve yönetsel alt faktörlere ilişkin ikili karşılaştırma karar matrisi

Örgütsel ve Yönetsel Alt Faktörler
B5

B6

B7

B8

B9

B10

B5

1,000 2,048 1,320 1,755 2,352 0,944

B6

0,488 1,000 1,246 0,660 0,871 0,660

B7

0,758 0,803 1,000 3,366 1,552 1,644

B8

0,570 1,516 0,297 1,000 1,320 0,839

B9

0,425 1,149 0,644 0,758 1,000 0,500

B10 1,059 1,516 0,608 1,191 2,000 1,000
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Psiko-sosyal alt faktörlere ilişkin ikili karşılaştırma karar matrisi hesaplanmıştır (Çizelge6).
Çizelge6. Psiko-sosyal alt faktörlerin ikili karşılaştırma karar matrisi

Psiko-Sosyal Alt Faktörler
B11

B12

B13

B14

B15

B16

B11 1,000 1,431 1,888 0,871 0,608 0,461
B12 0,699 1,000 2,605 1,933 2,064 2,221
B13 0,530 0,384 1,000 0,561 0,594 0,362
B14 1,149 0,517 1,783 1,000 0,304 0,549
B15 1,644 0,484 1,683 3,288 1,000 0,871
B16 2,169 0,450 2,759 1,821 1,149 1,000
3.1.1. İkili Karşılaştırma Karar Matrislerinin Değerlendirilmesi
AHP modelinin oluşturulması ve geometrik ortalama ile ikili karşılaştırma karar matrislerinin
yapılmasından bir sonraki aşama ikili karşılaştırma karar matrislerinin değerlendirilmesidir. Bu
çalışmada AHP tekniği uygulaması Microsoft Excel de çözüm yapılarak karar matrislerinin
değerlendirilmesinde birinci basamak, faktörlerin ikili karşılaştırma karar matrislerinin ele
alınmasıdır. Oluşturulan ikili karşılaştırma karar matrislerinden hareketle her bir kritere ilişkin
lokal ağırlıklar ve yine oluşturulan matrisin, tutarlılık oranı ilgili hesaplamalar Excel Tablosu
ile belirlenir. Ana kriterler için normalize edilmiş matris hesaplanmıştır (Çizelge7).
Çizelge7. Ana kriterler için normalize edilmiş matris
SE
SE 0,455
ÖY 0,179
PS 0,366

ÖY
0,455
0,179
0,366

PS
0,456
0,179
0,366

Öncelikler vektörü ve tüm öncelikler matrisi oluşturulur. Daha sonra tutarlılık indeksi
hesaplanılır. Cr değeri 0 çıkar. Cr= 0 <0,1 olduğu için uyum sınırları içindedir. Sosyo-ekonomik
alt kriterler için oluşturulan matrisin, tutarlılık oranı ilgili hesaplamalar yapıldıktan sonra
tutarlılık indeksi hesaplanılır. Cr değeri 0,047 çıkar. Cr= 0,047 <0,1 olduğu için uyum sınırları
içindedir. Psiko-sosyal alt kriterler için oluşturulan matrisin, tutarlılık oranı ilgili hesaplamalar
yapıldıktan sonra tutarlılık indeksi hesaplanılır. Cr değeri 0,068 çıkar. Cr= 0,068 <0,1 olduğu
için uyum sınırları içindedir. Alt faktörlere ilişkin global ağırlıklar hesaplanmıştır (Çizelge8).
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Çizelge8. Alt faktörlere global ağırlıklar

Sosyo-Ekonomik
Kriterleri
Ücret
İş güvenliği
Maddi ödüller
Sosyal Kolaylıklar
Örgütsel ve Yönetsel
Kriterleri
Eğitim ve Yükselme
Kararlara Katılma
Fiziksel Çalışma Şartları
Sendikalaşma
İletişim
Adil ve Açık Yönetim
Psiko-Sosyal Kriterleri
Statü ve Değer
Özel Yaşama Saygı
Aidiyet- Sosyal Katılma
Çalışmada bağımsızlık
Gelişme ve Başarı
Öneri Sistemi

Global
Ağırlıklar
0,219
0,096
0,078
0,062
Global
Ağırlıklar
0,041
0,023
0,039
0,024
0,019
0,032
Global
Ağırlıklar
0,056
0,093
0,029
0,042
0,071
0,074

Motivasyon faktörlerinden global ağırlığı en yüksek 0,219 ile ücret olmuştur.
Makalenin ilk adımı olarak AHP yöntemi ile motivasyonlarının değerlendirilmesinde etkili olan
kriterlerin ağırlıkları hesaplandı. Daha sonra ise elde edilen bu ağırlıklar ile TOPSIS, VIKOR,
PROMETHEE yöntemleri kullanılarak farklı birimlerde aynı pozisyonda çalışan 20
mühendisin motivasyonları değerlendirilmiştir.
3.2. TOPSIS Yöntemi ile Personel Değerlendirilmesi
Personellerin motivasyonunun değerlendirmesi için, uzmanlar tarafından hazırlanan anketin
yapılmasına karar verilen kurumda çalışan motivasyonunun değerlendirmesinde kullanılan her
soru için 1-7 arası puanlama yapılan motivasyon değerlendirme anketi ilgili farklı birimlerde
çalışan aynı pozisyonda 20 mühendis personele anket yapıldı. Motivasyon değerlendirme
anketi 1-7 puan skalasına göre kriterler alternatifleri değerlendirildi. Karar matrisi
oluşturulduktan sonra sütunda bulunan her bir sayı karar matrisinin her ayrı bir satır vektörünü
o vektörün normuna bölerek değerler normalize edildi. Normalize işlemi yapıldıktan sonra
kriter verileri, kriter ağırlıkları AHP yöntemiyle bulunan değerlerle çarpılarak ağırlıklandırılmış
normalize matrisi oluşturuldu. Pozitif ve negatif ideal sonucun verileri hesaplandı. Çalışan
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personellerin kriter değerlerinin ideal sonucun yakınlık verileri hesaplanarak personeller
içindeki son sıralama ortaya çıkarıldı. Sonuç olarak farklı birimlerde çalışan 20 mühendisin
motivasyonunu değerlendirildiğinde personeller içinden A6 numaralı personel ideal çözüme
bağıl yakınlık verilerine bakıldığında en iyi veriye ulaşan personel olarak ortaya çıktı. Diğer
adaylarsa sırasıyla; A18, A14, A15, A19, A16, A1, A20, A11, A10, A8, A3, A13, A7, A4, A2,
A5, A12, A17 ve A9 numaralı personeller olarak sıralandı.
3.3. VIKOR Yöntemi ile Personel Değerlendirilmesi
TOPSIS yöntemin de faydalanılan motivasyon değerlendirme anketi ile oluşturulan karar
matrisi yardımıyla her kriter için en iyi ve en kötü değerler belirlenerek normalizasyon işlemi
yapıldı. Sonraki adımda ortalama grup faydası (Si) ve en büyük pişmanlık (Ri) değerlerinin
hesaplanması işlemi yapıldı. Daha sonra Qi değerleri hesaplandı. Si, Ri ve Qi değerleri
küçükten büyüğe doğru sıralanarak elde edilen personeller arasındaki sıralama Çizelge9.’da
yer almaktadır.
Çizelge9. Personellerin sıralanması ve koşulların denetlenmesi

Alternatifler
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20

Qi
0,259
0,624
0,946
0,632
0,612
0
0,565
0,566
0,995
0,484
0,543
0,943
0,591
0,253
0,73
0,458
1
0,105
0,241
0,314

Ri
0,219
0,109
0,219
0,109
0,109
0,031
0,109
0,109
0,219
0,109
0,109
0,219
0,109
0,062
0,219
0,109
0,219
0,047
0,064
0,065

Qi
0,259
0,624
0,946
0,632
0,612
0
0,565
0,566
0,995
0,484
0,543
0,943
0,591
0,253
0,73
0,458
1
0,105
0,241
0,314

Sıralama
5
14
18
15
13
1
10
11
19
8
9
17
12
4
16
7
20
2
3
6

Qi sıralamasında en küçük değerle ilk sırada yer alan N alternatifi, 1.sıradaki alternatif olarak
A6 ile ikinci sırada yer alan seçenek olarak A18 ile gösterildiğinde, ilk tercih olarak önerilen N
alternatifin kabul edilebilir üstünlük sağlayıp sağlamadığı ve kabul edilebilir kararlılık
durumlarını sağlayıp sağlamadığı aşağıdaki gibi tespit edilir.
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Koşul 1. DQ = 1 /m−1 (m=alternatif sayısı=20) = 0,05
Q(A18) – Q(A6) ≥ DQ
0,620 – 0,500≥ 0,05 olduğundan N alternatifi kabul edilebilir avantaj koşulunu sağlamıştır.
Koşul 2. Qi sıralamasında en küçük değerle ilk sırada yer alan N alternatifi, Si ve Ri
sıralamalarının her ikisinde de en küçük değerle ilk sırada yer aldığı için kabul edilebilen
kararlılık şartı da sağlanmıştır. Her iki koşul da sağlandığı için VIKOR sıralamasında alternatif
6 uzlaşık en iyi alternatif olarak kabul edilir. A18, A19, A14, A1, A20, A16, A8 sıralamada üst
sıralarda yer alan diğer alternatiflerdir.

3.4. PROMETHEE Yöntemi ile Personel Değerlendirilmesi
Motivasyon değerlendirme anketi ile elde edilen veriler PROMETHEE programına veri girişi
yapılmıştır. Görsel 1’de alternatif alanlar, A1, …A20 serisi olarak verilmiş olup, kriterler ve
ağırlık oranları yer almaktadır. Tercih fonksiyonları olarak; tüm kriterler için birinci tür tercih
fonksiyonu kullanılmıştır. Tercih fonksiyonlarından hangisinin seçileceği kriterlerin yapısal
özelliklerine bakılarak belirlenir.
Personel motivasyonunun değerlendirilmesi için yapılan bu çalışmada “Visual PROMETHEE
Academic” yazılım programı kullanılmış olup PROMETHEE I’e göre değerlendirme
yapılmıştır. PROMETHEE I göre skor sonuçları Görsel 1’deki gibi ortaya çıkmıştır.

Görsel 1. PROMETHEE I skorları

A6, A18, A19, A14 alternatifler en üstte bulunmakta ve sıralama aşağıya doğru devam
etmektedir. PROMETHEE I ile yapılan kısmi sıralamanın ardından PROMETHEE II tam
sıralama skorları Görsel 2’deki gibi hesaplanır. Görsel 2.’de Phi skorları -1 ve +1 arasında
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değişmektedir. Sıfırın altında kalanlar düşük üstünde kalanlar ise yüksek performans
göstermişlerdir.

Görsel 2. PROMETHEE II skorları düzlemi

Buna göre Phi değerleri 0’ın altında kalan alternatif 11, 8, 7, 13, 5, 2, 4, 3, 12, 9, 17 düşük
motivasyon sergilerken, alternatif 6, 18, 19, 14, 20, 15, 16, 10, 1 yüksek motivasyon
sergilemiştir. Görsel 3.’te gösterilen PROMETHEE II ile belirlenen tam sıralama sonucuna
göre en uygundan başlayarak A6, A18, A19, A14… şeklinde sıralanmıştır.

Görsel 3. PROMETHEE II ile personel motivasyon sıralaması
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4. Tartışma ve Sonuç
Çalışanların motivasyon değerlendirmesinde Tarakçıoğlu’nun 2010 yılında yaptığı çalışmada
motivasyon araçları 3 ana başlıkta ön plana çıkmaktadır. Tarakçıoğlu’nun bu çalışmasında
bahsettiği 16 kriter ÇKKV teknikleri entegre edilerek, kriterlerin önem derecelendirilmesi
yapılmış çalışanların motivasyonu matematiksel temellere dayalı olan AHP, VIKOR, TOPSIS
ve PROMETHEE yöntemleri ile çalışmamızda değerlendirilmiştir.
Kısaca çalışanların hangi ihtiyaçlarına olan beklentilerinin daha fazla olduğunu, ne kadar etkili
olduğunu ölçümlemek hedeflendi. Zaman zaman uygulanacak anketlerle çalışanların
motivasyon düzeylerinin ölçülmesinde fayda gösterecektir.
Uygulama için kamu sektöründe hizmet vermekte olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
müdürlüklerinde gerçekleştirilen çalışmada, farklı müdürlük altında çalışan 20 mühendis
personel 3 ana kriter ve 16 alt kriter çerçevesinde değerlendirildi. İlk aşamada kullanılan AHP
ile elde edilen hesaplamalar sonucunda; en önemli ana kriter 0,455 önem ağırlığı ile “SosyoEkonomik”, en önemli alt kriter ise 0,219 önem ağırlığı ile “Ücret” kriteri olmuştur. Bu
sonuçtan dolayı düşük ücret politikasının uygulanması kadrolu personel için demotivasyon
özelliği taşımaktadır.
Kadrolu personel önceliğini sırasıyla ücret, iş güvenliği, maddi ödüller, özel yaşama saygı,
maddi ödüller, öneri sistemi, gelişme ve başarı, sosyal kolaylıklar, statü ve değer, çalışmada
bağımsızlık, eğitim ve yükselme kriterleri takip etmektedir.
İkinci aşamada ise personellerin değerlendirmesi ve sıralanması aşamasında motivasyon
değerlendirme anketi ile elde edilen veriler ışığında TOPSIS ile yapılan hesaplamalar
sonucunda 6 numaralı alternatifin 0,7502 değeri ile en yüksek yakınsaklık katsayısını aldığı
tespit edildi.
VIKOR ile yapılan hesaplamalar sonucunda Qi sıralamasında en küçük değerle ilk sırada yer
alan 0,00001 değeri ile alternatif 6 uzlaşık en iyi motivasyonu sağlayan çözümdür.
PROMETHEE ile yapılan hesaplamalar sonucunda alternatif 6 Phi 0,6929 değeri ile en yüksek
değeri aldığı tespit edilmiştir.
Çizelge10.’da gösterilen TOPSIS ve VIKOR sonuçlarının tam sıralama sonucuna göre
kıyaslanarak A6, A18… şeklinde sıralanmıştır.
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Çizelge10. TOPSIS ve VIKOR sonuçlarının sıralanması

A6
A18
A14
A15
A19
A16
A1
A20
A11
A10
A8
A3
A13
A7
A4
A2
A5
A12
A17
A9

TOPSIS
İdeal Çözüme
Göreli Yakınlık
Değeri
0,7503
0,6223
0,5587
0,5399
0,5382
0,5204
0,5193
0,4908
0,4821
0,4686
0,4618
0,4566
0,4463
0,4386
0,4366
0,4364
0,4301
0,4186
0,4102
0,405

VIKOR
Qi
A6
A18
A19
A14
A1
A20
A16
A10
A11
A7
A8
A13
A5
A2
A4
A15
A12
A3
A9
A17

0,00001
0,1046
0,2412
0,2526
0,2586
0,3144
0,4584
0,484
0,5428
0,5652
0,5659
0,5909
0,6119
0,6238
0,6323
0,73
0,9433
0,9462
0,9954
1

TOPSIS metodu ile yapılan hesaplamalar sonucunda personel motivasyon sıralaması sırasıyla
A6>A18>A14>A15>A19>A16>A1>A20>A11>A10>A8>A3>A13A7>A4>A2>A5>A12>A
17>A9 numaralı adaylar gelmektedir.
VIKOR metodu ile yapılan hesaplamalar sonucunda personel motivasyon sıralaması
A6>A18>A19>A14>A1>A20>A16>A10>A11>A7>A8>A13>A5>A2>A4>A15>A12>A3>
A9>A17 şeklinde devam etmektedir.
PROMETHEE metodu ile yapılan hesaplamalar sonucunda personel motivasyon sıralaması
A6>A18>A19>A14>A20>A15>A16>A10>A1>A11>A8>A7>A13>A5>A2>A4>A3>A12>
A9>A17 şeklinde devam etmektedir.
Sonuç olarak üç yöntemde de ilk ikide yer alan alternatif (personel) A6 ve A18 aynı çıkmıştır.
İlk onda yer alan personeller A15 dışında üç yöntemde de farklı sıralamalarda olmak üzere yer
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almaktadır. Alternatif A15 TOPSIS ve PROMETHEE yönteminde de ilk onda yer alırken
VIKOR yönteminde 16. sırada yer almaktadır.
Makalenin temel amacı doğrultusunda seçilen TOPSIS, VIKOR, PROMETHEE yöntemleri
arasında yapılan sıralama işleminin ve ulaşılan nihai sıralamanın çok değişmediğini ortaya
koymuştur. Sıralamada ufak farklılıklar yer almaktadır.
Motivasyon değerlendirmesi sonucu ilk ona giren personellerin altısı kadın dördü erkektir. İlk
ona girenlerin hepsi lisans mezunudur. İş tecrübesi olarak altı kişi 1-5 yıl arası, diğer dört kişi
ise 5 yıl ve üstü tecrübeye sahip personeller olduğu tespit edilmiştir.
Sonuç olarak motivasyon değerlendirme kriterleri aynı öneme sahip olarak görülmemekte olup,
önem ağırlıklandırılması yapıldığında ve personel motivasyon değerlendirme esnasında karar
vericilerin nicel ve nitel yargıları birlikte değerlendirildiğinde daha doğru sonuçlar elde edildiği
görülmüştür.
Elde edilen sonuçlar yöneticilere kolaylık sağlayıp personel motivasyonunu yükselten
faktörlerin belirlenmesinde katkı sağlaması beklenmektedir.
Elde edilen sonuçlar kapsamında işverenlerin hangi güdüleyici etkenlere yönelmeleri
konusunda yön gösterici olacak bu çalışma ile personel motivasyonun matematiksel bir metotla
sıralaması gerçekleştirilmiştir.
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BİTKİSEL ÜRETİMDE DOĞAL ALTERNATİF HORMON KULLANIMI

Züleyha ENDES EĞRİBAŞ1
1

Selçuk Üniversitesi, Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Orcıd Id-0000-0001-92196941

ÖZET
Bitkilerin büyüme ve gelişmesinde büyüme düzenleyicilerinin kullanımı önemli bir yere
sahiptir. Bitki bünyesinde oluşup, büyüme ve gelişmeyi düzenleyen maddelere bitkisel
hormonlar, bitki içerisinde ve sentetik olarak üretilen, bitkilerde hormonal etkiye sahip tüm
kimyasallara ise büyüme düzenleyici maddeler denir. Büyüme düzenleyici maddelerin bir
kısmı bitkilerde büyümeyi teşvik edici, bir kısmı ise engelleyici etkide bulunmaktadırlar.
Bitkisel üretimde sentetik büyüme ve gelişme düzenleyicileri uygulamaları başarılı ancak
pahalıdır ve genellikle bir sorun olduğu durumlarda çok az miktarlarda kullanılmalıdır.
Günümüzde çimlenmeden hasada ve hasat sonrası muhafazaya kadar bitkinin büyüme oranını
ve gelişmesini etkilemek amacıyla yaygın olarak kullanılan sentetik bitki büyüme
düzenleyicilerinin bilinçsiz bir şekilde kullanılmaları toprak ve yer altı sularında kirliliğe yol
açmakta ve canlılarda toksik etkilere yol açmaktadır. Ayrıca bu maddeler bitkide anormallikler
meydana getirmekte ve tüketicinin de tepkisine yol açmaktadır. Sentetik büyüme
düzenleyicilerinin canlılar üzerindeki olumsuz etkileri ve kullanımının pahalı olması, daha
çevreci ve ekonomik alternatif yöntemleri akla getirmektedir. Alternatif hormon kullanımı bu
yöntemlerden birisidir. Alternatif hormonlar, bitkilerde büyüme ve gelişmeyi uyarma
yeteneğine sahip hormonal etkili olduğu kanıtlanan ve birçoğu bitkilerden elde edilen doğal
maddelerdir ve temel ve popüler büyüme ve gelişme hormonları olan oksin, sitokinin,
giberellenin, etilen gibi kimyasal maddeler yerine kullanılabilir. Bitkisel üretimde köklendirme,
çimlendirme, bitki boyu kontrolü, meyve tutumu, meyve boyutunda artış ve olgunlaşma gibi
uygulamalarda alternatif hormon kullanımı ile içsel hormonların biyosentezini ve
konsantrasyonlarını arttırmak mümkündür. Bu sayede kullanılan büyüme düzenleyicilerinin
etkinliği artabilmekte ya da kullanım düzeyleri düşmektedir. Bu çalışmada bitki büyüme ve
gelişme düzenleyici olarak kullanılabilecek düşük maliyetli, çevre dostu olan doğal alternatif
hormonlara ve etki mekanizmalarına yer verilmiştir.
Anahtar kelimeler: Bitki büyüme düzenleyicileri, hormonal etki, çevreci ve ekonomik
alternatif yöntemler, doğal alternatif hormonlar.
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THE USAGE OF NATURAL ALTERNATIVE HORMONES ON PLANT
PRODUCTION
ABSTRACT
The use of growth regulators has an important place in the growth and development of plants.
Substances that are formed within the body of plants and regulate growth and development are
called plant hormones, and all chemicals that have a hormonal effect in plants and synthetically
produced plants are called growth regulators. Some of the growth regulators have a growthpromoting effect and some have an inhibitory effect. Applications of synthetic growth and
development regulators in plant production are successful but expensive and should generally
be used in very small quantities where there is a problem. The unconscious use of synthetic
plant growth regulators, which are widely used today to affect the growth rate and development
of the plant from germination to harvest and post-harvest preservation, cause pollution in soil
and groundwater and cause toxic effects on living things. In addition, these substances cause
abnormalities in the plant and cause a reaction from the consumer. The negative effects of
synthetic growth regulators on living things and their expensive use bring to mind more
environmentally friendly and economical alternative methods. The use of alternative hormones
is one of these methods. Alternative hormones are natural substances, many of which are
derived from plants, that have proven to be hormonal, capable of stimulating growth and
development in plants and they can be used instead of chemicals substances such as auxin,
cytokinin, gibberellin, ethylene which esseantial and popular growth and development
hormones. In plant production, it is possible to increase the biosynthesis and concentrations of
endogenous hormones with the use of alternative hormones in applications such as rooting,
germination, control plant height, fruit set, increase size of fruit and ripening. In this study, the
efficiency of the growth regulators used can increase or their usage levels decrease. In this
study, natural alternative hormones and their mechanisms of action, which are low cost,
environmentally friendly, that can be used as plant growth and development regulators are
included.
Keywords: Plant growth regulators, hormonal effect, environmentally friendly and economical
alternative methods, natural alternative hormones.
1. GİRİŞ
Bitkilerde büyüme ve gelişmeyi düzenleyici maddeler bitkiler tarafından oluşturulan
yada bitkiye dışarıdan verilen, büyüme, gelişme ve diğer fizyolojik olaylarda çok düşük
miktarlarda dahi olumlu veya olumsuz yönde etki gösterebilen, sadece oluştukları dokularda
değil taşındıkları diğer bitki kısım ve organlarında da bu etkinliliği gösterebilen organik
maddelerdir. Bitkisel üretimde bitki büyüme düzenleyicileri çelikle çoğaltmayı sağlamak,
tohumların çimlenme gücünü artırmak, çiçeklenmeyi teşvik etmek veya geciktirmek,
meyvelerde tohum oluşumunu ve meyve iriliğini artırmak, muhafaza süresini ve raf ömrünü
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uzatmak, bitkilerin soğuğa, kurağa, tuzluluk gibi stres koşullarına, hastalık ve zararlılara
dayanıklılığını artırmak, yabancı ot kontrolünü sağlamak, hasat öncesi meyve dökümünü
önlemek, makinalı hasadı kolaylaştırmak için tüm bitkilerin aynı zamanda olgunlaşmasını
sağlamak ve hasatta iş gücünü azaltmak, olgunlaşmayı hızlandırarak yatmayı engellemek,
patateste ve tohumlarda dormansiyi kırmak, özellikle doku kültürü çalışmalarında kök-sürgün
ve yumru oluşumunu teşvik etmek amacıyla kullanılırlar [42]. Yani bitki büyüme
düzenleyicileri bitki büyümesini teşvik edici ve engelleyici olarak bitkisel üretimin her
aşamasında dışarıdan uygulanabilmektedir. Bitkisel üretimde bitkiye dışarıdan uygulanan ve en
yaygın kullanılan sentetik büyüme düzenleyicileri oksin, giberellin, sitokinin, absisik asit ve
etilendir. Tarımda kullanım bakımından birinci sırayı alan oksinler daha çok hücre uzaması,
doku gelişimi, kök oluşumunu teşvik ederler ve bütün yüksek bitkilerin yaprakları ile genç
dokuları tarafından sentezlenir. En çok kullanılan yapay oksin formu Indol-3-asetik asit (IAA),
Naftelen asetik asit, 2,4 dikloro fenoksi asetik asit, indol butrik asit (IBA)' dır [18]. IAA’ler
doğal olarak oluşan tek oksin grubudur. Daha ziyade tepe tomurcukları ve yapraklarda meydana
gelirler ve bitkide tepeden aşağı doğru inerler. IAA'ler koleoptil ucu, tomurcuk, yaprak ve kök
ucu gibi bitkinin büyüme gösteren uç kısımlarında oldukça fazla bulunmaktadır [32]. Bitkisel
üretimde yaygın kullanılan bir diğer sentetik büyüme düzenleyici ise giberellinlerindir.
Günümüzde gibberellin, bitki türlerinden ve Gibberella fujikuroi mantarından izole edilerek
özellikleri belirlenmiştir. Bitkilerde 108 değişik formu bulunan giberellinin tarımda en yaygın
kullanılan formu ise GA3, GA4 ve GA7'dir. Bitkisel üretimde kullanılan sitokininler ise bitki
dokularında özellikle hücre bölünmeleri esnasında ortaya çıkan, diğer hormonların aksine, hem
bitkilerde, hem de hayvanlarda bulunan kinin yapısındaki organik maddelerdir. Kinetin, benzil
adenin ve zeatin en yaygın kullanılan kimyasal sitokininlerdir [36]. Bu bitki büyüme
hormonlarına ilaveten brassinostreoidler, jasmonatlar, salisilik asit ve poliaminler gibi bitki
büyüme düzenleyicileri de bulunmaktadır. Brassinosteroidler, salisilik asit ve poliaminler
yapay olarak üretilebilmektedir [2]. Ancak günümüzde bu maddeler bitkisel üretimde sınırlı
sayıda kullanım alanı bulmaktadır. Kimyasal büyüme ve gelişme düzenleyici maddelerin aşırı
ve bilinçsiz kullanımı sonucu çevreyi tehdit etmesi ve pahalı olması nedeniyle doğal alternatif
hormonlara olan ilgi giderek artmaktadır. Bu çalışmada kimyasal hormonlara alternatif
olabilecek düşük maliyetli, güvenli ve çevreye dost organik kökenli doğal hormonlara ve etki
mekanizmalarına yer verilecektir.
2. DOĞAL ALTERNATİF HORMONLAR
Alternatif hormonlar bitkilerin büyüme ve gelişmesinde oksin, sitokinin, giberellinler yerine
kullanabilecek doğal materyallerdir. Alternatif hormonların etkinliği üzerine araştırmalar
yapılmış ve bilhassa geçmiş yıllardan beri hobi amaçlı çiçek yetiştiricileri tarafından
kullanılarak etkinlikleri gözlemlenmiştir [14,15]. Son zamanlarda çimlenmeden
köklendirmeye, hasat ve hasat sonrası gibi üretim aşamalarında alternatif hormonlardan
yararlanılmaktadır. Bu maddeler büyüme düzenleyicileri açısından oldukça zengindirler ve
uygulama sonrası sentetik büyüme düzenleyicilerine benzer etkiler gösterebilmektedirler.
Ayrıca, sentetik hormonlarla karşılaştırıldığında, bu doğal maddeler daha güvenli ve düşük
maliyetlidir. Bitkisel üretimde büyüme ve gelişmeyi teşvik edici ve engelleyici olarak
kullanılabilecek doğal alternatif hormonlar ve etki mekanizmaları şu şekilde sıralanabilir.
BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-42-4

