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Chair Paper Title Authors Speaker Co-Author
107 - Examination of Image Processing Studies and Techniques in Food Sector: 

A Literature Review

Tolga Hayıt, Hasan Erbay and 

Fatma Hayıt
Tolga Hayıt Tolga Hayıt

108 - Optimization of Gluten Free Cookie Flour by Using Response Surface 

Methodology
Fatma Hayit and Hülya Gül Fatma Hayıt Fatma Hayıt

111 - Forecast of Daily Average Air Temperature by Artificial Neural Networks: 

Yozgat Province Case

Tolga Hayıt, Ömer Dağıstanlı 

and Gökalp Çınarer
Tolga Hayit Tolga Hayit

146 - ACE I /D, LTA C804A, HPA-1(A/B) AND BETA FIBRINOGEN455 G-A GENE 

POLYMORPHISMS GENOTYPE AND ALLEL FREQUENCY IN ISCHEMIC STROKE 

PATIENTS

Ahmet Dönder Ahmet Dönder Ahmet Dönder

140 - Development of Student Attendance Application for Mobile Devices with 

RFID and Bluetooth Technologies

Cengiz Özcan, Fazıl Saray and 

Mustafa Tarı
Cengiz Özcan Cengiz Özcan

180 - Effect of Carbon Source in Preparation of Heteroatom Doped Carbon 

Quantum Dots as Fluorescent Probe for Amino Acids

Funda Copur, Erhan Zor, 

Sabri Alpaydin and Haluk 

Bingol

Funda Copur Funda Copur

181 - A Functionalized-Gold Nanoparticles Based Optical Nanosensor for 

Biomolecule Detection

Nisa Bekar, Kubra Soganci, 

İlker Akin, Haluk Bingol and 

Erhan Zor

Nisa Bekar Nisa Bekar

48 - Analysis of Real and Simulation Production Values of Kayseri OIZ Solar 

Power Plant

Ali Durmuş, Abdulkadir Dağlı, 

Tahir Karakoç and H. Nuh 

Sarp

Ali Durmuş Ali Durmuş

47 - Detection of Cell Defects in Photovoltaic Systems
Ali Durmuş, Abdulkadir Dağlı 

and Tahir Karakoç
Ali Durmuş Ali Durmuş
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Chair Paper Title Authors Speaker Co-Author

71 - Bitlis İli’nin Jeoturizm Potansiyeli
Nurullah Cihan Ağbay and 

Ömür Uçar

Nurullah Cihan 

Ağbay

Nurullah Cihan 

Ağbay

240 - Ulusal Turizm Kongrelerinde Yönetim Ve Organizasyon Alanı ile İlgili 

Yayınlanan Bildiriler Üzerine Bir Araştırma

Ömür Uçar and Nurullah 

Cihan Ağbay
Ömür Uçar Ömür Uçar

174 - A Simulation Study on Dependency Structure of Order Statistics
Ferhan Baş Kaman and Hülya 

Olmuş

Ferhan Baş 

Kaman

Ferhan Baş 

Kaman

175 - A New Modified Farlie-Gumbel-Morgenstern Copula
Ferhan Baş Kaman and Hülya 

Olmuş

Ferhan Baş 

Kaman

Ferhan Baş 

Kaman

87 - EMI Method Used in Structural Health Monitoring: A Literature Review
Gökhan Haydarlar and Mesut 

Tekkalmaz

Mesut 

Tekkalmaz

Mesut 

Tekkalmaz

130 - Synthesis and Characterization of a Novel Electrochromic Copolymer via 

Electrochemical Techniques
Emine Gül Cansu Ergün

Emine Gül 

Cansu Ergün

Emine Gül 

Cansu Ergün

18 - The Assessment of Expectations of Student and Instructor From 

Gastronomy and Culinary Arts Undergraduate Programs

Zühal Özdemir and Sıdıka 

Bulduk
Zühal Özdemir Zühal Özdemir

285 - The effect of vegetation’s surface in an temperature urban area

Nalan Demircioğlu Yıldız, 

Uğur Avdan, Sevgi Yılmaz 

and M. Akif Irmak

Nalan 

Demircioğlu 

Yıldız

Nalan 

Demircioğlu 

Yıldız

286 - Erzurum İspir İlçesinin Alternatif Turizm Kapsamında Agro-Turizm 

Potansiyelinin Değerlendirilmesi

M. Demir, Y. Bulut and A. M. 

Caner
Metin Demir Metin Demir

287 - Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Üniversite Yerleşke İçerisindeki 

Rekreasyonel Talep ve Eğilimleri

M. Demir, A. Mesut Caner, 

N. M. Fard and A. Rüzgar
Metin Demir Metin Demir

148 - Gumushane University Health Services Vocational High School Students' 

Determination Of Nomophobia Levels

Meltem Şahin and Sümeyya 

Kaya Budak

Sümeyya Kaya 

Budak

Sümeyya Kaya 

Budak

149 - DETERMINATION OF INFORMATION LEVEL ABOUT ANTIOXIDANCE OF 

VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES STUDENTS

Sümeyya Kaya Budak and 

Meltem Şahin

Sümeyya Kaya 

Budak

Sümeyya Kaya 

Budak

190 - İÇSEL PAZARLAMA UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİNDE 

ÖRGÜTSEL HİZMET ODAKLILIĞIN ARACILIK ROLÜNÜ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR 

ARAŞTIRMA

Ebru Sönmez Karapınar and 

Yasemin Kaya Harmancı

Ebru Sönmez 

Karapınar

Ebru Sönmez 

Karapınar

191 - PAZARLAMA STRATEJİSİ YARATICILIĞI, PAZARLAMA ETKİNLİĞİ VE 

İŞLETME PERFORMANSI İLİŞKİLERİ: MOBİLYA SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA

Ebru Sönmez Karapınar
Ebru Sönmez 

Karapınar

Ebru Sönmez 

Karapınar

Chair Paper Title Authors Speaker Co-Author
109 - Influence of Frozen Storage On Physical and Sensorial Properties of 

Partially-Baked Gluten-Free Bread
Fatma Hayit and Hülya Gül Fatma Hayıt Fatma Hayıt

110 - Grape Pomace as an Ingredient to Enhance the Nutritional and Functional 

Properties of Gluten-Free Cookies

Hülya Gül, Fatma Hayıt and 

Sultan Acun
Fatma Hayıt Fatma Hayıt

112 - Cloud-Based Mobile Health Monitoring System Design Using Wi-Fi 

Technology

Tolga Hayıt, Ferhat Oflezer 

and Uçman Ergün
Tolga Hayit Tolga Hayit

198 - The Concept of Eco-Psychology in Environment – Human Interaction
Ahmet Erkan Metin and 

Abdurrahman Karaman

Ahmet Erkan 

Metin

Ahmet Erkan 

Metin

199 - Inter-relations between Deep Ecology and Ecological Foot Print in 

Environmentalist Approaches

Ahmet Erkan Metin and 

Abdurrahman Karaman

Ahmet Erkan 

Metin

Ahmet Erkan 

Metin

200 - Applicability of “Nudge theory” for Sustainability of Habitable 

Environment

Ahmet Erkan Metin and 

Abdurrahman Karaman

Ahmet Erkan 

Metin

Ahmet Erkan 

Metin

220 - Renewed Furnace Design for Increasing Heating Rate in Aluminum Matrix 

Composite Production

Metin Önal and Mehmet 

Gavgalı
Metin Önal Metin Önal

223 - Determination of Unit Length Changes due to Deformations under 

Diagonal Pressure Loading for Brick Infill Walls Reinforced with Expanded Steel 

Plates

Alper Cumhur, Adİl Altundal 

and Sabahattin Aykaç
Alper Cumhur Alper Cumhur
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Chair Paper Title Authors Speaker Co-Author

222 - Investigation of ASTM F75 Co-Cr-Mo alloy abrasive wear behavior
Arsalan Alamdari and 

Mahmut Izciler 

Arsalan 

Alamdari

Arsalan 

Alamdari

225 - A modified two-dimensional (2D) risk model for occupational health and 

safety (OHS) risk assessment in mining environments

Muhammet Fatih Ak and 

Muhammet Gül

Muhammet 

Fatih Ak
Muhammet Gül

85 - Combined Heat Transfer in Glass and Plastic Covered Solar Collector
Zerrin Sert, Çisil Timuralp 

and Mesut Tekkalmaz

Mesut 

Tekkalmaz

Mesut 

Tekkalmaz

86 - Investigation of Heat Transfer and Fluid Flow in Horizontal Duct with 

Different Cavity Geometry

Çisil Timuralp, Zerrin Sert 

and Mesut Tekkalmaz

Mesut 

Tekkalmaz

Mesut 

Tekkalmaz

44 - Borik Asit İlavesinin Alüminyum Alaşımı Bir Kaymalı Yatak Malzemesine 

Etkileri

Yusuf Yakut, Selahattin 

Budak and Mehmet Kaplan

Selahattin 

Budak

Selahattin 

Budak

83 - Sertleştirilmiş AISI 51B60H Borlu Çeliğinin Abrazif Aşınma Davranışı Ümit Er Ümit Er Ümit Er

260 - Yüksek Yapı Tasarımında Parametreler: Kentsel Veriler
Asli Yildiz and Pinar Dinc 

Kalayci
Aslı Yıldız Aslı Yıldız

251 - Turhal MYO Öğrencilerinin Meslek Seçim Yeterlilikleri ve Meslek Seçimini 

Etkileyen Faktörler

Serkan Şenkal and Sabri 

Serkan Tan

Sabri Serkan 

Tan

Sabri Serkan 

Tan

219 - Kamu Eliyle Kent Merkezlerinde Yapılan Kentsel Dönüşüm Projelerinde 

Hak Sahipliği Dağılımı Kriterlerinin Belirlenmesi

Durmuş Akkaya and Şenay 

Atabay
Durmuş Akkaya Durmuş Akkaya

246 - Investigating Noise Performances of MOSFET-Only Filters Abdullah Yesil Abdullah Yesil Abdullah Yesil

164 - Ürün Maliyetini Azaltmak İçin İdeal Bakım Yönetimi
Hasan C. Öteyaka, Mustafa Ö 

Öteyaka and Ramazan Köse

H. Candan 

Öteyaka

H. Candan 

Öteyaka

165 - Veri Analiz Yöntemi ile Optimal Bakım Periyodunun Belirlenmesi
Hasan C. Öteyaka and 

Ramazan Köse

H. Candan 

Öteyaka

H. Candan 

Öteyaka

176 - Determination of The Best-Fit Copula Family for Air Temperature Data of 

Ankara

Ferhan Baş Kaman and Hülya 

Olmuş

Ferhan Baş 

Kaman

Ferhan Baş 

Kaman

226 - Cognitive approach to Memristor which is able to associative learning
Hakki Halil Babacan and 

Yunus Babacan
Yunus Babacan

Hakkı Halil 

Babacan

167 - DEĞİŞKEN MANYETİK ALANIN ISITMADA KULLANILMASI
T. Ağıl, S. Önal, V. Karaca and 

Hakan Çoban
Hakan Çoban Turan Ağıl

166 - EV AYDINLATMASINDA KAMAŞMA SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ
H. Çoban, V. Karaca, S. Önal 

and Turan Ağıl
Turan Ağıl Hakan Çoban

247 - Financial Problems in Entrepreneurship, Subsidies of Small and Medium 

Industry Development Organization (SMIDO) and Gender Effects: Sample of 

Tokat Province

İsmail Tuna, Yılmaz Seçgin 

and Lütfullah Dağkurs
İsmail Tuna İsmail Tuna

30 - Determination of Dimensions in Wooden Reel Production: A Decision 

Support Model

Erkan Sami Kökten and Cağrı 

Sel

Erkan Sami 

Kokten

Erkan Sami 

Kokten

56 - Optimization of Deadweights Caused by the Design of Industrial Robot 

Arms

Mustafa Buğday and 

Mehmet Karalı

Mustafa 

Buğday

Mustafa 

Buğday

57 - Son Dönem Kentsel Tasarım Proje Yarışması Yaklaşımlarının Peyzaj 

Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi

Abdullah Çığ̇dem and Duygu 

Akyol

Abdullah 

Çiğdem

Abdullah 

Çiğdem

72 - Economic Power Flow and Active Power Loss Minimization in Multi-

terminal HVDC Systems using Artificial Bee Colony Algorithm

Faruk Yalçın and Uğur 

Arifoğlu
Faruk Yalçın

Nurallah Cihan 

Ağbay

73 - Genetic Algorithm Solution for Optimal Active Power Flow in Multi-

terminal HVDC Systems

Faruk Yalçın, Sezgin Kaçar 

and Uğur Arifoğlu
Faruk Yalçın Faruk Yalçın

74 - Optimal Active Power Flow Solution in Multi-terminal AC-DC Systems 

through Artificial Bee Colony Algorithm

Faruk Yalçın, Sezgin Kaçar 

and Uğur Arifoğlu
Faruk Yalçın Faruk Yalçın

75 - Optimal Reactive Power Flow and Economic Power Dispatch in Multi-

terminal AC-DC Systems based on Genetic Algorithm

Faruk Yalçın and Uğur 

Arifoğlu
Faruk Yalçın Faruk Yalçın

277 - ENERJİ KIRICILARIN HİDROLİK SIÇRAMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DENEYSEL 

OLARAK İNCELENMESİ

C. Yerdelen, P. Ahmedzade, 

C. Özyaman, İ. E. Aytekin, M. 

Yaman, O. Aksoy and Selim 

Altun

Cahit Yerdelen Cahit Yerdelen

278 - AÇIK KANAL AKIMLARINDA SÜRTÜNME KUVVETİNİN ENERJİ KAYBINA 

ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

C. Yerdelen, S. Altun, C. 

Özyaman, Ş. O. Kağan 

Çapkın, E. Akçadağ, E. Yücel 

and P. Ahmedzade

Cahit Yerdelen Cahit Yerdelen

279 - KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN BATI ANADOLU AKIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Cahit Yerdelen, Selim Altun, 

Cansu Özyaman and Perviz 

Ahmedzade

Cahit Yerdelen Cahit Yerdelen

262 - A INNOVATIVE MENTORING APPLICATION: REVERSE MENTORING Nermin Kişi Nermin Kişi Nermin Kişi

84 - Konservatuvar Düzeyinde Enstrüman Eğitiminde Uzaktan Eğitim Metodu Arman Artaç Arman Artaç Arman Artaç
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Chair Paper Title Authors Speaker Co-Author

19 - Nano Al2o3 Parçacıklarının Uçucu Kül Temelli Geopolimer Harçların 

Mekanik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması

Uğur Durak, Okan Karahan, 

Burak Uzal, Serhan 

İlkentapar and Cengİz Duran 

Atış

Uğur Durak Uğur Durak

22 - Uçucu Kül Tabanlı Sodyum Meta-Silikat ve Isı ile Aktifleştirilen Geopolimer 

Harcın Dayanım Gelişmesi

Cengiz Duran Atış, Omeed 

Adwal Ali Ali, Uğur Durak, 

Serhan İlkentapar and Okan 

Karahan

Uğur Durak Uğur Durak

291 - Stronsiyum ve Stronsiyum-Magnezyum katkılarının Al-9Si Alaşımının 

Yapısal ve Mekanik Özelliklerine Etkisi

Ali Paşa HekİmoĞlu, Merve 

ÇaliŞ and Gizem Ayata

Ali Paşa 

Hekimoğlu

Ali Paşa 

Hekimoğlu

60 - Ultra Yüksek Mukavemetli Sac Metal Malzemelerin Sayısal Analiz 

Yöntemiyle Sınır Çekme Oranının Tespiti

Nurı ̇Şen, Ilyas Uygur and 

Mert Kilinçel
Nuri Şen Nuri Şen

188 - Pathological Element-Based Memelement Circuit Yunus Babacan Yunus Babacan Yunus Babacan

213 - Mobil Vinç Bomlarındaki Sehim Kontrolünün ANSYS ve Alternatif 

Metotlarla Karşılaştırılması

Emrah Sert and Mehmet 

Bağcı
Emrah Sert Emrah Sert

209 - BİYOPOLİMER ESASLI KRİYOJEL DOKU İSKELELERİ

Burcu Oktay, Tuğçe Kutlusoy, 

Nilhan Kayaman-Apohan, 

Mediha Süleymanoğlu and 

Serap Erdem Kuruca

Burcu Oktay Burcu Oktay

120 - Jeotermal Güç Destekli Bölgesel Enerji Dönüşüm Sisteminin 

Termodinamik Analizi

Ahmet Elbir and Murat 

Öztürk
Ahmet Elbir Ahmet Elbir

214 - Investigation of Ferromagnetic Core Effect on the Coils under Alternative 

and Direct Currents

Mehmet Ali Özçelik and 

Ahmet Aycan
Ahmet Aycan Ahmet Aycan

46 - Potential Contribution to Antidiabetic Treatments of Epstein-Barr Virus 

Proteins LMP1 and EBNA1

Merve Şen, Mustafa Altindis, 

Serkan Şen, Sefa Çelik, 

Korhan Altunbas and İbrahim 

Hakki Cigerci

Serkan Şen Merve Şen

50 - Moora Metodu ile Bir İşletmenin İş Başvurularının Değerlendirilmesi
Alparslan Serhat Demir and 

Mine Büşra Gelen

Mine Büşra 

Gelen

Alparslan 

Serhat Demir

99 - Menteşeoğulları Beyliği Dönemi Hamamları’nın Kural Tabanlı Analiz 

Yöntemi İle Mekan Kurgusunun Çözümlenmesine Yönelik Araştırma

Meliha Havva Öz and Arzu 

Özen Yavuz

Arzu Özen 

Yavuz

Meliha Havva 

Öz

100 - Sivrihisar Geleneksel Konutlarinin Mekansal Kullanim Bağlaminda Biçim 

Grameri İle İrdelenmesi Ve Geleneksel Kent Dokusundaki Kurgusu
Kadir Öz and Arzu Özen Yavuz

Arzu Özen 

Yavuz
Kadir Öz

61 - An Experimental investigation of the effect of a sepiolite catalyst on 

biomass pyrolysis

Mert Kilincel and Ethem 

Toklu
Mert Kilincel Mert Kilincel

54 - Dry and Wet Chemical Etching Techniques for Patterning Silicon Surface Serra Altınoluk Serra Altınoluk Serra Altınoluk

208 - Video Mapping Uygulamalarının Deneyim Odaklı İncelenmesi
Selin Özgün and Arzu Özen 

Yavuz
Selin Özgün Selin Özgün

263 - Tek Düğüm ve Çok Düğüm Hadoop Ortamı İle Sunucu Erişimi Günlükleri 

Analiz Edilerek Sunucu Bakımı İçin Doğru Zamanlama Tespiti

Ferhat Oflezer and Turgay 

Tugay Bilgin
Ferhat Oflezer Ferhat Oflezer

59 - Contribution of Kartepe Test and Research Center (KARTEAM) Project to 

Applied Technical Education

Serkan Aktaş, Mustafa 

Tümer, Ahmet Çalışkan, 

Ersoy Kelebekler, Murat 

Ayaz, Erdem Yeğin and Engin 

Özdemir

Ahmet Çalışkan Ahmet Çalışkan

157 - Kartepe Test and Research Center (KARTEAM) Project for the 

Development of University Industry Cooperation in Kocaeli Province

Ersoy Kelebekler, Murat 

Ayaz, Serkan Aktaş, Mustafa 

Tümer, Ahmet Çalışkan, 

Erdem Yeğin and Engin 

Özdemir

Ahmet Çalışkan Ahmet Çalışkan

202 - Bilim, Felsefe ve Sanatta Göreliliğin Mimaride Yansımaları Hatice Çopur and Adnan Aksu Hatice Çopur Hatice Çopur

133 - Dye of Waste Tae Extract Wıth Mordant-Varnish and The Effect Of Color 

Changes On Wood

Abdi Atılgan, Hüseyin Tan, 

Hatice Ulusoy, Nurgül Ay and 

Hüseyin Peker

Hatice Ulusoy Hatice Ulusoy
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Paper Title Authors Speaker Co-Author
13 - Creative Accounting Practice in Turkey on Scope of Responsibilities of the 

Independent Auditors
Murat Genç Murat Genç Murat Genç

132 - Natural Dye With Ecological System and Some Phsical Properties
H. Ulusoy, O. Perçin, A. 

Atılgan,N. Ay and H. Peker
Hatice Ulusoy Abdi Atılgan

134 - Effects Of Upper Surface 8Nanotechnology Varnish) Materials On 

Technological Properties Of Unimpregnated/Impregnated Wood And Modeling 

with Artificial Neural Networks (ANN)

Hatice Ulusoy, Mehmet 

Özcan, Osman Perçin, Abdi 

Atılgan and Hüseyin Peker

Hatice Ulusoy Abdi Atılgan

116 - MİMARLIKTA YENİLİKÇİ TASARIM YAKLAŞIMLARI OLARAK: ÜRETKEN 

BİÇİMLENDİRME YAKLAŞIMLARI

Yelda Canbeyli and Arzu 

Özen Yavuz

Arzu Özen 

Yavuz
Yelda Canbeyli

52 - Mevduat Bankalarının Kârlılığı Ekonomik Büyümeyi Nasıl Etkiler: 

Türkiye’deki Durum
Nigar Alev Nigar Alev Nigar Alev

53 - KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK 

İLİŞKİSİ: TODA-YAMAMOTO YAKLAŞIMI
Nigar Alev Nigar Alev Nigar Alev

141 - The Current Situation and Development of Textile Industry in Turkey
Seval Uyanık, Muhittin Metin 

and Dilan Canan Çelikel
Muhittin Metin Seval Uyanık 

24 - Makine Koruyucularının İptal Edilme Nedenleri ve İş Kazalarına Etkisi Ramazan Kayabaşı
Ramazan 

Kayabaşı

Ramazan 

Kayabaşı

9 - Effects Of Heat Treatment On The Microstructure And Mechanical 

Properties Of Titanium Alloys
Mehmet Ekici Mehmet Ekici Mehmet Ekici

89 - A Comparative Study of Quantitative Image Analyze and X-Ray Diffraction 

Methods for Carbide Amount in composite coatings on steel

Koray Kılıçay, Esad Kaya, 

Ismail Bayar and Mustafa 

Ulutan

Esad Kaya Esad Kaya

90 - Precise Measurement of Wear Rate Method for ASTM G-99 Wear Test
E. Kaya, K. Kılıçay, İ. Bayar 

and M. Ulutan
Esad Kaya Koray Kılıçay

42 - Jeotermal Enerji Kullanılarak Termoelektrik Jeneratör İle Elektrik Enerjisi 

Üretimi

Ramazan Kayabaşı and 

Kemal Atik

Ramazan 

Kayabaşı

Ramazan 

Kayabaşı

215 - KRİTİK-AHP ve TOPSİS Bütünleşik Yaklaşımıyla Lojistik Yer Seçimi
Ç. Tabak, K. Yildiz and 

Mehmet Akif Yerlikaya

Mehmet Akif 

Yerlikaya

Mehmet Akif 

Yerlikaya

29 - Eğitimde Yeni Öğretim Teknolojileri: Harmanlanmış Eğitim Modeli Erkan Bülbül Erkan Bülbül Erkan Bülbül

45 - Eğitimde Sosyal Sermaye'nin İstihdam Üzerine Etkilerinin Analizi Fatime Gül Oktay F. Gül Oktay F. Gül Oktay

244 - Battlefield Tourism and Reenactment of Battles: 946th Anniversary 

Celebrations of the Victory of Battle of Manzikert
Onur Akbulut Onur Akbulut Onur Akbulut

184 - An investigation into Changes in Lubricant Oil Properties after a Long-

Term Usage

Ecem Muge Andoglu and 

Alev Akpinar Borazan

Ecem Muge 

Andoglu

Alev Akpinar 

Borazan

270 - Comparison of Expectations and Satisfaction of Vocational Students from 

Training Model

Veli Erdinç Ören and Tuba 

Şahin Ören

Tuba Şahin 

Ören

Tuba Şahin 

Ören

255 - Sustainability Within The Context of Gastronomy Tourism: The Case of 

Ebem Köftesi

Tuba Şahin Ören and Veli 

Erdinç Ören

Veli Erdinç 

Ören

Veli Erdinç 

Ören

201 - Effect of Ca+2 on Micelle Behavior of Anionic Surfactant Ş. Balbay and Ç. Açıkgöz Şenay Balbay Şenay Balbay

31 - Organic Sensitizers Containing Donor-π-Acceptor Type Anthracene for Dye 

Sensitized Solar Cells

Yasemin Torlak, Arif Kıvrak 

and Mahmut Kuş
Yasemin Torlak Yasemin Torlak

32 - Electrochemical and Electrochromic Behavior of Copolymer Containing 

Thiophene and Carbazole

Yasemin Torlak, Rukiye 

Ayrancı and Metin Ak
Yasemin Torlak Yasemin Torlak

218 - Enerji Verimli Yeşil Bina Kapsamında Dünyanın İlk LEED Sertifikalı 

Hastanesi: Memorial Bahçelievler Hastanesi

Meryem Alagöz and Pelin 

Sarıcıoğlu
Meryem Alagöz Meryem Alagöz

177 - Analyzing of Kinetic and Biomimetic Design Approaches by Examples
Pelin Sarıcıoğlu and Meryem 

Alagöz
Pelin Sarıcıoğlu Pelin Sarıcıoğlu

55 - Fabrication Techniques for Light Trapping and Capturing Textures in 

Crystalline Silicon Solar Cells

Serra Altınoluk and Raşit 

Turan
Serra Altınoluk Serra Altınoluk

25 - Çevre Mühendisliğinin Tarihçesi ve Gelişimi Afşın Yusuf Çetinkaya
Afşın Yusuf 

Çetinkaya

Afşın Yusuf 

Çetinkaya

62 - Economic Growth and Foreign Trade: A Causality Relationship for Turkey Hasan Alp Özel Hasan Alp Özel Hasan Alp Özel

63 - Globalization and Development of Foreign Trade in Turkish Economy Hasan Alp Özel Hasan Alp Özel Hasan Alp Özel

195 - Güneş Enerjisi Kaynaklı Kombine Isıtma ve Soğutma Sistemi Tasarımı ve 

Prototip Üretimi

O. İpek, S. Alomari, B. Gürel, 

M. Kan and Mohammed 

Alkhalidi

Osman İpek Sedeeq Alomari

245 - Geographical Information Systems (GIS) Utilization in Tourism: Examples 

from Turkey and World
Yakın Ekin Yakın Ekin Yakın Ekin

299 - Comparison of Basic Soft Switching Techniques in DC-DC Boost 

Converters used in PV Panels

N. Suleyman Ting, Y. Sahin 

and Yunus Babacan
Yunus Babacan Yunus Babacan
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Chair Paper Title Authors Speaker Co-Author
66 - The Effect of Laying Direction on the Mechanical and Comfort Properties of 

Cross and Cross/Parallel Laid Nonwoven Fabrics
Pelin Gürkan Ünal

Pelin Gürkan 

Ünal

Pelin Gürkan 

Ünal

142 - Gölcük Atık Yönetiminin Planlanmasında Çocuk ve Kadının Hizmet Birliği 

Modelindeki Rolü

Arzu Morkoyunlu Yüce, 

Gönül Konakay, Ayfer 

Özmen, Şebnem Erkebay and 

Serkan Aksöz

Arzu 

Morkoyunlu 

Yüce

Arzu 

Morkoyunlu 

Yüce

144 - SİPAHİLER VE SEVİNDİKLİ GÖLETİ ALGLERİ (KOCAELİ/TÜRKİYE)
Arzu Morkoyunlu Yüce and 

Ece Gezgin Demir

Arzu 

Morkoyunlu 

Yüce

Arzu 

Morkoyunlu 

Yüce

123 - Depremleri Önceden Belirlemede Fayların Sismogenik Özelliklerinin 

Jeofizik ve Jeodezik Görüntüleme Yöntemi ile Belirlenmesi: Kuzey Anadolu Fay 

Zonu Örneği

Şakir Şahin and Guoyan Jiang Şakir Şahin Şakir Şahin

88 - Numerical and Analytical Analysis of Hertz Contact Pressure in ASTM G99 

Wear Test

Esad Kaya, Koray Kılıçay and 

Mustafa Ulutan
Esad Kaya Koray Kılıçay

241 - The Effect of Entrepreneurship Education on Entrepreneurship Tendency: 

The Sample of Gaziosmanpaşa University Turhal Applied Technology and 

Management School Department of Banking and Insurance

Yılmaz Seçgin, İsmail Tuna 

and Lütfullah Dağkurs
Yılmaz Seçgin Yılmaz Seçgin

160 - The Effect of Exam Anxiety on Blood Pressure and Heart Rate in 

Paramedic Students

Fatma Topal, Dilek Gümüş 

and Nedime Köşgeroğlu
Fatma Topal Fatma Topal

298 - The Effect of Academic Stress on Oxygen Saturation in Paramedic Students
Dilek Gümüş, Fatma Topal 

and Nedime Köşgeroğlu
Dilek Gümüş Dilek Gümüş

161 - Vocational Schools Dialysis Programs Current Situation, Problems and 

Solution Suggestions
Fadime Göktaş Fadime Göktaş Fadime Göktaş

95 - Status and Job Opportunities in the Landscape and Ornamental Plants 

Programs of Vocational Schools of at the Universities in Turkey
Şirin Silahlı Böge

Şirin Silahlı 

Böge

Şirin Silahlı 

Böge

307 - Aksaray İlinde İnşaat Sektörünün Sürdürülebilirliği Açısından Toplu 

Konutlarda Peyzaj Tasarımının

Önemi

Şirin Silahlı Böge
Şirin Silahlı 

Böge

Şirin Silahlı 

Böge

117 - A Stochastic Binary Opinion Model
Serap Tay Stamoulas and 

Muruhan Rathinam

Serap Tay 

Stamoulas

Serap Tay 

Stamoulas

261 - Numerical Modeling of Infilled Reinforced Concrete Frame and Its 

Verification

Vesile Hatun Akansel and 

Ahmet Yakut

Vesile Hatun 

Akansel

Vesile Hatun 

Akansel

10 - Investigation of Mechanical Properties of The Milled Glass Fiber Powder 

Reinforced Polypropylene Composite
Mehmet Ekici Mehmet Ekici Mehmet Ekici

81 - Investigation of Usage of Waste Fine Fire Clay Ceramic Sanitaryware 

Products in Polymer Matrix Composite Production

Gökhan Açıkbaş and Hasan 

Göçmez
Gökhan Açıkbaş Gökhan Açıkbaş

82 - The Influence of Wall Tile and Glass Fiber Waste Particle Sizes on the Wear 

Behavior of Hybrid Epoxy Matrix Composites

Nurcan Çalış Açıkbaş, 

Gökhan Açıkbaş, Bilge Yaman 

and Selçuk Özcan

Nurcan Çalış 

Açıkbaş

Nurcan Çalış 

Açıkbaş

98 - Production of a Polymer Matrix Composite Material with Antibacterial 

Property

Selçuk Özcan and Gökhan 

Açıkbaş
Selçuk Özcan Selçuk Özcan

91 - Real World NOx Emissions of a City Bus under Urban Driving Conditions Şeref Soylu Şeref Soylu Şeref Soylu

94 - Effect of Temperature on Sensors Used in Structural Health Monitoring: A 

Literature Review

Mesut Tekkalmaz and 

Gökhan Haydarlar

Gökhan 

Haydarlar

Gökhan 

Haydarlar

23 - Language Learning Strategy Preferences of 1st Year Students of Uzunköprü 

Vocational College
Aybüke Arık Aybüke Arık Aybüke Arık

189 - Kablosuz Ağlarda Şifreleme Algoritmalarının Performans Analizi
Selçuk Ökdem and Mehmet 

Kırtay
Mehmet Kırtay Mehmet Kırtay

114 - RESEARCHİNG OF THE SECTOR APPLICATIONS IN THE CONSTRUCTION 

DEPARTMENT IN THE VOCATIONAL HIGH SCHOOL AND DETERMINATION OF 

DEFICIENCIES AND PRESENTATION OF SOLUTION PROPOSALS (UNIVERSITY OF 

AKSARAY EXAMPLE)

Yasin Göktaş and Bengü 

Çorakçı
Yasin Göktaş Yasin Göktaş

217 - THE FUNCTION OF METALLIZATION, PRIVATIZATION, 

COMMERCIALIZATION AND STANDARDS IN EDUCATION AS A RESULT OF 

GOVERNMENT’S SELF- LEVELING FROM THE FINANCE OF EDUCATION

Anıl Sağlam Anıl Sağlam Anıl Sağlam

227 - DETERMINATION OF TEACHERS’ DEMAND BY USING AGE PYRAMIDS 

BETWEEN THE YEARS 2015-2020
Anıl Sağlam Anıl Sağlam Anıl Sağlam

243 - ÖĞRENCİLERİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Serkan Tan and Mutlu Arman Mutlu Arman Serkan Tan

242 - ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE MUTLULUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Mutlu Arman and Serkan Tan Serkan Tan Mutlu Arman
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Chair Paper Title Authors Speaker Co-Author

49 - The Effects on Energy Efficiency of Industry 4.0
Ali Durmuş, Abdulkadir Dağlı 

and Tahir Karakoç
Ali Durmuş Ali Durmuş

122 - Yapay Arı Koloni Algoritmasının Büyük Boyutlu Problemler için ARM 

Tabanlı Mobil Platformda Performans Analizi

Selçuk Aslan, Alperen Aksoy 

and Melih Günay
Alperen Aksoy Alperen Aksoy

150 - Coriolus versicolor ile Gümüş Nanopartiküllerin Biyosentezi

Fatma Deniz, Ali Osman 

Adıgüzel and Mehmet Ali 

Mazmancı

Fatma Deniz Fatma Deniz

193 - Organik Rankine Çevriminde, R134a Kullanılarak Elektrik Enerjisi Üretimi
Osman İpek, Merve Göltaş, 

Mehmet Kan and Barış Gürel
Osman İpek Merve Göltaş 

194 - Toprak Kaynaklı Isı Pompası ile Isparta Şartlarında Bir Isıtma Uygulaması

Osman İpek, Mohammed 

Alkhalidi, Mehmet Kan, Barış 

Gürel and Sedeeq Alomari

Osman İpek
Mohammed 

Alkhalidi

153 - Use of Geocells and Working Mechanism
Kaan Yünkül and Ayhan 

Gürbüz
Kaan Yünkül Kaan Yünkül

187 - Comparing the Performance of Encryption Algorithms in ZigBee Based 

Wireless Sensor Networks
Cebrail Çiflikli and Kadir Aba Kadir Aba Kadir Aba

Chair Paper Title Authors Speaker Co-Author
51 - Şehirlerin Marka İmajının Geliştirilmesinde Halkla İlişkiler Faaliyetleri: 

Antalya Örneği
Selin Ünal Çimçek

Selin Ünal 

Çimçek

Selin Ünal 

Çimçek

67 - Reklam ve Kavramsal Fotoğrafçılık Doğan Aydoğan D. Aydoğan D. Aydoğan

68 - Sinema ve Turizm; Mekanların Pazarlanması Doğan Aydoğan D. Aydoğan D. Aydoğan

76 - Açık Ofislerde Çağrı Merkezi Masalarının Özelliklerinin Çalışanların 

Memnuniyetine Etkilerinin Belirlenmesi

Ahmet Mestan, Kemal 

Yıldırım and Ayşen Özkan
Ahmet Mestan Ahmet Mestan

37 - YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN DESTİNASYON İMAJINA İLİŞKİN ALGI 

FARKLIKLIKLARI: PAMUKKALE ÖRNEĞİ

A. Soylu, N. Selma Özdipçiner 

and S. Ceylan
Ali Soylu Ali Soylu

77 - TRADITIONAL TURKISH HOUSES IN KUTAHYA CENTER A. Telli and A. Mestan Ali Telli Ali Telli

92 - Investigation of the Piezoelectric Charge Coefficients at Varying 

Temperatures

Mesut Tekkalmaz and 

Gökhan Haydarlar

Gökhan 

Haydarlar

Gökhan 

Haydarlar

93 - An Experimental Investigation of the Temperature Effect on Anti-

Resonance Frequency

Mesut Tekkalmaz and 

Gökhan Haydarlar

Gökhan 

Haydarlar

Gökhan 

Haydarlar

17 - Tokat İlinde Kentsel Büyümenin SLEUTH Modeli İle Simülasyonu
A. Doğukan Yazıcı, Derya 

Öztürk and İ. E. Ayazlı

A. Doğukan 

Yazıcı

A. Doğukan 

Yazıcı

96 - Güneş Enerjisi Destekli Kurutma Sistemi İle Elma Ürününün Kurutulması ve 

Kurutma Değerlerinin Yapay Sinir Ağı İle Modellenmesi

Ahmet Doğukan Yazıcı and 

Mehmet Daş

Ahmet 

Doğukan Yazıcı

Ahmet 

Doğukan Yazıcı

156 - Creating Lean Processes in Disaster Depots
Cumhur Özkaptan and Celal 

Özkale

Cumhur 

Özkaptan

Cumhur 

Özkaptan

296 - Design, Analysis and Optimization of the Cooling System for Plastic 

Injection Molding Process
Erdal Öztürk Erdal Öztürk Erdal Öztürk

151 - Inverting Current Feedback Operational Amplifier Based A New Third 

Order Quadrature Oscillator Design

İhsan Karacan and Ahmet 

GÖkçen
İhsan Karacan Ahmet Gökçen

158 - Operating of Asynchronous Motor in Generator Mode with Variable Load, 

Unload and Experimental Investigation of Output Electrical Parameters

Mehmet Ali Özçelik and 

Ahmet Aycan
Ahmet Aycan Ahmet Aycan

216 - Measurement of Base Insulation Resistance in Different Floor Coverings
Mehmet Ali 

Özçelik and Ahmet Aycan
Ahmet Aycan Ahmet Aycan

171 - Solvent Free Synthesis of New Phthalocyanine Derivatives and 

Characterization by Spectroscopic Techniques
Yusuf Yılmaz Yusuf Yılmaz Yusuf Yılmaz

303 - Substitiution of Construction and Demolition Waste as Fine Aggregates 

for Concrete Production
İrem Şanal İrem Şanal İrem Şanal

118 - Güneş Enerjisinin Isıl Olarak Depolanması
M. E. Canli, Himmet Erdi 

TanÜrÜn and Adem Acir

Himmet Erdi 

Tanürün

Mehmet Emin 

Canli
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Chair Paper Title Authors Speaker Co-Author

8 - Constructing seating equipment design in landscape architecture education
Tugba Düzenli, Sema Mumcu 

and Abdullah Çiğdem

Abdullah 

Çiğdem
Tugba Düzenli

15 - Youths Uses of Openspaces: Example of KTU Kanunı Campus
Tugba Düzenli, Emine Tarakçı 

Eren and Elif Merve Alpak

Emine Tarakçı 

Eren 
Tugba Düzenli

237 - Kanonik Korelasyon Analizi Tabanlı Ses Ayrıştırma Algoritmalarının İşlem 

Süresi Azaltımı - Processing Time Reduction of Canonical Correlation Analysis 

Based Sound Separation Algorithms

Hüsamettin Çelİk, Fatih 

Yavuz Ilgin and Yusuf Sevİm

Fatih Yavuz 

Ilgın

Fatih Yavuz 

Ilgın

239 - Negatif Olmayan Matris Ayrıştırma ile Tek Kanal Kör Kaynak Ayrıştırma- 

Single Channel Blind Source Separation Using Nonnegative Matrix Factorization

Hüsamettin Çelik, Fatih 

Yavuz Ilgin and Yusuf Sevİm

Fatih Yavuz 

Ilgın

Fatih Yavuz 

Ilgın

257 - Non-Magnetic Materials Assignment based on Artificial Neural Network

Umut Özkaya, Şaban Öztürk, 

Levent Seyfi and Bayram 

Akdemir

Umut Özkaya Umut Özkaya

258 - Faults Detection With Image Processing Methods In Textile Sector

Umut Özkaya, Şaban Öztürk, 

Kubilay Tuna, Levent Seyfi 

and Bayram Akdemir

Umut Özkaya Umut Özkaya

229 - From Istanbul to New York: Bi-Cultural Learning Experience in Fashion 

Design
Gozde Goncu Berk

Gözde Goncu 

Berk

Gözde Goncu 

Berk

163 - Investigation of Railway System Automation Levels of Istanbul 

Metropolitan Areas

Emre Bahçivan and Özgür 

Turay Kaymakçı
Emre Bahçivan Emre Bahçivan

Yüz Nakillerinde Fonksiyonel Gelişimin Yüzey EMG Kullanılarak Analizi: Literatür 

İncelemesi

Serkan Şenkal, Hakan Çoban, 

Mustafa Demir and Arzu 

Sarıgül

Arzu Sarıgül Arzu Sarıgül

238 - Internet Usage and Safety Behaviors of Primary School Students
Mustafa Tarı, Şakir Taşdemir 

and Cengiz Özcan
Mustafa Tarı Mustafa Tarı

283 - Numerical Modeling of a Francis Turbine Draft Tube Under Full and Partial 

Loads

Aydın Hacı Dönmez, Levent 

Kavurmacıoğlu and Zehra 

Yumurtacı

Aydın Hacı 

Dönmez

Aydın Hacı 

Dönmez

284 - Numerical Simulation of a Cavitating Centrifugal Pump

Aydın Hacı Dönmez, Zehra 

Yumurtacı and Levent 

Kavurmacıoğlu

Aydın Hacı 

Dönmez

Aydın Hacı 

Dönmez

183 - Hepatit Karar Destek Sistemlerinde Sınıflandırma Yöntemlerinin 

Performansının İncelenmesi
Sema GÜzel and Ahmet Alkan Sema Güzel Sema Güzel

172 - Design of “Deep Learning Controller”
Köksal Erentürk and Saliha 

Erentürk
Köksal Erentürk Köksal Erentürk

173 - Design and Application of Grey Predictor for Unglazed Transpired Solar 

Collector

Saliha Erentürk and Köksal 

Erentürk
Köksal Erentürk Saliha Erentürk

154 - Innovative Trends on Engineering Education
Köksal Erentürk and Saliha 

Erentürk
Köksal Erentürk Köksal Erentürk

155 - Energy Storage Systems and Future Trends
Saliha Erentürk and Köksal 

Erentürk
Köksal Erentürk Saliha Erenturk

3 - AKSARAY İLİ BELİSIRMA KÖYÜ DOKUMALARI Semra Kılıç Karatay
Semra Kılıç 

Karatay

Semra Kılıç 

Karatay

4 - AKSARAY İLİ YORGANCILIK SANATI Semra Kılıç Karatay
Semra Kılıç 

Karatay

Semra Kılıç 

Karatay

5 - AKSARAY-AKHİSAR KÖYÜ HASIR ÖRME SANATI Semra Kılıç Karatay
Semra Kılıç 

Karatay

Semra Kılıç 

Karatay

293 - Outdoor Zippered Curtains
Alime Aslı İlleez and Bülent 

İlleez
Alime Aslı İlleez Bülent İlleez

294 - Applications of Data Envelopment Analysis in Textile Sector 
Alime Aslı İlleez and Mücella 

Güner
Alime Aslı İlleez Mücella Güner

14 - A DESIGN PROCESS IN LANDSCAPE ARCHITECTURE EDUCATION

Elif Bayramoğlu, Umut 

Büyükkurt and Nazlı Mine 

Yurdakul

Nazlı Mine 

Yurdakul

Nazlı Mine 

Yurdakul

28 - Job Analysis in Manufacturing Industry and An Application in The Furniture 

Industry

Günay Özbay, Erkan Sami 

Kökten, Recep Yazıcı, 

Tunahan Akkaya and Ömer 

Sönmez

Erkan Sami 

Kokten
Günay Özbay
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Chair Paper Title Authors Speaker Co-Author

113 - Error Control of Cylindrical Objects with Image Processing
Kürşad Uçar and Hasan 

Erdinç Koçer
Kürşad Uçar Kürşad Uçar

136 - Yenilikçi Soğutma Teknolojileri: Isı Boruları
Burak Markal and Kübra 

Aksoy
Kübra Aksoy Burak Markal

304 - SUPERVISED IMAGE CLASSIFICATION METHODS FOR EXTRACTING MAN-

MADE OBJECTS FROM HIGH RESOLUTION REMOTELY SENSED IMAGERY
Serhat Şenses Serhat Şenses Serhat Şenses

178 - Fuzzy Control Based Physiological Home Automation

Fatih Tahtasakal, Ö. Fatih 

Keçecioğlu, Ahmet Gani and 

Mustafa Şekkeli

Fatih 

Tahtasakal

Fatih 

Tahtasakal

131 - The Sample of Workplace Applied Training In Çumra Vocational School Günel Yılmaz Günel Yılmaz Günel Yılmaz

169 - A New Photocatalyst for Wastewater Treatment; Preparation and 

Application on Orange G as Organic Pollutant
Yusuf Yılmaz Yusuf Yılmaz Yusuf Yılmaz

170 - Phthalocyanine Based Pigments and Application Fields in World Yusuf Yılmaz Yusuf Yılmaz Yusuf Yılmaz

297 - Fuzzy Priority Rules for Fuzzy Scheduling Problems Murat Gülbay Murat Gülbay Murat Gülbay

295 - An Intelligent Shelf System Design and Ergonomic Analysis by using CATIA 

Software

Erdal Öztürk and Murat 

Gülbay
Erdal Öztürk Murat Gülbay

276 - KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDE AKTÖRLERİN İŞBİRLİĞİNİN ROLÜ; 

FİKİRTEPE, İSTANBUL, TÜRKİYE

Tuba Sarı Haksever and 

Candan Çınar Çıtak

Tuba Sarı 

Haksever

Tuba Sarı 

Haksever

192 - İlk ve Acil Yardım Programlarında Travma Eğitimi Fatma Gök Fatma Gök Fatma Gök

35 - EV TEKSTİLİ ÜRETİMİNDE İKİ EL HAREKET ANALİZİ UYGULAMASI Can Ünal Can Ünal Can Ünal

102 - Investigation of Antibacterial Activity and Physico-Mechanical Properties 

of Boron and Porcelain Incorporated Polymer Matrix Composite Applications
Gökhan Açıkbaş Gökhan Açıkbaş Gökhan Açıkbaş

104 - Properties of porous silicon nitride bonded-silicon carbide ceramics for 

diesel particle filter

N. Ç. Açıkbaş, Ş. Soylu, Ş. 

Kırcali, Gökhan Açıkbaş and 

Selçuk Özcan

Nurcan Çalış 

Açıkbaş

Nurcan Çalış 

Açıkbaş

138 - Laboratory Scale Evaluation of Organized Industrial Zone (OIZ) 

Wastewater Reuse by MBR-NF/RO: Kayseri OIZ

İbrahim Uyanık, Oktay Özkan 

and Türker Türken
İbrahim Uyanık İbrahim Uyanık

269 - Effect of Cooling Rate Applied to Aluminum Composites on Hardness and 

Wear Resistance

Metin Onal and Mehmet 

Gavgali
Metin Önal Metin Önal

302 - Farklı Cerrahiler ve Tıbbi Araştırmalarda CT ve MR Datalarının Katmanlı 

İmalat İle Katı Modele Dönüştürülmesinin Faydaları
Mehmet Mahir Sofu

Mehmet Mahir 

Sofu

Mehmet Mahir 

Sofu

300 - Pattern Nulling of Linear Antenna Arrays Using Salp Swarm Algorithm
Kerim Güney, Erhan Kurt and 

Ali Durmus
Erhan Kurt Erhan Kurt

272 - Finite Element Analysis of Stress in Superconducting Coil Stack Exposed to 

External AC Magnetic Field

Şükrü Yildiz, Gazi Çağlar 

Kaçan and Fedai İnanir
Şükrü Yildiz Şükrü Yildiz

274 - FEM Analyses of AC Loss of an HTS Coil by the Changing Frequencies and 

Directions of the Applied Field

Fedai İnanır, Şükrü Yildiz, 

Bekir Bak and Ozan Keysan
Fedai İnanır Fedai İnanır

301 - 3B Süperiletken Tellerin Benzeşimi için Yeni ve Verimli Bir Sayısal Model
Fedai İnanır, Şükrü Yildiz and 

Fedor Gömöry
Fedai İnanır Fedai İnanır

273 - The Electrochemical Properties of Melt-Spun Al75-XSi25TiX Anode 

Materials for Lithium-Ion Batteries Powdered by Cryomilling

Şükrü Yildiz, Fikret Yilmaz, 

Fedai İnanir and Orhan Uzun
Şükrü Yildiz Şükrü Yildiz

139 - A New Capacitive Rotary Encoder Based on Double Sideband Modulation 

and Demodulation

Ali Tahir Karaşahin and 

Mehmet Karalı

Ali Tahir 

Karaşahin

Ali Tahir 

Karaşahin

145 - Sustainability in Apparel Production Supply Chain
Gülşah Pamuk and Alime Aslı 

İlleez
Alime Aslı İlleez Gülşah Pamuk

182 - Günümüzde Makineleşmenin İş Kazalarına Etkisi

Damla Uşar, Mine Uras, 

Sezgin Ersoy and Yahya 

Bozkurt

Yahya Bozkurt Yahya Bozkurt

271 - Özdeğer Tabanlı Algılama Yöntemlerinde Eşik Değerinin Algılama 

Performansına Etkisi

Cebrail Çİflİklİ and Fatih 

Yavuz Ilgin

Fatih Yavuz 

Ilgın

Fatih Yavuz 

Ilgın

266 - Comparison of Text Classification Performances in Balanced and 

Imbalanced Datasets

Mehmet Fatih Karaca and 

Şafak Bayır

Mehmet Fatih 

Karaca

Mehmet Fatih 

Karaca

267 - Morphological Analyses of Turkish Sign Language and Turkish Course 

Contents

Mehmet Fatih Karaca and 

Şafak Bayır

Mehmet Fatih 

Karaca

Mehmet Fatih 

Karaca

268 - Review on Turkish Sign Language Studies
Mehmet Fatih Karaca and 

Şafak Bayır

Mehmet Fatih 

Karaca

Mehmet Fatih 

Karaca

221 - A novel cascade 11 Level Inverter Design
Mehmet Ali Aygül, Nurettin 

Abut and Umut Özkaya
Umut Özkaya

Mehmet Ali 

Aygül
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Chair Paper Title Authors Speaker Co-Author
38 - Mikro Tornalama İşlemininin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Modellenmesi ve 

Uygun Malzeme Modelinin Seçimi

Ahmet Hasçelık̇ and Kubilay 

Aslantaş
Ahmet Hasçelık̇ Ahmet Hasçelık̇

43 - Metal Köpük Malzemelerin Biyomalzeme Olarak Kullanımı Selahattin Budak
Selahattin 

Budak

Selahattin 

Budak

101 - REPETITION FOR A DIFFERENT DESIGN TO BE BORN: D-GENE POOL OF 

COOP HIMMELB(L)AU

Amira Ismahane Bedaida and 

Aysu Akalın

Amira 

Ismahane 

Bedaida

Amira 

Ismahane 

Bedaida

162 - Comparison of Inverse Distance Weighting and Ordinary Kriging Methods 

for Meteorological Maps

Mustafa Hüsrevoğlu and 

İsmail Bülent Gündoğdu

Mustafa 

Hüsrevoğlu

Mustafa 

Hüsrevoğlu

256 - Evaluation of Dry Deposition Fluxes of Atmospheric Particulate Matters 

Observed in Denizli, Turkey in Winter and Spring

Sibel Cukurluoglu and Ulker 

Guner Bacanli

Sibel 

Çukurluoğlu

Sibel 

Çukurluoğlu

78 - Effect Of Different Resolution DEM Data Generated By UAVs In 

Determining Drainage Networks

Mehmet Akif Günen, Ümit 

Haluk Atasever, Talha 

Taşkanat and Erkan Beşdok

Mehmet Akif 

Günen

Mehmet Akif 

Günen

80 - Use of Potree and Cesium Platforms for Presentation of Point Clouds
Pinar Civicioglu, Mehmet 

Akif Günen and Erkan Besdok

Mehmet Akif 

Günen

Mehmet Akif 

Günen

79 - Heuristic solution with similarity, affinities and projective transformation 

problems with Backtracing Search Algorithm (BSA)

Mehmet Akif Günen, Pınar 

Çivicioğlu and Erkan Besdok

Mehmet Akif 

Günen

Mehmet Akif 

Günen

305 - Bilişsel Radyo Ağlarında Spektrum Algılama için Çevrimiçi Öğrenme 

Algoritmasına Dayalı Optimum Eşik Modeli

Kenan Koçkaya and İbrahim 

Develi
Kenan Koçkaya Kenan Koçkaya

264 - İnşaat Sektöründe Değer Mühendisliği Yöntemi ile Malzeme Seçimi
Necati Emre Dikmeoğlu and 

Şenay Atabay

Necati Emre 

Dikmeoğlu
Şenay Atabay

115 - Analysis of Internet Dependency of Health Services Vocational High 

School Students in Terms of Different Variables

Sümeyya Kaya Budak and 

Meltem Şahin

Sümeyya Kaya 

Budak

Sümeyya Kaya 

Budak

212 - Antalya İlinin Bazı Meteorolojik Verilerinin Trend Analizi
Ülker Güner Bacanllı and 

Sibel Çukurluoğlu

Ülker Güner 

Bacanllı

Ülker Güner 

Bacanllı

211 - 16MnCr5 Çeliğinin Tornalanmasında Kesme Parametrelerinin Yüzey 

Sertlik Değişimine Etkileri

Ümmü Gamze Durutürk, 

Kağan Telek and Ahmet 

Özdemir

Ümmü Gamze 

Durutürk

Ümmü Gamze 

Durutürk

121 - INVESTIGATION OF HYDRATES AND HEMIACETALS FORMS OF 

QUINOLINEQUINONE DERIVATIVES BY NMR SPECTROSCOPY
Raşit Çalışkan Raşit Çalışkan Raşit Çalışkan

205 - Avrupa Birliği ve Türkiye’de Motorlu Kara Taşıtları Vergilerinin Egzoz 

Emisyon Miktarına Etkisi

E. Ateş, İ. Köksal, H. N. 

Başdemir and A. Çiçek
Emine Ateş Emine Ateş

206 - Dış Ticaret Açığı Bütçe Açığına Neden Olur mu? Türkiye Örneği
E. Ateş, İ. Köksal, A. Çiçek 

and H. Başdemir
Emine Ateş Emine Ateş

249 - Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Karşı Düşüncelerinin 

İncelenmesi

Sabri Serkan Tan, Serkan 

Senkal and Recep Çakir

Sabri Serkan 

Tan

Sabri Serkan 

Tan

259 - Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Küresel Vatandaşlık Düzeylerinin 

Belirlenmesi
Fadime Seçgin Fadime Seçgin Fadime Seçgin

152 - The use of Photoshop in advertisements
Yelda Şenkal, Ayşe Sucu and 

Duygu Aydın
Yelda Şenkal Yelda Şenkal

280 - The Investigation Effect of SBS Polymer on the Rheological Properties of 

Bitumen

P. Ahmedzade, C. Yerdelen 

and Selim Altun

Perviz 

Ahmedzade

Perviz 

Ahmedzade

281 - Use of Surface Activated Recycled Waste Polypropylene in Bitumen 

Modification

P. Ahmedzade, C. Yerdelen, 

T. Günay, A. Fainleib and 

Selim Altun

Perviz 

Ahmedzade

Perviz 

Ahmedzade

282 - Investigation of the Usability of FT Paraffin in Bitum Modification
P. Ahmedzade, S. Altun, B. 

Kulatayev and C. Yerdelen

Perviz 

Ahmedzade

Perviz 

Ahmedzade

288 - Investigation of the mechanical properties of the soils with different 

plasticity properties

S. Altun, P. Ahmedzade, İ. 

Bozyiğit, H. İş and C. Yerdelen
İrem Bozyiğit İrem Bozyiğit

290 - The Mechanical Behaviors of Polymer Treated Clay

S. Altun, P. Ahmedzade, İ. 

Bozyiğit, H. Özenç and C. 

Yerdelen

İrem Bozyiğit İrem Bozyiğit

289 - Experimental study of the effects of Electric Arc Furnace (EAF) slag on 

engineering characteristics of clayey soil

S. Altun, C. Yerdelen, İ. 

Bozyiğit, M. Mahmoudi, T. 

Eskişar and P. Ahmedzade

İrem Bozyiğit İrem Bozyiğit
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Chair Paper Title Authors Speaker Co-Author

40 - Uydu görüntüleri yardımıyla kıyısal alan tespiti uygulamalarındaki son 

gelişmeler

Mustafa Hayri Kesikoğlu, 

Tolga Kaynak and Sevim 

Yasemin Çiçekli

Tolga Kaynak
Sevim Yasemin 

Çiçekli

127 - A Brief Review on Object Oriented Image Classification Methods for 

Information Extraction from Satellite and Aerial Images on Land Use/Cover 

Applications

Mustafa Hayri Kesikoğlu, 

Sevim Yasemin Çiçekli and 

Tolga Kaynak

Tolga Kaynak
Sevim Yasemin 

Çiçekli

119 - Determination of Seasonal Coastal Boundary Change of Ağyatan Natural 

Site Area

Sevim Yasemin Çiçekli, Tolga 

Kaynak and Mustafa Hayri 

Kesikoğlu

Tolga Kaynak
Mustafa Hayri 

Kesikoğlu

207 - Türkiye’de Gümrük Birliği (GB) Öncesi ve Sonrasında Dış Ticaret Açıklarının 

Bütçe Açıklarıyla İlişkisi

İmdat Köksal, Emine Ateş, Ali 

Çiçek and Muhammet Sait 

Işıldak

Emine Ateş Emine Ateş

64 - Developments in Concrete Technologies and an Example of Theoretical 

Analysis

Mehmet Kamanlı, Alptuğ 

Ünal, Mehmet Uzun and M. 

Tolga Çöğürcü

Mehmet 

Kamanlı

Mehmet 

Kamanlı

65 - Investigation of Seismic Analysis Methods in Tall Buildings with Torsional 

Irregularity

Mehmet Kamanlı, Alptuğ 

Ünal, Mehmet Uzun and M. 

Tolga Çöğürcü

Mehmet 

Kamanlı

Mehmet 

Kamanlı

Oyun Alanı Aydınlatma Sistemlerinde Kullanılan Metal Halide Armatürler ve LED 

Armatürlerin Karşılaştırılması

Arzu Sarıgül, Turgut Özseven, 

Serkan Şenkal and Mustafa 

Demir

Mustafa Demir Mustafa Demir

Oyun Alanı Aydınlatma Sistemlerinde Kullanılan Metal Halide Armatürler ve LED 

Armatürlerin Karşılaştırılması

Arzu Sarıgül, Turgut Özseven, 

Serkan Şenkal and Mustafa 

Demir

Mustafa Demir Mustafa Demir

168 - ELEKTRİK MAKİNELERİ TEKNOLOJİSİNDEKİ GELİŞMELER
Sadık Önal, Turan Ağıl, Hakan 

Çoban and Volkan Karaca
Volkan Karaca Sadık Önal

265 - Asansör Firmalarında Çalışan Teknik Personellerin Yeterlilik Düzeyinin 

Belirlenmesi: Tokat İli Örneği

Mustafa Tufan Altunok, 

Volkan Karaca and Sadık Önal
Volkan Karaca

Mustafa Tufan 

Altunok

185 - DÜŞÜK GÜÇLÜ RÜZGÂR TÜRBİNLERİ SEÇİMİ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ YAZILIM 

TASARIMI

Volkan Karaca, Turgut 

Özseven, Turan Ağıl and 

Sadık Önal

Sadık Önal Volkan Karaca

Dalgacık sinir ağları ile rüzgar hızı tahmininde, dalgacık aktivasyon 

fonksiyonlarının tahmin performanslarının karşılaştırılması

Mustafa Demir, Turgut 

Özseven, Arzu Sarıgül and 

Serkan Şenkal

Serkan Şenkal Serkan Şenkal

123 - Analysis of Dynamic Behavior of Darideresi-II Dam Reservoir under 

Erzincan Earthquake with ANSYS
Dilek Taylan and Tuba Aydın Dilek Taylan Dilek Taylan

203 - Mobile Control of Intelligent Home Automation
İlker Yıldız and Muhsin Uğur 

Doğan
İlker Yıldız İlker Yıldız

204 - Controllable Bionic Hand Design
Muhsin Uğur Doğan and İlker 

Yıldız
İlker Yıldız

Muhsin Uğur 

Doğan

125 - MQTT İLE HİYERARŞİK KONU TABANLI HABERLEŞME
Oğuz Mısır and Levent 

Gökrem
Oğuz Mısır Oğuz Mısır

126 - SİLO SİSTEMLERİ İÇİN CAN BUS DESTEKLİ SİLO ALAN AĞI
Oğuz Mısır, Cafer Bal and 

Levent Gökrem
Oğuz Mısır Oğuz Mısır

236 - TWITTER DA DUYGUSAL ANALİZ Tohid Javadi Tohid Javadi Tohid Javadi
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Paper Title Authors Speaker Co-Author

7 - Embedded Based Home Network Training Equipments for Learning Purposes:The 

Case of Smart-Home’s Assistance Environment “ED-5967”

Nadji Ahmed Zakariya 

and Rachid Boudour

Nadji Ahmed 

Zakariya

Nadji Ahmed 

Zakariya

39 - The Relationship Between Patient Satisfaction and Preference For The Institution 

In The Delivery Of Health Services

Yusuf Akdemir, Serkan 

Şen and Merve Şen
Merve Şen Serkan Şen

103 - Environmental and Sustainable Biocomposite Materials Applications and 

Properties

Gökhan Açıkbaş and 

Selçuk Özcan
Gökhan Açıkbaş

Gökhan 

Açıkbaş

105 - Industrial applications of high technology ceramics in wear
Nurcan Çalış Açıkbaş and 

Gökhan Açıkbaş

Nurcan Çalış 

Açıkbaş

Nurcan Çalış 

Açıkbaş

106 - Superhyrophobic Surface, Theory, Applications and Technological Importance

Selçuk Özcan, Gökhan 

Açıkbaş and Nurcan Çalış 

Açıkbaş

Selçuk Özcan Selçuk Özcan

147 - Removal of Diamozol Red ED-3 from simulated textile wastewater in Membrane 

Bioreactor (MBR) System

Kadir Özan and Çağlayan 

Açıkgöz
Kadir Özan Kadir Özan

179 - Increasing The Bioavailability of Green Tea Polyphenols by Encapsulation
Sevinç Tay and Murat 

Yılmaztekin
Sevinç Tay Sevinç Tay

186 - İçten Yanmalı Motorlar için Partikül Filtreleri

Nurcan Calis Acikbas, 

Gokhan Acikbas, Selcuk 

Ozcan and Seref Soylu

Şeref Soylu Şeref Soylu

210 - Modular Wireless Sensor for Intelligent Transportation Systems
Sofiane Aouchal and 

Cherif Tolba
Sofiane Aouchal

Sofiane 

Aouchal

233 - Solvability of a second order boundary value problem
Nacira Hamidane and 

Assia Guezane-Lakoud
Nacira Hamidane

Nacira 

Hamidane

248 - Antioksidanların Antioksidanı Alfa Lipoik Asit (ALA)

Semih Yaman, Zühal 

Özdemir, Mustafa Şit, 

Bahri Özer and Oğuz Çatal

Zühal Özdemir Zühal Özdemir

250 - Kekik Yağı Karvakrol’ün İnsan Sağlığına Etkileri

Semih Yaman, Zühal 

Özdemir, Mustafa Şit, 

Bahri Özer and Oğuz Çatal

Zühal Özdemir Zühal Özdemir

252 - Kafkaslardan Gelen Mucizevi Sağlık: Kefir

Semih Yaman, Zühal 

Özdemir, Mustafa Şit, 

Bahri Özer and Oğuz Çatal

Zühal Özdemir Zühal Özdemir

253 - Domates Likopeninin Kanser ve Oksidatif Stresteki Yeri

Semih Yaman, Zühal 

Özdemir, Mustafa Şit, 

Bahri Özer and Oğuz Çatal

Zühal Özdemir Zühal Özdemir

254 - Sadece Sporcu Besin Takviyesi Olarak Bilinen L-Karnitin’in Mucizevi Etkileri

Semih Yaman, Zühal 
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METROLOJİ 

Kelime olarak metreden türetilmiş olup, anlamı ÖLÇME 

BİLİMİ’dir. Bilimsel, Endüstriyel ve Yasal olmak üzere 3 e 

ayrılır.  

Metrolojinin Görevi : 

Bütün ölçme sistemlerinin temeli olan metre, kilogram, 

saniye olan  Uzunluk, Kütle, Zaman, Madde Miktarı, Işık 

Şiddeti, Sıcaklık, Işıma Şiddeti ve Elektrik Akımı  yedi temel 

fiziksel birimleri (SI ve türevleri) tanımlayarak bilim ve 

teknolojinin kullanımına sunmak ve yapılan bütün ölçümlerin 

güvenilirliğini ve doğruluğunu sağlamaktır. 

Bilimsel Metroloji; Uluslar arası geçerliliği olan Primer 

Standartların ülke düzeyinde oluşturulması ile ilgili 

faaliyetleri kapsamaktadır. Ülkemizde bu konuda TUBİTAK 

bünyesinde hizmet veren Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) 

görevlendirilmiştir.  

Endüstriyel Metroloji; Bilimsel metrolojinin faaliyetleri 

sonucu elde edilen Primer standartlara izlenebilirliği 

sağlanmış sekonder standartlarla Endüstride kullanılan 

izleme ve ölçme cihazlarının kalibrasyonlarının yapıldığı 

hizmet alanını kapsar. TSE, 132 sayılı kuruluş kanunu ile bu 

alanda da görevlendirilmiştir.  