www.selcukkongresi.org

Page | 68

SELJUK SUMMIT 4th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS

2.1. Mikroorganizmalar
Son yıllarda yapılan çalışmalarda bitkilerde kullanılan bazı biyolojik mücadele etmenlerinin
içsel hormon konsantrasyonunu arttırarak bitki gelişimi teşvik ettikleri ortaya konmuştur [20,
29]. Azospirillum spp. türü İAA, gibberellin ve sitokinin gibi fitohormonları üretmektedir.
Ayrıca bu mikroorganizmalar bitkinin topraktaki mineral maddeleri alımına yardımcı olurlar
ve bazı sinyal moleküller salgılayarak bitki gelişimine katkıda bulunurlar [10,28]. Yine Bacillus
megaterium bakterisinden elde edilen alternatif hormonlar sentetik oksinlere alternatif olarak
biyolojik orijinli biositumulant olarak kullanılmaktadır [17]. Bu hormonlar tohum çimlenme
yüzdesini, fide ve bitki büyümesini arttırır, sentetik gübre ve fungisitlere alternatif olabilecek
çevre dostu olan doğal ürünlerdir [5]. Bitki yetiştiriciliğinde sıklıkla kullanılan indol asetik asit,
indol bütirik asit, gibberellik asit gibi sentetik preparatların aksine biyofungisit, biyolojik gübre
ve stres önleyici madde içerir [9]. Yapılan bir çalışmada Bacillus megaterium bakterisinden
elde edilen alternatif hormonun yıldız çiçekli yasemin (Rhyncospermum jasminoides) ve
kantaron (Hypericum sp.) bitkilerinde toplam kök uzunluğu, ortalama kök uzunluğu, ana kök
uzunluğu, toplam dal uzunluğu, ortalama dal uzunluğu, yaş kök ağırlığına olumlu etkileri
bulunduğu tespit edilmiştir [41].
2.2. Yosunlar
Serbest sitokininler bryophyta (karayosunları) ve
deniz yosunlarında yaygın
olarak bulunmakta ve bitki büyüme ve gelişmesine yardımcı olmaktadır. Çok eski zamanlardan
beri topraktan gübre olarak kullanılmasının yanı sıra 40-50 yıldan beri deniz yosunu
ekstraktlarının (yosun özü) yapraklardan pükürtme yolu ile uygulanarak bitki büyüme ve
gelişmesine katkıda bulunduğu bilinmektedir. Rhodophyta (Kırmızı Algler), Phaeophyta
(Kahverengi Algler), Chlorophyta (Yeşil Agler) ve Cyanophyta (mavi-yeşil algler) dünyada
ticari olarak en yaygın kullanılan yosun türleridir. Yine Ascophyllum nodosum denizden
çıkarılan tarımda kullanılan, yosun ürünleri içersinde en yüksek biyoaktivite seviyesine sahip
türdür. Bu yosun doğal bitki hormonları ve gelişimi teşvik eden bileşiklerin tamamlayıcısı,
birincil ve ikincil temel besinlerden oluşan etkinliği arttıran, bitki işlevleri için kofaktör ve
katalizör olarak işlev gören bir türdür. Yosun özleri içerdiği vitamin, organik asit ve
karbonhidratlar ile antioksidan özellik göstermektedir. Çimlenme, kök gelişimi, erkencilik,
ürün miktarı ve kalitesinde artış, meyve depo kayıplarının azaltılması ve stres koşullarına karşı
direncin arttırılması gibi özellik göstermekte ve bazı ülkelerde organik tarımda daha fazla
değerlendirilmektedir [2, 12].
2.3. Saf Bal
Saf bal bitkisel üretimde özellikle köklendirici olarak kullanılan alternatif hormonlardan
birisidir [13, 33]. Bal, köklendirme hormonu içermemesine rağmen köklendirme ajanı olarak
kullanılır. Bitki çeliklerinde adventif köklerin gelişmesine yardımcı olan, güvenli, düşük
maliyetli ve kullanımı kolay bir alternatif hormondur.
Bal
şekerler, amino asitler, mineraller, enzimler, fenol antioksidanları ve organik asitler içerir [35].
Bu kimyasallar bala hem antibakteriyel hem de antifungal özellikler vererek çeliklerde kök
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çürümesini önlemeye ve kök büyümesi için daha temiz bir ortam sağlamaya yardımcı
olmaktadır [24, 36]. Vegetatif üretimde balın köklendirici olarak kullanılması üzerine pek çok
çalışma yapılmış, Chrysanthemum, Pyracantha, Sanchezia spp., biberiye, yaban mersini, gül ve
sebze çeliklerinin köklendirilmesinde bal kullanılmıştır [6-8,21,34].
2.4. Elma Sirkesi
Elma sirkesi bitkisel üretimde iç veya dış mekan bitkilerde çelik köklendirmede
kullanılmaktadır. Elma Sirkesi bitki büyümesi için gerekli 30'dan fazla elemente sahiptir.
Yeterince kullanıldığında köklenmeyi teşvik ederken, yüksek dozda köklenmeyi engelleyebilir.
Bu amaçla yabancı ot tohumlarının çimlenmesinin önlenmesinde ve yabancı otlarla
mücadelede de kullanılabilir [1].
2.5. Söğüt ağacı
Söğüt kabuğunun suyu, yeni çeliklerin köklenmesi için kullanılabilen doğal bitki büyüme
hormonu içerir [13,33]. Söğüt ağacı oksin hormonu açısından zengindir ve indolbutirik asit
(IBA) ve salisilik asit (SA) içerir. Kök büyümesini uyaran bitki hormonu olan indolbutirik asit
(IBA), söğüt dallarının büyüyen uçlarında yüksek konsantrasyonlarda bulunur. Bir söğüt
dalının aktif olarak büyüyen kısımları kesilip belli bir süre su içerisinde bekletilerek önemli
miktarda IBA elde edebilir bitkilerde büyüme teşvik edici hormon olarak kullanılabilir. Yine
söğüt ağacı kabuklarından elde edilen ticari olarak aspirin ve salisilik asit olarak bilinen
maddeler de köklendirici ajan olarak başarıyla kullanılmaktadır [7].
2.6. Aloe vera
Aloe vera, bitki hormonları açısından zengin kimyasal büyüme hormonları yerine alternatif
olarak kullanılan bir bitkidir. Aloe vera yapraklarının içinde bulunan jeli içerdiği oksin ve
giberellin gibi bitki hormonları yanında anti-inflamatuar bileşen ve köklenme uyarıcısı olan
salisilik asit ve diğer faydalı bileşikler ile bitkilerin büyüme ve gelişmesini teşvik etmek
amacıyla kullanılmaktadır [19].
2.7. Hindistan cevizi
Bitkisel üretimde hindistan cevizi suyu alternatif hormon olarak kullanılabilmektedir [13,33].
Hindistan cevizi suyu içerdiği bitkisel hormonlar, şekerler, enzimler, vitaminler ve mineraller
ile köklenmeyi ve gelişmeyi teşvik edici özelliğe sahiptir [23,38,39]. Doku kültürü
uygulamalarında gelişme destekleyici olarak kullanılmaktadır [31].
2.8. Tarçın
Tarçın antibakteriyel özelliklere sahiptir ve köklendirme hormonu olarak görev görmektedir.
Tarçın köklendirme hormonu olarak vejetatif üretimde çeliklerin ve fidelerin köklenme işlemi
sırasında mantar ve çürümelerden korumak için kullanılabilir [7]. Tarçın tozunun biyolojik
kontrol ajanı olarak yüksek potansiyele sahip olduğu ve hemen hemen her bitki çeşidinde kök
büyümesini teşvik eden bir köklendirme ajanı olarak hareket ettiği düşünülmektedir [40].
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2.9. Moringa
Moringa oleifera Lam. yaprağı ekstresi, tohum çimlenmesi, ürün verim ve kalitesini arttırmak
için kullanıldığından tarımda önemli bir yere sahiptir [16, 30]. Yine bazı araştırmacılar taze
Moringa yapraklarından elde edilen suyun çeşitli bitkilerin büyümesini etkili bir şekilde kontrol
ettiğini bildirmişlerdir [16, 25].
2.10. Doğal Olgunlaşma Hormonu (Etilen)
Basit bir bileşik olan etilen (C2H4), bitkinin kendisi tarafından üretilen yüksek etkili bir bitki
büyüme düzenleyicisidir [37]. Etilen tüm dokularda üretilebilmektedir. Normal şartlarda gaz
halinde olup, uçucu ve kısmen inaktiftirler. Bitki büyüme ve gelişmesinin her aşamasında
üretilebilen bir hormondur. Olgunlaştırma hormonu (gazı) olarak da bilinir. Yeterince
havalandırma yapılmayan depolarda meyve ve sebzelerde etilen hormonu salgılanması
nedeniyle ürünlerde daha çabuk olgunlaşma, gevşeme ve bozulma meydana gelir. Etilen sadece
içinde bulunduğu bitkiyi değil, gaz halinde yayılarak komşu bitkileri de etkiler. Örneğin
olgunlaşmış ve olgunlaşmamış elmalar bir araya getirilirse, olgunlaşmamış olanların
olgunlaşmış elmalarla temas etmesinden dolayı hızla olgunlaştıkları görülür. Bu yönü ile etilen
hasat sonrası olgunlaşmayı teşvik amacıyla da kullanılmaktadır [32]. Yine pek çok tropik
meyve doğal olgunlaşma hormonu içerir. Çerimoya (Cherimoya), mammea, çarkıfelek
meyvesi, Vanda orkidesi ve papaya en çok etilen üreten meyvelerdendir [22].
2.11. Uçucu Yağlar
Bitkilerin çeşitli kısımlarından farklı yöntemlerle elde edilen uçucu yağlar büyüme ve gelişmeyi
engelleyici özellik göstermektedir. Özellikle kök-yumru bitkilerde depoda sürgün vermeyi
önleyerek, depo ömrünü uzatmaktadır. Yapılan araştırmalar patateste filizlenmeyi engellemede
yaygın olarak kullanılan Karaman kimyonu uçucu yağının içerdiği S-(+)- karvon bileşiğinin
patatesin sürgün gelişimini engellediği ve S-(+)- karvon yokluğunda sürgün oluşumu teşvik
edilerek sürgün gelişimini düzenlendiğini göstermiştir [27]. Ayrıca diğer uçucu yağların
(örneğin karvakrolce zengin kekik ve karvonca zengin nane yağlarının) da S-(+)-karvon kadar
etkili olabileceği belirlenmiştir [11].
3. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bitkisel üretimde kullanılan kimyasal bitki büyüme düzenleyicileri yeterli doz ve zamanda
uygulanırsa insan sağlığı açısından pek zararlı olmamaktadır. Ancak aşırı doz ve zamansız
yapılan uygulamalar nedeniyle toprak ve yer altı sularında kirliliğe yol açmakta, bitkiler
üzerinde kalıntı bırakarak canlılarda toksiteye sebep olmaktadır. Diğer taraftan uygulama
esnasında dikkatli olunmaması halinde göz, cilt vb. temas ile bazı akut etkiler
görülebilmektedir. Ayrıca bu maddeler bitkilerde anormallikler meydana getirmekte ve
tüketicinin de tepkisine yol açmaktadır. Tüm bu olumsuzluklar dikkate alındığında üretici,
tüketici ve çevre açısından dengeli, sürdürülebilir üretim açısından güvenli ve daha az maliyetli
alternatif hormonlara yönelinmesine ihtiyaç vardır. Dolayısıyla alternatif hormon
uygulamaların bilinmesi ve bu uygulamaların pratikte kullanıma geçmesi daha başarılı bir
üretim için katkıda bulunabilecektir.
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ÖZET
Bu çalışmada Çankırı ili, merkez ilçesinde bulunan Sarıkadı konağına ait restorasyon aşamaları
sunulmuştur. Restorasyon çalışmaları aşamasında karşılaşılan problemlerde kültür varlığı
niteliğindeki yapıların korunmasının hem zor hem bir o kadar da önemli olduğu prensibinden
taviz verilmemiştir. Raspa aşamasında farklı izlere ulaşılmasında ise; durumun kontrol heyeti
ile tutanak altına alınması ve kurula sorularak onayının sonucunda aslına uygun formda ve
sayıda pencere – kapı vs. ilaveler- değişiklikler yapılarak ya da iptal edilerek çözüm önerisi
getirilmiştir. Sarıkadı konağı restorasyonunda disiplinler arası çalışma ya özen gösterilmiştir.
İskelet sisteminde yer alan Yarma bağdadili duvar yapım tekniğindeki kullanılan bağdadilerin
söküm işleminden sonra iskelet sisteminde çakma bağdadi uygulaması yapılmıştır, ancak
çakma bağdadideki bağdadi kesitinde açısal bir değişikliğe gidilerek uygulama yapılmıştır.
Çakma bağdadili duvar yapım tekniğinde kullanılan bağdadilerin kesiti ile farklı kesitlerdeki
bağdadilerin sıva tutma kabiliyetlerinin, yarma bağdadî duvar yapım tekniği ile yapılan
bağdadiler ile testlere tabi tutulması, mukayeseleri yapılarak, elde edilen sonuçlar ışığında
restorasyon çalışmalarına öncülük etmelidir. Bu açısal çakma bağdadide amaç ise sıva tutma
kabiliyetlerinin daha fazla olacağı göz önünde bulundurularak uygulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çankırı, Sarıkadı Konağı, Restorasyon, Bağdadi, Raspa
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1. GİRİŞ
Tarihi sürekliliğin sağlanması, kişilere ve topluma nitelikli bir bilinç kazandırabilmek ve
kültürümüzün korunarak gelecek nesillere aktarılabilmesi için anıtların korunması
gerekmektedir [1]. Kişinin sağlıklı olarak toplumsallaşabilmesi, kültürün sürekliliği için,
yaşadığı çevre tarihsel geçmişin işaretlerini, simgelerini aktarabilmelidir [2]. Taşınmaz Kültür
Varlığı niteliğindeki yapıların aslına uygun bir şekilde restore edilmesi, yapıya en az müdahale
ile niteliğinin korunması ve yaşatılması esastır [3]. Yeniden işlevlendirme, tarihi yapıların
günümüzde de kullanılabilmesine imkân verirken, yapıların zaman içinde terk edilmeden
yaşamasını ve çevresiyle etkileşim halinde olmasını sağlamaktadır [4].
Kültür varlıklarının korunmasının temelini ilk başta bakım daha sonra onarım oluşturmaktadır.
Ancak bu yapılamadığı durumlarda özgün nitelikleri bozulmayacak şekilde yapıların
onarılması gerekmektedir. Restorasyondaki asıl amaç tarihi yapıya en az müdahale ile en uygun
şekilde korumaktır. Genel olarak mimari restorasyon da sağlamlaştırma, bütünleme
(reintegrasyon), yenileme, yeniden işlevlendirme (renovasyon-rehabilitasyon), yeniden yapım
(rekonstrüksiyon), temizleme ve taşıma teknikleri kullanılmaktadır[5]. Bunlar kimi yapılarda
tek başına kullanılabilen teknikler iken çoğu zaman birkaçı bir arada kullanılırlar. Sadece işlev
korunma için bir sebep olmayıp, yapıların kültürel konumlarının olması önemlidir. Çünkü bu
konum toplumun bütüncül tarihi veya hafızasında önemli bir yere sahiptir ve estetik açıdan
değerlidir [6].
İnce çıtalarla bütün iskelet sathının içten ve dıştan kaplanmasına bağdadi denir. Bağdadi için
hususi şekilde profiller kullanılmaz. 2,5-3,5 cm genişlikte ince tahtalar sık sık iskelet yüzüne
çakılır. Bu tabii bir sıva taşıyıcı olarak yapılır. Sıvasız olarak bu çıtalar hiçbir şey ifade etmez.
İskeleti yine aynı esaslar dahilinde fakat alt katı da üstteki gibi daha kuvvetli payandalarla
takviye etmek, dolgu için hafif ve iskelete bağlantısı kuvvetli olan bir dolgu şekli bulmak. Arası
dolgulu bir Bağdadi veya iç duvar tarafı iki yüzden sıvanın ve esas iskeletten bir çita ile ayrılan
Bağdadi kaplamak[7]. Bağdadî duvar yapım tekniklerini yarma bağdadi ve çakma bağdadi
olarak ikiye ayrılmaktadır. Yarma bağdadî duvar tekniğinde; taşıyıcı ahşap karkas sistemin iç
yüzleri, kalınlığı 1-1,2cm, yüksekliği ise 15-30 cm arasında değişen boyutlarda, el aletleriyle
şekillendirilmiş ahşap levhalarla kaplanır. Levhalar çakılmadan önce keserle yarılarak, ahşabın
doğal lif yapısına göre gelişi güzel ve ince uzun parçalara ayrılması sağlanır. Böylece birbirine
eş olmayan kalınlıklarda çıtalar elde edilir. Yarılan çıtalar taşıyıcı dikmelere çivilenerek sıvanın
tutunabileceği boşluklu bir yüzey oluşturulur. Çakma bağdadî duvar tekniği ise el aletleri yerine
makinede hazırlanan ve birbirine paralel olarak çakılmış ince çıtalarla oluşturulan bağdadi
yapım tekniğidir[8].
Dolgu malzemesi kullanmadan duvar oluşturma hem zaman hem de malzeme açısından
ekonomik olduğundan yaygın kullanılmıştır. Dolgu malzemesinin niteliksiz, inşaatının özensiz
olduğu, dolgunun harç kullanmadan örüldüğü veya yığıldığı durumlarda, iskeletin iki yüzüne
çakılan bağdadı sandık malzemeyi konumunda sabitler. Girdili-çıktılı yüzeyi ile, her türlü
yapıda yatay ve dik yüzeylerden kolayca kayan ve sıyrılan sıva katmanının daha kalıcı ve uzun
ömürlü olmasını sağlar. Belirtilen bu avantajların Bağdadili yapının avantajları olarak
özetlenebilir[9].

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-42-4

www.selcukkongresi.org

Page | 77

SELJUK SUMMIT 4th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS

Klasik mimaride günümüz standartlarına göre yalıtım değeri en yüksek olan duvar tipi, “kerpiç
kârgir” ve bağdadi tekniğinde sıvanmış “hımış duvar” tipi olduğu ortaya çıkmıştır. Bu değerleri
etkileyen en önemli faktörlerin “duvar kalınlığı” ve malzemenin “ısı iletkenlik hesap değeri”
olduğu görülmüştür. Yıllar önce inşa edilmiş bu binaların ısıl konforları, günümüzde istenilen
ideal ısıl konfor değerlerini sağladığı ve kullanılan doğal malzemelerin önemi bir kez daha
görüldüğü belirtilmiştir[10]. Geleneksel Maraş evleri, şehrin çevresinde en kolay bulunabilen
malzemeler olan taş ve ahşapla inşa edilmiştir. Evlerin büyük çoğunluğunda zemin katlar
kâgirdir ve duvarlar ahşap hatıllı yığma taş tekniği ile yapılmıştır. Bazı yapıların birinci ve
ikinci katlarında bu taş duvarlar kısmen devam etmektedir. Yapıların üst katları çoğunlukla
ahşap karkas sistem yapılmıştır. Bazı evlerde ahşap karkas üzerine bağdadi çıta tekniği
kullanıldığı görülürken bazı evlerde ise ahşap karkas arası kerpiç dolgu tekniği kullanıldığı
bildirilmiştir [11].
Çankırı kuruldukları saha içinde inkişaf ettikçe sıkışmış ve evler adeta birbiri üzerine binecek
bir hal almıştır. Dar sokaklarda karşılıklı evlerin saçakları adeta birbirine değecek kadar
yaklaşır ve yolu örterler. Karakteristik çıkma ve saçaklarını tesiri ile sokaklar yeknesaklıktan
kurtulurlar. Çankırı'da şehrin bir sırt üzerine kurulup manzara ve hakim rüzgar cihetlerinin her
ev için aynı olmasının da tesir ile eski evlerin sokak tarafları büsbütün kapalıdır ve kendi
bahçelerine bakan bir açık sofa üzerine odaları sıralıdır[7].
2. ÇANKIRI COĞRAFYASI VE İKLİM ÖZELLİKLERİ
Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Çankırı İl’imiz tarih, kültür ve sanat
yönünden oldukça zengin bir mirasa sahiptir. Eski Çankırı evleri de çok az farklılıklarla Türk
Evi'nin bütün özelliklerini bünyesinde taşımaktadır. Bölgenin jeolojik yapısı, iklim özellikleri
ve yapıldığı dönemdeki bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar evlerin şekillenmesinde önemli
unsurları oluşturmuştur. Çankırı'nın jeolojik konumundan kaynaklanan arsa sıkıntısı sebebiyle,
Çankırı'da evler adeta birbirine kenetlenmiştir. Birinci derecede deprem kuşağında yer alması
bu tür bir zorunluluk doğurmasına sebep olmuştur[12].
İç Anadolu Bölgesi ile Karadeniz Bölgeleri arasında geçiş oluşturan bir iklime sahip olan
Çankırı İl’inde her iki bölgeye ait karakteristik iklim özellikleri görülmektedir. Bu nedenle ili
iklim yönünden ikiye ayırarak incelemek gerekmektedir. Çankırı il sınırları içinde kışlar sert,
yazlar sıcak ve kurak geçmektedir. Kış yağışları kar, bahar yağışları ise yağmur şeklinde
olmaktadır. Yağış rejimi düzensiz olup, kuzey bölümler güneye göre daha fazla yağış
almaktadır. Kuzey kesimlerde Karadeniz ikliminin etkisi görüldüğü için yağış miktarı güneye
göre daha fazla olmaktadır. Güneyin iç kısımlarındaki düzlük ve vadiler sıcak, yüksek yerler
ise serin olmaktadır. Kuzey ve güneyin dağlık bölgelerinde kışın kar yağışı fazla görülmektedir.
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Görsel 1. Çankırı İli yağış durumu [13]. 2018

Çankırı İlinde Karadeniz iklimi ve İç Anadolu’nun Karasal iklimi birlikte görülmektedir. Kış
aylarında yaz aylarından çok daha fazla yağış düşmektedir. 17,3 mm yağışla Eylül yılın en
kurak ayıdır. 58,5 mm yağış miktarıyla en fazla yağış Mayıs ayında görülmektedir. 31,2 0C
sıcaklıkla Ağustos yılın en sıcak ayıdır. Ocak ayında sıcaklık -4,0 0C olup yılın en düşük
sıcaklığıdır.

3. SARIKADI KONAĞI ve RESTORASYON UYGULAMALARI
Klasik Osmanlı sivil mimari özelliklerini yansıtan konak, Sarıkadı lakabı ile tanınan Mustafa
Asım Efendi tarafından 1870’li yıllarda yıkılmak üzere olan bir evin üzerine inşa edilmiştir.
Eskiden saray, konak ve evlerin kadınlara ait kısmına "Harem", erkeklere ait kısmına ise
"Selamlık" derlerdi. Kadınlar ayrı, erkekler ayrı yerlerde otururlardı. Yapının orijinalinde giriş
cephesinin doğusunda kalan kısım selamlık, kuzeyinde kalan kısım haremlik olarak
kurgulanmıştır. Mustafa Asım Efendinin vefatından sonra bina iki parsele ayrılarak, iki ayrı
konut olarak kullanılmıştır. Sarı Kadı Konağı, Çankırı İl’inin merkezinde yer almaktadır.
Karataş mahallesinde yer alan yapı Büyük Köprü Sokak ile Kayabaşı Caddesi birleşiminde köşe
parselde bulunmaktadır. Ada numarası 125, parsel numarası 21’dir. Klasik Osmanlı sivil
mimarlık örneklerinin bulunduğu bir bölge içerisinde olan yapının ön cephesi kuzeydoğu
yönüne, arka cephesi güneybatı yönüne, sağ yan cephesi kuzeybatı yönüne ve sol yan cephesi
güneydoğu yönüne bakmaktadır[14].
Yapının müdahale kararlarında binanın şimdiki kullanımında görülen iki ayrı bina gibi
kullanımının kaldırılması ve tek bir binaya dönüştürülmesi esas alınmıştır. Yapının restorasyon
çalışmaları tamamlandıktan sonra Çankırı Belediyesi Türkiyat Araştırma Enstitüsü olarak
kullanımı planlanmıştır [15]. Restorasyonun tamamlandıktan sonra ise Ferit Akalın Radyo ve
İletişim Müzesi olarak faaliyet göstermeye başlamıştır.
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Görsel 2. Kuzeydoğu Röleve Projesi (Röleve
Projesinden), 2013.

Görsel 3. Kuzeydoğu Restorasyon Projesi
(Restorasyon Projesinden), 2013.

Binanın haremlik ve selamlık girişi olmak üzere iki girişi bulunmaktaymış, yapının haremlik
girişi kuzeydoğu cephede bulunan, çift kanatlı ahşap kapıdan, yapının selamlık girişi ise
haremlik girişinin sol tarafında bulunan tek kanatlı ahşap bir kapıyla girilmekteymiş.
Restorasyon projesinde haremlik ve selamlık kapıları ile simetrik özelliği tamamlanmıştır.

Görsel 4. Kuzeydoğu Uygulama Öncesi
(Röleve Raporundan), 2013.

Görsel 5. Kuzeydoğu Uygulama Sonrası,
2016, [16].

Birinci katta bulunan 106 nolu odada restorasyon projesinde belirtilen iki pencere arasında
raspa sonrası bir pencerenin izlerine ulaşılmıştır, ve 110 nolu odada restorasyon projesinde
belirtilen iki pencerenin yanında raspa sonrası bir pencerenin daha izlerine ulaşılmıştır.
Durumun kontrol heyeti ile tutanak altına alınması, kurula sorularak onayının alınması
neticesinde aslına uygun formda ve sayıda pencere ilaveleri yapılmıştır.

Görsel 6. Kuzeydoğu
Raspa Aşaması, 2015, [16].

Görsel 7. Kuzeydoğu Raspa
Aşaması, 2016, [16].

Görsel 8. Kuzeydoğu Raspa
Aşaması, 2016, [16].

Raspa aşamasında zemin kat duvarlarında dolgu malzemesi olarak kerpiç kullanıldığını,
birinci kat duvarlarında ise kerpiç kullanılmadığı, iskelet sisteminin yükünü azalttığı için
bağdadili duvarlar oluşturulduğu görülmüştür.
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Görsel 9. Güneybatı Röleve Projesi, (Röleve
Projesinden), 2013

Görsel 11. Güneybatı Uygulama Öncesi, 2013.

Görsel 10. Güneybatı Restorasyon Projesi,
(Restorasyon Projesinden), 2013

Görsel 12. Güneybatı Uygulama Sonrası, 2016,
[16].

Güneybatı cephesinde (arka cephede) raspa sonrası restorasyon projesinde belirtilen pencerelerin
haricinde pencere çıkması ve pencere boyutlarının farklı olduğu izlerine ulaşılmıştır. Durumun
kontrol heyeti gezisi ile tutanak altına alınması, kurula sorularak onayının alınması neticesinde
aslına uygun formda ve sayıda pencere ilavesi ve değişikliğe gidilmiştir. Bodrum katta B04
mahalinde (75/90) bir pencere ilavesi yapılmıştır. Zemin kattaki dört adet pencere ölçülerinde
büyümeye gidilmiştir. Birinci katta ki 104 ve 108 nolu odalardaki pencerelerin ölçülerinde
büyümeye gidildiği, 103 ve 109 nolu odalarda ise üçüncü pencere (108/191) izine rastlanılmıştır.

Görsel 13. Güneybatı
Raspa Aşaması, 2016,
[16].
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Görsel 16. Güneydoğu Cephesi Röleve
Projesi, (Röleve Projesinden), 2013.

Görsel 17. Güneydoğu Restorasyon Projesi,
Restorasyon Projesinden), 2013.

Görsel 18. Güneydoğu Cephesi Uygulama
Öncesi, 2013.

Görsel 19. Güneydoğu Cephesi Uygulama
Sonrası, 2016, [16].

Güneydoğu cephesinde (solyan cephede) raspa sonrası restorasyon projesinde belirtilen
pencerelerin haricinde pencere çıkması ve restorasyon projesinde belirtilen pencerelerin
izlerine ulaşılamaması sonucu, durumun kontrol heyeti ile tutanak altına alınması, kurula
sorularak onayının alınması neticesinde aslına uygun formda ve sayıda pencere ilavesi ve
iptali yapılarak değişikliğe gidilmiştir. Birinci kattaki 110 nolu odada P15 (108/191)
3.pencerenin izlerine rastlanılamamıştır. 109 nolu odadaki kuzey doğu cephesinde de
gösterilemeyen bir pencere izine raspa sonrası ulaşılarak pencere ilavesi yapılmıştır. Zemin
katta Z07 ve Z08 mahallerinde istenilen 2’şer adet pencerelerden sadece birer tanesinin
izlerine ulaşılarak 90/150 pencerelerin yapımı gerçekleştirilmiştir.

Görsel 20. Güneydoğu Cephesi Raspa
Aşaması, 2016 [16].

Görsel 21. Güneydoğu Cephesi Raspa Aşaması,
2016 [16].

Çalışma kapsamındaki cephelerde raspa işlemleri sonrası kontrol heyetine ve kurula sunulan
revize proje çalışmalarının onayı ile toplam da bodrum katta 2 pencere ilavesi, zemin katta 4
pencerenin büyütülmesine, 2 pencerenin iptali ve 1.katta ise 4 pencere ilavesi, 2 pencerenin
büyütülmesi, 1 pencerenin iptali değişikliklerine gidilmiştir.
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Görsel 22. Bağdadi kesiti ve perspektifi.1

Görsel 23. Bağdadi kesiti ve perspektifi.2

Çakma bağdadili duvar yapım tekniğinde kullanılan bağdadilerin kesiti Görsel.22– bağdadi kesiti ve
perspektifi.1 ve Görsel.23: bağdadi kesiti ve perspektifi.2’de gösterilmiştir. Bağdadi kesiti.1 nolu kesit
literatürde olan kesit türü iken bağdadi kesiti.2 nolu kesitte ise sıva tutma kabiliyetlerinin daha fazla
olacağı göz önünde bulundurularak uygulanmıştır.

Görsel 24. Yarma Bağdadi Uygulaması [16].

Görsel 25. Çakma Bağdadi Uygulaması [16].

Bağdadî duvar yapım tekniklerinden yarma bağdadi uygulamasını raspa işlemleri sonrası Görsel.24’te
görmekteyiz. Yapının içten ve dıştan yarma bağdadi ile kaplandığı sıva sökümleri sonrası ortaya
çıkmıştır. Bağdadî duvar yapım tekniklerinden çakma bağdadi uygulamasını ise Görsel.25’te
görmekteyiz. Görsel 23’te belirtilen kesitteki bağdadi uygulaması konağın duvarlarında uygulanmıştır.
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4. SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu konak; Çankırı İl’i için bir değer olduğunu, mazide Çankırı İl’inde yapılan
çalışmalara ev sahipliği yaptığını, tarihi ve turizm açısından önem taşıdığını göstermiştir.
Ülkemizde bulunan bu tür konakların yıkılmadan, tahrip edilmeden kazanılması gereklidir.
Restorasyon öncesi ve restorasyon sonrası bilimsel çalışmalar yapılmalıdır.
Raspa evresinde duvarların sıvalarının sökülmesi aşamasında Yarma bağdadî duvar yapım
tekniği ile bağdadilerin çakıldığı görülmüştür, uygulama evresinde ise çakma bağdadî duvar
yapım tekniği ile bağdadili duvar yüzeyler oluşturulmuştur. Çakma bağdadili duvar yapım
tekniğinde kullanılan bağdadilerin kesiti ile farklı kesitlerdeki bağdadilerin sıva tutma
kabiliyetlerinin, yarma bağdadî duvar yapım tekniği ile yapılan bağdadiler ile testlere tabi
tutulmalı, mukayeseleri yapılarak, elde edilen sonuçlar ışığında restorasyon çalışmalarına
öncülük etmelidir.
Restorasyon aşamasında uygulayacı firma-kontrol-kurumun koordineli çalışması gerektiği,
raspa aşamasında zamanında müdahaleler ile ilave pencere, kapıların revize edilerek konağın
özgün hali elde edilmiştir. Konusunda uzman kişiler tarafından alınan uygun kararlar
doğrultusunda restorasyon çalışmaları yapılmalıdır. Sanat tarihçisi, mimar, inşaat mühendisi,
ağaçişleri endüstri mühendisi vb. gibi uzman kişilerce oluşturulan disiplenler arası bir çalışma
gerekmektedir. Restorasyon çalışmalarını takip eden kurumlarda ise bu disiplinler arası kişilere
çalışma imkanının verilmesi arzumuzdur.
Bizlere emanet olarak bırakılan yapıları korumak, varlığını sürdürmek ve yaşatmak en önemli
görevlerimizdendir. Bu yapıların tarihi kimliğinin korunması gerekmektedir, bu kapsamda her
bir yapının künyesi oluşturulmalı, restorasyon uygulama safhalarında karşılaşılan problemleri,
çözümleri, kimlerin çalıştığı, çalışma zamanları detaylı notlar düşülerek oluşturulmalıdır. Bu
sayede varlığını sürdürmüş ve yaşatmış oluruz ki, toplumsal ve bireysel olarak herkeste bir
koruma bilinci kazandırabiliriz.
Yapılar restore edilerek atıl bir durumda bırakılmamalı, içerisinde yaşam olmayan hiçbir yapı
sürekliliğini koruyamayacak, zemininden-çatısına kadar belirli kısımlarda deformasyonlar baş
gösterecek ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır. Çankırı Sarıkadı konağı
restorasyonundan sonra Türkiye’de bir ilk olan iletişim müzesini Ferit Akalın Radyo ve İletişim
Müzesi olarak hizmete açmıştır. Bu tür örnek uygulamaların diğer illerimizde de restorasyonu
yapılan yapılara emsal teşkil etmesi ve topluma kazandırılması arzu edilmektedir.
.
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ÖZET
Metropol hayatının benimsenmesi ve kentsel dönüşümle birlikte, az katlı eski binaların yerine
yüksek katlı binalar yapılmıştır. Bu nedenle çok yüksek dikey mimarilerin sayısının artmasına
neden olmuştur. Bu yüksek katlı binalarda dikey olarak insan ve yük taşımak çok önemli hale
gelmiştir. 19 Aralık 2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangından
Korunmasına Dair Yönetmelik’te yapı yüksekliği 51.50 m'den daha fazla olan yapılarda, en az
bir asansörün acil hallerde kullanılmak üzere, acil durum asansörü olarak düzenlenmesi” şartı
getirilmiştir. İtfaiyeci (acil durum) asansörü; doğrudan yangın söndürme ve kurtarma
ekiplerinin veya itfaiye ekiplerinin denetimi altında kullanılacak ve ek korunum uygulanmış
olan özel asansör olarak tanımlanmaktadır.
Bu çalışmada; TS EN 81-72 ve TS EN 81-20/50 standartlarına uygun olarak ve piyasa
beklentileri göz önünde bulundurularak acil durum asansörleri için bir kabin tasarımı
yapılmıştır. Ön tasarım çalışmaları Autodesk Inventor programı kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Yapılan tasarım çalışmasında gerekli mukavemet analizleri
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında standartlarda belirtilen dayanıklılık ve mekanik
testler araştırılmış ve uygulanmıştır. Kabin, kapı mekanizmaları ve kontaklar yangına karşı en
az 60 dakika dayanıklı olarak tasarlanmıştır. Kapılarda duman sızdırmaz özelliği
bulunmaktadır. Acil durum asansörlerinde binaya müdahale eden ekiplerin veya yolcuların
mahsur kalmasına karşı kabin üstünde minimum 0,5x0,7 metre ebatlarında bir imdat geçiş
kapısı bulunmaktadır. Acil durum asansörlerinde kabin alanı en az 1,8 m2, taşıma kapasitesinin
en az 750 kg olması gerekmektedir. Kabin parçaları malzeme özelliği bakımından galvaniz
saclardan imal edildiği için boya alanı %20’ye yakın oranda azaltılmıştır. İtfaiyeci kabine özel
olarak eklenmesi gereken kabin içi merdiven, tavan kapağı ve kabin üstü için portatif merdiven
aksamları bulunmaktadır. Kabin içi merdiveni 1200 N yüke dayanıklı olacak şekilde
tasarlanmış olup standartlara uygundur. Tavan kapağı üzerine kuyu boşluğundan kabin içerisine
doğru uygulanacak 2000 N kuvvet testine dayanıklı olabilmesi için atkılarla güçlendirilerek
tasarlanmıştır. Kabin duvarları ürettiğimiz normal kabinlerimizde olduğu gibi 300N ve 1000N
testleri uygulanmıştır. Acil durum asansörü için tasarlanan kabinin, galvaniz olmayan eski tip
kabinlerimizden yaklaşık %5 hafif olduğu görülmektedir. Kabin alanı 2,8 m2 ve taşıma
kapasitesi 1.275 kg. olarak üretimi yapılmıştır. Asansör sistemi 1,6 m/s hızla hareket etmekte
ve kabinin komple ağırlığı 1020 kg. gelmektedir. Bu çalışma Bulut Makina Asansör San. Ve
Tic. Ltd. Şirketi Tasarım merkezinde gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Asansör, Yangın, Kabin Tasarımı,
1. GİRİŞ
Günümüzde, şehirleşme ve teknolojik gelişmelerden kaynaklı büyük şehir mimari projelerinde
sıklıkla dikey ve uzun binalar tercih edilmektedir. [1-3] Çok katlı binaların sayısının artması ile
birlikte, binalarda insanların üst katlara ulaşımının kolaylaştırılması gereksinimi doğmuş, bu
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gereksinimden dolayı da çeşitli asansör sistemleri geliştirilmiştir. [4-6] Gelişen ve değişen
dünyamızda asansörün önemi her geçen gün artmaktadır ve asansörün teknolojik gelişimi insan
hayatının kolaylaştırılması için çok önemli bir rol oynamaktadır. Gittikçe daha konforlu, daha
güvenli ve daha hızlı asansörler uygulamaya girmektedir.19 Aralık 2007 tarihli Resmi
Gazete’de yayınlanan “Binaların Yangından Korunmasına Dair Yönetmelik’te bina
yüksekliğinin 51,5 metreyi geçtiği durumlarda, yapıdaki asansörlerin en az 1 tanesi “ acil durum
asansörü “ olarak tahsis edilmesi gerektiği belirtilmiştir.[2,7-9]
İtfaiyeci asansörü – bir diğer adıyla acil durum asansörü - yangın, sel, deprem gibi acil
durumlarda müdahale ekiplerinin ve bu ekiplerin kullandıkları ekipmanların alt ve üst katlara
uygun emniyet koşulları içerisinde hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamak, gereken kurtarma
işlemlerini yapmak ve aynı zamanda kurtarılması gereken insanları tahliye etmek için tesis
edilen asansördür. Bu asansör normal zamanlarda bir yolcu asansörü gibi kullanılabilmektedir.
Fakat yukarıda bahsi geçen durumlarda asansörün kontrolünün acil durum ekiplerince
sağlanması gerekir. [2]
Bu çalışmada asansör sistemlerinde acil durumlarda ilgili standartlara uygun yangına karşı en
az 60 dakika dayanıklı bir asansör kabini tasarımı gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan kabin 2,8 m2
kabin alanı ve 1.275 kg taşıma kapasitesine sahip olarak üretimi yapılmıştır.
2. ACİL DURUM ASANSÖRLERİ
Acil durumlarda doğrudan yangın söndürme hizmeti kontrolü altında kullanılması amacıyla,
ilave koruması ve kumandaları ve sinyalleri bulunan, esasen yolcu taşımak amacıyla tesis
edilmiş asansörlerdir. İtfaiyeci asansörleri; çift katlı asansörlere, mevcut binalara tesis edilecek
asansörlere, ilgili standardın yayınlanmasından önce tesis edilmiş önemli ölçüde tadilat
gerektiren asansörlerde uygulanamaz. Acil durum asansör sistemlerinin özellikleri aşağıda
başlıklar halinde verilmiştir.
2.1. Asansör Kuyusu ve Basınçlandırma
Binaların yangından korunmasına dair yönetmeliğinin 62. maddesi gereğince asansör
kuyularının en az 60 dakika yangına dayanıklı malzemeden yapılmak zorunda olduğu
belirtilmektedir. Yine madde 62’de aynı kuyu içinde 3’den fazla asansör kabini düzenlenemez.
Asansör kabini düzenlendiği takdirde ikişerli gruplar halinde aralarına yangına 60 dakika
dayanıklı bir malzeme ile ayrılması gerektiğini vurgulamıştır. Aynı yönetmeliğin 63.
maddesinde de acil durum asansörü kuyusunun basınçlandırılması gerektiği belirtilmiştir. Kaçış
yollarındaki (yangın merdivenleri, acil durum asansörleri vb. ) iç hava basıncını yapının diğer
mekanlardaki basınca göre daha yüksek tutarak duman sızıntısını önleme yöntemidir.
2.2. Kabin Özellikleri
Acil durum asansörünün kabin alanının en az 1.8 m², taşıma kapasitesinin en az 750 kg olması
gerekmektedir. TS EN 81-72’ye göre Acil durum asansöründe binaya müdahale eden ekiplerin
veya yolcuların mahsur kalmasına karşı kabin üstünde bir imdat geçiş kapısı bulunmalıdır. Bu
kapının ebatları minimum 0,5 metre x 0,7 metre olmalıdır. Aynı zamanda rijit merdiven
sağlandığı durumlarda, merdiven kabinin dış tarafına kurtarma amaçlı olarak tutturulmalıdır.
Merdiven bulunduğu yerden alındığında, asansörün hareket etmesini engelleyecek, EN 81-1 ve
EN 81-2, Madde 14.1.2’ye uygun elektrikli güvenlik cihazı temin edilmelidir. Eğer asansör
kuyusu müsait değilse, kabin içindeki bir bölmeye katlanır tip merdiven konulması
gerekmektedir. Böyle bir merdivenin kabin içerisine yerleştirilmesi mümkün değilse, asansör
kuyusu duvarına sabit olarak tesis edilen merdiven kullanılmalıdır. Kurtarma olayında, kabin
acil durum kapakları arasındaki mesafe, taşınabilir/seyyar köprü veya kabin içinde bütünleşik
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köprü 0,35 m ‘den daha büyük olduğunda, acil durum kapılarının açılmasına uygun yeterli
açıklıkla birlikte 0,50 m asgari genişliği ve parmaklığa (el tutamağa) sahip olmalıdır.
2.3. Kapı Özellikleri
Acil durum asansörlerinde kat ve kabin kapıları yangına karşı en az 60 dakika dayanıklı
olmalıdır. Kapılarda duman sızdırmaz özelliği bulunması gerekmektedir. Kapıların ölçüleri
minimum 900 x 2000 mm olmalıdır.
2.4. Kumanda Sistemi Özellikleri
Asansörlerin, yangın uyarısı aldıklarında kapılarını açmadan doğrultuları ne olursa olsun
otomatik olarak acil çıkış katına dönecek ve kapıları açık bekleyecek özellikte olması gerekir.
Kumanda sistemi aynı zamanda yangın sinyalini aldıktan sonra, kat çağrılarını iptal edecek ve
asla yeni çağrı almayacak şekilde olmalıdır. Acil durum ekiplerinin asansörü kontrol etmesini
sağlayacak bir acil durum anahtarı olmalıdır. Anahtar acil durum asansörü piktogramı ile
işaretlenmelidir.