Yasal (Legal) Metroloji;  Ticarete esas teşkil eden ölçü ve 

kontrol aletlerinin kalibrasyonları ile ilgilenir. Bu kategoriye 

giren cihazlar mecburi olarak kalibre ettirilmek zorundadır. 

Ülkemizde T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  bu 

konuda görevlendirilmiştir. 

Üretimde Metrolojinin Önemi 
Ancak Doğru ve Güvenilir Ölçümlerle ;     

 Ar-Ge faaliyetlerinizde başarı sağlayabilir, 

 Ürün kalitenizi artırabilir,  

 Fire oranlarınızı  düşürebilir,  

 Ticarette yaşanabilecek itilafların önüne geçilir,  

 müşteriveartırabilirgücünüzüRekabet

memnuniyetini sağlayabilir,  

 Kısaca, para, mal ve üretim kaybının önüne 

geçebilirsiniz 

 Ürünün satılması içinde uluslararası standartta 

olmalıdır.  

 

Endüstri 1.0’dan 4.0’a Yolculuk 

1.0: Su ve buhar gücü 

2.0: Elektrik:  

3.0: Elektronik 

4.0: Dijitalleşme; Sanayinin dijitalleşmesinden başka bir şey 

değil. 

 

Endüstri 4.0. Nasıl Ortaya Çıktı? 

Çinin düşük maliyetli ve yenilikçi üretimin yükselişi Batı’yı 

rekabette olumsuz etkiliyor. Batı için bir çıkış yolu:  

İnovasyon: Yenilikçi ürün tasarımı ve pazara sunma 

süreçlerini kısaltma 

Esneklik: Müşterilerin bireysel isteklerine göre üretim 

yapacak şekilde hatları esnekleştirme 

Verimlilik: Doğu’dan daha ucuza imal etme 

2011 Hannover fuarında Endüstri 4.0 adıyla bir sanayi 

stratejisi gündeme geliyor. Almanya Fed. Hükümeti STK’lar, 

bilim insanları, kamu ve sanayi temsilcilerinden oluşan bir 

ekip kuruyor ve ekibin tavsiye raporu doğrultusunda 2013’te 

Endüstri 4.0 duyuruluyor. 

Endüstri 4.0 Nedir? 

Otomasyon sistemlerini, veri alışverişlerini ve üretim 

teknolojilerini ve sistemlerini kapsayan bütüncül bir 

terimdir. 

Amaç, üretim sistemini oluşturan tüm parçalar arasında bir 

haberleşme ağı yaratmak, esnek ve dinamik kendi kendini 

yönetebilen üretim sistemleri oluşturmak. Akıllı fabrikalar, 

üretimde esneklik, hız ve verimlilik ön plana çıkıyor.  

Bunun içinde metroloji olmazsa olmaz kısımdır. 

Ulusal Metroloji Stratejisi ve Eylem Planı 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olma sürecinde uyum 

sağlaması gereken en önemli fasıllardan biri, Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı’nın sorumluluğunun en fazla olduğu 

ve ileri düzeyde aşama kaydedilen “Malların Serbest 

Dolaşımı” faslıdır.  

Bu faslın önemli unsurlarından birisi olan ve ülkemizin kalite 

altyapısının geliştirilmesi amacına yönelik olarak Ekonomi 

Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Türkiye’de Kalite 

Altyapısının Güçlendirilmesi (TKAG) Projesi kapsamında 

metroloji alanında bir strateji belgesinin hazırlanması hususu 

gündeme gelmiştir.  

30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de 

yayımlanan 2012 Yılı Programı’nın Politika Öncelikleri ve 

Tedbirler başlığı altında yer alan 129 sayılı Tedbir ile; 

metroloji, standardizasyon, akreditasyon ve uygunluk 

değerlendirmesi alanlarında strateji belgeleri hazırlamakla 

sorumlu kuruluş olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

görevlendirilmiştir.   

3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnameyle ise; Metroloji ve Standardizasyon 

Genel Müdürlüğü’ne aşağıdaki görevler verilmiştir:  

I
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1. Metroloji politikasını belirlemek ve metroloji 

alanında stratejiler geliştirmek, uygulanmasını 

sağlamak ve izlemek, 

2. Metroloji, standardizasyon, akreditasyon ve 

uygunluk değerlendirmesi alanlarında stratejiler 

belirlemek, bunların uygulanmasında ilgili 

kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.  

 

Ulusal Metroloji Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) ile 

ilgili 18/6/2015 Tarihli ve 2015/29 Sayılı Yüksek Planlama 

Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

 

Türkiye'nin ölçme ile ilgili bir bilim dalı olan metrolojide 

öncü ülkeler arasında yer alması amacıyla, kamu spotları, 

tanıtım filmleri, afiş ve broşürlerle bu alanda farkındalık 

artırılacak ve konunun aktörleri arasında koordinasyon 

sağlanacak.  

 

Metroloji altyapısı güçlendirilerek, eğitim-öğretim 

programları geliştirilip, yaygınlaştırılacak. Bu doğrultuda, 

metroloji alanında denetim ve kontrol hizmeti veren personel 

eğitilecek, ulusal ölçüm standartları geliştirilerek ihtiyaç 

duyulan uluslararası rehber dokümanlar Türkçe'ye 

kazandırılacak.  

 

Ayrıca, metroloji sistemine Ar-Ge faaliyetleriyle katkıda 

bulunarak ölçüm cihazları ve ekipmanları üretebilen bir 

sanayinin gelişiminin sağlanması da hedefleniyor. 

 

Bu kapsamda, Uluslararası Birimler Sistemi'ne yönelik 

araştırmalar desteklenecek ve aktif katılım sağlanacak. Ülke 

için öncelikli alanlarda (biyomedikal, nanoteknoloji vb.) 

metroloji konusunda Ar-Ge projeleri sayısı artırılırken, yerli 

üretimi olmayan ölçüm cihazları ve ekipmanlarının yurt 

içinde üretilmesi için gerekli çalışmalar yapılacak.  

 

31.01.2017 tarih ve 60708718-221 sayılı “Ulusal Metroloji 

Stratejisi ve Eylem Planı” YÖK tarafından üniversitelerde 

hangi derler çerçevesinde verildiğini üniversitelerden 

istemiştir. 2011 yılındaki karar ancak altı yıl sonra YÖK 

tarafından üniversitelerden istemiştir. Ancak tüm yüksek 

öğretimde halada benimsenmiş değildir. 

 
 

2015 yılsonu itibariyle Türkiye’de ölçü aleti üretimi yapan 

482 farklı işletmede toplam 99.528 çalışan bulunduğu 

belirlenmiştir. Bu rakam içerisinde, birden farklı ölçü aleti 

üretimi yapan işletmelerin çalışan sayıları üretim yaptığı alan 

kadar tekrar sayılmıştır.  

 

Bu tür birden çok alanda üretim yapan işletmeleri de tek 

olarak kabul ederek ölçü aleti sektöründe üretim yapan 

işletmelerde toplam 42.061 çalışan olduğu hesaplanmıştır.  

 

Ölçü aleti sektöründe çalışanların ortalama brüt maaşı ise 

3.921 TL olarak hesaplanmış olup bu tutarın altında kalan 

alanlar Şekil 6’da gösterilmiştir.  

 

Buna göre su sayacı üreten işletmelerde çalışanların ortalama 

brüt maaşı, 2.204 TL ile en düşük olarak tespit edilmiştir  

 

Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi; 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesinde 26.09.2013 

tarihli ve 28777 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

yönetmelik ile kuruluşu gerçekleştirilen merkezimizde 3 tam 

zamanlı personel görev almaktadır. Merkezimiz 

üniversitemizin Ulus yerleşkesinde yer almakta ve 

bünyesinde iki adet laboratuvar faaliyet göstermektedir. 

 

Alınan Eğitimler 

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Türkiye Kalite 

Derneğ Ttarafından(KALDER)i ürkiye’de Kalite

GAltyapısının üçlendirilmesi “ QualityStrengthening

Infrastructure in TURKEY” Projesi kapsamında aşağıdaki 

eğitimler alınmıştır.  

5-6 Eylül 2011 tarihlerinde ISO 17025 Akreditasyon 

Standardı, 

7 Eylül 2011 tarihinde ISO 17025 standarttı kapsamında 

akredite Deney Laboratuvarları için Metot Validasyonu  
8-9 Eylül 2011 tarihlerinde Test Laboratuvarları için 

Ölçüm belirsizliği.  

 

05-07 Ekim 2011 tarihlerinde gerçekleşen  

“ISO 13485:2003 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetim 

Sistemi İç Denetçi Eğitimi”  

“ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi 

Eğitimi”   

 

10-16 Ekim 2011 tarihlerinde gerçekleşen 

ISO 13485:2003 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetim 

Sistemi Denetçi-Baş Denetçi Eğitimi. 

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Denetçi-Baş 

Denetçi Eğitimi  
 

19 Aralık 2011 tarihinde gerçekleşen  

“FMEA Hata Türü ve Etkileri Analizi”  

“TS EN ISO/IEC 14971:2010 Tıbbi Cihazlara Risk 

Yönetiminin Uygulaması”  

 

20 Aralık 2011 tarihinde gerçekleşen  

“TS EN ISO/IEC 17025:2005 Deney ve Kalibrasyon 

Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar”   

 

21-22 Aralık 2011 tarihlerinde gerçekleşen 

“ISO/IEC 17021:2011 Uygunluk Değerlendirilmesi - 

Yönetim sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini 

Sağlayan Kuruluşlar İçin Şartlar”  

II
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01-02 Şubat 2013 tarihlerinde Türk Standartları Enstitüsü 

(TSE) tarafından verilen “Sıcaklık Kalibrasyonu Eğitimi”.  

 

19 Şubat 2013 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 

tarafından verilen “Genel Metroloji ve Kalibrasyon 

Eğitimi”.  

 

20 Şubat 2013 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 

tarafından verilen “Basınç Kalibrasyonu Eğitimi”.  

 

21-22 Şubat 2013 tarihlerinde Türk Standartları Enstitüsü 

(TSE) tarafından verilen “Biyomedikal Kalibrasyonu 

Eğitimi”.  

 

28 Şubat 2013 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 

tarafından verilen “Terazi Kalibrasyonu Eğitimi”.  

01 Mart 2013 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 

tarafından verilen “Hacim Kalibrasyonu Eğitimi”.  

 

04-05 Mart 2013 tarihlerinde Türk Standartları Enstitüsü 

(TSE) tarafından verilen “Ölçüm Belirsizliği Eğitimi”.  

 

25-26 Mart 2013 tarihlerinde Türk Standartları Enstitüsü 

(TSE) tarafından verilen “Elektriksel Kalibrasyonu 

Eğitimi”.  

 

17 Nisan 2013, “Innovative Solutions From Fluke 

Calibration on Electrical, Temperature And Pressure 

Measurement” Eğitim Sertifikası, FLUKE Calibration. 

 

25 Ekim 2013, "Odyometre ve Kalibrasyonu" Ankara 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü Odyoloji Bilim Dalı ve Erişçi Elektronik 

tarafından düzenlenmiştir.) 

 

30-31 Ekim 2013, "Produce Training on the following 

Rigel Divices: Rigel 288, Rigel Uni-Sim, Rigel Uni-

Therm, Rigel Uni-Pluse" Katılım Sertifikası, RİGEL 

Medical. 

 

Yapılan çalışmalar 

 

“Radyasyon Güvenliği Eğitimi”, Ankara Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve araştırma 

merkezi ile Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Radyoloji teknisyenlerine yönelik, 24-27 Nisan 2012. 

 

“Radyolojik Görüntüleme Cihazları Kalite Kontrolü” 

(22 ilde, 34 Hastanede 1500 adet radyoloji cihazının test ve 

kalibrasyonu)”, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu 

Hastaneler Birliği Kurumu, 2012-2013. 

 

Bu çalışmada tüm cihazlara tarafımızdan kare kod 

uygulanmış ve cihazlar kayıt altına alınmıştır. Ayrıca 

yapılması gerekli testleri her bir cihaz için çalışarak  

oluşturulmuştur.  

 

TiTCK, Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu 

Hakkında Yönetmelik Çalışmaları  

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından İstanbul’da 

27-28 Haziran 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen Ulusal 

Kanser Politikaları Çalıştayı’na katılım sağlandı. 

 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, Kanser Daire 

Başkanlığı tarafından 08 - 09 Aralık 2014 tarihlerinde 

düzenlenen, Ulusal Kanser Danışma Kurulu ve Alt Kurul 

toplantısı’na katılım sağlandı. 

 

29 Mayıs Devlet Hastanesi’nin 388 adet Tıbbi cihaz ve 

radyolojik görüntüleme sistemlerinin test ve 

kalibrasyonu 08 Ağustos - 31 Kasım 2015 tarihleri arasında 

gerçekleştirildi.  

 

Tıbbi görüntüleme cihazlarına yönelik test, performans 

değerlendirmesi ve kalibrasyon eğitimleri ile güçlendirilmiş 

Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı açılarak bu alandaki 

boşluk bir nebze olsun giderilmiştir.  

 

10 sağlık fizikçisi mezun verilmiş olup hemen alanları ile 

ilgili atamaları olmuştur. 15 Yüksek lisans öğrencisinin de 

eğitimleri devam etmektedir.  

 

Sağlık Fiziği yüksek lisans derslerinden Tıbbi Görüntüleme 

Uygulamaları I-II derslerinin uygulamaları da merkez 

tarafından yürütülmektedir.  

 

Bu cihazların daha iyi kullanımı için de Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 

bünyesinde Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  bölümü 

açılarak 2015-2016 eğitim öğretim yılında ön lisans 

eğitimlerine başlanmıştır. 

 

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü açılarak 2017-2018 

eğitim öğretim yılında ön lisans eğitimlerine başlanmıştır.  

 

2018-2019 “KBRN Tehditleri Yönetimi” Yüksek lisans 

programı açıldı  

 

“Yanık Nedeni ile Yatırılan Hastaların Skar Gelişimine Bağlı 

Oluşacak Vücut Kısıtlılıklarına Karşı Üç Boyutlu Yazıcı 

Kullanımı ile Bireysel Atel, Alçı ve Benzeri Cihaz Üretimi” 

Projesi 

 

Sonuç: 

Dünyanın 10. ekonomisi Kanada, 11 ekonomisi Güney Kore 

eğer vizyon 2023 çerçevesinde 10 ekonomi istiyorsak buna 

göre çalışmalıyız. İlkin eğitim sisteminden başlanılmalıdır. 

Hem ilk okuldan başlanarak üniversiteye kadar 

planlanmalıdır. Avrupanın uygulamaya soktuğu STEM; 

Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering 

(Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) olmak üzere yeni 

yapılanma ile birlikte değerler eğitimini almış gençlerin 

yetiştirilmesi gerekmemektedir. 

 

2003 yılında yayınlanan UNESCO Forum Occasional 

Paper Series Paper No. 4 yayınında Milat ile Bilgiyi 

başlatırsak, ilk kez kendini katlaması 1750 yıl aldı. Sonra 

bilgi kendini 50 yılda katladı. Dünyadaki bilgi şimdi kendini 
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her 4 yılda bir katlıyor. 2020’de bilginin kendini her 73 günde 

bir katlaması bekleniyor.  

 

Buna göre üretim hızımızı artırmalıyız. Bunun için Temel 

bilimler, Malzeme bilimi ve Nanoteknoloji, Üretimin kısa 

yolu için Biyomimetik (Canlıların taklit edilmesi) ve 

Metroloji olmazsa olmaz alanlardandır. Buna ilaveten 

Enerjide bağımsız olmamız için Güneş ve Nükleer önemli. 

Bizimle 1957 nükleer santral ihalesine başlayan Güney Kore, 

bugün 24. Nükleer santralini kendi yapıyor. 

 

Kaynakça: 

www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150630-7-1.pdf 

 

Ulusal Metroloji Stratejisi ve. Eylem Planı. (2015-2018). 

Kasım 2014. T. C.. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ 

BAKANLIĞI. Metroloji ve Standardizasyon Genel 

Müdürlüğü 

 

Berlin. Bernheim, C. T., & Chaui, M. d. (2003). Challenges 

of the university in the knowledge society, five years after the 

World Conference on Higher Education. Paris: UNESCO 

Forum Occasional Paper Series Paper No. 4 
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Özet-Bu çalışmada akıllı şebekelere ait bazı temel tanım ve kavramlar hakkında kısa ve öz bilgiler verilecek ve sonrasında “Neden Akıllı 
Şebekeye İhtiyaç Vardır?”, “Akıllı Şebekelerde Denge Ve Güvenlik”, “Akıllı Şebekelerin Günümüzdeki Durumu ve Konuyla İlgili Yapılan 

Çalışmalar” ve “Akıllı Şebekenin Gelecek Trendi” başlıkları detaylı olarak ele alınacaktır. Günümüzde var olan teknolojik ve bilimsel 

çalışmalar ve yönelimler, geleceğe yönelik olan çalışmalar ve beklentiler ile kartılaştırmalı olarak sunulacaktır.  

Bu çalışmanın ve konuşmanın amacı “Akıllı Şebekeler” üzerine çalışma gerçekleştirmeyi düşünen bilim insanlarına bir yönlendirici klavuz 
olması hedeflenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler:  Akıllı şebekeler, akıllı sayaçlar, enerji kaynakları, enerji dönüşüm sistemleri 

 

Innovative Trends on Smart Grids 
 

Abstract – In this study, some basic definitions and concepts related to smart girds will be given brief and concise information. Then, "Why is 

Smart Grid Needed?", "Equilibrium and Security in Smart Grids", "Current Situations of Smart Grids" Future Trend of Smart Grid "will be 
covered in detail. Today's technological and scientific studies and trends will be presented in cartilage with future studies and expectations. 

The aim of this work is to provide a guiding guide for scientists who are considering to work on "Smart Grids". 

 

Keywords: Smart grids, smart meters, energy sources, energy conversion systems 

 

I. GIRIŞ 

Öncelikle bazı temel kavramlara ait tanımlamalar hakkında 

kısa bilgiler vermek istiyorum. 

Konu akıllı şebeke olunca Yenilenebilir Enerji ve 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları bu tür sistemlerin vaz 

geçilmez unsurlarıdır. Yenilenebilir Enerji güneş ışığı, rüzgar, 

yağmur, dalğa, akıntı, jeotermal gibi zamanla yenilenebilen 

doğal kaynaklardan üretilen enerjiye Yenilenebilir Enerji 

denir.  

Yenilenebilir Enerji Sistemleri ise nükleer veya fosil 

yakıtlar yerine enerjinin tamamen yenilenebilir enerjiden elde 

edildiği sistemlere Yenilenebilir Enerji Sistemleri denir. Elde 

edilen bu enerjinin istenilen formda kullanılması için enerji 

dönüşüm sistemlerine ihtiyaç vardır. Peki, enerji dönüşümü 

nedir? 

Enerji Dönüşüm Teknolojileri var olan enerjiyi bir 

formdan başka bir forma dönüştüren aşağıdaki gibi 

sistemlerdir: 

Kazanlar, enerji istasyonları ve birleşik çevrim dönüşüm 

istasyonları yardımıyla yakıtın ısı ve/veya elektrik enerjisine 

dönüştürülmesi (buhar kazanları ve yakıt pilleri de dahil olmak 

üzere) 

Elektriğin elektrikli kazanlar ve ısı pompaları kullanılarak 

ısı enerjisine dönüştürülmesi 

Elektroliz, bio-gaz ve bio-yakıtların kullanılarak katı 

yakıtların gaz veya sıvı formundaki yakıtlara dönüştürülmesi 

Mekanik dönüşüm teknikleri olarak sayılabilir. 

Dönüştürülen bu enerjinin istenildiği zaman istenildiği 

miktarda kullanılabilmesi için depolanması gerekmektedir.  

Enerji Depolama Teknolojileri var olan enerjiyi aşağıda 

verilen şekillerden herhangi birinin formunda depolayan ve bu 

formlar arasında dönüşüm yapabilen sistemlerdir: 

Yakıt, ısı ve elektrik depolama sistemleri ve teknolojileri 

Basınçlı hava depolama sistemleri ve teknolojileri 

Hidrojen depolama sistemleri ve teknolojileridir. 

Akıllı Elektrik Şebekeleri, sürdürülebilir, ekonomik ve 

güvenli elektrik tedarikini verimli bir şekilde sağlamak için 

üreticiler ve tüketiciler ile onlara bağlı tüm kullanıcıların 

hareketlerini akıllıca entegre edebilen elektrik altyapıları 

olarak tanımlanmaktadır. 

Akıllı Termal Şebekeler, komşu binaları, belirli bir bölgeyi 

veya bütün bir şehiri boru hatları ile merkezi olduğu kadar 

ayrık ısıtma ve soğutma sistemlerinden ortaklaşa 

faydalansınlar diye birbirine bağlayan sistemler olarak 

tanımlanmaktadır.  

Akıllı Gaz Şebekeleri, sürdürülebilir, ekonomik ve güvenli 

gaz tedarikini verimli bir şekilde sağlamak için üreticiler ve 

tüketiciler ile onlara bağlı tüm kullanıcıların hareketlerini 

akıllıca entegre edebilen gaz altyapıları olarak 

tanımlanmaktadır. Bu tanımlamalar ışığında Akıllı Enerji 

Sistemi, akıllı elektrik enerjisi, termik ve gaz şebekelerinin, 

her bir sektör için ve genel enerji sistemi için en uygun çözümü 

elde etmek için aralarındaki sinerjiyi belirlemek üzere 

birleştirildiği ve koordine edildiği bir yaklaşım olarak 

tanımlanmaktadır. Bugün kü bu sunumumuz akıllı şebekelerin 

elektrik sistemlerinde olan uygulamalarını içermektedir. Bu 

sebeple şebeke olarak ifade edilen kavramın neyi 

tanımladığını ifade etmek gerekmektedir. 

ŞEBEKE, elektrik şebekesine, elektrik santralinden 

evinize veya iş yerinize elektrik sağlayan iletim hatları, trafo 

merkezleri, trafolar ve diğer bileşenleri tanımlayan yapıdır. 

V
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Lambayı yakmak için elektrik anahtarınızı açtığınızda veya 

bilgisayarınızı şarj etmek için şarj cihazınızı taktığınız 

prizdeki sistem şebekedir. Tüm bu açıklmalar ışığında “Bir 

şebekeyi akıllı yapan  nedir?” 

Fayda ile kullanıcı arasında iki yönlü haberleşmeye izin 

veren ve iletim hatları boyunca algılama da gerçekleştirebilen 

dijital teknoloji bir şebekeyi “AKILLI” yapan özelliktir.  

AKILLI ŞEBEKE ise İnternet gibi denetleyiciler, 

bilgisayarlar, otomasyon sistemleri ve yeni teknolojileri ile 

bunlarla birlikte çalışabilen ekipmanların oluşturuduğu, aynı 

zamanda bu teknolojilerin hızla değişen elektrik talebimize 

elektrik şebekesi ile dijital olarak ortak tepke verebildiği 

yapılara verilen isimdir.  

Gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı dağıtım 

sistemi operatörü ile kullanıcılar arasında çift yönlü iletişimi 

mümkün kılmaktadır. Bu sayede enerjinin daha verimli 

kullanıldığı, kullanıcıların da tüm süreçlerin bir parçası olduğu 

ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı dağıtık 

üretimlerinin de sisteme entegre olmasıyla çift yönlü enerji 

akışının mümkün olduğu şebekelere AKILLI ŞEBEKE 

denilmektedir. Burada aklımıza ilk gelen soru ise akıllı 

şebekenin ne yaptığıdır. 

Akıllı Şebeke: 

 Daha verimli elektrik iletimi 

 Elektrik şebekesinde meydana gelen bozulmaların daha 

hızlı restorasyonu 

 Operasyon ve yönetim maliyetlerinin azaltılması ile 

tüketiciye daha ucuz enerji sağlanması  

 Puant (Tepe talep) değerinin azaltılması ile daha düşük 

fiyatlandırma yapılması 

 Geniş çaplı yenilenebilir enerji sistemleri ile entegrasyon 

 Gelişmiş güvenlik sağlayarak daha güvenilir ve daha 

etkili bir şebeke sağlar. 

 

II. NEDEN AKILLI ŞEBEKEYE İHTIYAÇ VARDIR? 

Çünkü, önümüzdeki dönemde sürdürülebilir gelişmenin en 

önemli aktörlerinden birisinin ucuz ve fosil yakıtlara 

dayanmayan enerji kaynaklarının olacağı ön görülmektedir. 

Üretimden tüketime kadar, enerjinin bütün formlarında 

verimliliğin artması ve yenilenebilir enerji kaynaklarından 

daha fazla faydanılmasının önemi ise her geçen gün 

artmaktadır. 

Bu nedenle, gelişen bilgi ve haberleşme teknolojileri ile 

artık elektrik şebekelerinin de çift yönlü etkileşime imkan 

veren, tek kaynaktan değil birçok kaynaktan beslenen ve 

kumanda edilebilen sistemler olması kaçınılmazdır. Ayrıca; 

Verimlilik: Gerçek zamanlı izleme ve kontrol imkanı 

sunan bilgi ve haberleşme teknolojilerinin kullanımı ile 

optimum çalışma ve maksimum verimlilik elde 

edilebilmektedir. 

Şebeke Yönetimi: Akıllı şebeke yönetimi ile arızaların en 

aza indirilmesi ve arıza sonrasında sistemlerin en kısa sürede 

tekrar enerjilendirilmesi mümkün olmaktadır. 

Entegrasyon: Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 

dağıtık üretimler olmak üzere yeni üretim/tüketim birimlerinin 

sisteme daha kolay entegrasyonu ile daha verimli bir sistem 

oluşmaktadır. 

Tasarruf: Optimize edilmiş operasyonlar ile yatırım ve 

işletme maliyetlerinde önemli oranda tasarruf 

sağlanabilmektedir. 

Talep Yönetimi: Artık sadece üretimi ve dağıtımı değil, 

tüketimi de yöneterek toplam verimliliği ve maliyeti 

azaltabilmek mümkün olmaktadır. 

Güvenilirlik: Gelişen bilgi ve haberleşme teknolojileri ile 

daha güvenilir sistemler tasarlamak mümkündür. 

gibi sebeplerden dolayı akıllı şebekelere olan ihtiyaç her geçen 

gün artmaktadır. 

Akıllı Şebeke Bileşenleri ve Teknolojileri nelerdir? 

Bir akıllı şebekenin temel bileşenleri ve teknolojileri 

şunlardır; 

 Akıllı Üretim 

 Akıllı İstasyonlar 

 Akıllı Dağıtım 

 Akıllı Sayaçlar 

 Bütünleştirilmiş Haberleşme 

 İleri Kontrol Metotları olmak üzere 6 alt teknolojik 

bileşene sahiptir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bir üretim ve tedarik zincirinde gerçek zamanlı bilgi akışı 
sağlayan,  mantıklı  sebep  sonuç  ilişkileri  kurabilen,  planlama 
ve yönetim aracı olarak kullanılabilen, ağ tabanlı veri ve bilgi 
entegrasyonuna AKILLI ÜRETİM denir.

  Şebekenin  birçok  noktasından  alınan  geri  beslemeler  ile 
enerji  üretiminin  optimize  edilmesi;  gerilimin,  frekansın  ve 
güç  faktörünün  otomatik  olarak  ayarlanabilmesi;  gibi 
özelliklere sahip güç üretimini sağlamak akıllı üretimin temel 
amacıdır.

  AKILLI İSTASYONLAR güç faktörü performansı, kesici, 
trafo  ve  akü  durumunun  izlenmesi,  kritik  ve  kritik  olmayan 
işlem kontrolünü sağlayan birimlerdir.

  AKILLI  DAĞITIM  ise  kendi  kendini  iyileştiren, 
dengeleyici  ve  optimize  edici  yapıdadır.  Otomatik  izleme  ve 
analiz  etme  özelliği  ile  hava  durumu  ve  enerjisiz  kalma 
geçmişine  bağlı  olarak  arızaları  tahmin  edebilecek  yapıya 
sahip sistemlerdir.

  AKILLI SAYAÇLAR, tüketici  ve gücü sağlayan  kuruluş 
arasında  GPRS,  PLC,  RF  gibi  haberleşme  altyapısını 
kullanarak  iki  yönlü  iletişim  sağlayan,  ödeme  verilerinin 
toplanmasını,  gerçek  zamanlı  bilgi  sağlayarak  güç  kalitesi 
ölçümü, elektrik kesintisi, sayaç aldatma bilgilerini ve tüketim 
bilgilerini iletebilen akıllı şebeke bileşenidir.

BÜTÜNLEŞTİRİLMİS  HABERLEŞME;  Veri  toplama

(SCADA-Supervisory Control and Data Acquisition), koruma 
ve  kontrol  sistemleri  ile  bütünleştirilmiş  bir  sistemde 
kullanıcının akıllı elektronik cihazlar ile etkileşimini saglayan 
bir haberleşme altyapısının kullanılmasıdır.

  Akıllı  Sebeke  uygulamaları  için  IP  QoS  tabanlı  (Ağ 
üzerindeki  uygulamaları  önceliklendirerek  zaman  kaybını 
azaltmayı  hedefleyen  bir  ağ  servisi)  uygulamalar  tercih 
edilmektedir.

  İLERİ KONTROL METOTLARI ise şebekenin durumunu 
analiz  ederek  tanımlayan  ve  tahmin  eden  cihazlar  ve 
algoritmalar  topluluğunu  ifade  etmektedir.  Otomatik  olarak 
düzeltici  önlemler  alarak  enerji  kesintilerini  ve  güç  kalitesi 
problemlerini engeller ya da etkilerini azaltır.

  Akıllı  şebekelerin  yazılım  ve  donanım  bileşenleri  vardır. 
Yazılım  olarak  veri  altyapısı,  internet  tabanlı  sistemler, 
sezgisel çalısan yönlendirme yazılımları sayılabilir.

  Donanım  bileşenleri  olarak  akıllı  sayaçlar  ve  akıllı  ev 
aletleri göze çarpmaktadır. Evsel enerji tüketimimizin yaklasık 
%  70’ini  ısıtma-sogutmaya  harcadıgımızı  göz  önünde

bulundurulacak  olursa  programlanabilen,  kullanım
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alışkanlıklarımızı öğrenebilen ve dinamik olarak adapte 

olabilen akıllı termostatların gerekliligi açıktır. 

III. AKILLI ŞEBEKELERDE DENGE VE GÜVENLIK 

Elektrik şebekelerinin en büyük zorluğu anahtarı 

açtığınızda operatörlerin talep ettiğiniz gücü vermek zorunda 

olmalarıdır. Bu her an her dakika yaşanan bir olaydır. Akıllı 

şebeke kendini hızla iyileştirebilen, daha güvenilir ve daha 

esnek GÜVENLİ bir yapıya sahip olmalıdır.  

 

Peki ya rüzgar esmezse ve güneş parlamazsa, o zaman fosil 

kaynaklı üretimler tüketimi karşılamak zorundadır. Bu da 

DENGE kavramını beraberinde getirir. Hava çok sıcaksa 

fotovoltaikler; yağmur ve rüzgarlı ise rüzgar türbinleri 

çalışacaktır. Önemli olan güç eğrisini pürüzsüz bir şekle 

getirmektir. Akıllı şebekelerde bu dengeleme gerçek zamanlı 

dinamik olarak yapılabilir. 

Böyle bir yapı enerjisizliği engellerken, enerjisiz 

kalınmışsa tekrar toparlanmayı hızlandırır. Ayrıca hat açma ve 

kapamalarında daha iyi performans sağlanır. 

Akıllı şebekeler ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımının ve dizaynının da optimize edilmesini sağlar. 

Burada bağlayıcı nokta enerjinin üretildiği ve tüketildiği nokta 

ile, bunların arasındaki iletim hattının yeterliliğidir. 

IV. AKILLI ŞEBEKELERİN GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU VE 

KONUYLA İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR 

şebekelerdeAkıllı kazanmışyoğunlukgünümüzde

konular: 

• Elektrik Dağıtım Ağları 

• Ayrık Enerji Üretimi (Mikro-şebekeler) 

• Aktif Dağıtım Yönetimi 

• Koordinasyon ve kontrol (hybrid hierarchical 

management) 

• Elektrikli Araçlar 

• Güç Elektroniği, haberleşme ve bilgi-iletişim 

teknolojileri 

• Faz/Güç Ölçüm Sistemlerinin lokasyonlarının 

belirlenmesi 

• Enerji Depolama Sistemleri 

 

Ayrıca: 

• Akıllı Evler ve Akıllı Ev Otomasyon Sistemleri 

• Akıllı Ölçüm Sistemleri 

• Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının mevcut sistem ile 

entegrasyonu 

• Enerji üretim ve depolanmasında 

NANOTEKNOLOJİ uygulamaları (PV, rüzgar türbünleri, 

yakıt pilleri, enerji depolama sistemleri, akıllı sensörler, vb.) 

• Birleşik Isı ve Güç Sistemleri (Combined Heat and 

Power-CHP) 

• Elektrikli araçlar için enerji yönetim ve denetim 

sistemleri 

• Büyük veri (Big Data) 

• Nesnelerin İnterneti (Internet of Things-IoT) 

• Kararlıklık ve optimizasyon 

 

  

 

 

V. AKILLI ŞEBEKENİN GELECEK TRENDİ

  Akıllı  şebekelerin  gelecek  trendleri  ise  6  ana  başlıkta 
toplanabilir.

1. Dağıtım  sistemi  kaynaklarının  optimum

boyutlandırılması ve yerleştirilmesi. 

sistemlerinin,üretimdağıtıkfiltrelerin,Harmonik

olarakoptimalkapasitörlerinvekompanzatörlerin

boyutlandırılması ve yerleşimi konularında çok az literatür 

araştırması mevcuttur. 

2. Kaynak sevkiyatının optimal yapılması için tahmin 

ediciler ve düzelticiler. 

Dağıtılmış kaynakların kullanımı, stokastik talep ve akıllı 

yüklere optimum cevap akıllı şebeke hedeflerinin çekirdeğini 

oluşturmaktadır. En güncel çalışmalar, kaynak optimizasyonu 

yönündedir. Bu bağlamda, optimal çalışma modlarını ararken, 

tahmin ve optimizasyon fonksiyonlarını birleştiren yeni 

formülasyonlara ihtiyaç vardır. 

3. Entegre edilmiş tahmin yaklaşımları. 

Yük ve üretimin tahmini oldukça karmaşık bir yapıya 

sahiptir. Bu sebeple yeni ve gerçekçi karar verme 

mekanizmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

4. Dağıtım ağlarının optimal bir şekilde ve adaptif 

olarak yeniden yapılandırılması. 

Mevcut literatür, yeniden yapılandırma problemlerini, 

olası istenmeyen sonuçlardan izole ederek formüle etmektedir. 

Burada, kabul edilebilir sonuçlar elde etmek için bir yeniden 

yapılandırma sonrası modülüne ihtiyaç bulunmaktadır. 

5. Dağıtım ağlarının durum kestirimleri ve 

gözlemlenebilirlikleri. 

Şebekede bileşenlerin konumlandırılması sistemin çalışma 

ve denetiminde gözlemlenebilirlik özelliğine destek verecek 

şekilde yapılmalıdır. Bu sayede sistemin güvenliği açısından 

ağın gözlemlenebilirliği ve yüksek-hızlı bir şekilde durum 

kestiriminin yapılabilmesi yeni korunma stratejileri 

geliştirebilmek için önemlidir. 

6. Dağıtımda statik ve dinamik enerji depolama 

kaynaklarının entegrasyonu. 

Müşteri tabanlı depolama yeteneklerinin ortaya çıkmasıyla 

yeni araştırma alanları açılmıştır. Bu da beraberinde, 

konutlarda termal depolama, soğutma, elektrikli araçlar gibi 

stokastik nitelikteki konuları beraberinde getirmiştir. 

VI. SONUÇ 

Sonuç olarak gerek günümüzde ve gerekse gelecekte artan 

enerji talebine karşılık arzı karşılayabilmek, daha güvenli ve 

daha esnek bir şebeke yapısı oluşturabilmek ve hem dinamik 

ve hem de daha denetlenebilir bir enerji sistemi elde etmek için 

akıllı şebekelere ihtiyaç vardır. 
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Abstract- Titanium and titanium alloys are suitable for a variety of applications, with their low density, high strength and high 

corrosion resistance. Despite strong mechanical and corrosive qualities, titanium use is restricted by its weak friction and wear 

characteristics. Titanium alloys are more popular than pure titanium due to their strength and wear properties. Grade 5 titanium 

alloy (Ti-6Al-4V) is most widely used titanium alloy. It meets the requirements on mechanical and tribological properties. In 

this study, Ti-Cr-Co alloy materials with different compositions were heat treated at 1050oC for 1 hour and then cooled in 

water and air. All samples were aged at 550oC for 3 hours to improve the mechanical properties of the materials. Heat treated 

and untreated specimens were characterized by means of optical microscope, scanning electron microscopic (SEM) 

examinations and hardness measurements. Before the heat treatment hardness of the sample which was initially 567 HV 

increased approximately three times via thermal treatment. 

 

Keywords- Titanium alloys, Heat treatment, Microstructure and mechanical properties 
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Abstract- In this study, the mechanical properties of milled glass fiber reinforced polypropylene matrix composite materials 

produced by extrusion method were investigated. The grain sizes of the milled glass fiber powders were measured with an 

optical microscope and were determined as 150 μm, 250 μm, 500 μm, 710 μm and 900 μm. In all experimental studies the 

reinforcement rate was determined to be 30%. Polypropylene matrice was added 1% maleic anhydride as initiator. The 

mechanically stirred solution was added as a cobalt octoate accelerator at 0.035%. Tensile and impact test specimens were 

prepared according to ASTM D790M-92 and ASTM D638M-91 standards to examine the mechanical properties of glass fiber 

reinforced polypropylene matrix composites. When the results were examined, the increase of the milled glass fiber grain size 

and the increase of the mechanical properties were determined. 
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Abstract- This study was carried out to determine pre-operative anxiety levels of day surgery patients. This descriptive study 

was conducted between june 2016 and october 2017 in the general surgery clinic of Yalova State hospital. The study 

population consisted of adult patients who were hospitalized in the general surgery clinic of the above-named clinic to be 

operated due to day surgery. The sample included 400 patients, who were elected from these patients by way of nonprobability 

random sampling, who met the study inclusion criteria and who volunteer to participate to study. The patients who were 

hospitalized in the general clinic in the preoperative period were administered a patient description form to identify their 

descriptive characteristics, anxiety was measured objectively using the state trait anxiety inventory. Number, percentage, mean, 

standard deviation, t-test, anova and kruskall wallis tests were used for statistical analysis of the data. When the general 

conclusions are examined, patients who are higher and 45 years, women, non educated, non workers, income is less than 

expenses, with chronic diseases, before having surgery experience with negative surgical experience the state anxiety inventory 

scores were average higher and in this case it was determined to be statistically significant. 

 
Keywords- Level of anxiety, Preoperative, Trait anxiety scale method 
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Abstract- It has emerged that independent audit firms play an important role in the process that resulted in bankruptcy of big 

companies operating worldwide, such as Enron and Worldcom. Replacing the financial status of companies with Creative 

Accounting Practices (CAP) has shaken confidence in the independent practice and consequently many international 

regulations have been created. 

 

This study investigates the responsibility of the independent auditor in Creative Accounting (CA); it is aimed to determine how 

the independent auditors perceive the CAP, which CAP they have been faced with, what are the general characteristics of the 

companies applying to the CAP they faced with, and whether there are differences between the responsibilities of independent 

auditors in terms of legal, professional, independency, auditing activities and ethics based on the CAP. In this scope, a survey 

has been implemented on the auditors who have been employed in the audit companies that have received “independent audit 

authority” from Capital Market Board and the title certified public accountant (CPA) and sworn-in certified public accountant 

(SCPA). According to the scales developed by means of confirmatory factor analysis and to the hypothesis analysed; it has 

been identified that the independent auditors have not evaluated the creative accounting having the same meaning with the 

fraud, that they have faced with the CA intended to decrease expenses much more frequently and that there is no difference 

between their responsibilities as to preventing CAP. Regarding the consequences, it has emerged that the borders of the CA 

must be determined in terms of independent audit. 

 
Keywords- Creative Accounting, Fraud, Manipulation, Responsibility of Auditor, Independent Audit 
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Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu Kapsamında Türkiye’deki Yaratıcı 

Muhasebe Uygulamaları 

Murat Genç 

Muhasebe Finansman Anabilim Dalı/İİBF, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak Türkiye 
*(mailofmuratgenc@yahoo.com)  

 

Özet- Enron, Worldcom gibi dünya çapında faaliyet gösteren büyük şirketlerin iflası ile sonuçlanan süreçte, bağımsız denetim 

şirketlerinin önemli bir rol üstlendiği ortaya çıkmıştır. Şirketlerin finansal durumlarını yaratıcı muhasebe (YM) 

uygulamalarıyla değiştirmesi, bağımsız denetime olan güveni sarsmış ve bunun sonunda uluslararası birçok düzenleme 

yapılmıştır. 

 

YM’de bağımsız denetçinin sorumluluğun çalışma kapsamında; bağımsız denetçilerin YM uygulamalarını nasıl algıladıklarını, 

hangi YM türleri ile sıklıkla karşılaştıklarını, karşılaştıkları YM uygulamalara başvuran şirketlerin genel özelliklerinin ne 

olduğunu ve bağımsız denetçinin YM uygulamaları karşısında yasal, mesleki, bağımsızlık, denetim faaliyeti ve etik açıdan 

sorumlulukları arasında farkların bulunup bulunmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Bu çerçevede, SPK’dan bağımsız denetim 

yetkisi almış denetim şirketlerinde çalışan SMMM ve YMM unvanına sahip denetçiler üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. 

Araştırmada elde edilen veriler, yapısal eşitlik modellerinin özel bir türü olan doğrulayıcı faktör analizi kullanılarak 

doğrulanmaya çalışılmış ve geliştirilen araştırma problemleri ve hipotezler analiz edilmiştir. Buna göre; bağımsız denetçilerin 

YM’yi hile ile aynı anlamda değerlendirmediği, giderlerin azaltılması amacıyla kullanılan YM ile daha sık karşılaştıkları, YM 

uygulamalarını önlemek bakımından sorumlulukları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Sonuçlara göre; YM’nin sınırlarının bağımsız denetim açısından belirlenmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler- Yaratıcı Muhasebe 1, Hile 2, Manipülasyon 3, Denetçi Sorumluğu 4, Bağımsız Denetim 5 
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A DESIGN PROCESS IN LANDSCAPE  

ARCHITECTURE EDUCATION 

 
Elif BAYRAMOĞLU1, Umut BÜYÜKKURT1 and Nazlı Mine YURDAKUL1* 

 

1Karadeniz Technical University, Forestry Faculty, Department of Landscape Architecture, Trabzon, Türkiye  
*Corresponding author: n.mine@outlook.com 

+Speaker: n.mine@outlook.com  

Presentation/Paper Type: Oral / Abstract 

 

 

Abstract- Design is the stage in which a person with a problem or problem focuses on one of the unlimited suggestions and 

chooses and develops the most appropriate. Actually, it is a form of expression of the products that the designer offers a unique 

solution both aesthetically and functionally. Landscape design is the art of designing open spaces for user activities and 

activities. Depending on the user diversity of the designed outdoor spaces, the user needs, the activities that user needs are 

made of and the necessity of designing these activities with which design principles should be determined by the landscape 

designer. In this system, the side-by-side arrangement of activities is the success of landscape design. 

In this study, the project and process that the students who took Environmental Design IV, which is a compulsory course in 3rd 

year of KTU Landscape Architecture Department during the fall semester of 2017-2018 Education, were explained within the 

scope of landscape design education study. The project was carried out according to the principle of creating a functional and 

aesthetic space according to different scenarios within the creativity of each student's own product. As a study area of the 

project, it is known as Karagöz Square in the city center of Trabzon. It has a lot of historical buildings around it, it is an urban 

courtyard which can gain the identity of the city and has intensive use. As a result, at the end of the 16th week, students 

exhibited their products with creative, original and modern lines, following a design process that fits both the project design 

process and the city identity. 

Keywords- Landscape architecture, design process, landscape design 
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Gençlerin Açık Mekan Kullanımları: Ktü Kanuni Kampüsü Örneği 

Tuğba Düzenli1*+, Emine Tarakçı Eren1, and Elif Merve Alpak1 

1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Trabzon-Türkiye 
*Corresponding author: tugbaduzenli@gmail.com 

+Speaker: tugbaduzenli@gmail.com 

Presentation/Paper Type: Oral / Abstract 

 

 

Özet- Ülkemizde üniversitelere giriş öğrencilerin ilgi, yetenek ve istekleri doğrultusunda olmamakta, sınavdan aldıkları puanlar 

doğrultusunda yaptıkları tercihlere göre yerleştirilmektedirler. Kimi zaman öğrenciler kendilerini bilmedikleri, isteyerek 

gelmedikleri bir bölümde ve çevre içinde bulmaktadır. Oysa gençlerin çevrelerindeki mekan kullanımları kişilik gelişimleri 

açısından önemlidir ve toplumun genelinden farklıdır. Bunun nedeni gençlerin çevresel tercihlerinin farklılığıdır. Bu tercihler 

ve farklılıklar özellikle vakitlerinin çoğunun geçtiği kampüs tasarımlarına yansımalıdır. Bu nedenle çalışmada Karadeniz 

Teknik Üniversitesi Kanuni kampüsü açık mekanları ele alınmıştır. Gençlerin kampüs açık mekanlarını nasıl kullandıkları, 

mekansal öğe ve bileşenleri hangi etkinliklere olanaklı buldukları araştırılmıştır. Diğer bir deyişle, etkinlikleri 

gerçekleştirebilmeleri için kampüs açık mekanlarının sahip olması gereken olanaklılıkların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu 

amaçla kampüsteki açık mekanlarda davranış gözlemi yapılmıştır. Kamera kayıtları daha sonra çözümlenerek davranışlar 

şemalaştırılmış mekansal özellikler ve olanaklar açısından açık mekanlar irdelenmiştir. Bu teknik sayesinde farklı mekansal 

özellikler sağladığı olanaklar ve gençlerin kullanımı bakımından birbirleriyle karşılaştırılabilmiştir. Gözlemlerin sonucunda 

gençlerin donatıları, çimleri, basamakları, duvarları farklı etkinlikler için kullandığı tespit edilmiştir. Yani mekan öğe ve 

bileşenlerinin (bordür, basamaklar, trabzanlar, oturaklar gibi) gençlere farklı olanaklar(sosyalleşme, romantizm, oturma, 

uzanma, sohbet etme, şarkı söyleme, gitar çalma vb.) sunduğu ortaya konmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler-Gençler, kampus, açık mekan, mekansal özellikler 

 

Youths Uses of Openspaces: Example of KTU Kanunı Campus  

Abstract- Universities in our country are not oriented towards the interests, talents and desires of the students who are 

admitted, they are placed according to the preferences they make in the direction of the points they get from the examination. 

Sometimes students find themselves in an environment where they do not know themselves, do not come willingly. However, 

the use of space in the environment of young people is important in terms of personality development and is different from the 

society in general. The reason for this is the difference in the environmental preferences of youth. These preferences and 

differences are especially reflected in campus designs where the majority of their time is spent. For this reason, open spaces of 

the Karadeniz Technical University Kanuni campus were considered in the study. It has been researched how youth use 

campus open spaces, what spatial factors and components they find possible. In other words, it is aimed to determine the 

possibilities of campus open spaces so that they can perform activities. For this purpose, observations were made on open 

spaces in the campus. Camera records were analyzed and open spaces were analyzed in terms of spatial characteristics and 

possibilities schematized. Different spatial features can be compared with each other in terms of the possibilities and the use of 

young people with this technique. As a result of the observations, it has been determined that young people use equipment, 

lawns, steps, walls for different activities. In other words, it has been revealed that the elements and components of the space 

(borders, steps, railing, seats) offer different possibilities for young people (socialization, romantism, sitting, lounging, 

chatting, singing, guitar playing etc). 

Keywords- Youth, campus, openspace, space properties 
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Tokat İlinde Kentsel Büyümenin SLEUTH Modeli İle Simülasyonu 

Ahmet Doğukan YAZICI1*+, Derya ÖZTÜRK2, İsmail Ercüment AYAZLI3 

1Erzincan Üniversitesi, İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu, Tapu ve Kadastro Programı, 24700, Erzincan, TURKEY 
2Ondokuzmayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, 55139, Samsun, TURKEY 

3Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü, 58140, Sivas, TURKEY 

 
*Corresponding author: ahmet.yazici@erzincan.edu.tr 

+Speaker: ahmet.yazici@erzincan.edu.tr  

Presentation/Paper Type: Oral / Abstract 

 

Özet – Bu çalışmada, Tokat ilinin 2030 yılı için kentsel büyüme simülasyonu Hücresel Otomat tabanlı SLEUTH modeli ile 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 1987, 1998, 2007, 2014 yıllarına ait Landsat uydu görüntüleri, 2012 ve 2016 yıllarına ait ulaşım 

verileri, Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) ve güncel imar planı kullanılmıştır. Veriler Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamında 

hazırlanmış ve simülasyon CBS destekli yürütülmüştür.  

Gerçekleştirilen simülasyon sonucunda, 2014-2030 yılları arasında kentsel alanların 20,03 km2 artacağı, 17,38 km2’lik kent dışı-

tarım arazisinin ve 2,54 km2’lik orman arazisinin kent alanına dönüşebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda, çevresel, 

sosyal ve ekonomik olarak büyük öneme sahip olan doğal yapının korunması ve kentsel planlamanın gerçekleştiriminde CBS 

tabanlı simülasyon modelinin önemli bir yere sahip olduğu belirlenmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Kentsel Büyüme, SLEUTH, Coğrafi Bilgi Sistemleri. 
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Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programlarından Öğrenci ve 

Öğretim Elemanı Beklentilerinin Değerlendirilmesi 

Zühal Özdemir1*, Sıdıka Bulduk2 
1Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye 

2Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gazi Üniversitesi, Türkiye 

*Corresponding author: ozdemir_z@ibu.edu.tr 
+Speaker: ozdemir_z@ibu.edu.tr 

Presentation/Paper Type: Oral / Abstract 

 

Özet – Bu çalışmanın amacı; gastronomi ve mutfak sanatları lisans programlarından öğrenci ve öğretim elemanı beklentilerini 

var olduğu şekliyle betimlemektir. Araştırma tarama modeli niteliğindedir. Araştırmada yer alan öğretim elemanı ve öğrencilere 

ait çalışma evrenini Türkiye’de gastronomi ve mutfak sanatları bölümü olan 15 üniversite oluşturmaktadır. Bu 15 üniversiteden 

11’i devlet 4 tanesi vakıf üniversitesidir. Çalışmaya katılan üniversitelerden öğretim elemanlarının çalışma evrenini oluşturan 97 

öğretim elemanı bulunmaktadır. Öğretim elemanlarına ait çalışma evreninden basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile %90 güven 

aralığında 0.10 hata miktarı ile 50 öğretim elemanı (sınır:46) araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. 2014-2015 akademik 

yılında çalışmaya katılan 15 üniversitede öğrenim gören 1946 öğrenci çalışma evrenini oluşturmaktadır. Çalışma evreni 

içerisinden %95 güven aralığı 0.02 hata miktarı dikkate alınarak basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile 1082 öğrenci araştırmanın 

öğrenci örneklemini oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak kullanılan öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik anket dört 

bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın amacına uygun olarak belirlenen eğitim kurumları, öğretim elemanları ve üniversite 

öğrencilerine uygulanan anketlerden toplanan veriler SPSS-21 paket programına işlenmiştir. Her bir katılımcı grubunun 

demografik özelliklerine ilişkin dağılımlarına frekans ve yüzde analizi ile bakılmıştır. Araştırmada yer alan öğretim 

elemanlarının bakış açısından öğrencilerin teori ve uygulama yeterlikleri arasındaki ilişkiye ve üniversite öğrencilerinin bakış 

açısından teori ve uygulama yeterlikleri arasındaki ilişkiye Cramer’s V analizi ile bakılmıştır. Öğrencilerin ve öğretim 

elemanlarının demografik özelliklerine göre teori ve uygulama yeterlikleri arasında anlamlı farklılığa ilişkin Ki-Kare analizi 

yapılmıştır. Diğer alt problemlerde ise frekans ve yüzde dağılımları ve grafiksel dağılımlar incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler – Gastronomi, Mutfak, Mutfak Sanatları, Aşçılık, Mutfak Eğitim 

 

The Assessment of Expectations of Student and Instructor From 

Gastronomy and Culinary Arts Undergraduate Programs 

Abstract – This study intends to describe the expectations of student and instructor from Gastronomy and Culinary Arts 

undergraduate programs. Therefore, this research is general survey model. The target population of the student that belongs to 

instructors and students consists of 15 universities. Among 15 universities 11 of them are state university, 4 of them are private 

university. 97 instructors from universities constitute the research universe of instructors. With simple random sampling, 90% 

confidence interval and 0.10 error amount, 50 lecturers (limit: 46) constitute the research sample. 1946 students studying in 15 

universities in 2014-2015 academic year constitute the research universe. With simple random sampling, 95% confidence interval 

and 0.02 error amount, 1082 students constitute the research universe of the students. Data collection tool, the survey, for the 

students and instructors consists of four sections. Data collected from the educational institutions, instructors and universities in 

accordance with the purpose of the study were processed into SPSS-21 software. The distribution for the demographic 

characteristics of each group of the participants were analyzed by frequency and percentage analysis. The relationship between 

the perception of the instructors and theory and practice competencies of the students and the relationship between the perception 

of the university students and their theory and practice competencies were analyzed by Cramer’s V analysis. According to 

demographic characteristics of students and instructors, significant difference between theory and practice competencies were 

analyzed by chi-square analysis. In other sub-problems frequency, percentage and graphical distributions were analyzed.   

 

Keywords – Gastronomy, Kitchen, Culinary Arts, Cooking, Culinary Education
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Nano Al2o3 Parçacıklarının Uçucu Kül Temelli Geopolimer Harçların 

Mekanik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması 

 
Uğur Durak1*+, Okan Karahan1 Burak Uzal2, Serhan İlkentapar1, Cengiz Duran Atiş1 

1Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fak., İnşaat Müh. Böl., Kayseri, Türkiye 
2Abdullah Gül Üniversitesi, Mühendislik Fak., İnşaat Müh. Böl., Kayseri, Türkiye  

*Corresponding author: ugurdurak@erciyes.edu.tr 
+Speaker: ugurdurak@erciyes.edu.tr 

Presentation/Paper Type: Oral / Abstract 

 

Özet- Bu çalışmada NaOH ile aktive edilmiş uçucu kül ile üretilen geopolimer harç numunelere nano Al2O3 ilavesinin eğilme ve 

basınç dayanımı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışma kapsamında F sınıfı uçucu kül kullanılmış ve 40x40x160 mm 

boyutlarında numuneler üretilmiştir. Harç karışımları için kum-bağlayıcı oranı 3, su-bağlayıcı oranı 0,33 olarak belirlenmiştir. 

Numunelerin üretiminde TS EN 196-1’e uygun CEN standart kumu kullanılmıştır. %10 Na konsantrasyonu ile hazırlanan 

karışımlara %1 ve %3 oranlarında iki farklı nano Al2O3 tozu uçucu kül ile ağırlıkça yer değiştirilerek ilave edilmiştir. Numuneler 

24 ve 72 saat sürelerle 75oC sıcaklıkta ısıl kür işlemine tabi tutulmuşlardır. Kür işlemi sonunda numunelere tek noktadan eğilme 

ve ikiye bölünen numune parçaları üzerinde basınç dayanımı deneyleri gerçekleştirilmiştir. Deney sonuçlarına, göre 24 saat kür 

edilen numunelerde nano Al2O3 tozlarının basınç dayanımını referans numuneye oranla %31 oranınına kadar artırabildiği 

görülmüştür. 72 saat kür edilen numunelerde ise nano Al2O3 tozlarının basınç dayanımına ciddi bir katkı sağlayamadığı 

görülmüştür. Deney sonuçları nano Al2O3 tozlarının erken yaşlarda basınç dayanıma katkı sağlarken ilerleyen kür sürelerinde 

basınç dayanıma katkısının azaldığını göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler- Uçucu Kül, Geopolimer, Nano Al2O3, Dayanım 

The Investıgatıon of Mechanıcal Effects of  Nano Al2O3 Particles  For Fly 

Ash Based Geopolymer Mortar 

Abstract- In this study, the effect of nano Al2O3 addition on NaOH activated fly ash based geopolymer mortar samples was 

investigated. Flexural and compressive tests were performed on the produced specimens. In the scope of the study, F class fly 

ash was used and samples were produced in dimensions of 40x40x160 mm. The sand-binder ratio for the mortar mixes was set 

at 3, and the water-binder ratio was set at 0.33. CEN standard sand in accordance with TS EN 196-1 was used in the production 

of the samples. In the study, 1% and 3% ratios, two different kinds of nano Al2O3 particles were added by replacing with fly 

ash to the mixtures prepared with 10% Na concentration.The samples were heat cured at 75 ° C for 24 and 72 hours. At the end 

of the curing process, bending and compression tests were carried out on the specimens. According to the test results, it was 

observed that the nano Al2O3 powders could increase the compressive strength of the samples cured for 24 hours up to 31% 

compared to the reference sample. In the samples cured for 72 hours, it was found that nano Al2O3 powders did not contribute 

significantly to the compressive strength. Experimental results show that nano- Al2O3 powders contribute to compressive strength 

at early ages, while the contribution of compressive strength decreases during progressive curing times. 

 

Keywords- Fly ash, Geopolymer, Nano Al2O3, Strength 
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Özet- Bu çalışmada F sınıfı uçucu külün sodyum meta-silikat ve ısı ile aktivasyonu sonucu elde edilen harcın basınç dayanımı 

gelişimi incelenmiştir. Çalışmada F sınıfı uçucu kül, standart Rilem kumu ve sodyum meta-silikat solüsyonu kullanılarak harç 

numuneler üretilmiştir. Harç karışım oranları olarak kum, uçucu kül, su 3, 1, 0.466 olarak alınmıştır. Sodyum meta-silikat miktarı 

hesabı, karışım içerisine konulacak sodyum miktarının uçucu kül miktarının %10 una karşılık gelecek şekilde düzenlenmiştir. 

Taze harç üzerinde harç işlenebilirlik deneyi yapılmıştır. Taze harç karışımların işlenebilirliği 200 mm olarak ölçülmüştür. Taze 

geopolimer harç karışımlarından boyutları 40x40x160 mm prizmatik numuneler hazırlanmıştır. Uçucu kül, kum, sodyum meta-

silikat ve su ile üretilen taze geopolimer harç karışımına 75 C derecede 24 saat başlangıç ısıl kürü uygulanmıştır. Başlangıç ısıl 

küründen sonra üretilen numunelerin bir kısmı laboratuvar ortamında kür edilmeye devam edilerek altı aya kadar belirli 

aralıklarda eğilme ve basınç dayanımları ölçülmüştür. Katılaşmış geopolimer harçların birim ağırlıkları 2.3 gr/cm3 civarında 

bulunmuştur. Numunelerden elde edilen eğilme ve basınç dayanımları Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde 75 derece 

sıcaklıkta 24 saatlik ısıl kür sonucu 45 MPa basınç dayanımı elde edilmiştir. Isıl kür sonrasında laboratuvar ortamında kür edilen 

numunelerin dayanım geliştirmeyi sürdürdükleri anlaşılmaktadır. Altı aylık ilave kür durumunda basınç dayanımı 62.3 MPa 

olmuştur. Altı ay sonunda elde edilen dayanım, bir günlük dayanıma göre %40 mertebesinde daha yüksek bulunmuştur. Eğilme 

dayanımlarında ise zaman içerisinde bir artma eğilimi gözlenmekle birlikte düzenli bir artış kaydedilememiştir. Eğilme 

dayanımları değer olarak incelendiğinde bütün numuneler 10 MPa ve üzerinde eğilme dayanımı göstermiştir. 
 

Tablo 1-Metasilikat ile aktifleşitirilen uçuçu kül tabanlı geopolimer harcın dayanım gelişmesi 

Kür süresi 1 gün 3 gün 7 gün 28 gün 90 gün 180 gün 

B.Dayanım 45.1 46.1 50.5 52.8 56.3 62.3 

E.Dayanımı 9.2 12.6 9.9 12.7 15.1 13.3 
 

Tablo 2-Uçucu kül ile üretilen geopolimer karışım oranları 

Malzeme Çimento Uçucu kül Kum Su Sodyum Meta silikat 

Ağırlık (g) 0 450 1350 210 120 

 

Anahtar Kelimeler- Geopolimer, uçucu kül, meta-silikat, ısıl kür. 

Bu çalışma Erciyes Üniversitesi BAP birimi tarafından finansal olarak desteklenmiştir (FYL-2016-6656). 

Strength Development of Fly Ash-Based Sodium Meta-Silicate and Heat 

Activated Geopolymer Mortar 

Abstract- In this study, the development of the compressive strength obtained by heat-activation of the mortar produced with F-

class fly ash and sodium meta-silicate was investigated. In the study, mortar samples were produced using F class fly ash, 

standard Rilem sand and sodium meta-silicate solution. The mortar mixture ratios were taken as sand, fly ash, water 3, 1, 0.466. 

The amount of sodium meta-silicate was regulated to correspond to 10% of the fly ash content of the amount of sodium to be 

put into the mixture. Mortar workability test was carried out on fresh mortar. The workability of fresh mortar mixtures is 

measured as 200 mm. Prismatic samples of sizes 40x40x160 mm were prepared from fresh geopolymer mortar mixtures. The 

geopolymer mortar mixture was subjected to initial heat curing at 75 ° C for 24 hours. After the initial heat curing, some of the 

samples were continuously cured in the laboratory condition and flexural and compressive strengths were measured at specific 

intervals up to six months. The unit weight of the solidified geopolymer mortars is around 2.3 gr / cm3. The flexural and 

compressive strengths obtained from the samples are given in Table 1. When Table 1 is examined, it is shown that after 75 

degrees C heat curing for 24 hours 45 MPa is obtained. It has been seen from the table 1, after 75 C heat curing for 24 hours, 45 

MPa compressive strength is obtained. It is understood that the samples cured in the laboratory condition after heat curing 

continue to improve their strength. In the case of additional curing for 6 months, the compressive strength is 62.3 MPa. After six 

months it is found that the compressive strength approximately 40% higher than one day's strength. In the flexural strengths, an 

increasing tendency was observed over time, but no regular increase was recorded. When the flexural strengths were evaluated 

as value, all samples showed bending strength of 10 MPa and over. 
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Table 1 Strength devolopment 

Days 1 day 3 days 7 days 28 days 90 days 180 days 

Compressive Strength 45.1 46.1 50.5 52.8 56.3 62.3 

Flexural Strength 9.2 12.6 9.9 12.7 15.1 13.3 

 

Table 2 Mix proportion 

Materials Cement Fly ash Sand Water Sodium Metasilicate 

Weight (g) 0 450 1350 210 120 

 

Keywords- Geopolymer, flyash, heat curing, meta-silikat, ısıl kür. 

This investigation was financially supported by the research fund of Erciyes University (FYL-2016-6656). 
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Language Learning Strategy Preferences of 1st Year Students of 

Uzunköprü Vocational College 

Aybüke ARIK 

 

Lecturer/Uzunköprü Vocational School, Trakya University, Turkey 

(aybukearik@trakya.edu.tr.) 
Presentation/Paper Type: Oral / Abstract 

 

 

Abstract – What makes a learner “a good learner” and how we can use this to improve the learning of the other learners have 

long been discussed and studied. Studies conducted throughout years have shown that “Language Learning Strategies” affect the 

learners in many ways such as motivation, academic success and autonomous learning. Every learner possesses and conducts 

some of these learning strategies but not all of them succeed. However, the chosen or known strategy might be incompatible 

with the learners’ needs and their learning styles. The strategy might be incompatible with the learning task and become fruitless 

for the learner. As a result, it is important for learners to possess a variety of Language Learning Strategies to use in different 

kind of learning situations. The aim of this study is to gain knowledge about the learning strategy preferences of the 1st year 

students of Uzunköprü Vocational College. Turkish translation of Language Learning Strategy Inventory developed by Oxford 

(1990) is used in this study to determine the students’ preferences. The validity and reliability study of the translated inventory 

was conducted by Cesur and Fer (2007) and the translated inventor was used in several studies (Hamamcı 2012, Karatas, Balyer, 

Alcı, 2015, Ocak, Baysal, 2016, Saracaloğlu, Dincer , 2017) which made it applicable to use for this study. The results of the 

study show an insight about the student preferences of the language learning strategies and the variety of the strategies they use.   

 

Keywords – Language Learning Strategies, University Students, Classification

 

13

mailto:aybukearik@trakya.edu.tr


                      
 
 
 
 

 

 

 

SETSCI Conference Indexing System, 
Volume 2 (2018), 14-15 

 

Makine Koruyucularının İptal Edilme Nedenleri ve İş Kazalarına Etkisi 

Ramazan Kayabaşı 

Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu, Erciyes Üniversitesi, Kayseri  
 

(rkayabasi@erciyes.edu.tr) 
Presentation/Paper Type: Oral / Abstract 

 

Özet – Dünyada her yıl milyonlarca iş kazası ve meslek hastalığı yaşanmaktadır. İş kazalarının yaşanmasında birçok kök neden 

vardır. Yaşanan iş kazalarının nedenlerinden biri makine ve ekipmanlarının koruyucularının sökülerek çalıştırılmasıdır. 

Koruyucusuz olan makine ve ekipmanların aksine bu çalışmada üzerinde koruyucu ekipmanları bulunan makinelerin 

koruyucularının sökülmesinin nedenleri analiz edilmiştir. Sektörlere göre farklılık göstermekle birlikte işyerlerinde binlerce tür 

makine kullanılmaktadır. Araştırmaya konu olan makineler her üretim prosesinde çok çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. 