Görsel 1. Acil Durum Piktogramı
2.5. Makine Dairesi Özellikleri

Makine dairesi duvarları yangına 60 dakika dayanıklı ve yanıcı olmayan malzemelerden
yapılmalıdır. Makine dairesinde yer alan elektrik teçhizatları ve kablolarda yangına karşı 60
dakika dayanıklı olmalıdır. Acil Durum Asansörünün makine dairesi ayrı olmalıdır. Eğer ayrı
değilse yangına 60 dakika dayanıklı bir malzeme ile makine daireleri ayrılmalıdır.
3. KABİN TASARIM VE ANALİZLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Autodesk inventor programı mühendislerin mukavemet, titreşim, akışkanlar mekaniği ve ısı
transferi ile elektromanyetik alanlarında fiziğin tüm disiplinlerinin birbiri ile olan etkileşimini
simüle etmekte kullanılabilen genel amaçlı bir sonlu elemanlar yazılımıdır. Bu sayede
gerçekleştirilen testlerin ya da çalışma şartlarının simule edilmesine olanak sağlayan Autodesk
inventor programı ürünlerin henüz prototipleri üretilmeden sanal ortamda test edilmelerine
olanak sağlar. Ayrıca sanal ortamdaki 3 boyutlu simülasyonlar neticesinde yapıların zayıf
noktalarının tespiti ve iyileştirilmesi ile ömür hesaplarının gerçekleştirilmesi ve muhtemel
problemlerin öngörülmesi mümkün olmaktadır. [10,11]
3.1 Kabin Tasarımı
İtfaiyeci asansörü için gerekli olan ekstra parçalar belirlenerek ve standartlara uygun olarak
Inventor programı kullanılarak projenin 2 boyutlu taslağı oluşturulmuştur. Oluşturulan çizimler
galvaniz kabinimize optimize edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bunlar; kabin içi merdiveni,
açılabilir iç pervaz tavanı, kilitli ana pervaz kapağı, asansör üstü merdiveni ve muhafazası
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kabine eklenecektir. Sketch olarak oluşturulan tasarım katı modelleme yapılarak üç boyutlu
tasarıma montajı yapılmış olup, parametrik dizayna uygun hali görsel 2’de verilmiştir.

Görsel 2. Kabin Giriş

(a)

(b)

Görsel 3. (a) Kabin İçi Merdiven (b) Açılabilir Tavan Modeli

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-42-4

www.selcukkongresi.org

Page | 89

SELJUK SUMMIT 4th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS

Görsel 4. Kabin Dıştan Görünüm

3.1 Kabin Analiz Sonuçları
Son tasarlanan numunede yapılan ampirik statik hesaplamalar neticesinde itfaiyeci asansörünün
kabin alanının en az 1.8 m², taşıma kapasitesinin en az 750 kg olması gerekmektedir. Bununla
birlikte bütün basma yerleri 1200 N kuvvetinde bir yük uygulanarak statik analizi yapılmış ve
mukavim olduğu gözlemlenmiştir. Analiz raporları incelendiğinde duvarlarda maksimum yer
değiştirme miktarı 0,4834 mm ve minimum güvenlik katsayısının 1,05 mm olduğu, panellerde
ise maksimum yer değiştirme miktarı 1,436 mm ve minimum güvenlik katsayısının 2,52 mm
olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre güvenlik katsayısı birin altına düşmediğinden
prototip çalışmasında kalıcı şekil değişikliği görülmemiştir aynı zamanda madde 2.2.1.4'de
belirtilen elastik şekil değiştirmenin 15 mm'nin altında olması prototipin mekanik dayanım
kriterlerini karşıladığını göstermektedir.
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3.1.1. Kabin İçi Merdiven Analizi
Inventor programında uygulanan analiz sonucunda merdiven basamağında görülen maksimum
yer değiştirme 1,502 mm’yi geçmemektedir. Basamak güvenlik faktörü ise 1,58 olarak analiz
edilmiş, standartlara uygun bir biçimde olduğu görsel 5’te görülmektedir.

Görsel 5. Kabin İçi Sehim ve Basamak Güvenlik Faktörü

3.1.2.Tavan Kapağı Analizi
Inventor programında kabin üst kapağı üzerine 0,2 m x 0,2 m alana 1000 N yük uygulandığında
analiz sonrası güvenlik faktörü 1,11 olarak ölçülmüştür. Maksimum elastik şekil değiştirme ise
görsel 6’da 8,448 mm olarak tespit edilmiştir. Kabin tavanı üzerinde kalıcı şekil değiştirmeden
0,30 m x 0,30 m’lik bir alan üzerine 2000 N yük uygulanmıştır. Kabin tavan analizinde
uygulanan yük sonrası güvenlik faktörü 1,2 olarak bulunurken, maksimum elastik şekil
değiştirme 14,02 mm olarak tespit edilmiştir

Görsel 6. Kabin Üst Kapağı Güvenlik Faktörü
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4. SONUÇ
Bu çalışmada yapılan tasarımla kabin parçaları malzeme özelliği bakımından galvaniz
saclardan imal edildiği için boya alanı %20’ye yakın oranda azaltılmıştır. Acil durum asansörü
kabinine özel olarak kabin içi merdiven, tavan kapağı ve kabin üstü için portatif merdiven
aksamları eklenmiştir. Kabin içi merdiveni 1200 N yüke dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış
olup standartlara uygundur. Tavan kapağı üzerine kuyu boşluğundan kabin içerisine doğru
uygulanacak 2000 N kuvvet testine dayanıklı olabilmesi için atkılarla güçlendirilerek
tasarlanmıştır. Kabin duvarları üretilen normal kabinlerde olduğu gibi 300N ve 1000N
testlerinde de uygun bulunmuştur. Ürünün, galvaniz olmayan eski tip kabinlerden yaklaşık %5
hafif olduğu görülmektedir. Yaptığımız acil durum asansörü kabin tasarımı kapsamında yeni
yöntem ve standartlar için kullanıma uygun bir prototip oluşturulmuştur.
Bu çalışma Bulut Makina Asansör San. Ve Tic. Ltd. Şirketi Tasarım merkezinde
gerçekleştirilmiştir.
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ÖZET
Asansörlerde güvenlik deyince; öncelikle halatlar, kılavuz raylar, fren sistemleri, kumanda
tertibatı ve kabin güvenlik kapıları akla gelir. Bunların içerisinde kabin güvenlik kapıları, kabin
içerisindeki kişilerin asansör kuyusuyla bağlantısını kesip, olası kazaları önlediği gibi, kabin ile
kuyu arasına insanın organlarının veya yabancı cisimlerin girmesi veya düşmesi ile
oluşabilecek hayati tehlikeler ve asansörün çalışma sistemini bozabilecek etkilerin önüne
geçmek hususunda büyük önem arz etmektedir. Kabin güvenlik ve kat kapılarının çalışmasını,
kart, motor ve mekanik aksamdan oluşan operatör sağlamaktadır.
Kabin güvenlik ve kat kapılarının az yer kaplaması, kabin içinin daha geniş ve konforlu
olmasını sağlayacaktır. Bu durum kapı sistemlerinin çalışmasını sağlayan operatörlerin daha
ince ve kompakt tasarlanmasıyla sağlanabilir. EN 81-20/50 standartlarınca zorunlu hale
getirilen kilitli skate'i rahatlıkla sürebilen yeni asansör kabin kapısı operatörü tasarlanmıştır.
Ayrıca kabin kapısı operatöründe kullanılan fırçasız sürekli mıknatıslı dc motor özellikleri ve
transient analizleri gerçekleştirilmiştir. Operatörde kullanılacak motor gücü 105 W, moment
2.0 Nm, devir/dakika oranı 500 rpm ve 220 V gerilim olacak şekilde seçilmiştir. Tasarlanan
Otomatik kapı operatörü ayrıca IP54 sınıfı şartlarını da sağlamaktadır.
Bu çalışmanın amacı satış sonrası çok büyük teknik problemler yaşanılan otomatik kabin kapısı
operatörünün yeni motor ve sürücü kartına göre revize edilerek tasarımı gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca bu otomatik kabin kapısı operatörünün IP54 sınıf şartlarını sağlayacak şekilde revize
edilmiş hali sunulacaktır. Bu sayede üretim ve montaj maliyetleri azaltılarak daha güvenli bir
kapı operatörü tasarımı gerçekleştirildi. Ön tasarım çalışmaları Autodesk inventor bilgisayar
programında yapıldı. Yapılan tasarım çalışmasında gerekli deney ve mukavemet analizleri
gerçekleştirildi. Standartlarda belirtilen dayanıklılık ve mekanik testler anlatıldı ve uygulandı.
Aynı zamanda uluslararası istenilen standartlar sağlandığı için yıllık yurt dışı satış oranı
%10’dan %45’e çıkartılmış oldu. Yeni tasarlanan üründe herhangi bir teknik servisi
gerektirecek bir problemle karşılaşılmamıştır.
Bu çalışma Bulut Makina Asansör San. Ve Tic. Ltd. Şirketi Tasarım merkezinde
gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Asansör, Kabin Kapısı Operatörü, PM DC motor,
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1. GİRİŞ
Sürekli gelişen ve yenilenen dünyamızda, teknolojinin de baş döndüren bir hızla gelişmesiyle
birlikte kentsel dönüşümle birlikte yeni binaların kat sayıları da artmış ve çok katlı binalar
hayatımızda yerini almıştır. Çok katlı binaların sayılarının artması ile birlikte, binalarda
insanların üst katlara ulaşımının kolaylaştırılması gereksinimi doğmuş, bu gereksinimden
dolayı de çeşitli asansör sistemleri geliştirilmiştir. Gelişen ve değişen dünyamızda asansörün
yani dikey olarak insan ve yük taşımacılığının önemi her geçen gün artmaktadır ve asansörün
teknolojik gelişimi insan hayatının kolaylaştırılması için çok önemli bir rol oynamaktadır.
Gittikçe daha konforlu, daha güvenli ve daha hızlı asansörler uygulamaya girmektedir. [1-4]
Asansörlerde güvenlik sistemlerini halatlar, kılavuz raylar, fren sistemleri, kumanda tertibatı ve
kabin güvenlik kapıları şeklinde sayabiliriz. Bunların içerisinde kabin güvenlik kapıları, kabin
içerisindeki kişilerin asansör kuyusuyla bağlantısını kesecek bir kapı operatörü ile katlarda
bulunan kişilerin asansör kuyusuyla bağlantısını kesecek kat kapılarından oluşmaktadır. Kat ve
kabin kapıları olası kazaları önlediği gibi, kabin ile kuyu arasına insan organları veya yabancı
cisimlerin girmesi veya düşmesi ile oluşabilecek hayati tehlikeler ve asansörün çalışma
sistemini bozabilecek etkilerin önüne geçmek hususunda büyük önem arz etmektedir.
Son yıllarda ülkemizde asansör yedek parça ve paket asansör üretimi yapan, ithal eden, bakım
ve montaj hizmeti sunan firmaların sayısında ve iş yükünde sürekli bir artış gözlenmektedir. TS
EN 81-20:2014 ve TS EN 81-50:2014 standartların devreye girmesinin ardından yurtiçi ve
yurtdışı piyasada kilitli skate ürününe olan talep artmıştır. [5-7] Asansör kabini iç emniyet
kapıları, hareket halindeki asansör kabini ile bina yüzeyini birbirinden izole eder. Bu sayede
asansör içinde yaşanacak kazalardan yolcunun korunması sağlanır. Kullanılmadığı durumlarda
yolcu büyük risk altındadır. TS 10922 EN 81-1 +A3’e göre asansörlerde kabin kapıları olmak
zorundadır ve yine bu standartta, kabin kapılarının sahip olması gereken asgari şartlar
belirtilmiştir. [5]
Genel olarak pazar gereksinimleri ve müşteri taleplerinin yönlendirmesiyle birlikte yönetmelik
gereksinimleri ve teknik servis hizmeti talepleri doğrultusunda oluşan talepler değerlendirilerek
mevcut kabin kapı operatöründe revizyona gidilme ihtiyacı oluşmuştur.
Bu çalışmada mevcut kabin kapısı operatöründe kullanılabilecek yeni motor ve sürücü kartı
araştırması yapılmıştır. Operatörümüzde kullanılabilecek Fırçasız Sürekli Mıknatıslı AC
Motorun Transient Analizi yapılarak sonuçları değerlendirilmiştir. Yeni motor ve sürücü
kartına göre kabin kapısı operatörü tasarımı revize edilmiştir. Ayrıca IP54 standartlarına uygun
testler başarıyla uygulanmıştır.
2. OTOMATİK KABİN KAPI OPERATÖRLERİ
Asansör kapılarının açılıp kapanmasını sağlayan ve güvenlikli bir şekilde seyahat esnasında
kilitli kalmasına yardımcı olan mekanik sistemlere operatör denir. Operatör sürücü kart ve
motor desteğiyle senkronize olarak çalışmaktadır. Otomatik kapılı sistemlerde değişen kapı
boyutlarına da uygun olacak şekilde operatör tasarımı yapılmıştır. Otomatik kapı operatörleri
asansör kapılarını, kabin kat hizasına geldiğinde güvenlik standartları dahilinde kapının doğru
bir şekilde açılmasını, belirli bir müddet açık kalmasını ve sonrasında kapanıp güvenlik
tertibatını uygun olarak skate kısmını kilitlemelidir.
Güvenlik açısından tüm kapılarda sensör bulunması zorunluluğu olmasa da, sürücü kapı
kapanırken motorda sıkışma algıladığı zaman tekrar açılma komutu göndererek olabilecek
kazayı engeller. Acil durumlar için kurtarma kilidi açıldığında ise bütün sistemin durması ve
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kat ve kabin kapılarının kilitlerinin dışarıdan müdahale olmadan açılmaması gerekmektedir.
Mekanizma kurtarma kilidi açıldığında el ile sürülerek açılabilecek şekilde tasarlanmalıdır.
2.1 Otomatik Kabin Kapı Operatörü Standartları
Asansör sistemleri insanlara en güvenli biçimde hizmet sağlanması gereken alanlardan biridir.
Bu nedenle standartların öncelikle güvenlik önlemleri kapsamında sınırlandırıldığını
görmekteyiz. Asansörlerin otomatik kapı sistemleri, insanların aktif olarak kullanacakları ve
direk temas halinde olmak zorunda kaldıkları ilk alan olacağından güvenlik standartlarını
gerçekleştirmek konusunda daha dikkatli olunmalıdır.
Otomatik kapı operatörlerinde durak ve/veya kabin kapısı ve bunlara rijit bir şekilde bağlanmış
mekanik elemanların kinetik enerjisinin ortalama kapanma hızındaki hesaplanan ve ölçülen
değeri 10 J’ü aşmamalıdır. Bir sürme kapının ortalama kapanma hızı, hareket mesafesinin tümü
üzerinden hesaplanır, ancak aşağıda belirtilenler bu değerden düşülür. Merkezi kapanan
kapılarda her hareket yolu sonunda 25 mm ve yana kapanan teleskopik kapılarda her hareket
yolu sonunda 50 mm kaldığında sürüş hızı azalmalıdır. Bir koruyucu tertibat, kapı/kapıların
kapanma hareketi esnasında bir kişinin kapı girişinden geçmekte olduğu sırada kapı/kapıların
otomatik olarak yeniden açılmasını başlatmalıdır. Bu koruyucu tertibat, kapı kapanma
aralığının son 20 mm’sinde devre dışı bırakılabilir. [6]
Koruyucu tertibatı (örneğin ışık perdesi), kabin kapısı eşiği üzerinde en az 25 mm ve 1600 mm
arasındaki mesafe üzerinden açıklığı örtmelidir. Kapı kapatılırken, kalıcı engelleri ortadan
kaldırmak için koruma tertibatı önceden belirlenmiş bir sürenin sonrasında devre dışı kalabilir.
Koruyucu tertibatın devre dışı bırakılması veya arıza durumunda, asansör çalışmaya devam
ediyorsa, kapıların kinetik enerjisi 4 J’ e sınırlandırılmalı ve akustik sinyal, kapıların herhangi
bir zamandaki kapanmasında çalışmalıdır. Kapının kapanmasını engellemek için gerekli kuvvet
etkisi, kapı hareket seyrinin üçte biri hariç olmak üzere 150 N’u aşmamalıdır. Kapı kapanma
hareketinin önlenmesi, kapının yeniden açılmasını başlatmalıdır. Yeniden açılma, kapının
tamamen açılması gerektiği anlamına gelmez, ancak bazı yeniden açılma, bir engeli ortadan
kaldırılmasına imkân tanıyacak şekilde olmalıdır. Bir açılır kapanır kapıyı açılmadan
engellemek için gerekli kuvvet etkisi, 150 N’u aşmamalıdır. [7]
2.2 Eski Otomatik Kabin Kapı Sürücü Kartı ve Motorunun Özellikleri
Otomatik kapılı veya yarı otomatik kapılı sistemlerin tümünde basit dahi olsa kumanda sistemi
bulunmaktadır. Başlangıçta sadece kapının açma kapama işlemini yapmak için kumanda
sistemine ihtiyaç duyulmuş olmasına rağmen bu sürücüler tam otomatik kapı sistemlerinin
gelişmesiyle açma hızı, kapama hızı, sıkışma ayarı yapılarak daha uzun ömürlü ve konforlu bir
çalışma sağlayacak hale getirilmiştir.
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Görsel 1. AV3F Kapı Kontrol Kartı ve Motor

Günümüzde programlama sayesinde hız ayarları detaylandırılarak kapının kapanmaya yakın
hızını düşürülmesi veya açılırken daha yavaş başlayıp sonrasında hızlanması sağlanabiliyor.

Otomatik kabin kapısı operatörlerimizde önceki kullanılan motor ve sürücü kartı görsel
1’de gösterilmektedir. Kilitli skate zorunluluğu ile birlikte kullanılan kapı motoru 100
kg’lık bir kuvvet uygulayarak kapıyı kapalı tutma zorunluluğu getirildi. Kilidi kapalı
olarak tutması gereken motor 1000 N’luk bir sürekli kuvvet uygularken ısınma sorunu
çıkarmaya başladı. Oluşan ısınmalar sebebiyle motorda sesli çalışma, sıkışma, sert
açılış/kapanış, enkoder iletişiminde sinyal bozuklukları oluşturabiliyordu. Kullanılan
motorun ısınma sorunu sürekli bir yük altında ve sık kullanım alanında bulunması,
fırçalı tip elektrik motoru olduğundan dolayı sıkıntılar çıkardığı fark edildi. Problemler
yaşanan kabin kapısı operatörü görsel 2’de verilmiştir.

Görsel 2. Eski Kabin Kapısı Operatörü
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2.3 Fırçasız Sürekli Mıknatıslı DC Motor Özellikleri ve Transient Analiz Sonuçları
Fırçasız sürekli mıknatıslı AC Motor 600 rpm 10 kutuplu 12 statorlu yapısı görsel 3’te
gösterilmiştir. Transient analiz sonuçlarına göre aşağıdaki moment (Tork) durumu
incelendiğinde kararlı duruma geçişin 8 ms’de olduğu görsel 4’te görülmektedir. Bu da eşdeğer
motorlarla karşılaştırıldığında iyi bir sonuç olarak değerlendirebiliriz.
İncelenen Motorun Transient Analiz Sonuçlarına göre aşağıdaki şekilde akım dalga şekillerinin
simetrik olduğu görsel 5’te görülmektedir. Bu durum motor sargılarının simetrik yapıldığı,
ayrıca empedans değerlerinin eşit olduğu ve manyetik gövdenin de sargılara uyumlu olduğu
sonucunu ortaya koymaktadır.
İncelenen Motorun Transient Analiz Sonuçlarına göre görsel 6’da gücün zamana bağlı değişimi
incelendiğinde momentte ki gibi bir grafik oluşturduğu, geçici rejim noktasının arzu edilen
zaman diliminde geçildiği ve kararlı çalışma durumunda ise istikrarlı bir çalışmanın olduğu
görülmektedir.

Görsel 3. Fırçasız Sürekli Mıknatıslı AC Motorun Konstrüksiyon ve Sargı Yapıları

Görsel 4. PM Motorun Moment (Tork) Durumu
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Görsel 5. PM Motorun Akım Dalga Görseli

Görsel 6. PM Motor Gücün Zamana Bağlı Değişimi

Görsel 7. Fırçasız Tip Sürekli Mıknatıslı DC Motor Kapı Motoru ve Kontrol Kartı
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3. OTOMATİK KABİN KAPI OPERATÖRÜ TASARIMI
Autodesk inventor programı mühendislerin mukavemet, titreşim, akışkanlar mekaniği ve ısı
transferi ile elektromanyetik alanlarında fiziğin tüm disiplinlerinin birbiri ile olan etkileşimini
simüle etmekte kullanılabilen genel amaçlı bir sonlu elemanlar yazılımıdır. Bu sayede
gerçekleştirilen testlerin ya da çalışma şartlarının simule edilmesine olanak sağlayan Autodesk
inventor programı ürünlerin henüz prototipleri üretilmeden sanal ortamda test edilmelerine
olanak sağlar. Ayrıca sanal ortamdaki 3 boyutlu simülasyonlar neticesinde yapıların zayıf
noktalarının tespiti ve iyileştirilmesi ile ömür hesaplarının gerçekleştirilmesi ve muhtemel
problemlerin öngörülmesi mümkün olmaktadır. [8,9]

Fırçasız tip sürekli mıknatıslı dc motor kapı motoru ve kontrol kartına uygun olarak
operatör tasarımı revize edildi. Kapı kontrol kartı boyutlarının küçük olması sayesinde,
kontrol kartı kapı operatörü gövdesinin içerisine yerleştirilebilmiştir. Yalnızca merkezi
ve teleskobik 2 panel kapılarda, kontrol kartını operatör gövdesinin üzerine tırnak geçme
şeklinde bir plakayla monte ederek gövde dışına bağlanmıştır. Bu model görsel 8’de
gösterilmiştir. Kontrol kartı gövde içerisine yerleştirilmiş operatör görsel 9’da
gösterilmiştir. Yeni motor ve kontrol kartına göre tüm kabin kapısı operatörlerimiz
revize edilmiştir.

Görsel 8. Revize Edilen Otomatik Kabin Kapı Operatörü

Görsel 9. Telekobik 3 Panel Otomatik Kabin Kapı Operatörü

4. SONUÇ
Bu çalışmada otomatik kapı operatörlerinin yeni motor ve sürücü kartına göre mekanik tasarımı
gerçekleştirilmiştir. Yeni tip Fırçasız Tip Sürekli Mıknatıslı üniversal servo motor (2 Nm, 500
BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-42-4

www.selcukkongresi.org

Page | 99

SELJUK SUMMIT 4th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS

rpm, 220 V, 0.65 A, 83.3 Hz) özelliklerine sahiptir. Fiziksel olarak eski motor boyutu
97x160x160 mm, yeni motor boyutu 37x160x140 mm olduğundan operatör içerisinde daha az
yer kaplayarak çarpma veya sürtme problemleri giderilmiştir. Fiziksel olarak motorun ince
olması tahrik kayışını kabine daha yakın tutarak mekanizmanın daha randımanlı ve sessiz
çalışmasını sağlamaktadır. Yeni kapı kartları daha fonksiyonel bir klemens yapısına sahip
olması nedeniyle, kablo bağlantısı ve programlaması daha basit ve kullanıcı odaklı bir ürün
olmuştur. Yeni kapı kartı daha önce kullandığımız kapı kartından yaklaşık 25mm daha ince
yapıya sahiptir. Kapı açılırken çalıştığı hız eğrisi üzerinde hassas ayar yapılıp maksimum
konfor sağlanabilmektedir. Yönetmeliklere göre yapılması istenen 1 milyon kere açılıp
kapanma testi gerçekleştirildi ve başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı. Tasarlanan kapı
operatörümüz üzerinde yeni ürünümüz ticarileştirilerek kullanıma sunuldu ve alınan geri
dönüşler olumlu yönde devam etmektedir. Oluşan operatör arızalarından dolayı gidilen teknik
servis sayısı %80 üzerinde azalmıştır. Gerçekleşen bu müşteri memnuniyeti sayesinde
şirketimizin yeni tasarlanan bu ürünü için pazarda güven ortamı oluşmuştur. Sevk edilen
operatör sayısı bir önceki sene yapılan satışın %42,6 oranında üzerinde yapılmıştır. Ayrıca eski
operatörlerde oluşan sıkıntı nedeniyle teknik servis hizmeti verdiğimiz firmalarda 87 adet yeni
motor ve sürücü kartı değiştirilerek yeni ürünümüzün montajı yapılmıştır.
Bu çalışma Bulut Makina Asansör San. Ve Tic. Ltd. Şirketi Tasarım merkezinde
gerçekleştirilmiştir..
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ÖZET
Günümüzde sondaj işlemleri birçok farklı işlem için kullanılmaktadır. Yer altını ilgilendiren
her işlemde sondaj şarttır. En yaygın sondajlar; zemin etüdü, su arama, maden arama, jeotermal
ve tabii ki petrol ve doğalgaz derin kuyu sondajlarıdır. Maden cevheri aramalarında sondaj
tijleri kullanılmaktadır. Sondaj işlemi başladıktan sonra zeminde ilerleme, eklenen yeni tijlerle
yapılmaktadır. Yapılan çalışmalarda karotlu maden sondajlarında kullanılan sondaj tijlerinin,
ERW metoduyla üretimi gerçekleşmiştir. SAE/AISI 4130 çeliğinden üretilen sondaj tijlerinin,
hammadde seçiminden başlanarak, çelikhanedeki üretimi, üretilen slabların haddehanede bobin
haline getirilmesi, boru fabrikasında bu bobinlerin uygun genişlikte dilinmesi, boru üretim
yöntemi ve seçilen kalitenin sahada uygun ve güvenli bir şekilde sorunsuz çalışabilmesi için
incelemeler yapılmıştır. SAE/AISI 4130 (25CrMo4) çeliğinden üretilen sondaj tijlerine ısıl
işlemlerin uygulanmasıyla mekanik özelliklerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla
ERW metoduyla üretilen sondaj tijlerine deney kapsamında fırında ısıtma işlemi uygulanmıştır.
88,9 mm çapında, 5,55 mm et kalınlığında ve 300 mm uzunluğundaki 10 adet sondaj tiji
numunesi, fırında ısıtma işlemine tabi tutulmuştur. Fırında, önceden belirlenen 3 farklı sıcaklık
değerinde (950 °C, 1000 °C ve 1050 °C) 30 dakika süre ile bekletilen numuneler, tasarımı
tamamen bize ait olan soğutma düzeneğine yerleştirilmiştir. 3 kW gücündeki bir motor, 2650
m3/h hava debisine sahip bir radyal fan ve belirli ölçülerdeki çelik malzemelerin kullanıldığı
soğutma düzeneğinde, 3 farklı parametre (20 m/s, 40 m/s ve 60 m/s) ile soğutulan numuneler,
daha sonra mekanik değerleri belirlenmek üzere laboratuvar testlerine tabi tutulmuşlardır. 9
adet numune ile oluşturulan karşılaştırmalı deney grubunda; 3 farklı ısıtma sıcaklığı ve 3 farklı
soğutma parametresi ile çalışılırken, 1 adet numune ise 1000 °C’de fırında ısıtıldıktan sonra,
oda sıcaklığında bekletilerek soğutulmuştur. Numuneler laboratuvar ortamında çekme, mikro
sertlik, metalografik muayene ve çentik darbe deneylerine tabi tutulmuştur. Deneysel
çalışmalar sonucunda, 1050 °C’de ısıtılan ve 60 m/s hızında soğutulan numunelerin, daha düşük
sıcaklıklarda ısıtılan ve daha düşük hızlarda soğutulan numunelere göre, daha yüksek çekme
dayanımı ve sertlik değerlerine sahip olduğu görülmüştür. Bilindiği üzere sertlik arttıkça,
malzemenin absorbe etme yeteneği yani tokluğu düşeceğinden, daha yüksek sıcaklıklarda
ısıtılan ve hemen sonrasında daha hızlı soğutulan numunelerin çentik darbe değerleri daha
düşük olarak ölçülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Sondaj tiji, SAE / AISI 4130, ısıtma, hava ile soğutma.
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INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF DIFFERENT HEAT TREATMENTS
APPLIED TO SAE/AISI 4130 STEEL USED IN THE PRODUCTION OF DRILLING
DRILLS ON MECHANICAL PROPERTIES
ABSTRACT
Nowadays, drilling operations are used for many different operations. Drilling is essential in
any operation involving underground. The most common drillings; ground survey, water
exploration, mineral exploration, geothermal and of course oil and natural gas deep well
drilling. Drilling rods are used in mineral ore exploration. After the drilling process has started,
progress on the ground is made with new rods added. In the studies it is carried out that the
drilling rods used in core drillings were produced by the ERW method. Starting from the raw
material selection, the production of drill rods made of SAE/AISI 4130 steel in the steel mill,
the coiling of the produced slabs in the rolling mill, the slitting of these coils in the pipe factory
at the appropriate width, the pipe production method and the selected quality to work properly
and safely in the field were investigated. It is aimed to improve the mechanical properties of
drilling rods made of SAE/AISI 4130 (25CrMo4) steel by applying heat treatments. For this
purpose, heating in the furnace was applied to the drilling rods produced by the ERW method
within the scope of the experiment10 drill rod samples with a diameter of 88.9 mm, a wall
thickness of 5.55 mm and a length of 300 mm were heated in the furnace. The samples, which
were kept in the oven for 30 minutes at 3 different predetermined temperatures (950 °C, 1000
°C and 1050 °C), were placed in the cooling mechanism, the design of which was entirely our
own. In the cooling system which has a 3 kW motor, a radial fan with an air flow of 2650 m3/h
and steel materials of certain dimensions are used, the samples cooled with 3 different
parameters (20 m/s, 40 m/s and 60 m/s) are then they were subjected to laboratory tests to
determine their mechanical values. In the comparative experimental group formed with 9
samples; While working with 3 different heating temperatures and 3 different cooling
parameters, 1 sample was heated in the oven at 1000 °C and then cooled at room temperature.
The samples were subjected to tensile, microhardness, metallographic examination and notch
impact tests in the laboratory. As a result of the experimental studies; it has been observed that
the samples heated at 1050 °C and cooled at 60 m/s have higher tensile strength and hardness
values than the samples heated at lower temperatures and cooled at lower speeds. As it is
known, as the hardness increases, the absorbing ability of the material, that is the toughness,
decreases, so the notch impact values of the samples that are heated at higher temperatures and
then cooled faster were measured to be lower.
Keywords: Drilling rod, SAE / AISI 4130, heating, air cooling.