Kesiciler, doğrayıcılar, pişiriciler, presler ve bunlara güç üreten makineler bunlardan bazılarıdır. Ayrıca imalat sektöründe 

kullanılan robotlar hareketleri nedeniyle geniş bir alanı tarayarak çalışmaktadır. Bu kapsamda işyerlerinde insan sağlığını 

korumak ve üretimin devamlılığını sağlamak için birçok önlemle birlikte makine koruyucuları da önemli bir yere sahiptirler. 

Çalışmada makinelerin türlerine göre koruyucuları sökülerek çalıştırılmasının nedenleri analiz edilmiştir. Bu çalışmada makine 

koruyucularının iptal edilmesi nedeni ile yaşanan iş kazaları göz önünde tutularak işyerlerinde makinelerden kaynaklı iş kazaları 

referans alınarak değerlendirme yapılmıştır. Çalışmada, makine koruyucularının sökülmesinde başlıca neden işverenlerde ve 

çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşmemiş olmasıdır. Koruma röleleri ve sistemleri iptal edilerek makinelerin 

çalıştırılma nedeni; makinelerin arızaya geçmesini engellemek olduğu görülmektedir. Makine ve ekipmanları kullanılırken 

işverenin isteği üzerine veya çalışanın kişisel kararları ile makine koruyucular iptal edilerek çalışmalar sürdürülmektedir. Makine 

koruyucularının iş akışını aksattığı ve çalışmaların yavaşlamasına neden olduğu düşünülerek alınmış olan bu karar beraberinde 

birçok kaza nedeni ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca makine üzerinde bulunan güvenlik donanımlarının sökülmesi ile makinelerin 

çalışmaya devam etmesi bu donanımların gereksiz olduğu düşüncesini doğurduğu görülmektedir. Makine koruyucularının amacı 

sadece makinelerin çalışmasını sağlamak değildir. Çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak ayrıca üretimin devamlılığını 

sağlamaktır. Makinelerin imalatında istenilen güvenlik şartlarının sadece satılması için olmadığı çalıştırılması için gerekli olduğu 

unutulmamalı ve yüksek riske sahip olan makineler nedeni ile işin durdurulabileceği bilinmelidir. Koruyucusuz kalan kısımlar 

ve iptal edilen güvenlik önlemleri nedeniyle kazalar meydana gelmektedir. İnsanoğlunun doğasının makine ve ekipmanlar 

karşısında zayıf olması nedeniyle bu kazalar acı sonuçları beraberinde getirmektedir. Bu sonuçların bedeli başta çalışanlar 

tarafından olmak üzere işverenler ve ülkeler tarafından ödenmektedir. Haklı nedenler üreterek makine koruyucularının 

sökülmesinin engellenmesi ancak işyerlerinde verilecek eğitimlerle sağlanabilir. 

 

Anahtar Kelimeler - İş Sağlığı ve Güvenliği, Makine Koruyucuları, İş Kazası 

 

The Causes Of Cancellation Of Machine Protects and Effects On Work 
Accidents 

 

Abstract – There are millions of occupational accidents and occupational diseases every year in the world. There are many root 

causes in the work accidents. One of the reasons for these work accident is operated by removing the protecting of machinery 

and equipment. In contrast to machinery and equipment that are not shielded, the reasons for the removal of the protectors of 

machines with protective equipment on this work have been analyzed. Thousands of machines are used in the workplaces, 

although they vary according to the sectors. The machines subject to the research are used for various purposes in every 

production process. Cutters, slicings, cookers, presses and power generating machines are some of these. In addition, robots used 

in the manufacturing sector work by scanning a wide area due to their movements. In this context, machine protectors are 

important as well as many measures in order to protect human health and ensure the continuity of production in the workplaces. 

In the study, reasons for dismantling the protectors according to the types of machines were analyzed. In this study, considering 

the work accidents caused by the cancellation of the machine protectors, work accidents originating from machines in the 

workplace were taken into consideration and evaluation was made. In the study, the main reason for dismantling machine 

protectors is the lack of occupational health and safety culture in employers and employees. The reasons for the operation of the 

machines by canceling the protection relays and systems; it seems to prevent the machines from failing. While the machines and 

equipments are used, the work is being carried out by requesting of the employer or the personal decisions of the employee by 

canceling the machine protectors. Taking into account that machine protectors have hampered the workflow and caused the work 

to slow down, this decision brings together many accidents. It is also seen that the machines continue to work with the removal 

of the security equipment on the machine and this equipment seems to be unnecessary. The purpose of machine protectors is not 

to make machines work only. Protecting employees' health and safety is also ensuring production continuity. It is important to 

remember that the safety conditions required for the manufacture of the machines are not only for the purpose of selling them, 

14



but it is necessary to know that they can be work stopped for reasons of machines with high risk. Accidents happen because of 

unprotected parts and canceled security measures. These accidents are accompanied by painful consequences because the nature 

of human beings is weak against machinery and equipment. These results are paid by employers and countries, mainly by 

employees. The prevention of the removal of machine protectors by producing justified causes can only be achieved through 

trainings in the workplace.   

 

Keywords – Occupational Health and Safety, Machine Protectors, Work Accident
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Çevre Mühendisliğinin Tarihçesi ve Gelişimi 
 

Afşın Yusuf ÇETİNKAYA1* 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma ve Kontrol Programı, Aksaray Üniversitesi, Türkiye 

*Corresponding author: afsincetinkaya@gmail.com 
+Speaker: afsincetinkaya@gmail.com  

Presentation/Paper Type: Oral / Abstract 

 

Özet- Çevre mühendisliği, insanları kirlilik gibi olumsuz çevresel etkilerinden korumanın yanı sıra çevresel kaliteyi 

iyileştirmekle ilgilenen mühendislik dalıdır. Çevre mühendisleri, geri dönüşüm, atık bertarafı, halk sağlığı, su ve hava kirliliği 

kontrolünü iyileştirmek için çalışırlar. Çevre mühendisliği uygulaması medeniyetin başlangıcına kadar uzanır. İnsan grupları 

yarı kalıcı yerleşim yerlerinde yaşamaya başladıklarında, temiz su sağlama, katı atık ve kanalizasyon zorluklarıyla uğraşmak 

zorunda kaldılar. Şehirlerin büyümesi ve büyük ölçekli tarım ve imalatın ortaya çıkması ile birlikte insanlar hava kalitesi ve 

toprak kirliliği konusunda endişe duymaya başlamışlardır. Bu sebeplerle çevre mühendisliğinin temeli atılmıştır. Çevre 

mühendisliği, atık ve kirliliği azaltarak çevrenin korunmasına odaklanan mühendislik dalıdır. Çevre mühendisleri, mühendislik, 

toprak bilimi, biyoloji ve kimya ilkelerini çevre sorunlarına çözüm üretmek için kullanırlar. Kirliliğin salınmasını kontrol eden 

ve mevcut kirliliği temizleyen teknolojilerin ve proseslerin tasarımı ile ilgilenir. 

Çevre mühendisleri çevresel tehlikeleri önleme, kontrol etme veya düzeltme önlemlerini tasarlar, planlar ve uygularlar. Atık 

arıtımı, atık su arıtımı, yerinde iyileştirme veya kirlilik kontrolü teknolojisi üzerinde çalışırlar. 

 
Anahtar Kelimeler: Çevre Mühendisliği 

History and Development of Environmental Engineering 
 

 
Abstract- Environmental engineering is an engineering discipline that is concerned with protecting people from adverse 

environmental impacts such as pollution, as well as improving environmental quality. Environmental engineers work to improve 

recycling, waste disposal, public health, water and air pollution control. The application of environmental engineering extends 

to the beginning of civilization. When human groups began to live in semi-permanent settlements, they had to deal with the 

difficulties of providing clean water, solid waste and sewage. With the growth of cities and the emergence of large-scale 

agriculture and manufacturing, people are beginning to worry about air quality and soil pollution. For this reason, the foundation 

of environmental engineering has been laid. Environmental engineering is an engineering discipline that focuses on protecting 

the environment by reducing waste and pollution. Environmental engineers use engineering, soil science, biology and chemistry 

principles to solve environmental problems. It deals with the design of technologies and processes that control the release of 

pollution and clean up existing pollution. 

 Environmental engineers design, plan and implement measures to prevent, control or correct environmental hazards. They work 

on waste treatment, wastewater treatment, onsite remediation or pollution control technology. 

 
Keywords: Environmental Engineer 
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Özet- Üretim değeri ve istihdam hacmi bakımından en büyük orana sahip olan imalat sanayinin ekonomideki önemi her geçen 

gün artmaktadır. Mobilya endüstrisi ise artan üretim değeri ve istihdam düzeyi ile Türkiye’nin büyük sektörleri arasında yer 

alabilecek potansiyele sahiptir. Bununla beraber küçük ölçekli atölye tipi üretim ağırlıklı olan mobilya sektörünün karşılaştığı 

bazı yapısal sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunlardan bazıları; teknoloji üretiminde yetersizlik, finans güçlüğü, hammadde 

sıkıntısı, enerji yetersizliği, nitelikli işgücü eksikliği ve işletmelerin üretim ve yönetim yapılarında modernizasyon ihtiyacıdır. İş 

analizi, yerine getirilmesi gereken işler için ihtiyaç duyulan niteliklerin, yeteneklerin, faaliyetlerin ve koşulların ayrıntılı olarak 

incelenmesidir. Fonksiyonel is analizi, kritik olay tekniği, durum analiz anketi, zaman etüdü ve metot etüdü gibi teknikler 

kullanılarak gerçekleştirilen iş analizi ile organizasyonlardaki birçok sorunun giderilmesi ve verimlilik artışı sağlamak 

mümkündür. 

 

Bu çalışmada imalat sanayinin alt sektörlerinden olan mobilya sektöründe bir iş analizi uygulaması gerçekleştirilerek verimliliği 

arttırmak amaçlanmıştır. Uygulama, mobilya endüstrisinde faaliyet gösteren ve 50 çalışanı bulunan bir üretim tesisinde 

gerçekleştirilmiştir. İş analizi uygulamasında ise iş analizi tekniklerinden olan metot etüdü ve zaman etüdü çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. Döşeme atölyesinde gerçekleştirilen etütlerde alt kasa ve üst kasa iskeleti oluşturma ve montaj istasyonları 

bulunmaktadır. Metot etüdü sonucunda üst kasaların istif şeklinin karmaşıklığa yol açtığı ve istasyon sorumlusu tarafından 

hazırlanan ürüne ait etiketlerde zaman zaman problem yaşandığı ve aksamalara neden olduğu tespit edilmiştir. Yapılan etüt 

çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen düzeltmelere bağlı olarak toplam zamanda %3’lük bir tasarruf elde edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler- imalat sanayi, mobilya sektörü, iş analizi, metot etüdü, zaman etüdü, verimlilik  

 

Job Analysis in Manufacturing Industry and An Application in The 

Furniture Industry 

 
Abstract- The importance of manufacturing industry, which has the largest production value and employment volume, is 

increasing day by day in economy.  Furniture industry with rising production value and employment levels has the potential 

among large sectors of Turkey. However, there are some problems faced by the furniture industry, which is dominated by small-

scale manufacturers. Some of these problems; inadequacy of technology production, financial difficulties, raw material problems, 

energy shortage, lack of skilled labor and the requirement for modernization in production and management of enterprises. Job 

analysis is the detailed examination of the qualifications, skills, activities and conditions needed for the work to be accomplished. 

It is possible to solve many problems and increase the productivity in the organizations with job analysis using techniques such 

as functional job analysis, critical event technique, situation analysis questionnaire, time study and method study. 

 

The objective of this study is to improve the productivity by implementing a job analysis in the furniture sector, which is one of 

the sub-sectors of manufacturing industry. The application was carried out in a production facility with 50 employees operating 

in the furniture industry. Method study and time study, which are job analysis techniques, have been carried out in the application 

of job analysis. The studies were performed in the furnishing workshop. There are sub-frame and top-frame creation and 

assembly stations in the furnishing workshop. As a result of the method study, It has been determined that the stacking of the 

top frames caused the problems. It has also been determined that there are occasional problems on the labels prepared by the 

operator. Saving of 3% in total time were achieved, depending on the corrections. 

 
Keywords- manufacturing industry, furniture industry, job analysis, method study, time study, productivity 
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Özet- Günümüz bilgi ve eğitim teknolojileri, her alanda olduğu gibi hızlı bir gelişim ve dönüşüm içerisindedir. E-öğrenmenin 

yaygınlaştığı, bilginin kolay erişilebildiği daha az maliyetli öğretim teknikleri gelişmektedir. Bilginin ve öğretim tekniklerinin 

çeşitliliği giderek artmakla beraber bu çalışmada öğretim tekniklerinden harmanlanmış eğitim modeli (Blended Learning) 

incelenmeye bileşenleri, modelleri, öğrenme olanakları ve önemi tartışılmıştır. 

 

Harmanlanmış öğrenme, kişinin web tabanlı öğretim ortamı ile istediği yerden, istediği zamanda anında geri bildirim ve 

düzeltme alarak birçok avantajı sağlarken, aynı zamanda yüz yüze öğrenme ortamında da tartışabilmeyi, öğretmen ve 

öğrenenlerle doğrudan etkileşimde ve iletişimde bulunabilmeyi, öğrenenlerin birbirlerinin öğrenme çıktılarını görebilmesi ve 

inceleyebilmesi gibi yüz yüze öğrenme ortamının güçlü taraflarını da bir arada barındırmaktadır. ABD ve Avrupa da 

harmanlanmış öğrenme büyük önem taşımakla beraber harmanlanmış öğrenmeyi destekleyici pek çok içerik sağlayıcı ve 

geliştirici sistem geliştirilmiştir. Örnek olarak Discovery Education, Adaptive Curriculum, Edx vb. Türkiye’de ise Eğitim 

Bilişim Ağı (EBA), Raunt, DinamitMAT, Vitamin Eğitim gibi eğitim portalları ve içerik sağlayıcılar kullanılarak sınıfta 

yapılan yüz yüze öğrenmeyle desteklenerek, harmanlanmış öğrenme modeli uygulanmaya çalışmaktadır.  

 

Bu çalışma ile harmanlanmış eğitim modeli, harmanlanmış eğitim modeli uygulama alanları, harmanlanmış eğitim modeli 

içerik sağlayıcıları, harmanlanmış eğitim modelleri incelenmiş, eğitim öğretim tekniklerinin geleceği açısından 

değerlendirmelerde bulunulmuştur. Çağa uygunluk, bilgiye daha geniş alanlarda ulaşmak, kolay erişilebilirlik ve fayda-maliyet 

etkinliği açısından bakıldığında tek başına bir öğretim tekniğinin ilerleyen zamanlarda yeterli olmayacağı öngörülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler- Eğitim, Yenilikçi Teknolojiler, Harmanlanmış Eğitim. 
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Abstract- Wooden reels are wood-based products used in products requiring winding up such as cable, rope, plastic hose. 

Wooden reels are usually produced in diameters ranging from 40 to 320 cm and mostly from Turkish red pine (Pinus brutia) and 

black pine (Pinus nigra) logs. In the production of wooden reels, timbers are cut from the logs for the manufacturing process. 

Produced timbers (according to the desired thickness) need to be optimized for cutting according to the intended wooden reel 

dimensions after the required drying and thermal treatment processes. At this point, the sizing should be performed with a 

decision support model in case defects in production and raw material losses increase. Consequently, production costs are 

increasing.  In addition, mistakes made at this point cause loss of time due to problems such as incorrect forming, repairs, etc. in 

the process of forming the reel. 

 

In this study, a decision support model was established in a manufacturing facility in order to minimize the loss of raw materials 

used in the production of wooden reels. The established model ensures that the dimensions of the planks required for the 

production of the reels are determined. Thus, it is possible to reduce the losses to a minimum in the production of wooden reels. 

In addition, it is possible to determine the dimensions of the log to be cut with the determined dimensions of timber. It has been 

found that the application of the model results in a reduction of the process duration of forming the reel, a decrease the number 

of hitches, a reduction in raw material losses and a reduction in production defects. 

 

Keywords- wooden reel, cutting, decision support model, the production process, loss of raw material 

 

 

Ahşap Makara Üretiminde Boyut Belirleme: Bir Karar Destek Modeli 

 
Özet- Ahşap makaralar, yanak çapı genellikle 40 cm ila 320 cm arasında değişen çap ve farklı kalınlıklarda çoğunlukla kızılçam 

(Pinus brutia) ile karaçam (Pinus nigra) tomruklarından üretilen, kablo, ip, plastik hortum gibi sarmal gerektiren ürünlerde 

kullanılan ahşap esaslı ürünlerdir.  Ahşap makara üretiminde, tomruklar gerekli kesme ve biçme işlemleri sonrası imalat için 

kereste haline getirilmektedir. Talep edilen kalınlığa göre üretilen kerestelerin, gerekli kurutma ve ısıl işlem süreçleri sonrasında 

talep edilen ahşap makara boyutlarına uygun olarak boyutlandırılması gerekmektedir. Bu süreçte boyutlandırma işleminin bir 

karar destek modeli yardımı olmadan gerçekleştirilmesi üretimde hatalara ve hammadde kayıplarına neden olmaktadır. Buna 

bağlı olarak da üretim maliyetleri artmaktadır. Ayrıca bu noktadaki eksiklikler, makara taslağı oluşturma sürecinde yanlış 

kurulum, sökme-takma gibi aksaklıklara neden olarak üretimde zaman kaybı oluşturmaktadır. 

 

Bu çalışmada, ahşap makara üretim sektöründe faaliyet gösteren bir tesis örnek alınarak, ahşap makara taslağı oluşturma 

sürecinde kullanılan kereste kayıplarını en küçüklemek amacıyla bir karar destek modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan model, 

talep edilen makara çapında üretim için gerekli kerestelerin boyutlarının belirlenerek kayıpların en aza indirilmesini 

sağlamaktadır. Ayrıca üretim için gerekli kerestelerin boyutlarının bilinmesi ile biçilmesi gereken tomruk ebatlarının 

belirlenmesi mümkün olmaktadır. Modelin uygulanması ile makara taslağı oluşturma sürecinin kısaldığı, bu süreçteki 

aksaklıkların büyük ölçüde önlendiği, hammadde kayıplarının azaldığı ve üretim hatalarının kayda değer derecede önüne 

geçildiği tespit edilmiştir.  

 

 

Anahtar Kelimeler- ahşap makara, boyutlandırma, karar destek modeli, üretim süreci, hammadde kaybı 
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Abstract – In recent times, anthracene-based organic thin film transistors, organic light emitting devices (OLEDs), solar cells 

and dye sensitized solar cells can be used to due to such features achieve high efficiency effective charge excellent and carrier 

mobility. Electrical properties of compouns could be linked planar structure of anthracene structure, conjugated, and the 

crystalline. A series of new organic dyes including variety amines as electron donors, a variety of anthracene based donor-

acceptor (D-A) type molecules, the following compounds: 2-(1 (5-(10-(thiophen-2-yl)anthracen-9-yl)thiophen-2- 

yl)ethylidene)malononitrile (An-B), and 2-(1-(5-(10-(thiophen-2-yl)anthracen-9-yl)thiophen-2-yl)ethylidene)malononitrile 

(An-C) were synthesized. Also, it is anticipated that anthracene derivatives with the thiophene moieties as π-bridge would 

demonstrate improve photovoltaic performance due to lowered LUMO energy level, higher electronic coupling constant, light 

harvesting efficiency and electron injection values. These dyes as the sensitizers in dye-sensitized solar cells (DSSCs) using 

under one sun (AM 1.5) illumination, demonstrated efficiencies ranging from 1.12% to 2.02%, exceeding that using 

functionalized compounds.  

 

Keywords: dye-sensitized solar cells; power conversion efficiency; anthracene 
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Abstract – Polycarbazole (PAAC) and poly (thiophene) (PTH) are both highly stable polymers. But the conductivity of 

(PAAC) is much lower than PTH. When polycarbazole and polythiophene alternative copolymers are synthesized, it is aimed 

to increase the conductivity of PAAC and to obtain a copolymer with superior properties due to the interaction between both 

polymers. The interest in carbazole compounds is enhancing because of their excellent optical properties and their capability to 

transfer voids. Carbazole compounds are thoroughly used for electronic and photonic applications. Particularly used as charge 

transfer agents  in LED technology. Also, it has been identified that carbazole and its derivatives demonstrate various 

biological activities. Inclusion of the carbazole thiophene unit also provides derivatives with both carbazole and thiophene 

advantages. In this study, the electrochemical polymer of copolymer electro-active thiophene and a carbazole using different 

monomer feed ratios was synthesized and deposited on an ITO–glass surface with help of  electropolymerization. In 0.05 M 

AN/LiClO4 solvent/electrolyte system was achieved the electrochemical synthesis of the copolymer solution containing 

between different potentials. The spectroelectrochemical and electrochromic properties of this the resulting copolymer films 

were also examined. The electrochromic properties of these copolymers formed by copolymerization was evaluated using 

spectro-electrochemistry.  As a result, polymeric electrochromic devices can be formed by using the synthesized copolymers, 

and for applications of electrochromic is a promising  good candidate. 

 
Keywords –copolymerization, electrochromic, electrochemical  
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Presentation/Paper Type: Oral / Abstract 

Özet- Destinasyon imajı bireylerin bir yer veya destinasyon hakkındaki zihinsel şemaları, inanışları ve fikirlerinin bütününü ifade 

etmektedir. Turizmin gelişmesinde, önemli bir ürün olan destinasyonların bilinir hale getirilmesi, turistler nezdinde olumlu bir 

imaja sahip kılınması büyük önem taşımaktadır. Bir destinasyonun turizm paydaşları tarafından nasıl algılandığı, destinasyonun 

gelişimi açısından önemlidir. Literatürde destinasyon imajına ilişkin çok sayıda çalışma olduğu görülmektedir. Ancak bir yöreye 

ilişkin destinasyon imajının yerli ve yabancı turistler açısından nasıl algılandığı, ne gibi benzerlik ve farklılıkların olduğunu 

araştıran çalışmaya ulaşılamamıştır.  Bu çalışma özellikle iki önemli turizm paydaşı olan yerli ve yabancı turistlerin bir 

destinasyona ilişkin algı farklılıklarının olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Araştırma Pamukkale’de 250’si yerli ve 237’si yabancı olmak üzere toplam 487 turiste anket uygulanarak yapılmıştır. 49 

ifadeden oluşan anket aracılığı ile yapılan araştırma sonucunda, yerli ve yabancı turistler arasında Pamukkale destinasyonuna 

ilişkin imaj algıları arasında önemli bir farklılık olduğu gözlemlenmiştir. Turistlerin Pamukkale’nin imajına ilişkin ifadelerin 

büyük bir kısmına yerli turistlere göre daha fazla katıldıkları tespit edilmiştir. Buna göre Pamukkale’nin yabancı ziyaretçilerdeki 

imaj algısının yerli turistlere göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Ancak “Pamukkale, bilinen bir üne sahiptir”, “rahatlatıcı ve 

dinlendiricidir”, “sağlık için önemlidir” ifadelerine katılımın yabancı turistler için daha düşük kalması, dünyaya sağlık kenti 

olma iddiasıyla pazarlanan bölge için dikkat çekici ve üzerinde durulması gereken önemli bir konu olarak ortaya çıkmıştır. 

Yabancı turistler Pamukkale’yi daha çok, doğal ve kültürel yapısını koruyan, turistik alt ve üst yapısı yeterli, insanları dost canlısı 

ve ucuz bir termal destinasyon olarak algılamaktadırlar. Ayrıca Pamukkale’nin doğal çekicilikleri ve imajı yabancı turistler için 

bölgeyi tercihte daha anlamlı bulunmuştur.   

 

Anahtar Kelimeler- Turizm, Destinasyon İmajı, Yerli-Yabancı Turist, Algı, Pamukkale  

 

                                                

Abstract- Destination image refers to the mental schemes, beliefs and ideas of individuals about a place or destination. In the 

development of tourism, it is of utmost importance that the important products, the destinations, are made known and have a 

positive image in the sight of the tourists. How a destination is perceived by tourism stakeholders is crucial to the development 

of the destination. There seems to be a lot of studies about destination image in the literature. However, a study investigating 

how the image of a local destination is perceived in terms of domestic and foreign tourists and what similarities and differences 

are found has not been reached. . This study was carried out in order to determine whether there are differences of perception 

between domestic and foreign tourists who are two important tourism stakeholders. 

The survey was conducted in Pamukkale by applying a questionnaire to a total of 1,032 tourists, 795 native and 237 foreign. As 

a result of the survey conducted through the 49-point questionnaire, it was observed that there was a significant difference 

between the local and foreign tourists' perception of the image of Pamukkale destination. It has been found that tourists are more 

involved in the expression of Pamukkale's image than local tourists. According to this, it can be said that Pamukkale's image 

perception on foreign tour is higher than the local tourists. However, participation in expressions "Pamukkale has a known 

reputation", "Relaxing and restful", "It is important for health" remains lower for foreign tourists. This situation has emerged as 

an important issue that should be emphasized and striking for the region that is marketed as being a health city in the world. 

Foreign tourists perceive Pamukkale more as a friendly, inexpensive thermal destination that preserves its natural and cultural 

heritage, has a tourist lower and upper structure, and is adequate. Moreover, the natural attraction and image of Pamukkale is 

more meaningful for the foreign tourists. 

 

Keywords: Tourism, Destination Image, Local-Foreign Tourist, Perception, Pamukkale 
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Özet- İmalat sanayinde gelişen teknoloji ve yüksek hassasiyette parça gereksinimi, mikro işlemeyi ortaya çıkarmıştır. Mikro 

mekanik işleme yöntemi ile hem yüksek hızda hem de yüksek hassasiyette iş parçaları üretmek mümkündür. Bir nümerik 

modelleme tekniği olan sonlu elemanlar metodu, deneysel olarak tespit etmenin zor olduğu verilerin (gerilme, şekil değiştirme 

ve sıcaklık) elde edilmesinde önemli bir avantaj sağlar. Mikro işlemenin nümerik olarak modellenmesinde en önemli unsur, 

kullanılan malzeme modelinin doğruluğudur. Bu çalışmada mikro tornalama işlemi 2 boyutlu şartlarda nümerik olarak 

modellenmiştir. Modellemede Deform-2D ticari yazılımı kullanılmıştır. Çalışmada farklı malzeme modelleri kullanılarak, 

deneysel ve nümerik modelleme sonucunda elde edilen kesme kuvvetleri kıyaslanmıştır. İş parçası malzemesi olarak, 

biyomedikal sektöründe çokça kullanılan Ti6Al4v alaşımı seçilmiştir. Çalışmada sabit kesme hızı (100m/dk) ve farklı ilerleme 

değerleri kullanılmıştır. Çalışma sonunda Kay (2002) tarafından önerilen, Johnson-Cook (J-C) malzeme modelinin deneysel 

sonuçlarla daha uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Nümerik modelleme ile deneysel sonuçlar arasındaki farkın % 5-15 arasında 

olduğu tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler-Mikro Tornalama, Sonlu Elemanlar Analizi, Kesme Kuvvetleri 

 

 

 

Modeling of Micro Turning Process with Finite Elements Method and 

Selection of Suitable Material Model 

 
Abstract- Developing technology in the manufacturing industry and the requirement of high precision parts reveals micro 

machining. It is possible to produce workpieces both at high speed and with high precision by means of micro-mechanical 

machining.The finite element method, a numerical modelling technique, provides a significant advantage in obtaining data 

(stress, strain and temperature) that are difficult to experimentally detect. The most important element in the numerical 

modeling of the micro machining is; the correctness of the material model used. In this study, micro turning process is modeled 

numerically in 2D conditions. Deform-2D commercial software was used in the modeling. In the study, cutting forces obtained 

by experimental and numerical modeling are compared using different material models. As workpiece material, Ti6Al4V 

alloy, which is widely used in the biomedical applications, has been selected. Constant cutting speed (100m / min.) and 

different feed rate values are used. At the end of the study, it was observed that the Johnson-Cook (J-C) material model 

recommended by Kay (2002) is more compatible with the experimental results. It has been determined that the difference 

between the numerical model and experimental results is between 5-15%.  

 

Keywords- Micro Turning, Finite Element Analysis, Cutting Forces  
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Özet- Yüksek hasta memnuniyeti sağlık kuruluşları açısından günümüz dünyasında her geçen gün önem kazanan ve bu 

doğrultuda memnuniyet araştırmalarının yapıldığı bir alan haline gelmiştir. Hasta memnuniyeti kaliteli bir sağlık hizmetinin 

sunulması ile doğru orantılı olup hastanın o kurumu tekrar tercih etmesindeki birinci neden olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

çalışmada Afyonkarahisar ilindeki çeşitli sağlık kuruluşlarına  başvuran hastalar içinden yaş aralıkları ve cinsiyet türleri 

Türkiye ortalaması olacak şekilde ve maliyet sınırlılığından dolayı örneklem alınma yoluna gidilerek rastgele 100 hasta 

seçilmiş ve 15 maddeden (Hekimlere güven duydunuz mu? Oda temizliği nasıldı? Öneri ve şikayet kutusuna hiç yazdınız mı? 

Tedavi ve kararlarda fikriniz soruldu mu? Gürültüye maruz kaldınız mı? İhtiyaç duyarsanız tekrar bu hastaneyi tercih eder 

misiniz?vs.) oluşan sorular sorulmuştur. Bu sorulardan en dikkat çekici cevap “Hekim ve personelin sizin için elinden geleni 

yaptığını düşünüyor musunuz?” sorusuna yüzde 91 oranında evet kesinlikle düşünüyorum ve kısmen düşünüyorum cevapları 

alınmıştır. “İhtiyaç duyulduğunda tekrar bu hastaneye başvurur musunuz?” sorusuna ise %70 evet cevabı verilmiştir. Anket 

sorularına verilen cevaplar istatistiksel olarak incelendiğinde; hasta memnuniyetinin (tedavi ve bakım açısından, hekim ve 

personelin tutum ve davranışları açısından)  tekrar tercih edilme nedenleri ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki de olduğu 

tespit edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler- Hasta memnuniyeti, hastane tercihi, tedavi, bakım.  

 

The Relationship Between Patient Satisfaction and Preference For The 

Institution In The Delivery Of Health Services 
 
Abstract- High patient satisfaction has become an area that is gaining importance with each passing day in terms of health 

institutions in today's world and in which satisfaction researches are conducted accordingly. Patient satisfaction is directly 

proportionate to the delivery of a quality health service and appears as the first reason for the patient's preference for that 

institution. In this study, 100 patients whose age ranges and gender would be within the Turkey's average were randomly 

selected from among the patients who applied to various health institutions in Afyonkarahisar province by sampling due to cost 

limitation, and the questions consisting of 15 items (Have you believed in your physician? How was the room cleaning? Have 

you ever written anything to the suggestion and complaint box? Were asked for your opinion about treatment and decisions? 

Were you exposed to noise? Would you prefer this hospital again if you need it?etc.) were asked. The most remarkable 

answers to these questions are the answers of yes I definitely think by 91 percent and I partially think given to the question of 

"Do you think that physicians and staff have done their best for you?". The question "Would you prefer this hospital again if 

you need it?" was answered yes by 70%. When the answers to the questions of the questionnaire were statistically analyzed, it 

was determined that there was a statistically significant relationship between patient satisfaction (in terms of treatment and 

care, attitudes and behaviors of physician and staff) and the reason for preferring again.  

 

Keywords: Patient satisfaction, preference institution, treatment, care 
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Özet- Nüfus artışından dolayı, ekolojik çalışmalar önem kazanırken doğal kaynakların kullanımı ve yönetimi küresel dünyanın 

en önemli konularından biri olmuştur. Yaşamın temel kaynağı olan suyun kullanımı ve yönetimi bu bağlamda büyük bir öneme 

sahiptir. Bu nedenle sulak alanların arazi kullanımı ve örtüsünün belirlenmesi, arazi yüzeyinde meydana gelen değişimlere doğal 

ya da yapay etki eden faktörlerin tespiti, kıyı çizgisi değişim analizleri gibi alanlarda yeni metotlar geliştirilmektedir.  

 
Teknolojinin gelişmesi görüntüleme sistemlerinin gelişmesini sağlamıştır. Bunun sonucunda farklı çözünürlüklerde ve farklı 

dalga boylarında bantlara sahip olan uydu görüntüleri, sulak alanlara dair çalışmalarda yüksek doğruluklarda sonuca erişim 

imkanı sunmaktadır. Uydu görüntülerinin değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasında yeni algoritmalar geliştirilmiş ve 

geliştirilmeye devam etmektedir. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda klasik görüntü sınıflandırma yöntemlerinin yerini yapay 

zeka teknikleri almaktadır. Literatürde bu algoritmalar ve karşılaştırılmaları ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır.  

 

Bu çalışmada son yıllarda gerçekleştirilen kıyısal alan tespiti uygulamaları ve bu uygulamalarda kullanılan görüntü sınıflandırma 

algoritmaları incelenmiştir.  

  

Anahtar Kelimeler- Kıyısal alan tespiti çalışmaları, ekoloji, sulak alan, uydu görüntüleri. 

  

Recent Advances on Coastal Area Detection Applications Using Satellite 

Imagery 

  
Abstract- Due to the population growth, the use and management of natural resources has been one of the most important issues 

while ecological studies are gaining importance. In this context, the use and management of water which is the main source of 

life has had a major importance in ecological studies. Therefore, new methods are being developed in areas such as determination 

of land use and land cover of wetlands, determination of natural or artificial factors affecting changes in land surface, coastline 

change analysis.  

 
The development of technology has led to the development of imaging systems. As a result, satellite imagery which have bands 

at different resolutions and different wavelengths, provides access to high accuracy result in wetland studies.  New algorithms 

for the evaluation and classification of satellite imagery have been developed and continue to be developed.  In recent studies, 

artificial intelligence techniques take the place of classical image classification methods. There are many studies in the literature 

about these algorithms and their comparisons. In this study, the applications of coastal area detection in recent years and image 

classification algorithms used in these applications have been investigated.  

  

Keywords- Coastal area detection studies, ecology, wetland, satellite imagery.  
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Özet- Eğitim hayatımızı ve geleceğimizi şekillendirmek ve kendimizi geliştirmek için önem taşımaktadır. Eğitimin çok yönlü 

olması sosyal sermayeyle ilişkisini kaçınılmaz kılmıştır.  Eğitimdeki büyük sorunlarından biri olan sosyal sermaye eksikliği 

günümüzde istihdam için de sorunlar yaratmaktadır. Sosyal sermayenin eğitim için geliştirilmesi güven ortamının oluşmasına, 

kişiler arası ilişkiyi geliştirmeye ve işbirliğine yönlendirir. Eğitimde sosyal sermayenin geliştirilmesiyle birlikte eğitim sonrası 

istihdam düzeyini, eğitim farkındalığını artırmaya ön ayak olacağını ön görmek mümkündür. Sosyal sermaye özellikle 

çocukların üzerinde etkili olan aile ilişkilerinde ve toplumda oluşan sosyal yapıların düzenlenmesin de önem taşımaktadır. 

 

İstihdam düzeyinin düşüklüğü hem gelişmiş ülkelerde hem de azgelişmiş ülkelerde önemli problemler yaratmaktadır. Son 

yıllarda çoğu ülkede ekonomide yaşanan olumlu büyüme rakamlarına rağmen istihdam oranının beklenen yükselmeyi 

göstermemesi başka sebeplere bağlanmaya başlanmıştır. Bunlardan biride eğitim ve eğitimin sosyal sermayesidir. 

 

Bu çalışmanın temel amacı; eğitim ve sosyal sermaye arasındaki ilişkinin istihdam üzerine etkilerini ortaya koymaktır. Bu 

amacı gerçekleştirmek için yapılacak olan bu çalışmada; öğrencilerin almış oldukları eğitimin ve eğitim kurumunun sosyal 

sermaye gelişimlerine etkileri incelenecektir.  

 

Anahtar Kelimeler- Sosyal Sermaye, İstihdam, Eğitim, Ekonomi 

ANALYSIS OF THE EFFECTS OF SOCIAL CAPITAL ON 

EMPLOYMENT IN EDUCATION 

Abstract- Education is important for us to our life and our future. Education is versatile so  the relationship with social capital 

hac become inevitable. Lack of social capital is a big problem for employment like education.the development of social capital 

for edutaion leads to the establishment of a trusting environment, to the development  and co-operation of interpersonal 

relations .The possible to preview that the development of social capital in education will help to increase teh post training 

employment level and increase the educational awareness. Social capital is particularly effective in children and on family 

relationships that occur in the regulation of the social structure of society is also important. 

 

The low level of employment is creating major problems in underdeveloped countries both in the developed countries. In 

recent years, despite the favorable economic growth figures in most countries, the employment rate has not reached the 

expected level of upward trend. Some of them are education and education social capital. 

 

The main purpose of this study is; the relationship between education and social capital on employment. In this study, which 

will be done to realize this aim; the education of the students and the effects on the social capital development of the 

educational institution will be examined. 

 

Keywords- Social Capital, Employment, Education, Economy 
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Abstract – Proliferative activity of Epstein Barr Virus (EBV)  proteins occurs via two mediators (Epstein Barr Nuclear 

Antigen1-EBNA1 and latent membrane Protein1-LMP1). In this study, it is aimed to investigate that recombinant viral EBV 

protein of pancreatic cell loss those applying to reverse. In addition to that related proteins as well as DNA damage and stress 

effects on insulin synthesis and release and their contributions were also investigated. Insulin analyses were carried out by 

ELISA techniques using commercial kit for insulin. Comet assay for DNA damage and on the other hand to ER stress, levels 

of mRNA expression of the gene of interest were tested. As a result of RT-PCR applications, mRNA expression levels of 

genes of ATF4, ATF6, PERK, GRP78 and CHOP, which are ER stress markers, orderly increased 10-fold, 19-fold, 15,03-fold, 

6,63-fold, and 8,05-fold according to DMSO control group in thapsigargin group. It is observed this increase on the expression 

of the genes which are ER stress marker is repressed by interest proteins. The conclusion was that EBV recombinant proteins 

LMP1 and EBNA1 proliferation genes which are responsible for expression levels increased but also ER stress marker gene 

expression level by suppressing the ER stress-induced beta cell loss in reversing would be advantageous. In this regard, our 

results, if supported by further studies, the EBV will be possible to use as virotherapic agents in antidiabetic treatment. 

 

Keywords – Epstein Barr Virus, EBNA1, LMP1, Diabetes, Endoplasmic Reticulum Stress. 
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Özet- Geleneksel yakıt rezervlerinin azalması ve bu yakıtların çevresel faktörleri göz önüne alındığında yenilenebilir enerji 

kaynaklarının önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Özellikle güneş enerjisinden elektrik elde etmek hem ülkemizde hem 

de dünyada popüler hale gelmiştir. Fotovoltaik sistemlerdeki hücrelerin bozukluklarının tespiti enerji üretiminde süreklilik ve 

verimliliğin sağlanması için oldukça önemlidir.  Fotovoltaik panellerle kurulan güneş enerji santrallerindeki kayıplar, çevresel 

şartlardan konstrüksiyona, kullanılan panel ve malzemeden yapılan işçiliğe kadar birçok değişken parametreye bağlıdır. Güneş 

enerji santrallerindeki kayıpların en önemlilerinden birisi hücre bozukluklarından kaynaklanan problemlerdir. Dolayısıyla panel 

üreticisinden başlayarak üretim tesisi çıktılarına kadar birçok değişik sektör bu problemden etkilenmektedir. Güneş paneli üretim 

bandının son aşamasında fotovoltaik hücreler çeşitli testlere tabi tutularak hücre bozukluğu olan panellerin tespiti yapılmaktadır. 

Bu testlerden bazıları da flash (I-V Curve Test-IEC 60891) ve elektrolüminesans (IEC 61215- IEC 61646) testleridir. Flash test 

uygulamasında fotovoltaik hücrelere güneş ışıması simülasyonu olan bir flash ışıması panel yüzeyine uygulanarak elde edilen 

değerler ölçülür. Bu test yüksek hassasiyet testi olarak da nitelendirilebilir. Elektrolüminesans testte ise elektrik akımı verilen 

panel iç hücrelerinin bir nevi röntgeni çekilir böylece tüm panel yapısındaki normal gözle bakarak tespit edilemeyen hatalar,  

çatlaklar ve hasarlar tespit edilir. Elektrolüminesans teste gözle görünmeyen hata tespiti de denilebilir.   

  

Bu çalışmada Kayseri bölgesinde panel üretimi yapan Ödül Solar Enerji tesisinde polikristal panelin standart test koşulları (E 

(Işınım) = 1000W/m² , AM(Hava Kütlesi) = 1,5T (Modül Sıcaklığı) = 25 °C) altında bu iki test gerçekleştirilmiştir. Şekil 1’de 

rastgele seçilen 320 wattlık Polikristal panelin flash testi sonucunda 325.7296 wattlık çıkış gücü ölçülmüştür. Ayrıca panele ait 

akım, gerilim ve güç değerlerini gösteren bu bilgiler etiketlenerek panelin arkasına yapıştırılır. Yapılan testlerde üretilen 

panellerin, etiket değerlerinden daha fazla güç ürettiği görülmüştür. Şekil 2’de verilen görüntü örneğinde olduğu gibi Polikr istal 

panelin elektrolüminesans testinde ise tüm panel bir görüntüleme cihazına sokularak röntgeni çekilir ve elde edilen görüntüler 

ekrana aktarılır. Ekrana aktarılan görüntüler uzman operatör tarafından dikkatle incelenerek herhangi bir çatlak ve hasar varsa 

tekrar üretim bandının ilgili kısmına yönlendirilir. Böylece panel güneş enerji santrali sistemine monte edilmeden kalite testleri 

yapılmış olur. Elde edilen test verilerinin literatürdeki değerlerle uygun olduğu gözlemlenmiştir. Güneş enerji santrallerinin 

ülkemiz için önemi her geçen gün artarken bu santrallerde kullanılan panellerin kaliteli ve verimli çalışması da oldukça önem 

kazanmaktadır. Bu kapsamda hem yerli hem de milli olması sebebiyle güneş enerjisi paneli üreten firmaların desteklenmesi ve 

güneş enerjisi santrallerinin çoğaltılması gerekmektedir.  

 

                                     
Şekil 1. 320 wattlık Polikristal Panele ait I-V Eğrisi                               Şekil 2. Sağlam ve Bozuk Hücreler  

  

Anahtar Kelimeler- Güneş Paneli, I-V Testi, Elektrolüminesans, Hücre Bozuklukları.   
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Detection of Cell Defects in Photovoltaic Systems  

Abstract- When the traditional fuel reserves are limited and the environmental factors of these fuels are taken into consideration, 

the importance of renewable energy sources is increasing day by day. Especially, obtaining electricity from solar energy has 

become popular both in our country and in the world. Detection of defects of cells in photovoltaic systems is very important to 

ensure continuity and efficiency in energy production. The losses in the solar power plants established with photovoltaic panels 

depend on many variable parameters, from environmental conditions to construction, used panel and workmanship.  One of the 

most important losses in solar power plants is energy losses due to cell disorders. Therefore, many different sectors, from the 

panel manufacturer to the output of the production plant, are affected by this problem. Photovoltaic cells are subjected to various 

tests at the last stage of the production line of solar panels to detect panels with cell disorders. Some of these tests are flash (I-V 

Curve Test-IEC 60891) and electroluminescence (IEC 61215- IEC 61646) tests. In the flash test, the electrical values are 

measured by applying a flash structure to the surfaces of the photovoltaic cells.  This test may also be referred to as a high 

sensitivity test. In the electroluminescence test, a kind of x-ray of the inner cells of the panel is drawn so that faults, cracks and 

damage are detected which can not be detected by looking at the normal eye of the whole panel structure. The 

electroluminescence test can also be called invisible error detection.  

  

In this study, these two tests were performed under the standard test conditions (E (radiation) = 1000W / m², AM  

(air mass) = 1.5T (module temperature) = 25 ° C). Panel tests were carried out at Ödül Solar Energy Company in Kayseri region. 
Figure 1 shows a flash test result of a randomly selected 320 watt polycrystalline panel. Here the output power is measured as 

325.7296 watts. In addition, current, voltage and power values of the panel are measured and all this information is labeled and 

pasted to the back of the panel. It turns out that solar panels produce more power than tag information. In the electroluminescence 

test of the polycrystalline panel, the whole panel is inserted into an imaging device and a x-ray is taken (Fig. 2) and the obtained 

images are transferred to the screen. Images transferred to the screen are carefully inspected by the specialist operator and directed 

to the relevant part of the production band if any cracks or damage are found. Thus, the panels have been subjected to quality 

tests without being installed in the solar power plant system. Obtained test data were observed to be in accordance with the 

literature values. While the importance of solar power plants for our country is increasing day by day, the quality and efficient 

operation of panels used in these power plants is becoming very important. In this scope, it is necessary to support companies 

that produce solar panels because of being both domestic and national and to replicate solar power plants.  

 

                                     
        Figure 1. I-V Curve of 320 watt Polycrystalline Panel                          Figure 2. Robust and Defective Cells  

  
Keywords- Solar Panel, I-V Test, Electroluminescence, Cell Disorders.  
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Özet- Ülkemizdeki elektrik enerjisi üretiminde kullanılan kaynakların çoğunluğu ithal edilmektedir. Her geçen gün artan enerji 

ihtiyacını karşılayabilmek için farklı ve yeni nesil enerji kaynaklarına yönelim başlamıştır. Bu kapsamda özellikle yenilenebilir 

enerji kaynaklarının kullanımı ülkemizde ve dünyada popüler hale gelmiştir.  Güneş enerjisi santrallerinin (GES) kurulum 

kolaylıkları, kurulum aşamasındaki devlet hibeleri ve tesisin üretime kabulünden  sonra devlet alım garantisi gibi avantajlarından 

dolayı ülkemizde oldukça yaygınlaşmışlardır. Özellikle Kayseri bölgesi Güneş Enerji Potansiyel Atlası (GEPA)’na göre güneş 

radyasyonu bakımından oldukça verimli bir konumda bulunmaktadır. Bundan dolayı Kayseri bölgesinde birçok GES yer 

almaktadır. Türkiye’de aynı alan içerisinde kurulu gücü en yüksek olan ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından 

yaptırılan 51 MWh’lik GES 2015 yılından beri üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 930.000 m2’lik kurulum alanı ve yıllık üretim 

kapasitesi 82.000.000 KWh olan bu tesis Kayseri OSB’nin gündüz elektrik ihtiyacının %20 ‘sini karşılamaktadır. Şekil 1’de 

görülen bu tesis yaklaşık 60.000 konutun enerji ihtiyacını karşılamakla birlikte yıllık 49.200 ton CO2 salınımını engellemesi 

açısından ayrıca yerli ve yenilenebilir olması nedeniyle ülkemizin 7.706.766 m3’lük doğal gaz ithalatının önüne geçmesi 

açısından oldukça öneme sahiptir.  Güneş enerji santralleri kurulmadan önce fizibilite çalışması kapsamında simülasyon 

programıyla bir analiz yapılmaktadır. Bu simülasyon programı yardımıyla GES tesisinin kurulacağı konum sisteme yüklenerek 

ışınım süreleri ve meteorolojik veri değerlerine göre yıllık üreteceği tahmini elektrik enerjisi değerini vermektedir.  Böylece 

yatırımcı kuracağı tesisin yaklaşık maliyetini ve üreteceği enerji miktarını tesisi kurmadan önceden görebilmektedir. Karlılık ve 

verimlilik açısından GES simülasyonun yapılması oldukça önemlidir. Bu çalışmada kullanılan simülasyon programı PVsyst’dir. 

Simülasyon programı olarak kullanılan PVsyst programı solar sistemler için teknik ve detaylı değerlendirme yapma yeteneğinden 

dolayı sahada yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada Kayseri OSB bünyesinde kurulmuş 51 MWp’lik Güneş Enerji 

Santrali için, simülasyon program çıktıları ile gerçek üretim değerleri karşılaştırmalı olarak verilip, simülasyon programının 

doğruluğu test edilmiştir.  

 
Şekil 1. Türkiye’nin aynı alana kurulu en büyük güce sahip güneş enerji santrali (Kayseri OSB GES) 

Anahtar Kelime- Yenilenebilir enerji kaynakları, Simülasyon, GES, Üretim değerleri.  

 

Analysis of Real and Simulation Production Values of Kayseri OIZ Solar 

Power Plant   
Abstract- The majority of the resources used in the production of electricity in our country are imported. In order to meet the 

ever-increasing need for energy, it has started to turn to different and new generation energy sources. In this context, especially 

the use of renewable energy sources has become popular in our country and in the world. The advantages of installation of solar 

energy plants (SEP), government grants at the stage of installation, and state purchase guarantee after establishment have become 

very widespread in our country. In particular, the Kayseri region is in a highly productive position compared to the Solar Energy 

30



Potential Atlas data. Therefore, there are many SEP in the Kayseri region. With an installed capacity of 51 MWh and has the 

highest installed capacity in Turkey SEP continues its production activities since 2015. This solar power plant was built by 

Kayseri Organize Industrial Zone (OIZ). It has an installation area of 930.000 m2 and an annual production capacity of 

82.000.000 KWh, which covers 20% of Kayseri OSB's daytime electricity needs. This facility, shown in Figure 1, can meet the 

energy needs of approximately 60,000 dwellings. This facility is an environmentally friendly company to obstructing the annual 

49.200 tonnes of CO2 emissions. At the same time, this company is a very important position in terms of preventing our country's 

7.706.766 cubic meters of natural gas imports. Before the establishment of solar power plants, an analysis is made with the help 

of simulation program within the scope of feasibility study. With the help of this simulation, SEP locations is installed in the 

system and gives estimated electricity energy value to generate yearly according to the radiation times and meteorological data 

values. Thus, the investor can predict the approximate cost of the SEP to be built and the energy values it will generate before 

establishing the SEP. It is very important to make a SEP simulation in terms of profitability and productivity. The simulation 

program used in this study is PVsyst. The PVsyst program, which is used as a simulation program, is widely used in the field 

thanks to its technical and detailed evaluation ability for solar systems. In this study, for 51 MWp solar power plant established 

in Kayseri OSB, the actual production values were compared with the simulation program outputs and the accuracy of the 

simulation program was tested.  

  

 
Figure. 1. Turkey's the largest solar power plant (Kayseri OSB GES)  

  

Keywords- Renewable energy sources, Simulation, SEP, Production values.  
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Özet- Otomasyon sistemini, veri alış verişlerini ve üretim teknolojilerini içeren kolektif yapıya endüstri 4.0 ifade edilir. Bu 

yapının iki ana bileşeni vardır. İlki yeni nesil yazılım ve donanım, ikincisi ise siber fiziksel sistemlerdir. Günümüzde iletişim 

teknolojisinin gelişmesiyle beraber fiziksel enerji ve ticari dünyadaki hızlı değişimler, enerji sektörünün dijitalleşmesine yol 

açmıştır. Tüm bu değişimleri içinde barındıran enerji sektörü, Enerji 4.0 kavramı ile tanıtılmaktadır. Yakın gelecekte tüm 

sektörler büyüyüp gelişmek için Endüstri 4.0 yapısına uyum sağlamak zorunda kalacaktır. Sanayi devriminin her zaman anahtarı 

konumunda olan enerji sektörü ve buna bağlı olarak enerji verimliliği, Endüstri 4.0’ın önemli bir bileşenidir. Enerji endüstrisi, 

sanayi devrimi ile büyük ve kompleks bir sistem haline gelirken, üretim maliyetleri içerisinde önemli bir gider kalemi olan 

enerjinin verimli ve daha efektif kullanılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Enerji kaynaklarının üretimden tüketime kadar tüm 

aşamalarda olabildiğince en yüksek etkinlikte kullanılmasını ifade eden enerji verimliliği, sanayi tesislerinde üretim kalitesi ve 

kapasitesinin, binalarda ise hayat standardı ve kalitesinin düşmesine neden olmadan enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Ayrıca 

enerjinin verimli kullanılmasıyla birlikte doğal kaynakların ve çevrenin korunması, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, 

sürdürülebilir kalkınma ve enerji güvenliğinin de artırılması bakımından enerji verimliliği Endüstri 4.0 kapsamında çalışılması 

gereken önemli bir kavramdır. Bu çalışmada Endüstri 4,0’ın enerji verimliliği üzerine etkileri incelenmiştir.   

  

Anahtar Kelime- Endüstri 4.0, Enerji Verimliliği,  Enerji 4.0   

  

The Effects on Energy Efficiency of Industry 4.0  
 

Abstract- The collective system, which includes the automation system, data exchanges and production technologies is referred 

to as Industry 4.0. This system has two main components. The first is the new generation of software and hardware, and the 

second is the cyber physical systems. Today, with the development of communication technology, physical energy and rapid 

changes in the commercial world have led to the digitalization of the energy sector. The energy sector, which embraces all these 

changes, is introduced by the concept of Energy 4.0. In the near future, all sectors will have to adapt to the structure of Industry 

4.0 to grow and evolve. The energy sector, which is always the key to the industrial revolution, and therefore energy efficiency, 

is an important component of Industry 4.0. The energy industry has become a large and complex system with the industrial 

revolution. It has become inevitable to use energy efficiently and efficiently, which is an important expense item in production 

costs. Energy efficiency, which means that energy resources are used at the highest possible efficiency from production to 

consumption at all stages, is the standard of living in the buildings and the reduction of energy consumption without causing 

decrease in quality and quantity of production in industrial facilities. In addition, energy efficiency is an important concept that 

must be studied within Industry 4.0 in order to conserve natural resources and the environment along with efficient use of energy, 

reduce external energy dependence, sustainable development and increase energy security. In this study, the effects of Industry 

4.0 on energy efficiency were examined.  

  

Keywords- Industry 4.0, Energy Efficiency,  Energy 4.0  
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Özet- Nitelikli personel belirlenmesi işletmelerin insan kaynakları biriminin en temel görevlerinden biridir. Endüstrileşme ve 

nüfusun artması işletmelerin uygun çalışanı bulma noktasında alternatiflerini çoğaltmaktadır. Bu durum iş başvurularının 

değerlendirilmesi esnasında birçok kriterin aynı anda tutarlı bir şekilde değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır.  Bu çalışmada bir 

işletmenin iş başvuru sürecindeki adayların değerlendirilmesi problemi ele alınmıştır. Uygulamada birçok kriteri aynı anda 

değerlendiren MOORA(Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis) metodu ile başvurular değerlendirilmiştir. Metodun 

uygulanması ile aday personellere ait MOORA metodu sıralaması elde edilmiş ve işletme için en uygun personelin seçimi 

sağlanmıştır.  
  
Anahtar Kelimeler- Karar Destek Sistemleri, Çok Kriterli Karar Verme, MOORA.   

  

Evaluation of Job Applications by Moora Method 

 
Abstract- Determination of Qualified personnel is one of the most basic tasks of the human resources department of enterprises. 

Increasing industrialization and population increase the alternatives at the point of finding suitable workers. This makes it 

difficult to assess many criteria consistently during the evaluation of business applications. In this study, the problem of assessing 

candidates for an applicant in the job application process is addressed. Applications were evaluated using MOORA (Multi-

Objective Optimization by Ratio Analysis) method, which evaluated many criteria at the same time. In the study, the MOORA 

method ranking of the candidate staff was obtained and the most suitable staff was selected for the enterprise.   
  
Keywords- Decision Support Systems, Multi-Criteria Decision-Making, MOORA.  
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Özet- Günümüzde artan rekabet ortamında işletmeler gibi şehirlerin de imajlarını güçlendirmeleri gerekmektedir. Güçlü marka 

imajına sahip olan şehirler ayırt edici özelliği ile farklılık sağlayarak dikkat çekmektedir. Şehirlerin gelişmesinde, kalkınmasında 

katkı sağlayan imajlarını, bölgenin kendine özgü nitelikleri, sosyal, kültürel ve ticari geçmişi ve o coğrafyadaki ürün ve 

hizmetleri oluşturmaktadır.  

 

İmaj, hedef kitlenin zihninde yaratılan resimdir. Şehirlerin imajlarının oluşturulmasında kamuoyunun algılarını yönlendirmede, 

o resmi oluşturmada en büyük görev kuşkusuz halkla ilişkiler çalışmalarındadır. Halkla İlişkiler, şehrin imajının oluşturulması, 

korunması ve geliştirilmesi ve topluma güven veren güçlü bir marka imajının sağlanması için yapılan uzun süreli, planlı bir 

yönetim faaliyetidir. Şehirlerin marka imajlarının, o şehri tanımlayan çağrışımlar da eklenerek hafızlarda kalmasının sağlanması 

için halkla ilişkiler çalışmalarına büyük görevler düşmektedir. 

  

Antalya, doğal ve tarihi güzellikleri, plajları, iklimi, dünya çapındaki turizm tesisleri ile bilinen şehirlerimizden biri 

konumundadır. Çalışmanın amacı, Antalya’nın marka imajına etki eden unsurları ortaya çıkarmak ve halkla ilişkiler 

çalışmalarının bu imajın güçlendirilmesindeki önemini değerlendirmektir. 

 

Anahtar Kelimeler- Antalya, Halkla İlişkiler, Marka, İmaj 

 

Public Relations Activities In The Development Of The Brand Image Of 

Cities: Antalya Example  
 
 

Abstract- In today's increasingly competitive environment, cities like businesses need to strengthen their image. Cities with a 

strong brand image attract attention by providing a distinctive feature. In the development of the cities, the images that contribute 

to the development of the region, the unique characteristics of the region, the social, cultural and commercial background and 

the products and services in that geography. 

 

The image is the image created in the mind of the target kit. Undoubtedly, the most important task in shaping the images of the 

cities are not to direct the perceptions of the public, but to work with the public. Public Relations are a long-term, planned 

management activity for the creation, preservation and development of the image of the city, and the provision of a strong brand 

image that assures collectivity. In order to ensure that brand images of cities are kept in memories by adding associations that 

define that city, there are great duties to work with the people. 

 

Antalya is one of the cities known for its natural and historical beauties, beaches, climate and world-wide tourism facilities. The 

aim of the study is to reveal the elements that affect the brand image of the city of Antalya and to evaluate the importance of 

public relations studies to strengthen this image. 

 

Key Words- Antalya, Public Relations, Brand, Image 
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Mevduat Bankalarının Kârlılığı Ekonomik Büyümeyi Nasıl Etkiler: 

Türkiye’deki Durum  

Nigar ALEV1* 

1İktisat Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye 
*(nigaralev@gantep.edu.tr)  

 

Özet- Bankacılık sistemin ekonomi içindeki en temel rolü fonları reel sektöre yönlendirmektir. Dünya üzerindeki bütün ülke 

ekonomilerinde bankalar finansal sektör ile reel sektör arasında köprü görevi görerek, tasarrufların yatırımlara 

dönüştürülmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Finansal aracı kuruluşlardan olan bankalar, tasarrufların toplanıp yatırıma 

dönüşmesini sağlayan, yatırım projelerini değerlendirip kıymetlendiren, yönetici konumundakileri denetleyip takip eden ve 

firmalarla ilgili ayrıntılı bilgilere daha az maliyetle ulaşılabilmeyi sağlayan kuruluşlardır. Schumpeter’ci yenilik iktisadı 

savunucularına göre bankalar, teknolojik ilerlemeyi kolaylaştıran finansal kuruluşlardır. Finansal aracı kuruluşların gelişimi 

ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilemektedir. Bankaların kârlılık durumlarının ekonomik gelişmeye katkısı olacağı 

düşünülmektedir. Bu amaçla bu çalışmanın amacı, Türkiye bankacılık sektöründe faaliyet gösteren mevduat bankalarının 

performansı ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Çalışmada 2003:Q1 ve 2016:Q4 dönemlerine ait üçer aylık 

veriler kullanılmıştır. Analiz yöntemi olarak En Küçük Kareler Yöntemi tercih edilmiştir. Ekonomik büyüme ve banka 

performansı arasındaki ilişkinin tespit edilmesinde iki farklı model oluşturulmuştur. Banka kârlılığının göstergesi olarak kabul 

edilen ortalama aktif kârlılığı (ROA) ve ortalama özkaynak kârlılığı (ROE) verileri bağımsız değişken olarak alınırken, GSYİH 

serisi bağımlı değişken olarak alınmıştır. En küçük kareler yönteminden elde edilen sonuçlardan mevduat bankalarının 

ortalama aktif kârlılığı ve ortalama özkaynak kârlılığı ile GSYİH arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Banka 

kârlılık göstergelerinden RAO ve ROE’de meydana gelecek bir birimlik bir artış GSYİH‘de sırasıyla +1.37 ve +1.29 oranında 

bir değişime sebep olacaktır. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin analiz edilmesinde Engle-Granger nedensellik 

metodu kullanılmıştır. Analizlerden elde edilen sonuçlar, banka kârlılık oranlarından ekonomik büyümeye doğru bir 

nedenselliğin olduğunu, ekonomik büyümeden banka kârlılık oranlarına doğru ise herhangi bir nedenselliğin olmadığını 

göstermektedir. Kısacası banka kârlık oranları GSYİH’de meydana gelen değişimin bir nedeni iken GSYİH banka kârlılık 

oranlarının bir nedeni değildir. Banka kârlılığının ekonomik büyümeye pozitif anlamda katkı sağlaması için, daha fazla tasarruf 

daha fazla yatırıma dönüştürülmeli, sermaye en verimli alanlarda kullanılmalı, doğrudan yabancı sermaye yatırımları, tahviller 

vb. yabancı sermayenin ülkeye girişi kolaylaştırılmalıdır. 

 

Anahtar Kelimeler- ROA, ROE, GSYİH, Engle-Granger 

 

Profitability of Bank Deposits How Does Economic Growth: Situation in 

Turkey 
 

Abstract- The most fundamental role of the banking system is to direct funds into the real sector. In all country economies 

around the world, banks play an important role in transforming savings into investments by acting as a bridge between the 

financial sector and the real sector. Banks from financial intermediation institutions are institutions that enable savings to be 

collected and turned into investment, to evaluate investment projects, to supervise and follow the managerial positions and to 

obtain detailed information about the companies at less cost. According to Schumpeterian economic advocates, banks are 

institutions that facilitate technological progress. The development of financial intermediaries affects economic growth 

positively. Profitability of banks is thought to contribute to economic development. For this purpose, the purpose of this study, 

Turkey is to investigate the relationship between economic performance and growth of deposits in banks operating in the 

banking sector. Quarterly data for 2003: Q1 and 2016: Q4 were used in the study. As the analysis method, Least Squares 

Method is preferred. In determining the relationship between economic growth and bank performance, two different models 

were created. The GDP series are taken as dependent variables, while the average ROA and ROE are taken as independent 

variables, which are considered to be indicative of bank profitability. The results obtained from the least squares method 

revealed a positive and significant relationship between the average return on assets of the deposit banks and the average 

equity and GDP. An increase of one unit from the Bank's profitability indicators in RAO and ROE will result in a change of 

+1.37 and +1.29 respectively in GDP. The Engle-Granger causality method was used in analyzing the causality relation 

between variables. The results from the analysis show that there is a causal relationship between bank profitability and 

economic growth and that there is no causality if the economic growth is towards bank profitability ratios. In other words, 

while bank profit margins are a cause of change in GDP, GDP is not a reason for bank profitability ratios. More savings should 

be transformed into more investment, capital must be transferred to the most productive area, foreign direct investment, debts, 

etc. should be transferred to the bank, because the bank's profitability contributes positively to economic growth. the entry of 

foreign capital into the country should be facilitated. 