1. GİRİŞ
Günümüzde sondaj işlem birçok farklı amaç için kullanılmaktadır. Bunlardan en yaygın
olanları su arama, maden arama, petrol ve doğal gaz derin kuyu sondajlarıdır. Maden
aramalarında kullanılan karotlu sondaj tekniğinde zemini delerek ilerleyen bir takım bileşenler
bulunmaktadır. Sondaj işlemi başladıktan sonra zeminde ilerleme, eklenen yeni tijlerle
yapılmaktadır. Motorun yüksek devirlerde takım elemanlarını döndürmesi ve yukarıdan
aşağıya doğru uygulanan baskı kuvveti ile matkap zemini delerken tüm takım aşağıya doğru
hareket eder. Tijler burada hem yüksek devirlerde dönerken makinaya balans yaptırmayacak
kadar doğrusal, hem de takımın ağırlığını çekebilecek kadar mukavemetli olmalıdır. Bu
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gereklilikler de göz önünde bulundurulduğunda sondaj tijlerinin SAE/AISI 4130 çelik
malzemesinden üretilmesi sağlanarak, daha çok yurtdışında yapılan bu üretim ve
iyileştirmelerin ülkemizde de uygulanarak yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
Boru hatları, uzun mesafelerde en uygun maliyetli ve en güvenli sıvı transfer yöntemi olmaya
devam etmektedir [1]. Doğalgaz ve petrolün taşınmasında kullanılan boru hatları, yüksek
frekanslı elektrik direnç kaynağı (HF-ERW) kullanılarak üretilebilmektedir [2]. Sıvı, petrol ve
gaz çoğunlukla, nispeten yüksek üretim hızı, yüksek enerji verimliliği ve düşük maliyeti
nedeniyle genellikle elektrik direnç kaynağı (ERW) işlemiyle üretilen boyuna dikişli borularla
taşınır [3-5]. İmalat sırasında Amerikan Petrol Endüstrisinin [6] gereksinimlerini karşılayan
çelik şeritler, yüksek sıcaklıklarda mekanik olarak boru şekline getirilir ve daha sonra çeliğin
erime noktası altındaki bir sıcaklık üzerinden ERW ile herhangi bir kaynak teli gerekmeden
hızlı bir şekilde ısıtılarak sıkıştırılmış kenarları birleştirilir [7,8].
SAE/AISI 4130 (25CrMo4) çeliği düşük alaşımlı orta karbonlu çelikler sınıfına girmektedir.
Genellikle otomobil ve taşıt yapımında, aks mili, aks kovanı, türbin kanadı gibi parçaların
üretiminde kullanılmaktadır. Sondaj tijlerinin üretiminde de kullanılacak olan düşük alaşımlı
ötektoid altı bir çelik olan SAE/AISI 4130 (25CrMo4) çeliğinin, Cr ve Mo içeriği sayesinde
süneklik, tokluk ve mukavemet gibi mekanik özellikler açısından oldukça avantaj
sağlamaktadır.
SAE/AISI 4130, 4240, 4330, 4340 gibi düşük sertleşebilir bir alaşım ve bunların modifiye
edilmiş versiyonları için, çeliğin işlenebilirliğini iyileştirmek için normalleştirme ve ardından
temperleme gereklidir. Bu çelik sınıfında hava ile sertleşen çelikler de vardır. Bu çelikler
ağırlıkça %5 Cr, ağırlıkça % 1 - 3 Mo ve ağırlıkça % 1,6 - 1,8 V olan orta karbonlu orta alaşımlı
çeliklerdir. Bu orta karbonlu ultra yüksek mukavemetli çelikler, düşük veya orta alaşım
elementleri içerir, genel olarak sertleştirilir ve temperlenir [9] .
Proje kapsamında, karotlu maden sondajlarında kullanılan sondaj tijlerinin, ERW metoduyla
üretimi gerçekleşmiştir. SAE/AISI 4130 çeliğinden üretilen sondaj tijlerinin, hammadde
seçiminden başlanarak, çelikhanedeki üretimi, üretilen slabların haddehanede bobin haline
getirilmesi, boru fabrikasında bu bobinlerin uygun genişlikte dilinmesi, boru üretim yöntemi ve
seçilen kalitenin sahada uygun ve güvenli bir şekilde sorunsuz çalışabilmesi için incelemeler
yapılmıştır. Bu çalışmada, SAE/AISI 4130 çeliğinden ERW metodu ile üretilen sondaj tijlerine
uygulanan ısıl işlem ile mekanik özelliklerin geliştirilmesi incelenmiştir.

2. MATERYAL METOD
Deneylerde kullanılan SAE/AISI 4130 (25CrMo4) çeliğinin numuneleri, Ø 88,9 mm çapında
5,5 mm et kalınlığında 300 mm uzunluğunda hazırlanmıştır. SAE/AISI 4130 çeliğinin kimyasal
analizi Çizelge 1’ de verilmektedir. Ayrıca SAE/AISI 4130 çeliğinin akma, çekme, uzama ve
sertlik değerleri de Çizelge 2’ de belirtilmiştir.
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Çizelge 1. SAE/AISI 4130 ıslah çeliğinin kimyasal bileşimi
C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Mo

0,279

0,242

0,684

0,0068

0,0044

0,980

0,101

0,0443

Co

Cu

Ti

V

Pb

Sn

Mg

Fe

0,0125

0,135

0,0031

0,0042

0,0022

0,0067

0,0016

97,26

Çizelge 2. SAE/AISI 4130 ıslah çeliğinin mekanik özellikleri
Akma Mukavemeti

460 MPa

Çekme Mukavemeti Uzama Değeri(%)

560 MPa

21,5

Sertlik Değeri
(Vickers-HV10)
228 HV

SAE/AISI 4130 çeliği, imalat (yapı) çeliği olarak endüstride kullanılmaktadır. Isıl işlemlerle
sertlik ve mekanik özellikleri geniş bir aralıkta değiştirilebilen ıslah çeliğidir.
Çeşitli makine ve motor parçaları, dövme parçaları, çeşitli cıvata, somun ve saplamalarda, krank
milleri, akslar, kumanda ve tahrik parçaları, piston kolları, çeşitli miller ve dişlilerin imalinde
kullanılır [10].
SAE/AISI 4130 çelik malzeme numunelerine deney kapsamında fırında ısıtma işlemi
uygulandıktan sonra havada soğutma işlemleri uygulanmıştır.
3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Deneylerde, SAE/AISI 4130 (25CrMo4) çeliğinden üretilen sondaj tijlerine ısıl işlemlerin
uygulanmasıyla mekanik özelliklerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla ERW
metoduyla üretilen sondaj tijlerine deney kapsamında fırında ısıtma işlemi uygulanmıştır. 88,9
mm çapında, 5,55 mm et kalınlığında ve 300 mm uzunluğundaki 10 adet sondaj tiji numunesi,
fırında ısıtma işlemine tabi tutulmuştur.
Fırında, önceden belirlenen 3 farklı sıcaklık değerinde (950 °C, 1000 °C ve 1050 °C) 30 dakika
süre ile bekletilen numuneler, tasarımı bize ait olan, değişken hızlarda hava ile soğutma yapan
düzeneğe yerleştirilmiştir. 3 kW gücündeki bir motor, 2650 m3/h hava debisine sahip bir radyal
fan ve belirli ölçülerdeki çelik malzemelerin kullanıldığı soğutma düzeneği vasıtasıyla, 3 farklı
hızda üflenen hava (20 m/s, 40 m/s ve 60 m/s) ile soğutulan numuneler, daha sonra mekanik
değerleri belirlenmek üzere laboratuvar testlerine tabi tutulmuşlardır. 9 adet numune ile
oluşturulan karşılaştırmalı deney grubunda; 3 farklı ısıtma sıcaklığı ve 3 farklı soğutma
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parametresi ile çalışılırken, 1 adet numune ise 1000 °C’de fırında ısıtıldıktan sonra, oda
sıcaklığında bekletilerek soğutulmuştur.
Görsel 1 fırından çıkartılan numuneyi, Görsel 2 çıkartılan numunenin soğutma düzeneğinde
konulup soğutma işlemini göstermektedir.

Görsel 1. Fırın ve Isıtılmış Tij Numunesi

Görsel 2. Soğutma düzeneği ve soğumaya bırakılan tij numunesi
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Sondaj tiji numunelerinin fırında ısıtma ve ardından hava ile soğutma çalışmalarının yapıldığı,
değişken deney parametreleri Çizelge 3’ te ifade edilmiştir.
Çizelge 3. Sondaj tiji soğutma deney parametreleri
Fırın Isıtma
Sıcaklığı (°C)

Numune
Soğutma Süresi
(sn)

Hava debisi
(m/s)

Soğutma İşleminde
Üflenen Hava
Sıcaklığı (°C)

1. Numune

1050

30

60

30,2

2. Numune

1050

30

40

30,1

3. Numune

1050

30

20

30,1

4. Numune

1000

30

60

29,2

5. Numune

1000

30

40

29,3

6. Numune

1000

30

20

29,4

7. Numune

950

30

60

29,1

8. Numune

950

30

40

29,2

9. Numune

950

30

20

29,1

30

Oda
sıcaklığında
kendiliğinden
soğutma

29,2

10. Numune

1000

SAE/AISI 4130 çeliğinin mekanik özelliklerini incelemek üzere, deney çalışmalarının
sonucunda sondaj tiji numuneleri çeşitli testlere tabi tutulmuştur. Laboratuvar ortamında
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gerçekleşen testlerde, numunelere sertlik, metalografik muayene, çekme ve Charpy darbe
deneyleri uygulanmıştır.
Görsel 3’ te, SAE/AISI 4130 çeliğinin zaman – sıcaklık - dönüşüm diyagramını göstermektedir
[11]. Bu diyagramdan yararlanılarak içyapı hakkında fikir edinilmiştir.

Görsel 3. SAE/AISI 4130 çeliğinin ZSD diyagramı [11]

Deney sonrası numunelerin 3 farklı noktasından Vickers (HV10) sertlik değerleri alınmıştır.
Numuneler sondaj tijlerinin kaynak ve malzeme bölgelerinden alınmış olup, buna göre elde
edilen sertlik değerleri karşılaştırılmıştır.
Laboratuvar ortamında yapılan sertlik deneylerine ait değerler Çizelge 4’ te belirtilmiştir.
Deney ASTM A-370 Standardına uygun şekilde gerçekleştirilmiştir.

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-42-4

www.selcukkongresi.org

Page | 107

SELJUK SUMMIT 4th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS

Görsel 4. Sondaj tiji numunesinin sertlik değeri alınan bölgeleri

Çizelge 4. Sondaj tiji numunesinin farklı noktalarından alınan sertlik değerleri
SERTLİK DEĞERLERİ (VİCKERS-HV10)
1.mm
150.mm
300.mm
(Kaynak- Malzeme)
(Kaynak- Malzeme)
(Kaynak-Malzeme)
1. Boru Numunesi

413-395

358-335

333-308

2. Boru Numunesi

369-345

312-284

303-264

3. Boru Numunesi

321-299

284-262

274-253

4. Boru Numunesi

405-384

348-316

317-289

5. Boru Numunesi

357-339

302-274

292-258

6. Boru Numunesi

309-287

270-242

261-239

7. Boru Numunesi

385-353

333-309

313-278

8. Boru Numunesi

350-331

292-271

284-251

9. Boru Numunesi

312-293

268-241

257-233

10. Boru Numunesi

295-274

263-237

250-229

SAE/AISI 4130 çeliğinin deney öncesi sertliği 227 HV iken deney sonrası fan ile verilen hava
sonucunda uçtan 1 mm mesafede kaynaklı bölgede maksimum 413 HV, malzeme bölgesinde
maksimum 395 HV sertlik elde edilmiştir.
Laboratuvar ortamında yapılan çekme testlerine ait değerler Çizelge 5’ te belirtilmiştir. Deney
ISO 6892-1 Standardına uygun şekilde gerçekleştirilmiştir.
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Çizelge 5. Sondaj tiji numunelerinin ısıl işlem sonrası mekanik değerleri
AKMA MUKAVEMETİ
(MPa)

ÇEKME DAYANIMI
(MPa)

UZAMA
(%)

1. Boru Numunesi

780

1110

8,5

2. Boru Numunesi

742

960

12,1

3. Boru Numunesi

715

924

14,3

4. Boru Numunesi

763

1040

9,7

5. Boru Numunesi

738

950

12,5

6. Boru Numunesi

708

918

14,8

7. Boru Numunesi

758

989

11,5

8. Boru Numunesi

727

932

13,2

9. Boru Numunesi

690

897

15,2

10. Boru Numunesi

678

882

16,4

SAE/AISI 4130 çeliğinin deney öncesi akma ve çekme mukavemeti sırasıyla 460 - 560 MPa
iken, en yüksek ısıtma derecesi ( 1050°C ) ve en yüksek soğutma debisi ( 60 m/s ) ile yapılan
deney sonrası değerleri maksimum 780 - 1110 MPa olarak elde edilmiştir.
Laboratuvar ortamında yapılan Charpy darbe deneylerine ait değerler Çizelge 6’ da
belirtilmiştir. Deney ISO 148-1 Standardına uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. 0 °C’ deki
dolapta bekletilen numunelere, 2 mm derinliğinde çentikler açıldıktan sonra kırılma işlemi
gerçekleştirilmiştir.
Çizelge 6. Sondaj tiji numunelerinin ısıl işlem sonrası tokluk değerleri

1.Boru Numunesi
2.Boru Numunesi
3.Boru Numunesi
4.Boru Numunesi
5.Boru Numunesi
6.Boru Numunesi
7.Boru Numunesi
8.Boru Numunesi
9.Boru Numunesi
10.Boru Numunesi

Çentik Darbe Tokluğu (JOULE)
Kaynak
Malzeme
17
20
26
31
28
41
19
24
27
33
34
45
23
27
29
37
35
52
41
57

Deney sonrası numuneler üzerindeki sertlik değişimlerinin, mikro yapıya olan etkilerini görmek
için 10 adet boru numunesinden alınan örnekler zımparalanıp alümina süspansiyon ile
parlatıldıktan sonra % 1,6 lık nitrik asit-etil alkol karışımı ile 30 saniye bekletme süreleri ile
dağlanmıştır. Dağlanan numunelerin, metalografik muayene yönteminde optik mikroskop ile
x500 büyütme ile mikro yapı görüntüleri çekilmiştir. Elde edilen görüntüler Görsel 5’ te
gösterilmektedir.
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Martenzit Yapı
Görsel 5. Metalografik olarak incelenen bölgelerin mikro yapı görüntüleri
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

1. Boru Numunesi ( 1050 °C ısıtma, 60 m/sn soğutma )
2. Boru Numunesi ( 1050 °C ısıtma, 40 m/sn soğutma )
3. Boru Numunesi ( 1050 °C ısıtma, 20 m/sn soğutma )
4. Boru Numunesi ( 1000 °C ısıtma, 60 m/sn soğutma )
5. Boru Numunesi ( 1000 °C ısıtma, 40 m/sn soğutma )
6. Boru Numunesi ( 1000 °C ısıtma, 20 m/sn soğutma )
7. Boru Numunesi ( 950 °C ısıtma, 60 m/sn soğutma )
8. Boru Numunesi ( 950 °C ısıtma, 40 m/sn soğutma )
9. Boru Numunesi ( 950 °C ısıtma, 20 m/sn soğutma )
10. Boru Numunesi ( 1000 °C ısıtma, oda sıcaklığında kendiliğinden soğuma )
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4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Laboratuvar ortamında yapılan testler sonucunda; elde edilen farklı deney sonuçlarının
birbirleri içerisindeki ilişkileri yorumlanmıştır.
Görsel 6’ da boru numunelerine uygulanan soğutma işleminin ardından, numunelerin soğutma
kısmından başlayarak ardışık 3 noktasından alınan sertlik değerlerinin, boru ucundan olan
mesafelerine göre değişimi ifade edilmiştir. 1. boru numunesine uygulanan ısıtma ve soğutma
işlemlerine göre ( 1050 °C ısıtma – 60 m/s soğutma ), boru ucundan 1 mm uzaklıkta ortalama
395 HV sertlik değeri elde edilirken, 150 mm uzaklıkta ortalama 345 HV sertlik değeri, 300
mm uzaklıkta ortalama 311 HV sertlik değeri elde edilmiştir. 10. boru numunesinde ise ( 1000
°C ısıtma ve oda sıcaklığında kendiliğinden soğuma ) boru ucundan 1 mm uzaklıkta ortalama
280 HV sertlik değeri elde edilirken, 150 mm uzaklıkta ortalama 239 HV sertlik değeri, 300
mm uzaklıkta ortalama 228 HV sertlik değeri elde edilmiştir.
Görsel 7’ de sertlik değerleri ile darbe tokluğu arasındaki ilişki gösterilmiştir. 1. boru
numunesinin ortalama sertlik değeri 350 HV ve ortalama darbe tokluğu 18,5 Joule elde
edilmiştir. 10. boru numunesinin ortalama sertlik değeri 249 HV iken, ortalama darbe tokluğu
49 Joule elde edilmiştir.
Görsel 8’ de sertlik değerleri ile akma-çekme mukavemeti arasındaki ilişki irdelenmiştir. 1.
boru numunesinin ortalama sertlik değeri 350 HV ve akma - çekme mukavemeti sırasıyla 780
MPa ve 1110 MPa olarak elde edilmiştir. 10. boru numunesinin ortalama sertlik değeri 249 HV
iken, akma - çekme mukavemeti sırasıyla 678 MPa ve 882 MPa olarak elde edilmiştir.
Görsel 9’ da numunelere uygulanan ısıtma sıcaklığı ve hava ile soğutma parametrelerine göre
elde edilen ortalama sertlik değerleri belirtilmiştir. 1. boru numunesine uygulanan deney
parametreleri ( 1050°C ısıtma – 60 m/s soğutma ) sonucunda ortalama 350 HV sertlik değerleri
elde edilirken, 10. boru numunesine uygulanan deney parametreleri ( 1000 °C ısıtma - oda
sıcaklığında kendiliğinden soğuma ) sonucunda ortalama 249 HV sertlik değerleri elde
edilmiştir.
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Görsel 6. Boru ucundan verilen havanın farklı noktalardaki sertlik değerlerine etkisi.

Görsel 7. Sertlik değerleri ile darbe tokluğunun ilişkisi.
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Görsel 8. Sertlik değerleri ile akma-çekme mukavemetinin ilişkisi.

Görsel 9. Fırın Isıtma-Hava Soğutma Debisinin Sertlik Değerleri ile ilişkisi.
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5. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
SAE/AISI 4130 çeliğinin, farklı sıcaklıklarda ısıtılıp değişik hızlarda hava ile soğutulması
sonrası elde edilen mekanik özellikleri irdelenmiştir.
Çizelge 3’ teki değerlerden 1 nolu boru numunesinin ( 1050°C ısıtma ve 60 m/s soğutma)
soğutma yapılan 1 mm’deki sertlik değeri 413 - 395 HV ( Kaynak - Malzeme) iken, 10 nolu
boru numunesinin ( 1000 °C ısıtma ve havada kendiliğinden soğuma) soğutma yapılan 300
mm’deki sertlik değeri 250 - 229 HV ( Kaynak – Malzeme ) olarak tespit edilmiştir.
Literatürle uyumlu olarak sertlik değerleri, numune uç kısmından içeriye doğru gidildikçe
azalmaktadır [12]. Soğutma işleminin yapıldığı uç kısmından diğer uca doğru gidildikçe sertlik
değerlerinin azaldığı görülmektedir.
Çizelge 4’ te gösterildiği gibi bütün boru numunelerinde kaynak bölgesindeki sertlik değerleri,
malzeme bölgesindeki sertlik değerlerinden daha yüksektir.
Çizelge 5’ te gösterildiği gibi akma - çekme mukavemet değerleri daha yüksek olan
numunelerin, uzama değerleri ise daha düşük olarak gözlemlenmiştir.
Çizelge 6’ da gösterildiği gibi numunelere uygulanan Charpy deneyi sonucunda 1. numunede
17 - 20 Joule ( Kaynak – Malzeme ) değerleri elde edilirken, 10. numunede ise 41 - 57 Joule
değerleri elde edilmiştir. Buna göre numunelerin malzeme kısmından alınan tokluk değerleri,
kaynak kısımlarından alınan tokluk değerlerine göre daha yüksek çıkmıştır.
Görsel 5’ teki mikroyapı görüntülerinden 3, 6, 9 ve 10. boru numunelerine uygulanan soğutma
parametrelerinden dolayı, kritik soğuma hızına ulaşılamadığından difüzyona zaman tanınmış
ve martenzit yapılar diğer numunelere göre daha az elde edilmiştir. 1, 4 ve 7. boru
numunelerinde ise elde edilen daha fazla miktardaki martenzit yapının dönüşümü
mikroyapılardan elde edilmiştir.
Görsel 6’ da deney çalışmalarında uygulanan soğutma işleminde, numunenin uç kısmından elde
edilen sertlik değerleri, diğer uçtan alınan sertlik değerlerine göre daha yüksektir.
Görsel 7’ de sertlik değerleri ile darbe tokluğu direnci arasındaki ilişki ifade edilmektedir.
Tokluk bir malzemenin kırılmadan önce sönümlediği enerjinin bir ölçüsüdür. Sertlik ise
malzemenin çizilmeye, batmaya karşı gösterdiği direnç olarak tanımlanır. Malzemelerde
(özellikle kesici takım malzemelerinde) sertlik ile darbeye karşı direnç ( tokluk ) arasında ters
bir ilişki vardır. Sertlik arttıkça tokluk azalır, tokluk arttıkça aşınmaya karşı direnç azalır [13].
Görsel 8’ de sertlik değerleri ile akma - çekme mukavemeti arasındaki ilişki ifade edilmiştir.
Hem sertlik, hem de çekme dayanımı metallerin plastik deformasyona karşı direncini gösterir.
Bu iki değer kabaca orantılıdır [13]. Görsel 9’ da görüldüğü üzere sertlik değeri daha yüksek
olan numunelerin akma ve çekme mukavemetleri de daha yüksek değerlerde elde edilmiştir.
Görsel 9’ da numunelere uygulanan ısıtma sıcaklığı ve hava ile soğutma parametrelerine göre
elde edilen ortalama sertlik değerleri belirtilmiştir. Deney sonuçlarına göre daha yüksek
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sıcaklıklarda ısıtılan ve daha yüksek hava debisi ile soğutulan numunenin en yüksek sertlik
değerlerine sahip olduğu gözlemlenmiştir.
Boru numunelerine uygulanan 3 farklı ısıtma sıcaklığının ( 950 °C, 1000 °C ve 1050 °C)
soğutma işleminin ardından sertlik değerlerini artıracağı deney öncesinde tahmin edilmektedir.
Yüksek debili bir fan ile yapılan havada soğutma işlem parametrelerinin ( 60 m/s, 40 m/s, 20
m/s ) ısıtma işlem koşullarına göre, elde edilen mekanik değerlere daha çok etkisi olduğu
gözlemlenmiştir.
Sondaj tijlerinin üretimi ASTM A-513 Standardına göre yapılmıştır. Numunelere uygulanan
ısıl işlem ve laboratuvar deneyleri sonucunda, 2. Boru numunesinin ideal akma-çekme
mukavemeti (ISO-6892-1) ve sertlik değerlerini (ASTM A-370) gösterdiği saptanmıştır. Yine
2. Boru numunesinin ISO 148-1 Standardına göre minimum elde edilmesi gereken 27 Joule
tokluk değerini gösterdiği gözlemlenmiştir.
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ÖZET
Günümüzde akıllı şebekeler, sürdürülebilir ve verimli enerji üretimi ile dağıtımı için yeni bir
çalışma alanı oluşturmaktadır. Enerji üretimi, akıllı şebekeler ile daha kontrol edilebilir ve
yönlendirilebilir olmaktadır. Üretilen enerjinin verimli şekilde son tüketiciye ulaştırılmasında
yine akıllı şebekelerin rolü oldukça fazladır. Akıllı şebekeler sayesinde yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımı da gün geçtikçe artmakta ve daha yeşil bir enerji üretimi için
destekleyici olmaktadır. Akıllı şebekeler ile enerji üretiminde geleneksel yöntemlerden
yenilenebilir enerji üretimine geçişin hızlanması, harcadığımız doğal kaynakların ve çevreye
verdiğimiz zararın azalmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda üretilen enerjinin kontrolü çok fazla
önem arz etmektedir. Bu çalışmada bu durum göz önüne alınarak, yenilenebilir enerji
kaynaklarından rüzgâr ve güneş enerjisinin üretim kontrolünün bulanık mantık ile sağlanması
hedeflenmektedir. Yapılan çalışmada bulanık mantık kontrolcüsü için gerekli olan girdiler ve
çıktılar belirlenmiştir. Tüketim, mevsim ve hava durumu girdi olarak, rüzgâr ve güneş enerjisi
üretimi çıktı olarak belirlenmiş ve üyelik fonksiyonları oluşturulmuştur. Bu fonksiyonlardan,
tüketim miktarı girdisi az, orta-az, orta, orta-çok ve çok olarak, mevsim girdisi kış, ilkbahar,
yaz ve sonbahar olarak, hava durumu girdisi ise rüzgârsız, az rüzgârlı, orta rüzgârlı ve çok
rüzgârlı olarak dilsel ifadelere çevrilmiştir. Rüzgâr enerjisi ve güneş enerjisi üretimi çıktıları
az, orta, çok olarak dilsel ifadelere çevrilmiştir. Bulanık mantık kontrolcüsünde bulanıklaştırma
ve durulaştırma sırasında Mamdani yöntemi kullanılmıştır. Tüm bu verilerle bulanık mantık
kontrolcüsü test edilmiştir. Test sonuçlarına göre rüzgâr ve güneş enerjisi üretiminde tüketim
miktarı mevsim ve hava durumu verileri kadar etkili olamamıştır. Mevsim ve hava durumu
verilerinin üretim oranlarındaki payı çok yüksektir. Örneğin hava durumunun rüzgârlı olması
rüzgâr enerjisi üretimi oranını artırdığı gibi, mevsiminde yaz olması durumunda güneş enerjisi
üretimi oranı artmaktadır. Bu çalışma ile görüldü ki bulanık mantık veya yapay zekâ modülleri
ile üretim oranlarının dengelenmesi sayesinde depolanan verimli ve yeşil enerjinin yine bulanık
mantık ve yapay zekâ modülleri ile dağıtım kontrolü sağlanan sistemler kurulabilir. Bu sayede
kontrolü sağlanan dağıtım sistemlerinin de efektif ve verimli çalışabileceği söylenebilir. Bu
çalışma ışığında dağıtım sistemlerinin kontrolü ile ilgili çalışmalar da yapılabilir. Hatta üretim
oranlarının kontrolü ile dağıtım sistemlerinin kontrolü birbirine entegre edilerek akıllı
şebekelerde daha da verimli üretim ve tüketim dengesi elde edilebilir.
Anahtar Kelimeler: akıllı şebekeler, rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi, yenilenebilir enerji, yeşil
enerji, bulanık mantık.
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1. GİRİŞ
Günümüzde teknoloji, insan hayatının bir parçası haline gelmiş durumdadır. Artık her
insanın muhakkak sahip olduğu bir kişisel teknolojik cihazı bulunmakta ve bu cihazlar her türlü
alanda karşımıza çıkmaktadır. Kişisel cihazlardan öte artık insanın olduğu her alanda
teknolojiyi görmek mümkündür. Teknoloji, insan hayatını kolaylaştırmaktan öte üretim,
tüketim ve dağıtım gibi insanın olduğu alanlarda da kontrolü mümkün kılmakta ve verimliliği
artırmaktadır. Ayrıca teknolojik gelişmeler sürdürülebilirliği de artırmaktadır.
Sürdürülebilirlik, çevre, insan ve şimdiki kuşakların gelecek kuşaklar için sorumlulukları
arasındaki ilişkiyi tanımlamak için yeniden adlandırılmış bir anlatımdır [1].
Enerji, insanoğlu için en temel ihtiyaçlardan biridir. Bedensel ihtiyaç olan enerjiden
hariç, bireyler günlük hayatlarını kolaylaştıran ve ihtiyaç haline gelen elektrikli aletler için de
enerjiye gereksinim duymaktadır. Bu enerji hem yer altı kaynaklarından hem de yer üstü
kaynaklarından elde edilmektedir. Günümüzde doğal kaynakların kullanımı dünya nüfusunun
da artmasıyla üst seviyelere çıkmıştır. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, insanlığın ihtiyacı
olan enerjinin %86’lık kısmı fosil kökenli (kömür, doğalgaz, petrol ve türevleri) kaynaklardan
sağlanmaktadır [1]. Bu kaynakların bu derece fazla kullanılması ilerleyen dönemlerde
kaynaklar açısından kıtlık yaratmakla kalmayacak, enerji üretim yöntemleri nedeniyle
dünyadaki kirlilik seviyesini de önemli derecede artıracaktır. Enerji üretimi ve kullanımı
sırasında yaşanan çevre sorunları, eski teknolojilerin terk edilmesinin temel nedenlerinden
biridir. Kömür, petrol ve doğalgaz santrallerinin kuruldukları bölgede yerel olarak tahribatları
yanında küresel olarak tüm dünyayı tehdit eden etkileri de bulunmaktadır [2]. Bu nedenle enerji
üretiminde yenilenebilir kaynaklara yönelmek hem kaynakların verimli kullanılmasını hem de
dünyadaki çevre kirliliğinin azalmasına katkı sağlayacaktır.
Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli yönünden fosil kaynaklara göre daha
avantajlı durumdadır. Özellikle; hidrolik, rüzgâr, güneş, biyokütle ve jeotermal enerjilerin
potansiyeli oldukça yüksektir. Günümüzde Türkiye’de yenilenebilir enerji bakımından elde
edilen enerji miktarı (ısı ve elektrik) toplam birincil enerji arzının %9,8’ini oluşturmaktadır [3].
Türkiye’de birincil enerji kaynaklarının 2014 yılı tüketim miktarı değerlendirildiğinde; toplam
tüketimin büyük bir kısmının yenilenemez enerji kaynaklarından karşılandığı (%90,5)
görülmektedir [4].
Yenilenebilir enerji kaynakları, daha yeşil bir enerji üretimi için en gerekli kaynaklardır.
Yenilenebilir enerji üretiminin kurulu gücündeki en büyük artış, 2006 yılına göre %28 artış
gösteren 2007 yılında rüzgâr enerjisinden kaynaklanmıştır [5]. Rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi,
jeotermal enerji, biyokütle enerjisi, hidrolik enerjisi, hidrojen enerjisi ve dalga enerjisi gibi
enerji kaynakları yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer almaktadır. Yenilenebilir
enerjilere örnekler aşağıdaki gibi verilebilir [6].
•
Biyokütle enerjisi (güneş radyasyonu tarafından yönlendirilen bitki büyümesi)
•
Rüzgâr enerjisi (güneş enerjisiyle hareket eden hareketli hava kütleleri)
•
Güneş enerjisinin doğrudan kullanımı (ısıtma ve elektrik üretiminde olduğu gibi)
•
Hidroelektrik
•
Deniz enerjisi (dalga enerjisi, deniz akıntısı enerjisi ve gelgit barajlarından gelen enerji
gibi)
•
Jeotermal enerji (Dünyanın doğal ısı akışıyla kayada depolanan ısıdan)