Keywords- ROA, ROE, GDP, Engle-Granger 
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KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ 

NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TODA-YAMAMOTO YAKLAŞIMI 

Nigar ALEV1* 

1İktisat Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye 
*(nigaralev@gantep.edu.tr)  

 

Özet- İktisadi düşünceler tarihinde kamu harcamaları ve milli gelir arasındaki etkileşimi ortaya koyan farklı hipotezler 

oluşturulmuştur. Bu hipotezler ekonomik ve politik muhtevalı olmasına göre ayrıştırılabilmektedir. Politik muhtevalı 

hipotezler Monetarist Teori, Arz Yanlı İktisat, Rasyonel Beklentiler Teorisi, Kamu Tercihleri Teorisi ve Anayasal İktisat Ekolü 

gibi iktisadi ekoller tarafından açıklanmaya çalışılmıştır. Bu iktisadi ekollerin ortak noktası kamu harcamaların arttırılmaması 

gerektiği ve arttırılacaksa da belirli kurallara bağlanarak arttırılması gerektiğini savunmasıdır. Ekonomik muhtevalı hipotezler 

konusunda ise Keynesci Yaklaşım, Wagner Kanunu, Baumol’un Maliyet Hastalığı Tezi ve Peacock-Wiseman Hipotezi gibi 

hipotezler ele alınmaktadır. Alman iktisatçı Adolph Wagner’in ismiyle bilinen Wagner kanunu, kamu harcamalarındaki artışı 

açıklamaya çalışan ilk ampirik çalışmalardan biridir ve gelişmiş ülke ekonomilerinde kişi başına düşen gelir artıkça kamunun 

varlığının ekonomi içindeki varlığının artacağını öngörür. Keynezyen yaklaşım ile Wagner Kanunu arasındaki temel farklılık 

milli gelir ile kamu harcamalarının nedensellik yönünde ortaya çıkmaktadır. Keynezyen yaklaşımda kamu (yatırım) 

harcamalarından milli gelire doğru bir nedensellik ilişkisi mevcutken, Wagner Kanunu ise kişi başına düşen gelirden kamu 

harcamalarına doğru bir nedenselliğin mevcut olduğunu öne sürmektedir. Bu çalışmada, 1980-2017 yılları arasında Türkiye’de 

yatırım harcamaları, cari harcamalar, transfer harcamaları, iç-dış borç faiz ödemeleri ve bunların genel toplamı şeklinde ifade 

edilen toplam kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmaktadır. Çalışma nedensellik 

ilişkisinin ortaya konulmasında, yöntem olarak Toda-Yamamoto yöntemi kullanılmıştır. Analizlerden elde edilen sonuçlar, 

Ekonomik büyümenin göstergesi olarak alınan Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GDP) ve kişi başına düşen GSYİH ile yatırım 

harcamaları, transfer harcamaları, cari harcamalar, iç ve dış borç faiz ödemeleri ve toplam kamu harcamaları arasında hiçbir 

nedensellik ilişkisinin olmadığını göstermiştir. Bu durum Türkiye ekonomisinde kamu harcamaları ile ekonomik büyüme 

arasında pozitif yönlü bir ilişkinin var olduğunu savunan Wagner Kanunu’nun ve Keynezyen yaklaşımın geçerli olmadığını 

ortaya koymaktadır. Çalışmadan elde edilen nihai sonuçlardan hükümetin yapmış olduğu harcamaların ekonomik büyümeye 

pozitif katkıda bulunabilmesinin yolsuzluğun önüne geçilmesine bağlı olduğunu, bunun için kamu fonları mahremiyetinin 

azaltması, bu fonlar üzerinde daha sıkı denetlemeler yapılması gerektiğini ayrıca yapılan kamu harcamalarının ekonomik 

büyümeye katkıda bulunacak daha verimli alanlara aktarılmasının önem arz ettiğini söyleyebiliriz.  
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CAUSAL RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC EXPENDITURE AND 

ECONOMIC GROWTH: TODA-YAMAMOTO APPROACH 

Abstract- In the history of economic thought, different hypotheses have been formed which reveal the interaction between 

public expenditure and national income. These hypotheses can be decomposed according to their economic and political 

content. Political content hypotheses have been tried to be explained by economic schools such as Monetarist Theory, Supply 

Side Economics, Rational Expectations Theory, Public Choice Theory and Constitutional Economics School. The common 

point of these economic schools is that public spending should not be increased, and if it is to be increased, it must be increased 

by connecting to certain rules. As for the economic content hypotheses, hypotheses such as Keynesian Approach, Wagner's 

Law, Baumol's Cost Disease Thesis and Peacock-Wiseman Hypothesis are discussed. The Wagner law, known under the name 

of German economist Adolph Wagner, is one of the earliest empirical studies attempting to explain the increase in public 

expenditure and predicts that per capita income in developed country economies will increase the presence of the residual 

capital in the economy. The main difference between the Keynesian approach and the Wagner Law is direction of cause of 

national income and public spending. The Keynesian approach suggests that there is a causality relationship from public 

(investment) spending to the national income, while the Wagner Law suggests that there is a causal causality to the per capita 

public spending. In this study, between the years 1980-2017 capital expenditure in Turkey, current expenditures, transfer 

expenditures, internal-external debt interest payments and their general sum total public expenditure expressed as being 

investigated causal relationship between economic growth. The Toda-Yamamoto method was used as a method for revealing 

the causal relationship of work. The results of the analysis show that there is no causal relationship between GDP and per 

capita GDP and investment expenditures, transfer expenditures, current expenditures, internal and external debt interest 

payments and total public expenditures, which are taken as indicators of economic growth. In this case, Turkey's economy with 

public spending on defending that there is a positive relationship between economic growth and reveals the Wagner Act did 

not apply the Keynesian approach. The final conclusions obtained from the non-employment outcome are due to the fact that 

expenditures made by the government are positively contributing to economic growth, to avoid corruption, which means that 
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public funding must be reduced, tighter controls must be made on these funds, and public expenditures, which are also 

transferred to more productive areas that contribute to economic growth I can say. 

 

Keywords- Public expenditure, Wagner's Law, Toda-Yamamoto 
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Abstract- Micro electro mechanical systems (MEMS) technology enables us to create any pattern with any dimension. There are 

many surface patterning techniques which help us transfer the desired pattern from mask to the wafer surface. Predefined patterns 

on the wafer surface should be exposed to some chemical processes in order to obtain a depth value. Depending on the patterning 

type (periodic or random), and the surface properties it is possible to follow pattern transfer process with either dry plasma 

etching or wet chemical etching. Both techniques may end up with failure, if the process parameters aren’t correctly defined. In 

order not to end up with failure, process parameters should be optimized carefully depending on the size, distribution, electrical 

properties of the surface, orientation of the wafer, and the concentration of the chemicals to be used in reactions. We have applied 

dry plasma etching and metal assisted etching techniques on differently oriented wafer surfaces. The wafer surfaces, which were 

subjected to both dry and wet etching techniques, were checked with scanning electron microscope (SEM) images. It has been 

obtained that we could manage to obtain the desired dimensions same as the designed mask. 

 

Keywords- micro electro mechanical systems, dry plasma etching, reactive ion etching, wet chemical etching, metal assisted 

etching 
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Abstract – In order to increase the performance/cost ratio of solar cells, new approaches reducing optical and electrical 

losses are necessary during the absorption of the light and collection of charge carriers. In this work we focused on 

various textures on Si surface towards a better light management of the cell surface. The efficiency of a solar cell 
strongly depends on the properties of the interaction between the incoming light beam and the surface of the device. 

In order to maximize the absorption and the efficiency of the cell, various light trapping schemes have been proposed. 
We have applied different lithography techniques such as optical lithography, nanoimprint lithography (NIL), hole 
mask colloidal lithography (HCL) to generate various periodic micro and nano surface textures. After predefined 

pattern transfer process steps, either dry plasma etching or wet chemical etching techniques were applied. Structural 
properties of the features like diameter, pitch size, depth were varied and optimized. With a variety of texturing and 

etching process types, at the end of the study, periodic and random-introduced-periodic patterns were successfully 
implemented to solar cell fabrication step. The performances of the solar cells were investigated both optically and 

electrically.  
  
Keywords – solar cells, surface texturing, light trapping, micro electro mechanical systems, crystalline silicon  
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Abstract – In industrial robots, projected torque is increasing depending on the extending reach length and payload. This requires 

selection of powerful engines particularly on the second axis. Since arm's rigidity becomes more important as the expected 

positioning precision increases, less flexible materials are used. Therefore, during operation conditions, 70% of engine's energy 

used for inert payloads. In this study, analyses conducted on five different robotic arms belong to different brands. Arm's payload 

distribution in terms of region and quantity is inspected, alternative designs are analyzed and compared with each other. 

Geometry and materials are changed in alternative designs. In this way, inert payloads are minimized (without increasing the 

allocation quantity) at the same positioning precision. Results of this study demonstrated a 13 % decrease in inert payloads. 

 
Keywords – Robot arm optimization, Robot arm, Industrial robot, Finite elements methods, Design  
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Özet – Yarışma projeleri, daha çok kalite potansiyeli yüksek mekânlar ortaya çıkarmak için fikirlerin üretilip geliştirildiği, 

fiziksel, kültürel ve sosyal sorunların bir arada düşünülüp, kullanıcının konfor ve ihtiyaçları gözetilerek çözümlerin üretildiği 

özgün tasarımların oluşturulması için multi-disipliner bir ortamın sağlandığı süreç olarak tanımlanabilir. 

Son yıllarda önemi giderek artan kentsel tasarım proje yarışmalarının yaratmış olduğu ortam ulusal ve uluslararası düzeyde 

mimarlık ve kentsel tasarım olgusunun gelişmesinde katkı sağlamakta; mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı gibi meslek 

disiplinlerinin ortak bir paydası olarak yeni bir paydaş düzlemi haline gelmektedir. 

Özellikle Büyükşehirlerde plansız kentleşme ile birlikte ortaya çıkan çevresel sorunlar için üretilecek çözümlerin kent içerisinde 

aranması insan ve çevre ilişkileri ile ilgilenen birçok meslek disiplinine proje yarışmalarında yeni arayışların ve çözüm 

önerilerinin kapılarını zorlamaya itmiştir. Mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı gibi proje ölçekli çalışmaları icra eden 

meslek disiplinlerinin yarışma sürecinde ortaya koydukları kentsel-mekânsal ölçekli tasarımlarda çevreye duyarlı sürdürülebilir 

mekan üretimleri, ekolojik materyal ve donatı tasarımları, yarışan kent/ marka kent olma yolunda simgesel ve özgün oluşumların 

ve tasarım anlayışlarının oluşturulduğu gözlemlenmektedir. 

Bu çalışma kapsamında Türkiye’de son dönemde gerçekleşen kentsel tasarım proje yarışmalarına sunulan ve ödül alan (derece 

ve mansiyon) projeler konseptleri ve içerikleri kapsamında incelenmiştir. İnceleme sürecinde elde edilen veriler belli başlıklar 

altında toplanarak projelerin yaklaşım ve içerikleri kategorize edilerek yarışma kapsamında tasarımcıların mekân üretiminde 

/kentsel tasarımda hangi kriterleri göz önüne alarak çözümler ürettikleri ve geleceğin kentleri için hangi konseptleri önerdikleri 

ortaya konmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler - Proje yarışması, kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı 

 

 

Evaluation of Recent Urban Design Project Competition Approaches in 

terms of Landscape Architecture 
Abstract – Competition projects can be defined as a process in which ideas are produced and developed to bring out high-quality 

places with a high potential for quality, and a multi-disciplinary environment is created for designing unique designs in which 

the physical, cultural and social problems are considered together and solutions are produced taking into account the comfort 

and needs of the user. The environment created by the increasing urban design project competition in recent years has contributed 

to the development of architecture and urban design in national and international level; is becoming a new stakeholder level 

as a joint venture of professional disciplines such as architecture, urban planning and landscape architecture. 

Especially in metropolitan cities, the search for solutions for the environmental problems that emerged together with unplanned 

urbanization has forced many profession disciplines dealing with human and environmental relations to push the doors of the 

quests and solution proposals in project competitions. Environment-conscious sustainable space productions, ecological 

materials and equipment designs, symbolic and original formations on the road to becoming a competing city / brand city, and 

design conceptions in the urban-spatial scale designs of the profession disciplines that perform project-scale work such as 

architecture, city planning and landscape architecture. Within the scope of this study, the concepts and contents of the award-

winning (degree and mention) projects presented in recent urban design project competitions in Turkey have been examined. 

The data obtained during the review process are categorized under certain headings to categorize the approaches and content of 

the projects and it has been revealed that the designers in the competition have developed solutions by taking into consideration 

the criteria in the space production / urban design and what concepts they offer for the cities of the future. 

 

Keywords – Competition projects, urban design, landscape architecture 
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Özet- Bu çalışmada Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)„nın Mali Destek Programı çerçevesinde 2016 yılında 

desteklediği Kocaeli Üniversitesinin yürütücülüğünü yaptığı Kartepe Test Ve Araştırma Merkezi (KARTEAM)‟ in oluşturulması 

adlı projenin, uygulamalı teknik eğitime ve laboratuvar alt yapısına katkıları ele alınmaktadır.  

  

Son yıllarda, ülkemizde endüstriyel alt yapının güçlendirilerek üretim teknolojilerinin arttırılması ve geliştirilmesine büyük önem 

verilmektedir. Endüstriyel üretimde istenilen kapasite ve kaliteye ulaşabilmek için yetkin ve yeterli teknik altyapıya sahip iş gücü 

gerekmektedir. Bu bağlamda uygulamalı teknik eğitim veren gerek orta öğretim gerekse yükseköğretim kurumlarına düşen temel 

görev, teknolojik gelişmeler ışığında değişen ve gelişen endüstriyel üretim teknolojilerine hizmet edecek bilgi birikime sahip 

teknik elemanlarının yetiştirilmesini sağlamaktır. Birçok eğitim kurumu sınırlı kaynak ve laboratuvar alt yapıları ile alanında 

uzman teknik eleman yetiştirme çabası içerisindedirler. Ancak, teknolojinin hızla değiştiği ve nitelikli iş gücüne talebin gün 

geçtikçe arttığı ortamda yetersiz kalmaktadırlar. Uygulamalı teknik eğitimin verildiği bir kurumda alt yapının yetersiz olması 

yetiştirilecek teknik elemanların yetkinliğinin istenilen düzeyde olmamasına neden olmaktadır. Bu kapsamda, teknik alt yapısı 

güçlü ve son teknolojik ekipmanlarla kurulu bir eğitim ortamının oluşturulması kaçınılmazdır.      

  

Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) 2016 yılı “Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli  

Altyapı Mali Destek Programı” ile ilgili çağrı kapsamında hazırlanan “Kartepe Test ve Araştırma Merkezi‟nin (KARTEAM) 

Oluşturulması” adlı, Kocaeli Üniversitesi‟nin yürütücülüğünü ve Kocaeli Sanayi Odası‟nın (KSO) ortağı olduğu proje, MARKA 

tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır. Projenin bütçesi yaklaşık 1 milyon TL ve süresi 24 aydır. Bütçenin %75‟i MARKA 

tarafından karşılanmaktadır. Proje kapsamında yaklaşık 750 bin TL değerinde muhtelif malzeme muayene-test cihaz ve 

ekipmanları satın alınmaktadır. Kartepe ilçesinde bulunan Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu‟nun laboratuvarları 

kullanılarak oluşturulan KARTEAM, özellikle Doğu Marmara bölgesindeki otomotiv yan sanayi, metal işleme ve kaynaklı 

imalat sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların malzeme muayene ve Ar-Ge alanlarında ortak kullanım merkezi görevini 

üstlenmiştir. Proje süresince ve sonrasında KARTEAM‟in işleyişinde üniversitemiz akademisyenleri bizzat görev almaktadır.  

  

Projenin hazırlık süresinde Kocaeli Sanayi Odasının desteği ile bölgedeki sanayicilerinin hangi testlere ihtiyaç duyduğu kapsamlı 

bir şekilde analiz edilmiştir. Proje kapsamında satın alınacak cihaz ve ekipmanlar bu ihtiyaç analizine uygun şekilde 

planlanmıştır. KARTEAM projesi kapsamında bir Hizmet Ofisi, Tahribatsız Muayene Laboratuvarı, Tahribatlı Muayene 

Laboratuvarı ve Numune Hazırlama Laboratuvarı olarak üç adet laboratuvar kurulmuştur. KARTEAM‟in, üniversitemiz 

bünyesinde eğitim gören öğrencilerimizin istenilen yetkinliğe sahip olarak yetiştirilmesine ve nitelikli iş gücü talebine katkı 

sağlayacağı ön görülmektedir.   

  

KARTEAM hizmetleri ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ile standartlaştırılarak izlenebilirliği sağlanacaktır.  

Ayrıca proje süresi içerisinde TS EN ISO/IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyonu süreci başlatılarak devamında KARTEAM‟in 

akredite bir laboratuvar olması hedeflenmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler- Nitelikli iş gücü, Uygulamalı teknik eğitim, Test Merkezi, MARKA.  

  

Contribution of Kartepe Test and Research Center (KARTEAM) Project 

to Applied Technical Education  
 
Abstract- In this study, the main contributions of establishment of Kartepe Test and Research Centre (KARTEAM) project 

funded by East Marmara Development Agency (MARKA) within the scope of financial support program in 2016 is explained 

for applied technical education and laboratory substructures.  

  

In the recent years, it places great importance to increase and progress production technologies by way of strengthening industrial 

substructures in our country. In order to achieve required capacity and quality on industry, it is necessary qualified workforce 

having sufficient technical background and perfection. In this context, the main responsibility of secondary and higher education, 
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give technical education, is to provide workforce having adequate knowledge to serve changing and developing industrial 

production technologies. Many education institutions try to train expert with restricted source and laboratory substructures. But 

they fail to satisfy over against rapidly changing technologies and increasing day by day demand skilled labour. In an institution, 

gives applied technical education with inadequate substructures, cause to be trained insufficient workforce. Within this scope, it 

is necessary to construct a training environment with strong substructures and owing current technological equipments.    

  

The project namely establishment of Kartepe Test and Research Center (KARTEAM) has been funded by East Marmara 

Development Agency (MARKA) submitted by Kocaeli University and Kocaeli Chamber of Industry partnership with in the 

scope of Development of Production Infrastructures Small Scale Infrastructure Funding Program in 2016. The project budget is 

1 million Turkish Lira (TL) 75% funded by MARKA; and the project duration is 24 months. Approximately 750.000 TL budget 

is used for purchasing test equipment‟s for KARTEAM test center. KARTEAM was established in Kocaeli University 

Uzunciftlik Nuh Cimento High School in Kartepe region. KARTEAM had been provided test and research development service 

to the companies in automotive subindustry, metal and welding production sector in East Marmara region. In all project activities 

had been executed by University academic personal in High School. The project will be a real implementation of public university 

and industry partnership by serving test and R&D mission with public funding for related industry companies in region.  

  

During project preparation, with help of Kocaeli Chambers of Industry has been done test requirements analysis of the companies 

in the region. All the test equipment‟s funded by project has been determined by this test requirement analysis. In KARTEAM 

project, one service office and three test laboratory, non-destructive testing laboratory, destructive testing laboratory and sample 

preparation laboratory, have been created.   

  

All KARTEAM services will provide test services in accordance with ISO9001:2015 Quality Management System. In addition, 

TS EN ISI/IEC 17025 Laboratory Accreditation process will be started in project duration and KARTEAM will be served as an 

accredited Laboratory.  

  

Keywords- Qualified workforce, applied technical education, test center, MARKA.  
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Özet- Otomotiv sektöründe araç hafifletmenin yanında çarpışma anında daha mukavemetli sac metal 

malzemelerin kullanımının artmaktadır. Yüksek mukavemetli sac metallerin kullanımı ile kaza anında yaşam 

mahallinde oluşması muhtemel risklerin azalacağı düşünülmektedir. Böyle bir riskin oluşumunu azaltmasının 

yanında daha ince sacların kullanımıyla araç ağırlığını azaltarak yakıt sarfiyatını azaltacak olan yeni nesil 

çelikler olarak adlandırılan Ultra Yüksek Mukavemetli Çelikler (AHSS)  üretilmeye başlanmıştır. Bu tür 

çeliklerin yüksek mukavemete sahip olmasının yanında, düşük % uzama miktarına sahip olması 

şekillendirebilirliğini düşürmektedir. Sac metal malzemeyi uygun yerde kullanılması için gerekli olan sınır 

çekme oranına sahip olup olmadığı kalıp tasarlayarak deneme yanılma yöntemleriyle hem zaman hem de maddi 

anlamda büyük kayıplar meydana getirmektedir. Bu çalışmada söz konusu kayıpları önlemek için Ultra Yüksek 

Mukavemetli DP800 çeliğinin oda şartlarında sınır çekme oranını (SÇO) Stampack 7.2 simulasyon programı 

kullanılarak 2,18 olarak belirlenmiştir. Böylece üretimden önce istenen yerde uygun şartları sağlayıp 

sağlamadığı tespit edilerek söz konusu kayıpların önüne geçilmiş olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: AHSS, Şekillendirme, FEM 
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 Abstract- The fact that cannot be avoided the non-renewable energy sources (fossil and underground resources) are rapidly 

depleting, makes the search for new sources of energy extremely important in our country and all over the world. Besides, from 

past to present, due to the results of the consumption originating from human nature, it brings with it a large and unavoidable 

waste generation and accumulation. The disposal of these wastes by thermal methods provides an alternative to the search for 

energy sources as well as an important solution to the elimination of wastes, an energy source that we will never miss. In this 

work, due to usage of the catalysts (sepiolite), pyrolysis processes (nitrogen used as inert gas at a flow rate of 20 mL/min, 550°C 

temperature and atmospheric pressure) of the basic constituents of municipal solid waste (MSW) were examined. In this sense 

several organic specimens have been provided for use in experimental studies. These specimens were chosen of the raw materials 

that make up the MSW according to the data obtained from the studies made about the subject.  These raw materials were mixed 

at certain ratios and different menus were formed. Provided that the proportions of the components in the menus were kept 

constant, catalysts (15% sepiolite) were added and four different menu groups were created. Various analyze (SEM imaging, 

EDS spectroscopy, XRF analysis, calorific value detection, and pre-treatment and post-treatment weighing) have been carried 

out to determine the qualities and quantities of the samples obtained at the end of the processes. According to the results, while 

catalyst presence reduced solid formation, pyrolysis oil and syngas formation were increased.  

 Keywords- Pyrolysis, energy, catalyst.  
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Hasan Alp ÖZEL1 

1Actuary and Risk Management, Karabük University, Karabük, Turkey 
alpalp78@hotmail.com 

 

 

Abstract – Foreign trade signifies the commencement of economic globalization and it dates back to the post industrial revolution 

era. Although several fluctuations were observed among different economic periods, it never lost its importance. It is seen that 

both the classical economic growth models and endogenous growth model theories starting from the 1980 stress its importance. 

While foreign trade is a component of the economic structure that maintains increase of foreign currency, it is also the driving 

force of economic growth with respect to providing human capital, foreign direct investment and technology transfer in 

developing countries. The purpose of the study is to examine the relationship among imports, exports and economic growth from 

1998 to 2015 in Turkish Economy. 

 

Keywords – Foreign Trade, Economic Growth, Causality, Export, Import 

 

 

Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme: Türkiye İçin Nedensellik İlişkisi 

 

Özet– İktisadi küreselleşmenin başlangıcı olarak kabul edilen sanayi devrimi ertesinde ön plana çıkan dış ticaret, uluslararası 

iktisadi faaliyetlerde dönemler itibariyle dalgalanmalar gösterse de güncelliğini hiçbir zaman kaybetmemiştir. Gerek klasik 

ekonomi büyüme teorilerinde gerekse 1980’li yıllardan itibaren popülerlik kazanan içsel büyüme modellerinde dış ticaretin 

öneminin ayrıca vurgulandığı görülmektedir. Gelişmekte olan ülkeler özelinde dış ticaret döviz gelirlerini arttırıcı bir unsur 

olmanın yanında beşeri sermaye, doğrudan yabancı yatırım, teknoloji transferinin sağlanması noktalarında da ekonomik 

büyümenin itici gücünü oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı Türkiye ekonomisi için 1998-2015 dönemi ithalat, ihracat ve 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 

 
Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Ekonomik Büyüme, Nedensellik, İhracat, İthalat 
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Abstract – Today the concept of globalization is seen in every part of daily life. It effects and changes a wide span of casual life 

such as from sports to economy. Today all economies have been integrated to the world economy at different levels. In the 

process of economic globalization, discussions whether the globalization created new opportunities or it carried out new ways 

of colonization are underway. Economic globalization has several milestones. One of these points can be the trade liberalization. 

Trade liberalization can be described as elimination of direct and indirect borders in front of foreign trade. This study aims to 

examine the development of Turkish economy in foreign trade with respect to globalization 

 

Keywords – Globalization, Foreign Trade, Trade Liberalization, Export, Import 

 

Küreselleşme ve Türkiye Ekonomisinde Dış Ticaretin Gelişimi 

 

Özet– Küreselleşme kavramı hayatın her alanında ortaya çıkmaktadır. Küreselleşme spordan ekonomiye geniş bir yelpazede 

günlük yaşamı derinden etkilemekte ve değiştirmektedir. Bugün bütün ekonomiler farklı seviyelerde de olsa dünya ekonomisine 

entegre olmuştur. Ekonominin küreselleşmesi sürecinde, yeni fırsatların doğduğuna yönelik görüşlerin yanında, küreselleşmenin 

temelinde sömürgeleştirme olduğunu savunan görüşlerde ortaya atılmıştır. Ekonomik küreselleşmenin çeşitli yapı taşları 

bulunmaktadır. Bu yapı taşlarının bir tanesi de ticari serbestleşmedir. Ticari serbestleşme dış ticaret önündeki doğrudan ve dolaylı 

engellerin kaldırılmasıdır. Bu çalışmada Türkiye ekonomisinin küreselleşme bağlamında dış ticaretteki gelişimi incelenmiştir  
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Özet - Önemli bir yapı malzemesi olan beton ekonomik olmasıyla birlikte birçok avantajı sayesinde çok geniş bir kullanım 

alanına sahiptir. Ekonomiklik, kolay temin edilme, uzun ömürlü olması, bakımının kolay olması, şekil verilebilir olması 

avantajlarından bazılarıdır. Beton avantajları sayesinde geçtiğimiz yüzyılda en çok kullanılan malzeme olmuştur. 

 

Betonun avantajları yanında bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Günümüzde artık çalışmalar bu dezavatajları iyileştirme 

yönünde yapılmaktadır. Özellikle son yıllarda durabilite, yüksek dayanım, süneklik, işlenebilirlik iyileştirmeye çalışılan en 

önemli özellikleridir. Bu çalışmalar sayesinde ortaya çıkan betonlardan birisi de Reaktif Pudra Beton (RPC) olarak 

adlandırılmaktadır. RPC yüksek dayanım değerlerine ulaşan özel bir beton türüdür. 

 

Bu çalışmada RPC ile tasarlanmış bir kiriş örneği ile normal dayanımlı bir beton ile tasarlanmış bir kiriş örneği mukayese 

edilmiştir. Tasarlanan kirişler 500x250 mm boyutlarındadır. İçerisinde 3ϕ12 çekme donatısı ve 2ϕ12 basınç donatısı 

bulunmaktadır. Normal dayanımlı beton ile yapılan tasarımda C30 beton sınıfı kullanılmıştır. Her iki tasarım için de S420 çelik 

sınıfı kullanılmıştır. Taşıma gücü ilkelerine göre kesitlerin moment taşıma kapasiteleri hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar  

kıyaslanarak beton sınıfındaki değişimin moment taşıma kapasitesine etkisi incelenmiştir. Bu çalışma sayesinde beton sınıfının 

etkilerinden yola çıkılarak sonraki çalışmalarda RPC ile mevcut yapılarda yapı elemanlarının güçlendirilmesi ile ilgili bir çalışma 

hedeflenmektedir.   

 

Anahtar Kelimeler- Beton teknolojileri, Reaktif Pudra Beton, Yüksek Dayanım 

 

Developments in Concrete Technologies and an Example of Theoretical 

Analysis 

Abstract-The concrete, which is an important building material, has a wide range of uses through its economic advantages and 

many other advantages. Economics, easy obtainable, long life, easy curing and workability are some of the advantages. Concrete 

is the most used material in past century through its advantages.  

  

There are some disadvantages besides the advantages of concrete. Nowadays some studies are being done to improve these 

disadvantages. Especially in recent years, durability, high strength, ductility, workability are the most important features to be 

tried to improve reinforced concrete properties. One of the concretes resulting from these studies is called Reactive Powder 

Concrete (RPC). RPC is a special type of concrete that achieves high strength values.  

  

In this study, a beam specimen designed with RPC and a beam specimen designed with normal strength concrete are compared. 

Designed beams were 500x250 mm cross-section in dimensions. These beams included 3ϕ12 tensile reinforcement and 2ϕ12 

montage reinforcement. The C30 concrete grade was used for the design made with normal strength concrete. The S420 steel 

grade was used for both designs. The moment carrying capacities of the sections were calculated according to the bearing capacity 

principles. The effect of change of concrete grade on moment carrying capacity was examined by comparing the obtained results.  

  

Through this study, it is aimed to study the strengthening of the building elements by using the RPC in the next works by going 

out from the effects of the concrete class. 

 

Keywords: Concrete Technologies, Reactive Powder Concrete, High Strength  
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Özet- Yüzyıllardır yaşanan büyük depremler yüzünden birçok can ve mal kaybı dünya genelinde yaşanmıştır. Ülkemiz ise aktif 

fay hatları üzerinde bulunan bir konuma sahiptir. Ülkemizde de birçok büyük deprem yaşanmış ve birçok can ve mal kaybına 

neden olmuştur. 

 

Deprem hareketinin iyi bir şekilde anlaşılması depreme karşı önlemler almak için çok önemlidir. Deprem hareketinin yapılar 

üzerindeki etkisi çok karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu etkiyi hesaplayabilmek için birçok yöntem geliştirilmiştir. Zaman tanım 

alanında analiz yöntemi (Time History Analysis) son zamanlarda geliştirilen en önemli yöntemlerden birisidir. Yapılara geçmişte 

yaşanan depremlerin ivme kayıtlarının uygulanması esasına dayanan bu yöntem çok daha gerçekçi sonuçlar vermektedir. Ancak 

her yöntemin uygulanabileceği farklı durumlar göz önüne alındığında yöntemlerin ne zaman kullanılacağı çok önemlidir. 

 

Bu çalışmada, literatürde bulunan yöntemlerin tasarımında düzensizlik bulunan yüksek katlı binalara uygulanması incelenmiştir. 

Çalışmada 10 katlı yüksek bir yapı modeli oluşturulmuş burulma düzensizliği olduğu durumda alacağı deprem yükleri farklı 

yöntemlerle hesaplanmıştır. Oluşturulan model sonlu elemanlar yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz sırasında eşdeğer deprem 

yükü yöntemi, mod birleştirme yöntemi ve zaman tanım alanında analiz yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar 

kıyaslanarak yüksek yapılarda burulma düzensizliğinin etkisi incelenmiştir. Yöntemlerden hangisinin burulma düzensizliği olan 

yüksek yapılara uygulanabileceği test edilmiştir. 

  

Anahtar Kelimeler- Deprem Yükü Hesabı, Zaman Tanım Alanında Analiz, Mod Birleştirme Yöntemi, Eşdeğer Deprem Yükü 

Yöntemi 

 

Investigation of Seismic Analysis Methods in Tall Buildings with Torsional 

Irregularity 

 
Abstract- Because of the great earthquakes that have occured for centuries, many loss of lifes and goods have been experienced 

all over the world. Our country is located on active seismic zone. Many great earthquakes have also occurred in our country and 

have caused many loss of lifes and goods. 

 

Understanding of the motion of the earthquake is very important for precautions against earthquake. The effect of earthquake 

motion on constructions is very complex. Many methods have been developed to calculate this effect. Time History Analysis 

Method is one of the most important methods developed recently. This method, based on the principle of application of 

acceleration records of historical earthquakes, gives much more realistic results. However, when considering the different 

situations that each method can be applied to, it is very important when the methods are used. 

 

In this study, the application of tall buildings with irregular design of the methods in the literature is examined. The lateral load 

are calculated with different methods by creating a 10 storey tall building with torsional irregularity. The created model is 

analyzed with the finite element method. During analysis, Equivalent Lateral Load Method, Mode Superposition Method and 

Time History Analysis Method are used. The effect of torsional irregularity in tall buildings is examined by comparing results 

obtained. It is tested which of the methods can be applied to the tall buildings with torsional irregularity.   

 

Keywords- Seismic Load Calculation, Time History Analysis Method, Mode Superposition Method, Equivalent Lateral Load 

Method  
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Özet- Fotoğraf ortaya çıkışından beri insanların ilgisini çeken bir olgu olmuştur. Son yıllarda ise dijital fotoğrafçılık, fotoğrafçılık 

olgusuna önemli bir ivme kazandırmış ve yepyeni bir bağlama girmesini sağlamıştır. Artık fotoğraf sadece profesyonelleri 

ilgilendiren bir konu olmadığı gibi, amatörlerde gittikçe profesyonel aletlerle ve bakış açıları ile çekim yapmaktadır. Bu durum 

fotoğrafı bir anlatı aracı olarak kullanan reklamcılığı da etkilemekte ve reklamcılığı daha güçlü mesajlar üretmeye itmektedir. 

Bireylerin gün içinde karşılaştığı binlerce görsel arasından farkedilmek kaygısı güden reklam profesyonelleri, anlam yükü fazla 

olan kavramsal fotoğraflara yönelmekte ve reklamın içeriğini görselleştirmeye çalışmaktadır. Çalışma bu bağlamda reklamcılık 

ve kavramsal fotoğraf ilişkisine eğilmektedir. Reklam okumalarında göstergebilim yöntemi kullanılarak örnek çözümlemeler 

yapılmaktadır.    

 

Anahtar Kelimeler- Reklam, Kavramsal Fotoğraf, Fotoğraf, Göstergebilim 

 

Abstract- Photography has been a phenomenon that attracts people since its emergence. In recent years, digital photography has 

given an important impetus to the phenomenon of photography and has enabled it to enter a whole new context. Now photography 

is not only a matter of interest to professionals, but amateurs are increasingly shooting with professional tools and perspective. 

This also affects advertising that uses photography as a narrative tool and guides advertising to produce stronger messages. 

Advertising professionals anxious about to be noticed among the thousands of images that individuals have encountered 

throughout the day, they are trying to visualize the contents of advertisements by focusing on meaningful conceptual 

photographs. In this context, the study focuses on advertising and conceptual photography. Sample analyzes are done by using 

the semiology method in advertising readings. 

 

Keywords- Advertisement, Photography, Conseptual Photography, Semiology 
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Özet- Jeoturizm günümüzde dünyanın birçok yerinde önemli bir turizm çeşidi olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de de var olan 

jeoturizm potansiyeli her ne kadar tam anlamıyla kullanılmıyor olsa da son dönemlerde hem akademik hem de pratik alanda 

önemli araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmada, gelecekte önemli bir jeoturizm destinasyonu olabilecek Bitlis ilindeki 

jeoturizm kaynakları anlatılmaktadır. Buradan hareketle, çalışma bölgede mevcut olan jeoturizm kaynaklarını açıklayarak, 

jeoturizmin Bitlis için diğer turizm çeşitleri ile bütünleştirilebileceği iddiasını taşımaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler- Bitlis, Jeoturizm, Nemrut. 

 

 

Geotourism Potential of Bitlis Province 

 
Abstract- Today, geotourism is used as an important type of tourism in many parts of the world. Although geotourism potential 

of Turkey is not completely used, there are significant researches both in academic studies and in practice. In this research, 

sources of geotourism in Bitlis province, which may be an important geotourism destination in the future, are explained. From 

this point, by explaining the geotourism resources in the region, this study claims that geotourism can be integrated with other 

types of tourism for Bitlis province. 

 

Keywords- Bitlis, Geotourism, Nemrut. 
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Abstract- Optimal operation of the power systems is very important. In this paper, a new approach for both the economic active 

power flow and active power loss minimization in multi-terminal HVDC systems is proposed. In the proposed optimization 

approach, system constraints for all of the control and state variables of both AC and DC systems are considered in the 

optimization process. AC-DC power flow is performed by sequential method by getting back and forward between AC and DC 

power flow algorithms. In the study, obtaining minimum generator fuel cost and minimum active power loss are aimed and 

optimized by artificial bee colony (ABC) algorithm. The presented study is the first one that uses ABC algorithm for the aimed 

optimization in multi-terminal HVDC systems in the literature. The proposed approach is applied to the modified IEEE 14-bus 

AC-DC test system to test the study. The approach is tested on the test system 100 times with different initial conditions to show 

its accuracy and efficiency. ABC algorithm achieves to reach the same global optimum point closely without getting stuck to 

local minima for each case. The approach is compared with the well-known traditional numerical optimization methods on the 

same test system. The obtained comparative results prove that the proposed optimization technique based on ABC algorithm is 

reliable and efficient to achieve the global optimum while satisfying the system constraints where the compared methods obtain 

worse results and getting stuck to local minima problems.  

  

Keywords- economic power flow, active power loss, HVDC, multi-terminal, artificial bee colony algorithm  
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Abstract- In this paper, a different approach for the optimal active power flow solution in multi-terminal HVDC systems to 

minimize total active power generation cost is proposed. System constraints for all of the control and state variables of both AC 

and DC systems are also considered in the optimization study. In the proposed approach, AC-DC power flow is performed by 

sequential method. In the sequential method, AC and DC power flow algorithms are performed separately through getting back 

and forward between AC and DC power flow algorithms. Minimization of generator fuel cost is obtained through genetic 

algorithm (GA) also including the system constraints in the GA objective function. The proposed approach is the first one that 

uses GA for optimal active power flow solution in multi-terminal HVDC systems in the literature. The approach is tested on the 

modified IEEE 14-bus AC-DC test system and applied to the test system 100 times with different initial conditions to prove the 

accuracy of the proposed approach. GA achieves to reach the same global optimum point closely without getting stuck to local 

minima for each case. The proposed approach is also compared with the traditional numerical optimization methods. The 

comparative results demonstrate that the proposed optimization method based on GA is more reliable and efficient to achieve 

the global optimum while satisfying the system constraints without getting stuck to local minima than the compared methods.  
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Abstract- This paper presents a different approach for the optimal active power flow solution in multi-terminal AC-DC systems 

to minimize total active power generation cost. System constraints for all of the control and state variables of both AC and DC 

systems are also considered in the optimization process. In the proposed approach, AC-DC power flow is solved by sequential 

method that is based on getting back and forward between AC and DC power flow algorithms. Optimization for obtaining 

minimum generator fuel cost is performed through artificial bee colony (ABC) algorithm. System constraints are included into 

the objective function that is minimized in ABC algorithm. This paper is the first one that uses ABC algorithm for optimal active 

power flow solution in multi-terminal AC-DC systems in the literature. The proposed approach is tested on the modified IEEE 

14-bus AC-DC test system. To prove the accuracy of the proposed approach, it is applied to the test system 100 times with 

different initial conditions. For each case, ABC algorithm succeeds to reach the same global optimum point closely without 

getting stuck to local minima. The proposed approach is compared with the numerical optimization techniques on the same test 

system. The results show that the proposed ABC algorithm based optimization technique is reliable and efficient to achieve the 

global optimum while satisfying the system constraints and it is better than the compared traditional numerical methods.  
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Abstract- Optimal reactive power flow and economic power dispatch is very important in power systems. Optimal reactive power 

flow provides minimum active power loss and economic power dispatch provides minimum active power generation cost in 

power systems. This study presents a novel approach for both the optimal reactive power flow and economic power dispatch in 

multi-terminal AC-DC systems. The presented approach in the study considers the system constraints for all of the control and 

state variables of both AC and DC systems in the optimization. Sequential method is chosen for AC-DC power flow algorithm 

in the study and it is performed by getting back and forward between AC and DC power flow algorithms. Optimization for 

obtaining minimum active power loss and minimum generation cost are performed by genetic algorithm (GA). The proposed 

study is the first one that uses GA for optimal reactive power flow and economic power dispatch in multi-terminal AC-DC 

systems in the literature. The presented approach is tested on the modified IEEE 14-bus AC-DC test system. The presented 

approach is applied to the test system 100 times with different initial conditions to show its accuracy and efficiency. GA achieves 

to reach the same global optimum point closely without getting stuck to local minima for each case. The proposed approach is 

also compared with the traditional numerical optimization methods by applying them to the same test system. The proposed 

approach does not have any problem getting stuck to local minima where the compared methods fall to this problem. On the 

other hand, the obtained results prove that the proposed optimization technique based on GA is more reliable and efficient than 

the compared methods to achieve the global optimum while satisfying the system constraints.  
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 Abstract – The rapid increase in the world population and climate change due to industrialization require the preservation and 

sustainability of existing water resources. The calculation of drainage networks that are directly related to watershed management 

is very important in predicting the flow of water in natural disasters such as flood. Also, while master plans are being prepared, it 

is necessary that the residential / workplaces should not be prepared in the direction of water flow and drainage networks used as 

an input in determining landslide areas. Spatial data including terrain information such as Triangulated Irregular Network (TIN), 

Digital Line Graphs (DLG) and Digital Elevation Model (DEM) are used to construct drainage networks[1]. DEM can be produced 

fast, reliable and accurate thanks to Unmanned Aerial Vehicles (UAVs). In this study, direction, length and area of drainage 

networks were calculated in order to prevent possible flood disaster and to investigate the risk of landslide in the residential area at 

the Hisarcık/Kayseri. 3D spatial coordinates were obtained by using the Structure From Motion (SfM) method, which is obtained 

by using camera integrated UAV. The high resolution DEM model produced from the point cloud obtained was resampled to 

different resolutions (5,10,15,30 m) and the effect of different resolution DEM data on the drainage networks was investigated. As 

a result of the work done, precise calculation of drainage networks are highly dependent on DEM resolution. It has been shown that 

high-resolution DEM data should be used for quality of drainage networks.  

  

Keywords – Digital Elevation Model (DEM), Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), Drainage Network, Watershed  
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Abstract- In this paper, three different types of coordinate transformations that are frequently used in geodetic applications are 

given the details of their application with evolutionary algorithms. Similarity (Helmert), Affin and Projective transformation 

models commonly used in coordinate transformation applications are examined in detail and classical and computational 

intelligence solutions of related problem solutions are compared. In numerical problem solving, the classic Least-Squares method 

can be easily captured in local solutions. Evolutionary algorithms have the ability to avoid local solutions, unlike classical 

methods, in solving numerical problems because of their intuitive solution search capabilities. Evolutionary search algorithms 

do not need derivative components of a problem in solving a numerical problem. For this reason, the use of evolutionary 

algorithms in system identification problems such as coordinate solutions provides highly efficient solutions. The application 

was made using a geodetic GPS measurement data in a test network built on the campus of Erciyes University. Backtracking 

Search Optimization Algorithm (BSA) is used in practice. BSA results were also compared with the results of four different 

evolutionary search methods.  
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Abstract- Point Cloud is widely used in reverse engineering services and in many architectural works. Because the Point Clouds 

contain elements that reach the extreme numbers; they have increased the need to develop new methods in their management, 

presentation and processing. We are at a stage where Point Clouds are being serviced over the internet due to developing data 

processing technologies, internet-band and speed facilities. The emerging technology offers the ability to present and analyze 

very large volume Point Clouds over the internet. In this article, examples of how to present data obtained using Unmanned 

Aerial Vehicle (UAV) on Potree and Cesium platforms are presented. The application details are intended to contribute to the 

promotion of the two platforms, which have the potential to find common usage in the production and presentation of geomatic 

measurement data.  
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Özet- Seramik sağlık gereçleri sektöründe üretim için iki farklı çamur kullanılmaktadır. Bu çamurlar, vitrifiye çamurları ve fine 

fire clay (FFC) çamurlarıdır. Büyük ebatlı ve düşük pişme deformasyonun gerekliliği bulunan lavabo, duş teknesi vb. 

ürünlerde  FFC çamurları kullanılmaktadır. FFC çamuru daha refrakter karekterli olup pişme sonucu yapısında iğnemsi mullit, 

kuvars, kristobalit ve camsı fazı içermektedir. Mullit fazı iğnemsi yapısından dolayı seramik ürünün tokluğunu arttırıcı rol 

oymaktadır. Bu nedenle üretim esnasında oluşan atıkların miktarı ve çevreye olan etkisi düşünüldüğünde bu atıkların etkili bir 

şekilde değerlendirilmesi büyük bir önem arz etmektedir. Sinterlenmiş ürünün değerlendirilmesinde üretim kısıtlamaları 

nedeniyle tamamının kullanımı mümkün olamamaktadır. Bu durum atıkların farklı alanlarda fayda sağlayacak şekilde  

değerlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir. 

 

Bu çalışmada seramik sağlık gereçleri alanında üretim yapan bir firmanın atık FFC bünyeli sinterlenmiş ürünleri, belirli bir 

boyut aralığında olacak şekilde öğütülerek polimer matris içerisine farklı oranlarda katılarak kompozit ürünler elde edilmiştir.  

Elde edilen kompozit ürünün mekanik ve fiziksel özelliklerine atık sağlık gereci FFC seramik toz miktarının etkisi 

tartışılmıştır. Kompozit ürüne, üç nokta eğme, eğmede elastik modül, sertlik, % su emme, % toplam porozite, bulk yoğunluk, 

teorik yoğunluk, % açık porozite testleri yapılmıştır. Elde edilen ürünlerin mikroyapıları, kullanılan tozların tane şekilleri 

Taramalı Elektron Mikroskobu(SEM)-İkincil Electron(SE) dedektörü kullanılarak analiz edilmiştir. Genel olarak polimer 

matrisli kompozit ürünlerde FFC takviyesi ile fiziko-mekanik özelliklerde iyileşme gözlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler- polimer, kompozit, ffc-sağlık gereci, atık, seramik 

 

Investigation of Usage of Waste Fine Fire Clay Ceramic Sanitaryware 

Products in Polymer Matrix Composite Production 
 

Abstract- In the ceramic sanitaryware sector two different slips are used for different products. These slips are VC (vitreous 

china) and fine fire clay (FFC). Large-sized products must have low firing deformation, like washbasin, shower tray etc. are 

produced from FFC slips. It is known that FFC products have refractory behavior and contain needle like mullite, quartz, 

cristobalite and glassy phases after sintering. The mullite phase has a role of enhancing the fracture toughness of the ceramic 

product due to its needle like structure. In the meantime, high amount of  porcelain production and  subsequent effect on the 

environment requires effective essesmant of waste. Although manufacturers effectively utilize sintered waste is difficult to 

regain due to some processing technical hitches. In this respect, the evaluation of waste materials in the various field needs to 

be investigated.  

 

In this study, polymer composite were obtained by adding certain size of fine fire clay waste from company produced 

sanitaryware. The mechanical and physical properties of composites were determined in terms of effect of the amount of 

ceramic waste added into matrix. Elastic module, bending strength, hardness, water absorption, porosity and density were 

attained. Scanning Electron Microscopy (SEM) determined the grain size and morphology of samples. In general, 

enhancement in physico-mechanical properties of FFC reinforced polymer matrix composites were observed. 

 

Keywords- polymer, composite, ffc-sanitaryware, waste, ceramic 

 

 

 

 

 

 

59



                      
 
 
 

 SETSCI Conference Indexing System, 
Volume 2 (2018), 60-60 

The Influence of Wall Tile and Glass Fiber Waste Particle Sizes on the 

Wear Behavior of Hybrid Epoxy Matrix Composites 

Nurcan Calış Acikbas1*, Gökhan Acıkbaş2, Bilge Yaman3, Selçuk Özcan4  
1*Metallurgy and Materials Engineering Department, Bilecik Seyh Edebali University, Turkey 

2Metallurgy Program, Bilecik Seyh Edebali University, Turkey 
3Metallurgy and Materials Engineering Department, Eskisehir Osmangazi University, Turkey 

4Chemical Engineering Department, Bilecik Seyh Edebali University, Turkey 
*Corresponding author: nurcan.acikbas@bilecik.edu.tr 

+Speaker: nurcan.acikbas@bilecik.edu.tr 

Presentation/Paper Type: Oral / Abstract 

 

Abstract- The study presents the tribological behavior of epoxy matrix composites containing two different fillers. Hybrid 

composites were produced with casting method. The composites contains fillers with different particle sizes (<90µm and in the  

range of 150-300 µm) and different wall tile to glass fiber waste ratios (55:5, 50:10 and 40:20).  The pysico-mechanical properties 

such as bulk density, porosity, three point bending strength, impact resistance and Shore hardness and wear characteristics of 

hybrid composites were determined. Tribological tests were carried out by ball-on-disk configuration and rotational sliding at 

room temperature against 6Co/WC ball with a diameter of 3mm. 3N of constant test load was applied at a frequency of 8 Hz and 

the wear distance is 400m. During the tests, the friction coefficient of samples was continuously recorded online by the variation 

in the tangential force. The results showed that the steady-state CoFs were changed in between 0,38 to 0.47 and the wear rate are 

between 1.74x10-5 to 1.09x10-4 mm3/Nm. Increase in filler particle size lead to decrease in wear resistance. The correlation 

between the microstructure, pysico-mechanical properties and tribological behavior were discussed in detail. 
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Özet – Bu çalışmada, cam ve plastik örtülü düzlemsel güneş kolektöründe birleşik ısıl ışınım ve doğal taşınım ısı transferi 

problemi ele alınmıştır. Güneş ışınımını soğuran alt plaka ve çevre sıcaklığı sabit tutulmuştur. Güneş kolektörü, sabit kalınlıkta 

cam, lexan ve akrilik örtü malzemesi olarak ele alınmıştır. Örtünün maruz kaldığı dış ortam rüzgar taşınım katsayısı 5-45 

W/m2K, alt plaka sıcaklığı ise 323-423 K aralığında değiştirilmiştir. Boussinesq yaklaşımı ile beraber taşınım denklemleri ve 

enerji denklemi SIMPLE algoritması ile birlikte sonlu hacimler metodu kullanılarak çözülmüştür. Sürekli rejimde, farklı alt 

plaka sıcaklığı ve dış ortamın rüzgar taşınım katsayısı değişimine göre örtü sıcaklığı ve toplam ısı kayıp katsayısı 

hesaplanmıştır. Bu değişime göre akış ve sıcaklık profilleri alt plaka ortalama taşınım ve ışınım Nusselt değerleri de 

sunulmuştur. Ayrıca analitik olarak hesaplanan cam örtü sıcaklığı ile sayısal olarak hesaplanan cam örtü sıcaklığının 

mükemmel uyum sağladığı görülmüştür.  
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Combined Heat Transfer in Glass and Plastic Covered Solar Collector 
 

Abstract – In this study, combined thermal radiation and natural convection heat transfer problem are investigated in glass and 

plastic covered flat solar collector. The bottom plate that absorbs the sunlight and the ambient temperature are kept constant. 

Solar collector cover is considered as a constant thickness glass, lexan and acrylic material. The outdoor wind coefficient of the 

cover was changed to 5-45 W/m2K while the bottom plate temperature was changed in the interval 323-423K. The momentum 

equations and the energy equation with the Boussinesq approach are solved using the finite volume method together with the 

SIMPLE algorithm. Steady-state the cover temperature and the total heat loss coefficient were calculated according to the 

different bottom plate temperature and the change of the wind convection coefficient of the outside environment. The flow and 

temperature profiles of the bottom plate mean convection and radiation Nusselt numbers are also presented. Analytically 

calculated glass cover temperature and the numerically calculated glass cover temperature were found to be in perfect 

agreement. 

 

Keywords – Thermal radiation, natural convection, solar collector, different cover material. 
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Özet – Bu çalışmada, üç farklı oyuk geometrili üç boyutlu yatay bir kanalda birleşik zorlanmış ve doğal taşınım ısı geçişi ve 

akışkan akışı sayısal olarak incelenmiştir. İçerisinden hava (Pr=0.71) geçen yüksekliği ve genişliği H olan kare kesitli bir kanal 

tabanında bulunan, yüksekliği H ve uzunluğu 2H olan üçgen, dörtgen ve dairesel kesitli oyuk tarafından ısıtılmaktadır. Oyuk 

cidarları sabit sıcaklıkta tutulurken, kanalın diğer cidarları yalıtılmıştır. Hava, kanala sabit hız ve sabit sıcaklıkta girmektedir. 

Problem, üç boyutlu olarak ele alınmış ve süreklilik, momentum ve enerji denklemleri ticari bir yazılım yardımıyla çözülmüş 

ve yoğunluk farkı için Boussinesq yaklaşımı kullanılmıştır. Taşınım terimlerinin ayrıklaştırılmasında, ikinci dereceden 

ayrıklaştırma ve sayısal çözümde SIMPLE algoritması kullanılmıştır. Sayısal analizde, Grashof sayısı 2.5×103 – 2.5×105 

aralığında, Richardson sayısı ise 0.01-100 arasında değiştirilmiştir. Nusselt sayısı, ısıtılan oyuk yüzeyi alanı boyunca 

ortalanmış değeri hesaplanarak Richardson sayısı, Grashof sayısı, oyuk geometri değişiminin kanaldaki akışkan akışı ve ısı 

geçişi üzerine etkisi incelenmiştir. Yüksek Reynolds değerlerinde  zorlanmış taşınım etkilerinin önem kazandığı gözlenmiştir. 

 

Anahtar Kelime- Doğal taşınım, zorlanmış Taşınım, laminer akış, oyuk. 

 

Investigation of Heat Transfer and Fluid Flow in Horizontal Duct with Different 

Cavity Geometry  

Abstract – In this study, mixed convection heat transfer and fluid flow in a three-dimensional horizontal duct with three 

different geometries of cavity were investigated numerically. Air flows in a square duct which is heated by a cavity with 

triangular, a rectangular and a circular cross-section. The cavity walls are kept at a constant temperature, the other walls of the 

duct are insulated. Air (Pr=0.71) at constant temperature enters to the duct with a uniform velocity. The problem was modeled 

in three dimensions (3-D) and continuity, momentum and energy equations were solved using commercial software where 

Boussinesq approximation was used for the density difference. In differencing the convection terms, second order upwind 

scheme and SIMPLE algorithm had been adapted. In the numerical analysis, the Richardson number was varied between 0.01 

to 100, while the Grashof number was changed from 2.5×103 to 2.5×105. The average Nusselt number was computed along the 

hot cavity surface area and the effects of the Richardson number, Reynolds number and cavity geometry on the flow and heat 

transfer were examined. It is observed that for increased Reynolds numbers, forced convection effects became more 

pronounced. 

 

Keywords – Natural convection,  forced convection, laminar flow, cavity.  
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Özet- Yapısal sağlık izleme, yapıda veya bileşenlerinde oluşan hasarın sensörler yardımıyla kendi kendine teşhis koyarak erken 

safhalarda belirlenmesine olanak sağlar. Bu sayede oluşabilecek daha büyük hasarlar önceden belirlenerek mühendislik 

yapılarının güvenilirliğini arttırır ve endüstride sürdürme maliyetlerini azaltır. Yapısal sağlık izlemede kullanılan sensörler eş 

zamanlı teşhis koyabildiği için piezoelekrik aktif sensör (PWAS) olarak adlandırılır. PWAS transduserler havacılık ve uzay 

mühendisliği başta olmak üzere makine mühendisliği ve inşaat mühendisliği alanında yaygın olarak kullanılmaktadır.  Yapısal 

sağlık izlemede en yaygın kullanılan yöntemlerden biri Elektromekanik Empedans yöntemidir. Bu yöntemde yapısal sağlığı 

izlenecek yapıya kurşun zirkonat titanat (PZT) seramik sensör  yaması, yüksek mukavemetli epoksi yapıştırıcı yardımıyla eklenir 

veya gömülür. Empedans analizör kullanılarak empedans ve admittansın reel kısımlarının karakteristikleri elde edilir. Bu 

karakteristikler yapısal sağlığın değerlendirilmesinde referans olarak kullanılmaktadır. Herhangi bir zamanda yapının sağlığını 

değerlendirmek istendiğinde, bu karakteristikler tekrar edinilir ve referans karekteristiğiyle karşılaştırılır. Bu sayede yapıda bir 

değişim olup olmadığı kolayca belirlenebilir. İdeal olarak karekteristiklerin değişikliği yalnızca sağlık durumunun 

bozulmasından kaynaklanmalıdır. Ancak, PZT karekteristiğinin; yaşlanma, mekanik sınırlamalar, elektriksel sınırlamalar, termal 

sınırlamalar ve sıcaklık dalgalanmaları gibi başka nedenlerden dolayı değişebileceği mümkündür. Bu çalışmada yapısal sağlık 

izlemede kullanılan elektromekanik empedans yöntemi için literatür araştırması gerçekleştirilmiştir. Metodun avantaj ve 

dezavantajları incelenmiştir.  

  

Anahtar Kelimeler- Yapısal Sağlık İzleme, EMI yöntemi  

EMI Method Used in Structural Health Monitoring: A Literature Review 
 

Abstract- Structural health monitoring (SHM) allows damage to the structure or its components to be identified at an early stage 

by self-diagnosis with the aid of sensors. The usage of SHM enables safe engineering and reduces the maintenance costs of the 

industry. The sensors used in SHM are called  piezoelectric wafer active sensors (PWAS) as they can simultaneously interrogate. 

PWAS transducers are widely used in mechanical engineering and civil engineering, especially aviation and space engineering. 

One of the most widely used methods in structural health monitoring is the Electromechanical Impedance (EMI) method. In this 

method, structural health is monitored by lead zirconate titanate (PZT) ceramic sensors  embedded or bonded with the aid of 

high strength epoxy adhesive. By using the impedance analyzer, the characteristics of the real parts of impedance and admittance 

are obtained. The impedance analyzer implements an alternating voltage signal to the bonded / embedded PZT converter over 

the predefined frequency range. The magnitude and phase of the steady-state current are recorded directly as conductance and 

resistance characteristics without any conversion. These characteristics are used as a reference in assessing structural health. 

Whenever it is desired to assess the health of the structure, these characteristics are remeasured and compared with the reference 

characteristics. In this way, it can easily be determined whether there is a change in the structure. Ideally, the change in 

characteristics should only be observed due to the deterioration of the health situation. However, it is possible that the PZT 

characteristics may change due to other reasons such as aging, mechanical constraints, electrical constraints, thermal constraints 

and temperature fluctuations. In this study, a literature search was conducted for the electromechanical impedance method used 

in structural health monitoring. Advantages and disadvantages of the method have been examined.  

  

Keywords- Structural Health Monitoring, EMI Method  
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Abstract- Contact pressure is very critical for wear test. In order to make true wear experiment, counter body, surface, wear load, 

surface roughness, and the hardness of materials should be selected correctly. Maximum contact pressure forms at hertz point. 

In this study, Hertz contact pressure and radius calculated in numerically and analytically for ASTM G99 wear test conditions. 

Sphere (Counter Body) accepted as isotropic WC material. In addition, position of sphere considered as vertically fixed at contact 

point. Substrate supposed as structural steel. All calculations including analytical and numerical had been made for fully elastic 

contact interface condition. The formation of strains due the contact also accepted as negligible. Numerical model created by 

using ANSYS software. Numerical models solved under the 3 different mesh density. Analytical and numerical solutions 

compared. The results showed that numerical models for this situation could fit the analytical model. In addition, mesh 

independencies for numerical models converged the analytical values.  

  

Keywords- Wear Test, Hertz Contact Pressure.  
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Abstract- Carbides change highly effective on the mechanical and tribological properties of the coatings. For this reason, it is 

very important to determine the carbide ratio in the microstructure correctly. Researchers mostly try to determine phase ratios 

by optical image in visually. In this study, the amount of carbides in coatings was measured by two different methods. In first 

method, the coatings are etched and optical microstructure photographs are taken. Microstructure photographs were examined 

with an image analyzer software. The percentage of the carbide phase fields in the microstructure is calculated as a percentage. 

The second method used is the X-ray diffraction technique, which gives more precise results but is an expensive method. XRD 

tests performed on the coating zone were analyzed and the carbide phase ratios were calculated from the pattern peaks. The 

results showed that phase ratio calculation with image analyzer as effective as XRD method.  

 
Keywords- Micro Structure, Phase Ratio.  

  

65



                      
 

 

 

 

 

 

SETSCI Conference Indexing System, 
Volume 2 (2018), 66-66 

Precise Measurement of Wear Rate Method for ASTM G-99 Wear Test   
 

Esad Kaya1+, Koray Kılıçay1*, İsmail Bayar1 and Mustafa Ulutan1  
1Mechanical Engineering Department, ESOGU, Turkey  

*Corresponding author: kkilicay@ogu.edu.tr 
+Speaker: esatkaya@ogu.edu.tr 

Presentation/Paper Type: Oral / Abstract 

 

Abstract- ASTM G99 also known as pin-on-disk method is widely used to determine the tribological behavior of materials.  But 

in general, there is always uncertainties in the results of wear test method. Different attempts have been made by scientists to 

eliminates these uncertainties such as calculation of worn surface area and wear rate.  In this study, the effect of worn surface 

profile measurement factor to the uncertainty of the wear rate is researched. A wear test had been done in accordance with ASTM 

G99 norm under the 3 different wear loads. Exact measurement of wear rates according to norm had been showed. Results are 

discussed respectively for all control groups.  

  

Keywords- Wear Experiment, Surface Profile measurement, Wear Rate Calculation  
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Abstract- Evolution of EU road transport emission standards indicates that the limits have been reduced more than 90% in the 

last decades. However, nowadays, the urban populations in many developed countries are still suffering from urban transport 

sourced emissions. One of the most important reasons for this is that the legislative test cycles don’t represent the actual in-use 

operation of the vehicles and, hence, quantity of vehicle emissions to be released in the urban streets has not been reduced in 

parallel with the evolution of the standards. By using a portable emission measurement system, this discrepancy was searched at 

the present work. SCR and engine operating parameters were focused during actual in-use operation of an urban city bus in 

Sakarya city center. Vehicle operation maps in terms of engine speed and load, vehicle speed and load and the corresponding 

NOx emissions were examined to determine most important regions of the maps. It was observed that low load and low speed 

regions of the maps are extremely important since most of the trip emissions are released under these conditions. It is determined 

that the SCR system minimizes the average NOX concentrations in % 65-70 in all operation regions. Determination of these 

regions and corresponding emissions is crucial for urban city bus manufacturers to minimize the emissions and fuel consumption. 

he abstract should be prepared to include the purpose of the study, the methods used, and the results obtained.  

  

Keywords- NOx, Emissions, City Bus, Real World, Urban Driving  
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Özet- Yapısal sağlık izleme sensörler yardımıyla yapıların veya bileşenlerinin durumunun değerlendirilmesini sağlar. Sensörler 
durumu  izlenecek  yapıya eklenerek  yapıdaki değişim gözlenir  ve çeşitli analiz  yöntemleriyle  yapının durumu değerlendirilir. 
Havacılık ve uzay mühendisliği başta olmak üzere mühendislik yapılarının durumunun değerlendirilmesinde bu yöntem yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Yapısal sağlık izlemede kullanılan sensörler PWAS olarak adlandırılır. PWAS geleneksel transduserlere 
göre  daha  hafif,  daha  küçük  ve  daha  ucuzdur.  Mühendislik  uygulamalarında  PZT  5A  piezoelektrik  seamik  sensörler  yaygın 
olarak kullanılmaktadır. PWAS’ın dinamik davranışını doğru tahmin etmek için teorik ve deneysel çalışmalar önemlidir. Değişen 
çevresel  koşullar  piezoelektrik  sensörün  malzeme  özelliklerinin  değişmesine  sebep  olur.  Sıcaklık  etkisinin  dikkate  alındığı 
çalışmalarda  en  önemli  parametrelerden  biri  piezoelektrik  yük  sabitleridir.  Bu  çalışmada  PZT  5A  piezoelektrik  seamik 
sensörlerin  piezoelektrik  yük sabitlerinin,  değişen  sıcaklıklar  için  sıcaklığa  bağlı  fonksiyonu  türetilmiştir.  Bu  fonksiyonların,

sıcaklık etkisini dikkate alan analitik modellerin geliştirilmesinde faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler- Yapısal Sağlık İzleme, PZT, Piezoelektrik Yük sabitleri

Investigation of the Piezoelectric Charge Coefficients at Varying

Temperatures

Abstract- Structural health monitoring allows the status of structures or components to be assessed using sensors. This method 
is widely used in the evaluation of the state of engineering structures, especially aviation and space engineering. Sensors used in 
structural  health  monitoring  are  called  piezoelectric  wafer  active  sensor  (PWAS)  as they  can  actively  interrogate.   PWAS  is 
smaller in size and weight, more inexpensive in comparison to the conventional ultrasonic transducers. PZT 5A piezoelectric 
ceramic sensors are widely used in engineering applications. Theoretical and experimental studies are important to predict the 
dynamic  behavior  of  PWAS  correctly.  Varying  environmental  conditions  cause  the  material  properties  of  the  piezoelectric 
ceramic  sensor to  change.  One  of  the  most  important  parameters  in  the  studies  in  which  the  temperature  effect  is  taken  into 
account  is  the  piezoelectric  charge  coefficients.  In  this  study,  the  piezoelectric  charge  coefficients  of  PZT  5A  piezoelectric 
ceramic sensors are derived from the temperature-dependent function for varying temperatures. These functions will be useful 
to devolop analytical models that take into account temperature effects.
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Özet- Yapısal sağlık izleme yapı veya bileşenlerinde meydana gelen hata, kusurları erken safhalarda belirlenmeyi mümkün kılan 

disiplenlerarası bir alandır. Yapısal sağlık izlemede kullanılan sensörler eş zamanlı teşhis koyabildiği için piezoelektrik aktif 

sensör (PWAS) olarak adlandırılır. PWAS transduserler makine mühendisliği, inşaat mühendisliği ve özellikle havacılık ve uzay 

mühendisliği alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Farklı mekanik koşullarda serbest ve sınırlandırılmış PWAS’ın dinamik 

davranışını doğru tahmin etmek önemlidir. Değişen çevresel koşullarda ve sıcaklık dalgalanmalarında PWAS farklı davranışlar 

gösterir. Bu çalışmada, serbest PWAS’ın oda sıcalığındaki davranışı deneysel olarak incelenmiştir. Ardından serbest PWAS 10 

°C aralıklarla -10 °C ile -40 °C arasında değişen ortam sıcaklıklarına maruz bırakıldıktan sonra oda sıcaklığındaki davranışı 

incelenmiştir. Bu çalışmaların sonucunda anti-rezonans frekansının sıcaklık ile değişiminin fonksiyonu türetilmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler- Yapısal Sağlık İzleme, PWAS. Sıcaklık Etkisi  

 

An Experimental Investigation of the Temperature Effect on 

AntiResonance Frequency  
  

Abstract- Structural health monitoring is an interdisciplinary field that it is possible to identify defects in the structure or 

components of the structure at an early stage. The sensors used in structural health monitoring are called the piezoelectric wafer 

active sensor (PWAS) as they can make simultaneous diagnostics. PWAS transducers are widely used in mechanical engineering, 

civil engineering and especially aviation and aerospace engineering. It is important to accurately estimate the dynamic behavior 

of free and constrained PWAS under different mechanical conditions. PWAS has different behaviors at varying environmental 

conditions and temperature fluctuations. In this study, the behavior of free PWAS at room temperature is investigated 

experimentally. Then the free PWAS behavior at room temperature is examined after exposure to ambient temperatures ranging 

from -10 °C to -40 °C at 10 °C intervals. As a result of these studies, the function of the anti-resonance frequency at varying 

temperatures is derived.  