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-42-4

www.selcukkongresi.org

Page | 118

SELJUK SUMMIT 4th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS

Bu kaynaklardan rüzgâr ve güneş enerjisinin kullanımı, ulaşılabilir ve sürdürülebilir
olduğundan gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle, bu kaynakların üretimden son tüketiciye
ulaşana kadar olan sürecinin takip edilmesi gerekmektedir. Bu sayede, enerji üretiminin
üretimi, dağıtımı ve tüketiminin kontrolü sağlanabilir ve verimliliği artırılabilir.
Bu çalışmada, rüzgâr ve güneş enerjisinin üretiminin, dağıtımının ve tüketiminin
kontrolünün sağlanması, veriminin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için bulanık
mantık içeren bir kontrolcü tasarlanması hedeflenmiştir. Bu kontrolcü ile üretimden tüketime
olan tüm aşamaların otomatik olarak kontrol edilmesi sayesinde manuel kontrol edilen
yapılarda oluşabilecek hataların minimuma indirilmesi amaçlanmaktadır.
2. YÖNTEM
2.1. Akıllı Şebekeler
Bir çalışmada akıllı şebeke kavramının, geleneksel elektrik güç şebekesini
elektromekanik olarak kontrol edilen bir sistemden elektronik olarak kontrol edilen bir ağa
dönüştürdüğü söylenilmektedir [7]. Yine diğer bir çalışmada akıllı şebeke kavramının, modern
bilgi sistemi ile geleneksel elektrik şebekesinin birleşimi olduğundan bahsedilmektedir [8].
Diğer bir çalışmada, elektrik şebekelerinin bilişim teknolojileri ile entegre edilmesi temeline
dayanan akıllı şebeke sistemleri enerjinin üretim, iletim ve dağıtım aşamalarında en verimli
şekilde kullanılmasını sağlamakta olduğu söylenmektedir [9]. Akıllı şebekeler, enerjinin
üretiminden tüketimine olan tüm süreçlerde kullanılmaktadır. Akıllı şebekeler, küçük ölçekli
enerji üretiminden yüksek güçlü enerji santrallerine kadar çok geniş bir yelpazeye yayılan enerji
kaynaklarının dağıtım şebekesi üstünde entegrasyonuna imkân sağlamalıdır [10]. Geleneksel
enerjinin üretim ve tüketim süreçlerinde kullanıldığı gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından
kullanımında da akıllı şebekelerden yararlanılmaktadır. Akıllı şebekeler, yeşil enerji üretiminin
kontrolünü, güvenliğini, verimliliğini ve sürdürülebilirliğini artırdığı için enerji üretiminde
yaşanan çevre kirliliği gibi sorunların da önüne geçmektedir.
Fotovoltaik (PV) hücreler, güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek için
kullanılan temel teknolojidir. PV güç üretimi, CO2 emisyonlarının azaltılması ve istihdam
yaratılması gibi kamu sosyal bilincine önemli ekonomik ve çevresel çıkarlar getirmiştir [11].
Güneş enerjisi, zamana bağlı olarak değişim gösteren ve kesikli yapıya sahip bir enerji türüdür
[12].
Rüzgâr enerjisi santrallerde türbin asenkron motorun jeneratör olarak kullanılmasıyla
elde edilir. Rüzgâr santrallerinin önemli bir problemi güç çıkışının kontrol edilmesi, yüksek
dereceli rüzgârda güvenliğin sağlanması ve sistemin frenlenmesi ile aşırı üretimin önüne
geçilmesidir. Değişken rotor hızını kontrol etmek için güç elektroniği kontrol devrelerine
ihtiyaç duyulur. Türbin 2-12 m/s arasındaki rüzgâr hızında çalışır. Rüzgâr santral türbinleri için;
soğuk-sıcak iklime, az–orta-yüksek rüzgâr rejimine, küçük-yüksek yoğunluğa, şebeke
kalitesine ve çevre endişesi olarak rüzgâr santralleri tasarımı ve teknoloji seçimi önemlidir.
Rüzgar’da bir türbünün gücü 600 kW ile 4 MW arasındadır [13].
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2.2. Bulanık Mantık
Bulanık mantık temelleri ilk kez Zadeh tarafından geliştirilmiş, klasik Aristo
mantığındaki keskin geçişleri yumuşatmak ve tanım aralığını genişletmek için kullanılmıştır.
Matematiksel olarak karmaşık ve çözülmesi zor ve zaman alan problemlerin çözümünde
kullanılır. Bu problemler, bulanık mantık yardımı ile sözel ifadeler haline getirilerek
basitleştirilir [14]. Bulanık mantık bir şey hakkında verilen kararın, hangi küme elemanının ne
kadar üyesi olduğunu açıklar [15]. Bulanık mantıkta belli giriş ve belli çıkış değerleri
bulunmaktadır. Giriş ve çıkış değerleri belli üyelik fonksiyonlarına bağlıdır. Bu üyelik
fonksiyonları ile eğitilen bulanık mantık kontrolcülerine herhangi bir giriş değeri verilerek
çıkışlar tahmin edilebilmektedir. Davranışları iyi anlaşılmayan oldukça karmaşık sistemleri
içeren durumlarda ve yaklaşık ancak hızlı bir çözümün garanti edildiği durumlarda bulanık
sistemler faydalı şekilde kullanılabilmektedir [16].
Literatür taraması yapıldığında, bu tarama sonucuna göre birçok bulanık mantık çıkarım
yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri, Mamdani ve Takagi-Sugeno yöntemidir. Bu
iki yöntemden Mamdani, bulanık çıkarım yöntemi olarak kullanılan en yaygın yöntemdir.
Mamdani yöntemi ile Takagi-Sugeno yöntemi arasındaki en temel fark, bulanık girdilerden net
çıktının üretilme şeklidir. Mamdani yöntemi, bir bulanık çıktının durulaştırma tekniğini
kullanırken, Takagi-Sugeno yöntemi, net çıktıyı hesaplamak için ağırlıklı ortalama kullanır
[16]. Mamdani yaklaşımı için bulanıklaştırma, mantıksal karar ve durulaştırma gibi açık
prosedürler vardır. Ancak Takagi-Sugeno yaklaşımı, açık bir durulaştırma prosedürüne sahip
değildir. Mamdani yaklaşımı için, her IF-THEN kuralının sonucu çıktı değişkeni için bir
bulanık küme olacaktır, böylece çıktı değişkeninin kesin değerini elde etmek için durulaştırma
adımı vazgeçilmezdir. Ancak Takagi-Sugeno yönteminde, her IF-THEN çıkarım kuralının
sonucu, çıktı değişkeni için bulanık bir kümeden ziyade skalerdir [17].

Görsel 1. Mamdani yönteminin yapısı [18]

Mamdani yönteminde aşağıda verilmiş olan Denklem 1 kullanılır.
(1)
Burada, μx ve μy giriş üyelik fonksiyonlarını, μz çıkış üyelik fonksiyonlarını, Z çıkarım
sonucunu, i kural sırasını ifade etmektedir [18].
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3. UYGULAMA
Bu çalışmada, MATLAB programında ilk önce üyelik fonksiyonları belirlenmiş ve
sözel ifadelerle etiketlenmiştir. Daha sonra Mamdani yöntemi kullanılarak bulanıklaştırma ve
durulaştırma işlemleri uygulanmıştır. Tüm bu işlemlerden sonra simüle edilen girdiler ile
çıktılar tahmin edilerek, oluşturulan bulanık mantık kontrolcüsünün testleri tamamlanacaktır.
Çalışmada giriş olarak 3 adet ve çıkış olarak 2 adet olmak üzere toplamda 5 adet üyelik
fonksiyonu belirlenmiştir. Giriş fonksiyonları tüketim, mevsim ve hava durumu olarak, çıkış
fonksiyonları ise rüzgâr ve güneş olarak isimlendirilmiştir. Bu giriş ve çıkış fonksiyonlarının
etiketleri ve bu etiketlere denk gelen bulanık sayıları Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1. Üyelik Fonksiyonları ve Bulanık Sayıları

Üyelik Fonksiyonları

Tüketim

Mevsim

Hava Durumu

Rüzgar

Güneş

Etiket
Az (1)
Orta-Az (2)
Orta (3)
Orta-Çok (4)
Çok (5)
Kış (1)
İlkbahar (2)
Yaz (3)
Sonbahar (4)
Rüzgarsız (1)
AzRüzgarlı (2)
OrtaRüzgarlı (3)
ÇokRüzgarlı (4)
Az (1)
Orta (2)
Çok (3)
Az (1)
Orta (2)
Çok (3)

Bulanık
Sayılar
[-0.5 0 0.3]
[0 0.3 0.6]
[0.2 0.5 0.8]
[0.4 0.7 1]
[0.7 1 2]
[0 0.2 0.4]
[0.2 0.4 0.6]
[0.4 0.6 0.8]
[0.4 0.6 0.8]
[0 0.2 0.4]
[0.2 0.4 0.6]
[0.4 0.6 0.8]
[0.6 0.8 1]
[-0.5 0 0.4]
[0.2 0.5 0.8]
[0.6 1 1.5]
[-0.5 0 0.4]
[0.2 0.5 0.8]
[0.6 1 1.5]

Çizelge 1’de verilen etiketlere ve bulanık sayılara göre MATLAB ortamında üyelik
fonksiyonları oluşturulmuştur. Görsel 1’de örnek olarak Tüketim fonksiyonunun grafiği
verilmiştir.
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Görsel 2. Tüketim fonksiyonunun grafiği

Çizelge 1’de verilen etiket ve bulanık sayı değerlerine göre bulanık kontrolcünün
kuralları belirlenmiştir. Örneğin bu kurallardan birine göre eğer tüketim değeri çok,
mevsimlerden yaz ve hava durumu da az rüzgârlı ise çıktı değerleri rüzgâr enerjisi üretimi için
değer orta ve güneş enerjisi üretimi içim değer çok olarak belirlenmiştir. Çizelge 2’de bu
kuralların ilk 16 tanesi sırasıyla verilmiştir.
Çizelge 2. Bulanık mantık kuralları (İlk 16 tanesi)

Tüketim Mevsim Hava Durumu Rüzgâr Güneş
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
2
1
1
1
4
3
1
1
2
1
1
2
1
2
2
1
2
1
2
3
2
2
1
2
4
3
2
1
3
1
1
3
1
3
2
2
3
1
3
3
2
3
1
3
4
3
3
1
4
1
1
2
1
4
2
1
2
1
4
3
2
2
1
4
4
3
2
Çizelge 2’de verilen numaralar Çizelge 1’de her bir üyelik fonksiyonunun sözel
ifadesine karşılık gelen numaralardır. Bu şekilde toplam 80 adet kural oluşturulmuştur.
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Görsel 3. MATLAB üzerinde giriş ve çıkışların gösterimi

4. BULGULAR VE TARTIŞMA
Testleri tamamlanan bulanık mantık kontrolcüsünün, girdileri verilerek, çıktıları
karşılaştırılmıştır. Girdi olarak tüketim miktarının hangi düzeyde olduğu, mevsimin hangisi
olduğu ve hava durumunun rüzgâr bakımından nasıl olduğu verileri verilmiştir. Bu veriler ile
çıktılar elde edilmiştir.
Örnek olarak tüketim miktarı %25 ve %75 seçilmiştir. Bu tüketim miktarlarının yanında
mevsim olarak kış ve yaz mevsimleri ile hava durumu olarak da rüzgârsız ve orta rüzgârlı hava
durumları örnek girdi olarak verilmiş ve sonuçlar elde edilmiştir.
Tüketim miktarının %25 olduğu ve mevsimin kış, hava durumunun ise rüzgârsız olduğu
bir günde rüzgâr enerjisi ve güneş enerjisi için üretim miktarları %13,4 olarak bulunmuştur.
Yine tüketim miktarının %25 olduğu, mevsimin kış olduğu ve hava durumunun ise orta rüzgârlı
olduğu bir günde enerji üretim oranları rüzgâr enerjisi üretimi için %50, güneş enerjisi üretimi
için ise %13,4 olarak bulunmuştur. Tüketim miktarının %25 olduğu, mevsimin yaz olduğu ve
hava durumunun ise rüzgârsız olduğu bir günde üretim oranları rüzgâr enerjisi için %13,4 iken
güneş enerjisi için %86,6 bulunmuştur. Yine tüketim miktarı %25, mevsimin yaz ve hava
durumunun orta rüzgârlı olduğu bir günde üretim oranları rüzgâr enerjisi için %50, güneş
enerjisi için ise %86,6 olarak bulunmuştur.
Tüketim miktarının %75 olduğu ve mevsimin kış, hava durumunun ise rüzgârsız olduğu
bir günde rüzgâr enerjisi ve güneş enerjisi için üretim miktarları %13,4 olarak bulunmuştur.
Yine tüketim miktarının %75 olduğu, mevsimin kış olduğu ve hava durumunun ise orta rüzgârlı
olduğu bir günde enerji üretim oranları rüzgâr enerjisi üretimi için %54,5 ve güneş enerjisi
üretimi için ise %13,4 olarak bulunmuştur. Tüketim miktarının %75 olduğu, mevsimin yaz
olduğu ve hava durumunun ise rüzgârsız olduğu bir günde üretim oranları rüzgâr enerjisi için
%13,4 iken güneş enerjisi için %86,6 bulunmuştur. Yine tüketim miktarı %75, mevsimin yaz
ve hava durumunun orta rüzgârlı olduğu bir günde üretim oranları rüzgâr enerjisi için %50,
güneş enerjisi için ise %86,6 olarak bulunmuştur.
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Görsel 4. MATLAB üzerinde kuralların gösterimi

Bu çalışmada örnek olarak seçilen tüketim miktarı değerleri ile bu değerlerin yanında
girdi olarak verilen mevsim ve hava durumu değerleri göz önünde bulundurularak, rüzgâr ve
güneş enerjisi üretimi için en elzem konunun tüketim miktarı değil mevsim ve hava durumu
olduğu görülmüştür.
5. SONUÇ
Bu çalışma sonucunda, elde edilen bulgulara göre rüzgâr ve güneş enerjisi üretimi
oranının belirlenmesinde hava durumu ve mevsimlerin etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Örneğin
hava durumunun rüzgârlı olması rüzgâr enerjisi üretimi oranını artırdığı gibi, mevsiminde yaz
olması durumunda güneş enerjisi üretimi oranının artması kaçınılmazdır. Diğer bir durum olan
hava durumunun rüzgârsız olması fakat mevsimin yine yaz olması durumunda üretim oranının
büyük bir kısmının güneş enerjisi santrallerinden elde edileceği görülmektedir. Tüm bu
sonuçlara kıyasla tüketim oranının artması veya azalmasının enerji üretim oranlarına etkisi
oldukça düşüktür. Akıllı şebeke yapılarında bu üretim oranlarının bulanık mantık veya yapay
zekâ modülleri ile kontrol edilerek dengelenmesi hem efektif olacak hem de verimlilik
sağlanacaktır. Üretim oranları tüketim miktarlarına göre çok az değişse de mevsimlere ve hava
durumuna göre üretim oranlarının kontrol edilmesi ile üretilen verimli enerji depolanabilir ve
bu depolama sonrasında tüketim miktarına göre dağıtım sistemleri kurulabilir.
Bu çalışma ile görüldü ki bulanık mantık veya yapay zekâ modülleri ile üretim
oranlarının dengelenmesi sayesinde depolanan verimli ve yeşil enerjinin yine bulanık mantık
ve yapay zekâ modülleri ile dağıtım kontrolü sağlanan sistemler kurulabilir. Bu sayede kontrolü
sağlanan dağıtım sistemlerinin de efektif ve verimli çalışabileceği söylenebilir. Yenilenebilir
enerji kaynakları ve akıllı şebekeler bağlamında bakıldığında Enerji Depolama Teknolojileri
(EDT) elektrik şebekesi için büyük önem arz etmektedir. Enerji depolama teknolojileri
güvenilir olmayan ve kesintili güç arzı sağlayan yenilenebilir enerji kaynaklarına esneklik ve
dengeleme sunması bakımından elektrik şebekesini desteklemektedir [19]. Bu çalışma ışığında
dağıtım sistemlerinin kontrolü ile ilgili çalışmalar da yapılabilir. Hatta üretim oranlarının
kontrolü ile dağıtım sistemlerinin kontrolü birbirine entegre edilerek akıllı şebekelerde daha da
verimli üretim ve tüketim dengesi elde edilebilir.
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ÖZET
Talaşlı imalat yöntemiyle üretilen parçaların istenilen toleranslarda olması, montaj işlemlerinin
sorunsuz şekilde yapılabilmesi için gereklidir. Parçalarda talaşlı imalat sonrası oluşan kalıntı
gerilmeler çarpılmaya, geometrik ve boyutsal hatalara neden olmaktadır. Talaşlı imalat yöntemi
ile hassas tezgahlarda, özel kesici takım ve malzemeler kullanılarak uzun süreçli ve maliyetli
işlemler sonucunda elde edilen nihai ürünün, çarpılma nedeniyle hurdaya ayrılması veya ek
işlemler ile düzeltilmesi, maliyetleri kayda değer oranda artırmaktadır. Bu nedenle, çarpılmayı
etkileyen faktörlerin bilinmesi veya tahmin edilebilir olması önem arz etmektedir.
Bu çalışmada, talaşlı imalat sonrası parça çarpılmasını etkileyen faktörler araştırılmıştır. Parça
geometrisi, talaşlı imalat parametreleri, talaşlı imalat stratejisi, kesici takım tipi, tırlama, iş
parçası bağlama stratejisi, iş parçası ölçüleri ve malzeme içerisindeki kalıntı gerilmeler
çarpılmayı etkileyen faktörler olarak tek tek ele alınmıştır. Yapılan incelemelerde parça
geometrisinde meydana gelen değişimler genellikle koordinat ölçme makinesi ile kayıt altına
alınmıştır. Aynı duvar ve taban kalınlıklarına sahip eksenel simetrik veya asimetrik parça
geometrilerinin tercih edilmesinin çarpılmaya düşük oranda etkilediği, iş mili devri, ilerleme,
kesme genişliği, kesme derinliği gibi talaşlı imalat parametreleri incelendiğinde çarpılmayı
büyük oranda etkileyen parametrenin ilerleme olduğu, simetrik talaş kaldırma ve talaş kaldırma
sıralaması gibi talaş kaldırma stratejilerinin çarpılma üzerinde önemli oranda etkili olduğu,
kesme esnasında oluşan tırlamanın çarpılmayı önemli oranda etkilediği, kesici takım tipinin
çarpılmayı düşük oranda etkilediği, iş parçası bağlama stratejisinin çarpılma miktarını önemli
oranda etkilediği, iş parçasının en ve boy oranının çarpılmayı önemli oranda etkilediği, iş
parçasının ilk durumundaki kalıntı gerilmenin nihai parçada oluşan çarpılmaya yüksek oranda
etki ettiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Talaşlı İmalat, Çarpılma, Kalıntı Gerilme
1. GİRİŞ
Endüstride ihtiyaç duyulan metal parçalar çeşitli metal şekillendirme yöntemleri uygulanarak
elde edilmektedir. Talaşlı imalat yöntemi sıkça tercih edilen metal şekillendirme yöntemlerinden
biridir. Ölçüsel hassasiyet, yüksek yüzey kalitesi ve zor geometrili parçaların üretilebiliyor
olması talaşlı imalatın sağladığı başlıca avantajlardır. Diğer yandan yatırım maliyeti, işlem
süresi, ham malzeme ve işçilik gibi konular ele alındığında, talaşlı imalat maliyeti toplam üretim
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maliyetlerinin önemli bir kısmını kapsamaktadır. Bu nedenle talaşlı imalatta ortaya çıkabilecek
sorunları kaynağında çözmek üretim maliyetlerine direkt olarak katkı sağlayacaktır.
Talaşlı imalat ile üretilen parçalarda karşılaşılan sorunlardan biri işlem sonrası parçalarda meydana
gelen boyutsal ve geometrik değişimlerdir. Talaşlı imalat kaynaklı kalıntı gerilmeler nedeniyle oluşan
boyutsal ve geometrik değişimler parçaların hurda olarak ayrılmasına, tekrar işlenmesi veya el ile
düzeltilmesi gibi maliyeti arttıran sonuçlar doğurmaktadır. Özellikle ince yapılı parçaların imalatında
kaldırılan toplam talaş miktarı stok malzemenin %90-95 seviyelerine kadar ulaşmaktadır. Talaşlı
imalat öncesi malzeme içerisindeki kalıntı gerilmelerin neden olduğu çarpılma ise başlıca imalat
sorunlarından biridir [1]. Boeing dört farklı uçak programında yaptığı çalışmada parça çarpılması
nedeniyle hurdaya ayrılan veya tekrar işlem gören parçaların maliyetinin yaklaşık olarak 290 milyon
dolar olduğunu hesaplamıştır [2]. Kalıntı gerilmelerin parça maliyetine etkisi göz önüne alındığında,
talaşlı imalatta kalıntı gerilme kaynaklarının bilinmesi veya tahmin edilebiliyor olması, kriterlere
uygun parçaların tek seferde üretilmesi için önem arz etmektedir. Bu çalışmada talaşlı imalatta kalıntı
gerilme kaynakları incelenerek mevcut çalışmalara katkı sağlanması, yapılacak olan çalışmalara ışık
tutması hedeflenmiştir.
2. KALINTI GERİLME ve KALINTI GERİLME ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ
Çeşitli imalat işlemleri uygulanarak üretilen parçalarda kalan elastik gerilmeler kalıntı gerilme
olarak adlandırılmaktadır. Kaynak, talaşlı imalat, döküm, ısıl işlem ve benzeri imalat
işlemlerinde meydana gelen plastik deformasyon ve sıcaklık değişimleri sonucunda malzeme
iç yapısında kalıntı gerilmeler oluşmaktadır. Kalıntı gerilmelerin malzeme içerisindeki
dağılımı, yönü, malzeme tipi ve işlem koşullarına göre değişiklik göstermektedir [3]. Kalıntı
gerilmelerin maksimum değeri kullanılan malzemenin akma gerilmesi ile sınırlıdır [4]. Kalıntı
gerilme kaynağının bilinmesi ve kontrol altına alınması, istenilen sonuca erişilmesine katkı
sağlamaktadır [5].
Kalıntı gerilme ölçümü için gereken yöntemi seçmeden önce kalıntı gerilme kaynağının
araştırılması gerekmektedir. Kalıntı gerilme ölçüm yöntemleri üç ana başlıkta incelenmektedir
(Görsel 1). Bunlar; tahribatsız yöntemler, yarı tahribatlı yöntemler ve tahribatlı ölçüm
yöntemleridir [6]. Tahribatlı, yani mekanik ölçüm yöntemleri malzeme üzerinden talaş
kaldırılarak uygulanmaktadır. Bu yöntemler delik delme, halka çekirdeği, derin delik delme,
kesitlere ayırma ve kontur yöntemleridir. Tahribatsız yöntemler ise X-ışını kırınımı, nötron
ışınımı kırınımı, ultrasonik ve barkhausen gürültüsü yöntemlerini kapsamaktadır [4]. Bu
yöntemler kalıntı gerilmelerin oluşumu esnasında veya mevcut gerilmenin gevşetilmesi
esnasında ölçümlerin yapılması prensibine dayanılarak uygulanır. Oldukça yavaş ve dikkatli
bir şekilde yapılan bu ölçümlerde, malzemede oluşan deformasyon değişikliklerinin takip
edilmesine göre değerlendirilme yapılmaktadır.
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Görsel 1. Kalıntı Gerilme Ölçüm Yöntemleri

2.1. Tahribatsız Yöntemler
2.1.1. X-Işınımı Kırınım Yöntemi
X-Işınımı kırınım yöntemi ile yapılan ölçümler oldukça doğru sonuçlar veren bir yöntemdir. XIşınlarının ince yüzey katmanlarına nüfuz ettiği bu yöntemde dalga boyları λ≈0,1-0,2 nm
seviyelerindedir. Çok kısa dalga boyuna sahip elektromanyetik dalgaların oluşturduğu X-Işını
demetlerinin ölçüm yapılacak malzemenin üzerine gönderilir ve kristal atomlarından tekrar
yansır. Bu esnada malzeme üzerinde düşen ışınların açısı değiştirilerek en çok yansımanın
oluştuğu açı hesaplanır. Bragg yasası ve hesaplanan açı kullanılarak atomik düzlemler
arasındaki mesafe hesaplanır. Aradaki mesafenin artması o bölgede çekme gerilmelerinin
oluştuğunu gösterirken, aradaki mesafenin azalması o bölgede basma gerilmesi olduğunu
gösterir. Atomlar arasındaki mesafeler kullanılarak parça içerisindeki kalıntı gerilmeler
hesaplanabilir.

Görsel 2. X-Işınımı Kırınım Yöntemi Şematik Gösterimi [7].

X-Işınımı kırınım yöntemi, yatırım maliyetinin yüksekliği ve analiz sürelerinin uzunluğu
sebebiyle diğer yöntemlere göre daha pahalı bir yöntemdir. Bu yöntem labaratuvar ortamında
uygulanması gereken bir yöntem olduğundan alanda yapılacak olan çalışmalar için uygun
değildir. Barkhausen yöntemi taşınabilir, hızlı ve ekonomik olması özellikleri ile tahribatsız
ölçüm teknikleri alanında araştırmaların başında gelmektedir.
2.1.2. Ultrasonik Yöntem
Parça içerisindeki kalıntı gerilmelerin yönleri ve büyüklükleri malzeme içerisinden geçen ses
ötesi dalga hızını direkt olarak etkilemektedir. Ultrasonik yöntemde malzeme içerisinden
geçirilen ses ötesi hızın malzeme içerisindeki kalıntı gerilme seviyelerine göre gösterdiği
tepkilere dayanılarak yapılan bir ölçüm tekniğidir. Bir başka deyişle malzemenin kalıntı
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gerilmeye sahip olduğu durumda ilettiği ses ötesi dalga hızı ile kalıntı gerilmesiz durumda
ilettiği ses ötesi dalga hızı farklılık göstermektedir [8].
2.1.3. Nötron Işınımı Kırınımı Yöntemi
Nötron ışınımı kırınımı yöntemi X-ışınımı kırınımı yönteminin çalışma prensipleri birbiriyle
aynıdır. Görsel 3’de kaynaklı plakalar için yapılan bir kalıntı gerilme ölçümü hem X ışınımı
hem de nötron ışınımı yöntemi ile yapılarak karşılaştırılmıştır. Nötron ışınımı kırınımı
yönteminde X ışınları yerine yüksek enerjili nötronlar gönderilmektedir. Bu sayede alüminyum
malzemeler 250 mm’ye kadar çelik malzemelerde ise 37 mm ‘ye kadar ölçüm derinliğine
ulaşabilir. Bu özelliği ile çoğu mühendislik malzemelerin kalıntı gerilme ölçümlerini
yapılmasına imkan sağlamaktadır. Sadece labaratuvar ortamında yapılabilen bir yöntemdir.
Kullanılan cihazların maliyetleri oldukça yüksektir.

Görsel 3. Kaynaklı Plakalardaki Kalıntı Gerilmelerin Nötron Işını Kırınımı ve X-ışını Kırınımı
Sonuçlarının Karşılaştırılması [9].

2.1.4. Barkhausen Gürültüsü Yöntemi
Barkhasuen gürültüsü yöntemi sedece çelik, nikel, kobalt ve alaşımları gibi ferromanyetik
malzemelere uygulanabilen bir yöntemdir. Ferromanyetik bir malzemenin mıknatıslandırılması
ile oluşan manyetik gürültünün analiz edilmesi ile ölçüm yapılır. Bu teknikte ölçüm derinliği
10mm’ye kadar yapılabilir[7].
Barkhausen gürültüsü yöntemi tahribatsız bir yöntem olduğundan kullanılmakta olan parçalar
üzerinde dahi ölçüm alınabilmektedir. Kullanımı kolay ve taşınabilir olması dışında hızlı sonuç
vermesi ile önemi daha da artmıştır.
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Görsel 4. Manyetik Barkhausen Gürültüsü Ölçüm Cihazı [7].

2.2. Yarı Tahribatlı Yöntemler
2.2.1. Delik Delme Yöntemi
Bu yöntemde kalıntı gerilme ölçümü yapılacak parçaya gerinim ölçerler (uzama teli rozeti)
yerleştirilir (Görsel 5). Gerinim ölçerlerin orta noktasına 0,4-2mm aralığında derin olmayan bir
delik delinir. Açılan delik ile kalıntı gerilme tabakaları parça üzerinden kesilerek alınır. Bu
sayede delik çevresindeki gerilmeler yeniden düzenlenir ve gerinim ölçerlerde gevşeme
meydana gelir. Gevşeme miktarı hesaplanarak malzemedeki kalıntı gerilme ölçümü
tamamlanmış olur.

Görsel 5. Delik Delme Yöntemi [8].

Delik delme yöntemi ölçümü kolay, hızlı ve maliyeti düşüktür. Farklı malzeme tiplerine
uygulanabilirliği, sonuçların güvenirliliği, ölçüm ekipmanlarının taşınabilmesi ve numunelere
az zarar vermesi özellikleriyle kullanışlı bir ölçüm yöntemidir. Ancak kenarlara yakın yerlerde
ölçüm yapılamaması, delik delme esnasında ek kuvvetlerin uygulanması gibi dezavantajlara
sahiptir.
Kalıntı gerilmenin malzemenin akma dayanımının yarısından fazla olduğu durumlarda ölçüm
sonuçlarında hatalı durumlar oluşmaktadır. Delik delme yöntemi kaplamalı malzemelerde
kullanılmakla beraber, 100 mikron kalınlığından daha düşük kaplamalar için uygun değildir
[10].
2.2.2. Halka Çekirdeği Yöntemi
Halka çekirdeği yöntemi ile delik delme yönteminin ölçüm prensipleri birbirlerine
benzemektedir. Halka çekirdeği yönteminde Görsel 6’da gösterildiği gibi gerinim ölçerler
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etrafına dairesel bir kanal açılmaktadır. Bu yöntemde 0,1-6mm aralığındaki derinliklerde ölçüm
yapılabilmektedir [11].

Görsel 6. Halka Çekirdek Yöntemi [11].

Halka çekirdeği yönteminde delik delme yöntemine göre daha çok gevşemeler meydana
geldiğinden ölçüm hassasiyeti daha yüksektir. Ölçüm hassasiyetini arttıran bir diğer konu ise
kanal açma esnasında el kalıntı gerilmelerin oluşmamasıdır.
2.2.3. Derin Delik Delme Yöntemi
Derin delik yönteminin en önemli özelliği adından da anlaşıldığı gibi derin noktalardaki kalıntı
gerilme ölçümlerinin mümkün olmasıdır. Derin delik delme yöntemi, delik delme ve halka
çekirdeği yöntemleri ile ortak özellikleri olan bir yöntemdir. Bu yöntemde ölçüm yapılacak
doğrultuda parçaya boylu boyunca delik açılır. Açılan delik hassas bir şekilde ölçülür ve ölçüm
sonuçları kaydedilir. Delik etrafındaki malzeme dalma erezyon yöntemi ile kaldırılır ve delik
çapı tekrar ölçülür. Delik çapındaki değişimler kullanılarak kalıntı gerilme miktarı hesaplanır.
Derinlik boyunca yapılan ölçüm sayısı, hesaplanmak istenen kalıntı gerilme sıklığına göre
artırılıp azaltılabilir. Derin delik delme yöntemi boyutları büyük olan alüminyum ve çelik
döküm parçaların kalıntı gerilme ölçümleri yapılabilir [3].

Görsel 7. Derin Delik Delme ile Kalıntı Gerilme Ölçüm İşlem Adımları [3].
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2.3. Tahribatlı Yöntemler
2.3.1. Kesitlere Ayırma Yöntemi
Kesitlere ayırma yönteminde parça içerisindeki kalıntı gerilme ölçümü parça üzerinden
örnekler kaldırılarak yapılmaktadır. Kalıntı gerilmeleri ölçmek amacıyla parça farklı kesitlerde
sırası ile kesilir. Tabaka kaldırma adımları kalıntı gerilmeleri açığa çıkarır ve gerinim ölçerler
ile kalıntı gerilmeler ölçülür.

Görsel 10. Kesitlere Ayırma Yöntemi [8].

2.3.2. Kontür Yöntemi
Kontür yöntemi ile kalıntı gerilme ölçümü dört adımdan oluşmaktadır. İlk adımda tel erozyon
yöntemi ile numune kesilir. Yüzeyin tek seferde yüksek kalitede kesilmesi ölçümün doğruluğu
için önemlidir. Kaldırılan malzeme miktarının en az olması için mümkün olan en düşük çaplı
tel kullanılmalıdır. Tel çapı çarpılma miktarı yüksek olan parçalarda daha önemli hale
gelmektedir. Kesme işlemi sonrasında oluşan kalıntı gerilmeler nedeniyle parça şekil değiştirir.
Kesilen yüzey üzerinden alınan ölçümleri koordinat ölçüm makineleri gibi hassas ekipmanlarla
ölçülmelidir. Koordinat ölçüm makinesi kullanılarak kesilen yüzeyde belirlenen noktalardan
ölçümler alınır. Elde edilen yüzey profili sonlu elemanlar modeline sınır koşulu olarak girilir
ve kalıntı gerilme hesaplanır.
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Görsel 11. Kontür Yöntemi [3].

2.4. Kalıntı Gerilme Ölçme Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Kalıntı gerilme ölçme yöntemleri arasında seçim yapılırken kullanılan malzemenin türü,
malzemenin geometrisi, ölçülecek bölge ve ölçüm derinlikleri göz önüne alınmalıdır. Ölçüm
yöntemlerinin her biri belirli uygulamalarda doğruluk derecesi yüksek şekilde ölçüm yapabilme
kapasitesine sahiptir. Kalıntı gerilme ölçümü için seçilen yöntemin avantaj ve dezavantajları
araştırılmalı ve en uygun yöntem tercih edilmelidir. Kalıntı gerilme ölçüm yöntemleri Çizelge
1’de detaylarıyla ele alınmıştır.