  

Keywords- Structural Health Monitoring, PWAS, Temperature Effect  
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Abstract- Structural health monitoring is an interdisciplinary field that enables early detection of undesirable situations such as 

damage or defects that occur in the structure or its components thanks to its ability to self-diagnosis. It is possible to use safer 

engineering due to early detection of undesirable situations such as damage or defects. Structural health monitoring is widely 

used in various machine parts and constructions, especially in aviation and space engineering. One of the widely used methods 

in structural health monitoring is the electromechanical impedance method. In this method, lead zirconate titanate (PZT) ceramic 

sensors are added to the structure to be monitored for structural health. By using the impedance analyzer, the characteristics of 

the real parts of impedance and admittance are obtained. When structural health monitoring is requested, these characteristics 

are remeasured and compared with the first obtained characteristics. It is expected that these characteristics will not change as 

long as there is no change in the structure. These characteristics vary in some situations, such as exposure to external 

environmental conditions, thermal limitations, and temperature fluctuations. If the temperature effect is neglected, the results 

indicate some defects which do not exist in the structure. It is very important to take into account the effect of temperature on 

structures that are particularly exposed to varying temperatures. In this study, the literature was investigated for the effects of 

temperature on the PZT patches and structure.  

  

Keywords- Piezoelectric Sensors, Structural Health Monitoring, Temperature Effect  
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Özet- Peyzaj kelimesi ilk akla gelen tanımı ile manzara olarak bilinmektedir. Peyzaj sektörü bahçe düzenleme sanatının bir 

meslek dalı haline getirilip organize edilmesi ile ortaya çıkan sunum şeklidir. Peyzaj Türkiye’de illerin inşaat sektörü açısından 

kalkınmasında önemli rol oynayan bir dal haline gelmiştir. Bu kapsamda gelişen inşaat sektörüne yönelik yapılan peyzaj 

çalışmaları içinde yeni fikirlere, farklı görüşlere ve teknik bilgilere sahip eleman ihtiyacı artmaktadır. Peyzaj sektörünün eğitimi 

üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarında peyzaj ve süs bitkileri bölümü kapsamında verilmektedir. Mezun olan öğrenciler 

peyzaj teknikeri olma sıfatına hak kazanmış olmaktadırlar. 

 

Bu çalışmada üniversitelerde bulunan meslek yüksekokullarındaki peyzaj ve süs bitkileri bölümünün durumu,  2017 ÖSYS 

yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu incelenmiş olup, bu bölümdeki yoğunluk derecesi belirlenmiştir. Bunun 

sonucunda Türkiye’deki üniversitelerde meslek yüksekokullarında bulunan peyzaj ve süs bitkileri bölümü sayısı, bu programın 

yer aldığı üniversiteler, bağlı bulunduğu iller, bölümdeki kontenjan oranı ve bunu bağlı olarak öğrenci sayıları ortaya 

çıkarılmıştır. Araştırılan ve elde edilen bilgiler çerçevesinde peyzaj ve süs bitkileri bölümünün günümüzdeki durumu ve sorunları 

göz önüne alınarak çözüm önerileri getirilmiştir.   

 

Anahtar kelimeler- peyzaj, peyzaj eğitimi 

 

Status and Job Opportunities in the Landscape and Ornamental Plants 

Programs of Vocational Schools of at the Universities in Turkey 
 

Abstract- The landscape sector is a form of presentation that emerged as a result of the transformation and organization of the 

art of gardening into a profession. Landscape has become a discipline that facilitated the development of the proviences in Turkey 

in terms of the construction sector. As the construction sector grows, the need for personnel with new ideas, different opinions 

and technical knowledge is increasing in the landscape discipline.. The landscape education is provided by the landscaping and 

ornamental plants departments of the vocational colleges at various universities. The graduates are entitled to become 

landscaping technicians.  

 

This study explores the level of student density in the landscaping and ornamental plants programs in vocational schools at the 

universities based on the statistics and quotas reported in 2017 Student Selection and Placement System’s Manual.As a result, 

the present studye reported the number of landscaping and ornamental plant departments, the universities housing those 

departments, the cities where these departments are located, proportion of the number of students to the quotas, and the number 

of students in those programs. Possible solutions were discussed in the light of the status, issues, and challenges of landscape 

and ornamental plants departments. 

 

Keywords- Landscape, Landscape Education 
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Özet- Bu çalışmada güneş enerjisi destekli bir kurutma sistemi tasarlanarak elma kurutulmuştur. Kurutma deney verilerinden 

kuru baz nem içeriği (MCd), ayrılabilir nem oranı (MR),kurutma hızı (DR) ve konvektif ısı transfer katsayısı (hc) değerleri 

hesaplanmıştır. Açık havada  güneş altında kurutma ile güneş enerjisi destekli kurutma sisteminde yapılan elma kurutma 

işleminin kurutma performansları karşılaştırılmıştır. Güneş enerjisi destekli kurutma sisteminde yapılan deney çalışmalarından 

elde edilen hc değerleri için yapay sinir ağı (YSA) kullanılarak tahminsel bir model oluşturulmuştur. Uygulanan YSA ile 

tahminsel hc değerleri gösterilmiştir. Elde edilen tahminsel modelin geçerliliğini belirlemek için, ortalama kareli hata (MSE), 

kök ortalama karesel hata (RMSE) ve bağıl mutlak hata (RAE) analizleri yapılmıştır. Sonuç olarak hc değerleri için tahminsel 

bir model elde edilmiştir ve güneş enerjisi destekli kurutma sistemi daha verimli bir kurutma gerçekleştirmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler- Güneş Enerjisi, Kurutma, Yapay Sinir Ağı. 
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Abstract- In this study, in an effort to develop polymer matrix composite materials, especially to be employed as workbench 

and kitchen bench usage, powdered waste porcelain was used as a filler to form satisfactory mechanical properties together 

with Salvadora persica (Miswak) in order to impart antibacterial effect to the material. The waste porcelain is obtainable from 

the local ceramic industries in quantites amounting upto 5% of their production output. While it is known that powdered 

ceramic fillers enhance mechanical properties of polymer matrices, recycling the large quantities of waste ceramic materials is 

the economic aspect of the study. On the other hand, antibacterial work benches would be desired for obvious health reasons. 

Miswak with a combination of its phytochemicals content was shown to inhibit the growth of a large spectrum of gram 

positive and negative bacteria. The waste porcelain was crushed and milled to a particle size of below 100μm. The porcelain 

powder and the Miswak stem powder were wet milled together and subsequently dried under vacuum for a homogeneous 

powder mixture. The polymer matrix composites were produced by die casting. The mechanical properties were determined by 

the measurement of bulk density, porosity, strength, impact resistance, shore hardness. The microstructure was investigated by 

SEM-EDX, XRD methods.  The antimicrobial activity tests of the surfaces were conducted according to ASTM E2180-07 

(Standard Test Method for Determining the Activity of Incorporated Antimicrobial Agent in Polymeric or Hydrophobic 

Materials). The microorganisms used were Staphylococcus aureus (ATCC 6538) and Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442) 

bacteria. 

 

Key Words- Polymer matrix composite, waste porcelain, Miswak, antibacterial bench 
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Özet- Bor, seramik endüstrisinde, gübrede, böcek ilaçlarında, korozyon önleyicilerde ve benzeri gibi birçok farklı alanda 

kullanılabilen önemli bir elementtir. Borik asit, bor, oksijen ve hidrojen (H3BO3) elementleri içeren ve doğal olarak oluşan bir 

bileşiktir. Yer kabuğunda, bor elemental olarak bulunmamaktadır. Bor, boraks gibi tuzları yapmak için sodium ve borik asit 

yapmak için oksijen gibi diğer yaygın elementlerle ile birleşmesinden oluşur. Borik asit hafif bir antiseptik olmasının yanı sıra 

malzeme yüzeylerinde mikroorganizmaların büyümesini engelleyen bir asittir. Bununla birlikte, yüksek konsantrasyonlarda 

borik asit, bakterilerden kemirgenlere kadar değişen çeşitli organizmaların öldürülmesi için yaygın olarak kullanılan etkin bir 

antimikrobiyal bir ajandır. Porselen, mullit, kuvars kristalleri ve camsı faz içeren seramik bir üründür. Porselen seramik ürün 

imalatı sırasında yerel sanayilerden önemli miktarda atık porselen elde edilmektedir. Atık porselenlerin çoğu düzenli depolama 

alanlarına bırakılır ve sadece küçük miktarlar diğer kullanımlar için ham madde olarak geri dönüştürülür. Bu nedenle, üretim 

maliyetlerini düşürecek geri kazanım yöntemleri çevrenin korunmasıda süşünüldüğünde önemlidir. Seramik sağlık gereci, 

lamine mutfak gereçleri ve laboratuvar tezgahları gibi alanlar hijyenik çalışma alanları olup, bu alanlarda polimer matrisli 

kompozitlerin kullanımı gün geçtikçe popülerlik kazanmaktadır. 

 

Bu çalışmada, geri dönüşümlü atık porselen ve borik asit tozu, polimer matris bileşiklerinin üretiminde dolgu maddesi olarak 

kullanılmıştır. Atık porselen, üretim maliyetini düşürmek ve polimer fazın mekanik ve fiziksel özelliklerini geliştirmek için 

kullanılmıştır. Borik asit ise antibakteriyel katkı maddesi olarak kullanılmıştır. Atık porselen ürünler öğütülerek ince toz haline 

getirilerek kullanılmıştır. Borik asit tozu Etibor firmasından  temin edilmiştir. Polimer matrisli kompozit ürünler döküm 

yöntemi ile üretilmiştir. Üretilen ürünlerin bulk yoğunluğu, gözenekliliği, üç nokta eğme mukavemeti, Shore sertliği, darbe 

direnci gibi fiziko-mekanik özellikleri belirlenmiştir. Antibakteriyel testler ASTM 2180'e göre de yapılmıştır. Takviye edici 

tozların ve imal edilen kompozitlerin mikroyapısı SEM, EDS, XRD teknikleri ile karakterize edilmiştir. Genel olarak, mekanik 

ve antibakteriyel özelliklerde iyileşme gözlemlenmiştir.  

 

Anahtar Kelime- borik asit, kompozit, porselen atık, antibakteriyel aktivite, mekanik özellikler 

 

 

Investigation of Antibacterial Activity and Physico-Mechanical Properties 

of Boron and Porcelain Incorporated Polymer Matrix Composite 

Applications 

Abstract 

Boron is a important element that can be used in many different fields such as the ceramic industry, 

fertilizers, insecticides, corrosion inhibitors and etc. Boric acid is a naturally occurring compound containing boron, 

oxygen and hydrogen (H3BO3) elements. In the land, element boron does not exist by itself. Boron is combined 

with other common elements, such as sodium to make salts like borax and with oxygen to make boric acid. Boric 

acid is a mild antiseptic as well as the mild acid that inhibits the growth of microorganisms on materials surface. 

However, at high concentration boric acid become an effective Antibacterial agent that is widely used for the 

killing of diverse organisms ranging from bacteria to rodents. Porcelain is a ceramic product comprising mullite, 

quartz crystals, and glassy phase.  A quantity of waste porcelain is obtained from local industries during the 

production of ceramic ware. The most of the waste porcelain bodies are deposited in landfills and only little 

quantities have been recycled as a raw material for other uses. Thus, it is important and useful to recycle the waste 

lowering production costs and protecting the environment. Areas such as ceramic sanitaryware, laminated kitchen 

and laboratory work top are hygienic working areas, and the use of polymer matrix composites in these areas is 

gaining popularity day by day. 
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In this study recycled waste porcelain particles and boric acid powders are used as fillers in the production 

of polymer matrix composites. Waste porcelain particles were used to reduce the production cost and to improve 

the mechanical and physical properties of the polymer phase. Boric acid was employed as an antibacterial agent. 

Waste porcelain bodies were crushed and milled to obtain finely powdered porcelain. Boric acid powder was 

provided by Etibor Company. The polymer matrix composites were produced with casting method. The physico-

mechanical properties such as bulk density, porosity, three-point bending strength, Shore hardness, impact 

resistance were determined. Antibacterial tests were conducted according to ASTM 2180 as well. The filler 

powders and the microstructure of the manufactured composites were characterized with SEM, EDS, XRD 

techniques. In general enhancement in mechanical properties and antibacterial surface effect were observed.   

 

Keywords: boric acid, composites, porcelain waste, antibacterial activity, mechanical properties 
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Abstract- Many well-known material structures, such as metals, ceramics or polymers, cannot meet all the technological 

demands. For this reason, there is ongoing research into new materials with advanced features. A composite material is 

consisting of at least two phases, which has a balance of structural properties that is superior to either constituent material 

alone.The composite material usually consists of two components, the matrix and the filler. Composites, metal matrix 

composites (MMCs), ceramic matrix composites (CMC) or polymer matrix composites (PMCs). The matrix in PMCs might be 

made of thermoset, elastomer or thermoplastic polymers. Regarding dispersed phase composite materials might be 

distinguished into, particle reinforced composites, dispersion reinforced composites, fiber reinforced composites, structural 

composites. Among various possible types of polymer composite materials, the most important ones are biocomposites that are 

recently of great interest due to their unique properties. Recently, the fundamental role in replacing conventional polymer 

composites in various application is played by composites produced with renewable resource materials. Polymer composites, 

in which at least one component is biobased or biodegradable, are called biocomposites. 

 

The fundamental benefits from application of biocomposites as alternative material for fosil-based products are among others: 

prevention of an imbalance of supply and demand of products manufactured from non-renewable fossil raw materials, 

sustainable waste management, carbon emission reduction, biodegradability of materials or facilitated recycling process and a 

positive impact on agriculture. Waste disposal is becoming increasingly important with the recognition that landfill is not 

sustainable and as such costs are increasing, with more responsibility being placed on producers. Such drivers are regulations-

based and the governments of a number of countries have established laws to encourage the use of recycled or bio-based 

‘green’ products. A wide range of natural fibres exist and they can be classified into three main groups – plant, animal and 

mineral. The fibers serve as reinforcement by giving strength and stiffness to the structure while the polymer matrix holds the 

fibers in place so that suitable structural composites can be made. Main physico-mechanical properties of natural fibers and 

biopolymers are presented. Modulus of elasticity and tensile strength increased with rising content of natural fibers in 

composite. These biobased materials might have great potential for their use in packaging, automobile applications, insulations 

and construction industries. As a result of growing environment and health hazard and problems connected with exhaustion of 

renewable natural resources, a concept of sustainable development has become one of the main priorities for the World Source. 

In this study, the area of usage, purposes, manufacturing methods, physical, mechanical and microstructural properties of 

biocomposite materials were reviewed. 

 

Keywords- biocomposites, enviromental impact, sustainable devolopment, physico-mechanical properties 
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Abstract- Diesel engines have been preferable engines for heavy, medium and light duty vehicle applications due to their 

superior performance and fuel economy. However, concerns with their emissions, which are highly toxic air pollutants, put 

some limitations to their widespread use especially in urban transport applications. Recent legislations for vehicle 

homologation which are implemented mainly in USA and EU, enforce installation of highly sophisticated exhaust gas after-

treatment system to diesel engines. PM emissions are the inevitable combustion products due to the nature of diesel engine 

combustion and are mainly composed of carbon, hydrocarbons and inorganics.  They are in the size range from 20 to 200 nm 

and diesel particle filter (DPF) has been the most effective solution to minimize them for the last decade as it can reduce PM’s 

with efficiency over 90%. On the other hand, a DPF may have negative impacts on the engine performance and fuel economy 

if the exhaust back pressure, due to the DPF loading, increases to unacceptable levels.  Therefore, developing an efficient DPF 

requires innovative design of filter microstructure as DPF efficiency and the exhaust back pressure typically have a direct 

relationship. Consequently, it is difficult to achieve simultaneous better values of the pressure drop and filtering yield. 

  
In this study, silicon nitride bonded-silicon carbide ceramics was developed by using unique compositional design to obtain 

rod-like crystals on the porous structure in order to increase filtration efficiency. The influence of starting particle sizes (SiC 

and Si3N4) on the microstructural development was investigated. The sintering was carried out at atmosphere controlled high 

temperature furnace under flowing nitrogen gas. Microstructural investigations were performed by FEG-SEM. The phase 

analysis was done by XRD equipment. Porosity content and pore size were determined by using Archimedes principle and 

mercury porosimetry, respectively. The results showed that desired porosity level for DPFs was obtained. The rod-like crystal 

growth was achieved but does not show homogenous distribution. 

 

 

Keywords- silicon carbide, silicon nitride, diesel particle filter, rod-like crystal, filtration efficiency 
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Abstract- Ceramic materials are characterized by outstanding hardness, extreme compressive strength and elastic modulus, 

wear resistance, thermal shock resistance, chemical stability and high temperature properties. Therefore they have potential 

materials to be use at industrial applications. Especially, ceramics show superior performance in tribological applications 

where wear and friction are very crucial parameters. Alumina (Al2O3), silicon nitride (Si3N4), silicon carbide (SiC), zirconia 

(ZrO2), boron carbide (B4C), boron nitride (BN) etc. are very well known industrial wear parts. They are used as a cutting tool, 

sand blast nozzle, metal forming, paper de-watering, valve, ball bearing, seal, grinding media, textile and wire guide, mill liner, 

hip joint, etc. These kind of industrial ceramic wear parts are produced with special requirements according to in their service 

conditions.  

 

Tribological materials can be categorized according to the industrial application field. In this case, basically a classification can 

be made as follows: rolling bearings, biomedical applications, manufacturing, automotive, paper and textile industries. The 

total amount of engineering ceramics consumed in America and Europe is ~ 225,000 tons. Alumina is the most widely used 

ceramic among them due to high wear and corrosion resistance as well as it serve cost advantage.  After Al2O3, SiC, ZrO2, 

Si3N4, B4C, BN are used respectively in North America ceramic materials market as a wear part.  Ceramic balls used 

commercially in roller bearings are generally Si3N4 due to high fracture toughness. The tribological properties of biomaterials 

play an important role in the performance of many artificial organs and medical devices. A total of 600,000 knee, hip and 

shoulder joint operations are performed annually in America. Al2O3, ZrO2, Si3N4, SiC, B4C are used as bone joint coverage 

part due to high wear and corrosion resistance. In medical applications, screws and bone plates Si3N4 are preferred over 

alumina and zirconia due to their high strength and low density. Manufacturing operations are highly demanding tribological 

applications. High temperatures, high production rates, desired surface properties and reliability, environmental conditions play 

an important role in determining the end-life, product surface quality, and surface functional properties. In cutting operations, 

the insert must have a high abrasion resistance to prevent dimensional changes that can occur to the rubbing tip, a hot hardness 

to maintain sharp and appropriate cutting edges at high temperatures formed during machining, chemical resistance to avoid 

reaction with the work piece, high strength and fracture toughness to absorb the impact, high thermal shock resistance to 

overcome the effects of the continuous heating and cooling cycle.  Cars are the most widely used machines today and there are 

many tribological pieces (pistons, wheels, bearings, transmissions etc.). When the tribological performances of the machines 

are improved, fuel consumption is reduced, engine power is increased, oil consumption is reduced, the emissions of harmful 

gases are reduced, durability and reliability and engine life are extended. During the paper production process, the product 

moves at high speeds (100 km/min) on ceramic dewatering foils during the removal of water from the paper pulp. Desirable 

properties in this application are abrasion and chemical resistant materials. So ceramic materials have potential in paper 

production. 

 

Keywords- wear, tribology, biomedical, bearing, automotive, ceramic 
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Abstract- Superhydrophobic surfaces and materials received great attention of scientists and engineers due to 

their unwetting, self cleaning and antimicrobial properties. Hydrophobic surfaces are defined as having sessile 

water drop contact angle greater than 90°, while surfaces with contact angles larger than 150◦are rendered as 

superhydrophobic. Superhydrophobic surfaces, originally inspired by nature, have attracted an increasing 

scientific and technological interest in the past few decades. In nature superhydrophobic character is common to 

many plants, such as lotus leaves.  

 

The hydrophobicity can have its source chemically and/or topographically. While the former is explained on the 

basis of Young’s theory, the latter is modeled by Wenzel and Cassie-Baxter models. The Young’s model states 

that a smooth solid surface with a lower free energy has a higher sessile liquid drop contact angle since any 

isolated system changes to achieve a minimum free energy. Whether a smooth surface is hydrophilic or 

hydrophobic depends on the solid-liquid and solid-air interfacial energies. Wenzel model states that the contact 

between a rough solid surface and a liquid is uninterrupted, and the increased surface area of the solid due to 

roughness causes a chemically hydrophilic surface to have a further decreased contact angle, while on a 

chemically hydrophobic surface the contact angle rises above that of the smooth surface. However, Cassie-

Baxter model assumes air pockets to be trapped between the rough solid surface and the liquid and a chemically 

hydrophilic surface may become hydrophobic and vice versa depending on the solid-air, liquid-air interfacial 

energies. The superhydrophobicity is a required property especially for keeping the surfaces free of wetting, and 

thus avoiding contamination by water based slurries, suspensions, and solutions. These types of surfaces are also 

classified as self-cleaning due to the difference in advancing and receding contact angles 

 

Superhydrophobicity has stimulated much scientific and industrial interest because of the applications such as 

stain resistant, self-cleaning, low friction, antifouling, anticorrosion surfaces. Many hydrophobic surface 

structures have been developed in many fields, such as aeronautics industries, wind turbines, electric power 

lines, photovoltaic cells, heat exchangers, ice slurry generators are to name just a few. In this study the scientific 

and technological studies research and development of superhydrophobic surfaces and surface coatings and their 

theoretical background have been reviewed.  
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Özet- Küreselleşen dünyamızda ülkemizin öne çıkan sektörleri arasında olan gıda ve gıdaya dayalı sanayi sektöründe verimliliğin 

ve kalitenin yükseltilmesine ilişkin çalışmalar hız kazanarak devam etmektedir. Buna paralel olarak teknoloji dünyasında 

kaydedilen gelişmeler araştırmacıları bu alanlarda yenilikçi buluşlar elde etmeleri için teşvik etmektedir. Hemen her alanda 

olduğu gibi gıda sektöründe de üretimde ürünün sınıflandırılması, hatalı ürün tespiti, ürün dışı madde tespiti vb. gibi problemler 

çoğunlukla insan faktörü kullanılarak çözülmektedir. İnsanın görme duyusunu kullanarak çözebileceği bazı problemlerin 

bilgisayar yoluyla çözülebilmesi bilgisayarla görme alan uygulamalarına girmektedir. Bilgisayarla görme, ürünlerde yüksek 

kalite ve güvenlik gibi bazı gereksinimleri karşılamak için otomatik, zararsız ve düşük maliyetli alternatif bir teknik sunmaktadır. 

Mevcut teknolojide görüntü işlemeyle insan faktörünü en aza indirgeyerek verimlilik arttırılması ve maliyetin azaltılması 

mümkün olabilmektedir. Bununla birlikte ultraviyole ışınları gibi insan tarafından doğrudan kullanılamayacak bazı unsurlar 

bilgisayar tarafından kullanılabilmektedir. Bu sayede istenilen kalitede üretim yapılmaya olanak sunulmaktadır. Yapılan bu 

çalışmada gıda sektöründe uygulanan bazı görüntü işleme çalışmalarına yer verilmiş; kullanılan teknikler incelenmiştir.  

  

Anahtar Kelimeler- görüntü işleme, bilgisayarla görme, gıda sektörü  

 

Examination of Image Processing Studies and Techniques in Food Sector: 

A Literature Review  
  

Abstract- In our global World, studies on food and food related-sectors, which are among the leading sectors in Turkey, continue 

to gain momentum to increase productivity and quality. In parallel, the developments in the information technology motivate 

researchers to gain innovative approaches in these fields. Today, in the food sector as in many other areas, the classification of 

products, the detection of defective products, the detection of non-product products are often solved using the human factor. 

However, many problems that can be solved using human visual sense can be solved more efficiently by means of a computer, 

which is known as the computer vision field. Computer vision offers automatic, harmless and low cost alternative techniques to 

verify that high quality and safety criteria are met in products. Today's image processing technology makes it possible, by 

reducing the human factor to the minimum, to increase the productivity and to reduce the cost. Moreover, some methods that 

cannot be used directly by human such as ultraviolet rays can be used by a computer to improve the product quality. In this study, 

some image processing applications used in the food sector were analyzed; the techniques used are examined.  

  

Keywords- image processing, computer vision, food sector  
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Abstract- Soft wheat flour is the most important raw material in the production of cookies. But because of gluten intolerance of 

celiac patients they should not consume gluten containing cookies made from wheat flour. Therefore in this study it was aimed 

to form a suitable gluten-free cookie formulation (GFCF) with corn starch, corn flour, rice flour and potato starch. Usage ranges 

of these ingredients were determined by using response surface methodology. The lower and upper limits of the independent 

variables to be used in the GFCF were detected before the formulation experimental design was established as 5-20%, 0-50% 

and 0-30% for corn flour, rice flour and corn starch respectively. In the GFCF the proportions were completed to 100% with 

potato starch. By using these determined values, the GBUF experimental design was established by the response surface 

methodology according to Box Behnken method. General acceptability, textural hardness, color differenace (delta e) and spread 

ratio values were selected as dependent variables. According to the data obtained from this optimization study; by using  mixture 

of 7% corn starch, 8% corn flour, 40% rice flour and 45% potato starch it is possible to produce gluten free cookies with 

acceptable quality.    
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Abstract- In this study it was aimed to determine the influence of frozen storage at -18 ₒC during 0, 5, 10, 15, 30 and 45 days on 

physical and sensorial properties of partially baked gluten free bread (GFB). Potato starch, corn starch, corn flour, chickpea flour 

and rice flour were used for GFB formulation. A standard wheat dough frozen stored and rebaked bread (CB) was taken as 

control. Specific loaf volume, width, length and height of CB were found higher than GFB. Loaf volume of the CB were began 

to decrease at fifth days frozen storage while declined at the loaf volume of GFB were observed after 15 days storage. GFB bread 

crusts were showed higher brightness, lower redness and yellowness than CB. Frozen storage was not statistically affect the color 

values of breads. Apart from the symmetry and crumb color sensorial properties such as loaf volume, crust color, textural 

structure, chewiness, taste, aroma, odor, overall acceptability and purchasing intent of CB was scored higher than GFB. Lower 

sensorial scores may be arisen from the unfamiliarity of non-celiac patients to GFB. Frozen storage up to 45 days were showed 

no significant differences among sensorial characteristics of part baked GFB. When sensorial and physical properties were 

evaluated together, fresh bread need of celiac patients can be met in on a large scale partially baking and frozen storage.   

  

Keywords- Celiac, freezing and part baking, sensorial properties    
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Abstract- Grape pomace, which is the byproduct of wine industry, consists the skin and seeds and occurs in a huge amounts. 

These waste products generally leads environmental pollution problems. The use of by-products of the wine processing industry 

as a source of functional ingredients such as antioxidants, total phenolic, dietary fibers and minerals continue to rise day by day. 

On the other hand, celiac patients' diets are often deficient in functional components. Therefore, a development of gluten-free 

bakery products with functional properties, is very important for these population. Thus, this study was aimed to assess the effects 

white grape pomace as dried and ground powders, on the physical, textural, sensory, and functional properties of gluten free 

cookies (GFCs). At all enrichment levels (5, 10 and 15%), the addition of grape pomace powder (GPP) was improved the total 

dietary fiber and protein content of GFCs. GPP added GFCs had  similar fat content, antioxidant and water activity as no GPP 

containing counterparts. The diameter and thickness of GFCs were decreased with increasing level of GPP from 0% to 15%. 

High values of hardness were found for GFCs supplemented with GPP whereas similar fracturability values were exhibited by 

control and GPP containing GFCs. A progressive decrease in both lightness (L value) and yellowness (b value) was observed 

with the addition of GPP from 5 to 15% while the redness of crust improved with the inclusion of GPP. Compared to the control 

formulations, sensory scores were altered slightly with addition of GPP however purchasing intent of all gluten-free cookie 

samples were found in the same range. In conclusion grape pomace can be converted to value added food ingredient by using in 

gluten free cookie formulations to improve their functional properties for celiac patients.   
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Özet- Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte istatistiki yöntemlere alternatif olarak yapay sinir ağları (YSA) 

kullanımı, finans sektörü, tıp bilimi, savunma sanayi, üretim, robot sistemler, görüntü işleme ve veri madenciliği gibi birçok 

alanda giderek artmaktadır. Ġnsan beyninin çalışma prensibinden yola çıkılarak oluşturulmuş bir bilgi işlem teknolojisi olan 

YSA sayesinde geleneksel yöntemler için çok karmaşık görünen problemlere çözüm sağlanabilmektedir. YSA uygulamaları 

genel olarak sınıflandırma, tahmin, veri ilişkilendirme, veri yorumlama ve filtreleme işlemlerinde kullanılmaktadır. 

  

Bu çalışmanın amacı YSA yöntemi ile gerçek atmosferik parametreleri kullanarak günlük ortalama hava sıcaklığı tahmininin 

gerçekleştirilmesidir. Çalışmada kullanılan veriler Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan Ocak 2007- Kasım 2017 yılları 

arası Yozgat Ġli merkezi ölçülen toplam 3173 gerçek hava verilerinden (Günlük Ortalama Nem, Günlük Ortalama Hava Basıncı, 

Günlük Ortalama Rüzgâr Hızı, Günlük Ortalama Buhar Basıncı ve Günlük Ortalama Sıcaklık) oluşmaktadır.  

 

Çalışmada kullanılan YSA modeli SLR (Simple Left-to-Right: Basit Soldan Sağa) algoritması kullanılarak geliştirilmiştir. Veri 

büyüklüğü, hesaplama zaman kaybı gibi sorunları engellemek için veriler normalleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre %30 

test verileri (951 kayıt) ile tahmin verileri arasında korelasyon değeri (R2) 0,97 ve RMSE (ortalama hata kareleri toplamı kökü) 

değeri 1,34 olarak hesaplanmıştır. Çalışma sonuçları SLR algoritması kullanarak oluşturulan YSA yönteminin hava sıcaklığı 

tahmininde etkili bir şekilde kullanılabileceğini ortaya koymaktadır.  

  

Anahtar Kelimeler- yapay sinir ağları, hava sıcaklığı tahmini, slr 
   

Forecast of Daily Average Air Temperature by Artificial Neural 

Networks: Yozgat Province Case  
 

Abstract- Today, with the rapidly development of technology, artificial neural networks (ANN) usage as an alternative to 

statistical methods increase in many fields such as finance sector, medical science, defense industry, production, robot systems, 

image processing and data mining. Thanks to ANN, a computing technology created from the working principle of the human 

brain, it is possible to solve problems that seem very complicated for traditional methods. ANN applications are generally used 

for classification, estimation, data association, data interpretation and data filtering.  

  

The aim of this study is to forecast the daily mean air temperature using real atmospheric parameters by the ANN method. The 

Data used in the study consist composed of 3173 actual weather data (Daily Average Humidity, Daily Average Air Pressure, 

Daily Average Wind Speed, Daily Average Steam Pressure and Daily Average Temperature) measured in the center of Yozgat 

province between January 2007 and November 2017 obtained from the General Directorate of Meteorology.  

 

The ANN model used in the study was developed using the SLR (Simple Left-to-Right) algorithm. Data were normalized to 

avoid problems such as data size, calculation time loss. According to the findings obtained, the correlation value (R2) between 

the test data of 30% (951 registrations) and the estimation data was 0,97 and the RMSE (root mean square error) value was 1,34. 

The results of the study show that the ANN method by using the SLR algorithm can be used effectively in the forecast of air 

temperature.  
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Özet- Sağlık ihtiyacı, şüphesiz insan hayatı için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Alanyazın incelendiğinde, teknolojik gelişmelerle 

birlikte sağlık ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olarak çeşitli sağlık izleme ve görüntüleme sistemlerinin geliştirildiği 

görülmektedir. Günümüzde hayatımızın hemen her alanına giren mobil cihazların yaygınlaşmasıyla, bireylerin sağlık ihtiyacının 

sağlık kurumuna gitmeden karşılanması, bireylerin sağlık durumlarının mekândan bağımsız olarak anlık takibinin yapılması gibi 

çalışmalar bahsi geçen çalışmaların bir ayağını oluşturmaktadır.  

 
Bu çalışmada örnek bir glikoz ölçüm cihazının seri bağlı olduğu açık kaynak kodlu bir mikrodenetleyici kartı olan Arduino 

kullanılarak; glikoz ölçüm cihazı ile elde edilen glikoz verilerinin (glikoz oranı, zaman) Wi-Fi teknolojisi kanalıyla uzak 

sunucuya aktarılması sağlanmıştır. Sistemin hasta tarafında verilerin listelenmesi ve grafiksel gösterimi için Android mobil 

işletim sistemi tabanlı bir mobil uygulama geliştirilmiştir. Mobil uygulama ve verilerin uzak sunucu üzerinde veritabanına 

kaydedilmesi için Apache Cordova çatısı, HTML, Javascript ve CSS kodlama kullanılmıştır. Uzak sunucudan alınan ölçüm 

verilerinin WebSQL apisi kullanılarak mobil cihazın yerel veritabanında saklanması sağlanmıştır. Kişilerin ölçümlerini Wi-Fi 

teknolojisi kullanarak uzak sunucu ile kendi mobil cihazına aktarabilmeleri, kendi verilerine ve verilerinin grafiksel dökümüne 

ulaşabilmeleri bu çalışmanın amaçlarını oluşturmaktadır. Bu bağlamda söz konusu çalışmanın, evde veya işyerinde mekândan 

bağımsız olarak sağlık takibinin yapılabilmesi anlamında diğer çalışmalara katkıda bulunacağı düşünülmektedir.  

  

Anahtar Kelimeler- wi-fi, mobil sağlık takibi, bulut tabanlı, arduino 
  

Cloud-Based Mobile Health Monitoring System Design Using Wi-Fi 

Technology  
 

Abstract- The health need is undoubtedly an indispensable necessity for human life. When the literature is examined, it is seen 

that various health monitoring systems are developed by helping to meet the health need with technological improvements. Some 

of these studies consist, nowadays, with the spread of mobile devices in almost every area of our lives, to meet the health needs 

of individuals without going to the health institution and track the health status of the individuals is performed instantly 

independently from the place.  

 
In this study, Arduino, an open-source microcontroller card in which a sample glucose meter was connected in series, was used. 

In this way, the glucose data (glucose ratio, time) obtained with the glucometer has been transferred to the remote server via the 

Wi-Fi technology channel. On the patient side of the system, a mobile application based on the Android mobile operating system 

was developed for listing and graphical display of data. The Apache Cordova framework, HTML, Javascript and CSS encoding 

are used for the mobile application and for storing the data in the database on the remote server. The measurement data from the 

remote server is stored in the local database of the mobile device using by the WebSQL api. The purpose of this work is to enable 

people to transfer their measurements to their mobile device with the remote server using Wi-Fi technology and to get their own 

data and graphical analysis of data. In this context, it is considered that the study will contribute to other studies in order to be 

able to follow the health care independently of the place at home or at work.  

  

Keywords- wi-fi, mobile health monitoring, cloud-based, arduino   
  

  

  

  

  

85



  
  

86



                      
 
 
 
 

 

 

SETSCI Conference Indexing System, 
Volume 2 (2018), 87-87 

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA İNŞAAT BÖLÜMÜNDEKİ 

SEKTÖR UYGULAMALARI DERSİNİN ARAŞTIRILMASI VE 

EKSİKLERİNİN TESPİT EDİLEREK ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN 

SUNULMASI (AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 
 

Yasin GÖKTAŞ1*, Bengü ÇORAKÇI1 

1İnşaat Teknoji Programı, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Aksaray Üniversitesi, Türkiye 
*Corresponding author: yasingoktas@aksaray.edu.tr 

+Speaker: yasingoktas@aksaray.edu.tr 

Presentation/Paper Type: Oral / Abstract 

 

Özet- İnşaat Teknolojisi Programı’nın amacı, sektörün ihtiyaç ve gelişmelerine cevap verecek şekilde inşaat konusunda bilgili, 

hızla değişen inşaat teknolojileri hakkında donanımlı, inşaat yönetmelik ve mevzuatını uygulayabilecek, teorik bilgiyi 

uygulamaya aktarabilecek, inşaat laboratuvarlarında kalite ve kontrol yapabilecek mezunlar yetiştirmektir. 

 

Bu amaç doğrultusunda öğretim programlarının ve modüllerin hazırlanmasının her aşamasında sektörel kuruluşlarla görüş alış 

verişi ve iş birliği gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda birçok meslek yüksekokulunda dönem içerisinde uygulamaya yönelik 

Sektör Uygulamaları dersi müfredata konulmuştur. Sektör Uygulamaları Eğitiminin esas amacı, öğrencinin edindiği teorik ve 

pratik bilgileri sektördeki uzman kişiler denetiminde ve gözetiminde uygulayabilmesi ve geliştirmesini sağlamaktır. Sektör 

uygulamaları dersinde öğrenciler işletmelerin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim almakta ve bu doğrultuda nitelikli 

ara eleman açığı önemli oranda giderilmektedir. Bu açıdan firmaların teorik olarak yeterli ancak uygulamada yetersiz 

buldukları tekniker adayları doğrudan firmalarda yetişmekte ve çalışma hayatına hazır hale gelmektedir.  

 

Bu çalışmada Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümünde öğrenim gören öğrenciler 

üzerinde Sektör Uygulaması dersi ile ilgili anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışmasının sonuçları istatiksel olarak 

yorumlanmış ve öğrencilerin görüşleri değerlendirilerek dersin sorunları ve daha verimli hale getirilebilmesi için çözüm 

önerileri sıralanmıştır. 

 

Anahtar kelimeler- Meslek Yüksekokulu, inşaat, eğitim, öğrenci, uygulama 

 

RESEARCHING OF THE SECTOR APPLICATIONS IN THE CONSTRUCTION 

DEPARTMENT IN THE VOCATIONAL HIGH SCHOOL AND DETERMINATION OF 

DEFICIENCIES AND PRESENTATION OF SOLUTION PROPOSALS 

(UNIVERSITY OF AKSARAY EXAMPLE) 

 
Abstract- The objective of the Construction Technology Program is to train graduates who are able to apply construction 

regulations and legislation, transfer theoretical knowledge to practice, and carry out quality and control in construction 

laboratories, equipped with rapidly changing construction technologies, knowledgeable about construction in a way to respond 

to the needs and developments of the sector. 

 
In line with this aim, in every stage of preparation of teaching programs and modules, exchange of views and cooperation with 

sectoral institutions is realized In this context, in many vocational schools, Sector practices course is put into the curriculum for 

Practice within the term.The main objective of the sector practices education is to enable the student to apply and develop 

theoretical and practical knowledge acquired under the supervision and supervision of experts in the sector. In the course of 

sector practices, students receive education in line with the needs and requirements of the enterprises, and in this direction, the 

shortage of qualified intermediate staff is eliminated significantly. In this respect, candidates of technicians who are 

theoretically sufficient but inadequate in practice are being trained directly in firms and become ready for working life. 

 
In this study, a survey was carried out on the students who ar studying in the Construction Department of Aksaray University, 

Technical Sciences Vocational School. The results of the survey were statistically interpreted and the students ' opinions were 

evaluated and problems of the course and solution suggestions were listed in order to make it more efficient. 

 

Keywords- Vocational College, construction, education, student, practise 
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Özet- Günümüzde bilişim teknolojileri alanındaki hızlı gelişmeler ve içinde bulunduğumuz yaşam koşullarına bağlı olarak 

internet kullanımı yaygınlaşmaktadır. Genç nüfusun özellikle de üniversite öğrencilerinin hayatlarının önemli bir parçası haline 

gelmiştir Genellikle herkesin kolaylıkla erişebildiği internet; bilgiye hızlı ulaşma, iletişim kolaylığı, alışveriş, eğlence ve oyun 

gibi amaçlarla kullanılmaktadır.   

 

Bağımlılık terimi genellikle uyuşturucu madde olarak algılansa da internet gibi teknolojik araçlara karşı da bağımlılık 

gelişmektedir. İnternet bağımlılığı ise genellikle gençlerde internetin kontrol dışı ve zararlı kullanımında bedensel, ruhsal 

sağlığını ve sosyal ilişkilerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bununla birlikte yaşamımızın önemli bir yerinde olan internetin 

aşırı kullanımı sağlık sorunlarını da beraberinde getirmiştir.  

  

Bu çalışmanın amacı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin internet bağımlılığının farklı değişkenlere göre 

incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılının güz yarıyılında Gümüşhane Üniversitesi Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören 416’sı kız ve 137’si erkek olmak üzere toplam 553 öğrenci oluşturmaktadır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ile “Young İnternet Bağımlılığı 

Testi- Kısa Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 21.0 paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde 

parametrik analiz tekniklerinden Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile Bağımsız Gruplar t-Testi kullanılmıştır. Öğrencilerin 

internet bağımlılığı çeşitli değişkenlere göre karşılaştırılmıştır. Sonuçlar bu bağlamda analiz edilip tartışılmıştır.  

  

Anahtar Sözcükler- İnternet bağımlılığı, üniversite öğrencileri, internet kullanımı.  

  

Analysis of Internet Dependency of Health Services Vocational High 

School Students in Terms of Different Variables  
 
Abstract- Nowadays, rapid developments in the field of information technology and the use of the internet are becoming 

widespread depending on the living conditions we are in. The young population has become an important part of the lives of 

university students in particular. The Internet, which is generally easily accessible to everyone; information is used for fast 

reaching, communication convenience, shopping, entertainment and games.   

 

 While addiction is often perceived as a drug, addiction to technological tools such as the internet is developing. Internet addiction 

generally affects the physical, mental health and social relations of the Internet in the non-controlled and harmful use of the 

Internet. However, overuse of the internet, which is an important part of our lives, has brought health problems.  

 

 The purpose of this study is to examine the internet addiction of Health Service Vocational High School students according to 

different variables. In the fall semester of the 2017-2018 academic year, the study group of the study consisted of 553 students, 

416 girls and 137 boys, who were studying at Gümüşhane University Health Services Vocational High School. "Personal 

Information Form" and "Young Internet Addiction Test-Short Form" prepared by the researchers were used as the data collection 

tool in the research. Analysis of the data was carried out with the SPSS 21.0 package program. One-way analysis of variance 

(ANOVA) and Independent Groups t-test were used in the analysis of the data.  Students' internet addiction was compared 

according to various variables. The results have been analyzed and discussed in this context.  

  

Keywords- Internet addiction, university students, internet usage.   
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Abstract- With the development of technology and growth of social networking among individuals, the quantitative study of 

social dynamics has attracted a great interest from researchers. In this study, we propose a stochastic binary opinion model where 

agents are considered to hold an opinion of ``yes" or ``no" at each moment. In this model, the number of agents with opinion 

``yes" at time 𝑡 is considered to be a birth-death process, and the configuration of the opinions at each moment is determined by 

a probability distribution. The rate an agent changes his/her opinion depends on the influence of the group's current state on the 

agent, given with a social-impact function, and a scalar self-motivation coefficient. We analyze the stationary probabilities with 

regard to the social-impact function and the self- motivation coefficient. We present numerical results showing the cases of the 

dominance of an opinion as well as of balanced opinions. 

 

Keywords- Social Dynamics, Stochastic Models, Asymptotic analysis. 
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Özet- Yaşamın sürekliliğini devam ettirmek ve hayatı kolaylaştırmak için gereken ihtiyaçların başında enerji gelmekte ve enerji 

talebi, nüfus artışına bağlı olarak giderek artmaktadır. Günümüzde, enerji talebinin karşılanması için büyük oranda fosil enerji 

kaynakları kullanılmakta ve az miktarda da yenilenebilir enerji kaynakları tercih edilmektedir. Yakın gelecekte fosil enerji 

kaynaklarının tükenecek olması, araştırmacıları ve enerji üreticilerini yeni kaynaklar ve daha verimli sistemler bulmaya 

yönlendirmektedir. Bu konuda üzerinde durulması gereken en önemli nokta, doğanın insanlığa sunmuş olduğu yenilenebilir 

enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının çevre dostu olmasına karşın en önemli 

dezavantajı yer, hava ve zamana bağlı olarak kesintili olmalarıdır. Bu istenmeyen özellik elde edilen enerjinin sonraki kullanımlar 

için bir süre depolanması ile çözülebilmektedir. Çok farklı kaynaklardan elde edilen enerji, mekanik enerji, kimyasal enerji, 

elektrik enerjisi, manyetik enerji ve termal enerji olarak depolanabilmektedir. Örneğin yenilenebilir enerji kaynaklarından olan 

güneş enerjisinden, havalı veya sulu ısıtıcılar kullanılarak ısı ve fotovoltaik sistemlerin kullanılmasıyla da elektrik enerjisi 

üretilmekte ve bu üretilen enerjiler sırasıyla termal ve elektrik enerjisi olarak uygun tasarımlar aracılığıyla depolanmaktadır.  

  

Bu çalışma kapsamında, güneş enerjisinin ısıl olarak depolanmasında kullanılan mevcut yöntemler ve bu konuda literatürde 

bulunan çalışmalar araştırmacılara bilgi vermek adına incelenmiştir. Güneş enerjisi basit ve kullanışlı yapılar aracılığıyla ısıtma, 

havalandırma, iklimlendirme, soğutma ve kurutma uygulamalarında aktif olarak kullanılmaktadır. Fakat bu enerji kaynağıyla 

çalışan tasarımlar ve uygulamalar ancak ışınımın bulunduğu zamanlarda aktif olarak kullanılabilmektedir. Enerji depolama ile 

bu sistemlerin ışınım yokluğunda da bir süre çalışabilmesi mümkün hale getirilmektedir. Bu açıdan güneş enerjisinin ısıl olarak 

depolanması önem arz etmektedir.  Isıl enerji depolama duyulur ve gizli ısı şeklinde yapılmaktadır. Duyulur ısı depolamada en 

önemli depolama malzemesi su iken gizli ısı depolamada faz değiştiren malzemeler ön plana çıkmaktadır. Güneş enerjisinin 

depolanması üzerine gün geçtikçe artan bir ilginin olması dolayısıyla bu çalışma ele alınmıştır.   

  

Anahtar Kelimeler- Enerji Depolama, Güneş Enerjisi, Duyulur Isı, Gizli Isı, Faz Değiştiren Malzemeler   

  

Solar Thermal Energy Storage   
 
Abstract- Energy is at the forefront of the needs to maintain the continuity of life and make it easier, and the energy demand is 

increasingly dependent on population growth. Today, fossil energy resources are widely used to meet energy demand and 

renewable energy resources are preferred in small quantities. In the near future, the exhaustion of fossil energy resources leads 

researchers and energy producers to find new resources and more efficient systems. The most important point that needs to be 

addressed in this regard is the efficient use of renewable energy resources that nature presents to humanity. Although renewable 

energy resources are environmentally friendly, the most important disadvantage is that they are intermittent depending on 

location, weather and time. This undesirable feature can be solved by storing the obtained energy for a while for later use. The 

energy obtained from many different resources can be stored as mechanical energy, chemical energy, electric energy, magnetic 

energy and thermal energy. For example, heat is produced by utilizing air or water heaters and electric energy is generated by 

applying photovoltaic systems from solar energy which is one of the renewable energy resources and these generated energy is 

stored as thermal and electric energy through appropriate designs respectively.  

  

In the scope of this study, existing methods used for solar thermal energy storage and studies in the literature have been 

investigated in order to give information to the researchers. Solar energy is actively used in heating, ventilation, air conditioning, 

cooling and drying applications through simple and useful structures. However, designs and applications that work with this 

energy resource can only be actively used at times when radiation is present. Energy storage makes it possible for these systems 

to operate for a while under the absence of radiation. In this respect, the thermal storage of solar energy is important. Thermal 

energy is stored in the form of sensible heat and latent heat. Water is the most important storage material in sensible heat storage, 

while phase change materials in latent heat storage come into prominence. This work has been dealt with because of the 

increasing interest in the solar energy storage.  

  

Keywords- Energy Storage, Solar Energy, Sensible Heat, Latent Heat, Phase Change Materials 
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Özet- Kıyı sınırları dünyada en çok değişime uğrayan alanlardır. Bu değişimler insan kaynaklı veya doğal olaylar sonucu 

meydana gelmektedir. Ceyhan nehrinin batısında yer alan Ağyatan sürekli yatak değiştiren Ceyhan nehrinin denize yaklaştığı 

yerde oluşmuş  lagün gölüdür. Bu bölge, orman, kumluk, sazlık ve bataklıklardan oluşan, endemik bitkiler ve nesli tükenmekte 

olan kuşlarla birlikte deniz ve kara canlılarının yaşadığı bir sulak alandır.  Bu çalışma kapsamında Ağyatan Gölünde 2016 yılında 

mevsimsel olarak meydana gelen değişimin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu değişimleri belirlemek için 2016 yılının 4 farklı 

mevsimlerine ait Landsat 8 görüntüleri kullanılmıştır. Görüntüler çalışma alanına göre kesilmiştir. Yapılan çalışmalara 

incelendiğinde nesne tabanlı sınıflandırma yöntemlerinin piksel tabanlı sınıflandırma yöntemlerinden daha iyi sonuç verdiği 

görülmektedir. Bu sebeple Ağyatan Gölünün alanının belirlenmesinde nesne tabanlı sınıflandırma yöntemi olan k-nearest 

neighbour yöntemi kullanılmıştır. Çalışma alanları göl, deniz, ekili tarım alanı, toprak, yerleşim ve su kanalı olmak üzere 6 sınıfa 

ayrılmıştır. Sınıflandırma sonucunda 4 görüntünün tematik haritaları elde edilmiştir. Sonrasında image differencing yöntemi 

kullanılarak değişim belirleme analizleri yapılmıştır. Analizlerin sonucunda kış mevsiminden ilkbahara doğru göl alanında 

azalma, ilkbahardan yaza doğru ve yazdan sonbahara doğru artış tespit edilmiştir.   

 
Anahtar Kelimeler- Kıyı sınır değişimi, nesne tabanlı sınıflandırma, k-nearest neighbour, Ağyatan Gölü   

 

Determination of Seasonal Coastal Boundary Change of Ağyatan Natural 

Site Area  
 
Abstract- Coastal boundaries are areas that undergo the most change in the world. These changes occur result of natural or 

human-induced events. Located west of Ceyhan River Ağyatan is a lagoon lake formed in the place where the Ceyhan river 

which constantly changes bed approaches the sea. This area is a wetland that live sea and land creatures with endemic plants and 

endangered birds, consisting of forest, sand, reeds and marshes. In the scope of this study, it was aimed to determine the change 

occurring seasonally in the Ağyatan Lake in 2016. Landsat 8 images belonging to 4 different seasons of 2016 were used to 

determine these changes. Images were cut according to the work area. It is seen that object-based classification methods give 

better results than pixel-based classification methods when the made studies are examined. For this reason, the k-nearest 

neighbour method, which is an object-based classification method, is used in determining the area of the Ağyatan Lake. The 

study areas are divided into 6 classes: lake, sea, cultivated agricultural land, soil, settlement and water channel. In the result of 

the classification,  thematic maps of 4 images were obtained. Then, change determination analyzes were performed using image 

differencing method. As a result of the analyzes, in the area of the lake decrease from winter season to the spring, increase from 

spring to summer and autumn to summer were detected.  

 

Keywords- Coastal boundary change, object-based classification, k-nearest neighbour  
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Abstract- Reversible hydration and hemiacetal formation in alcohol of aldehydes and ketones are the simplest addition 

reactions to carbonyl group and it is one of the basic research subjects in organic chemistry.1 On the other hand, quinoline 

skeletons are available widespread in nature (such as antidesmone and Lavendamycin) and exhibit antitumor, antimalarial, 

antimicrobial and anti-inflammatory biologic activities.  Moreover, it is already known that hydration plays an important role 

in the solubility and stability of drugs.2 

 

The equilibrium of between hydrates and hemiacetals of heteroaromatic quinones derivatives were investigated, in aqueous 

and alcoholic solutions determined by NMR spectroscopy. The formation mechanism of the hydration and hemiacetal forms 

are discussed. 
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Özet– Mobil işlemcilerin artan hesaplama kapasiteleri ve işlemcilerin kullanıldığı cihazların yazılım destekleri araştırmacıların 

dikkatini bu cihazların karmaşık problemlerin çözümünde kullanılıp kullanılmayacağının kontrolü konusuna çekti. Bu 

çalışmada, ARM tabanlı bir işlemciye sahip mobil cihaz, arıların zeki beslenme davranışlarını modelleyen Yapay Arı Koloni 

(ABC) algoritması için test ortamı olarak kullanılmıştır. Büyük boyutlu nümerik optimizasyon problemlerinin ABC ile çözümü 

üzerinden gerçekleştirilen uygulama çalışmaları, algoritmanın seri ve paralel implementasyonlarının konvansiyonel işlemciler 

barındıran bir hesaplama kümesinde eşdeğer seri ve paralel ABC implementasyonları ile benzer sonuçları bulacak şekilde mobil 

cihaz üzerinden başarılı bir şekilde koşturulabileceğini göstermiştir.  

  

Anahtar Kelimeler – mobil platform, ABC algoritması, paralelleştirme.  

 
  

Performance Analysis of Artificial Bee Colony Algorithm for High 

Dimensional Problems on ARM Based Mobile Platform  

 

Abstract – The mobile processors with the increasing computational capabilities and software supports for the devices equipped 

by them have attracted the researchers’ attention to check whether they can be used for solving complex problems or not. In this 

study, a mobile device powered by an ARM® based processor is used as a test environment for Artificial Bee Colony (ABC) 

algorithm that is modeling intelligent foraging behaviors of real honey bees. Experimental studies for solving a set of high 

dimensional numerical problems with the ABC algorithm showed that serial and parallel implementations ıf the ABC algorithm 

can be successfully operated on the mobile device by producing similar results when compared to the serial and parallel 

counterparts run on a cluster containing conventional processors.  

  
Keywords – mobile platform, ABC algorithm, parallelization.  
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Özet- Elektrik üretmek, içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılamak, taşkın kontrolü sağlamak gibi amaçlarla inşa edilen barajlar 

bulundukları bölge ve ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlarlar. Tüm bu amaçlardan ötürü yapımı oldukça zor ve 

maliyetlidir. Özellikle riskli deprem bölgelerinde bulunan barajlarda su etkisinin yanında deprem ivmeleri de büyük önem 

taşımaktadır. Bu yüzden, barajların depreme dayanıklı olarak tasarlanıp, buna göre inşa edilmesi çok önemlidir. Bu çalışmada, 

Akdeniz Bölgesi’nde I. Derece deprem bölgesi olan Isparta ili sınırlarında yer alan Darıderesi-II Baraj Göleti’nin Erzincan 

Depremi altındaki dinamik davranışı, ANSYS programı kullanılarak incelenmiştir. Bu göletin davranış şeklinin gerçeğe 

uygunluk göstermesi için, sonlu elemanlar yöntemi kullanılmıştır. Modelleme yapılırken, göletin malzeme özellikleri ve sınır 

şartları göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca deprem etkisiyle oluşan, göletin tam dolu ve boş halleri için yer değiştirme ve 

gerilme değerleri saptanmıştır. Darıderesi-II Baraj Göleti’nin bu büyüklükteki bir deprem karşısında, nasıl bir davranış 

sergileyeceği irdelenmiştir.   

  

 Anahtar Kelimeler- ANSYS, Darıderesi-II Göleti, Erzincan Depremi, Dinamik Analiz  

  

 

Analysis of Dynamic Behavior of Darideresi-II Dam Reservoir under 

Erzincan Earthquake with ANSYS   
 

Abstract- The dams built for the purposes of electricity generation, domestic and irrigation water supply, flood control, etc., 

make a great contribution to the region and country's economy. For all these purposes, dam construction is very difficult and 

costly. In addition to the water effect, earthquake accelerations have great importance for dams located in risky earthquake 

regions, especially. Therefore, it is very important that the dams are designed and constructed to be resistant for earthquake. In 

this study, the located in Isparta province which is 1st degree earthquake zone in the Mediterranean Region, was investigated 

under the Erzincan Earthquake accelerations by using the ANSYS program. To reflect true dynamic behavior of the Darıderesi-

II Dam Reservoir, the finite element method was used. In modeling stage, material specifications and boundary conditions were 

taken into account. Also, deformations and stress values were determined for the full and empty states of reservoir, under 

earthquake accelerations. It was examined how the Darıderesi-II Dam Reservoir would behave under an earthquake of this 

magnitude.  

  

Keywords- ANSYS, Darıderesi-II Dam Reservoir, Erzincan Earthquake, Dynamic Analysis  
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Özet – Nesnelerin interneti(Internet of Things- IoT) altyapısı için birçok haberleşme protokolü kullanılmakta ve standart hale 

gelmektedir. Kullanılan protokollerden beklenen özelliklerin başında, kısıtlı işlem kapasitesine ve düşük bant genişliğine sahip 

elektronik cihazlar için bir yük karmaşa oluşturmadan verimli çalışmasıdır. Nesnelerin interneti, Endüstri 4.0 gibi geliştirilmekte 

olan teknolojiler için ölçen, değerlendiren, karar vermesi istenen nesnelerin, aralarında kablolu ve kablosuz olarak 

haberleştirilmesi istenmektedir. Beklenen bu gereksinimleri karlayabilen bir IoT haberleşme protokolü de MQTT( Message 

Quening Telemetry Transport) ‘dir.  TCP/IP altyapısı kullanmaktadır. Hafif ve esnek özelliklere sahiptir. Yayımlama/Abone 

olma prensibine bağlı olarak haberleşmektedir. MQTT ‘de mesajlar bir konu ile birlikte iletilmektedir. Mesaja ulaşmak isteyen 

istemciler yayımlanan konuya abone olmaları gerekmektedir. Konular iletilmek istenen mesajın türüne bağlı olarak 

isimlendirilebilmektedir. Ayrıca konular isimlendirilirken MQTT protokolünün özelliği sayesinde hiyerarşik sınıflara 

ayrılabilmektedir. Hiyerarşik sınıflandırmaya bağlı olarak mesaj konusuna abone olan istemciler bir veya birden fazla konuya 

abone olabilmektedirler. Bu çalışmada MQTT ile yayımlama/abone olma yöntemi kullanılarak konu tabanlı haberleşme 

incelenmiştir. Bir veya birden fazla MQTT konusu hakkında veri paylaşımı ve abone olma yöntemi uygulanmıştır. CC3200 wifi 

mikro denetleyicisi ve ESP8266 ile birbirinden farklı konularda hiyerarşik sınıflandırma ile yayın yapılmıştır. Farklı seviyelerde 

yayımlanan mesajlara erişmek için MQTT istemcisi olarak “Paho” kullanılmıştır. Farklı hiyerarşilerdeki konulara aynı anda 

birden fazla konuya abone olma ve yayınlama prensibi kullanılarak incelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler- IoT, MQTT, Yayınlama/Abone, cc3200,esp8266,Nesnelerin İnterneti 

 

Abstract- Many communication protocols are being used and standardized for the Internet of Things (IOT) infrastructure. At 

the forefront of the features expected from the protocols used is the efficient operation of a limited bandwidth and low bandwidth 

electronic devices without creating a load complexity. Objects such as the Internet, Industry 4.0, are required to communicate 

between wired and wireless devices, measuring, evaluating and deciding objects for developing technologies. An IoT 

communication protocol that can meet these expected requirements is MQTT (Message Quenching Telemetry Transport). It uses 

TCP / IP infrastructure. It has lightweight and flexible features. It communicates based on the principle of publishing / 

subscribing. At MQTT, messages are transmitted along with a topic. Clients who want to reach the message need to subscribe 

to the published topic. Subject can be named depending on the type of message to be conveyed. In addition, when the subjects 

are named, they can be divided into hierarchical classes by the feature of MQTT protocol. Depending on the hierarchical 

classification, subscribers who subscribe to the message may subscribe to one or more topics. In this study, topic-based 

communication is examined by using MQTT / publish / subscribe method. Data sharing and subscription method has been 

applied for one or more MQTT topics. The CC3200 wifi microcontroller and ESP8266 were broadcast with hierarchical 

classification in different subjects. "Paho" is used as an MQTT client to access messages published at different levels. The topics 

in the different hierarchies have been examined using the principle of subscribing to and publishing more than one subject at 

the same time. 

 

Keywords- IoT,MQTT, Publish / Subscribe, cc3200,esp8266 
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Özet – Silo sistemlerinde malzemelerin depolanması, malzeme tüketim süreçlerinin izlenmesi ve yönetilmesi gerekmektedir.  Bu 

çalışmada, silo sistemlerinin kontrollünde, silo içerisine malzemelerin dolumu-boşaltımı ve malzemelerin korunması için CAN 

BUS tabanlı algılayıcı ağı geliştirilmiştir.  Algılayıcılar, CAN BUS ‘ın mesaj kimlik taşıma özelliğini kullanarak, algılayıcıları 

türlerine göre ayırıp alıcılara ulaştırmaktadır. Algılayıcılardan alınan veri, bağlı olduğu siloya göre silo numarası, algılayıcı tipi 

numarası ve bir kimlik numarası eklenmektedir ve mesaj çerçevesi ile birlikte bu veri gönderilmektedir. CAN düğümlerine 

eklenerek bağlanan algılayıcılar, kimlik numaralarıyla silolara özgü bir SAA( Silo Alan Ağı) oluşturmaktadırlar. SAA ile silo 

sistemlerinin dolum-boşaltım yönetimi için temel algılayıcı ağı haberleşme standardı önerilmiştir. Ayrıca SAA için, CAN 2.0 A 

ve CAN 2.0 B sürümlerinde kullanılan 11 ve 29 bitlik kimlik numaraları, uzunluklarına bağlı olarak üretilen silo-algılayıcı 

kodları için 3 farklı metot geliştirilmiştir. Geliştirilen metotlarda silo kontrol parametreleri için kullanılan alt seviye, üst seviye, 

sıcaklık, basınç, filtre, akış valfi ve hava kompresörü valfi için her bir algılayıcıya özgü CAN mesaj ve kimlik alanlarında kimlik 

kodları üretilmiştir. Ayrıca siloları birbirinden ayırmak için silo numarası ve algılayıcı kimlik numaraları oluşturulmuştur. 

Önerilen 3 farklı metot ile farklı CAN sürümleri için çözüm oluşturulmuştur. 

Anahtar Kelimeler – Can Bus, Silo, Algılayıcı Ağı, CAN 2.0 A, CAN 2.0 B, Silo Koruma 

Abstract- Monitoring and management of storage and material consumption processes in silo systems. In this study, a CAN 

BUS-based sensor network was developed for the control of silo systems, the filling and discharging of materials into silos and 

the protection of materials. Sensors use the ID-transport feature to send messages about CAN BUS, sorting the sensors according 

to their type and delivering them to the receivers. The data received from the sensors are sent together with the transmitted silo 

number, sensor type number and an identification number together with the transmitted messages. Sensors connected to the CAN 

nodes form a silo-specific SAA (Silo Area Network) with identification numbers. The basic sensor network communication 

standard for filling and discharging management of silo systems with SAA has been proposed. There are also 3 different methods 

for SAA, 11 and 29 bit silo-sensor codes using CAN 2.0 A and CAN 2.0 B versions. In the developed methods identification 

codes are generated for each sensor specific CAN message and identification fields for the lower level, upper level, temperature, 

pressure, filter, flow valve and air compressor valve used for silo control parameters. In addition, silo number and sensor 

identification numbers were created to separate the silos. A solution for different CAN versions was created with 3 different 

methods recommended. 

Keywords-Can Bus, Silos, Sensor Networks, CAN 2.0 A, CAN 2.0 B, Silo Protection 
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Use/Cover Applications  
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Presentation/Paper Type: Oral / Abstract 

 

 

Abstract- Over the years, developments in the world of science and technology have emerged. Developments in image 

classification methods can also be evaluated in this context. Nowadays, the use of image classification methods for extracting 

information from data obtained by remote sensing and photogrammetric methods and involving largescale areas, is often 

preferred. Image classification is used in various studies such as determination of land use / cover, determination of temporal 

changes in coastal change areas, determination of product variety in agricultural areas. The image classification is basically 

divided into two to be pixel based and object based. In the pixel based classification, classification is made by each pixel, whereas 

in the object based classification, the classification is made on the objects formed by combining the pixels. Especially since the 

beginning of the 2000's, the importance of object based classification has been increased thanks to the development of remote 

sensing and photogrammetry. In addition, while looking at made comparison studies, it has been seen that the object based 

approach gives better results depending on the feature of data used in classification. In the context of this study, studies done up 

to now in the extraction of the land use/cover with object based classification methods have been observed.  

 

Keywords- Image classification, object based classification, land use/cover, photogrammetry, remote sensing  
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Depremleri Önceden Belirlemede Fayların Sismogenik Özelliklerinin  

Jeofizik ve Jeodezik Görüntüleme Yöntemi ile Belirlenmesi: Kuzey 

Anadolu Fay Zonu Örneği  
 

Şakir Şahin1*+, Guoyan Jiang2  
1Suleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Isparta, Türkiye 2Actif Tectonik ve 

Volkanoloji Laboratuarı, Jeoloji Enstitüsü, Çin Deprem Yönetimi Başkanlığı, Pekin, Çin *İlişkili 
*Corresponding author: sakirsahin@sdu.edu.tr 

+Speaker: sakirsahin@sdu.edu.tr 

Presentation/Paper Type: Oral / Abstract 

 

Özet- Bir depremin oluşturacağı hasarın büyüklüğü, aktif fayların güncel gerilme birikimi ve bunun zaman içindeki değişimi ile 

açığa çıkan enerji miktarına bağlıdır. Bir fay üzerindeki gerilme birikimi iki şekilde meydana gelir. Bunlar: 1) plakaların uzun 

süreli tektonik hareketleri ve 2) deprem odağından itibaren düzensiz ko-sismik ve post-sismik gerilim dağılımlarıdır. Tektonik 

gerilme birikimi, fay üzerinde bulunan intersismik kayma miktarı ile doğrudan ilişkilidir. Buna geri kayma adı verilir. Son on 

yıldır, jeodetik gözlemler kullanılmak suretiyle fay düzlemi üzerinde iki ve üç boyutlu (2-B ve 3-B) kayma miktarlarının 

belirlendiği yeni bir deformasyon modeli geliştirilmiştir. Bu modelde, fay yüzeyi üzerinde yer değiştirme alanları üçgen hücreler 

biçiminde yeni bir üç boyutlu viskoelastik deformasyon modeli kullanılarak, fay bloklarının dönme, yamulma ve kayma 

miktarları belirlenmektedir. 3-B visko-elastik deformasyon modeli adı verilen bu metot, hem sayısal hem de analitik özelliğe 

sahiptir. Sayısal modeller sismogenik bölgeler için sonlu elemanlar metodu ile oluşturulur.  

 
Bu çalışmada, depremlerin tahmin edilmesinde yeni bir yaklaşım modeli olarak, 3-B visko-elastik deformasyon metodu 

irdelenmiştir. Bu metot ile faylar üzerinde oluşan gerime birikiminin Jeofizik ve Jeodezik parametreler ile görüntülemesi ve 

yöntemin Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun (KAFZ) Batı kısmında (Marmara Bölgesi) uygulaması ele alınmıştır.  Fay düzleminin 

her iki tarafındaki blokların dönme ve yamulma miktarı, post-sismik viskoelastik gevşeme ve inter-sismik kayma miktarının 

tespiti ve KAFZ’ın Marmara Bölgesindeki bölümleri üzerine uygulama örneği anlatılmaktadır. KAFZ’ın farklı fay 

segmentlerinde oluşan depremlerin odak mekanizması çözüm verileri ile Harita Genel Komutanlığı’nca yürütülen Türkiye Ulusal 

Sabit GPS İstasyonları Ağı (TUSAGA) Projesi ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (ISKI) GPS ağından toplanan verileri 

kullanılarak, KAFZ’ın batı kesiminde kayma miktarları zamansal olarak belirlenmektedir. Elde edilen sonuçlara göre Avrasya 

Plakasının sabit olarak alındığında,  

 

KAFZ’ın güneyinde Anadolu bloğunun batıya yaklaşık 22 mm / yıl hızla hareket ettiği tespit edilmiştir.  Aynı zamanda her 

segmentte sismik moment birikiminin hesaplanması ve gerçek zamanlı olarak takip edilmesi suretiyle depremlerin önceden 

tahmin edilmesine ilişkin bir sonuç çıkarması beklenmektedir.   

    

Anahtar kelimeler- 3-B deformasyon modeli, GPS veri, KAFZ, kayma miktarı.  

  

The Determination of Seismogenic Features of Faults by Using 

Geophysical and Geodetic Imaging Method for Forecast Earthquakes: 

North Anatolian Fault Zone Example 

 
Abstract- Size of damage caused by an earthquake depends on the amount of energy released by the current stress accumulation 

of the active faults and the change over time. Stress accumulation on a fault occurs in two types. These are 1) the long-term 

tectonic movements of plates and 2) unstable co-seismic and postseismic stress distributions from the hypocenter. Tectonic stress 

accumulation is directly related to the amount of inter-seismic shear on the fault. This is called back slip. In the last decades, a 

new deformation model has been developed by using geodetic observations, in which two and three dimensional (2-B and 3-B) 

slip rate are determined on the fault plane. In this model, rotation, strain and slip rates of fault blocks are determined by using a 

new three-dimensional viscoelastic deformation method in the form of triangular cells as displacement areas on the fault surface. 

This method, called the 3-D visco-elastic deformation model, has both numerical and analytical properties. Numerical models 

are constructed by the finite element method for seismogenic regions. In this study, as a new approach model forecast 

earthquakes, 3-D viscoelastic deformation model is discussed. The strain accumulation on the faults by using this method with 

geophysical and geodetic parameters and the application of the method in the western part of the North Anatolian Fault Zone 

(Marmara Region) is examined. The determination of the amount of rotation and deformation of the blocks on both sides of the 
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fault plane, the amount of postseismic viscoelastic relaxation and interseismic slip, and an application example on the sections 

of the NAFZ in the Marmara Region is described. On the NAFZ different fault segments, in the western part of time dependent 

slip rates are determined by using the data from Turkey's National Permanent GPS Stations Network (TUSAGA) Project and the 

GPS network of Istanbul Water and Sewerage Administration (ISKI). According to the obtained results, as accepted the Eurasian 

Plate is stable, it was determined that the Anatolian block moved to the westward in the south of the NAFZ as approximately 22 

mm / year with  a speed. At the same time, it is expected that the estimation of the earthquakes will forecast by estimating the 

seismic moment accumulation in each segment and monitoring it in real time.  

  

Key words- 3-D deformation model, GPS data, NAFZ, slip rate.  
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Synthesis and Characterization of a Novel Electrochromic Copolymer via 

Electrochemical Techniques 
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Presentation/Paper Type: Oral / Abstract 

 

Abstract- Electrochromic polymers are conjugated systems that have an ability to change their colors upon applied potential. 

These systems are potential candidates in various technological applications such as organic solar cells, light emitting diodes, 

smart displays and electrochromic windows. In this study, two conjugated compounds were used to make an electrochromic 

copolymer. The copolymer was prepared via electrochemical techniques and electrochemical and optical properties of the 

resulting copolymer were reported.  

 

The aim of this study is to approach to black color in the resulting copolymer. Color black is important especially for solar cell 

applications due to harvesting more sunlight. A 3,4-propylenedioxythiophene-carbazole based (monomer 1) and a thiophene-

benzothiadiazole based (monomer 2) compounds were selected for copolymerization, since the maximum of their optical 

absorption bands are at 355 nm and 455 nm, respectively. Moreover, the homopolymer 1 changes its orangish color to blue upon 

doping and the homopolymer 2 changes its violet color to blue upon doping.  
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The copolymer synthesized in this study exhibits brownish-black color in its neutral state and blue upon doping. The optical 

absorption gives two maximum at 455 nm and 560 nm (coming from homopolymer 1 and homopolymer 2, respectively), with a 

corresponding band gap of 1.65 eV.  

 

All the electrochemical and optical properties of the two monomers, their homopolymers and the copolymer were reported and 

discussed.  

 

Keywords- Electrochromic polymers, conjugated systems, electrochemistry. 
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Çumra Meslek Yüksekokulunda İş Yeri Uygulamalı Eğitim Örneği  
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*Corresponding author: gunelyilmaz@selcuk.edu.tr 
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Presentation/Paper Type: Oral / Abstract 

  
Özet- Teknik eğitimin aşamalarından biri olan iş yeri uygulamalı eğitim (staj), kişisel gelişimde çok önemli bir yere sahiptir. 

Öğrencinin stajda öğrendikleri, mesleki anlamda profesyonelleşmesine yardımcı olur. Bu çalışmada Çumra Meslek Yüksekokulu 

örneğinde, meslek yüksekokulu öğrencilerinin staj uygulamalarının öncesi ve sonrasında, tercih edilen kurum, sigorta işlemleri, 

mesleğe uygun çalışma vb. konularda karşılaşılan sorunlar ve yapılan işlemler tartışılmıştır.  

  

Bu çalışma sonucunda, Çumra Meslek Yüksekokulunda, öğrencilerin iş yeri uygulamalı eğitimi yapacakları yerleri belirleme, 

öğrenci ve iş yerlerinin kontrolü, iş yeri ferdi kaza sigortası yapılırken karşılaşılan problemler ise bürokratik sorun olarak öne 

çıkmıştır.  

  
Anahtar Kelimeler- iş yeri uygulamalı eğitim, stajyer, meslek yüksekokulu, teknik eğitim  

 

The Sample of Workplace Applied Training In Çumra Vocational School 
  

Abstract- Workplace applied training (internship), one of the stages of technical education, has a very important place in personal 

development. Students were doing work experience as soon as they can helps professionalization. In this study, the example of 

Çumra Vocational High School, vocational school students before and after the internship application, preferred companies, 

insurance, etc. in accordance with professional work, problems and issues encountered in the transaction are discussed.   

  

In conclusion this study, in Çumra Vocational High School, determination of practical training in the workplace, control of 

trainee and workplace were educational problem, workplace individual accident insurance while the problems encountered 

emerged as bureaucratic procedures problems.  

   
Keywords- workplace applied training, trainee, vocational high school, technical education  
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Presentation/Paper Type: Oral / Abstract 

 

 

Abstract- In this study, the production of waste paint natural dye (ISO 1574 / TS 1563) from the 

sources of human / environment friendly countries has been carried out to determine the use of 

organic dye obtained from tea plant extract in wood protection industry. Water retention rates (%) 

from % retention rate and physical properties/amount of substance to be washed were 

determined. Impregnation has been carried out according to ASTM-D 1413-76, in consideration 

of the strong holding property of the produced paint. Scoth pine (Pinus sylvestris L.),Poplar, 

Iroko, Larex, Black pine and Oriental beech (Fagusorientalis Lipsky) species were used as tree 

species. 

 

According to the results of the experiment; The highest value for% retention was achieved in 

beech wood (6.75%) and the lowest in Iroko wood (1.58%). The highest water uptake rate was 

observed in the rooster control (72 hours/73.98 %), the highest tea treatment (72 hours/95.56%) 

and the highest washout in the Iroko wood (72 hours / 95.88%). 

 
Keywords- Natural Dye, Wood Protection, Historical Artifacts, Furniture 

 

102



                      
  

  

 

          

   
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETSCI Conference Indexing System,

Volume 2 (2018), 103-103

Dye Of Waste Tae Extract Wıth Mordant-Varnısh And The Effect Of Color

Changes On Wood

Abdi Atılgan1, Hüseyin Tan2, Hatice Ulusoy3*+, Nurgül AY4, Hüseyin Peker5

1AfyonKocatepe University, Vocational School, Department of Furniture and Decoration, Afyon, Turkey

2Recep Tayyip Erdogan University, Rize Vocational School, Program of Furniture and Decoration, Rize, Turkey

3*Muğla Sıtkı Koçman University, Köyceğiz Vocational School, Program of Forest, Muğla, Turkey
4Black Sea  Technical University, Faculty of Forest, Department of Forest Industrial Engineering, Trabzon
5Artvin Coruh University, Faculty of Forest, Department of Forest Industrial Engineering, Artvin, Turkey
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Abstract- This  study  aimed  to  develop  natural  dyes  for  wood  material  that  are  harmless  to  humans  and  the 
environment. For this purpose, a tea stain and polyurethane single- and double-component water based varnish were 
applied  by  brush  on  the  wood  surfaces  of  pine  (Pinus  sylvestris L.),  beech  (Fagus  orientalis L.),  fir  (Abies),  and 
poplar  (Populus  sp. L.).  The  color  change  (i.e., ΔL,  Δa,  Δb)  and  total  color  change  (ΔE)  of  the  samples  was 
determined based on the ISO 2470 standard. According to experimental results, the highest color brightness change

(Δl: -52.49) was seen in pine wood with tea dye, the highest red color change (Δa: 11.50) was seen in pine wood with 
tea  dye+water-based  varnish,  and  the  highest  yellow  color  change  (Δb:  97.19)  was  seen  in  fir  wood  with  tea 
dye+borax. The highest value of total color change (ΔE: 99.512) addition of borax fir wood in tea dye is obtained. 
Developed tea extract to waste paint, furniture processing industry has the aesthetic appearance of surface processes

can be used.

Keywords- Tea extract, furniture industry, natural dyes, surface coating, environmental. 
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Abstract- In this study, spruce wood’s boric acid and nano technological varnish different vacum/ diffusion in time 

impregnating with respect to ASTM 1413-76 standards and the changes on technological features are researched. 

Retention percent, bending strength, modulus of elasticity were determined. 

 

According to the results of the experiment; the highest retention was 40 minutes vacuum and 60 minutes diffusion 

(8.35%), the lowest 20 minutes vacuum, 60 minutes diffusion (3.10%); The mechanical properties of the high 

bending resistance value of 20 minutes vacuum at 60 minutes diffusion (89.68 N/ mm2) and modulus of elasticity in 

bending highest nano technological varnish (10300 N/ mm2 were determined. 

 

Keywords- Wood, Technological Properties, Furniture 
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Abstract- In this study, an aerobic membrane bioreactor (MBR) system to treat a highly polluted mixed organized industrial 

zone (OIZ) wastewater was presented at laboratory scale. Flat sheet (FS) microfiltration (MF) and ultrafiltration (UF) 

membranes were used for the effluent of the primary sedimentation tank of the wastewater treatment plant (WWTP), while raw 

(effluent of primary sedimentation tank) wastewater was treated with MBR to further reuse with six different nanofiltration 

(NF) and reverse osmosis (RO) membranes. A 20 L of MBR was used with 2 different FS membrane modules after selecting 

the membranes by means of resistances. MBR results showed that UF membrane with a molecular weight cutoff value 

(MWCO) of 250 kDa was the best-performance membrane. It was cleaned with physical techniques and performed better with 

high quality water effluent. Results indicated that both systems directed to XLE (RO) membrane that provides both better salt  

removal and better membrane performance. This membrane effluent could be used for irrigation purpose which provides 

Turkish irrigation water standards.   

 

Keywords- Organized industrial zone wastewater, MBR, NF-RO, reuse, membrane 
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Abstract – Textile industry has an important role in the economic development of Turkey. According to the Ministry of 

Economy, textile exports, which were about $ 6.36 billion in 2007, were about $ 10.11 billion at the end of 2017. The share of 

the textile sector in the national trade was 12.7% in 2001 and 8.4% as of October 2017. On the other hand, our country has a 

share of 4.33% in world textile exports which is 254 billion dollars. Textile industry is placed near the top in terms of 

parameters such as its share in GNP, foreign trade potential, employment in Turkey and has been increased to first rows in 

global trades. Turkey is between the best competitive countries of the World with China, India, South Korea, Pakistan, and 

Vietnam considering labor force, raw material and marketing factors. The developments in textile industry sectors have 

unavoidable effect on all of Turkish economy because of their very strong connections within the country’s economic 

dynamics. The sustainability of the power of these sectors has high importance under such global competitive circumstances 

when positive contributions of competitor countries are considered.  

 

Keywords – Textile, export, sector indexes, product chapters 

 

Türk Tekstil Sanayisinin Mevcut Durumu ve Gelişimi 
 

Özet- Tekstil sanayisi ülkemizin ekonomik kalkınma sürecinde önemli rol oynayan bir sanayi dalıdır. Ekonomi Bakanlığı 

verilerine göre 2007 yılında yaklaşık 6,36 milyar dolar olan tekstil ihracatımız 2017 yılı sonunda yaklaşık 10,11 milyar dolar 

olarak gerçekleşmiştir. Tekstil sektörünün ülke ticaretindeki payı 2001 yılında %12,7 iken 2017 yılı Ekim ayı itibariyle %8,4 

civarındadır. Ülkemiz ise 254 milyar doları bulan dünya tekstil ihracatında %4,33’lük bir paya sahiptir. GSYH içindeki payı, 

dış ticaret potansiyeli, istihdam gibi parametrelerde ülkemizde ilk sıralarda olan sektör ülkemizi küresel pazarda da ön sıralara 

taşımaktadır.   Türkiye işgücü, hammadde ve pazarlama faktörleri dikkate alındığında Çin, Hindistan, Güney Kore, Pakistan ve 

Vietnam ile birlikte dünyanın en rekabetçi ülkeleri arasında yer almaktadır. Türkiye ekonomisi içinde çok güçlü bağlantıları 

olan bu sektördeki gelişmelerin tüm ekonomiyi etkilemesi kaçınılmazdır. Küresel rekabet koşulları altında ve rakip ülkelerin 

sektörlere tanıdığı pozitif katkılar göz önünde bulundurulduğunda bu sektör gücünün sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır.    

 

Anahtar kelimeler: Tekstil, ihracat, sektör endeksleri, ürün fasılları 
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*Corresponding author: arzuyuce38@gmail.com 
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Presentation/Paper Type: Oral / Abstract 

 

Özet- Günümüzde, nüfusun hızla artışı ve teknolojinin gelişimi beraberinde atık sorununu getirmiştir. Bu sorunun 

giderilmesi için öncelikle kaynağında atık oluşumunun en aza indirilmesi gereklidir. Bunu sağlamak da tüketiciyi 

bilinçlendirmekle sağlanabilir. İnsanların çevreye ve çevre sorunlarına duyarlı olması gereklidir. Özellikle, evsel 

atık yönetiminde kadın ve çocuk öncelikli rol almaktadır. 

 

Proje kapsamında Kocaeli iline bağlı Gölcük ilçesinde bulunan 20 ilkokul, ortaokul ve ilköğretim okulunun 3., 4. 

ve 5. Sınıf öğrencilerine Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO Çevre Temizliği ve Denetimi 

Bölümü öğrencileri tarafından geri dönüşüm ve çevre kirliliği konulu sunumlar yapıldı. 08.05.2017 ve 05.06.2017 

tarihleri arasında toplamda 3 728 öğrenciye ulaşıldı. Sunumlar 3 grup ile gerçekleştirildi. Hedef kitle olarak 

belirlenen kadınlara, muhtarlıklar, KOMEK, Halk Eğitim Kursları, Kuran Kursları, okul aile birliği, sivil toplum 

kuruluşları vasıtasıyla ulaşılmaya çalışıldı. Projenin ikinci etabında kadınlar hedeflendi. Bu amaçla 26.12.2017 

tarihinde Gölcük Sanat Galerisi Toplantı Salonunda “Gölcük Atık Yönetiminin Planlanmasında Çocuk ve Kadının 

Hizmet Birliği Modelindeki Rolü” konulu geniş katılımlı bir panel düzenlendi. Panel öncesinde katılımcılara çevre 

ve atık yönetimi bilincini ölçen bir anket uygulandı. Panel sonrasında da kazanımları ölçmeyi hedefleyen ikinci 

bir anket uygulandı.  Panelden hemen sonra atık malzemelerden hazırlanan çeşitli ürünlerin ve doğa fotoğraflarının 

olduğu bir sergi düzenlendi. 

 

Tüm bu çalışmaların, çocuklar ve kadınların, geri dönüştürülebilir ürünler, atıkların kaynağında azaltılması ve 

kaynağında ayrı toplama konularında ilgisini uyandırdığı ve bilgilendirme sağladığı söylenebilir. 

 

Anahtar Kelimeler- Atık Yönetimi, Kadın, Çocuk, Geri Dönüşüm 

 

The Role of Child and Woman in the Service Model in Gölcük 

Waste Management Planning 
Abstract- Today, rapid population growth and the development of technology have brought about the problem of 

waste. In order to solve this problem, it is first necessary to reduce the waste generation at the source. This can be 

achieved by raising awareness of the consumer. People need to be sensitive to the environment and environmental 

problems. In particular, women and children play a primary role in managing household waste. Within the scope 

of the project, presentations on recycling and environmental pollution were made by students of Kocaeli University 

Hereke Ömer İsmet Uzunyol Vocational School, Environmental Clearing and Control Department at 20 

elementary schools, middle schools and primary schools in Gölcük, Kocaeli. A total of 3 728 students were reached 

between 08.05.2017 and 05.06.2017. Presentations were realized with 3 groups. Women targeted as the target 

group were tried to be reached through, KOMEK, Public Education Courses, Koran Courses, school family unions, 

non-governmental organizations. Women were targeted in the second phase of the project. For this purpose, a 

panel was held on 26.12.2017 at the Gölcük Art Gallery Meeting Hall entitled "The Role of Gölcük Waste 

Management in the Modeling of the Child and the Woman's Service Model". Before the panel, a survey was 

conducted to measure participant environmental and waste management awareness. A second survey was 

conducted after the panel, aiming to measure achievements. Immediately after the panel, an exhibition was 

organized with various products made from waste materials and photographs of nature.  

 

It can be said that all of these studies have provided children and women with information on recyclable products, 

reducing waste at the source and attracting interest in the collection at the source. 

 

Keywords- Waste Management, Woman, Child, Recycle 
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Presentation/Paper Type: Oral / Abstract 
 

Özet- Bu çalışmada Sevindikli ve Sipahiler Göletlerinin çevresel şartları ve algolojik yapısı araştırılmıştır. 

Araştırma için 2017 ocak -2018 mart aylarında, mevsimsel olarak su örnekleri alınmış, su kalitesi, flora ve fauna 

ve diğer çevresel parametrelere ait veriler elde edilmiştir.  

Her iki göletin çevresinde tarımsal faaliyetler yağmur suy ve göletten su alınmasıyla yoğun olarak 

gerçekleşmektedir.  Göletlerde su seviyeleri, kış aylarında yağışlardan dolayı %60 su seviyesi oranında artmakta, 

yaz aylarında sıcaklık ve sulamadan dolayı oldukça azalmaktadır.  

Sonuç olarak, Sevindikli ve Sipahiler göletinde Bacillariophyta üyelerinin daha az olduğu, sığlaşma ve su 

sıcaklığına bağlı olarak, Chlorophta, Cyanophya ve Euglenophya üyelerinin bol miktarda bulunduğu tespit 

edilmiştir. Bu türler, göllerin hem biyoçeşitliliği hemde sucul yaşamın sürdürülebilirliği açısından oldukça 

önemlidir.  

Anahtar Kelimeler- Çevre, Alg, Fauna,Biyoçeşitlilik 

The Algae of Sipahiler and Sevindikli Ponds (Kocaeli/Türkiye ) 

Abstract- In this study, environmental conditions and algal structure of Sevindikli and Sipahiler Ponds were 

investigated. For the study, water samples were taken seasonally in January -2018 March, water quality, flora and 

fauna and other environmental parameters were obtained. 

Agricultural activities around both capitals are intensified with the removal of rainwater and water from the pond. 

The water levels in the ponds increase by 60% water level due to rainfall in the winter months and decrease 

considerably due to temperature and irrigation in the summer months. 

As a result, it was determined that the members of Chlorophta, Cyanophya and Euglenophia were abundant due 

to the shallow water temperature and the lesser number of Bacillariophyta members in Sevindikli and Sipahiler 

ponds. These species are very important both for biodiversity and sustainability of aquatic life. 

Key words- Environment, Algae, Fauna, Biodiversity 
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ACE I /D, LTA C804A, HPA-1(A/B) AND BETA FIBRINOGEN455 G-A 
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IN ISCHEMIC STROKE PATIENTS 
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*Corresponding author:  ahmetdundar83@hotmail.com 

+Speaker:  ahmetdundar83@hotmail.com 

Presentation/Paper Type: Oral / Abstract 

 

 

Abstract- Stroke in cerebrovascular diseases occurs as a result of the breakdown of the blood flow to the brain. In this study, 

our objective is to investigate the genotype and allele distributions of ACE I /D, LTA C804A,  HPA-1(a/b) ve Beta fibrinojen 

455 G-A gene polymorphisms in stroke patients. The results of the ACE I /D, LTA C804A,  HPA-1(a/b) gene polymorphisms 

in 76 patients were evaluated retrospectively. These patients were divided into two groups as stroke patients male and female. 

In the analysis, CVD A (Cardiovascular Disease Atherosclerozis) Strip assay kit which is based on reverse hybridization 

technique was used. The genotype frequency of male and female patients with ischemic stroke was In terms of LTA C804 gene 

polymorphism.respectively 11% / CA %30%/ CA%59%, AA% 5% /CA % 36%/ cc % 59%, The frequency of male and female 

genotypes in terms of ACE gene polymorphisms was 41% / I/D 46% / I/I 13%, DD %33% / I/D 44% / I/I 13% 23%, The 

genotype frequency of the male and female genotypes was 41%/ AA 59%, DD 8% /GA 36%/ AA 54% In terms of beta 

fibrinogen 455 g-a gene polymorphisms. When we evaluated allel frequencies in terms of ACE gene polymorphismWhen we 

examine the male and female genotype frequency in terms of hPa-1 polymorphism , BB-/ ba%16/ AA%84 , bb-/ ba %23/ AA 

%77,, we found that allel frequencies were AA (8%), BB (92%), AA (12%), BB (88%) in our patients with hPa-1(A/B) gene 

polymorphism. Beta fibrinogen 455 g-a gene polymorphisms were found in the GG (20%) AA (80%), GG (27%) AA (73%) 

frequencies of male and female patients. There was no statistically significant difference in genotype and allel frequency in 

comparison of groups with respect to LTA C804A, ACE I /D, hPa-1(A/B), beta fibrinogen455 G-A gene polymorphisms 

(p>0.05). Ace D genotype and allel polimorphisims distributions in patients with ischemic stroke were higher than the 

heterozygote genotype frequencies in the population. 

 

Keywords- ischemic stroke, ACE I /D, LTA C804A,  HPA-1(a/b), Beta fibrinojen 455, Allel and genotype frequency 

 

ACE I /D, LTA C804A,  HPA-1(a/b) ve Beta fibrinojen455 G-A Gen 

Polimorfizmlerinin İskemik İnmeli Hastalarda Genotip ve Allel Frekansı  

Özet- Serebrovasküler hastalıklar içerisinde yer alan inme beyin kan akımının bozulması sonucunda ortaya çıkan klinik 

tablodur.  Bu çalışmada amacımız: İskemik inmeli hastalarda ACE I /D, LTA C804A,  HPA-1(a/b) ve Beta fibrinojen 455 G-A 

gen polimorfizmlerinin genotip ve allel dağılımlarını araştırmaktır. 76 hastanın ACE I /D, LTA C804A,  HPA-1(a/b) ve Beta 

fibrinojen 455 G-A gen polimorfizmlerinin analiz sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Bu hastalar kadın ve erkek 

olarak iki gruba ayrıldı. Analizde ters hibridizasyon yöntemini esas alan CVD A StripAssay kiti kullanıldı. İskemik inme tanısı 

alan kadın ve erkek hastaların genotip frekansı LTA C804 gen polimorfizmi açısından sırasıyla AA %11 / CA %30/  CC % 59, 

AA%5 /CA%36/ CC% %59, ACE gen polimorfizmi açısından kadın ve erkek genotip frekansı sırasıyla DD %41 / I/D %46 / 

I/I %13, DD %33 / I/D%44 / I/I %13%23, HPA-1 polimorfizmi açısından kadın ve erkek genotip frekansını incelediğimizde 

bb-/ ba%16/ aa%84, bb-/ ba %23/ aa %77, Beta fibrinojen 455 G-A gen polimorfizim açısından kadın ve erkek genotip 

frekansı sırasıyla GG/ GA%41 /AA%59, GG %8/ GA%36/ AA%54 tespit edildi. Allel frekansı açısından incelediğimizde LTA 

C804A gen polimorfizmi kadın ve erkek hastalarda AA(%26) CC(%74), AA(%23) CC(%77). ACE gen polimorfizmi 

açısından allel frekansını değerlendirdiğimizde kadın ve erkek D/D(%64) I/I(%36), D/D(%55) I/I (%45) , HPA-1(a/b) gen 

polimorfizmi kadın ve erkek hastalarımızda allel frekansları sırasıyla aa(%8), bb(%92), aa(%12), bb(%88) bulundu. Beta 

fibrinojen 455 G-A gen polimorfizmini kadın ve erkek hastalarda GG(%20) AA(%80), GG(%27) AA(%73) frekansında 

bulundu. LTA C804A, ACE I /D, HPA-1(a/b), Beta fibrinojen455 G-A gen polimorfizmleri açısından grupların 

karşılaştırılmasında genotip ve allel frekansı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmedi (p>0.05). İskemik 

inmeli hastalarda ACE D gen polimorfizminin genotip ve allel dağılımlarını heterozigot genotip frekanslarının populasyona 

göre yüksek olduğu tespit edildi.  

 

Anahtar kelimeler- İskemik İnme, ACE I /D, LTA C804A,  HPA-1(a/b), Beta fibrinojen455 Polimorfizmleri, Allel ve genotip 

frekansı 
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Abstract- The reuse of wastewater reduces both the consumption of freshwater resources and minimizes the environmental 

impact of discharged wastewater. Biological treatment technologies have been utilized in wastewater reclamation for over a 

century. Membrane Bioreactors (MBRs) can be broadly defined as systems integrating biological degradation of waste products 

with membrane filtration. Membrane bioreactors are composed of two primary parts, the biological unit responsible for the 

biodegradation of the waste compounds and the membrane module for the physical separation of the treated water from mixed 

liquor. They have proven quite effective in removing organic and inorganic contaminants as well as biological entities from 

wastewater. Membrane bioreactor technology has great potential in a wide range of applications including textile wastewater 

treatment.  

  

In this research, the decolourization process of Diamozol Red ED-3 textile dye by using activated sludge collected from 

wastewater treatment facility in Bilecik First Organized Industry Zone was examined in membrane bioreactor (MBR) 

system. The Lab/Pilot Scale MBR system had a working volume of 170 L and was equipped with a coarse and f ine air 

bubble creation mechanism for membrane and biological aeration, respectively. The temperature of the aeration tank was 

controlled at 25 ± 1°C, the pH value and the concentration of DO was kept, respectively, in the range of 6,5 -7,0 and 2,0-

2,5 mg/L in the aeration tank. The initial dye concentration and COD concentration of the synthetic wastewater prepared 

for decolourisation process were 50 and 952 mg/L, respectively. The dye concentration, COD concentration value were 

measured daily in effluent to assess the removal efficiency. Most of the analytical techniques used in this study were 

mentioned in the standard methods. At the end of the study treatment percentage colour removal was approximately %76 

and COD removal was %80 in 7 days. The results obtained from this study showed that textile dyes can be effectively 

decolorized by the activated sludge in MBR system. 

 

Keywords- Biodegradation, COD, Decolourisation, MBR, Textile wastewater. 
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Nomofobi Düzeylerinin Belirlenmesi  

 
Meltem ŞAHİN1 ve Sümeyya KAYA BUDAK2*+   

1Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Gümüşhane Üniversitesitesi, Türkiye  
2Sağlık Bakım Hizmetleri  Bölümü, Gümüşhane Üniversitesitesi, Türkiye  

*Corresponding author: skayabudak@gumushane.edu.tr 
+Speaker: skayabudak@gumushane.edu.tr 

Presentation/Paper Type: Oral / Abstract 

  
Özet- Günümüzde teknolojinin ilerlemesi; bilgisayarların, internetin ve akıllı telefonların hayatımızı ele geçirmesine ve 

yaşamımızda önemli bir yer tutmasına yol açmıştır. TÜİK’in yapmış olduğu Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım 

Araştırmasına göre Türkiye’de hanelerin % 96.9’unda cep telefonu veya akıllı telefona sahiptir. Akıllı telefonlar genellikle 

mesajlaşma ve arama yapmak için kullanılırken navigasyon, oyun oynama, sosyal ağlarla iletişime kadar çok farklı amaçlar için 

de kullanılmaktadır. Bireyler bu cihazlardan ayrı kaldıkları zaman stres, agresiflik gibi nomofobi olarak adlandırılan akıllı 

telefonları kaybetme korkusu yaşadıkları bildirilmiştir. Nomofobinin yaratmış olduğu etkilere bakıldığında kavramın bağımlılık 

sınıfında yer almasının gerekliliğini bildiren çalışmalar ağırlıktadır. Öte yandan, gençler cep telefonlarını yoğun bir şekilde 

kullandıklarında parmaklarda ağrı, gece boyunca telefonla uğraştıkları için uykusuzluk ve depresyon gibi fiziksel ve psikolojik 

problemlere neden olmaktadır. Bu durum öğrencilerin akademik başarısını da negatif yönde etkilemektedir.  

 

Araştırmanın anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmacılar tarafından literatür taranarak hazırlanan 

‘Öğrenci Kişisel Bilgi Formu’, ikinci bölümde ise  Yildirim ve Correia (2015) tarafından geliştirilen ve Yildirim, Sumuer, Adnan 

ve Yildirim (2016) tarafından Türkçeye uyarlanan Türkçe Nomofobi Ölçeği kullanılmıştır. Bu çalışmada Gümüşhane 

Üniversitesi SHMYO öğrencilerinin nomofobi düzeyleri incelenmiştir. Çalışma halen veri toplama aşamasındadır.   

  

Anahtar Kelimeler- Nomofobi, Akıllı Telefon, Üniversite Öğrencisi 

  

Gumushane University Health Services Vocational High School Students' 

Determination Of Nomophobia Levels 
  
Abstract- Nowadays the progress of technology; computers, the internet and smartphones have taken over our lives and made 

an important place in our lives. Turkstat to be made according to the Household Survey on Information Technology Usage in 

Turkey, 96.9% of households have a mobile phone or smartphone. While smartphones are often used for messaging and 

searching, they are also used for many different purposes, such as navigation, gaming, social networking, and more. Individuals 

have been reported to have been separated from these devices and are afraid of leaving smartphones that are called nomophobia, 

such as stress and aggression. When we look at the effects that the nomophobin has created, the studies show that the concept 

should be included in the dependency classes are weighted. On the other hand, young people are experiencing physical and 

psychological problems such as pain on the fingers when they use their mobile phones extensively, sleeplessness and depression 

due to their telephone problems during the night. This situation also affects the academic success of students in the negative 

direction.   

  

The questionnaire form of the research consists of two parts. In the first part, the 'Student Personal Information Form' prepared 

by the researchers and the Turkish Nomofoi Scale developed by Yildirim and Correia (2015) and adapted to Turkish by Yildirim, 

Sumuer, Adnan and Yildirim (2016) were used. In this study, the nomophobia levels of the students of Gümüşhane University 

SHMYO were examined. The study is still in the data collection phase.  

  

Keywords- Nomophobıa, Smart phone, University Student  
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Özet- Oksidasyon işlemi iki atom arasındaki elektron transferi olarak tanımlanır. Elektron akışı kesildiğinde, serbest radikaller 

ve reaktif oksijen türleri oluştururken problemler ortaya çıkabilir. Serbest radikaller bir veya daha fazla eşleşmemiş elektrona 

sahip, ömürleri kısa, kararsız, molekül ağırlığı düşük ve çok etkin moleküller olarak bilinir. Aerobik canlılarda, serbest 

radikallerin zararlı etkilerini engellemek amacıyla “antioksidan” denilen çeşitli savunma mekanizmaları gelişmiştir. 

Antioksidanlar; antikanserojenik, antimutajenik etkileri sebebiyle günümüzde bu gıdaların alınması önem kazanmaktadır.   

 

Alternatif tıptaki gelişmelerle beraber antioksidan gıdaların tüketimi hız kazanmaktadır. Bu çalışma Gümüşhane Üniversitesi 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin antioksidan hakkında bilgi düzeyini belirlemek için yapılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılının güz yarıyılında Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören 339’u kız ve 110’u erkek olmak üzere toplam 449 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada 

veri toplama aracı olarak, ilgili literatür taranarak araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizi 

SPSS 21.0 paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde parametrik analiz tekniklerinden Tek Yönlü Varyans 

Analizi (ANOVA) ve Bağımsız Gruplar t-Testi kullanılmıştır. Ayrıca nonparametrik analiz tekniklerinden de Kruskal-Wallis 

testi (KW) kullanılmıştır. Öğrencilerin antioksidan bilgi düzeyinin çeşitli değişkenlere göre karşılaştırılmıştır. Sonuçlar bu 

bağlamda analiz edilip tartışılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler- Antioksidan, Antioksidan bilgi düzeyi, Üniversite öğrencileri  

   
DETERMINATION OF INFORMATION LEVEL ABOUT 

ANTIOXIDANCE OF VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH 

SERVICES STUDENTS  
  

Abstract-Oxidation process is the electrons transfer between two atoms and stands for a required part of aerobic life and our 

metabolism. Although problems may occur when the electron flow becomes disconnect, generating free radicals and reactive 

oxygen species. Free radicals having one or more unpaired electrons, short life, unstable, known as low molecular weight 

molecules and very effective. In aerobic living things, various defense mechanisms called "antioxidants" have been developed 

in order to prevent the harmful effects of free radicals. Antioxidants; due to anticarcinogenic, antimutagenic effects, the intake 

of these foods is gaining importance nowadays.  

 

Along with the development of alternatives, consumption of antioxidant foods is accelerating. The aim of this study is to 

determine the level of antioxidant knowledge of Gumushane University Vocational School of Health Services students. The 

research group of the study group consists of a total of 449 students, of whom are 339 girls and 110 boys, who are studying at 

Vocational School of Health Services at Gumushane University in the fall semester of 2017-2018 academic year. Survey form 

prepared by the researchers was used as the data collection tool in the research by searching the related literature. Analysis of the 

data was performed with the SPSS 21.0 package program. Independent Groups t-Test and One Way Analysis of Variance 

(ANOVA) were used in the analysis of the data in the parametric analysis techniques. Kruskal-Wallis test (KW) was also used 

for nonparametric analysis techniques. The level of antioxidant knowledge of students was compared according to various 

variables. The results are analyzed and discussed in this context.   

 

Keywords- Antioxidant, Antioxidant knowledge level, University students.  
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Özet- Bu çalışmanın amacı beyaz çürükçül funguslardan Coriolus versicolor’un sitoplazmik sıvısı ile AgNO3 varlığında gümüş 

nanopartikül üretim koşullarının araştırılmasıdır. Çalışmada pH, AgNO3 konsantrasyonu ve sitoplazmik sıvı oranı gibi 

parametrelerin optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Sitoplazmik sıvı Stock Basal Medium (SBM)’de kültüre alınan fungusun ultra 

saf su içeren ortamda bekletilmesi sonucu elde edilmiştir. Nanopartikül oluşumu 420 nm dalga boyunda UV spektrofotometrede 

takip edilmiş ve elde edilen gümüş nanopartiküller SEM ile görüntülenmiştir. Yapılan optimizasyon çalışmasında 5,0 pH’da, 1,5 

mM AgNO3 konsantrasyonunda ve %50 oranında Coriolus versicolor sitoplazmik sıvı içeren ortamın gümüş nanopartikülün 

sentezi için en uygun koşulları sağladığı saptanmıştır.    

  

Anahtar kelimeler- Nanopartikül, Gümüş, Coriolus versicolor, Biyosentez  

  

Abstract- The aim of this study is to investigate the production conditions of silver nanoparticles in the presence of AgNO3 with 

the cytoplasmic fluid of white rot fungi Coriolus versicolor. In the study, parameters such as pH, AgNO3 concentration and 

cytoplasmic fluid ratio were optimized. The cytoplasmic fluid was obtained from fungus keeping in ultrapure water after grown 

in SBM. Nanoparticle formation was monitored by UV spectrophotometry at 420 nm wavelength and the silver nanoparticles 

were imaged by SEM. In the optimization study, it was found that at pH 5, the concentration of 1.5 mM AgNO3 and 50% of the 

medium containing the Coriolus versicolor cytoplasmic fluid were found to provide optimal conditions for the synthesis of the 

silver nanoparticle.  

  

Keywords- Nanoparticle, Silver, Coriolus versicolor, Biosynthesis   
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Özet- Osilatörler, elektrik-elektronik mühendisliği uygulamalarında sıklıkla kullanılan en önemli temel devre bloklarından 

birisidir. Sinüzoidal osilatörler arasında quadrature osilatörler, iki farklı çıkışından 90o faz farkına sahip iki sinyal 

verebildiklerinden dolayı haberleşme devrelerinde, kontrol ve ölçme devrelerinde sıklıkla kullanılmaktadır.   

 

Literatürde farksal akımlı geçiş iletkenliği kuvvetlendiricisi (CDTA), işlemsel geçiş direnci kuvvetlendiricisi (OTRA), ikinci 

nesil akım taşıyıcı (CCII),  farksal gerilimli akım taşıyıcı (DVCC) gibi farklı aktif elemanla yapılmış quadrature osilatörler 

mevcuttur. Bu çalışmada son zamanlarda oldukça fazla dikkat çeken bir aktif eleman olan Terslenmiş Akım Geri Beslemeli 

İşlemsel Yükselteç (ICFOA) kullanılarak üçüncü dereceden quadrature osilatör devresi sunulmuştur. Topoloji iki adet ICFOA, 

üç adet kapasitör ve üç adet direnç olmak üzere gerilim modlu ikinci dereceden alçak geçiren filtre ve gerilim modlu integratör 

yapısının kaskat bağlanıp kapalı çevrim oluşturması ile elde edilmiştir.   

 

Sunulan devrenin çalışabilirliği PSPICE benzetim programı ile denenmiş ve teorik sonuçlar ile örtüştüğü görülmüştür. Teorik 

kesim frekansı 0.792Mhz ve benzetim sonucu ölçülen kesim frekansı ise 0.800MHzdir. Benzetimde 0.35 μm MOSIS parametre 

seti ve ICFOA CMOS yapısı kullanılmıştır. Önerilen devrenin güç tüketimi 4.83mW’dır.  

 

Bu çalışmada yeni bir Terslenmiş Akım Geri Beslemeli İşlemsel Yükselteç Tabanlı Üçüncü Dereceden Quadrature Osilatör 

Tasarımı sunulmuştur. Sunulan quadrature osilatör devre çıkışı düşük empedansa sahip olduğundan sentezlenen devre kaskat 

olarak ek bir devre istemeden bağlanabilmektedir. Böylece analog işaret işleme devrelerine uyarlanmasında her hangi bir zorlukla 

karşılaşılmamaktadır. Sonuç olarak aralarında 90o’lik faz farkı olan sinüzoidal dalga şekli elde edilerek quadrature osilatör 

gerçekleştirilmiştir.  

 

Anahtar Sözcükler- Analog Tümdevreler, Quadrature osilatör, Terslenmiş Akım Geri Beslemeli İşlemsel Yükselteç   

    

Inverting Current Feedback Operational Amplifier Based A New Third 

Order Quadrature Oscillator Design 
 

Abstract- Oscillators are one of the most important basic circuit blocks frequently used in electrical-electronics engineering 

applications. Among several types of the sinusoidal oscillators, quadrature oscillators are frequently used in communication 

circuits, control and measurement circuits because they can give two signals with 90o phase difference from two different outputs.  

 

In the literature, there are quadrature oscillators realized from different active elements such as differential current 

transconductance amplifier (CDTA), operational transresistance amplifier (OTRA), second generation current conveyor (CCII) 

and differential voltage current conveyor (DVCC). In this work, a third-order quadrature oscillator circuit is presented by using 

an inverting current feedback operational amplifier (ICFOA), an active element that has attracted considerable attention in  

recent years. The topology consists of two ICFOA, three capacitors and three resistors by connecting a voltage mode secondorder 

low-pass filter and a voltage-mode integrator with a cascaded closed loop.  

 

The workability of the circuit is verified by PSPICE simulation program and it is seen that the simulation results verify the theory 

and the proposed circuit has good performance. The theoretical cut-off frequency is 0.792MHz and the cut-off frequency 

measured after the simulation is 0.800MHz. In the simulation, 0.35 μm MOSIS parameter set and ICFOA CMOS structure are 

used. The proposed circuit power consumption is 4.83mW.  

 

In this work, we present a new Quadrature Oscillator Design with an Inverting Current Feedback Operational Amplifier. Since 

the output quadrature oscillator circuit has low impedance, the proposed circuit can be connected without additional circuit as 

cascade. Thus, there is no difficulty in adapting to analog signal processing circuits. As a result, a quadrature oscillator was 

realized by obtaining a sinusoidal waveform with 90o phase difference between them.  

  

Keywords- Analog Integrated Circuits, Quadrature oscillators, Inverting Current Feedback Operational Amplifier.   
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Abstract- This paper describes innovative and novel trends on engineering education. Among these trends internet-based 

engineering laboratory with virtual and physical experiments, smart classes, 3G/4G technologies, and e-learning and m-learning 

facilities can be expressed. Some of the details and basic information for internet-based engineering laboratory and smart class 

technologies have been presented in this paper. Hardware equipment, software equipment, and other infrastructures required for 

smart classes and used tools as new educational technologies have been explained in detail.  

 
Combining the internet technologies with engineering education laboratory, this new education technology has provided not only 

the practical but also the virtual world experiment ways for the students. These ways were: fully simulated, complete physical 

experiments, combined simulated and physical device experiments. Similarly, the students have compared the obtained results 

for the same experiment from both physical and virtual lab. Additionally, the differences between simulation and real results 

have been provided to deepen understanding of the theory for the student.  

 

Today, education must include a technology strategy for the not only classroom but also school-wide learning environment. This 

technology is called as smart class technology. Based on the obtained results from the evaluation reports from the different 

universities, smart class technology have provided the means of how can we help keep students engaged, stimulate a positive 

learning experience, provide more individualized attention, improve classroom management. Furthermore, it is observed that by 

providing access to technology at school, the smart classes mitigated the digital divide for the students who may not have access 

at home, as well. Finally, we concluded that the potential benefits of tablets cannot be ignored and the opportunities afforded by 

bringing an integrated set of hardware and software solutions in to the classroom.  

  

  

Keywords- Internet-based learning, e-learning, m-learning, smart class.   
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Abstract- As a long-range vision, many countries is aimed to generate all of their heat and electricity without using fossil fuels. 

In the meantime, providing the sufficient power is convenient on demand is essential in new energy technologies whenever and 

wherever this power is needed. In view of this, the most of the recent researches have been focused on developing new 

technologies for storing renewably-generated electricity by transforming it into other forms of energy. For this reason, energy 

storage systems are the backbone of the future energy engineering. As well-known, energy storage systems can be divided into 

4 subsections, such as: mechanical, electrochemical, electrical, and thermal.  

In this paper, not only technical details but also practical applications for mechanical, electrochemical, electrical, and thermal 

energy storage systems have been given. Advantages and drawbacks of the energy storage systems have been presented with the 

comparison results, as well.  

  

Keywords- Energy storage systems, smart grid, mechanical energy storage, electrochemical energy storage, electrical energy 

storage, thermal energy storage.  
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Abstract- AFAD Logistics warehouses, stocked by the Red Crescent in Turkey in diameter will be needed after a possible 

earthquake in Istanbul on the amount of temporary sheltering units were established considering the amount of material inside 

the tent and the tent. It is planned to establish with the highest value 27 that all the ills are weighted and ranked according to the 

following criteria in order to give priority to the places where Kızılay stores are not available or where their stocks can not meet 

the need for temporary shelter to be constructed around the province and its surroundings.  

  

- Activity (Earthquake) and Population under Risk Situation  

- Costs (Transportation costs)  

- Infrastructure (Electricity, Water, Sewerage, Telecommunication systems.  

- Transportation network (proximity to land, sea and air transportation)  

- The market (The speed of the delivery time of goods to the victims)  

- It is used in ground selection, site suitability, flood, landslide and earthquake risk in micro level.  

Within the context of AFAD Logistics Depot Operation service, 25 logistic warehouses that actively serve are operated by private 

sector firm.  

The contractor's most complaints are the failure to make the first material out of the warehouse within 1 hour and the penalties 

paid for it as stated in the contract.  

The main aim of the study is to create standard and developable processes in Afet Logistics Depots. When this goal was achieved, 

the processes were examined in detail and developed according to the current situation. In this context, RFiD and similar 

technological elements in logistics warehouses are provided to assist operators in realizing processes faster.  

   

While this aim is being realized; process simplification and standardization principles known as lean production in the literatüre 

have been used. The methods used are; value stream mapping, removal of wastes, standardized operations and flow concept. 

Three of the standardized work documents found in the literature were selected and was applied to the warehouses. These 

documents are;  

1. The standardized work schedule shows the operator's movement and the material position according to the 

machine and the general operation order. It should show the timing, the working sequence and the standard WIP.  

2. The standardized run-of-operation table shows the combination of manual run time, walking time, and machine 

run time for each operation on a production line. It can be very useful to identify waste of standby and overload and to 

verify the stowing between transactions.  

3. The job instruction sheet is used to train new operations. It lists the phases of the job by detailing a subtle 

distinction that may be needed to do the job with the best quality and efficiency. It may also be beneficial for experienced 

operators to confirm the correct operation again.  

As a result of the study, the standard transaction processes for Disaster Logistics Warehouse were removed and a process 

cooperation was provided between 25 different warehouses. In addition, process improvement, which is the main aim of the 

study, has been provided.  

  

  

Keywords- product family, standardized works, RFiD   
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Özet- Ülkemizde, endüstriyel yatırımlar ve üretim kapasiteleri gün geçtikçe büyük bir hızla artmaktadır. Gelişen teknolojilerin 

üretim çalışmalarına adapte edilmesi ile ürün standart ve kalitesinin geliştirilmesi, üretim kapasitesinin arttırılması, daha az enerji 

tüketen verimli üretim hatlarının oluşturulması sağlanabilmektedir. Üretim sektöründe faaliyet gösteren sanayicilerin rekabet 

güçlerini arttırabilmesi ve pazar paylarını genişletebilmesi için teknoloji transferinin yanı sıra gerek AR-GE gerekse ÜR-GE 

çalışmalarına önem vermeleri gerekmektedir. Bu kapsamda, üniversiteler ile sanayi kuruluşları arasında etkin bir çalışma ağı 

kurulması kaçınılmaz hale gelmektedir.   

  

Bu çalışmada, Kocaeli ili bölgesinde yer alan orta ve büyük ölçekli sanayi kuruluşlarına AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarına katkıda 

bulunacak bir araştırma ve test merkezinin kurulumu ile üniversite sanayi işbirliğinin etkin hale getirilmesi hedeflenmektedir. 

Bu hedef doğrultusunda, Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) 2016 yılı “Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük 

Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” ile ilgili çağrı kapsamında hazırlanan “Kartepe Test ve Araştırma Merkezi’nin 

(KARTEAM) Oluşturulması” adlı, Kocaeli Üniversitesi’nin yürütücülüğünü ve Kocaeli Sanayi Odası’nın (KSO) ortağı olduğu 

proje, MARKA tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır. Projenin hazırlık süresinde Kocaeli Sanayi Odasının desteği ile 

bölgedeki sanayicilerinin hangi testlere ihtiyaç duyduğu kapsamlı bir şekilde analiz edilmiştir. Proje kapsamında satın alınacak 

cihaz ve ekipmanlar bu ihtiyaç analizine uygun şekilde planlanmıştır. Projenin bütçesi yaklaşık 1 milyon TL ve süresi 24 aydır. 

Bütçenin %75’i MARKA tarafından karşılanmaktadır. Proje kapsamında yaklaşık 750 bin TL değerinde muhtelif malzeme 

muayene-test cihaz ve ekipmanları satın alınmaktadır. Kartepe ilçesinde bulunan Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek 

Yüksekokulu’nun laboratuvarları kullanılarak oluşturulacak KARTEAM, özellikle Doğu Marmara bölgesindeki otomotiv yan 

sanayi, metal işleme ve kaynaklı imalat sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların malzeme muayene ve AR-GE alanlarında ortak 

kullanım merkezi olacaktır.   

  

KARTEAM’in, üniversitemiz bünyesinde işlerlik kazanarak bölgemizdeki sanayi kuruluşların taleplerine cevap verebilecek bir 

yapıya kavuşturularak etkin bir işbirliği geliştirilmesi sağlanacaktır. Hedeflenen test ve araştırma merkezi kapsamında sanayi 

kuruluşlarına sağlanabilecek hizmetler aşağıda özetlenmektedir.   

  

Proje kapsamında verilmesi hedeflenen hizmetler:  

• Tahribatlı Testler  

 Çekme Testi  

 Çentik Darbe Testi  

 Sertlik Ölçme Testi  

 Kaynaklı Birleştirmelerde Eğme Testi  

• Tahribatsız Testler  

 Manyetik Parçacık Muayenesi   Ultrasonik Muayene  

 Sıvı Penetrant Muayenesi  

• Numune Hazırlama  

• AR-GE / ÜR-GE Danışmanlığı  

  

  

Anahtar Kelimeler- Üniversite sanayi işbirliği, AR-GE, ÜR-GE, Test Merkezi, MARKA.  
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Kartepe Test and Research Center (KARTEAM) Project for the 

Development of University Industry Cooperation in Kocaeli Province 

 
Abstract- In our country, industrial investments and manufacturing capacity increase day by day. It is possible to enhance 

standard and quality of product, increase manufacturing capacity, constitute production line with less energy consumption by 

adapting developing technology in manufacture area. In order to enhance competitive power of industrialist in manufacturing 

sector and increase market share, it is necessary to attach important to technology transfer with research and development (R&D) 

and product development. In this concept, effective working connection between universities and industrial enterprises become 

unavoidable.  

  

In this study, it is aim to active collaboration between university and industry with constituting a research and test center for 

contributing research and development (R8D) and product development of medium and large scaled industries in Kocaeli 

province. In line this purpose, the project namely establishment of Kartepe Test and Research Center (KARTEAM) has been 

funded by East Marmara Development Agency (MARKA) submitted by Kocaeli University and Kocaeli Chamber of Industry 

partnership with in the scope of Development of Production Infrastructures Small Scale Infrastructure Funding Program in 2016. 

During project preparation, test requirements of the Industry enterprises in Kocaeli region were analyzed with contributions of 

Kocaeli Chambers of. All test devices and equipment funded by project have been determined in reference to this test requirement 

analysis. The project budget is 1 million Turkish Lira (TL) 75% funded by MARKA and the project duration is 24 months. 

Approximately 750.000 TL budget is used for purchasing inspection-test devices and equipment for KARTEAM test center. 

KARTEAM established by using laboratories of Kocaeli University Uzunciftlik Vocational High School in Kartepe/Kocaeli will 

be common use center for inspection and research and development (R&D) of material companies in automotive sub-industry, 

metal and welding production sector in especially East Marmara region.  

  

KARTEAM, with becoming functional in our university and achieve a structure where needs of industrial enterprises are 

answered, will supply to improve efficient university and industry collaboration. Services given to industry enterprises in targeted 

test and research center are summarized below.    

  

Targeted services given within the project:  

• Destructive Tests  

 Tension Test  

 Charpy Impact Test  

 Hardness Measurement Test  

 Bending Test at Welded Connection  

• Non-destructive Test  

 Magnetic Particle Inspection  

 Ultrasonic Inspection  

 Liquid  Penetrant Inspection  

• Sample Preparation  

• R&D / P&D Consulting  

 

Keywords- University/industry collaboration, Research and Development, Product Development, Test Center,  

MARKA.  
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Özet- Asenkron motorlar, kararlı devirleri, ekonomik ve işletme güvenliklerinin yüksekliği gibi faktörlerden dolayı endüstride 

en fazla tercih edilen motorlardır. Son zamanlarda asenkron motorlar, generatör olarak enerji üretim sektöründe ve özellikle 

yenilenebilir enerji sistemleri içerisinde bulunan rüzgar türbinlerinde kullanılmaktadır. Yapılan çalışmada sincap kafesli 

asenkron motor bir üniversal motor ile döndürülerek ve kondansatör ile uyartım sağlanarak generatör olarak çalıştırılmıştır. 

Generatör çıkışındaki omik ve indüktif yüke göre, kapasite değişimine göre ve kapasitenin yıldız yada üçgen bağlı olma 

durumuna göre tahrik makinasının çektiği akımdaki, uç gerilimindeki, kondansatör akımındaki, devir sayısındaki ve çıkış 

frekansındaki değişimler gözlemlenmiştir. Uyartım kondansatörünün değeri ve yıldız/üçgen bağlantı şekliyle, uç geriliminin ve 

tahrik motorunun şebekeden çektiği akımın değiştiği gözlenmiştir. Tahrik motorunun hızı artırıldıkça uç gerilimi, frekans, 

kondansatör ve tahrik motoru çekilen akım değerlerinin arttığı görülmüştür. Sistem çıkışına yük bağlanması durumunda asenkron 

motor generatör moduna geçmemektedir. Bu araştırmada, asenkron motorun generatör olarak çalışması konusuna katkı sağlama 

hedeflenmiştir.  

  
Anahtar kelimeler- Asenkron Motor, Asenkron Generatör, Elektrik Mühendisliği, Üniversal Motor, Frekans  

 

Operating of Asynchronous Motor in Generator Mode with Variable  

Load, Unload and Experimental Investigation of Output Electrical 

Parameters  
 

Abstract- Asynchronous motors are the most preferred engines in the industry due to factors such as their stable speed, economic 

and operational safety. Recently, asynchronous motors have been used as generators in the power generation sector and especially 

in wind turbines in renewable energy systems. In the study, the asynchronous motor with a squirrel cage was turned by a universal 

motor and operated as a generator by providing excitation by a capacitor. According to the ohmic and inductive load at the 

generator output changes in the current drawn by the driving machine, in the terminal voltage, in the capacitor current, in the 

number of revolutions and in the output frequency were observed according to the capacity change and the state of the capacitor 

being connected to the star/delta. With the value of the excitation capacitor and the star / delta connection shape, it has been 

observed that the terminal voltage and the current drawn by the drive motor from the grid change. As the speed of the drive 

motor increases, the current values of the end voltage, frequency, capacitor and drive motor increase. The asynchronous motor 

does not go into the generator mode when load is connected to the system output. In this research, it was aimed to contribute to 

the study of asynchronous motor as generator.  

  

Keywords- Asynchronous Motor, Asynchronous Generators, Electrical Engineering, Universal Motor, Frequency  

120



                      
 
 
 
 

 

 

 

SETSCI Conference Indexing System, 
Volume 2 (2018), 121-121 

The Effect of Exam Anxiety on Blood Pressure and Heart Rate in 

Paramedic Students 

Fatma TOPAL1*, Dilek GÜMÜŞ1, Nedime KÖŞGEROĞLU2 
1Department of Medical Services and Techniques, Bilecik Şeyh Edebali University, Turkey 

2Department of Nursing, Eskişehir Osmangazi University, Turkey 
*Corresponding author: fatma.topal@bilecik.edu.tr 

+Speaker: fatma.topal@bilecik.edu.tr 

Presentation/Paper Type: Oral / Abstract 

 

Abstract- In this study, we aimed to investigate the effect of the anxiety on blood pressure and heart rate in peri-

exam period. For this purpose, 83 paramedic first class students (19.2±1.0 year old) were included. The blood 

pressure and heart rate were measured in the morning (07.00-08.00) and in the evening (17.00-18.00) for 3 days 

during the prereview, review and exam periods. Prior to examination, the Westside Test Anxiety Scale 

questionnaire was used to measure anxiety. The score range is from 11-55 point were used for anxiety. The 

systolic blood pressure and the diastolic blood pressure record respectively when there was prereview period 

were 104.6±9.0, 63.7±7.2 mmHg which increase to 108.7±8.5, 67.5±6.7 mmHg in the review period (p<0,01, 

p<0,001).  The prereview period systolic blood pressure and diastolic blood record respectively were 104.6±9.0 , 

63.7±7.2 mmHg which increases to 108.2±8.2, 67.1±6.1 mmHg in the exam period (p<0,01, p<0,001). The heart 

rate observed in the prereview period was 92.7±12.4 beats/min which increases to 98.6±13.5 beats/min in the 

review period (p<0,001). On the other hand, heart rate in the prereview period (92.7±12.4 beats/min) 

significantly increase when compared  in the exam period (100.6±13.8 beats/min, p<0,001). The heart rate, 

systolic and diastolic blood pressure observed in the review period there were no significant different from the 

record observed when the exam period. There were significant diffirences between anxiety score in the females 

when compared males (p<0,05).  This means, females anxiety score were higher than males. There were 

significant differences between anxiety score and exam phobia (p<0,001). It shows that those who have exam 

phobia have higher anxiety score. No significant diffirence was found between old, smoking status, number of 

siblings, monthly income, place of residence and anxiety score. There were significant differences in the exam 

period systolic blood pressure and heart rate, review period diastolic blood pressure  when compared the anxiety 

group (p<0,05). The blood pressure and heart rate increase in the review period and exam period, exam anxiety 

is an important factor for blood pressure and heart rate increase. 

 

Keywords- Exam anxiety, blood pressure, heart rate, student. 
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Özet- Günümüzde böbrek hastalarının ihtiyacına cevap verebilecek diyaliz ünitelerinin sayısı, buna paralel olarak da sektörde 

nitelikli personel ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak için ülkemizde üniversite bünyesinde diyaliz 

programları açılmıştır. Bu ön lisans programlarının amacı hemodiyaliz tedavisi alan hastaların, diyaliz makinesine alınması, 

takibi ve diyaliz işlemlerinin sonlandırılması aşamalarında, diyaliz ünitelerinde çalışacak sağlık teknikeri yetiştirmektir. 

  

Diyaliz merkezleri hakkındaki yönetmelik ülkemizde özel, kamu ve üniversite hastanelerinde diyaliz tedavisi verebilecek bir 

merkez açılmasını ve çalışma şartlarının düzenleyen, sağlık bakanlığı tarafından yayımlanmış bir mevzuattır. Bu güne kadar 

sırasıyla 1993,1998, 2005 ve 2010 yıllarında ülke genelindeki diyaliz hasta sayısı artışına uygun, diyaliz cihaz ve diyaliz merkezi 

artış hızına uyum sağlayabilmek ve oluşan eksiklikleri gidermek için diyaliz merkezleri hakkındaki yönetmelikler yeniden 

düzenlenerek yayınlanmıştır. Bu yönetmeliklere göre 2010 yılına kadar hekim dışı sağlık personeli olarak sertifikalı hemşireler 

ve sağlık memurları tanımlanmıştı. Diyaliz teknikerleri ise ilk defa 2010 yılında yayınlanan yönetmeliğe göre diyaliz ünitelerinde 

çalışmaya başlamışlardır. Bu tarihte itibaren vakıf üniversiteleri ve sağlık meslek yüksekokulları hızla diyaliz bölümleri açmaya 

başlamışlardır. Öğrenci seçme yerleştirme kurumu istatistik rakamlarına göre yıllar içinde okul kontenjanları katlanarak 

artmıştır. Diyaliz bölümü mezunlarının sadece diyaliz ünitesinde çalışabilecek bir eğitim almaktadırlar. Ayrıca diyaliz 

teknikerlerinin düz lise eğitiminden sonra direkt sağlık meslek yüksekokullarına başlamaları, eğitim standartlarının her okulda 

aynı olmaması, hastane uygulamalarında kısıtlılıkların getirilmesi ve diyaliz bölümü mezun sayılarının giderek artması gibi 

birçok sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

 

Bu çalışmada diyaliz teknikerlerinin eğitim döneminde ve mezuniyet sonrasında yaşadığı sorunlar araştırılmış ve çözüm önerileri 

sunulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler- Diyaliz yönetmeliği, diyaliz teknikeri, hekim dışı sağlık personeli 

 

Vocational Schools Dialysis Programs Current Situation, Problems and 

Solution Suggestions 
 

Abstract- Today, the number of dialysis units that can meet the needs of kidney patients, in parallel with this, qualified staff in 

the sector his need is increasing day by day. In order to meet this need, dialysis programs have been opened within the University. 

The aim of these associate degree programs is to educate the health technicians who will work in the dialysis units in the stages 

of taking the hemodialysis treatment to the dialysis machine, terminating the follow-up and terminating the dialysis operations. 

 

The regulation on dialysis centers is a legislation published by the Ministry of Health which regulates opening of a center where 

dialysis treatment can be given in private, public and university hospitals in our country and working conditions. To date, in 

1993, 1998, 2005 and 2010, regulations regarding dialysis centers have been rearranged and published in order to be able to 

adapt to the increasing rate of dialysis device and dialysis center in line with the increase in the number of dialysis patients in 

the country. According to these regulations, certified nurses and health officers were defined as non-physician health personnel 

until 2010. The dialysis technicians started to work in the dialysis units according to the regulation published in 2010 for the first 

time. From this date, foundation universities and vocational colleges of health have started to open dialysis departments rapidly. 

According to statistical figures of the student selection placement institution, the number of school quotas has increased 

exponentially over the years. The dialysis department is trained to work only in the dialysis unit of graduates.  

In addition, the dialysis technicians had to start directly to health vocational schools after the high school education, the education 

standards were not the same in every school, the limitations in hospital applications and the number of graduates of the dialysis 

department increased. 

 

In this study, the problems that the dialysis technicians experienced during the education period and after graduation were 

researched and solution proposals were presented. 

 

Keywords- Dialysis regulations, dialysis technician, non-physician healthcare personnel. 
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Abstract- Generally, it is limited to obtain all kinds of data for determining of variables which distributed points in any area. 

Estimates are made from this data for unsampled locations. Thus, the spatial properties of an examined variable are defined all 

over the area. Several spatial interpolation methods have been used for this purpose. Results of different traditional interpolation 

methods are not same and adequate. Precipitation events are very important for environmental research, and main subject of this 

study.  

 
In this study, the mean monthly precipitations data obtained from 265 meteorological observation stations for longterm period 

in Turkey. These data have been used to construct country wide prediction maps. Dataset of precipitation events is provided from 

Turkish Meteorological Service. Conventional statistical methods such as Inverse Distance Weighting (IDW) are used frequently 

in climate studies but knowledge about the uncertainty of the estimation findings obtained by these methods cannot be evaluate. 

The IDW method is a deterministic and global or locally applicable spatial interpolation method. The method is based on the 

inverse relation between the distance and the similarity. On the other hands, the accuracy and biases of estimation results can be 

evaluated by geostatistical analysis. Geostatistical analysis is applied with kriging methods, and Ordinary Kriging (OK) method 

is most widely used. In this study, spatial distributions of precipitations over the Turkey have been evaulated by IDW and OK 

methods. The errors of the estimates are determined by cross-validation method. Then, these methods compared each other. The 

IDW method can be easily applied, however the principles of geostatistics need to be known for prediction by kriging methods. 

Before the kriging estimation, precipitation data have been examined for suitability of geostatistical assumptions for application. 

According to cross-validation findings of prediction results, mean prediction error of IDW and OK methods are respectively 

0,049 cm and 0,005 cm.  In addition, the root mean square error (RMSE) of the IDW method is 1,398, and the RMSE error of 

the OK method has been calculated as 1,349.  

 

As a result the superiority of OK method than other interpolation technique has been proved by the dataset and illustrated results 

with maps on the area. These maps will help to take a precaution for torrent or arid condition in future.  