Çizelge 1. Kalıntı Gerilme Ölçme Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Tahribatlı Yöntemler [8].
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Çizelge 2. Kalıntı Gerilme Ölçme Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Tahribatsız Yöntemler [8].

3. TALAŞLI İMALATTA KALINTI GERİLİM KAYNAKLARI
Kalıntı gerilmelere neden olan en yaygın mekanizmalar, malzemeleri elastik sınır üzerinde
geren dış etkenlerdir. Dış etkenler malzeme üzerinden kaldırıldığında, plastik olarak deforme
olan bölge ve bu bölge etrafında elastik olarak davranan bölge arasında kalıntı gerilme meydana
gelir.
Kalıntı gerilme kaynaklarını üç ana başlıkta sınıflandırmak mümkündür [12].
Bunlar;
➢ İşleme, şekillendirme, birleştirme, döküm, kaplama gibi imalat işlemleri
sonucunda oluşan düzensiz deformasyonlar sonucunda kalıntı gerilmeler oluşur,
➢ Nitrürleme ve benzeri kimyasal işlemler,
➢ Faz dönüşümüne neden olan ısıl işlemlerdir.
Bu çalışmada talaşlı imalatta (işlemede) oluşan kalıntı gerilme kaynakları ele alınmıştır. Talaşlı
imalatta metallere uygulanan işlemler malzemenin yüzeyinde değişimlere neden olur. İş
parçasının küçük talaşlara ayrılması kesici takımın iş parçası içerisine nüfuz etmesi ile
gerçekleşir. Bu işlem esnasında malzeme önce elastik sonra da plastik deformasyon olur ve
talaş iş parçası üzerinde alınır. Bu sebeple, malzeme üzerinde şekil alan yeni yüzey gerinmiş
halde kalır. İlerleme, kesme hızı, kesme derinliği, yana kayma, takım geometrisi, parça
geometrisi, soğutma şartları ve malzeme özelliği gibi değişkenler yüzeyde oluşan kalıntı
gerilme durumunu etkiler [13].
3.1. Talaşlı İmalat Parametreleri
İş mili devri, ilerleme miktarı ve kesme derinliği temel talaşlı imalat parametreleridir. Her bir
parametre kesici takımın malzemeye uyguladığı kuvveti direkt olarak etkilemektedir.
Uygulanan kuvvetlerdeki değişim hem termal hem de mekanik olarak parçaya etki etmektedir.
BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-42-4

www.selcukkongresi.org

Page | 135

SELJUK SUMMIT 4th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS

Dolayısı ile malzemede oluşan termal ve mekanik kaynaklı kalıntı gerilmeye doğrudan etki
etmektedir.

Görsel 12. Parmak Frezenin İşlem Parametreleri [14].

Zhou gerçekleştirdiği çalışmada talaşlı imalat ile üretilen ince cidarlı parçalarda oluşan
deformasyonu simüle etmeye çalışmıştır. Kesme derinliği ve iş mili devrinin kalıntı gerilme
dağılımına az, ilerme hızının ise belirgin bir etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır [14]. Cui
çalışmasında AL 7050/T7451 alüminyum alaşımının talaşlı imalatı esnasında ortaya çıkan
ısının deformasyona olan etkisini Taguchi yöntemi ile saptamıştır ve ısıyı etkileyen temel
parametrenin ilerleme olduğunu bulmuştur [15]. Jeongjongyun, Taguchi yöntemi ile yaptığı
deneysel çalışmada TiN kaplamalı karbür parmak freze kullanarak 7050/T7451 alüminyum
alaşımı üzerinde analiz yapmıştır. Kesme hızı azaldıkça, ısıl deformasyonunun azaldığını ve
kesme parametrelerinin parça geometrisine göre belirlenmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır
[16]. Sridhar ve Babu talaş kaldırma miktarının çarpılmaya olan etkisi incelemiştir. Talaş
kaldırma oranı artırılmak istendiğinde ilerme veya iş mili devrini artırmak yerine kesme
genişliği veya kesme derinliğinin artırılmasının çarpılma açısından daha iyi olacağı sonucuna
ulaşmıştır [17].
Talaşlı imalat parametrelerinin kalıntı gerilme ve dolayısıyla çarpılmaya olan etkileri üzerine
yapılan çalışmalar gösteriyor ki; iş mili devri, kesme derinliği gibi parametrelere oranla ilerleme
miktarının kalıntı gerilme üzerinde majör bir etkisi bulunmaktadır.
3.2. Talaşlı İmalat Stratejisi
Talaş kaldırma stratejisi, kesici takımın paso sayısı, yana kayma, kaba ve finiş işlemlerinin
sayısı gibi değişkenlerin planlanması ile ortaya çıkmaktadır. Parça üzerine uygulanan
kuvvetlerin dengeli olması, parçanın istenilen geometrik sınırlarda üretilebilmesi için önem arz
etmektedir. Bu noktada talaşlı imalat stratejisinin kalıntı gerilmelere olan etkisi ortaya
çıkmaktadır. Zhang ve Li çalışmalarında T şeklindeki bir geometriyi kullanarak parça
lokasyonunun kalıntı gerilmeye etkisini incelemiştir. Görsel 13’de gösterildiği gibi 5 farklı
konumda deney düzeneği hazırlanmış ve parçalar üretilmiştir. Üretilen parçaların alt kısmına
delik delme yöntemi kullanılarak kalıntı gerilme ölçümü yapılmıştır (Görsel 14).
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Görsel 13. Parçaların Ham Malzeme İçerisindeki Konumları [18].

Görsel 14. Kalıntı Gerilme Ölçüm Sonuçları [18].

Kalıntı gerilme ölçüm sonuçları incelendiğinde, parça 1 ve parça 5’de en fazla kalıntı gerilme
değerlerinin ölçüldüğü görülmektedir. Buradan yola çıkarak, parça üzerinden dengesiz şekilde
talaş kaldırıldığında, dengesiz bir kalıntı gerilme dağılımı oluştuğu ve talaşlı imalat asimetrisi
arttıkça çarpılmanın arttığı sonucuna ulaşılmıştır [18].
3.3. Kesici Takım Tipi
Talaşlı imalat işlemlerinde kullanılan kesici takımlar, istisna durumlar dışında parça tasarımına
ve malzeme tipine göre belirlenir. Kesici takım çapı, uç radyüsü, ikincil radyüsü, helis açısı, diş
sayısı gibi parametreler kesici takım geometrisi seçiminde dikkate alınması gereken başlıca
parametrelerdir. Kesici takımın iş parçası ile olan temasında oluşan termal ve mekanik
kuvvetler kesici takım geometrisi ile doğrudan ilişkilidir. Denken ve Leon yaptıkları çalışmada
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ikincil kesme yüzey radyusları farklı kesici takımlar kullanarak deneyler gerçekleştirmiştir.
İkincil kesme yüzey radyusu arttıkça basma kalıntı gerilmesinin yüksek seviyelere ulaştığını
gözlemlenmiştir (Görsel 16).

Görsel 15. Kesici Takım Gösterimi [20].

Görsel 16. İkincil Köşe Radyusuna Bağlı Olarak Yapılan Ölçüm Sonuçları [19].

Görsel 16 incelendiğinde kesici takım geometrisinin kalıntı gerilme dağılımına kesin bir etkisi
olduğu sonucuna ulaşılmaktadır [19].
Sridhar ve Ramesh talaş kaldırma oranını sabit tutarak çap 6,8,10,12,14 ve 16mm ölçülü kesici
takımlar kullanarak deneysel çalışmalar yapmıştır. Çalışmanın sonucunda kesici takım çapı
arttıkça kalıntı gerilmelerin arttığı ve bununla beraber çarpılmanın da arttığı bilgisine ulaşmıştır
(Çizelge 3) [21].

Çizelge 3. Kesici Takım Çapına Bağlı Olarak Çarpılmadaki Değişim [21]
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3.4. Tırlama(Chatter)
Talaşlı imalatta kesici takımın iş parçasına temas etmesi ile oluşan dinamik etkileşimler tırlama
meydana gelmektedir. Tırlama sebebiyle parça yüzey kalitesi düşer ve takım ömrü
kısalmaktadır. Parçaların tırlama olmadan işlenebilmesi için çekiç testi yapılmalı ve kararlılık
cepleri hesaplanmalıdır.
Song ve Liu yaptıkları çalışmada tırlamanın çarpılmada önemli bir rol oynadığı sonucuna
ulaşmıştır. Kararlı kesme koşullarında hem talaşlı imalat kaynaklı çarpılma hem de zamanı
bağlı çarpılmanın çok az olduğu, kararsız kesme koşullarında ise talaşlı imalat kaynaklı
çarpılmanın az, zamana bağlı çarpılmanın oldukça fazla olduğunu gözlemlemişlerdir. Aynı
çalışmada tırlamanın ince duvarlı parçalarda oluşan çarpılmaya etkisinin önemli derecede
yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır [22].
3.5. İş Parçası Bağlama Stratejisi
Talaşlı imalat işlemlerinde iş parçası bağlama stratejisi kriterlere uygun parçanın güvenli bir
şekilde üretilmesi için önemlidir. İş parçası bağlama stratejisine karar verirken üretilecek parça
geometrisi, tezgah kabiliyetleri, kesici takım kabiliyetleri, malzeme tipi ve boyutu gibi bilgiler
mutlaka dikkate alınmalıdır.
Cherif ve Outeiro yaptığı deneysel çalışmada iş parçasını bağlamak için oluşturdukları
sistemde, civataların iş parçasına uyguladığı kuvvetleri üç farklı seviyede incelenmiştir (Görsel
17). Parça üzerinden aldıkları ölçümler Görsel 18’deki gibi bir grafik üzerinde gösterilmiştir.

Görsel 17. Civatalar ile Uygulanan Kuvvetler [23].

Görsel 18. Uygulanan Kuvvetlere Bağlı Olarak Z’deki Çarpılma Miktarları [23].

Çalışmanın sonunda oluşan çarpılma miktarları incelendiğinde, 5kN ve 10kN uygulanan
deneylerde sonuçların hemen hemen aynı, 20kN uygulanan deneyde ise diğerlerine göre daha
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az çarpılma olduğu anlaşılmaktadır. Deneysel çalışma sonucunda bağlama sisteminin önemli
derecede etki ettiğini gözlemlemiştir [23].
Cherif ve Outeiro’nun çalışmasında da olduğu gibi talaşlı imalatta tercih edilen iş bağlama
sistemlerinin büyük kısmı iş parçası üzerine noktasal kuvvetler uygulamaktadır. Uygulanan
kuvvetler iş parçasın içerisinde homojen olmayan kalıntı gerilmelere neden olmaktadır.
Mengene ile sıkma, civata ile sabitleme veya alt kısımdan çektirme gibi yöntemler yerine
vakum tablaları veya manyetik bağlama yöntemleri tercih edilmelidir. Vakum veya manyetik
özelliklere sahip iş parçası bağlama sistemlerinde uygulanan kuvvetin homojen yayılı yük
olması, çarpılma yönünden kritik parçalar için avantaj sağlamaktadır.

Görsel 19. Vakum Tablası Örneği

3.6. Parça Geometrisi
Talaşlı imalatta parçaya uygulanan kuvvetlerin homojen olması, parça içerisinde oluşan
kalıntı gerilmelerin homojen yayılmasına katkı sağlamaktadır. Bu nedenle üretilecek olan
parça geometrisi, işlem esnasında uygulanacak kuvvetlerin homojen dağılabilmesi için kritik
öneme sahiptir. Asimetrik tasarımlar yerine simetrik parça tasarımlarının tercih edilmesi
çarpılmanın en aza indirilmesine yardımcı olacaktır.

Görsel 20. Asimetrik ve Simetrik Parça Tasarımı Örneği
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Tang yaptığı çalışmada ham malzeme içerisindeki kalıntı gerilmeleri ve talaşlı imalat
kaynaklı deformasyonları göz önünde bulundurarak deneysel çalışmalar yapmıştır. Çalışmada
proses sıralamasının talaşlı imalat kaynaklı deformasyona etki ettiği ve iki yönlü simetrik
geometrili parçaların daha az çarpıldığı sonucuna ulaşmıştır [24]. Younger ve Eckelmayer
alüminyum alaşımlarını kullanarak talaşlı imalat yöntemiyle ürettikleri uydu parça
geometrisinde simetri azaldıkça çarpılmanın arttığı sonucuna ulaşmıştır [25].
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Talaşlı imalat parametreleri, talaşlı imalat operasyon sıralaması, kesici takım geometrisi,
tırlama, iş parçası bağlama stratejisi, iş parçası ölçüleri, malzeme içerisindeki kalıntı gerilmeler
ve parça geometrisi çarpılmayı etkileyen faktörler olarak ayrı ayrı incelenmiştir. Yapılan
incelemelerde parça geometrisinde meydana gelen değişimler koordinat ölçme makinesi ile
kayıt altına alındığı görülmüştür. İş mili devri, ilerleme, kesme genişliği, kesme derinliği gibi
talaşlı imalat parametreleri araştırıldığında kalıntı gerilmeyi büyük oranda etkileyen
parametrenin ilerleme olduğu, simetrik talaş kaldırma ve talaş kaldırma sıralaması gibi talaş
kaldırma stratejilerinin çarpılma üzerinde önemli oranda etkili olduğu, kesme esnasında oluşan
tırlamanın kalıntı gerilmeyi ve yüzey kalitesini önemli oranda etkilediği, kesici takım tipinin
çarpılmayı düşük oranda etkilediği, iş parçası bağlama stratejisinin çarpılma miktarını önemli
oranda etkilediği, aynı duvar ve taban kalınlıklarına sahip asimetrik veya simetrik parça
geometrilerinin tercih edilmesinin çarpılmaya etkilediği, iş parçasının ilk durumundaki kalıntı
gerilmenin nihai parçada oluşan çarpılmaya yüksek oranda etki ettiği tespit edilmiştir.
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ÖZET
Geçmişten günümüze dünyada meydana gelen KBRN olayları incelendiğinde toplum üzerinde
sosyal, fiziksel, psikolojik yıkımlara neden olduğunu görürüz. Bu yıkımlardan en çok etkilenen
kitle, şüphesiz çocuklardır. Bu noktada yapılan literatür taramaları sonucu genel olarak afetlerin
çocuklar üzerindeki etkileri ele alınmış olsa da KBRN tehditleri özelinde bir çalışma
bulunamamıştır. Sadece endüstri ve teknolojinin günümüzdeki ivmeli gelişimiyle bile
hayatımızın her alanında her an maruz kalabileceğimiz KBRN tehditleri de aynı oranda
artmıştır. Bunların yanı sıra kötü amaçlı tehditlerin (terör vb.) varlığı da devam etmekte olup
teknolojik gelişimle birlikte KBRN sınıfı tehditler de evirilerek yarattıkları riskler artmıştır.
Çalışmamızda yapılan araştırmalar sonucu 9-12 yaş arası çocuklar, okullarda sadece kimyasal
temizlik malzemeleriyle ilgili bilinçlendirilmeye çalışılmaktadır ve bu durumun KBRN
tehditleri konusundaki bilinci geliştirmek için yetersiz olduğu görülmektedir.
Kaza sonucu ya da kasti olarak; her an maruz kalabileceğimiz KBRN tehditleriyle ilgili
savunmasız konumda bulunan çocuklarımıza KBRN terimini öğretmek ve hem kendilerini hem
de ailelerini böyle bir tehlikenin varlığı konusunda bilinçlendirmek amacı ile bu çalışma
yapılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucu toplumumuzun KBRN tehditleriyle ilgili yeterli
bilinçlenmeye sahip olmadığı, bu bilincin oluşabilmesinin en etkili yolunun çocukluk
döneminde verilen eğitimlerle, KBRN tehditlerinin küçük yaşta aşılanmasıyla mümkün olacağı
değerlendirilmiştir. Çocukların ebeveynleri üzerindeki ikna kabiliyetleri göz önünde
bulundurulduğunda, çocuklar üzerinde yoğunlaşan bu çalışma ile KBRN tehditleri konusundaki
bilinçlendirmenin sadece çocuklarla sınırlı kalmayarak ailelerinin de bilinçlendirilmiş olacağı
öngörülmektedir.
Bu noktada, bilinçlendirmenin sağlanabilmesi için sözel anlatımın yanı sıra görsel hafızaları
kuvvetli olan çocuklara yönelik KBRN tehditleriyle ilgili durum senaryoları oluşturularak,
sanal oyun veya animasyon videosu hazırlanmasının öğrenme açısından daha verimli ve daha
kalıcı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca z kuşağının teknolojik cihazlara olan ilgisinden
faydalanarak, görsel kanallara yönelik olarak hazırlanan bu senaryoların daha geniş gruplara
ulaşacağı değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda durum senaryoları oluşturulurken, çocuklarda
travma yaratmadan, kavrayabilecekleri şekilde kaleme alınmıştır. Sonrasında senaryo metnine
paralel şekilde illüstrasyon tekniğiyle çizimler oluşturularak çocukların eğlenceli bir şekilde
öğrenmesi amaçlanmıştır. Z kuşağının teknolojiye olan merakı göz önüne alınarak hazırlanan
bu animasyonların, teknolojik kanalların yanı sıra eğitim kurumlarında da hedef kitleye
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ulaştırılmasıyla gelecek nesiller, hem KBRN tehditleriyle ilgili kapsamlı bilgi ve birikim sahibi
olacak hem de bu bilgileri aileleriyle paylaşan z kuşağı, daha bilinçli bir toplumun oluşmasını
sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: KBRN, 9-12 Yaş, KBRN Bilinci, KBRN Animasyonları

ABSTRACT
When the CBRN events that have occurred in the world from the past to the present are
examined, it's easily seen that it causes social, physical and psychological destruction on
society. Undoubtedly, children are the group most affected by these destructions. Although the
effects of disasters on children were discussed in general as a result of the literature review
made from this point of view, no study was found on CBRN threats. Even with the accelerated
development of industry and technology today, the CBRN threats that we can be exposed to in
every aspect of our lives have also increased. In addition to these, the existence of malicious
threats (terrorism, etc.) continues and even with the technological development, CBRN class
threats evolve and the risks they create are increasing day by day. As a result of the researches
carried out in our study, it is tried to raise the awareness of children aged 9-12 only about
chemical cleaning materials in schools, and it seems that this is insufficient to raise awareness
of CBRN threats. As a result of accident or on purpose; this study was conducted in order to
teach the term CBRN to our children, who are in a vulnerable position regarding the CBRN
threats that we may be exposed to at any time, and to raise awareness of both themselves and
their families about the existence of such a danger. It has been evaluated that the most effective
way to raise awareness and consciousness of our society about CBRN threats is through the
education given in childhood. Considering the persuasion abilities of children on their parents,
it is anticipated that this study, which focuses on children, will raise awareness of CBRN threats
not only on children, but also on their families.
For this; it is suggested that the preparation of situation scenarios for children about CBRN
threats, in the form of virtual games or animation videos, will be more efficient and more
permanent in terms of learning, since they will use their visual memory as well as verbal
memory. In addition, it has been evaluated that these scenarios prepared for visual channels
will reach wider groups by making use of the interest of the z generation in technological
devices. In this direction, the situation scenarios were written in such a way that children could
comprehend them without causing trauma. After that; drawings were created with the
illustration technique in parallel with the script text. By delivering these animations, which are
prepared by considering the curiosity of the Z generation to technology, to the target audience
in educational institutions as well as technological channels, future generations will both have
comprehensive knowledge and experience about CBRN threats, and the generation z, who share
this information with their families, will create a more conscious society.
Keywords: CBRN, 9-12 Years, CBRN Awareness, CBRN Animations
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1. GİRİŞ
KBRN; kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere verilen ortak addır. Bu tehditler
çoğu zaman kitlesel yıkıma yol açtıklarından dolayı bu tehditlerin etken ve ajanları teknoloji
geliştikçe daha da zararlı hale geldikleri için; sürekli gelişen ve yenilenen bu tehditlere karşı
sürekli güncellenen yöntemlerle hazır bulunmak hayati önem taşımaktadır. Çünkü KBRN
tehditleri, yönetilebilirliği açısından birer afettir [1].
Afetler, insanlar üzerinde fiziki ve psikolojik açıdan kalıcı veya geçici hasarlar bırakabilir.
Çocukların ve yaşlı bireylerin, yetişkin bireylere göre afetlerin etkilerini atlatabilmeleri daha
uzun sürmektedir. Limoncu (2018), zarar gören insan grupları içinde çocukların, afetlerin
zararlarını kavrayabilecek olgunlukta olmadıklarını ve dünya yaşamını yeni kavradıkları için
afet toplumunun en incinebilir, zarar görebilir kısmını oluşturduklarını dile getirmektedir[2].
Birer KBRN olayı olmasalar da ülkemizde de yaşanan afetler esnasında ve sonrasında en büyük
hasarı alan kesim çocuklarımız ve gençlerimizdir. Afet vb. yıkım değeri yüksek olaylarda hem
kendi kendilerine yardım etme kapasitesine sahip değildirler ve bir yetişkinin rehberliğine
ihtiyaç duyarlar; hem de ruhsal sağlıkları derinden etkilenir.
Yaptığı çalışmayla çocuk merkezli afet yönetimi üzerinde duran Limoncu (2018)’ye göre çocuk
ölümlerinin önüne geçilebilmesi ve karşılaşılabilecek bir afet durumunda yapılması gerekenlere
dair önceden bilgi sahibi olunması için yapılacak çocuk merkezli afet yönetiminin genel
özellikleri şu şekildedir:
•
Çocuk merkezli afet yönetimi çocukların cinsiyetlerine ve yaş gruplarına uygun şekilde
hazırlanmalıdır,
•
Bulunulan coğrafyanın farklılıklarına karşı esnetilebilir yapıda olmalıdır,
•
Çocukların hassas oldukları konuların temelinde yatan nedenleri karşılamalıdır,
•
Afet yönetiminin geliştirilmesinde ve uygulanmasında, çocukların görüşleri ve isteklerine
önem verilmelidir,
•
Çocukların afet yönetimindeki yerleri ve rolleriyle ilgili planlamaları ve uygulamaları,
okullardaki eğitim sistemiyle bütünleştirerek çocukların ve ailelerin bilgilendirilmesi
sağlanmalıdır,
•
Çocuklarla ilgili fiziksel, eğitimsel ve ruhsal önlemlerin alınması gerekmektedir,
•
Bilgilendirmeler ve gerekli tedbirler aile-çocuk-okul işbirliğinde uzman ekipler
yönetiminde gerçekleştirilmelidir [2].
Çocukların KBRN olayı sonrası yaşadıkları olumsuzluklara ilişkin örnekler geçmiş yıllarda
mevcuttur. KBRN felaketleri büyük ölçekte nadir olmuştur, ancak meydana geldiklerinde,
güvenlik açıkları vaktinden önce dikkate alınmazsa, çocukların orantısız bir şekilde etkilenmesi
beklenebilir. Yakın zamanda karşılaştığımız en üzücü olay Suriye’de meydana gelen kimyasal
saldırıdır. Kimyasal ajanların biyolojik veya nükleer silahlar kadar büyük bir nüfusu etkilemesi
pek olası olmasa da, çocuklar için önemli zorluklar sunarlar. 2013 yılında Suriye'deki kimyasal
silah saldırısına ilişkin çok sayıda rapor, kayıpların arasında çocukların yüksek bir yüzde
oluşturduğunu göstermektedir [3].
Çocukların biyolojik ajanlara maruz kalma riski yüksektir ve bu biyolojik ajanların neden
olduğu hastalıklardan etkilenen çocukları tanımlamak ve tedavi etmek zor olabilir. Nükleer bir
patlamadan kaynaklanan yanıklar ve mekanik yaralanmalar, bir çocuğu bir yetişkinden daha
ciddi şekilde yaralayabilir ve ikincil enfeksiyonu daha tehlikeli hale getirebilir. Radyolojik
salınımlardan sonra, çocuklar yetişkinlere göre belirli radyonükleidlere maruz kalma ve
kontaminasyon riski altındadır [4].
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Bu noktada çocuklara olay esnasında yapmaları gerekenler ile ilgili gerekli eğitimlerin
verilmesi ve doğru davranış şekillerinin öğretilmesi gerekmektedir. Olay esnasında ne yapması
gerektiğini biliyor olması, hem olay anındaki durum yönetiminde yardımcı olacak hem de
bilinçli olmanın verdiği destekle psikolojik olarak etkilenmeleri azalacaktır. Bu yüzden
geleceğimiz olan gençlerin ve çocukların bu gibi olayları daha kolay yönetebilmesi ve hayatının
olağan akışına daha çabuk dönebilmesi için; KBRN tehditlerinin ne olduğu ve bu tür
durumlarda neler yapılması gerektiğine dair kapsamlı bir eğitim programı almaları
gerekmektedir. Hatta bu eğitimlerden öğrendiklerini, olası riskli durumlar karşısında refleksel
olarak yapmaları sağlanmalıdır.
Bu sonuçtan hareketle erken yaşlarda farkındalığın oluşturulabilmesi için KBRN ile ilgili yaş
grubuna uygun hazırlanmış ve bilinç seviyesini arttıracak sanal oyun, animasyon, eğitim
videosu vb. gibi uygulamaların z kuşağı olarak sınıflandırılan çocuklara ve gençlere ulaşmak
açısından yararlı olacağını düşünmekteyiz. Çünkü internetin geliştiği ve yaygınlaştığı yıllarda
doğan bu kuşağın gündelik yaşamında akıllı telefonlar, sosyal paylaşım siteleri ve bilgisayar
oyunları hayatlarının önemli bir parçası haline geldi.
2. AFETLERİN ÇOCUK PSİKOLOJİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Afetler, insanlar üzerinde fiziki ve psikolojik açıdan kalıcı veya geçici hasarlar bırakabilir.
Çocukların ve yaşlı bireylerin, yetişkin bireylere göre afetlerin etkilerini atlatabilmeleri daha
uzun sürmektedir. İnsanlar, fiziksel olarak bazı kayıplar ve yaralanmalar yaşamanın yanı sıra
bunalım, depresyon gibi ağır travmalarla da karşı karşıya kalabilirler. Bu ağır travmaların
etkilerini zamanla atlatamayan çocuklarda, ilk bir ay için Akut Stres Bozukluğu, bir aydan
sonraki süre için ise Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) hastalığı oluşabilmektedir [5].
Yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda kalan ergen ve çocuklar, kültür, dil, din, gibi
farklılıklardan dolayı yeni ortamlarına adapte olma sorunuyla karşı karşıya kalabilirler. Zayıf
sosyoekonomik nedenlerle küçük yaşlarda çalışmak zorunda kalan çocuk ve ergenlerin eğitim
hayatlarında aksamalar yaşanabilmekte ve akademik başarılarında düşüşler görülebilmektedir.
Tüm bu zorluklarla başa çıkmaya çalışan çocuk ve ergenlerde psikolojik sorunların yaşanması
kaçınılmaz olmaktadır [6].
9-12 yaş aralığındaki çocuklarda özellikle korku ve endişe duyguları oldukça fazladır.
Çocuklar, başlarına bir şey gelme korkusu yüzünden ailelerinden ayrı kalmak istemezler ve tek
başlarına bir yere gitmek istemezler. Bu dönemdeki çocuklarda davranış bozukluğu, dikkat
dağınıklığı ve okul başarısında düşme meydana gelebilir. Özgüven kaybı, öfke ve saldırganlık
gibi duygu patlamaları yaşanabilmektedir. En önemli problemlerden biri de yetişkinlere karşı
duyulan güvensizliktir. Bu noktada ebeveyn ve öğretmenlere büyük sorumluluklar
düşmektedir[7].
3. KBRN OLAYLARININ ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ
Kimyasal etkenlerin, biyolojik veya nükleer silahlar kadar büyük bir nüfusu etkilemesi
muhtemel olmasa da, çocuklar için önemli zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Ağustos 2013'te
Suriye'deki kimyasal silah saldırısıyla ilgili çok sayıda rapor, yaralılar arasında çocukların
yüksek bir yüzdesini oluşturduğunu belirtmektedir[3]. Klor ve sarin gibi bazı kimyasal
maddeler havadan daha ağırdır ve çocuklar tarafından daha kolay solunabilecekleri, yere daha
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yakın yerleşmelerine neden olur. Çocukların daha fazla solunum ve metabolik hızları, onları bu
toksinlerin alımı için daha yüksek risk altına sokar[4].
Kitle imha silahlarının kullanıldığı durumlar çocukları fiziksel olarak yetişkinlerden daha fazla
etkileyecektir. Çocukların büyümesi devam ettiği için yetişkinlerden farklı bir psikolojik
yapıları ve farklı bir metabolizmaları vardır. 1986 Çernobil nükleer felaketinden sonra, felaket
sırasında çok küçük olanlar ya da henüz anne karnında olanlar arasındaki tiroit kanseri
vakalarında önemli bir artış gözlenirken, felakete maruz kalan yetişkinler arasında bu tip bir
artışa rastlanmamıştır[8]. Küçük çocuklar özellikle nefes almada güçlük, göğüs rahatsızlığı, kas
ağrısı, mide bulantısı ve baş ağrısı gibi semptomları tanımlamada da zorluk yaşayabilir[9].
Meydana gelen bir radyolojik-nükleer tehdit sonrası çocuklar, yetişkinlere göre aynı çevresel
maruziyetten daha yüksek dozda harici radyasyon alabilirler, çünkü yere daha yakındırlar ve
organları radyasyon kaynağına daha yakındır[9]. Maruz kalma yaşına bağlı olarak çocukların
meme kanseri, beyin kanseri, tiroid kanseri, melanom dışı cilt kanseri ve lösemi açısından daha
yüksek risk altında olduğu düşünülmektedir[10]. Japonya'daki 1945 atom bombası, 1954 Castle
BRAVO testi ve Ukrayna'nın Çernobil kentindeki 1986 nükleer santral felaketinden sonra
etkilenen bölgelerde çocukluk ve ergen tiroid kanseri vakaları önemli ölçüde artmıştır[11]. Co60'ın çocuklarda etkilerine ilişkin az sayıda çalışma mevcuttur, ancak maruz kalmanın ardından
Tayvanlı çocuklarda elde edilen veriler, Co-60 ile kirlenmiş dairelerde büyüyen erkek
çocukların akranlarına göre daha az büyüme yaşadıklarını göstermektedir[12].
4. OYUN VE ANİMASYON VİDEOLARININ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİ
Animasyon/çizgi filmlerin başlangıcı 1800‟lü yılların sonuna dayanır ve sinemanın
başlangıcıyla beraberlerdir. Çocuklara kazandırılabilecek özelliklerden biri olarak görülen
değerlerin, onlara yaparak-yaşayarak öğrenecekleri şekilde sunulması, bu değerleri
içselleştirebilmelerine yardımcı olmaktadır. Yapılan araştırmalarda değerlerin, çocukların
eğitim programlarıyla bütünleştirilerek verilmesi sonucunda, pek çok değeri benimsedikleri
belirlenmiştir [13].
Animasyon filmlerin eğitim alanında tercih edilmesinin çocuklar üzerinde birçok konuda fayda
sağladığı söylenebilir. Bu faydalara bakacak olursak: farklı durumlarla karşılaşan çocuklara, bu
durumların üstesinden nasıl geleceklerini gösterme; daha önce farkında olmadıkları ve
karşılaşmadıkları problemleri fark etmelerini sağlama; nasıl arkadaşlık ilişkisi
kurabileceklerini, doğru ve yanlış arasındaki farkı anlayabilmeyi, toplum içinde nasıl
davranmaları gerektiğini öğrenmeyi, hayallerini düşünmeyi sağlama biçiminde sıralanabilir
[13].
Nast (2002) çizgi-/animasyon filmlerin eğitim alanında istifade edilebilecek başlıca medya
objesi olduğunu dile getirmiştir. Bu durumu, kelimelerin ifade etmekte yetersiz kaldığı pek çok
soyut kavramı çocuklara kolay biçimde öğretilmesine olanak tanıması; ‟bir resim bin cümleye
bedeldir.” savından hareketle kültürle ilgili çocuklar için üst düzey olan soyut kavramları
öğretmede eğitimcilerin işini kolaylaştırması; tarihi ve sosyal konuların çizgi/animasyon
filmlerde ele alınması şeklinde açıklamıştır. McCloud (1993) ise çizgi/animasyon filmlerin
verilmek istenen mesajları aktarmada ve karmaşık kavramları iletme konusunda oldukça
başarılı olduğunu vurgulamış ve eğitimde rahatlıkla kullanılabileceğini dile getirmiştir [13].
Pratiwi, ve Dalgıç (2017), yapmış oldukları çalışmada çocuklarda idrar yolu enfeksiyonunu
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önlemeye yönelik video animasyon yöntemiyle uygulanan eğitimin, idrar yolu enfeksiyonu
tekrarına etkisini araştırmışlardır. Araştırma sonucunda, girişim ve kontrol grubunun
tamamının (%100) kız çocuklarından oluştuğu, çocukların %33.3’ünün 5-6 yaş ve %36.7’sinin
11-12 yaş grubunda olduğu, çocukların %93.3’ünün daha önce idrar yolu enfeksiyonu geçirdiği
ve %36.8’sinin ≤3 kez bu enfeksiyona maruz kaldığı belirlenmiştir. 2 ay sonraki izlemde
girişim grubundaki hiçbir çocukta enfeksiyonun tekrarlamadığı tespit edilmiş olup kontrol
grubunda enfeksiyon tekrarlayan çocuk oranı ise %60.0 olduğu belirlenmiştir [14]. Bu çalışma
bize video eğitimin çocuklar üzerindeki olumlu etkisini göstermektedir.
Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’na ait EBA eğitim portalı içinde çok sayıda animasyonlu eğitim
bulunmaktadır. Örneğin; deprem animasyonu kapsamında Depremlerin gerçekleşme şartları
hakkında bilgi verilerek, ülkemizin deprem riski altında olduğundan bahsedilmektedir [15].
Oyun oynamak yetişkin bir birey için zaman kaybı olarak görülebilir fakat görsel hafızaları
güçlü olan çocukların öğrenmeleri açısından oldukça etkili bir mekanizmadır. Eğitsel oyunlar
sayesinde çocukların anlatılan konuyu öğrenmeye ilişkin istekleri artar. Bu sayede çocukların
eğlenirken öğrenmelerinin de yolu açılmış olur [16]. Çocukların kendi başlarına kararlar
almalarını sağlamak, kendi başlarına uygulamalar yapmaya teşvik etmek ve bunları hem
eğlenerek hem de bilgilenerek gerçekleştirmek açısından bilgisayarlar etkin bir rol
oynamaktadır. Başarıyı da başarısızlığı da bu uygulamalar sayesinde öğrenmeleri ve istedikleri
kadar pratik yaparak çocukların kendilerini geliştirmeleri de bilgisayarların bir diğer avantajıdır
[17].
Birçok çocuk gelişim uzmanı, oyun tabanlı öğrenmenin, çocukların kendi başlarına
öğrenebilecekleri bir ortam sağladığını, endişe ve kaygıya kapılmadan eğlenerek
öğrendiklerini, en önemlisi de daha önce edindikleri bilgileri pekiştirmeleri açısından oldukça
etkili olduğunu savunmaktadır. Bu konu ile ilgili Psikolog Murat Güvencer, bilgisayar
oyunlarının çocuklarda hayal gücünü ve zihni geliştirdiğini dile getirmektedir. Uzman Psikolog
Nilüfer Eyüboğlu ise çocukların bilgisayar oyunları sayesinde daha aktif olduklarını ve bu
doğrultuda hem duygusal hem de zihinsel fonksiyonlarının geliştiğini dile getirerek görsel
uygulamaların önemine dikkat çekmiştir [18].
Bu örneklerden anladığımız şudur: sanal ortam oyunları veya animasyonlar, çocuklarımızın
kabiliyetlerini geliştirip, bir profesyonel gibi davranmalarını sağlayabilmektedir. Bu durumu
lehimize kullanarak, yöntem olarak benzer ama tamamen KBRN tehditlerinde kendi hayatlarını
kurtarabilmelerini öğretmek amacıyla kullanabiliriz.
5. YÖNTEM VE UYGULAMALAR
Yapılan araştırmalar sonucu toplumumuzun KBRN tehditleriyle ilgili yeterli bilinçlenmeye
sahip olmadığı, bu bilincin oluşabilmesinin en etkili yolunun çocukluk döneminde verilen
eğitimlerle, KBRN tehditlerinin küçük yaşta aşılanmasıyla mümkün olacağı
değerlendirilmiştir. Çocukların ebeveynleri üzerindeki ikna kabiliyetleri göz önünde
bulundurulduğunda, çocuklar üzerinde yoğunlaşan bu çalışma ile KBRN tehditleri konusundaki
bilinçlendirmenin sadece çocuklarla sınırlı kalmayarak ailelerinin de bilinçlendirilmiş olacağı
öngörülmektedir.
Çalışmamız kapsamında öncelikle KBRN tehditleri ve bu tehditlerin özellikle çocuklara
yönelik etkileriyle ilgili literatür taraması yapılmıştır. Bu konuda ülkemizde herhangi bir
çalışmanın varlığı görülmese de yabancı kaynaklarda çocuk sağlığı üzerine etkilerinin
araştırıldığı çalışmalara rastlanmıştır. Çocukların afet sonrası yaşadığı en önemli problemlerden
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biri de psikolojik travmadır. İncinebilir grupların başında gelen çocukların psikolojisine yönelik
geçekleştirilen araştırmaların da analizleri detaylı olarak yapılmıştır.
Geçmiş dönemlerde AFAD, Kızılay ve çeşitli STK’lar tarafından çocuklara yönelik hazırlanan
deprem, ilk yardım gibi farklı konularla ilgili oyun, video vb. uygulamaların analizleri
yapılmıştır. Bu uygulamalarda verilmek istenen mesajların hedef kitleye nasıl aktarıldığıyla
ilgili gözlemler doğrultusunda yol haritası oluşturulmuştur[19,20].
Hedef kitlenin öğrenim durumlarına uygun olarak ortaokul Fen Bilgisi öğretmeniyle
görüşülmüş olup, müfredatta KBRN tehditleriyle ilgili sadece kimyasal temizlik
malzemelerinden bahsedildiği saptanmıştır. Bu noktada ortaokul düzeyindeki Fen Bilgisi konu
anlatım kitapları incelenerek mevcut konuların çocuklara nasıl aktarıldığıyla ilgili analiz
yapılmıştır. Bu analizler doğrultusunda hedef kitlenin mental kapasitelerine ve algılama
düzeylerine uygun olarak senaryo konuları belirlenmiştir. Kimyasal tehdit, biyolojik tehdit,
radyolojik-nükleer tehdit ve ikaz ve alarm işaretlerini konu alan senaryoların hazırlanması
kararlaştırılmıştır.
Senaryo konuları belirlendikten sonra hazırlanan durum senaryoları, 9-12 yaş arası gruba rehber
ve danışmanlık eden bir PDR Uzmanı tarafından değerlendirilmiş olup, uygunluğu konusunda
olumlu rapor verilmiştir.
Çalışmamızın en önemli kısmı olan animasyon videosunun hazırlanabilmesi için bilgisayar
oyunu / animasyon teknikleri konusunda araştırma yapılarak grafik tasarımlar üzerinde
çalışılmıştır. Detaylı araştırma sonucu elde edilen bilgiler ışığında illüstrasyon çizimi tekniğiyle
9-12 yaş arası grubun görsel hafızalarına uygun animasyon çizimleri oluşturulmuştur.
6. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Gelişen teknolojiyle birlikte küresel dünyada KBRN tehditleriyle karşı karşıya kalma
olasılığımız oldukça yüksektir. Özellikle savunmasız pozisyonda bulunan çocuklarımızın
böylesi bir tehlike karşısında mental kapasitelerine uygun olarak farkındalık kazanmaları hem
kendileri hem de aileleri açısından çok önemlidir. Bu farkındalığın oluşturulması noktasında
çocuklarımızın görsel hafıza becerilerinden faydalanarak keyifli bir şekilde öğrenmelerini
sağlamak mümkündür.
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6.1. İkaz ve Alarm İşaretleri
(a)