 

Keywords- Ordinary kriging, Inverse distance weighting, Precipitation maps, Interpolation techniques.  
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Özet- Bu  çalışmayla  öncelikle  raylı  sistemlerin  otomasyon  seviyelerinin,  IEC  62290  standardında  belirtildiği  üzere  tarifi 
yapılacak  daha  sonra  İstanbul  metrolarının  bu  tanımlanmış  seviyelerle  ilişkisi  açıklanmaya  çalışılacaktır.  Raylı  sistemlerde 
otomasyon  seviyesi  en  basit  anlamda  insan  faktörünün  tren  kontrolündeki  etkisiyle  ölçülür.  İnsan  faktörü  her  zaman  risk 
taşımaktadır. Tarihte bu riskin görülüp çalışma yapılması çok eskilere dayanır. Bu anlamda otomatik sürüşü baz alan ilk ATO 
çalışmaları  1960’lı  yıllarda  görülmüştür.  ATO  fonksiyonu  sinyalizasyon  ve  raylı  sistemlerde  otomasyon  anlamında  bir 
devrimdir. ATP güvenlikle ile ilgili işlevlere sahipken ATO tren işletimini dolayısıyla yolcu konforunu da ilgilendirmektedir.

IEC 62290 standardı raylı sistem otomasyon seviyelerini tanımlamıştır. GoA (Grade of Automation) olarak kısaltılan bu tabir 4 
seviyede  ölçülmektedir.  GoA1,  GoA2,  GoA3  ve  GoA4  işletim  seviyeleri  insan  faktörünün  tren  kontrolüne  etkisini 
yansıtmaktadır. Bu fonksiyonel sınıflandırmada yer alamayan sistemler ise genel anlamda GoA0 olarak tanımlanır. Bu seviyede 
herhangi bir otomasyon görülmez.

GoA1  seviyede  tren  kapılarını  açıp  kapatma,  treni  istasyondan  kaldırma,  limit  hız  altında  treni  sürme  (hızlanma/yavaşlama)

tamamen  makinist  kontrolü  altındadır.  Bu  seviyeye  örnek  olarak  İstanbul  metrolarından  M1  Yenikapı-Havalimanı/Kirazlı 
metrosu verilebilir.

GoA2 seviyede insan faktörü azalmıştır. Bu seviyede makinist sadece tren kapılarından ve trenin perondan güvenli bir şekilde 
ayrılmasından sorumludur. Bunun haricinde trenin sürülmesi ve perona yanaşması otomatik olarak yerine getirilir. GoA2 birçok 
kaynakta STO (Semi-automatic Train Operation) yani yarı otomatik tren işletimi olarak geçmektedir. Bu seviyeye örnek olarak 
M2  Yenikapı-Hacıosman,  M3  Kirazlı-Başakşehir,  M4  Kadıköy-Kaynarca  (tercihen)  ve  M6  Levent-Hisarüstü  metroları 
verilebilir.

GoA3 (DTO) seviyede makinist yer almamaktadır. Bunun yerine tren işletimi ile ilgili tüm sorumluluk sinyal sistemi uhdesinde 
olup tren kapılarının kapanması ve trenin perondan güvenle ayrılması bir tren personeli tarafından gerçekleştirilmektedir. GoA3 
seviye  tam  otomatik  sürücüsüz  aşamanın  bir  öncesidir.  M4  Kadıköy-Kaynarca  hattı  bu  seviyede  işletim  için  alınacak  birkaç 
önlemle uygun altyapıya sahiptir.

GoA4 (tam sürücüsüz veya UTO) seviye ise tüm tren işletiminin, tren kapılarının kapanmasının ve trenin perondan ayrılmasının 
otomatik  ve  sürücüsüz  olarak  gerçekleştirildiği  otomasyon  seviyesidir.  Türkiyenin  ilk  sürücüsüz  metrosu  M5  Üsküdar- 
Çekmeköy hattının ilk fazı devreye alınmış ve diğer metrolar olan M7 Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey, M8 Dudullu-Bostancı 
metro hatlarının ise yapım çalışmaları devam etmektedir. Hatların yeni planlanan uzatmalarının da aynı otomasyon seviyesinde 
olması öngörülmektedir.

Bu  çalışmayla  literatürde  yer  alan  bazı  kavram  karmaşalarına  cevap  verilmiş  olacaktır.  Sürücüsüz,  otomatik,  tam  otomatik, 
gözetimsiz  vb.  gibi  kavramlar  metro  işletmeleri  için  sıklıkla  yanlış  kullanılan  ve  karıştırılan  kavramlardır.  İkinci  olarak  ise

İstanbul metrolarının otomasyon seviyeleri tanımlanmış ve bu seviyelerin artırılması için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler- Raylı Sistem, Metro, Otomasyon, GoA.

Investigation of Railway System Automation Levels of Istanbul

Metropolitan Areas

Abstract- With this work, automation levels of the railway systems will be described as explained in IEC 62290 standard, and 
then the relationship between these defined levels of Istanbul metro lines will be tried to be explained. In railway systems, the 
level of automation is measured in the simplest sense by the influence of the human factor on train control. The human factor is 
always at risk. In the past, this concern is seen and the study is based on very old ones. In this sense, the first ATO studies based 
on automatic driving were seen in the 1960s. The ATO function is a revolution in signaling and automation of railway systems. 
ATP has safety related functions, but ATO is also concerned with train operation and therefore passenger comfort. 
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The IEC 62290 standard defines automation levels of the railway systems. This term, abbreviated as GoA (Grade of Automation), 

is measured at 4 levels. GoA1, GoA2, GoA3 and GoA4 operating levels reflect the influence of the human factor on train control. 

Systems not included in this functional classification are generally referred to as GoA0. There is no automation at this level. 

 

On the GoA1 level, opening and closing the train doors, leaving the train from the station, driving the train under the limit speed 

(acceleration / deceleration) is completely under driver control. For example, M1 Yenikapı-Airport / Kirazlı metro can be given 

from İstanbul metro. 

 

At the GoA2 level, the human factor is reduced. At this level, the driver is only responsible for the train doors and the safe 

leaving of the train from the station. Apart from this, the driving of the train and the platform connection are automatically carried 

out. In many sources, GoA2 is known as STO (Semi-automatic Train Operation). Examples of this level are M2 Yenikapı-

Hacıosman, M3 Kirazlı-Başakşehir, M4 Kadıköy-Kaynarca (preferred) and M6 Levent-Hisarüstü metro. 

 

There is no driver in GoA3 (DTO) level. Instead, all responsibility for the train operation is on the signaling system, which is 

accomplished by a train staff who must close the train doors and leave from station the train safely. The GoA3 level is just ahead 

of the fully automatic driverless level. The M4 Kadıköy-Kaynarca line has a few measures to be taken for operation at this level. 

 

The GoA4 (fully driverless or UTO) level is the level of automation in which all train operation, the closing of the train doors 

and leaving of the train from the platform, are automatic and driverless. The first GoA4 metro line of Turkey, M5 Üsküdar-

Cekmekoy commissioned the first phase of the line and other M7 Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey line  and M8 Bostanci-

Dudullu subway line constructions work continues. It is anticipated that the new planned extensions of the lines will be at the 

same level of automation. 

 

This study will answer the confusion of some concepts in the literature. Driverless, automatic, fully automatic, unattended, etc. 

are frequently misused and misunderstood concepts for metro businesses. Secondly, automation levels of Istanbul metro lines 

have been defined and suggestions have been made to increase these levels. 

 

Keywords- Rail System, Metro, Automation, GoA. 
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Özet- Rekabet, aynı işi yapan kimseler ya da kuruluşlar arasındaki daha iyiye ulaşma, daha iyi sonuç alma yarışmasıdır. İşletmeler 

bu yarışın içinde olabilmeleri için işletme süreçlerinde sürekli iyileştirme ve geliştirme yapmaktadırlar. Bu süreçlerden birisi de 

bakım yönetimidir ve ürün maliyeti üzerine direkt etkisi vardır. Bakım yönetim süreci ne kadar verimli kullanılırsa ürün 

maliyetine yansıması olumlu olur ve müşteriye de zamanında kaliteli ürün sağlanır.   

 

Bu bildiride, işletmelerdeki bakım maliyetini etkileyen unsurlar ve bu maliyetlerin azaltılması için ne tür bir bakım yönetimi 

uygulanabileceğe araştırılmıştır. Bu alanda özellikle yedek malzeme yönetimi (Emniyet stok miktarı, stok devir hızı vb) ve 

ekipmana uygun bakım stratejisi (planlı ve arıza bakım) irdelenmiş.  

 

Anahtar Kelimeler- Bakım Yönetimi, Bakım Türleri, Bakım Stratejileri, Bakım Maliyetleri. 

 

Ideal Maintenance Management to Reduce Product Cost 

 
Abstract- Competition, it’s a contest between individuals or organizations that do the same job to get better results. Companies 

are continually improving and developing their processes so they can be in this contest. One of these processes is maintenance 

management and has a direct impact on the product cost. Using efficiently the maintenance management process, a better cost 

of the product will be reflected and good quality product will be achieved at the time to the customer. In this paper, the factors 

affecting maintenance costs in companies and the type of maintenance management that could be applied to reduce these costs 

were studied. In this area, in particular the management of spare parts (quantity of safety stock, stock rotation speed, etc.) and 

the maintenance strategy (planned and maintenance maintenance) adapted to the equipment were examined. 

 

Keywords- Maintenance Management, Types of Maintenance, Maintenance Strategies, Costs of Maintenance. 
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Özet- Üretim firmalarının performansı ve rekabet gücü, işletmelerindeki üretim sistemine ve bu sistemlerdeki makine ve 

ekipmanların beklenen fonksiyonlarının sürdürülebilirliğine, üretkenliğine, güvenirliliğine ve korunmasına bağlıdır. Bunların 

sürdürülebilir güvenli üretim performansını bakım faaliyetleri, uygun bakım yöntemleri ve bakım stratejileri sağlar. Bakım 

yöntemleri genel olarak planlı ve plansız olmak üzere ikiye ayrılır. Planlı bakımın bir kolu da periyodik bakımdır. Her işletme 

periyodik bakımlarını en uygun sürede ve maliyette gerçekleşmesini ister. Bu şartların sağlanabilmesi için ekipmanların çalışma 

ömürleri boyunca ne kadar sıklıkla arıza yapabileceği ve bu arıza sayısını temel alarak ne kadar sıklıkla periyodik bakım 

yapılması gerektiği belirlenmelidir. Bu bildiride, periyodik bakımın bir dalı olan veri analiz yönteminin önemi ve bu yöntem ile 

adım adım en uygun periyodik bakım sürelerine nasıl ulaşılabileceği açıklanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler- Periyodik Bakım, Arıza Bakım, Veri Analizi, Bakım Maliyeti 
 

Determination of Optimal Maintenance Period by Data Analysis Method 

 
Abstract- The performance and competitiveness of manufacturing companies depend on the production system and  

depend on the sustainability, productivity, reliability and protection of the expected functions of machinery and equipment in 

these systems. Their sustainable safe production performance provides maintenance activities, proper maintenance management 

and maintenance strategies. Maintenance methods are usually divided into planned and unplanned. One of the planned 

maintenance sections is periodic maintenance. Every enterprise want their periodic maintenance to be carried out at the most 

appropriate time and cost. In order to meet these requirements, it must be determined how often equipment can fail over its 

service life and how often it should be periodically serviced based on the number of failures. In this paper, the importance of 

data analysis method, which is a branch of periodic maintenance, and how to get the most appropriate periodic maintenance 

times step by step through this method was explained. 

 

Keywords- Scheduled Maintenance, Corrective Maintenance, Data Analysis, Costs of Maintenance. 
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Özet- Bilimsel ve teknik alanda birden fazla bilim dalının üzerinde çalıştığı aydınlatma, günlük yaşantımızda 

büyük önem taşımaktadır. Özellikle evlerin aydınlatmasında enerji tasarrufu hedeflenirken diğer unsurlar 

çoğunlukla göz ardı edilmektedir.  Fiziksel ve ruhsal sağlığımızı etkileyen, çoğunlukla fark edemediğimiz veya 

normal kabul ettiğimiz bu durum, ileride bir sağlık sorunu olarak ortaya çıkabilmektedir. İş yerleri için 

aydınlatmada birçok standart olmasına rağmen, evlerde bu durum tavsiyelerle sınırlı kalmıştır.  

 

Klasik aydınlatma yönteminde, evin bağımsız bölümlerin tavan köşegenlerinin kesişme noktasına konulan 

aydınlatmanın doğru ve yeterli olmadığı bilinmektedir. Güçlü bir ışık kaynağının kendisinin veya yüzeylerden 

yansımasının görme konforuna etki etme durumu olan kamaşma sorununa genellikle gözümüz adapte 

olmaktadır. Malzeme üreticileri, ışık kaynağını kafesleme ve hareketli armatür gibi yöntemlerle kamaşmayı 

minimize etme yollarına başvurmaktadır. Kamaşma durumunda aydınlatma yeterince olsa bile baktığımız 

bölgelerde ki ayrıntıları görmek zorlaşmaktadır. Bu çalışmada, önemli bir aydınlatma parametresi olan kamaşma 

ve kamaşmayı ortaya çıkaran etkenler incelenmiştir. Bu incelemeler doğrultusunda bağımsız bölümlerdeki 

armatür konumlarının ve ışığın gelme açısının seçimi ile birlikte doğru aydınlatmanın nasıl olması gerektiği 

konusunda önerilerde bulunulmuştur.  Ev aydınlatmasında her bağımsız bölümün geometrisi, içinde kullanılan iç 

mekân yüzeyi malzemeleri, eşya durumu ve konumları dikkate alınarak özgün bir aydınlatma projesi olması 

gerektiği sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler- parıltı, birleşik göz kamaşması, görsel konfor 

 

HOME LIGHTING GLARE PROBLEMS AND SOLUTIONS 

 
Abstract- Scientific and technical field of multiple disciplines working on lighting, is of great importance in our 

daily lives. Especially when energy saving is aimed at illumination of houses, other elements are mostly ignored. 

This situation, which affects our physical and mental health, which we often do not realize or accept as normal, 

can emerge as a health problem in the future. Despite the fact that there are many standards for enlightenment for 

workplaces, this situation has been limited to homes. 

 

In the classical lighting method, it is known that illuminating the ceiling diagonal of the independent sections of 

the house is not correct and sufficient.A strong light source reflecting off of it or don't affect the comfort of 

seeing the surface state of glare problem adapting to taxis usually eyes. Material manufacturers , through 

methods such as fencing and glare light source is applied to the moving armature to minimize road. In case of 

glare, it is difficult to see the details in the regions we look at, even if the illumination is sufficient. In this study, 

we examined the factors that cause glare and glare, which are important lighting parameters. In the direction of 

these examinations, suggestions have been made about how to choose the fitting positions of the armature 

positions in the independent sections and the correct illumination with the selection of the beam coming angle. In 

house lighting, each independent section geometry, the interior surface material used, the condition of the article 

and its location must be taken into account and it should be an original lighting project. 

 
Keywords- brightness, unifiedglarerating, visualcomfort 
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Özet- Değişken manyetik alanlar enerji üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Manyetik alanı değişken 

yapmak için iki yöntem uygulanabilir Bunlardan birincisi bir nüveye sarılı dış yüzeyi yalıtılmış iletkene 

alternatif akım uygulamaktır. Diğerinde ise sabit mıknatısın döndürülmesidir. Faraday’ın indüksiyon kanunu 

göre manyetik alan değiştiğinde iletkenlerin içerisinde oluşan dairesel akım eddy akımı olarak 

adlandırılmaktadır. Eddy akımı kapalı bir döngünün içerisinde, manyetik alana dik düzlemlerde akar. Eddy 

akımı, sabit bir iletken içerisinde zamana bağlı değişen bir manyetik alan ile veya sabit bir mıknatısa göre 

hareketli bir iletken ile oluşturulabilir. Oluşan akımın büyüklüğü, manyetik alanın büyüklüğü, çerçevenin alanı, 

çerçevenin içerisindeki manyetik akının anlık değişim miktarı ile doğru orantılı ve üzerinde aktığı maddenin iç 

direnciyle ters orantılıdır. Demir içinde domainlerin yönünü değiştirmek için bir enerjiye gerek duyulması bütün 

makinalarda ve transformatörlerde ortak olan bir enerji kaybına neden olur. Bir demir nüveye uygulanan 

alternatif akımın her bir saykılı boyunca domainlerin yön değiştirmesi için harcanan enerjiye histeresiz kayıpları 

denir.   

 

Bu çalışmada, sabit mıknatıs ile oluşturulan değişken manyetik alanın ısıtma sistemlerinde kullanımı 

incelenmiştir. Ayrıca, bu yöntemle ısıtma maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın amacını 

gerçekleştirmek için, istenmeyen ama engel de olunamayan eddy akımları ve histeresiz olayı kullanılmıştır. Buna 

ek olarak, sabit mıknatıs materyallerin güçlü manyetik etkisi, döner disklerin değişken manyetik alanı ve 

ısıtılacak malzeme olarak manyetik olmayan fakat elektriksel termal iletken olan bakır kullanılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler- Değişken manyetik alan, ısıtma, eddy akımı, histeresiz 

 

USE OF TIME-VARIABLE MAGNETIC FIELD IN HEATING 
 

Abstract- Variable magnetic fields are widely used in energy production. Two methods can be applied to make 

the magnetic field variable. The first of these is to apply an alternating current to the insulated conductor on the 

outer surface of a core. The other is to rotate the permanent magnet. According to Faraday's induction law, the 

circular current generated in the conductors when the magnetic field changes is called the eddy current. Eddy 

current flows in a closed loop in planes perpendicular to the magnetic field. Eddy current can be generated by a 

time varying magnetic field in a constant conductor or by a moving conductor with respect to a fixed magnet. 

The magnitude of the generated current is proportional to the magnitude of the magnetic field, the area of the 

frame, the amount of instantaneous change of the magnetic flux in the frame, and is inversely proportional to the 

internal resistance of the active material. The need for an energy source to change the direction of the domains in 

the iron causes an energy loss common to all machines and transformers. The energy hysteresis losses of an 

alternating current applied to an iron core for the directional change of the domains during each cycle are called 

the energy hysteresis losses. 

 

In this study, the use of the variable magnetic field generated by a permanent magnet in heating systems has 

been investigated. It is also aimed to reduce heating costs with this method. Undesired but unobstructed eddy 

currents and hysteresis are used to achieve the purpose of the work. In addition, the strong magnetic effect of the 

permanent magnet materials, the variable magnetic field of the rotating disks, and the non-magnetic but 

electrically thermally conductive copper used as the material to be heated. 

 

Keywords- Variable magnetic field, heating, eddy current, hysteresis 
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Özet- Enerji dönüşüm sistemleri çok çeşitlidir. Bu sistemlerin en önemlilerinden birisi hiç kuşkusuz elektrik 

makineleridir. Elektrik enerjisinden mekanik enerji üretimi yaklaşık 150 yıldır devam etmektedir. Hızla gelişen 

teknoloji ile birlikte geçmişten günümüze kadar enerji dönüşüm sistemlerinde hızlı değişim göstermiştir. Bu 

değişim elektrik makinelerinde çok yavaş olmuştur. Kullanılan malzeme teknolojisi, motorların boyut ve 

kapasitesini etkilemektedir. Fakat bu değişim çalışma sisteminde bir değişikliğe neden olmamaktadır. 

Günümüzde verimleri %95 kadar ulaşılan motorlar yapılmaktadır. Bu çalışmada, motorların boyut-güç oranını 

etkileyen yeni nesil alaşımlı mıknatıslardan bahsedilmektedir. Çalışma yapılırken motor boyut - güç oranı 

değişimleri incelenmiştir. Ayrıca, elektrik motorunun kayıplarını azaltan, verimi artıran, enerji tasarrufu sağlayan 

alaşımlı mıknatıslar ile klasik mıknatıslar karşılaştırılmıştır. PM mıknatıslarla yapılan yeni nesil motorlar klasik 

motorların yerini alacağı ön görülmektedir. Özellikle elektrikli arabalarda yaygın olarak kullanılan kalıcı 

mıknatıslı senkron motorların (PMSM) alaşımlı mıknatıs üretimi, güç elektroniğindeki hızlı gelişme ile birlikte 

geleceğe ışık tutacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler- PMSM, alaşımlı mıknatıs, güç. 

DEVELOPMENTS IN ELECTRICAL MACHINERY 

TECHNOLOGY 

Abstract- Energy conversion systems are very diverse. One of the most important of these systems is 

undoubtedly the electric machines. Mechanical energy production from electricity has been ongoing for about 

150 years. With rapid developing technology, it has shown a rapid change in energy conversion systems from 

past to present. This change has been very slow in electrical machines. The material technology used affects the 

size and capacity of the motors. But this change does not cause a change in the working system. Nowadays, 

engines with efficiencies up to 95% are made. This work refers to a new generation of alloy magnets that affect 

the size-to-power ratio of the motors. The motor size - power ratio changes were investigated during the 

operation. In addition, energy-saving alloy magnets and conventional magnets, which reduce the losses of the 

electric motor, have been compared. The new generation motors made with PM magnets are expected to take the 

place of classical motors. The production of alloyed permanent magnets with permanent magnet synchronous 

motors (PMSM), which are widely used in electric cars, is expected to light the future with the rapid 

development of power electrons. 

 

Keywords- PMSM, alloymagnet, power. 
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Abstract- Organic dyes and complexes such as phthalocyanines (Pcs) may show photocatalytic properties against to 

photocatalytic degradation of pollutants [1]. The use of metallo phthalocyanines as organic photocatalysts in solution derives 

from their intense absorption bands in the visible and their thermal and chemical stability against self-degradation. Pcs have the 

advantage of high molar absorption capacity in visible light region and their max can be easily shifted by substitution with many 

different groups on peripheral and nonperipheral positions [2, 3].  

  

In this work, a new asymmetric phthalocyanine derivative with carboxylic acid end was synthesized. Central metal atom zinc 

was chosen to enhance photocatalytic activity. In this work, 1 was obtained by the reaction between 6(3,4-dicyanophenoxy)-2-

naphthoic acid and 4-nitrophthalonitrile. 1 was purified and then characterized by some spectroscopic techniques (FTIR, UV, 

HNMR and MS) and elemental analysis. Asymmetric ZnPc compound (3) was synthesized by reaction of 1 and 2 (Figure 1). 3 

was purified by column chromatography and characterized by some spectroscopic techniques (FTIR, UV, HNMR and MALDI 

TOF MS) and elemental analysis. The photo catalyst for the study was prepared in this way. At the next stage, photochemical 

measurements of the molecule (3) will be made and the photocatalytic performance will be assessed. Finally, Orange G as an 

organic pollutants will be taken at a certain concentration and decomposed with this photocatalyst. Thus, a new photocatalyst 

will be prepared to remove organic pollutants in the waste water.  

  

 

Figure 1. Synthesis method for ZnPc (3)  

  

Keywords- Phthalocyanine, photocatalyst, orange G.  
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Abstract- The first phthalocyanine compound in the class of macrocyclic compounds was obtained as a dark blue colored 

byproduct during the synthesis of o-cyanobenzamide from acetic acid and phthalimide in 1907 [1]. 20 years later, the first copper 

metallophthalocyanine compound was obtained as a blue colored and insoluble product while heating dibromobenzene with 

copper cyanide in pyridine at 200 °C in oil by Diesbach and Van Der Weid, but the structure was not elucidated [2]. In 1928, a 

blue-green colored impurity was observed in the reaction medium when phthalimide were industrially produced with the reaction 

of phthalic anhydride and ammonium in the Scottish Dyes Ltd. company. This impurity was found to be a by-product of 

phthalimide with iron and a very stable, insoluble pigment feature. The structure of the phthalocyanines was illuminated by the 

work of Linstead and his group from 1929 to 1933 [3]. Metallo phthalocyanine complexes, especially copper phthalocyanine, 

are produced in large quantities (about 110,000 tonnes per year) and are used as pigments.   

 
These pigments are not produced in Turkey, but is widely used in industry and completely imported. The commercial names of 

the molecules used as the common blue pigment are 15: 0, 15: 1 and 15: 3. On the other hand, there are derivatives of these 

molecules with green color, and known with Green 7 code in industry. These pigments are used in the production of 

masterbatches, inks, injection, extrusion, construction and industrial dyes both in our country and world. Especially 15: 1 coded 

blue pigment is used in masterbatch for the yarn industry too much.  

  

  
  

Figure 1. Some application areas of blue pigment (15:1).  

  
Keywords- phthalocyanines, pigements, 15:1.  
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Abstract- Phthalocyanines (Pcs) have many uses in advanced technology. In recent years, the applications of MPc complexes 

have expanded to fields such as photodynamic therapy (PDT) photodetectors, photoconductive agents in photocopiers, and 

electrocatalysts, but these complexes have others different application areas[1, 2]. Phthalocyanines exhibit exceptional thermal 

and chemical stability, and only strong acids act on MPc complexes. The solubility of MPc complexes is increased by linking 

functional groups to the main ring of the Pc. In particular, molecules that carry groups such as carboxylic acid or sulfonic acid 

to form water-soluble Pc are linked to the Pc ring [3]. However, the solvents used during the synthesis of these molecules are 

often toxic and boiling points are high. Therefore, alternative synthesis methods are required.  

 

In this study, the phthalocyanine derivatives given the synthesis method below (Figure 1) were synthesized in the solvent free 

medium. The reaction was carried out at 200 0C and 16 hours using the catalyst. The resulting Pc derivatives were characterized 

using spectroscopic techniques such as FTIR, UV-vis., NMR and MALDI TOF MS. As a result, the synthesis of this molecule 

has been successfully accomplished without solvent.  

  

CN 

Figure 1. Synthesis method of new phthalocyanine derivatives  

 

Keywords- Phthalocyanines, synthesis, characterization.  
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Abstract- Deep learning allows computational models of multiple processing layers to learn and represent data with multiple 

levels of abstraction mimicking how the brain perceives and understands multimodal information, thus implicitly capturing 

intricate structures of large‐ scale data. In the meantime, recent advances in deep learning, encompassing neural networks, 

hierarchical probabilistic models, and a variety of unsupervised and supervised feature learning algorithms, have brought about 

tremendous development to many areas of interest to the engineering community. In this study, a brief introduction for deep 

learning and its application on control engineering have been presented.  

  

Keywords- Deep learning, controller design, control engineering, big data.  
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Abstract- In order to evaluate different modeling techniques for Unglazed Transpired Collectors (UTC), not only mathematical 

modeling method for UTC based on heat transfer expressions to estimate the various heat transfer coefficients for the UTC 

components and empirical relationship, but also grey predicting approach have been designed and introduced, in this study. 

Thermal performance experiments of UTC have been carried out on an optimized experimental setup. Firstly, obtained 

experimental results have been compared with the mathematical model. To constitute a common point, output temperature of 

the UTC has been selected as the output variable. Then, a grey predictor has been used to forecast the output temperature with 

higher accuracy with the aid of simple mathematical equations. Finally, obtained results have been compared and comparison 

results have been illustrated in both graphical and tabular form. Grey predictor is the simplest method to forecast the output 

temperature with high accuracy.  

  

Keywords- Solar heating, grey modeling, grey predictor, unglazed transpired collectors.  
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Abstract- In this study, dependency structure of order statistics which are widely used in statistical hypothesis, 

prediction problems, statistical process controls, reliability, risk management and many applied areas have been 

investigated with copulas. Dependency relations of the extreme order statistics 
(1) ( ), nX X  have been examined 

for different n  values and the suitability of Clayton, Gumbel, Gaussian and min-max-copula families to the data 

set has been explored by Chi-square goodness of fit test from depending on the change of these relations. Let’s 

assume that random samples are drawn from X ~ (0,1)N  distribution and 
(1) (2) ( ), ,..., nX X X  are order 

statistics of these samples. For different n  values   ( n =2, 0, 20,100) the results classified with 4 × 4 quartile 

points for 𝑋(1) , 𝑋(𝑛) extreme order statistics are obtained. Chi-square (
2 ) values for each  copula family is 

calculated by using the obtained values and repeated 500r  times. According to the analysis results, min-max 

copula has been found the best-fit copula for small n  values. However, none of the copulas have been found 

suitable for large n values. Consequently, although the-best fit copula for dependency structure of order statistics 

is min-max copula, it is shown with simulation that min-max copula is more convenient for small n values. 

 

Key words- dependent structure, order statistics, copula 
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Abstract- Copulas are the special functions obtained with a combination of functions. Therefore, appropriate 

conversions can be made to create new copulas or to improve the existing copulas. Many researchers have recently 

aimed to obtain variables with higher correlation by improving the existing copulas or constructing new copulas. 

In this study, a new copula which has negative quadrant dependency has been introduced. A new form of Farlie-

Gumbel-Morgenstern (FGM) copula is obtained by applying FGM copula. Kendall’s   and Spearman’s  values 

for the new form of FGM copula has been obtained to have larger bounds on the negative side. The data set is 

simulated from FGM copula and the new form of FGM copula. Then, dependency structure is analyzed with scatter 

plot of data obtained from copulas. 

Keywords- FGM copula, new form of FGM, negative quadrant dependency 
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Abstract- In order to investigate the relationship between variables, it is necessary to reveal the dependency 

structure between variables and because of this reason, the concept of “copula” is being used in statistics literature 

in recent years. The main purpose of the copula function is to find out the multivariate distribution best suited for 

the observed data also by revealing the dependency structure. Copulas are used in many studies such as statistics, 

economics, actuary, financial and risk management, time series and modelling. In this study, an application of 

meteorological data with some copulas is given. These copula families are Gumbel, Clayton, Frank and Gaussian. 

The best-fit copula family is determined for the dependence structure of monthly lowest and highest air 

temperature records from 1985 to 2016 in Ankara. Akaike Information Criteria (AIC) and Bayesian Information 

Criteria (BIC) are used to determine the best-fit copula. According to the analysis results, the best-fit copula family 

is determined as Frank copula. In addition, the best-fit copula family is examined with scatter plots of the data 

obtained from copulas. 

 

Keywords- copula, dependency structure, meteorological data, air temperature. 
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Abstract- Today, "kinetic" and "biomimetic" approaches are used as a design strategy in the discipline of architecture which has 

become an interdisciplinary field. They are used  in building  construction which known as the "biomimetic" approaches, which 

take the principle of conscious mimicry of nature and which are located at the intersection of biology and architecture and the 

known as "kinetic" architectural approaches which having  the movable whole structure or the elements of building.These design 

approaches aim to produce solutions that can meet the needs of people at the optimum level. In this context, 'biomimetic and 

kinetic' design approaches in the study were aimed to be investigated in terms of their use in architecture after being based on 

literature. In scope, the purposes of kinetics and biomimetic design strategies in architecture are discussed. In the method, 3 

architectural structures using only kinetic approach and 3 non-kinetic architectural structures using biomemic were investigated, 

and biomimetic properties of structures in terms of mechanism type and design approach were compared and evaluated with the 

obtained table. As a result, the advantages to be achieved by using these approaches together are put forward and it is predicted 

that architects should be informed by these new design methods for the designs to be made in the coming periods 

 

Keywords- Biomimicry, Kinetic, Design Approaches, Architecture. 

 

 

 

 

139



                      
 
 
 
 

 

 SETSCI Conference Indexing System, 
Volume 2 (2018), 140-141 

Bulanık Kontrol Tabanlı Fizyolojik Yaşam Alanı Otomasyonu 

Fatih TAHTASAKAL1*+, Ö.Fatih KEÇECİOĞLU 1 , Ahmet GANİ1 ve Mustafa ŞEKKELİ1 

1Elektrik –Elektronik Mühendisliği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye 
*Corresponding author: *fatihtahtasakal@hotmail.com 

+Speaker: *fatihtahtasakal@hotmail.com 

Presentation/Paper Type: Oral / Abstract 

 

Özet- İnsan hayatı içerisinde birçok durum, kesin olmayan anlatımlarla tarif edilmektedir. Bulanık küme teorisi, insan 

düşüncelerinin ve ifadelerinin belirsizliğiyle baş etmede güçlü bir araç olarak, 1965 yılında Azerbaycanlı Prof. Dr. Lotfi A. 

Zadeh tarafından ortaya çıkartılmıştır. Klasik küme yönteminde bir eleman ya kümeye dahildir (1), ya da dahil değildir(0). 

Bulanık küme yönteminde ise, eleman 0 ve 1 arasında bir değer alabilir. Klasik küme yönteminde bir ortam sıcak ya da soğuk 

gibi kesin ifadelerle belirtilirken, bulanık küme yöntemi yardımıyla az sıcak, çok sıcak, az soğuk, çok soğuk gibi kesin 

olmayan matematiksel modellemeler yapmamız mümkün olmuştur. Örneğin klasik küme yönteminde 1.80m ve daha uzun 

boylu olan insanların uzun, 1.80m’den kısa olan insanların kısa boylu olduğunu belirten bir küme varsa, 1.75m uzunluğunda 

bir insan kısa kabul edilir. Aynı zamanda 1.55 boyunda olan bir insanda kısa kabul edilir. Oysaki bu iki kişi arasında ciddi bir 

fark söz konusudur. Bulanık mantık teoreminde ise 1.75m boyunda insan az kısa, 1.55 boyunda insan ise çok kısa olarak 

belirtilebilir. 

 

İnsanın bilgi ve tecrübelerinden faydalanılarak, bunların kurallar halinde işlenip matematiksel fonksiyonlara dönüştürülmesiyle 

meydana gelen bulanık kontrol, lineer olmayan sistemlerin kontrolü ve geliştirilen uygulamaların performansının arttırılması 

amacıyla gereklidir.Bu kontrol teknolojisi evlerimizde kullandığımız ürünlerden endüstriyel sistemlere varıncaya kadar geniş 

bir yelpazede tercih edildiğinden büyük bir hızla gelişmektedir. Günümüzde yaşam alanları her geçen gün, insan hayatını daha 

da kolaylaştıracak şekilde dizayn edilmekte ve daha konforlu hale getirilmektedir. Ev otomasyonu için en uygun kontrol 

yöntemlerinden birisi, dışarıdan gelen verilerin lineer olmamasından ve kompleks olarak işlenmesinden dolayı bulanık 

kontroldür.  

 

Esnek bir modellemeye izin veren bulanık mantığa dayalı sistemler, insan düşünce sistemine yakın bir anlayışla, 

mikroişlemciler yardımıyla, ilerleyen yıllarda özelliklede akıllı ev sistemlerinde daha çok öneme sahip olacak gibi 

gözükmektedir. Ev içerisindeki ortam sıcaklığı ve nem değerlerinin istenilen değerde olmasına ilaveten aydınlatma 

sistemlerinde ışık miktarı ve ışığın titreşimi insanların sağlığı açısından önemli bir etkendir. Kötü bir aydınlatma sistemi 

insanda baş ağrısına, göz bozulmalarına, sinirli bir ruh halinde olmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada mikrodenetleyici 

içerisine gömülen bulanık kontrol modeli yazılımıyla, yaşam alanı içerisindeki sıcaklık, nem ve aydınlatmanın fizyolojik 

açıdan kontrol edilerek kullanıcı dostu bir sistem geliştirilmesinin öneminden ve kapalı mekanlarda kontrol sistemleri için 

bulanık model tekniği kullanılmasının avantajlarından bahsedilmektedir. 

 

Bulanık kontrol tabanlı geliştirilen uygulamalar her geçen gün farklı bir alanda karşımıza çıkmaktadır.  Bulanık mantık ile 

uygun üyelik fonksiyonları kullanılarak geliştirilen yazılımların mikrodenetleyicilere gömülmesiyle, insan müdahalesi 

olmadan, sanki insan var gibi yapay zeka uygulamalarıyla insanı taklit ederek gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilen 

sistemlerin enerji tasarrufuna sağladığı yararlar olduğu ve daha düşük maliyetler ile başarılı sonuçlar verdiği görülmektedir. 

Gerçekleştirilen sistemde geleneksel kontrol yöntemlerine göre bulanık kontrolün birçok avantajı bulunduğu ortaya çıkmıştır.  

Örneğin geleneksel kontrol sistemlerinde hava soğuksa ısıtıcı çalıştırılır. Fakat bulanık kontrol tekniğinde önce havanın ne 

kadar soğuk olduğu tespit edilir. Elde edilen sonuçlara göre ısıtıcının ısısı gerekli miktarda ayarlanarak çalıştırılır. İstenilen 

nem ve sıcaklık değerlerinde, bulanık kontrol ile klasik kontrol yöntemine göre daha hassas, hızlı ve kararlı sonuçlar elde 

edilmiştir. Sistemin farklı ortam koşullarında bile insanlar için optimum değerlerde ayarlama yaptığı ve ihtiyaca göre çalıştığı 

görülmektedir.             
           
Anahtar kelimeler- Yapay zeka, Bulanık kontrol, Fizyolojik ev otomasyonu, Mikrodenetleyiciler ile bulanık mantık 

 

 

Fuzzy Control Based Physiological Home Automation 

Abstract- Many situations in human life are described with uncertain narratives. The fuzzy set theory has revealed as a 

powerful tool to deal with the uncertainty of human thoughts and expressions, by Azerbaijani Prof. Dr. Lotfi A. Zadeh in 1965. 

In the classical cluster method, an element is either included or not included in the cluster. In the fuzzy set method, the element 

can take a value between 0 and 1. In the classical cluster method, while an environment is specified as definite expressions 

such as hot or cold, with the help of the fuzzy set method, it was possible to make imprecise mathematical models such as little 

hot, very hot, little cold, very cold. For example, in a classical cluster method, if a population with a height greater than 1.80m 
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and 1.80m is tall and a person shorter than 1.80m is short, a person with a height of 1.75m is considered short. At the same 

time, a person with a height of 1.55 is regarded as short. However, there is a serious difference between these two people. In 

the fuzzy logic theorem, a person with a height of 1.75m is little short and a person with a length of 1.55 is very short. 

 

Fuzzy control, which is based on the knowledge and experience of a person and transformed into rules and mathematical 

functions, is necessary to control nonlinear systems and to improve the performance of developed applications. This control 

technology is developing rapidly, since it is preferred in a wide range of products, from products we use in our homes to 

industrial appliances. Nowadays, living areas are being designed making human life even easier and made more comfortable 

every day. One of the most suitable control methods for home automation is fuzzy control, due to the non-linearity and 

complex processing of external data.  

Systems based on fuzzy logic, which allows for a flexible model, seems to be more featured in smart home systems in the 

following years, with the help of microprocessors, with an approach that is close to the human thought system. In addition to 

the ambient temperature and humidity values in the home being at the desired value, the amount of light and the vibration of 

the light is also an important influence on people's health in the lighting systems. A bad lighting system causes headaches, eye 

disturbances and an irritable mood. In this study, the importance of developing a user friendly system by controlling the 

temperature, humidity and illumination in the living area from the physiological point of view is discussed and   advantages of 

using fuzzy modeling technique for control systems in closed spaces, with the fuzzy control model software embedded in the 

microcontroller. 

Developed applications with fuzzy control base, view of different field emerges each day. By embedding software into 

microcontrollers developed with fuzzy logic using appropriate membership functions, without human intervention,  as if there 

were human beings, that real-time systems imitating humanity with artificial intelligence applications are the benefits that 

energy saving provides and it is seen that it gives successful results with lower costs. Fuzzy control has many advantages over 

conventional control methods in the realized system. For example, in conventional control systems, if the air is cold, the heater 

is operated. However, in the fuzzy control technique, it is first determined how cold the air is. According to the results 

obtained, the temperature of the heater is adjusted to the required amount. For the desired humidity and temperature values, 

more accurate, faster and more stable results are obtained with fuzzy control  than the conventional control method. Even 

under different ambient conditions, it seems that the system has set the optimum values for people and worked according to 

their needs. 

         

Keywords- Artificial intelligence, Fuzzy control, Physiological home automation, Fuzzy logic with microcontrollers 
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Özet- Yeşil çay Camellia sinensis yapraklarının, siyah çay ve oolong çaya göre çok az fermente edilmesi veya hiç fermente 

edilmemesi ile elde edilen bir üründür. Yeşil çayın daha çok fermente edilen siyah çay ve oolong çaya göre daha iyi sağlıksal 

etkilere sahip olduğu bildirilmektedir. Yeşil çayın sahip olduğu bu sağlıksal faydaları sağlayan başlıca bileşenler polifenollerdir. 

Yeşil çayda bulunan bu polifenoller; Epikateşin (EC), Epikateşingallat (ECG), epigallokateşin (EGC) ve epigallokateşingallat 

(EGCG)’dır. Epidemiyolojik çalışmalar, çay tüketiminin bazı kanser türlerinin, kardiovasküler rahatsızlıkların, diyabetin, 

obezite, alzaymır gibi bazı kronik ve dejeneratif hastalıkların riskini azaltabildiğini göstermiştir. Aynı zamanda yeşil çaydan elde 

edilen kateşinlerin antioksidan, antikarsinojenik ve antienflamatuar gibi çeşitli biyolojik özellikleri sergilediği bildirilmektedir. 

Bu biyolojik özellikler, yeşil çay polifenollerinin fonksiyonel gıda üretiminde kullanımını mümkün kılmaktadır. Yeşil çay 

kateşinleri fonksiyonel gıda üretmek amacı ile ekmek, kek, bisküviler, et ürünleri, yoğurt gibi çeşitli gıda ürünlerine 

eklenmektedir. Fonksiyonel gıda üretmede karşılaşılan önemli problemlerden biri ise, söz konusu biyoaktif bileşenlerin gıda 

işleme, depolama ve gastrointestinal sistem boyunca aktivitelerinin korunmasıdır. Nutrasötik ürünlerin hastalıkları önlemedeki 

etkinliği aktif ingrediyentin biyoyararlılığını korumasına bağlıdır. Çünkü yeşil çay kateşinlerinin sıcaklık, pH (özellikle nötüre 

yakın veya alkali pH’da), ışık, oksijen ve enzimatik olaylar gibi çevresel etkilere maruz kaldıklarında 

degradasyon/epimerizasyona uğradıkları bildirilmiştir. Ayrıca midedeki kalış süresinin yetersizliliği, bağırsaktaki düşük 

geçirenlik ve/veya çözünürlükten dolayı ağız yolu ile verildikten sonra bu bileşenlerin sadece çok az bir oranı mevcut kalır. 

Bunun yanısıra fonksiyonel gıda üretiminde, fenolik bileşenler proteinler gibi gıda bileşenleri ile ilişkiye girebilirler ve bu durum 

da agregasyona ve çökmelere sebep olarak polifenollerin miktar ve /veya fonksiyonellik kaybına sebep olurlar. Aynı zamanda 

bu kateşinlerin çoğu birçok tüketicinin sevmediği acı ve buruk bir tada da sahiptir. Bu durum yeşil çay tüketimini ve yeşil çay 

polifenollerinin eklendiği gıdaların tüketimini de etkilemektedir. Bunun yanısıra gıdaların işlenmesi ve depolanması esnasında 

karşılaşılan şartlar altında veya gastrointestinal sistemde (enzimler, pH veya diğer besinlerin varlığı) bu bileşenlerin stabil 

olmayışı, polifenolleri de içeren nutrasötik bileşenlerin bahsedilen potansiyel sağlık etkilerini ve aktivitelerini de sınırlandırır. 

Dolayısıyla bu bileşenlerin hedeflediği fizyolojik etkenleri gösterebilmesi için tüketilene kadar ve tüketim esnasında bir takım 

koruyucu mekanizmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışmada, yeşil çay polifenolleri, biyoyararlılıkları ve biyoyararlılıklarının 

korunabilmesinde kullanılan ve kullanılabilecek yenilikçi yaklaşımlardan olan enkapsülasyon yöntemlerinden bahsedilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler- Yeşil çay, polifenoller, biyoyararlılık, enkapsülasyon 

 

Increasing The Bioavailability of  

Green Tea Polyphenols by Encapsulation 

 
Abstract- Green tea, is a product obtained from less or non-fermented leaves of Camellia sinensis than black or oolong tea. It 

has been reported that green tea has more health benefits compared to black and oolong teas which are more fermented. The 

main components that ensure health benefits of green tea are its polyphenolics. These compounds can be listed as Epicatechin 

(EC), Epicatechin gallate (ECG), Epigallocatechin (EGC) and Epigallocatechin gallate (EGCG).  Epidemiological studies show 

that the consumption of tea can reduce the risk of certain chronic and degenerative diseases like certain forms of cancers, 

cardiovascular diseases, diabetes, obesity, and Alzheimer’s disease, etc. It is also reported that catechins that are obtained from 

green tea exhibit various biological properties including antioxidant, anti-carcinogenic, and anti-inflammatory activities. These 

biological properties make it possible to use green tea polyphenols in functional food production. Green tea catechins can be 

added to various foods, like breads, cakes, biscuits, meats and yoghurts in order to produce functional foods. One of the most 

important challange in producing functional foods is to preserve these bioactive ingredients’ activity during food processing, 

storage and gastointestinal tract. The effectiveness of nutraceutical products in preventing diseases depends on preserving the 

bioavailability of the active ingredients. This is a critical problem since green tea catechins have been reported to undergo 

degradation/epimerization when exposed to the environmental effects including temperature, pH (especially nearly neutral or 

alkali), light, oxygen and enzymatic actions. Moreover, only a small proportion of the molecules remain available following oral 

administration, due to insufficient gastric residence time, low permeability and/or solubility within the gut. Because of these 
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reasons, we utilize the low level of the green tea polyphenols which have many bioavailability. Beside this, in the production of 

functional foods, phenolic components can be associated with food components such as proteins. And this leads to loss of 

quantity and/or functionality of polyphenols as a result of aggregation and precipitation. At the same time, most of these green 

tea polyphenols have a bitter and stringent taste that many consumers do not like. This situation also affects the consumption of 

green tea and the consumption of these polypenols added foods. Moreover, these ingredients are unstable under conditions 

encountered in food processing and storage (temperature, oxygen, light), or in the gastrointestinal tract (pH, enzymes, presence 

of other nutrients). All of these conditions limit the activity and potential health benefits of the nutraceutical components, 

including polyphenols. Therefore, in order to ensure the physiological effectiveness of these active compounds, it is necessary 

to provide series of protective mechanisms during consumption and until consumed. In this study, green tea polyphenols, their 

bioavailabilities and innovative approaches including encapsulation methods that are used to preserve green tea polyphenols are 

presented. 

 

Keywords- Green tea, polyphenols, bioavailability, encapsulation 
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Özet- Biyolojik aktivitelerin farklı ortamlardaki farklı davranışlarından dolayı moleküler etkileşimler kimyada her zaman popüler 

bir konu olmuştur [1]. Yüksek kuantum verimine sahip olabilen ve kolayca ayarlanabilen lüminesans özelliklerinden dolayı 

kuantum noktalar, biyolojik moleküllerin algılanması için yaygın fotolüminesans nanomalzemeler haline gelmiştir. Son yıllarda 

karbon temelli kuantum noktalar (CQDs), farklı dalga boylarındaki emisyonları, kararlılıkları, biyo-uyumlulukları ve düşük 

maliyet gibi üstün özellikler taşıdıkları için oldukça ilgi çekmeye başlamışlardır. Literatürde karbon temelli kuantum noktalarının 

hazırlanması için farklı çıkış malzemeleri, dolayısıyla farklı yöntemler rapor edilmiştir. Bu çalışmada, karbon ve azot kaynağı 

başlangıç malzemeleri kullanılarak farklı CQDs sentezlenmiştir. Azot kaynağı olarak glutatyon sabit tutulurken karbon kaynağı 

olarak sitrik asit, glikoz ve glutamik asit kullanılmıştır. Bu karbon ve azot kaynakları kullanılarak çalışmada tek basamaklı piroliz 

yöntemi kullanılmıştır [2]. Elde edilen CQDs’ın saflaştırılması ve ürünlerin elde edilmesi için kolon kromatografisi 

kullanılmıştır. Kuantum verimleri sırasıyla glutatyon-sitrik asit, glutatyonglukoz ve glutatyon-glutamik asit çiftleri için %58.9, 

%27.0 ve %8.2 olarak hesaplanmıştır. CQDs’ın karakterizasyonu yapıldıktan sonra, elde edilen CQDs’ın alanin, arjinin, 

asparajin, aspartik asit, sistein, sistin, histidin, izolösin, lösin, lizin, metiyonin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, 

valin miktarlarıyla fotolüminesans şiddetindeki değişiklik izlenmiştir.   
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Effect of Carbon Source in Preparation of Heteroatom Doped Carbon 

Quantum Dots as Fluorescent Probe for Amino Acids  

 
Abstract- Molecular interactions have been a hot topic in chemistry because of their importance in different processes from 

biological activities [1]. Quantum dots with strong and easily tunable luminescence and high emission quantum yields have 

become well-established photoluminescent nanomaterials for the sensing of biological molecules. In recent years carbon-based 

quantum dots (CQDs) have attracted substantial research interest due to their outstanding merits in terms of full-color 

luminescence, stability, biocompatibility and low cost. In the literature, different starting materials and therefore procedures have 

been reported for the preparation of carbon-based quantum dots (CQDs). Herein, different CQDs were synthesized using starting 

materials based on carbon and nitrogen. Glutathione, as nitrogen source, was kept stable and we changed carbon source by using 

citric acid, glucose and glutamic acid. A one-step pyrolysis method was used by mixing adequate quantity of carbon and nitrogen 
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source. [2]. After this process, column chromatography was used for the purification of the resultant CQDs and to remove the 

precursors. The quantum yields were estimated as 58.9%, 27.0% and 8.2% for glutathione-citric acid, glutathione-glucose and 

glutathione-glutamic acid couples, respectively. After the characterization of CQDs were performed, the sensing capability of 

the obtained CQDs towards alanine, arginine, asparagine, aspartic acid, cysteine, cystine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, 

methionine, phenylalanine, proline, serine, threonine, tryptophan, tyrosine, valine was determined in solution phase by following 

the change in photoluminescence intensity.  

 

We express our deep thanks to the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) for financial support 

(215Z222).  
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Özet- Sahip oldukları farklı optik, elektronik ve kimyasal özelliklerinden dolayı altın nanopartiküller (AuNPs), geçtiğimiz on yıl 

içerisinde çeşitli sensör türleri için son derece dikkat çekici özellikler sergilemeye başlamışlardır [1]. Daha özgün özellikler ve 

seçici nitelik gösterebilmeleri için AuNPs’lerin yüzeyleri seçici grup/makromoleküllerle fonksiyonlandırılmaktadır. Bu 

kapsamda, siklodekstrinlerin (CD) çeşitli moleküller için uygun bir konuk-konukçu niteliği taşıdığı bilinmektedir. AuNPs ve 

CD’nin bu avantajları ele alınarak, bu çalışmada amino asit enantiyomerlerinin tayini için optik bir nanosensör rapor edilmiştir. 

Bu amaçla, HAuCl4 'un β-CD varlığında indirgenmesiyle β-CD ile fonksiyonlandırılmış AuNPs (CD@AuNPs) sentezlenmiştir. 

Bu bağlamda, hazırlanan HAuCl4 ve β-CD çözeltileri oda sıcaklığında homojen bir çözelti verecek şekilde karıştırılmıştır. Daha 

sonra, çözelti 100°C'ye ısıtılmış ve 4 saat karıştırılmıştır. Sentez sonrası renk, AuNPs'lerin oluşumunu kanıtlayan berrak kırmızı 

rengine dönüşmüştür [2]. AuNPs yüzeyine β-CD’lerin fonksiyonlandırıldığını ortaya koymak için, βCD@AuNPs’lerin yapısal 

karakterizasyonu FT-IR spektroskopisi ve UV-Görünür bölge spektroskopisi ile yapılarak yalın β-CD ve AuNPs ile 

karşılaştırılmıştır. Sensör performansının belirlenmesinde, test edilen biyoaktif moleküllere (prolin, fenilalanin, lösin, treonin, 

valin, glutamin, tartarik asit, serin, mandelik asit, metiyonin, alanin, sistin, triptofan, tirozin, histidin, arjinin, lisin varlığında) 

karşı β-CD@AuNPs çözeltisinin renk değişimleri spektrofotometrik olarak izlenmiştir. Bu sonuçlar, β-CD@AuNPs’lerin farklı 

davranış ortaya koyduğunu göstermiş olup bu nanosensörün diğer biyomoleküllerin tayini için de seçici bir araç olabileceğini 

sergilemiştir.    
 

Anahtar Kelimeler-  Altın nanopartikül, nanosensör, amino asit enantiyomerleri.  

 

A Functionalized-Gold Nanoparticles Based Optical Nanosensor for 

Biomolecule Detection  
  
Abstract- Over the past decade, gold nanoparticles (AuNPs) have stimulated great interest in various types of sensors because 

they possess many attractive properties such as optical, electronic and chemical features [1]. In order to gain more intrinsic 

properties and much more selectivity, the surface of AuNPs is functionalized by selective groups/macromolecules. In this regard, 

cyclodextrins (CD) are known as capable module units to host various molecules. Taking advantage of AuNPs and β-CD, we 

herein report an optical nanosensor for sensing of amino acid enantiomers. To this aim, we synthesized β-cyclodextrin 

functionalized gold nanoparticles (βCD@AuNPs) by reduction of HAuCl4 in the presence of β-CD. Within this respect, the 

prepared solutions of β-CD and HAuCl4 were mixed at room temperature to give a clear solution. Then the resultant was heated 

at 100 °C and stirred for 4 h leading to the formation of Au nanoparticles. The color turned to red wine proving the formation of 

AuNPs [2]. To prove the settlement of β-CDs on AuNPs, the structural characterization of β-CD@AuNPs was performed by FT-

IR and UV-Vis spectroscopy, and compared to bare β-CD and AuNPs. The sensor performance was evaluated by following the 

colour change in the presence of the tested bioactive molecules (herein, proline, phenylalanine, leucine, thereonine, valine, 

glutamine, tartaric acid, serine, mandelic acid, methionine, alanine, cystine, tryptophan, tyrosine, histidine, arginine, lysine were 

tested as model analytes) in solution. The results show that β-CD@AuNPs exhibits different affinity and this nanosensor can 

pave the way for selective detection of the other biomolecules.  

  

Keywords- Gold nanoparticles, nanosensor, amino acid enantiomers.  

 

Referans  

[1] Zor, E. and Bekar, N., Biosens. Bioelectron. 2017, 91, 211–216.  

[2] Huang, T. et al., J. Phys. Chem. C 2009, 113, 13636–13642.  

146



                      
 
 
 
 

 

 

 

SETSCI Conference Indexing System, 
Volume 2 (2018), 147-147 

  

Hepatit Karar Destek Sistemlerinde Sınıflandırma Yöntemlerinin  

Performansının İncelenmesi  

Investigation of the Performance of Classification Methods in Hepatitis 

Decision Support Systems  

Sema Güzel1*+, Ahmet Alkan1   

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Kahramanamaraş, Türkiye    
*Corresponding author: sema.ergun@hotmail.com 

+Speaker: sema.ergun@hotmail.com 

Presentation/Paper Type: Oral / Abstract 

 

  

Özet   

Gelişen bilgi teknolojileri ile birlikte tıp ve sağlık alanında daha etkili, daha hızlı, daha doğru karar vermek ve karar  

vermeyi kolaylaştırmak amacıyla tıbbi karar destek sistemleri kullanılmaktadır. Tıbbi karar destek sistemleri için önemli bir yere 

sahip olan veri madenciliği sayesinde büyük ölçekli veriler arasında değeri olan bilgiyi elde etmek, verilerin birbirleri ile olan 

bağlantısını ortaya koymak ve ileriye yönelik olarak öngörülerde bulunmak mümkündür. Bu çalışmada hepatit hastalığının 

birtakım belirleyici özellikler neticesinde ölümcül olup olmadığının belirlenmesinde, tıbbi karar destek sistemlerinde kullanılan 

veri madenciliğinde tahmin edici model olan sınıflandırma modellerinin başarıları araştırılmıştır. Bu amaçla hepatit hastalığına 

ait veri seti analiz edilerek, ön işlenmiş veri setine C4.5 karar ağacı, k-NN (IBK), Naive Bayes ve çok katmanlı yapay sinir ağı  

(MLP) sınıflama yöntemleri WEKA programı aracılığıyla uygulanmıştır. Uygulanan yöntemlerin hepatit teşhisindeki başarı 

oranları karşılaştırıldığında tüm yöntemler kabul edilebilir başarıya sahip olmakla birlikte % 89,03 başarı oranıyla en başarılı 

C4.5 karar ağacı sınıflandırma yönteminin olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışma ile elde edilen sonuçlar, hepatit hastalığı için 

tanı koymada tıbbi karar destek sistemi olarak C4.5 Karar Ağacı algoritmasının etkili bir şekilde kullanılabileceğini göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler – Veri Madenciliği, Sınıflandırma Algoritmaları, Karar Destek Sistemleri, Hepatit, WEKA  

  

  Abstract  

  

 In addition to developing information technologies, medical decision support systems are used to make decisions more effective, 

faster, more accurate and easier to make decisions in medicine and healthcare. With data mining, which is an important part of 

medical decision support systems, it is possible to obtain valuable knowledge among large-scale data, to show the linkage of 

data with each other, and to foresee the future. In this study, the success of classification models, which are predictive models of 

data mining used in medical decision support systems, has been investigated in determining whether hepatitis disease is fatal in 

terms of certain determinants. For this purpose, data set of hepatitis disease was analyzed and C4.5 decision tree, k-NN (IBK), 

Naive Bayes and multilayer artificial neural network (MLP) classification methods were applied to preprocessed data set through 

WEKA program.When the applied methods success rates of the hepatitis-diagnosed were compared, although all methods have 

acceptable performance, It was determined that the most successful C4.5 decision tree classification method with success rate of 

89.03%.The results of the study demonstrated that the C4.5 Decision Tree algorithm could be used effectively as a medical 

decision support system for diagnosing hepatitis.  

  

Keywords – Data Mining, Classification Algorithms, Decision Support Systems, Hepatitis, WEKA  

 
  

 

147



                      
 

 

 

 

 

 

 

 

SETSCI Conference Indexing System, 
Volume 2 (2018), 148-148 

An investigation into Changes in Lubricant Oil Properties after a 

LongTerm Usage  

  
Ecem Muge Andoglu1 and Alev Akpinar Borazan1*  

1Department of Chemical Engineering, Bilecik Seyh Edebali University, Turkey  
*Corresponding author: alev.akpinar@bilecik.edu.tr 

+Speaker: alev.akpinar@bilecik.edu.tr 

Presentation/Paper Type: Oral / Abstract 

  

  

Abstract- Lubricant oils are products designed to form a protective film that reduces wear and friction of machinery moving 

parts, protect against corrosion, cool surfaces, and reduce energy consumption. During operation, lubricant undergoes chemical 

changes due to contamination and oxidation, decreasing its effectiveness up to a point that no longer meets quality specifications 

and needs replacement. The main objective of this study is the investigation of the changes in physical and chemical properties 

of lubricating oils used in different units after a long-term usage. A set of four lubricant oil samples used in the reductors and 

press machines were collected from different industrial plants. In experimental step density, refractive index, pH, moisture, ash 

and viscosities at 40 ºC were measured after and before usage. According to the experimental results, a significant decrease was 

observed in the dynamic viscosity of the lubricant oils from the reductors, while a negligible increase was determined in the ones 

collected from the presses. Besides, no significant change in refractive index and density was found for all samples. Moreover, 

to determine the changes in color and structure due to usage, UV spectrometer and FT-IR analyzes of both waste and virgin oil 

samples were also performed.  

  

Keywords- lubricant oil, waste oil, dynamic viscosity, refractive index  
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Özet- Enerji ihtiyacının her geçen gün artması ile alternatif enerji kaynaklarının kullanımı artmaya başlamıştır. Bu 

artış ile birlikte günümüzde alternatif enerji kaynaklarından enerji üretimi elde edilmeye çalışılmaktadır. Birçok 

firma büyük rüzgâr türbinleri, güneş santrallerin kurulumunu öncelikli yatırım planları arasına almıştır. Fakat, özel 

ve tüzel kişiler küçük güçte kurulacak rüzgâr türbinleri için büyük firmaların gerisinde kalmaktadır. Özel ve tüzel 

kişiler küçük güçte kurulacak türbinler için yol haritası belirlemekte zorluk çekmektedir. Bu çalışmada, düşük 

güçte kurulacak rüzgâr türbinleri için yol gösterici olması amacıyla yazılım geliştirilmiştir. Hazırlanan yazılım ile 

kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda hangi türbini seçmesi gerektiği konusunda yardımcı olunmaya çalışılmaktadır. 

Hazırlanan yazılıma ait ekran görüntüsü Şekil 1’de verilmiştir.  

 

 
 

Şekil 1. Hazırlanan yazılıma ait ekran görüntüsü. 

 

Çeşitli firmaların piyasada var olan türbin özellikleri yazılım içerisine gömülmüştür. Türbinlerin kaç m/s ne kadar 

güç üretebilecekleri türbin güç eğrilerinden faydalanılarak yapılmıştır. Herhangi bir firmanın türbini seçildiğinde, 

türbine ait maksimum güç, direk uzunluğu, rotor çapı ve güç eğrileri ve ortalama maliyeti uygulama da 

görüntülenebilmektedir. Buna ek olarak türbinin, 1-10 m/s, 11-20 m/s, 21-30 m/s hızlar arasında üretebilecekleri 

maksimum güç miktarı görüntülenebilmektedir. Küçük güçte kurulacak türbinler için hazırlanan yazılım 

eklentisinin kullanılabilmesi için bölgenin yıllık ortalama rüzgâr hızının bilinmesi gerekmektedir. Yazılımda 

türbin kuracak kişi ister enerji ihtiyacını hesaplayıp türbin eğrilerinden faydalanarak kendisi seçebilmekte, isterse 

de yıllık rüzgâr hızına ve üretilecek güce göre yazılımda direk uygun türbin seçimi de gerçekleştirilebilmektedir. 

Burada önemli nokta türbinin enerjisini karşılayacağı yerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve daha sonraki aşamada 

seçeceği türbinin maliyetini de göz önünden bulundurarak uygun türbini seçebilmesidir. Bu çalışmada hazırlanan 

uygulama eklentisi ile küçük güçte rüzgâr türbini kurulumu gerçekleştirecek özel ve tüzel kişilerin, daha hızlı, 

daha az maliyetli ve daha doğru bir şekilde türbin seçimi gerçekleştirmesi sağlanabilecek ve gelecekte yapılacak 

çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.  

 

Anahtar kelimeler- Yenilebilir enerji, rüzgâr türbini, güç eğrisi, uygulama programı. 
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A NOVEL TOOL FOR SELECTION OF LOW POWER WIND 

TURBINES 
 

Abstract- The use of alternative energy sources has begun to increase with the ever-increasing demand for energy. 

Today, with this increase, energy production is being tried to be obtained from alternative energy sources. Many 

companies have included the installation of large wind turbines, solar power plants as priority investment plans. 

However, private and legal entities lag behind large firms for wind turbines to be built with little power. Private 

and legal entities have difficulty in determining a roadmap for turbines to be installed with little power. In this 

study, the software was developed to be a guide for low power wind turbines to be installed. With the prepared 

software, it is tried to help the people to choose which turbine in accordance with their needs. The screen image 

of the prepared writing is given in Figure 1. 

 

 
 

Figure 1. Screenshot of the prepared writing. 

 

Turbine features of various companies on the market are embedded in the software. How many m / s of turbines 

can produce power is based on turbine power curves. When the turbine of any company is selected, the maximum 

power of turbine, pole length, rotor diameter and power curves and average cost can also be displayed. In addition, 

the maximum amount of power that the turbine can produce at speeds of 1-10 m / s, 11-20 m / s, 21-30 m / s can 

be displayed. In order to be able to use the software add-on for the turbines to be installed with little power, the 

average annual wind speed of the zone needs to be known. The person who will build the turbine in the software 

can choose itself by calculating the energy requirement and making use of the turbine curves, or according to the 

annual wind speed and the power to be produced, the appropriate turbine selection can be made directly in the 

software. The important point here is that the turbine can select the right turbine to meet its energy needs and 

determine the cost of the turbine to select at a later stage. With the application plug-in prepared in this study, it is 

thought that the private and legal persons who will perform the installation of the wind turbine with small power 

will be able to realize the turbine selection faster, less costly and more accurately and will give a light to the work 

to be done in the future. 

 

Keywords- Renewable energy, wind turbine, power curve, application program. 
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Özet - Ekonomik gelişme ve refah seviyesi ile beraber artan motorlu taşıtlar hava kirliliğini de beraberinde getirmektedir. İçten 

yanmalı motor (İYM) kaynaklı Partikül Madde (PM) emisyonları kontrolü oldukça zor ve insan sağlığı için son derece zararlı 

emisyonlardır.  Gelişen egzoz gazı arıtma sistemi teknolojileri ile beraber Avrupa ve ABD’de getirlen Emisyon Standartları 

motorlu taşıt kaynaklı emisyonlara önemli sınırlamalar getririlmiştir fakat artan taşıt sayısı sebebi ile bu emisyonlar insan sağlığı 

için önemli tehlike olmaya devam etmektedir. Partikül Filtresi (PF) günümüzde partikül kontrolü için en etkin yöntemdir ve dizel 

motorlarda Dizel Partikül Filtresi (DPF) egzoz gazı arıtma sistemlerinin en önemli parçalarındandır. Bununla beraber 

önümüzdeki yıllarda uygulamaya geçecek olan yeni yönetmelikler ile beraber benzinli motorlarda da (özellikle doğrudan yakıt 

enjeksiyonlu motorlarda) Benzin Partikül Filtresi (GPF) olarak kullanılması beklenmektedir. Partikül Filtreleri gözenekli yapıları 

sayesinde adeta bir çay süzgeci gibi Partikül Maddeleri (PM) egzoz gazından ayırırlar.  Daha sonra PF’si içerisinde biriken bu 

PM’lerin egzoz geri basıncında aşırı yükselmelere sebep olmaması için yakılarak gaz halinde dışarı atılması gerekmektedir.  

Rejenerasyon olarak isimlendirilen bu işlem, bir PF’nin hangi termal ve mekanik özelliklerde olması gerektiğini belirler.  