(b)

(c)

(d)

Görsel 1. İkaz ve Alarm İşaretleri senaryosuna ait örnekler

1.(a) ve 1.(b). görsellerde, sınıf öğretmeni tarafından getirilen radyo sayesinde çocuklarımız,
ekranda gördükleri ikaz ve alarm işaretleri ile ilgili renklere ait sesleri eğlenceli bir şekilde
dinleyerek, bu seslerin hafızalarında müzik sesi gibi yer edinmeleri sağlanacaktır. 1.(c)
görselde, sınıf öğretmeni, öğrencilerinden evlerinde ebeveynleriyle beraber afet ve acil durum
çantası hazırlamalarını istemektedir. Bunun için afet ve acil durum çantasında bulunması
gereken malzemeleri ekranda öğrencilere görsel olarak göstermekle beraber ailelerine
iletmeleri için de bu malzemelerin isimlerinin olduğu bir liste vermektedir. 1.(d) görselimizde,
çocuk karakterimiz Ahmet ve babası, afet ve acil durum çantası hazırlamaktadırlar. Buradaki
asıl amaç, çocuklarımızın aileleri üzerindeki ikna kabiliyetlerini kullanarak kendilerine bir oyun
gibi gelen bu aktiviteyle hem ebeveynlerinin bilinçlenmesini sağlamak hem de her evde bir afet
ve acil durum çantasını mevcut kılmaktır. Bu sayede meydana gelebilecek bir afet durumunda
toplumumuz hazırlıklı olacaktır.
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6.2. Radyolojik-Nükleer Tehdit
(a)

(b)

(c)

(d)

Görsel 2. Radyolojik-Nükleer Tehdit senaryosuna ait örnekler

2.(a) görselimizde, ana karakterimiz Ahmet ve arkadaşlarına öğretmenleri tarafından tehlikeli
madde uyarı işaretleri gösterilmektedir. Buradaki amacımız çocuklarımıza KBRN
tehditlerinden sadece isimleriyle bahsederek zihinlerini karıştırmak yerine bu tehlikeli
maddelere ait semboller ile akılda kalıcı olmasını sağlamaktır. 2.(b) ve 2.(c) görsellerde, Ahmet
ve arkadaşları aileleriyle beraber piknik yaparlarken, Ahmet’in arkadaşı tarafından üzerinde
radyolojik-nükleer tehdit uyarı sembolü olan bir cisim bulunmuştur. Bu cisim üzerindeki
sembolü fark eden Ahmet, derste öğretmeninin bu konuda yaptığı uyarıyı hatırlayarak 2.(d)
görselimizde anlaşılacağı üzere annesinin yanına gidip, bu cismin tehlikeli olabileceğini ve
112’yi araması gerektiğini söylemektedir. Bu noktada Ahmet’in sadece derste gördüğü ve
hafızasında yer edinen görsel sayesinde, bulunan cismin tehlikeli olabileceğini fark etmesi ve
annesinden bu konuda yardım istemesi, annesinin de bu sayede bilinçlenmesini sağlayacak ve
bu durum daha duyarlı bir toplumun temellerini oluşturacaktır.
7. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Senaryolar üzerine hazırlanan bu görseller sadece bir basamak olup, animasyon şeklinde
hazırlanarak, gerekli incelemelerden geçtikten ve gerekli izinler alındıktan sonra; çocukların
çok kullandıkları sosyal medyalarda, oyun portallarında, okullarda ders ve/veya teneffüslerde
yayınlanması sağlanarak bilinçli bireyler yetişmesinde ve bu önemli konularda yeni nesillerin
meraklarını arttırarak kendiliğinden araştırma yapmaya yöneltmesi açısından katkı
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sağlayacağına inanmaktayız.
“Bilinçli bir toplumun temelleri ancak küçük yaşta oluşturulan farkındalıkla atılır.” ilkesini
benimseyerek yürüttüğümüz çalışma sayesinde inanıyoruz ki; çocuklarımızın bugün eğlenerek
öğrendikleri, yarın bir toplumun hayatını kurtaracaktır.
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ÖZET
Çalışmamızda Orobanche ramosa L. bitkisinin su kullanılarak üç farklı yöntem ile hazırlanan
ekstraktlarının antimikrobiyal aktivitesi ile, total fenolik, flavonoid içeriği ve mineral içeriği
tayinleri yapılmıştır. Orobanche ramosa L. ekstraktlarını hazırlamada sokslet, mikrodalga ve
sonikatör yöntemleri kulanılmıştır ve çözücü olarak sadece distile su kullanılmıştır.
Orobanche ramosa L. bitkisinin mineral tayini ICP-MS yöntemi ile yapılmıştır. Toplam
fenolik içerik Folin-Ciocalteu yöntemi ile değerlendirilmiştir ve toplam flavonoid içeriği
AlCl3 testi kullanılarak spektrofotometrik olarak ölçülmüştür. Total fenolik ve flavonoid
içerik mikrodalga ekstraktında en yüksek seviyede saptanmıştır. Ekstrelerin antioksidan
kapasite testleri ABTS ve DPPH yöntemleri kullanılarak ölçülmüştür. ABTS ve DPPH
yönteminde en çok antioksidan kapasite mikrodalga yöntemi kullanılarak yapılan ekstraktda
saptanmıştır. Antmikrobiyal aktivite testi disk difüzyon yöntemi kullanılarak Streptococcus
mutans, Enterecoccus faecalis bakterileri ile Candida albicans fungusu üzerinde çalışılmıştır
ve Orobanche ramosa L. sulu ekstraktlarının antimikrobiyal aktivite göstermediği
saptanmıştır. Fe, Cr, Mo, V ve Ti gibi ağır metallerin bulunması gereken güvenli dozlardan
fazla olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Antioksidan Kapasite, Antimikrobiyal Aktivite, Toplam Fenolik İçerik,
Toplam Flavonoid İçerik
1. GİRİŞ
Günümüzde doğal ve kaliteli beslenme şekli ile hastalıkların tedavi edilebilmesi düşüncesi ve
uygulaması önemli ölçüde artmaktadır. Gıdalar farklı oranlarda protein, yağ, karbonhidrat,
mineral ve vitaminlerle birlikte antioksidan madde(ler)den bir ve/veya birçoğunu içermektedir
[1]. Bu durum gıdaların doğallığı ve kalitesi ile doğru orantılı olarak değişebilmektedir.
Gıdaların içeriğindeki antioksidanlar hastalıkların seyrinde ve tedavisinde önem arz
etmektedir. Antioksidan sistem insan vücudunun savunma mekanizmalarından sadece bir
tanesini oluşturur. İnsan vücudunun serbest radikaller tarafından oluşturulabilecek oksidatif
stresi ortadan kaldırmak için en önemli silahı antioksidanlardır [2]. Bu sistem birçok
hastalıkta ve bu hastalıkları iyileştirme sürecide, kullandığımız birçok ilacın
detoksifikasyonunda görev alan bir sistemdir. Antioksidanlar insan vücudunda üretildikleri
gibi dışarıdan da besinler ile veya antioksidan takviyeleri ile alınmaktadır. Sağlıklı kişilerde
gerçekleşen normal fizyolojik durumlarda reaktif oksijen türleri ile antioksidanlar arasında bir
denge vardır. Bu denge durumunun bozulması ile reaktif oksijen türlerinde artış gerçekleşir ve
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bu durum oksidatif strese yol açar. Oksidatif stres, hücresel metabolizma sırasında oluşan
hidroksil radikali, süperoksit radikali ve hidrojen peroksit gibi reaktif oksijen türlerinin artışı
(ROS) ile onları detoksifiye eden, antioksidanların yetersizliği sonucu oksidatif dengenin
bozulması olarak tanımlanır [3]. Oksidatif stres fizyolojik işleyişi bozarak birçok hastalığın
temelini atabilir. Dengenin reaktif oksijen türlerine (ROS) kayması durumunda, Parkinson,
Alzheimer, Huntington, amyotrofik lateral skleroz, immün sistem bozuklukları, diyabet,
kardiyovasküler bozukluklar ve kanser gibi yüzden fazla hastalığın oluşumuna neden olduğu
düşünülmektedir [4]. Bu hastalıkların yanında mikroorganizmaların da sebep olduğu
hastalıklara karşı antimikrobiyal etkinliği olan birçok bitki geleneksel yöntemler ile
kullanılmaktadır. Son yıllarda antibiyotiklere dirençli suşların ortaya çıkması ve doğal
kaynaklı ilaçlarda görülmeyen veya az görülen yan etkilerin sentetik ilaçlarda dikkati çekecek
kadar çok olması, bilim adamlarını doğal kaynaklı ilaçları araştırmaya itmiştir [5]. Bitkilerde
bulunan flavonoid ve fenolik maddeler antioksidan görev görerek reaktif oksijen türlerinin
oluşumunu baskılarlar, vücudun kendi ürettiği antioksidanlara ek olarak doğal yollar ile
vücuda alınan bu flavonoid ve fenolik bileşikler ve diğer antioksidan bileşikler reaktif oksijen
türlerinin oluşumunu ve zararlarını azaltma görevi görürler. Bir bitkinin antioksidan içeriği
kadar mineral içeriği ve şeker içeriği de gıda takviyesi olarak kullanımına destekleyici
olabilir. Bu çalışmamızda ülkemizde bir çok bölgede yayılış gösteren ve halk arasında bostan
kanseri olarak bilinen, domates ve patlıcan bitkilerinin köklerine kendi köklerini geçirerek
parazit olarak yaşayan, çiçekleri soluk sarı, açık mor ve leylak renginde olabilen Orobanche
ramosa L.(Narincanavarotu) bitkisi kullanıldı. Orobanche cinsi, birçoğu geleneksel ilaçda ve
yabani olarak toplanan yiyecekler olarak uzun zamanlar kullanılmıştır. Kızılderililer hemoroid
ve açık yaraları tedavi etmek için bitkiyi kurutup toz haline getirmişlerdir veya çiğnenmiş
bitkiyi kullanmışlardır. Yine mısırda yapılan bir çalışmada renal kolik olan 250 hastadan
130’u sulu Orobanche özütü ile 1-2 günlük tedaviden sonra iyileşme göstermişlerdir. Bitki
ekstraktının ayrıca bir klinik çalışmada böbrek taşından dolayı rahatsız olan hastaların taş
düşürmelerini kolaylaştırdığı da bulunmuştur [6]. Bu bulgular bizi Türkiye de oldukça fazla
yayılım gösteren bir Orobanche türü bitkiyi çalışmaya yönlendirdi. Orobanche ramosa
L.(Narincanavarotu)’ nin su ile yapılan ekstraksiyonlarda sadece yöntemler farklı tutularak
ekstraksiyon yöntemlerinin Orobanche ramosa L.’ nin antioksidan kapasitesinde, flavonoid
içeriğinde, antimikrobiyal aktivitesinde, karbohidrat içeriğinde, toplam flavonoid ve toplan
fenolik içeriğinde bir değişikliğe sebep olup olmadığı incelenmiştir.

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Bitki Materyali
Bitki materyali 37.821137, 34.261025 koordinatlarından (Zengen mahallesi
Ereğli/Konya) mavi yapraklı ve yeşil gövdeli sağlıklı bitkiler olarak toplanmıştır. Toplanan
bitkilerden bir miktar Anadolu Üniversitesi Bitki İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi’ne
(Eskişehir/Türkiye) bitki türünün tanımlanması için gönderilmiştir. Bitki BMT2020000001
barkod numarası ile Orobanche ramosa L. (Narincanavarotu) olarak tanımlanmıştır.
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Ekstraksiyon
Bitki örneği 30 gün boyunca güneş görmeyen kuru bir odada, oda sıcaklığında kurutulduktan
sonra kök kısımları temizlenerek sadece gövde ve yaprakları el blenderi ile toz haline
getirilmiştir. Kullanılan kuru bitki ağırlığı tüm ekstraksiyon yöntemlerinde sabit tutulup 25 g
olarak ayarlanmıştır. Tüm yöntemlerde çözücü olarak distile su kullanılıştır.
Sokslet Ekstraksiyonu
25g bitki tozu üzerine 150mL distile su eklenerek 4 saat boyunca ekstraksiyon işlemi
yapılmıştır [7].
Mikrodalga Ekstraksiyonu
Kapaklı bir cam şişede aralıklı soğutma işlemleri ile 720W da bir mikrodalga fırın (VESTEL
MD-GDX30) ile ekstraksiyon yapıldı [7]. Mikrodalganın bitki materyalini etkilememesi için
işlemler koyu bir şişede, şişenin kapağı çıkartılıp yerine alüminyum folyo ile kapatıldı ve
üzerine delik açıldı. Toplam işlem süresi 90 saniye idi ve bu toplam süre 30’ar saniye süreyle
2 defa da yapıldı.
Ultrasonikasyon Ekstraksiyonu
Bir ultrasonikatör de (hielscher UP100H/1mm) 500mL bir cam beher içerisinde çalışma
frekans 20-25KHz de işlem yapıldı. Toplam işlem süresi (işlem sürecinde ısı oluştuğu için
soğutma süresi 1 dakika soğuk distile su içerisinde yapıldı.) 30 dakika olarak belirlendi. İşlem
15’er dakikalık süreler ile 2 defa da yapıldı. Bu işlemler oda sıcaklığında gerçekleştirildi [7].
Ekstraktlar oda sıcaklığında 9500RPM de 15 dakika santrifüj edilerek süpernatant kısmı
toplandı. Bitki materyalini içeren pelet kısım daha sonra kullanılmak üzere +4°C de saklandı.
Toplanan ekstraktlar filtrasyon (ISOLAB PTFE 0.22µm şırınga ucuna uyumlu filtre) işlemine
tabi tutuldular. HPLC, DPPH, ABTS, antimikrobiyal aktivite testleri için ekstraktlar ayrıldı ve
testlerin uygulanacağı güne kadar +4°C de saklandı. Kalan örnekler daha sonra kullanılmak
üzere -20°C de saklandı.
Orobanche ramosa L. bitkisinin mineral içeriğinin belirlenmesi
Numune hazırlamada: Yaklaşık 0.2 g bitki örneği mikrodalga tüpüne koyuldu. Üzerine 10 ml
nitrik asit eklendi. Çözelti karışımı karıştırıldı. Ön yakma için 10 dakika beklenildi. Daha
sonra tüplerin ağzı kapatılarak mikrodalga fırınında yakma işlemi (Mikrodalga Numune
Yakma Sistemi, CEM MARS6) yapıldı. Mikrodalga fırınında yakma programı: Başlangıçta
mikrodalga 20 dakika boyunca 190 °C’ye kadar ısıtıldı. Ardından 190 °C’de 15 dakika
tutuldu. Basınç 800 psi, güç 900-1800 watt olarak ayarlandı. Daha sonra 15 dakika 190
°C’den oda sıcaklığına gelene kadar soğutuldu. Yakma işleminden sonra tüplerden alınan
örnekler ultra saf su ile 50 ml’ye kadar tamamlandı. ICP-MS Cihazında (Bruker aurora M90)
Analiz: 13 adet standart ve kör (blank) cihazda okutuldu. Kalibrasyonlar çizdirildi. Daha
sonra numuneler ve numunelere ait körler okutularak analiz yapıldı. ICP-MS cihazının
çalışma koşulları çizelge1 de verilmiştir.
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Total fenolik içerik tayini
Toplam fenolik madde analizi 100 ul ekstrakt üzerine 900 ul distile su eklenerek ve 5 ml 0.2
M Folin-Ciocalteu yönteminde küçük değişiklikler yapılarak belirlendi [8]. 5ml (% 7.5)
Na2C03 eklendikten ve oda sıcaklığında 2 saat inkübe edilmeye bırakıldıktan sonra absorbans,
bir spektrofotometrede (Unico, S1205) 765 nm'de ölçüldü. Standart bir eğri hazırlamak için
gallik asit kullanıldı. Veriler, kuru bitki ağırlığı (DW) gramı başına mg gallik asit eşdeğeri
(GAE) olarak ifade edilir.
Total flavonoid içerik tayini
Total flavonoid madde miktarı [8] kullandıkları yönteme göre yapılmıştır. Reaktif olarak
AlCl3 ve NaNO2 kullanarak, 0.4 ml ekstrakt üzerine 4 ml saf su, 0.3 ml NaNO2 (% 5) ilave
edilerek 5 dakika inkübe edildi. Daha sonra karışıma 0.5 ml% 10 AlCl 3 ilave edildi ve 6
dakika daha bekletildi. Daha sonra 2 ml İM NaOH ve 3 ml damıtılmış su ilave edilen
karışımın absorbansı 510 nm'de okundu. Bir kalibrasyon eğrisi oluşturmak için 0.01–0.25 mg
/ ml kateşin konsantrasyonları kullanılmıştır ve veriler, bitki ağırlığı g'ı başına mg kateşin
eşdeğeri (CE) olarak ifade edilmiştir.
Orobanche ramosa L. bitki ekstraktlarının antioksidan kapasitesinin belirlenmesi
Oroabnche ramosa L. bitki ekstrelerinin antioksidan kapasite tayini: DPPH serbest radikal
yakalama aktivitesi ve ABTS + radikal katyon tutma aktivitesi testleri ile belirlendi.
DPPH Yöntemi
Orobanche ramosa L. ekstraktlarının serbest radikal temizleme aktivitesi, daha önce [9]
tarafından tarif edilen DPPH yönteminde yapılan küçük modifikasyonlarla ile ölçüldü.
Metanol ile 25 mg / L DPPH solüsyonu hazırlandı. 3.9 ml DPPH çözeltisine 0.1 ml ekstrakt
eklenerek oda sıcaklığında karanlık bir ortamda 30 dakika süreyle çalkalayıcıda tutulmuştur.
Absorbans ölçümleri spektrofotometrede (Concepcion Sanchez-Moreno) 517 nm dalga
boyunda yapılmıştır. Hesaplamalar aşağıdaki formül kullanılarak yapılmıştır.
DPPH radikal süpürme% = [(AC-AE) / ACx100]
AC'nin DPPH çözeltisinin absorbansı ve AE'nin numunenin absorbansıdır.
ABTS Yöntemi
Orobanche ramosa L. ekstraktlarının antioksidan kapasitesi [10] tarafından geliştirilen
spektrofotometrik ölçüm yönteminde bazı değişiklikler yapılarak belirlenmiştir. Kısaca 2,2′Azinobis- (3-Etilbenztiazolin-6-Sülfonik Asit (ABTS+) katyon radikal çözeltisi, ABTS'nin (2
mM) H2O ve potasyum persülfat (2.45 mM) içinde 12 saat boyunca oda sıcaklığında
reaksiyona sokulmasıyla üretildi. ABTS+ katyon radikal solüsyonu, 734 nm'de karakteristik
bir absorbans ile koyu mavi-yeşil renktedir. ABTS+ radikal solüsyonu kullanılmadan önce,
734 nm'de kontrol solüsyonunun absorbansı, 0.750 nm - 0.800 nm arasında bir değere
ayarlandı. 0.1 M ve pH 7.4 fosfat tamponu. 80 μl ekstrakt numunelerine farklı
konsantrasyonlarda 1 ml ABTS solüsyonu ilave edilerek fosfat tamponu ile toplam hacim 4
ml'ye tamamlandı. Bu numuneler vortekslenerek 30 dakika inkübe edildikten sonra
absorbansları sağlandı. 734 nm'de ölçülmüştür ABTS radikal süpürme aktivitesi% inhibisyon
değerleri aşağıda verilen formülle hesaplanmıştır:
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% ABTS Engelleme = [(AC-AE) / ACx100]
AC, DPPH çözeltisinin absorbansı ve AE, numunenin absorbansıdır.
Bakteri ve Mantar Suşlarının Elde Edilmesi
Çalışmada kullanılacak olan mikroorganizmalar Aksaray Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde bulunan Mikrobiyoloji laboratuvarındaki
mikroorganizma kültür koleksiyonlarından üretilmiştir. Antimikrobiyal aktivite için
Streptococcus mutans, Enterecoccus faecalis suşları Brain Heart Infusion Broth (BHI)
(Merck) besi ortamı kullanılarak 37oC’de bir döner çalkalayıcıda gece boyunca önceden
kültürlendi. Anti fungal aktivite tayini için ise Candida albicans Mueller Hinton Broth içinde
önceden kültürlendi. Çalışmada her bir suş, 0.5 McFarland standartı kullanılarak 108 hücre/ml
konsantrasyonunda kullanılmıştır. Candida albicans, Patates Dekstroz Broth’unda (PDB)
mantar izolatlarının 48 saatlik kültüründen hazırlanmıştır. 106 spor/ml’lik bir son
konsantrasyonda mantar spor yoğunluğu, bir spektorofotometre de 595nm dalgaboyunda
ayarlandı. Her bir mikroorganizma, deneylerde kullanılmadan önce BHI ortamında düzenli
olarak alt kültüreleme ile 4oC’ de saklanarak muhafaza edilmiştir.
Orobanche ramosa L. Ekstraktlarının Antimikrobiyal Aktivite Analizi
Orobanche ramosa L.’ nin antimikrobiyal etkilerini test etmek için farklı patojenik bakteri ve
mantarlar üzerinde bitki ekstraktları agar kuyusu difüzyon yöntemi ile araştırılmıştır. Farklı
yöntemler ile hazırlanan ekstraktlarının antifungal ve antibakteriyel aktivitelerini izlemek için
agar kuyusu difüzyon testi kullanıldı. Mueller Hinton Agar ortamı ile steril bir petri kabının
ortasına 100 ul taze bakteri veya mantar kültürü aşılandı ve yayma yapıldı. Çukurlar, steril bir
mantar delici (5 mm çap) kullanılarak mikroorganizma tohumlu ortamlara yapılmıştır. Daha
sonra her bir ekstrakttan 20 µl (artık varsa %20 w/v konsantrasyon) ilgili kuyucuklara ilave
edildi. Hazırlanan plaklar, ekstraktların agara iyice nüfuz etmesi için buzdolabında 30 dakika
bekletildi. Daha sonra petri kapları 37 °C'de 24 saat inkübe edildi. Antimikrobiyal aktivite,
inkübasyon periyodundan sonra görünen inhibisyon bölgesi (kuyu çapını içeren)
değerlendirilerek belirlendi. Pozitif kontrol olarak gentamisin (10UI), negatif kontrol olarak
Dimetil sülfoksit (DMSO) kullanıldı. Negatif kontrol olarak %10 konsantrasyonda DMSO
kullanıldı. Tüm testler üç kopya halinde yapıldı.
İstatistiksel Analiz
Tüm istatistiksel analizler Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 20.0
istatistik yazılım paketi (SPSS Inc, Chicago, Illinois) ile yapıldı. İstatistiksel anlamlılık, tek
yönlü varyans analizi (ANOVA) ve ardından bir post hoc testi (Duncan'ın çoklu aralığı veya
Tukey'nin çoklu karşılaştırma testleri) kullanılarak belirlendi. Sonuçlar, her bir belirleme için
ortalama ± standart sapma (n = 3) olarak ifade edildi. 0.05'ten küçük olan p değerleri tüm
analizler için anlamlı kabul edildi.
3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Farklı yöntemlerle ekstrakte edilen Orobanche ramosa L. bitkisinin toplam fenolik içeriğini
ve toplam flavonoid içeriği çizelge 2 de gösterilmektedir. Üç farklı yöntemle hazırlanan
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Orobanche ramosa L. bitki ekstraktlarında, mikrodalga yöntemi ile yapılan ekstraktlarda
sokslet ve sonikatör ekstraktlarına göre daha yüksek fenolik ve flavanoid bileşik içeriği
bulunmuştur (p <0.001). Sonikatör ekstraksiyon yöntemi ile hazırlanan ekstrakt’da sokslet
yöntemi ile hazırlanan ekstrakt’a göre daha fazla flavonoid ve fenolik içerik bulunmuştur
(p<0.001). Orobanche ramosa L. bitkisinin en yüksek DPPH süpürme yeteneği çizelge 3 de
gösterildiği gibi mikrodalga ekstraksiyon yöntemi ile hazırlanan ekstraktlarda, sonikatör ve
sokslet yöntemi ile hazırlanan ekstraktlara göre daha yüksek bulunmuştur (p <0.001). Yine
çizelge 3 de gösterildiği gibi sonikatör yöntemi ile hazırlanan ekstraktlarda sokslet yöntemine
göre hazırlanan ekstrakta göre DPPH yeteneği aktivitesi daha yüksek bulunmuştur(p<0.001).
Mikrodalga yöntemi ile hazırlanan ekstraktlar’ da ABTS yeteneği sonikatör ve sokslet
yöntemi ile hazırlanan esktraktlara göre daha yüksek bulunmuştur(p<0.001). Sonikatör
yöntemi ile hazırlanan ekstraktlar’da sokslet yöntemine göre hazırlanan ekstraktlara göre
ABTS süpürme yeteneği daha yüksek bulunmuştur (p<0.001).
Çizelge 4 de gösterildiği gibi Orobanche ramosa L. bitkisinde bulunan ağır elementlerden
olan Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu Zn, As, Mo, Cd, V, Ti ve Pb içerikler belirlenmiştir. Oroabanche
ramosa L. bitkisinde Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Mo ve Pb, V, Ti elementlerinin varlığı
ve konsantrasyonları belirlendi ve bitkide Cd elementi saptanamadı. Orobance ramosa L.'nin
ağır metal içeriği, daha önce tıbbi bitkilerde [11] bulunan normal ve toksik ağır metal
konsantrasyonları referans alınarak değerlendirildi. Orobanche ramosa L.'deki ağır metal
konsantrasyonları toksik dozların altında iken Cr, Fe, Mo, Ti ve V güvenli doz sınırlarının
üzerindeydi.
4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Bitkiler birçok hastalığın tedavisinde tıbbi müdehalelerden sonra geleneksel tıp da başvurulan
ilaç kaynaklarıdır. Ağrıları dindirmede, yaraları iyileştirmede, inflamasyon tedavilerinde ve
daha birçok hastalığın iyileştirilmesinde bitkiler kullanılmaktadır. Geleneksel tıp da
kullanıldığı bilinen birçok bitkiden günümüzde kullanılan en basit ağrı kesici, ateş
düşürücüler ve en kompleks kanser ilaçlarına kadar aktif maddeler saflaştırılarak veya
prosesler ile üretilerek kullanılmaktadır. Vücuda giren her kimyasal bir detoksifikasyon
sürecinden geçer ve bu süreçte rol alan enzim sistemi, kimyasalı vücut için en zararsız hale
getirmeye odaklanmıştır. Bu süreçte oluşan yan ürünler vücut için tehlikeli olan toksik
kimyasallara ve bunun ile birlikte ortaklanmamış elektron çifti taşıyan saldırgan ürünlere
dönüşebilirler. Bu saldırgan ürünlere reaktif oksijen türleri (Oluşan serbest radikallere örnek
olarak peroksil(RO2), hidroksil(OH-), süperoksit(O2-), hidroperoksil(HO2-) örnek olarak
gösterilebilir) hücrede oksidatif strese sebep olan başlıca etkenlerden bir tanesidir. Oksidatif
stres, reaktif oksijen türleri (ROS) olarak adlandırılan serbest radikallerin, reaktif
metabolitlerin üretimi ve bunların antioksidanlar olarak adlandırılan koruyucu
mekanizmalarla ortadan kaldırılması arasındaki bir dengesizlik olarak tanımlanır [12].
Narincanavarotu bitkisinin total fenolik ve flavonoid içeriği ve bu içeriğe bağlı olarak gelişen
yüksek antioksidan kapasite bu bitkinin oksidatif stres hasarlarına karşı koruyucu
olabileceğini düşünmemizi sağlamıştır.
.

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-42-4

www.selcukkongresi.org

Page | 160

SELJUK SUMMIT 4th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS

Çizelge 1. ICP-MS cihaz çalışma koşulları
Parametreler
Rf Power (kW)
Plasma Gaz Akış Oranı (litre/dakika)
Auxiliary Gaz Akış Oranı (litre/dakika):
Sheath Gaz Akış Oranı (litre/dakika):
Nebulizer Gaz Akış Oranı (litre/dakika):
Read delay (sn)
Gaz
Purge gaz
Tekrar/örnek okuma
Scan replicate
Scan mode
Hidrojen Gaz Akış Oranı (mililitre/dakika):

1,.40
15
1.,5
0.,11
0.,95
40
Argon
Hidrojen
5
5
Peak hopping
80

Çizelge 2. Farklı yöntemlerle hazırlanan Orobanche ramosa L. bitki ekstraktlarının toplam
fenol ve flavonoid içeriği

Sokslet
Total Fenolik
Konsantrasyon
mgGAE/ml
Total
Flavonod
Konsantrasyon
mgCathecin
Eşdeğeri/ml

Mikrodalga

Sonikatör

1.1262±0.001

1.9712±0.003

1.8521±0.0001

**,#

**

*

0.6616±0.001

1.6973±0.0015

1.3877±0.002

**,#

**

*

Her grubun değerleri ortalama±standart sapma (SD) olarak verildi. **,#p<0.001, Mikrodalga
yöntemine göre anlamlılık **p<0.01 Sonikatör ve Sokslet yöntemlerine göre anlamlı. *p<0.01
Mikrodalga ve Sokslet yöntemine göre anlamlı.
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Çizelge 3. Farklı yöntemlerle hazırlanan Orobanche ramosa L. bitki ekstraktlarının
antioksidan özellikleri: ABTS radikal süpürücü aktivite ve DPPH radikal süpürücü aktivite.
Sokslet

Mikrodalga

Sonikatör

DPPH mg
12.0165±0.0098 61.0921±0.0716 25.1202±0.0267
Toloks
**,#
**
**
Eşdeğeri/ml
ABTS mg
1.5335±0.0373
Toloks
**,#
Eşdeğeri/ml

2.8015±0.0559

2.3327±0.0244

**

**

Her grubun değerleri ortalama±standart sapma (SD) olarak verildi. **,#p<0.001, Mikrodalga
yöntemine göre anlamlılık **p<0.01 Sonikatör ve Sokslet yöntemlerine göre anlamlı. *p<0.01
Mikrodalga ve Sokslet yöntemine göre anlamlı.

Çizelge 4. Orobanche ramosa L. bitkisinin toplam ağır metal içeriği (mg kg-1) ve bitkilerde iz
element normal ve toksik konsantrasyonları için referans değerler.

Elemen

As
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Mn
Mo
Ni
Pb
Ti
V
Zn

Orobanche ramosa L Ağır
Bitkilerde Normal
Bitkilerde Toksik
Metal
Konsantrasyonlar(mg/kg) Konsantrasyonlar(mg/kg)
Konsantrasyonları(mg/kg)
0,44 ± 0,2
Tespit Edilemedi
0,52 ± 0,07
3,05 ± 0,11
5,32 ± 0,32
586,08
15,68 ± 0,59
2,74
28,94 ± 0,6
0,42 ± 0
67,42
1,76
18,22 ± 0,71
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DÜZCE ŞANTİYELERİNDE İSRAFIN NEDENLERİNİN BELİRLENMESİ VE
YALIN İNŞAAT UYGULAMALARIYLA ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
Yelda Nur SÖNMEZOĞLU, Rıfat AKBIYIKLI
Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, ORCID ID: 0000-0001-7766-302X
Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, ORCID ID: 0000-0003-1584-9384
ÖZET
Tüm dünya gibi Türkiye için de inşaat sektörü önemli bir konumdadır. Hızlı nüfus artışı ve
kentleşme ile kalkınma için gerekli yatırım programları, ekonomik sosyal gelişmeler inşaat
sektörünün önemini arttıran etkiler olmuştur. İnşaat sektörünün gerek ülkeye ekonomik
katkısı gerekse istihdam sağlaması açısından lokomotif sektör konumundadır. Piyasadaki
işletmeler üstünlük sağlamak için bazı yönetim anlayışı yaklaşımlarına yönelmişlerdir. Bu
yaklaşımlardan Yalın üretim ve yalın inşaat ilke ve prensiplerinin amacı israfı elimine etmek
ve maksimum verim sağlamaktır. Yalın üretim, çeşitli israf türlerini ortadan kaldırarak
üretimde istikrarlı bir iyileşme ve gelişmeyi amaç edinir (Lee ve diğerleri, 1999). Temeli ‘‘
Toyota Üretim Sistemi’’ (TPS)’ye dayanan bu ilke ile ekonomik kayıpların önüne geçilecek
ve kâr odaklı çalışma yolunda gelişmeler sağlanacaktır.
Bu çalışmada Düzce ilindeki şantiyelerde israflara neden olan etkilerin neler olduğu ve etki
dereceleri araştırılmış ve analizleri yapılmıştır. Düzce ilindeki inşaat mühendisi, mimar,
şantiye şefi, danışman, inşaat teknikeri mesleklerinde en az 1 yıl tecrübeye sahip toplamda
100 kişiyle iletişime geçilmiştir. 100 kişiden 69’u inşaat mühendisi, 14’ü mimar, 17’si inşaat
teknikeri mesleklerini yapmaktadır. Çalışmada büyük bir kısmı katılımlarının daha fazla
olması sebebiyle inşaat mühendislerinin tecrübelerinden daha fazla yararlanıldığı
görülmektedir. Katılımcılara israfa neden olan etkilerin neler olduğu ve ne derece etki ettiğine
dair toplamda 55 soru yöneltilmiştir. Sorular, literatürdeki geçmiş zamanda yapılan çalışmalar
göz önüne alınarak hazırlanmış ve katılımcılara yöneltilmiştir. İsrafa neden olan 55 etki
dışında katılımcılara yaşları, mesleki tecrübeleri ve eğitim düzeyleri de sorulmuştur.
Katılımcılarla 72’siyle yüz yüze ve 28’iyle online olacak şekilde iletişim sağlanmış. Yapılan
anket bulgularının doğru ve özenli analizi yapılabilmesi amacıyla SPSS programı kullanılmış
ve sonuçlar elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda çözüm önerileri sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: İsraf, Yalın Üretim, Yalın İnşaat
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1. GİRİŞ
Ülkemizin hızlı nüfus artışını ve kentleşme ile karşı karşıya kalması, kalkınma için gerekli
yatırım programlarını ve inşaat sektörünün büyümesini beraberinde getirmiş oldu. İnşaat
sektörü, insanların ihtiyaçlarını karşılamayı kendine amaç edinir ve yaşamlarını
sürdürmelerini sağlar. Hem oluşturduğu istihdam hem de getirdiği gelir açısından ülkemiz
için lokomotif sektör konumuna erişmiştir. Yaşamımızı her ölçüde etkileyen bu sektör
Türkiye ekonomisinde söz sahibidir. Ekonomik olarak büyük yer edinmiş inşaat sektörüne
bağlı işletmeler küresel anlamda rekabet koşullarında rakiplerine karşı ayakta kalabilmek için
bazı yönetim yaklaşımlarını uygulama yolunu seçmişlerdir. Türkiye ekonomisinde inşaat
sektörünün büyük önemi göz önüne alındığında bu yönetim yaklaşımlarının da değeri
artmaktadır.
Bu çalışmada ‘‘ Yalın Yönetim Yaklaşımı’’ ve bu yaklaşımın inşaat sektörüne uyarlanışı
araştırılmıştır. Yalın, daha önceki üretim sistemlerine göre daha az zamanda, daha az alanda
ve daha az çalışarak daha fazla ve daha iyi araç üretebilen bir üretim sistemi biçimini
adlandırmak için kullanıldı. Ürünün tasarım aşamasından müşteri teslimine kadar olan süreçte
meydana gelen istemeyen israfların en aza indirgenmesi yalın yaklaşımın temelini
oluşturmaktadır. Çünkü gereksiz bir işlemle, daha fazla çalışmayla vb. şekilde meydana gelen
israflar; ekonomik açıdan kayıplara, daha fazla çalışma ile enerjiyi tüketme ve zamansal
açıdan da programının gerilerinde kalmaya sebebiyet verir.
Çalışmanın kapsamı Düzce şantiyelerinde meydana gelen israfların neden olan etkenlerin ve
bu etkenlerin derecelerinin araştırılması ve elde edilen bulgularla bir sonuca varılmasıdır.
Sonuçlar analiz edilirken daha önce yapılmış çalışmalar da göz önüne alınarak kıyas yoluna
gidilmiştir.
Çalışma kapsamında Düzce’deki birçok şantiyelerine ve şantiyelerde en az 1 yıl görev almış
mühendis, mimar, şantiye şefi, danışman, inşaat teknikeri vb. 100 kişiyle görüşme
sağlanmıştır. Birçok israf türlerinin etki deresinin ölçülmesi için katılımcı görüşlerinin
sunulabileceği anket formu oluşturulmuş, özenli ve doğru sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır.
Özetle bu çalışmanın amacı Düzce şantiyelerinde israfa neden olan etkiler ve derecelerin
belirlenmesi ve bu etkilerin en aza indirgenebilmesi için çözüm önerileri sunmaktır.
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2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
2.1 Yalın Kavramı Ve Yalın Üretim
Yalın Düşünme kavramı kökleri Toyota'nın Üretim Sistemine (TPS) yani otomotiv
endüstrisine dayanmaktadır. 1950’lerde Eiji Toyota ve Taiichi Ohno Amerika’ya Ford
firmasını incelemek üzere gitmişlerdir. Gezi sonunda Japonya'da, şirketin değerlendirmesinin
sonucu Taylor’un seri üretiminin yetersiz olduğu kanısını varması ve yeniden gözden
geçirilmesi gerektiğini göstermesinin ardından yeni bir üretim felsefesi ortaya çıktı (Ahrens &
T, 2006). Ohno ve Shingo, Henry Ford'un zanaat üretimi ve seri üretim özelliklerini içeren akış
tabanlı üretim yönetimini izleyen Toyota Üretim Sistemini (TPS) geliştirdi (Kim , 2002)
Yetenekli Japon mühendisler olan Ohno ve Shingo’nun çalıştığı Toyota Motor Company
tarafından yalın üretim ilkeleri geliştirilip başarıyla uygulandı. Yalın ilkeler, The Machine That
Changed the World (Dünyayı Değiştiren Makine) adlı kitapla popüler hale gelmiş olup diğer
birçok sektöre yön vererek kullanılmaya başlandı (Womack, P.J, & Jones, 1996).
Japon felsefesi mükemmelliği arama eğilimindedir. Toyota Way, mükemmeliğe giden yolda
meydana gelen engelleri fark etmeyi ve ortadan kaldırmayı hedefler. Toyota Way, istikrarı
sağlamak, uygulamaları standartlaştırmak ve meydana gelen engelleri belirlemek için süreci
daima sıkıştırmak için döngüsel bir süreçtir (Meier, 2006).
Yalın, daha önceki üretim sistemlerine göre daha az zamanda, daha az alanda ve daha az
çalışarak daha fazla ve daha iyi araç üretebilen bir üretim sistemi biçimini adlandırmak için
kullanıldı. Yalın düşüncenin asıl hedefi, değerin ilk ham halinden başlanarak, bütün değer
süreci boyunca kesinti olmadan aktarılarak hızla müşteriye ulaştırılmasıdır. Bunu elde
edebilmek için bütün değer zincirine bir bütün olarak bakmak, israfları elimine etmek ve bütün
faaliyetleri müşteri için mükemmel değer oluşturmak amacına yönlendirmek gerekir
(Akbıyıklı, 2020).
Yalın düşüncenin 5 temel ilkesi aşağıda verilmiştir (Womack & Jones, 2003)
• Belirli bir ürün için değeri kesin ve açık bir şekilde tanımlamak (değer yaratmak)
• Her ürünün değer akımını saptamak (sürekli akış)
• Değerin kesintisiz akışını sağlamak (değer akışı)
• Müşterinin değeri üreticiden çekmesini sağlamak (çekme)
• Mükemmellik peşinde koşmak (mükemmellik
Değer: Yalın düşünceye göre değer, müşteri talebine ve isteğine göre üretici tarafından
oluşturulan müşteriye kaliteli hizmet olarak tanımlanmıştır. İlk adım değer tanımı ile başlar.
Tasarımla başlayan değer yaratma üretimle devam eder. Daha sonra müşteriye ulaşarak süreç
tamamlanır (Şahin & Akolaş, 2020).
Değer Akışı: Ürün ortaya çıkarılırken gerekli tüm işlemler tanımlanır ve değer akış haritaları
oluşturulur. Haritalar oluşturulduktan sonra akış yolları üzerindeki israflar tespit edilir ve bu
israfların elimine edilmesi için gereken çalışmalar yapılır.
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Sürekli Akış: Müşteri değeri tanımlandıktan ve değer akış haritaları da çıkartıldıktan sonra
diğer aşama değer yaratan adımların akışının sağlanmasıdır (Womack & Jones, 2003). Akış
tanımı, hammaddeden başlayarak ürün oluşumuna kadar minimum süre, en iyi kalite,
ekonomik fiyat ve en hızlı sevkiyat süresi ile sonuçlanır (Movaghar, 2016). Verimli ürün akışı,
ürünlerin değer yaratma süreci boyunca kesintisiz akışının sağlanmasıdır. Her aktivite sorunsuz
şekilde ilerlemesini sağlamak için dikkate alınmalıdır. Kesintisiz değer akışı, israfı ortadan
kaldırma ve yeni ürün veya hizmetler üretme süresinin azaltılması idealiyle ilgilidir (Womack,
P.J, & Jones, 1996).
Çekme: Bu sistemde müşterinin istemediği taktirde önceki aşamalarda ürün ve hizmet
üretilmemesidir. Çekme müşteri isteği ile başlar, ürünün ortaya çıkarılmasına kadar geçecek
aşamaları bir öncekinden talep etmesiyle üretimi başlatmak biçiminde uygulanır. Bu şekilde
gereksiz stoklama işleminin önüne geçilmiş olur (Womack, Jones, & N, 1998).
Mükemmellik: Sürekli iyileşmeler şeklinde tanımlanabilir. Yalın üretimde sürekli iyileşme
‘‘Kaizen’’ felsefesi ile ifade edilir. İsraf tümüyle yok edilemediğinden mükemmelliğe
tamamen ulaşmak mümkün değildir. Fakat mümkün olunduğunca yüksek performansa
varmayı hedefler. Yalın Yaklaşım uygulandığında işgücünde verimlilik, işin tamamlanma
zamanı, stoklar, müşteriye ulaşan hatalı ürünler, ürünü pazara sunma süresi gibi parametrelerin
hepsinde birden radikal iyileşmeler görülecektir (Akbıyıklı, 2020).
Koskela 1992’de bir rapor yayınladı. Raporunda inşaat endüstrisinde "yeni üretim felsefesi"
olarak adlandırdığı şeyin uygulanabilirliği üzerine yaptığı ilk tartışmaları içeriyor. “Yalın
inşaat” terimi, 1993 yılında Finlandiya'da düzenlenen yalın inşaat konusundaki ilk konferansta
Uluslararası Yalın İnşaat Grubu tarafından tanıtıldı (Alarcon, 1997). Yalın düşünceye dayalı
ilk filizleri içeren rapor yalın kavramsal bir anlayışla birlikte inşaat bağlamında pratik
uygulamalar tasarlamayı amaçlamıştır.
1997 yılında Amerika’da Lean Construction Enstitute kurulmuştur. Yalın İnşaat Grubu
Türkiye’de 2012 yılında çalışmalara başlamıştır. Amerika’dan uzmanlar ve Türkiye’deki Yalın
Enstitü yalın inşaat uzmanları tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde yalın düşüncenin
Türkiye inşaat sektörüne nasıl uyarlanılabiliceği hakkında çalışmalar yürütülmüştür
(yalıninşaat.com).
Yalın üretim tekniklerinin yapım süreci özelliklerine göre uyarlanması ve bu uyarlamaların
verimi artırmak üzere yapım sürecinde uygulanması Yalın İnşaat (Lean Construction) olarak
adlandırılır. Müşteri gereksinimlerine cevap veren, olması gerektiği zamanda teslimi sağlamak,
düşük maliyette yüksek kaliteli ürün çıkarmak bütün projenin hedefidir.
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2.2. İsraf Kavramı
Koskela’ya göre israf bir binanın üretim sürecinde gerekli olandan daha fazla biçimde
ekipmanın, malzemenin, işgücünün veya sermayenin verimsiz şekilde kullanılması olarak
tanımlanmıştır (Koskela, 1992).
Japon kalite sistemi olarak adlandırılan 3MU, israfı ortadan kaldırmak için oluşturulmuş bir
yönetim felsefesidir. Yalın düşüncede; muda (değer katmayan) her türlü beklemeye yol açan
israf türü, muri (aşırı yük) insana ve makineye aşırı yük yükleme sonucu kusur ve arızalara yol
açan israf türü, muda(dengesiz yüklenme) bu iki israf türünün sonunda ortaya çıkan israf türü
olarak tanımlanır. Toyota Üretim Sisteminin ilk hedeflerinden birisi, söz konusu bu üç M’nin
yok edilmesidir. Bu terimler Kaizen’in sürekli iyileştirme kavramının odak noktasıdır.
Taiichi Ohno Mudalar’ı (israfları) 7 gruba ayırmıştır.
1- Fazla üretim: Müşteri talebi haricinde üretimin fazla yapılması ve haliyle ürünlerin gereksiz
stoklanmasını sebebiyet verir.
2- Fazla stok: İşletmelerin ihtiyacından fazla ürün üretmesi sonucu oluşur. Daha fazla stok
alanlarına ve insan gücüne neden olur.
3- Beklemeler: İzlenmesi gereken, belirlenen iş programının gerisinde kalınma durumuna yol
açar.
4- Hatalı üretim: İstenilen standartlar dışında müşteri beklentilerinden uzak hatalı ürünlerin
oluşumunu kapsar.
5- Aşırı İşleme: Gerekli olmayan iş süreçlerini ve adımlarını kapsar.
6- Gereksiz Taşıma: Gereksiz malzeme taşınmasını kapsar. En aza indirgenmesi gerekir.
7-Aşırı Hareket: Makine ve çalışanlarının gerekli olmayan hareketlerini ifade eder.
Son olarak Liker (2004, s28) ‘‘ The Toyota Way’’ kitabında yukarıda belirtilen israf türlerine
ek olarak ‘‘ çalışanların kullanılmayan yaratıcılığını’’ eklemiştir. Böylece israf türleri sekize
çıkmıştır. Bu israf türlerinin etkilerini en aza indirgemek yalın ilke ve prensiplerinin temel
amacıdır.
Yalın üretim sistemlerindeki gereksiz olarak adlandırabileceğimiz israfları elimine etmek ve
verimliliği en yüksek dereceye çıkarmak için birçok yalın üretim teknikleri geliştirilmiştir.
Amaç değere ulaşmak, zamandan tasarruf sağlamak, kaliteyi yükseltip müşteri isteğini
karşılamaktır. Yalın üretim tekniklerinden bazıları şöyledir; Kanban sistemi, 5S, poka-yoke,
heijunka, tek parça akışı, SMED, u tipi üretim hatları ve hücresel imalat, toplam verimli bakım,
kalite ve yetkinlik çemberleri, shojinka, Kaizen.
Kanban Sistemi: Üretim süreci ve dizaynın sürekli akış halinde bulunması, yalın üretimin
temel prensiplerinden biridir. Çekme sistemine bu sürekli akışı sağlayabilmek için ihtiyaç
duyulur. Üretimin tam zamanında istenilen miktarda gerçekleşmesini için proseslere bilgi
veren sistemdir. İhtiyaç duyulduğunda doğru miktarda üretmek için kullanılır. Yani çekme
sisteminin işletilmesi kanban ile olur.
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5S Kuralı: 5S Japonya’da doğmuş ve kullanılmaya başlanmış bir yönetim sistematiğidir.
İşyerinde disiplini, tertip ve düzeni oluşturmak, çalışanların katılımını sağlamak gibi amaçları
vardır (Akgün, 2015). İşyerinde kaliteli bir ortam oluşturup bunun sürekli olarak devam
etmesini sağlar (Kılıç & Ayvaz, 2016). 5S, Japoncadan beş kelimeden meydana geliyor. Seiri
(Ayıklama), Seiton (Düzenleme), Seiso (Temizleme), Seiketsu (Standartlaşma), Shitsuke
(Disiplin).
Just İn Time (Tam Zamanında Üretim): Mümkün olduğunca en az kaynak kullanımıyla, en
kısa sürede en ucuz ve hataya yer vermeyecek sıfır envanteri hedef alacak şekilde üretim
sağlamaktır (Yazgan, Sarı, & Seri, 1998). Tam zamanında üretimin temel amacı üretime engel
olan, gereksiz zaman alan, fazla maliyet oluşturan prosesleri elimine etmektir.
Jidoka: Jidoka, JIT ile birlikte Toyota Üretim Sisteminin iki temel parçası olarak işlev görüyor
(lean.org.tr). Makine ve ekipmanlarda olağandışı bir durum oluştuğunda bunu tespit etme ve
işi anında durdurma yeteneği sağlar.
Poka Yoke: Japoncada poka, hata önleme anlamına gelirken; yoke, elimine etmek
anlamlarında kullanılır. Poka-yoke, unutkanlık, tecrübesizlik, dikkatsizlik gibi insan kaynaklı
faktörlere karşı hata önleyici stratejilerle sıfır hatayı hedefler. Poka-yoke zamandan tasarruf
sağlarken, hatayı en aza indirgeyerek müşteri memnuniyetini arttırır (Öksüz, Öner, & Önder,
2017).
2.3. Araştırma Metodu
En az 1 yıl deneyimli mühendis, mimar, şantiye şefi, danışman, inşaat teknikeri vb.
mesleklere sahip toplamda 100 kişiye ulaşılmıştır. Görüşmeler yüz yüze ve online olarak
yapılmıştır. 100 kişinin 72’si yüz yüze, 28’i ise online olarak ankete katılım sağlamıştır.
Kişilerin meslekleri, şirketteki konumları, yaşları, sektördeki çalışma yılı ve eğitim düzeyleri
de sorulmuştur. Katılım sağlayan kişiler Düzce ilindeki şantiyeleri göz önüne alarak
tecrübelerini sunmuşlardır.
Sorular hazırlanırken önceden yapılan çalışmalar göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Literatür
araştırmasına göre meydana gelen israf türleri oluşturulmuştur. Katılımcılara israfa neden
olan etkenlerin ne derece etki ettiğinin sorulduğu 55 soru sunulmuştur. İsraf türleri tasarım
kaynaklı, malzeme kaynaklı, yönetim kaynaklı, çalışan kaynaklı, üretim kaynaklı, arazi
koşullarından kaynaklı, dış nedenler olarak gruplandırılmıştır. Elde edilen verilerin analizi
SPSS programında yapılmıştır. Verilerin girilmesinin ardından güvenilirlik analizi için
cronbach alpha katsayısı elde edilmiştir. Elde edilen değer %93.6 olarak elde edilmiştir.
Cronbach alpha katsayısı literatürde kabulü için en az %70 değerinde olması göz önüne
alındığında güvenilirlik içinde olduğu varsayılabilir.
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Görsel 1: Güvenilirlik Katsayısı
Programda normallik ve T testleri de yapılmıştır. Verilerin normal dağılıp dağılmadığını tespit
etmek için Skewness (çarpıklık), Kurtosis (basıklık) değerleri incelenmiştir. Her bir ifadeye ait
değer -1 ila +1 arasında değişkenlik gösterdiği tespit edildiğinden ifadelerin normal dağılım
gösterdiği doğrulanmıştır (Hair vd., 2013).
2.4. Bulgular
100 kişiden 69’u inşaat mühendisi, 14’ü mimar, 17’si inşaat teknikeri mesleklerini
yapmaktadır. Sonuçlara göre yarısından çok daha fazlası inşaat mühendislerini
oluşturduğundan onların tecrübelerinden daha fazla yararlanıldığı söz konusudur. Mesleki
dağılımları grafik 1’de sunulmuştur. Katılımcılara ikinci soru olarak şirketteki konumları
sorulmuştur. Pek çok inşaat mühendisinin şantiye şefi olarak çalıştığı, bazı inşaat
mühendislerinin de danışmanlık yaptığı görülmektedir. Elde edilen verilere göre şirketteki
konumları sırasıyla; inşaat mühendisi olarak 47, mimar olarak 14, şantiye şefi olarak 19, inşaat
teknikeri olarak 17, danışman olarak 3 kişi olacak şekildedir. Şirket konumları grafik 2’de
sunulmuştur.
Çizelge 1: Mesleki Dağılım

Çizelge 2:Şirketteki Konum

Katılımcılara yaşları, mesleki tecrübeleri ve eğitim düzeyleri de sorulmuştur. 100 kişinin 25’i;
20-25 yaş aralığında, 27’si 25-30 yaş aralığında, 33’ü 30-40 yaş aralığında, 11’i 40-50 yaş
aralığında, 4’ü de 50 yaş ve üzeri aralığındadır. Elde edilen sonuçlara göre en fazla yaş
grubuna ait veri 33 kişiyle 30-40 yaş arasını kapsamaktadır. 100 kişinin; 43’ü 1-5 yıl arası,
28’i 5-10 yıl arası, 12’si 10-15 yıl arası, 9’u 15-20 yıl arası, 8’i 20 yıl ve üzeri tecrübeye
sahiptir. Bu verilerde aşağıdaki grafik de gösterilmiştir.
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Çizelge 3: Yaş Dağılımı

Çizelge 4: Mesleki Tecrübe

Mesleki Tecrübe

Yaş Dağılımı
20-25 yaş

25-30 yaş

40-50 yaş

50 + yaş

11%

30-40 yaş

1-5 yıl

5-10 yıl

15-20 yıl

20+ yıl

4%

9%

25%
33%

8%
43%

12%

27%

10-15 yıl

28%

Kişisel bilgi anlamında son olarak katılımcılara eğitim düzeyleri de sorulmuştur. 100 kişinin
70’i lisans, 13’ü yüksek lisans, 17’si ön lisans mezunudur. Elde edilen verilere göre en büyük
dağılımı lisans mezunları oluşturmaktadır.
Çizelge 5. Eğitim Düzeyi

Kullanılan SPSS programı ve excelde elde edilen sonuçlara göre israf türeleri ve etki
derecelerinin ortalamaları alınmıştır. 55 israf türü grafiklerin seçilebilmesi açısından en fazla
meydana gelen 30 israf türü daha sonra kalan 25 israf türü grafik haline getirilmiş. Aşağıdaki
grafikte veriler gösterilmiştir.
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Çizelge 6: İsrafa Neden Olan En Büyük 30 İsraf Nedeni

Aşağıdaki grafik de ise kalan 25 israf türüne ait grafik gösterilmiştir. İsrafa neden olan diğer
etkiler göz önüne alındığında tasarım kalitesinin kötü olması, projelerde tasarımın karışık
olması, hava durumunun etkileri vb. göze çarpmaktadır.

Çizelge 7: Diğer İsrafa Neden Olan 25 İsraf Nedeni
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Çizelge 8: İsrafa
En Büyük 13 Etki
EnNeden
BüyükOlan
13 Etki
4.1
4
3.9
3.8
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
Seri 1

Birbirlerine oranları yakınlıkları açısından israfa neden olan 13 israf türünün çok fazla etki
ettiği görülmüştür. Yukarıdaki grafiğe göre en fazla israfa neden olan etkiler sırasıyla: işçilerde
eğitim yetersizliği, sık tasarım değişiklikleri, vasıflı işçi sıkıntısı, işçinin neden olduğu hatalar,
çevre bilinci eksikliği, taraflar arası koordinasyon eksikliği, işçinin yanlış fikirleri, işçinin fazla
çalışma saati, tasarımcıların tecrübesizliği, tasarım hataları, zayıf işçilik, yönetimin zayıf
olması, atık yönetim planlama eksikliği olarak elde edilmiştir.
Yukarıdaki grafiğe göre en fazla israfa neden olan etkilerin başında işçilerin eğitim yetersizliği,
sık tasarım değişiklikleri, vasıflı işçi sıkıntısı, işçinin neden olduğu hatalar gelmektedir.
Grafiğin geneline de bakıldığında en çok israfa neden olan etkilerin çalışan kaynaklı olduğu
tespit edilmiştir.
3. SONUÇ
Yapılan anket sonucunda Düzce ilindeki şantiyelerde elde edilen sonuçlar ışığında aşağıdaki
sorunların olduğu tespit edilmiştir:
• En fazla israfa neden olan ilk 5 israf türü içerisinde işçinin eğitim yetersizliği, vasıflı
işçi sıkıntısı, işçi hataları olduğundan en büyük payı işçiye dair nedenler
oluşturmaktadır. Yanlış proje uygulamaları ve kaliteden ödün verilmiş ürünlerin elde
edilmesine sebep olur.
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• En fazla israfa neden etkilerden biri de tasarım kaynaklı sık tasarım değişiklikleri ve
revizyonlardır. Hem tasarım hem de proje sürecinde sürekli olarak değişimlerin
yaşanması ekonomik ve zaman anlamında sorunlara yol açacaktır.
• İsrafa neden olan diğer bir etkiyi de koordinasyon ve iletişim eksiklikleri
oluşturmaktadır. Şantiyelerin karmaşık yapısı sürekli sağlanmaya çalışan akışı
engelleyici bir faktördür. Proje hata ve yanlış anlaşılmalara neden olacaktır.
• Çevre bilincinin eksikliği de diğer bir nedendir. Umarsızca çevreye verilecek zararlar
gelecekte hava, su, toprak kirliliği gibi birçok soruna yol açacaktır.
• Diğer bir etken de yönetim eksikliğidir. Yönetimin zayıf olması ve etkin planlama
programlama aşamasının olmamasıdır. Yönetime dair eksiklikler proje aşamasında iş
programının gerisinde kalma ve ekonomik kayıpları beraberinde getirmektedir.
4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Çalışan kaynaklı hataların önüne geçebilmek için çalışanlara eğitim verilmelidir. Proje
başlangıcında iş programı programlı ve ileri görüşlülükle hazırlanmalı ve tasarım hataları için
kontroller sıklaştırılmalıdır. Zayıf bir yönetim zayıf proje ürününe sebebiyet verir.
Yöneticiler, projelere bakış açılarını genişletmeli ve bunun için doğru yönetimsel yaklaşımlar
gerçekleştirmelidir. Doğru bir yöntemle birçok sorun çözülebilir. İletişim ve koordinasyon
eksiklikleri için yönetici ve çalışan arasında ortak bir kanaate varılmalıdır. Çevre bilinci
eksikliği ise yine eğitimle çözülebilecek bir faktördür.
Sorunlara çözüm için genel bir yorum yapılacak olursa yalın yaklaşım meydana gelen israfları
elimine etmek için doğru yol olacaktır. Doğru uygulanan bir yalın üretim ve inşaat ilkeleri
birçok kaybı engelleyecektir. Örneğin şantiyede kanban sisteminin kullanılması cihazların
çalışıp çalışmadığını ölçeceğinden beklemelerden kaynaklı zamansan kaybın önüne
geçilebilir. Ya da 5S tekniği (ayıklama, düzenleme, temizlik, standardizasyon ve disiplin)
kullanarak şantiye düzenini oluşturma anlamında fayda sağlayacaktır.
Tasarımdan ürün çıktısına kadar olan aşamada; doğru tasarım, yönetim ve iş programları
genel manada birçok israfın önüne geçecektir. Şantiyelerin doğru işleyişi, uygulamaların
hatasız yapılabilmesi için çalışanlara eğitimlerinin verilmesi ve sürekli olarak yapılan işin
kontrolü sağlanmalıdır. Çalışanlara yönelik ödül ceza sistemleri de geliştirilebilir. Elde edilen
sonuç ve analizler ışığında israf türleri ve dereceleri belirlenmiş sorunun köküne inilmeye
çalışılmıştır. Yalın üretim ve yalın inşaat tekniklerinin kullanılmasının israfı önleme
anlamında önemli bir yaklaşım olarak benimsenmiş ve çözüm önerisi olarak sunulmuştur.
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