  

DPF olarak kullanılacak malzemelerde aranan genel özellikler; yüksek sıcaklık kararlılığı ve dayanımı (~1400oC), korozyon 

dayanımı, yeterli mekanik mukavemet (>12 MPa), düşük termal genleşme katsayısı (1,0 - 1,5x10-6/oC, ~800oC’de), oluşabilecek 

termal gerilimin etkilerini azaltmak için iyi derecede ısıl iletkenlik ve yakıt tüketimini azaltmak için düşük ağırlıktır. Sülfür 

içeren ekzoz gaz bileşenlerine karşı iyi korozyon ve oksidasyon dayanımı gereklidir. En önemlisi %90’ın üzerinde filtrasyon 

özelliğine sahip olmalıdır. Günümüzde bu özellikleri karşılayabilecek filtreleme malzemesi olarak seramikler ön plandadır. Şuan 

hali hazırda kullanılan ticari DPF’ler Kordiyerit, SiC, Mullit, Al-titanat ve FeCrNi alaşımıdır. Kordiyerit Mg-Al silikat fazıdır 

ve doğada bulunan kaolin, talk gibi hammaddelerden üretildiği için oldukça ekonomik olup en yaygın kullanılan altlık 

malzemesidir. Diğer avantajları; düşük yoğunluğa sahip olması yani dolayısıyla hafif olması, çok düşük ısıl genleşme katsayısı 

nedeniyle minimum termal gerilimlerin oluşumu, düşük sinterleme sıcaklığı ve özel bir fırın atmosferine ihtiyaç olmaması 

nedeniyle üretimi kolaydır. Diğer yandan düşük ısıl iletkenlik rejenerasyon esnasında problem oluşturur ve DPF’nin bazı 

bölgelerinde sıcaklık kordiyeritin ergime sıcaklığına ulaşabilir. Diğer altlık malzemesi SiC’dür. SiC yüksek ısıl iletkenlik, elastik 

modül, servis sıcaklığı ve korozyon dayanımı ile ön plana çıkmaktadır. Mullit, SiC ile benzer ısıl genleşme katsayısına sahiptir. 

Yüksek mukavemet ve yüksek sıcaklık dayanımı gösterir. Kil gibi ekonomik hammaddeler kullanılarak, özel atmosfer 

koşullarına gereksinim olmaksızın sinterlenir. Bu açıdan oldukça ekonomiktir. Diğer malzeme Al-titanattır. Önde gelen özelliği 

düşük ısıl genleşme katsayısından dolayı mükemmel termal şok dayanımıdır. Fakat elastik modülü ve mekanik dayanımı zayıftır. 

Metal filtreler dış aksam ile benzer ısıl genleşme katsayısına sahip oldukları için montajı kolaydır. Sinterlenmiş metal filtrelerin 

en önemli dezavantajı başlangıç metal tozlarının pahalı olması ve karmaşık kaynaklama prosesi nedeniyle pahalı oluşları ve 

yüksek yoğunluğa sahip olmalarıdır. DPF’lerden istenen özellikleri değerlendirdiğimizde SiC altlıklar performans açısından ön 

plana çıkmaktadır.  

 

Anahtar kelimeler- partikül filtreleri, çevre kirliliği, içten yanmalı motorlar, Seramik, SiC  

  

Particulate Filters for Internal Combustion Engines 
 

Abstract-  Increasing number of motor vehicles together with economic development brings serious air pollution problems.  

Especially, Particle Matter emissions from Internal Combustion Engines are difficult to control and highly dangerous for human 

health.  Both Europa and USA have been regulating the emissions from motor vehicles for a long time, but air pollution is still a 

major concern for human health due to increasing number of motor vehicles.  Today, Particle Filters (PFs) are the most effective 

technology to minimize PM emissions from motor vehicles and a Diesel Particle Filter is one of the most important parts of a 

diesel after-treatment system.  In addition, it is expected that even gasoline engines, especially those with direct injection systems, 

will be equipped with Gasoline Particle Filters (GPFs) due to the future update of the relevant regulations.  Because of their 

porous structure PFs can easily filter exhaust gas and accumulate PMs in the PF just like a tea filter, which is used commonly in 

kitchens.  Once the accumulated PMs reach a critical level inside the PF, which may cause increasing back pressure for the 

engine, they must be burn out and emitted to atmosphere in gaseous form; which is called Regeneration process.  This process 

is highly important as it sets limits to thermal and mechanical properties of a PF.    
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General characteristics of materials to be used as DPF; low thermal expansion coefficient (1,0 - 1,5x10-6 / oC, ~ 800oC),  high 

temperature stability (~ 1400oC), corrosion resistance, sufficient mechanical strength (> 12 MPa) good thermal conductivity to 

reduce the effect of thermal stresses and low density to reduce fuel consumption. Good corrosion and oxidation resistance is 

required against sulfur-containing exhaust gas components. Most importantly, it should have over 90% filtration capability. 

Nowadays ceramics are popular as the filtering material that can meet these properties. The commercial DPFs currently used are 

Cordierite, SiC, Mullit, Al-Titanate and FeCrNi alloy. Cordierite is Mg-Al silicate phase and this is produced from natural raw 

materials such as kaolin and talc, so it is very economical and it is the most commonly used substrate material. Other advantages 

include; it has low density and therefore is light, due to low thermal expansion coefficient minimum thermal stresses reveal, low 

sintering temperature and hence easy production procedures and so no need for a special furnace atmosphere. On the other hand, 

low thermal conductivity creates a problem during regeneration and in some regions of the DPF the temperature can reach the 

melting temperature of cordierite. The other substrate material is SiC.  SiC is at the forefront with its high thermal conductivity, 

elastic modulus, and service temperature and corrosion resistance. Mullite has a coefficient of thermal expansion similar to that 

of SiC. It has high strength and high temperature resistance. It is sintered without special atmospheric conditions by using 

economical raw materials.  It is very economical in this respect. The other material is Al-titanate.  Its leading feature is its 

excellent thermal shock resistance due to its low thermal expansion coefficient. But the elastic modulus and mechanical strength 

are poor. The metal filters have a similar coefficient of thermal expansion to that of the external components and are therefore 

easy to install. The main disadvantage of sintered metal filters is that they are expensive due to the high cost of the starting metal 

powders and the complicated welding process and high density. When we evaluate the properties required from DPFs, SiC 

substrates are at the forefront in terms of performance.  

  

Keywords- particle filter, environmental pollution, internal combustion engines, Ceramic, SiC  
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Abstract- Wireless Sensor Networks, used widely nowadays, are likely to be unprotected against a variety of external attacks 

because they are often used in outdoor applications. Protecting the network against attack and ensuring the safety of the data has 

always been important for Wireless Sensor Networks. Encryption algorithms and data encryption methods are used to make 

communication secure.   

 

In the study, it is aimed to test the performance of different encryption algorithms on resource-constrained wireless sensor 

networks and to determine the most suitable for wireless sensor networks. The performances of 9 (RSA, DES, AES, TEA, XTEA, 

RC4, RC5, BlowFish and Shamir Secret Sharing) encryption algorithms in wireless environment are compared in terms of 

encryption, decoding, transmission times, data sizes and energy parameters they used. 

  

To compare the algorithms, a ZigBee-based wireless network environment consisting of wireless receiver and transmitter is 

prepared. The processes are run using the Atmega 2560 microprocessor. 

  

As a result of the study, it was determined that the compared algorithms had superiority to each other in different fields. Based 

on the total processing time of encryption, data transmission and decryption stages, the most appropriate algorithm for Wireless 

Sensor Networks is determined.  

  

Keywords- Wireless Sensor Networks, ZigBee, Security, Encryption  
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Özet- İçsel pazarlama, dış müşteri tatmini sağlamak için yetenekli personelin işletmeye çekilmesi, geliştirilmesi, motive 

edilmesi ve elde tutulması gibi insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile iç müşterilerin olumlu örgütsel çıktılara ulaşmasını 

sağlayan faaliyetleri içermektedir (Grönroos,1981; Berry ve Parasuman, 1991; Yapraklı ve Özer, 2001; Drake, vd,2005). 

Örgütsel hizmet odaklılık ise, çalışanların mükemmel düzeyde hizmet sunma ve hizmet yaratma davranışlarının desteklenmesi 

ve ödüllendirilmesi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için, örgüt işlem, politika ve uygulamalarının tüm örgüt tarafından 

benimsenmesinin sağlanması olarak ifade edilmektedir. Örgütsel hizmet odaklılık, doğrudan temel hizmet kalitesi ilkeleri ile 

ilgili olan dört temel boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar; Hizmet Liderliği Uygulamaları (yardımcı liderlik ve hizmet 

vizyonu), Tüketici Temas Uygulamaları (müşteri davranışı ve personel güçlendirme), İnsan Kaynakları Yönetimi 

Uygulamaları (hizmet eğitimi ve hizmet ödülleri) ve Hizmet Sunma Sistemleri Uygulamalarıdır (hizmet başarısızlığını önleme 

ve iyileştirme, hizmet teknolojisi ve hizmet standartları iletişimi) (Lytle, Hom ve Mokwa 1998; Lynn, Lytle ve Bobek 2000; 

Lytle ve Timmerman 2003; Ulu, 2011). Bir tutum olarak değerlendirilen örgütsel bağlılık ise belli bir organizasyonun bir üyesi 

olarak kalmaya yönelik istek, organizasyon adına yükse düzeyde gayret sarf etmeye istekli olmak ve organizasyonun değer ve 

amaçlarına yönelik inanç ve kabul (Luthans, 2008) şeklinde tanımlanmaktadır. Robbins ve Judge’ye (2009) göre de örgütsel 

bağlılık, bir çalışanın kendini belli bir örgütle ve onun amaçlarıyla özdeşleştirmesi ve organizasyonun üyesi olarak kalmak 

istemesidir. Literatürde yer alan,  müşteri bilinçli ve müşteri odaklı çalışanlar, insan kaynakları yönetimi uygulamaları,  liderlik 

uygulamaları,  personel güçlendirme,  hizmet vizyonu, hizmet odaklı stratejiler,  örgütsel bağlılık ve hizmet kalitesi gibi 

örgütsel hizmet odaklılığın boyutları ve örgütsel bağlılıkla ile ilgili konular içsel pazarlama uygulamaları ile ilişkilendirilmiştir 

(George,1990; Quin,1990; Rafiq ve Ahmed, 1993; Varey, 1995; Homburg, Hoyer ve Fassnacht, 2002; Donavan, Brown ve 

Mowen, 2004; Jan, Michael, vd.,2009; Başaran, Büyükyılmaz ve Çevik, 2011;  Tsai ve Wu, 2011 Yao, Chen ve Cai, 2013). 

Ayrıca literatürde, içsel pazarlama, içsel hizmet kalitesi, hizmet odaklılık, insan kaynakları yönetimi uygulamaları, örgüt 

kültürü,  liderlik davranışı,  örgütsel vatandaşlık davranışı, personel güçlendirme ve güven gibi içsel pazarlama ve örgütsel 

hizmet odaklılığın boyutları ile ilgili konular örgütsel bağlılık ile ilişkilendirilmiştir. (Bosholff ve Mells, 1995; Caruana ve 

Calleya,1998; Lance, Gwinner ve Meuter, 2001; Laschinger, Finegan ve Shamian, 2002; Kim, Leong ve Lee, 2005; Yiing ve 

Ahmad, 2009; Guchait ve Cho, 2010; Yao, Chen ve Cai, 2013; Yarımoğlu ve Ersönmez, 2017). 

Araştırma Kayseri’de faaliyet gösteren özel hastanelerin çalışanları ile yürütülecektir.  Bu çalışma ile işletmelerdeki içsel 

pazarlama uygulamalarının çalışanların örgütsel bağlılığı üzerindeki etkisinde örgütsel hizmet odaklılığın aracılık rolü olup 

olmadığını belirlemek amaçlanmıştır.  Bu amaca ulaşabilmek için bir model oluşturulmuştur (Şekil 1). İçsel pazarlama 

uygulamalarının örgütsel bağlılık üzerine etkisini ve bu etkide örgütsel hizmet odaklılığın aracılık rolünü açıklamak amacıyla, 

hiyerarşik regresyon analizi yapılacaktır.  
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Şekil 1: Araştırma Modeli 

 
*Araştırmada kullanılacak ölçekler  
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A RESEARCH ON DETERMINING THE MEDIATING ROLE OF 

ORGANIZATIONAL SERVICE ORIENTATION IN THE EFFECT OF 

INTERNAL MARKETING PRACTICES ON ORGANIZATIONAL 

COMMITMENT 

Abstract- Internal marketing includes activities that enable human resource management practices such as attracting, 

developing, motivating and retaining talented personnel to provide external customer satisfaction, as well as activities that 

provide internal customers to reach positive organizational outcomes (Grönroos, 1981; Berry and Parasuman, 1991; Yapraklı 

and Özer, 2001; Drake, et al., 2005). If organizational service orientation is defined as ensuring the adoption of the 

organization's processes, policies and practices by the whole organization in order to enable employees to provide excellent 

level of service and execute support and reward activities for service creation behaviors. Organizational service orientation 

consists of four basic dimensions, directly related to basic service quality principles. These dimensions are Service Leadership 

Practices (Servant Leadership and Service Vision), Service Encounter Practices (Customer Treatment and Employee 

Empowerment), Human Resource Management Practices (Service Training and Service Rewards) and Service Systems 

Practices (Service Failure Prevention and Improvement, Service Technology and Service Standards Communication) (Lytle, 

Hom and Mokwa 1998; Lynn, Lytle and Bobek 2000; Lytle and Timmerman 2003; Ulu, 2011). As an attitude, organizational 

commitment is defined as a strong desire to remain a member of a particular organization, desire to exert high levels of effort 

on behalf of the organization, and belief and acceptance for the values and goals of the organization (Luthans, 2008). 

According to Robbins and Judge (2009), organizational commitment is that an employee identifies with a particular 

organization and its goals and wishes to remain a member of the organization. In the literature, issues related to the dimensions 

of organizational service orientation and organizational commitment such as customer-oriented and customer-focused 

employees, human resource management practices, leadership practices, staff empowerment, service vision, service-oriented 

strategies, organizational commitment and service quality have been associated with internal marketing practices (George, 

1990; Quin, 1990; Rafiq and Ahmed, 1993; Varey, 1995; Homburg, Hoyer and Fassnacht, 2002; Donavan, Brown and Mowen, 

2004; Jan, Michael, et al., 2009; Başaran, Büyükyılmaz and Çevik, 2011;  Tsai and Wu, 2011 Yao, Chen and Cai, 2013). In 

addition, issues related to internal marketing and organizational service orientation dimensions such as internal marketing, 

internal service quality, service orientation, human resource management practices, organizational culture, leadership behavior, 

organizational citizenship behavior, personnel empowerment and trust have been associated with organizational commitment 

in the literature (Bosholff and Mells, 1995; Caruana and Calleya, 1998; Lance, Gwinner and Meuter, 2001; Laschinger, 

Finegan and Shamian, 2002; Kim, Leong and Lee, 2005; Yiing and Ahmad, 2009; Guchait and Cho, 2010; Yao, Chen and Cai, 

2013; Yarımoğlu and Ersönmez, 2017).The study will be conducted with employees of private hospitals operating in Kayseri. 

The purpose of this study is to determine whether or not organizational service orientation plays a mediating role in the effect 

of internal marketing practices in businesses on organizational commitment of employees. A model was created to achieve this 

purpose (Figure 1). Hierarchical regression analysis will be conducted to explain the effect of internal marketing practices on 

organizational commitment and the mediating role of organizational service orientation in this effect. 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

  

 
 Figure 1: Research Model  * Scales to be used in the research 
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Özet- Pazarlama stratejisi, işletmelerin pazarlama amaçlarını başarması için hedef pazar seçimi ve gerekli olan pazarlama 

karmasının oluşturulmasıyla ilgilidir.  Pazarlama yaratıcılığı ise işletmenin mevcut ürün kategorisi içinde anlamlı bir farka  

sahip olan ve pazara sunulan bir ürünün pazarda başarılı olma derecesini ifade etmenin yanı sıra tutundurma faaliyetlerinde, 

dağıtım yöntemlerinde, pazarlama problemlerinin çözülmesinde yaratıcı uygulamaları içermektedir. Kıt kaynaklar karşısında 

işletmelerin ve yöneticilerinin devamlılıklarını sürdürmesi ve başarılı olmaları için strateji yeniliği önemli bir etmendir. 

Yenilikçi ve yaratıcı bir strateji işletmeleri eşsiz ve rakipleri tarafından taklit edilmesi zor bir şekilde konumlandırmada 

yardımcı olmaktadır. Ayrıca işletmeler için daha iyi performans sağlama, örgütsel kaynakları ve yetenekleri daha iyi kullanma 

ve rekabet avantajı kaynağı olmaktadır. Yaratıcı pazarlama stratejileri, yenilikçi değer önerileri, yeni fiyatlandırma modelleri, 

müşteri odaklı tedarik ağları veya müşterilere özel tercihlerine ve ilgi alanlarına cevap veren “temas” yollarından ve 

araçlarından faydalanabilmektedir (Varadarajan ve Clark, 1994; Andrews ve Smith, 1996; Slater, Hult ve Olson, 2010; Hassan 

et al, 2013). Etkili pazarlamanın ilk koşulu kilit yöneticilerin pazarları incelemenin, pazardaki fırsatları ayırt etmenin, hizmet 

vermek için pazarın en iyi bölümlerini seçmenin ve seçtiği müşterilere ihtiyaç ve istekleri açısından üstün bir değer sunmaya 

çalışmanın önceliğinin farkına varmasıdır. İkinci olarak, işletme pazarlama analizi, planlama, uygulama ve kontrolü 

gerçekleştirebilecek şekilde çalışabilme yeterliğine sahip olmalıdır. Üçüncü olarak, etkili pazarlama, yöneticilerin kaynakları 

farklı pazarlara, ürünlere, bölgelere ve pazarlama araçlarına uygun şekilde planlamak ve tahsis etmek için yeterli bilgiye sahip 

olmalarını gerektirmektedir. Pazarlama etkinliği, yönetimin karlı bir strateji tasarlayıp tasarlamayacağına da bağlıdır. Son 

olarak, istenilen sonuçlara ulaşmak için, pazarlama planları, organizasyonun çeşitli kademelerinde verimli bir şekilde 

yürütülmelidir. Dikkate alınması gereken nokta pazarlama etkinliğinin kârlılık ile aynı anlamda olmadığıdır. Ön şart pazarlama 

etkinliğine bağlı olarak satış, yatırım vb. geri dönüş oranıdır (Kotler, 1977, 70, Osland ve Yaprak, 1994, 61; Webster, 1995, 8; 

Cizmar ve Weber, 2000, 229).Pazarlama etkinliğini kavramsallaşmasında katkısı olan Kotler (1977) bir işletmenin, bir 

bölümün veya bir ürün hattının pazarlama etkinliğinin beş boyutun kombinasyonuna bağlı olduğunu ifade etmiştir:  (1) Müşteri 

felsefesi (2) Bütünleşik pazarlama organizasyonu (3) Yeterli pazarlama bilgisi (4) Stratejik yönelim (5) İşlemsel etkinlik 

(Kotler, 1977,72; Webster, 1995, 10; Leisen, Lilly ve Winsor, 2002, 204). Performans ise, işletmelerin hedeflerine ulaşma 

derecesidir. İşletmeler, faaliyetlerinin etkinliğini ölçmek için çeşitli kriterler kullanabilir. Yapılan çalışmalarda en sık 

kullanılan ölçütler karlılık, satış hacmi, katkı payı gibi finansal ölçütler, müşteri memnuniyetine yönelik ölçütler ve pazar ve 

pazarın büyümesi gibi ölçütlerdir (Ambler ve Xiucun, 2003; Ambler, Kokkinaki ve Puntoni, 2004; Eusebio, Llonch ve 

Belbeze, 2006 ). Performans, yaratıcı pazarlama stratejilerinin ve pazarlama etkinliğinin ölçümünde önemli bir unsur olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Lusch ve Laczniak, 1987; Osland ve Yaprak, 1995; Woodside, Sullivan ve Trappey, 1999; Hassan et 

al, 2013).Araştırma Kayseri’de faaliyet gösteren mobilya sektöründe yer alam işletmelerin yöneticileri ile yürütülecektir. Bu 

çalışma ile işletmelerin pazarlama stratejisi yaratıcılığı (PSY), pazarlama etkinlikleri (PE) ve işletme performansı (İP) 

arasındaki ilişkiler incelecektir.  Bu amaca ulaşabilmek için üç model oluşturulmuştur. İlk modelde pazarlama stratejisi 

yaratıcılığı ile işletme performansı arasındaki ilişkiler, ikinci modelde pazarlama performansı ile pazarlama etkinliği arasındaki 

ilişkiler, son model de ise pazarlama etkinliği ile iş performansı arasındaki olası ilişkiler korelâsyon ve basit regresyon analizi 

ile incelenecektir. Literatürde bu üç kavramın birlikte inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle araştırma 

sonucunda elde edilecek bulgular, gerek akademisyenlere gerekse uygulamacılara önemli sonuçlar sunacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler- Pazarlama Stratejisi Yaratıcılığı, Pazarlama Etkinliği, Performans 

 

 

 

 

 

Modeller   Ölçekler  İfade 

Model 1 PSY- İP PSY Slater et al (2010) 10  

Model 2 PSY- PE (İşlemsel Etkinlik, Tüketici Felsefesi, 

Yeterli Pazar Bilgisi,  Stratejik Yönelim) 

PE Webster, (1995) Kotler’ın (1977) önerdiği ölçeği revize 

ederek 4 boyutta ele almıştır. Çalışmada bu dört boyut 
kullanılacaktır 

18  

Model 3 PE (4 Boyut)- İP İP Hamşıoğlu, (2011) 6  
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MARKETING STRATEGY CREATIVITY, MARKETING 

EFFECTIVENESS, AND BUSINESS PERFORMANCE 

RELATIONSHIPS: A RESEARCH ON THE FURNITURE SECTOR 

Abstract- The marketing strategy is concerned with the creation of the target market selection and necessary marketing mix in 

order for the businesses to achieve their marketing objectives. Marketing creativity includes creative applications in solving 

marketing problems, in delivery methods, in promotion activities as well as expressing the degree of market success of a 

product that has a significant difference within the current product category of the business and is put on market. Strategic 

innovation is an important factor in maintaining sustainability and achieving success by businesses and their managers against 

scarce resources.  An innovative and creative strategy helps businesses to position themselves in a unique and challenging 

manner to be imitated by their competitors. It also provides better performance for businesses, better use of organizational 

resources and skills, and a source of competitive advantage. Creative marketing strategies can benefit from innovative value 

propositions, new pricing models, customer-focused supply networks, or "touching" ways and tools that respond to specific 

preferences and interests of customers (Varadarajan and Clark, 1994; Andrews and Smith, 1996; Slater, Hult and Olson, 2010; 

Hassan et al., 2013). The first condition of effective marketing is that key managers realize the priority of examining markets, 

distinguishing market opportunities, choosing the best parts of the market to serve, and trying to deliver superior value to 

selected customers in terms of their needs and desires. Secondly, the enterprise should have the ability to work in such a way 

that can perform marketing analysis, planning, implementation, and control. Thirdly, effective marketing requires managers to 

have sufficient knowledge to plan and allocate resources appropriately to different markets, products, regions, and marketing 

tools. Marketing effectiveness also depends on whether or not management will design a profitable strategy. Finally, in order 

to achieve the desired results, marketing plans should be carried out efficiently at various stages of the organization. The point 

to be taken into consideration is that marketing effectiveness does not have the same meaning as profitability. Prerequisite is 

the return rate sales, investment etc. depending on marketing effectiveness (Kotler, 1977, 70, Osland and Yaprak, 1994, 61; 

Webster, 1995, 8; Cizmar and Weber, 2000, 229). Kotler (1977), who contributed to the conceptualization of marketing 

effectiveness, stated that the marketing effectiveness of an enterprise, a department, or a product line depends on the 

combination of five dimensions:(1) Customer philosophy (2) Integrated marketing organization (3) Adequate marketing 

information (4) Strategic orientation (5) Operational effectiveness (Kotler, 1977,72; Webster, 1995, 10; Leisen, Lilly and 

Winsor, 2002, 204). Performance is the degree to which businesses achieve their goals. Businesses can use various criteria to 

measure the effectiveness of their activities. The most frequently used criteria are financial measures such as profitability, sales 

volume, contribution share, criteria for customer satisfaction, and criteria such as market and market growth in current studies 

(Ambler and Xiucun, 2003; Ambler, Kokkinaki and Puntoni, 2004; Eusebio, Llonch and Belbeze, 2006). Performance emerges 

as an important element in the measurement of creative marketing strategies and marketing effectiveness (Lusch and Laczniak, 

1987; Osland and Yaprak, 1995; Woodside, Sullivan and Trappey, 1999; Hassan et al., 2013). The study will be conducted by 

the managers of the enterprises in the furniture sector operating in Kayseri. This study will examine the relations among 

businesses' marketing strategy creativity (MSC), marketing effectiveness (ME), and business performance (BP). Three models 

were created to achieve this purpose. The relationships between marketing strategy creativity and business performance in the 

first model, the relationships between marketing performance and marketing effectiveness in the second model, and possible 

relationships between marketing effectiveness and business performance in the last model will be examined by correlation and 

simple regression analysis. In the literature, there has been no study investigating these three concepts together. For this reason, 

the results to be obtained as a result of the study will provide important results for both the academicians and the practitioners. 

 

Keywords- Marketing strategy creativity, Marketing Effectiveness, Performance 
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Özet- İlk ve acil yardım teknikerleri, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde görev yapan ve hastaya gereken acil bakımı 

uygulayan sağlık çalışanlarıdır. İlk ve acil yardım teknikerleri hastayı hastane şartlarına ulaştırana kadar geçen sürede hastane 

öncesi acil sağlık hizmeti sunmakla yükümlüdürler. 

 

İlk ve acil yardım teknikerleri, Üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İlk ve Acil Yardım Teknikerliği ön 

lisans programlarında öğrenim görmektedirler. Ön lisans eğitimi ilk ve acil yardım teknikerinin hastane öncesi uygulaması 

gereken acil bakımla ilgili bilgi ve beceri kazandıkları önemli bir dönemdir. Hastane öncesinde karşılaşılan travmalı hastalara 

uygun hastane öncesi acil bakımın sağlanabilmesi amacıyla öğrencilere verilen derslerden biri de Travma Dersidir. Öğrenciler 

Travma Dersi kapsamında; travma kinematiği,  çoklu travma hastasına alanda genel yaklaşım, kanama kontrolü ve şok, toraks 

travması, kafa travması, spinal travma, göz travması, pelvis travması,  abdominal ve üriner bölge travması, pediatrik travma, 

geriatrik travma, kas iskelet sistemi travması, gibi çeşitli konularda hastane öncesi acil müdahale ilgili eğitim almaktadırlar. 

 

Sunulan bu derleme çalışmasında ilk ve acil yardım teknikerlerinin görev tanımlarına, hastane öncesi travmalı hasta bakımının 

önemine, travma eğitimi ile ilgili yaşanan sorunlara ve çözüm önerilerine yer verilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler- ilk ve acil yardım, travma eğitimi, hastane öncesi 

 

Trauma Training in First and Emergency Aid Programs 

Abstract- First and emergency aid technicians are health workers who work in emergency  pre-hospital medical services and 

who need urgent care to be applied to the patient. First and emergency technicians are obliged to provide emergency pre-

hospital care until the patient reaches hospital conditions.  

 

First and emergency help technicians, Vocational School of Health Services of Universities, First and Emergency Aid 

Technicians are studying in associate degree programs. Associate Degree education is an important period in which first and 

emergency technicians gain knowledge and skills related to emergency care that should be performed before the hospital. One 

of the lessons given to the students in order to provide appropriate prehospital emergency care for traumatic illnesses 

encountered before the hospital is Trauma Course. Within the scope of the students trauma course; trauma kinematics, general 

approach to multiple trauma patients, bleeding control and shock, thoracic trauma, head trauma, spinal trauma, eye trauma, 

pelvis trauma, abdominal and urinary tract trauma, pediatric trauma, geriatric trauma, musculoskeletal trauma they are 

receiving pre-hospital emergency intervention training. 

  
In this presented review, the task descriptions of first and emergency aid technicians, the importance of pre-hospital trauma 

patient care, the problems related to trauma education and suggestions for solutions were given. 

. 

Keywords- first and emergency help, trauma training, pre-hospital 
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Özet- Gelişen teknoloji ve artan elektronik cihazlar elektrik tüketimini de her geçen gün arttırmaktadır. Günümüzde elektrik 

üretmek için kullanılan birçok yöntem mevcuttur. Bu yöntemlerin büyük bir kısmı çevre kirliliğine neden olmaktadır. Elektrik 

enerjisi üretiminde termik santrallerin payı ülkelere bağlı olarak %50 ile %95 arasında değişmektedir. Bu orana bakılarak 

giderek artan elektrik ihtiyacı ve çevre kirliliği ülkeleri alternatif ve temiz elektrik üretim yöntemlerine yöneltmiştir. Alternatif 

(yenilenebilir) enerji sistemleri ülkelerin enerji ihtiyacının küçük bir kısmını karşılayabilmektedir ve söz konusu elektrik 

üretimi olduğunda bu kaynaklar çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Bu durumda Organik Rankine Çevrimi (ORC) karşımıza 

umut verici bir gelişme olarak çıkmaktadır. ORC sistemleri yenilebilir enerji kaynakları ve atık ısı kaynakları (baca gazı vb.) 

gibi düşük sıcaklıktaki kaynaklarla birleştirilip kullanıldığı zaman elektrik üretilmesi mümkün olmaktadır. Bu durum elektrik 

ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olunmasının yanı sıra fosil kökenli yakıtların oluşturduğu çevre kirliliğinin önüne 

geçmektedir. Sunulan bu çalışma da enerji geri kazanımı amacıyla, ORC sisteminde, ozon tüketme potansiyeli (ODP) çok 

düşük, zehirsiz ve yanmaz bir akışkan olan değişken R134a akışkan debileri ve farklı kaynak sıcaklıklarında, bir gaz türbini 

santralindeki türbin yataklarının soğutulması amacıyla kullanılan yağın ısısı kullanılarak enerji geri kazanımı ve elektrik 

üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, ORC sisteminin, enerji dönüşüm performansı, termik verimi ve net iş değerindeki 

değişim, türbinin genişleme oranı ve sıcaklık düşümü, elektrik enerjisi ve türbin mili dönme hızı gibi parametreler, analitik ve 

deneysel olarak incelenmiştir.  Sistem üzerinde, bazı kritik noktalardaki sıcaklık, basınç ve debi değerleri ölçülmüştür. Yapılan 

deney sonucu 3,8 lt/dak debide ve 79,4oC kaynak sıcaklığında termik verim th,=%8,7 ile maksimum değerini alırken, 2,5 

lt/dak debide ve 82,4oC kaynak sıcaklığında th, =%3,4 ile minimum değeri almıştır. Kaynak sıcaklığı 77,1°C iken 3,8 lt/dak 

debide minimum termik verim th,=%7,3 elde edilmiştir. Maksimum elektrik gücü Gthe= 0,336 kW, maksimum türbin 

genişleme oranı rt= 1,64 değerleri, 3 lt/dak debide, maksimum türbin mili hızı n=925 d/dak ve 87,7°C kaynak sıcaklığında elde 

edilmiştir. R134a akışkanının debisi arttıkça, türbindeki sıcaklık düşüşü T,  türbin mili hızın n, türbin genişleme oranı rt artış 

ve sonuç olarak sistemin termik veriminde artış olduğu gözlemlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler- Organik Rankine Çevrimi, Elektrik Üretimi, Atık Isı, Soğutucu Akışkan R134a 

Electricity Generation Using R134a in Organic Rankine Cycle 

Abstract- Developing technology, and electronic devices, power consumption is increasing day by day. At the present time, 

there are many methods used to generate electricity. Most of these methods cause environmental pollution. The share of thermal 

power plants in electricity generation varies between 50% and 95% depending on the country. From this perspective, increasing 

electricity demand and environmental pollution have led the countries to find a clean methods to electricity generation. 

Alternative (renewable) energy systems can cover a small part of the energy exigency of countries but these resources are not 

enough when it comes to electricity production. In this case the Organic Rankine Cycle (ORC) stands out to us as a promising 

development. It is possible to generate electricity when (ORC) systems are combined with low temperature sources such as 

renewable energy sources and waste heat sources (flue gas, etc.), and this not only helps to need the electricity need, but also 

avoids environmental pollution caused by fossil fuels. In this study, we also present the variable R134a fluids with low ozone 

depletion potential (ODP), a non-toxic and nonflammable fluid in the ORC system for energy recovery, and energy recovery 

using oil heat used to cool turbine bearings in a gas turbine at different source temperatures. In this context, parameters such as 

energy conversion performance, thermal efficiency, change of network value, turbine ratio, temperature drop, electrical energy 

and turbine shaft rotation speed of ORC system have been analyzed and experimentally. On the system, temperature, pressure 

and flow values at some critical points are measured. The results of the experiments are as follows: 2.5 lt / min deburring and 

82.4 ℃welding temperature th = 3.4%, while the result is minimum at 3.8 lt / min and 79.4 ℃ welding temperature th, = 8.7% 

with the maximum value. With a welding temperature of 77.1 ℃, a minimum thermal efficiency of thth = 7.3% was obtained at a 

yield of 3.8 l / min. The maximum electric power is obtained at Gthe = 0.336 kW, maximum turbine expansion ratio rt = 1.64, 3 lt 

/ min flow rate, maximum turbine shaft speed n = 925 rpm and at the welding temperature of 87.7 ℃. It has been observed that 

as the result of the experiments R134a fluid increases, the temperature drop T increase in the turbine, the turbine shaft speed n, 

the turbine expansion rate and consequently the thermal efficiency of the system increases. 

 

Keywords- Organic Rankine Cycle, Electricity Generation, Waste Heat, Refrigerant R134a 
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Özet- Günümüzde en çok tüketilen enerji kaynaklarından biri fosil kaynaklı yakıtlardır. Bu yakıtların rezervleri azalırken, çevre 

kirliliğinin ana sebebi olmaya devam etmektedirler. Çevresel faktörlerin etkisi ve yakıt maliyetlerindeki artış nedeniyle yeni 

enerji kaynaklarının araştırılması hızlanmış, alternatif enerji kaynaklarının önemi daha da artmıştır. Aynı zamanda gittikçe artan 

küresel ısınma ve enerji krizi, özellikle HVAC sistemlerinin binalarda kullanımı için uygun yenilenebilir enerjiyi kaynaklarının 

kullanılması acil hale getirmiştir. 2030'da ısı pompası uygulamasıyla; yeni binaların % 50'sinin ve mevcut binaların % 30'unun 

CO2 emisyonlarını % 40 oranında azaltması beklenmektedir. Bu çalışmada,  ısıtma modunda çalışan farklı debilerde ve farklı 

su-ethilen glikol karışım oranlarında çalıştırılan toprak kaynaklı ısı pompasının (TKIP) ısıtma performansı deneysel olarak 

incelenmiştir. Deneyler, 3 x 3 x 3 m boyutlarındaki oda şartlarında yapılmıştır. Deney düzeneği, toprak altı ve toprak üstü olmak 

üzere iki çevrimden oluşmaktadır. Isı pompasının toprak üstü çevriminde, rotatif kompresör, yoğuşturucu, buharlaştırıcı (plakalı-

lehimli eşanjör), genleşme vanası ve dört yollu vana gibi ekipmanlar kullanılmıştır. Toprak altı çevrimde ise, pompa ve 3 m 

derinliğe yatay olarak döşenen 1 inç çapındaki nikel- krom borulardan oluşan toprak ısı değiştirici (TID) kullanılmıştır.  TKIP 

çevriminde çalışma akışkanı olarak R22 akışkanı kullanılmıştır.  Deneysel çalışmalarda, TKIP sistemi,   0 - %30 arasında değişen 

ı su-etilenglikol karışım oranları ve 10 - 27 L/dak arasında değişen hacimsel debilerde çalıştırılmıştır.  Sisteminin, kondenser ve 

evaporatör kapasiteler,    COP ve ısıtma kapasitesi ve ısıtılan odanın sıcaklığındak (Toda) değişmler incelenmiştir. Elde edilen 

deney sonuçlarına göre, en iyi sonuçlar,  %5 karışım oranı ve 21 L/dak hacimsel debi değerinde elde edilmiştir. Bu şartlarda, 

evaporatör kapasitesi= 4.2 kW, kondenser kapasitesi = 5 kW , COP = 3,4 , Toda = 27,2°C olarak ölçülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler- Isı Pompası, Yatay Toprak Isı Değiştirici 
 

Heating System Application with Ground Source Heat Pump for Isparta 

Climate Conditions 

 
Abstract- One of the most consumed energy sources today is fossil-based fuels. While the reserve of these fuels is declining, it 

continues to be the main cause of environmental pollution. Due to the influence of environmental factors and increases in fuel 

costs has accelerated the search for new sources of energy, the importance of alternative energy sources as a result of increased 

even more. A the same time the increasingly severe global warming and energy crisis have made it urgent to explore appropriate 

renewable energy for building use, particularly for the HVAC systems. At 2030, heat pumps; 50% of new buildings and 30% of 

the reinforcing building when used, is expected to reduce CO2 emissions by 40%. In this study, ground source heat pump was 

operated in the heating mode having diverse concentration ratios with several volumetric flow rates the ground source heat pump 

(GSHP) heating performance was investigated experimentally. The experiments were carried out in room conditions of 

dimensions 3 x 3 x 3 m. The experimental device consists of two cycles:  The test setup consists of two cycles: under-ground 

and over-ground. Equipment’s such as rotary compressor, condenser, evaporator (plate-brazed exchanger), expansion valve and 

four-way valve have been used in the over-ground circulation of the heat pump. The under-ground cycle consists of the pump 

and the 1 inch diameter nickel-chromium pipes laid horizontally at 3 m depth were used as ground heat exchanger. In addition, 

R22 refrigerant is used as the working fluid in the heat pump cycle. In experimental studies, the GHSP system was operated on 

water-ethylene glycol with diverse concentration ratios ranging from 0 to 30% and volumetric flow rates ranging from 10 to 27 

L / min. The system, condenser and evaporator capacities, COP and heating capacity and changes in the temperature of the 

heated room (Toda) were investigated. According to the experimental results obtained, the best results were obtained with a 

mixing ratio of 5% and a volumetric flow rate of 21 L / min. Under these conditions, the evaporator capacity=4.2 kW, condenser 

capacity= 5 kW COP = 3.4, Toda = 27.2 ° C. 

 

Keywords- Heat Pump, Heating System by Ground Source Heat Pump 
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Özet- Son yıllarda özellikle fosil enerji kaynaklarının hızla tükenmesi oluşturduğu çevresel problemler nedeniyle, güneş 

enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarının kullanımı daha da önem kazanmıştır. Bu amaçla yapılan çalışmaların olduğu ve 

güneş enerjisi uygulamalarının artığı görülmektedir. Bu kapsamda, absorpsiyonlu soğutma ile ısıtma sistemleri en önemli 

güneş enerjisi uygulamalarından biridir. Özellikle hem ısıtma (kış aylarında) hem de soğutma (yaz aylarında) için kullanılması 

durumunda, sistemin ekonomik olması oldukça önemlidir. Absorpsiyon sistemlerinde, çeşitli kaynaklardan elde edilen termal 

enerji doğrudan soğutma ve ısıtma etkisi oluşturmak için kullanılabilmektedir. Absorpsiyonlu soğutma ile ısıtma sistemleri 

buhar sıkıştırma sistemlerinden daha ekonomiktir. Çünkü buhar sıkıştırma sistemlerinde elektrik enerjisi kullanılmaktadır. 

Güneş enerjisinden hem soğutma hem de ısıtma için faydalanılması durumunda absorpsiyonlu sistemler,  avantajlı hale 

gelmiştir. Bu çalışmada, çevresel açıdan zararlı olabilecek bir akışkanın kullanılmasından kaçınılması için, amonyağı soğutucu 

olarak kullanılan,   güneş enerjisinden absorpsiyonlu sistemle aynı anda soğutma ve ısıtma amaçlı kullanılabilen sistemin 

prototip tasarımı ve imalatı yapılarak deneysel olarak incelenmesi gerçekleştirilmiştir. Bu sistemde, hem ısıtma hem de 

soğutma uygulaması için, çalışma akışkanı durumundaki amonyak-su karışımının ısıtılması için elektrik jeneratörü yerine 

vakum tüplü güneş kollektörü kullanılmıştır. Deney düzeneği üzerinden, çalışma akışkanının kollektöre giriş ve çıkış 

sıcaklıkları, evaporatorün giriş ve çıkış sıcaklıkları,   ısıtma ve soğutma yapılacak (şartlandırımış)  odanın sıcaklığı,  kondenser 

giriş ve çıkış sıcaklıları ölçülmüştür. Ölçülen parametrelerden hareketle COP değeri belirlenmiştir. Ağustos 2016 -- Nisan 2017 

zaman aralığında ortalama 80 deney yapılmıştır. Sistemin soğutma performansını görmek için, , 1 –31 Ağustos 2016 tarihleri 

arasında, ısıtma performansının görmek için de 1 –31 Mart 2017 tarihleri arasında kadar deneyler yapılmıştır. Elde eilen 

deneysel sonuçlara göre, COP değeri ve odanın sıcaklığı belirlenmiştir. Güneş enerjisi kaynaklı ısıtma-soğutma (kombine)   

sisteminin, ısıtma amacıyla çalıştırılması durumunda,  şartlandırılan odanın sıcaklığı, 19℃  den 31℃’ye çıkarılırken, soğutma 

durumunda ise 39℃ den 23℃ sıcaklığa düşürülmüştür. Kollektörde dolaşan amonyak – su karışımı ı sıcaklığının zamanla 

arttığı gözlemlenmiştir. Jeneratör sıcaklığı, soğutma ihtiyacının olduğu yaz aylarında 89.1°C, ısıtma ihtiyacının olduğu kış 

aylarında ise 57.4°C olarak ölçülmüştür.   Bu şartlarda, kombine sistemin soğutma ve ısıtma için COP değerleri, sırasıyla 4.621 

ve 3.283 olarak bulunmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler- Güneş enerjisi, Isıtma ve soğutma (Kombine), Absorpsiyonlu sistem  

 

Design, Analysis and Prototyping of the Combined Heating and Cooling 

System with Solar Energy 
Abstract- In last years, the use of alternative energy sources such as solar energy has become even more important because of 

environmental problems, especially the rapid depletion of fossil energy resources. There are works done for this purpose and 

solar energy applications are seen to increase. In this context, absorption cooling and heating systems are one of the most 

important solar energy applications. Especially if it is used for both heating (winter months) and cooling (summer months), it is 

very important that the system is economical. In absorption systems, the thermal energy obtained from various sources can be 

used to create direct cooling and heating effects. Absorption refrigeration heating systems are more economical than steam 

compression systems, because electricity is used in steam compression systems. Absorption systems have become 

advantageous when utilizing solar energy for both cooling and heating. In this study, prototype design and manufacture of a 

system that can be used for cooling and heating at the same temperature as the solar energy absorption system, which is used as 

an ammonia refrigerant, was experimentally investigated in order to avoid using an environmentally harmful fluid. In this 

system, for both heating and cooling application, an evacuated solar collector was used instead of an electricity generator to 

heat the ammonia-water mixture in the working fluid. The inlet and outlet temperatures of the working fluid, the inlet and 

outlet temperatures of the evaporator, the temperature of the room to be heated and cooled (conditional), and the condenser 

inlet and outlet temperatures were measured. The COP value was determined from the measured parameters. On August 2016 - 

April 2017, an average of 80 experiments were conducted. Experiments were conducted between 1 -31 August 2016 to see the 

cooling performance of the system and between 1 -31 March 2017 to see the heating performance. According to the 

experimental results obtained, the COP value and the temperature of the room were determined. The solar-energy heating-

cooling (combined) system is operated for heating purposes; the temperature of the conditioned room is reduced from 19 °C to 

31 °C, while cooling is reduced from 39 °C to 23 °C. It has been observed that the temperature of ammonia - water mixture 
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circulating in the collector increases with time. The generator temperature is measured as 89.1 °C in the summer and 57.4 °C in 

the winter months when the need for cooling is required. In these conditions, the COP values for cooling and heating of the 

combined system were found to be 4.621 and 3.283, respectively. 

 

Keywords- Solar energy, Heating and cooling (Combined), Absorption system 

 

165



                      
 
 
 
 

 

 

 

SETSCI Conference Indexing System, 
Volume 2 (2018), 166-166 
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1 Ormancılık Bölümü, BanazMeslekYüksekokulu,UşakÜniversitesi, Türkiye 
+Speaker: erkan.metin@usak.edu.tr 

Presentation/Paper Type: Oral / Abstract 

 

Özet- Günümüzde hızlı nüfus artışı, sanayileşme, kentleşmedeki yoğunlukla beraber çevresel sorunlar artış 

göstermiştir.  İnsanın doğa üzerindeki baskılarının giderek artıyor olması ve bunun sonucunda ekolojik dengenin 

bozulmaya başlaması, önemli bir sorun olarak kendisini hissettirmektedir. Bunun sonucunda insanın doğayla 

bütüncül bir yaşam sürdüğü dünyada doğaya zarar vermesinin aslında kendisine zarar vermesi olduğunu farketmesi 

uzun sürmemiştir. 

  

İnsan kendi türüyle sosyal ilişki kurmaya ihtiyacı olduğu kadar doğa ile iç içe olmaya da ihtiyaç duyar. Evcil bir 

hayvan beslemek, çiçek yetiştirmek, toprakla zaman harcamak insanı mutlu eden, rahatlatan eylemlerdir. 

''Ekopsikoloji'' kavramı çevrenin insan psikoloji üzerindeki etkilerini gösteren bir kavramdır. Ekopsikoloji 

kavramında psikolojiyle ekoloji birleştirilmekte ve doğadan kendisini soyutlayan insanın ruhsal olarak mutsuz 

olduğu,sonuç olarak ta kendisinin zarar gördüğü savunulmaktadır.Ekopsikoloji yaklaşımında dünyanın ve kişinin 

iyiliği arasında "sinerjik" bir etkileşim vardır. Bu yüzden insanın ihtiyaçları dünyanın da ihtiyaçlarıdır. 

  

Yapılan bu çalışmada ekolojik sorunların nedeninin insan kaynaklı olduğu ve bunun olumsuz yansımalarının yine 

insanı etkilediğini anlatan Ekopsikoloji kavramı irdelenmeye çalışılmıştır.   

 

Anahtar Kelimeler- Sürdürülebilir çevre, Ekopsikoloji, Çevresel davranış 

 

The Concept of Eco-Psychology in Environment – Human Interaction  
 

Abstract- Together with rapid growth in population, industrialization and urbanization, environmental problems are 

also growing. Increasing human pressure on environment and resultant ecological destructions then come to the 

front as significant problems. At the end, it hasn’t taken much time for humans to notice that they were damaging 

themselves while harming the nature they live integrated with.  

 

Mankind is in need of interactions with the nature as much as their interactions with their own kinds. Keeping a pet, 

growing flowers, spending time with the soil all make mankind happy and relaxed. The concept ''Eco-psychology'' 

indicates the impacts of environment on human psychology.In this concept, psychology and ecology are 

compounded together and it is supported that the individuals isolating themselves from the nature are emotionally 

unhappy and damaged themselvesin deed. In eco-psychology approach, there is a “synergic” interaction between 

the wellness of world and the wellness of the individual. Therefore, the needs of the world are envisaged as the 

needs of mankind. 

 

In this study, the concept of eco-psychology indicating that ecological problems were human-originated problems 

and negative reflections of such problems influenced again humans was assessed.   

 

Keywords- Sustainable environment, Eco-psychology, Environmental behavior 
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Özet- Doğadaki dengenin bozulması olarak tanımlanan çevre sorunları günümüz dünyasının en önemli sorunlarından biridir. 

İnsanın doğa üzerindeki baskısının giderek artıyor olması ekolojik dengenin bozulmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu 

durum çevrenin ulusal düzeyde olduğu kadar, uluslararası düzeyde de yeni yaklaşımlarla ele alınması gereğini ortaya çıkarmış 

ve çevre problemlerinin çözümü için çeşitli alternatif yaklaşımlar ortaya atılmıştır. ‘Derin Ekoloji’ ve’ Ekolojik Ayak İzi’ 

kavramları sürdürülebilir çevre için alternatif yaklaşımlardan ikisidir. Derin Ekoloji yaklaşımı çağdaş bir hareket olmasına 

rağmen, düşünsel kökleri 18. ve 19. yüzyıl Avrupa Romantizmi ve Amerikan Aşkıncılığına dayanan, yaşamda bütün canlı ve 

cansız yaşam formlarının insanlarla aynı öneme sahip olduğunu savunan, kendimiz dışındakileri de düşünmeyi ve ona göre 

davranmamız gerektiğini vurgulayan bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Ekolojik Ayak İzi kavramı ise, sınırlı kaynaklardan 

oluşmakla birlikte belirli bir dayanma gücüne sahip olan doğanın, üzerindeki insan baskısının niceliğini ve bu baskının hangi 

etmenlerden kaynaklandığını ortaya koyarak, insanın doğa üzerindeki baskısını hesaplamaya yönelik bir kavramdır. 

Rekabetçiliğin hızla arttığı günümüz dünya düzeninde, asıl hedef mevcut var olan kaynakları kullanırken bir taraftan da bu 

kaynakları koruyarak yaşanabilir çevrenin devamlılığını sağlayabilmek olmalıdır. Yapılan bu çalışmada, insan ve doğa 

ilişkisinde doğanın sürdürülebilirliği açısından iki önemli kavram olan ‘Derin Ekoloji’ kavramı ve ‘Ekolojik Ayak İzi’ 

kavramlarının temel prensiplerinin irdelenmesi ve aralarındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler- Sürdürülebilir çevre, Derin ekoloji, Ekolojik ayak izi 

Inter-relations between Deep Ecology and Ecological Foot Print in 

Environmentalist Approaches  

Abstract- Environmental problems, also defined as destruction of ecologic balance, are among the most significant problems of 

today’s world. Increasing mankind pressure on environment have made destructions of ecological balance evident. Such a case 

then emerged a need for not only national, but also international approaches for environmental problems and also emerged 

various alternative approaches to solve environmental problems. ‘Deep Ecology’and “Ecological Foot Print” are two basic 

approaches developed for sustainable environment. Although Deep Ecology approach is a modern movement, intellectual 

origins go back to European romanticand AmericanTranscendentalism of the 18th and 19th century and supports the idea of 

“all the living and non-living life forms have the same value with the humans, we should also think of the others and behave 

accordingly”. Ecological Foot Print concept puts forth the human pressure exerted on nature which is composed of limited 

sources and has a specific resistance power, the reasons of such pressure and provides methods to calculate the human pressure 

on natüre. In today’s world with ever-increasing competitiveness, the primary target is to preserved thesources and provide a 

sustainable environment while using already available natural resources. In this study, the basic principles of “Deep Ecology” 

and “Ecological Foot Print” concepts, two significant concepts for thesustainability of nature, were evaluated and the 

relationships between them were put forth.  

 

Key Words- Sustainable environment, Deep ecology, Ecological foot print  
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Özet- Çevre sorunlarının arttığı günümüz dünyasında bu sorunların engellenmesinde ve var olan sorunlarla başetmede çevre 

eğitiminin önemi büyüktür.Günümüzde karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri olan çevre kirliliğine karşı mücadelede eko-

lojik dengenin bozulmasının önüne geçmek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için bir kısım önlemlerin alın-

ması ve harekete geçilmesi önemlidir. Nudge teorisi davranış bilimleri ile alakalı bir kuram ve insanların davranışlarını değiş-

tirmek için tanımladığı ilkeler ile etkin yöntemler sunan bir teoridir. Bir çeşit yumuşak güç teorisi olan ‘Nudge Teorisi’ insan-

ları zorlamadan onların tutumlarının değiştirilebileceğini savunmaktadır. Nudge Teorisi insanların seçimlerinde baskı ve ya-

saklama yerine teşvik, tercih ve tetikleme yöntemlerini kullanmaktadır. Yaşamın birçok alanında uygulanabilir ilkelerden olu-

şan Nudge Teorisi çevre kirliliğiyle mücadele, ekolojik dengenin korunması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakıl-

ması için insanların yaşam tarzı oluşturmasında kullanılabilir. 

  

Bu çalışmada çevreye verilen zararın en alt düzeye indirilerek yaşanabilir bir çevrenin sürekliliğinin sağlanmasında ''Nudge' ' 

yaklaşımından nasıl faydalanılabileceği detaylarıyla ele alınmaya çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler- Nudge, Çevre eğitimi. 

 

Applicability of “Nudge theory” for Sustainability of Habitable Environ-

ment  
 

Abstract- In today’s world with ever-aggravating environmental problems, environmental training has a great significance in 

mitigating and coping with such problems. Environmental pollution is the greatest problem today and certain measures and 

steps should urgently be taken to prevent ecological imbalance and to leave a heritable nature to future generations. Nudge 

theory is related to behavioral sciences and provides an efficient method with the principles specified by humans to change 

their behaviors.A kind of soft power theory, ‘Nudge Theory’ supports the idea of changing human behaviors without forcing 

them. Instead of pressure and prohibition, Nudge Theory uses the methods of encouragement, preference and induction. The 

theory is composed of various applicable principles of the life and can reliably be used to fight against environmental pollu-

tion, to preserve ecological balance and to create a life style to leave a heritable environment to future generations.  

                                                                   

In this study, possible use of “Nudge” approach in minimizing environmental damage and providing a sustainable heritable 

environment was assessed in detail. 

 

Keywords: Nudge, Environmental training. 
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Özet- Yüzey sularının kendiliğinden arıtma kabiliyeti üzerindeki toksisiteleri ve olumsuz etkileri ile birlikte dünya çapında 

yüksek yüzey aktif madde tüketimi (15 milyon ton / yıl daha fazla), sentetik organik bileşikleri temel çevresel sorunlardan biri 

haline getirmektedir. Yüzey aktif maddeler endüstride ve evlerde yaygın olarak kullanılmaktadır ve çoğunlukla yüksek 

konsantrasyonda atık sularda tespit edilebilmektedir. Yüzey aktif madde çözeltilerinde hidrofilik katı yüzeylerin ıslanabilirliği, 

deterjan, yüzey temizliği, kaplama, yapışma, baskı, kolloidal kararlılık ve minerallerin flotasyonu gibi birçok pratik 

uygulamaya sahiptir. Yüzey aktif maddelerin toprak partikülleri üzerine adsorpsiyonunun, hem fizikokimyasal hem de toprağın 

biyolojik özelliklerini etkilemesi beklenmektedir. Tek ya da karışık iyonik yüzey aktif madde çözeltilerinde katkı maddesi 

olarak elektrolitin bulunması, hava-sıvı ve katı-sıvı ara yüzlerinde yüzey aktif madde moleküllerinin baş grupları arasında 

elektrostatik itme kuvvetinde oluşan azalma nedeniyle yüzey aktif madde moleküllerinin adsorpsiyon yoğunluğunu etkiler ve 

bu olay çözeltinin yüzey gerilimini ve katı yüzey üzerindeki temas açısının değişmesine neden olur. Çalışmamızda, anyonik 

yüzey aktif maddenin (LABSA) misel yapısı üzerine kalsiyum iyonlarının etkisi çalışılmıştır. Deneylerde Ca+2 kaynağı olarak 

mermer atığı tozu kullanılmıştır. Ca+2 ve miseller arasındaki etkileşim iletkenlik, pH ve UV spektrofotometre kullanılarak 

belirlenmiştir. Toz miktarı (0.1, 0.2 ve 0.3 g / 100ml), temas süresi (10-1440 dakika), yüzey aktif madde konsantrasyonu (100-

200 ppm) parametreler olarak seçilmiştir. Sonuç olarak, anyonik yüzey aktif madde miselleri Ca (+) iyonlarının elektrostatik 

etkileşimi nedeniyle tozun üzerine adsorbe edilmiştir. 200 ppm konsantrasyonu için UV abs - pH ve UV abs – iletkenlik 

arasında lineer bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Öte yandan, 100 ppm konsantrasyon için UV abs - pH arasında doğrusal bir 

ilişkiye sahip iken, aynı konsantrasyonda UV abs – iletkenlik arasında 0.2g/100 ml toz miktarı için lineer bir ilişki 

gözlenmemiştir. Çünkü adsorpsiyon sonrası çözelti konsantrasyonu kritik misel konsantrasyonu (KMK) altında kaldığı için 

elektriksel itme kuvvetleri etkisiyle miseller çözeltide rastgele dağılmıştır.  

  

Anahtar Kelimeler- Anyonik sürfaktan, çevresel etki, misel davranışı, Ca+2 iyonları, KMK 

 

Effect of Ca+2 on Micelle Behavior of Anionic Surfactant  
 

Abstract- The high consumption of surfactants throughout the world (more than 15 million tons/year), together with their 

toxicity and negative effect on the self-purification capability of surface waters, make these synthetic organic compounds one 

of the main environmental concerns. Surfactants are widely used in industries and households and can often be detected in 

wastewater in high concentration. The wettability of hydrophilic solid surfaces in the presence of surfactant solutions has many 

practical applications such as detergency, surface cleaning, coating, adhesion, printing, colloidal stability, and flotation of 

minerals. Adsorption of surfactants onto soil particles is anticipated to influence both the physicochemical and the biological 

properties of the soil. The presence of electrolyte as additive on single or mixed ionic surfactants solutions affect the 

adsorption density of the surfactant molecules through the reduction in electrostatic repulsive force among the head groups of 

the surfactant molecules at air–liquid and solid–liquid interfaces, which in turn influence the surface tension of the solution as 

well contact angle on solid surface. In our study, the effect of calcium ions on micelle structure of anionic surfactant (LABSA) 

was studied. In experiments were be used marble waste powder as Ca+2 source. The interaction between the micelles and Ca+2 

was determined via UV spectrophotometer, pH and conductivity. The powder amount (0.1, 0.2 and 0.3 g/100ml), contact time 

(10-1440 minute), surfactant concentration (100-200 ppm) were chosen as parameters. 

 

As a result, the anionic surfactant micelles were adsorbed on the powder due to electrostatic interaction of Ca (+) ions. It was 

observed that UV abs – pH and UV abs - conductivity had a linear relationship for 200 ppm concentration. On the other hand, 

while UV abs – pH had a linear relationship for 100 ppm concentration, it was showed that UV abs – conductivity hadn’t a 

linear relationship in 100 ppm concentration for the powder amount 0.2 g/ 100 ml. Because the solution concentration was 

under critic micelle concentration (CMC) after adsorption, micelles were dispersed random under the influence of electrical 

repulsive forces in solution under CMC.  

 

Keywords: Anionic surfactant, environmental effect, micelle behavior, Ca+2 ions, CMC 
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Özet- Günümüzde teknolojik gelişmelerin uygulandığı alanlardan biri de ev otomasyon sistemleridir. Böylece kapı, 

pencere, aydınlatma, ısıtma, soğutma, güvenlik kameraları, asansör, yangın, su basması, garaj, güneş enerjisi sistemleri ile 

evde bulunan TV, perde, çamaşır bulaşık makineleri, mutfak araçları gibi cihazlar kontrol edilebilmektedir. Farklı kontrol 

sistemleri ile bu alanda yapılan çalışmalar sayesinde enerji tasarrufu, güvenlik, zaman, konfor ve fiziksel engelli insanlara 

kolaylık gibi verimlilikler sağlanmaktadır.  

 

Bu çalışma yazılım ve donanım kısımlarından oluşmaktadır. Mobil denetimli akıllı ev otomasyonu için prototip bir akıllı ev 

tasarlanmıştır. Mobil denetimin uygulanması kapsamında eve, giriş kapısı, garaj kapısı, perde, klima, lamba, sıcaklık ve 

hareket algılayıcılar yerleştirilmiştir. Kapılar, perde ve klimada DC motorlar kullanılmıştır. Evde bulunan bu cihazların 

kontrol edilmesi için bir denetleyici kullanılmıştır. Sistemin çalışmasında kullanılacak yazılım bilgisayar ortamında 

tasarlanarak denetleyiciye aktarılmıştır. Cihazların uzaktan denetimin sağlanabilmesi amacıyla bir kullanıcı ara yüzü 

geliştirilmiştir. Kullanıcı ara yüzü karma yazılım mantığı ile tasarlanarak android, IOS, Windows, Windows Phone gibi 

farklı işletim sistemlerinde çalışan ve farklı marka, model, donanıma sahip mobil cihazların hepsinde uyumlu olarak 

çalışması sağlanmıştır. Mobil cihaza yüklenen bu uygulama ara yüzü ile evde bulunan cihazların denetimi uzaktan 

yapılabilmektedir. Ayrıca yazılım sesli olarak denetim de gerçekleştirmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler- Akıllı ev, Mobil uygulama, Kontrol, Denetleyici 

 

Mobile Control of Intelligent Home Automation 
 

Abstract- Nowadays, home automation systems are one of the areas where technological developments are applied. Thus, 

devices such as doors, windows, lighting, heating, cooling, security cameras, elevator, fire, water pressure, garage, solar 

energy systems and TVs, curtains, washing machines, dishwashers and kitchen tools at home can be controlled. By the 

virtue of studies on this area with the different control systems, productivity is ensured such as energy saving, safety, time, 

comfort and convenience for people with physical disabilities. 

 

This study consists of software and hardware parts. A prototype intelligent home is designed for the mobile controlled 

intelligent home automation. In the scope for application of mobile control, entrance gate, garage door, curtain, air 

conditioner, lamp, temperature and motion sensors have installed to the home. DC motors have been used in the doors, 

curtain and air conditioner. A controller has used to control these devices which are in the home. The software to be used in 

the operation of the system is designed in the computer environment and transferred into the controller. A user interface has 

been developed to allow remote control of the home devices. The user interface has been designed with mixed software 

logic to work in different operating systems like android, IOS, Windows, Windows Phone and compatible with all brands 

of mobile devices with different models and equipment. With this application interface installed on the mobile device, it is 

possible to remote control of the devices in the home. Also the software is performs audible control.  

 

Keywords- Intelligent home, Mobile application, Control, Controller 
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Özet- Biyonik el, birçok elektronik ve mekanik parçalardan oluşan bir sistemdir. Biyonik el sisteminde hareket motor kontrolü 

ile gerçekleşmektedir. İnsan vücudunun en karmaşık organlarından biri eldir. Biyonik el tasarımı konusunda son yıllarda 

mühendislik ve biyomedikal alanlarında birçok çalışma yapılmıştır. İnsan elinin 4’ü pasif olmak üzere 24 serbestlik 

derecesinde birbirinden farklı kavrama ve duruş durumları bulunmaktadır. Biyonik elin kavrama işlemi, eklemlere bağlı 

tendonlar, kaslar ve uyaran sinirler tarafından gerçekleştirilmektedir. İnsan elinin günlük hayattaki aktivitelerinin çok büyük 

bir kısmını karşılamada 5-6 farklı hareket yeterli olmaktadır. Bu hareketler çengel, işaret, anahtar tutuş,  silindir tutuş olarak 

isimlendirilebilen el pozisyon ve el kavramalarıdır.  

 

Bu çalışmada doğuştan veya tek kolunu kaybetmiş engelli insanların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla mevcut klasik 

hareketsiz protez el yerine, üç boyutlu yazıcı teknolojisi ve esneklik algılayıcıları kullanılarak bilek ve beş parmak 

kısımlarından oluşan hareketli biyonik bir el tasarlanmıştır. Tasarımda esneklik algılayıcıları kullanılmıştır. Bu algılayıcılar 

yardımıyla insan elinden alınan konum bilgileri ile kontrol edilebilen biyonik elin denetimi gerçekleştirilmiştir. İnsan elinin 

parmaklarının açısal hareketlerinden algılanan veriler bir denetleyici tarafından işlenerek servo motorlar yardımıyla biyonik 

elin denetimi sağlanmaktadır. Böylece tasarlanan biyonik elin, eldiven giydirilmiş insan eli hareketlerini yapabilmesi 

sağlanmıştır. Ayrıca tasarlanan biyonik el otomasyonda, insan sağlığı ve güvenliği açısından uygun olmayan yerlerde ve 

tehlikeli ortamlarda tutma işleminin uzaktan kontrolü için de kullanılabilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler- Biyonik el, Esneklik Algılayıcı, Motor denetimi 

 

Controllable Bionic Hand Design 
 

 

Abstract- Bionic hand is a system consisting of many electronic and mechanical parts. Motion in the bionic hand system is 

achieved by motor control. One of the most complex organs of the human body is the hand. Bionic hand design has been 

studied in engineering and biomedical fields in recent years. There are different clutch and stance situations in 24 degrees of 

freedom, 4 of which are passive. Bionic hand clutching process is carried out by tendons attached to the joints, muscles and the 

stimulus nerves.  Human hand is sufficient for meeting a large part of human activities in daily life with five-six different 

movement. These movements are hand and hand concepts which can be called hook, sign, key grip, cylinder grip.  

 

In this study, a moving bionic hand consisting of wrist and five fingers was designed using three-dimensional printer 

technology and flexibility sensors instead of the existing classic immobilized prosthetic hand in order to facilitate the lives of 

disabled people who were born or lost one limb. Flexibility sensors are used in the design. With the help of these sensors, 

bionic hand control, which can be controlled by human hand position information, has been realized. The data perceived from 

the angular movements of the fingers of the human hand are processed by a controller and bionic hand control is provided by 

means of servo motors. Thus, the designed bionic hand was made to perform human hand movements with gloves. In addition, 

the designed bionic hand can also be used in automation for remote control of handling in hazardous environments and places 

where it is unsuitable for human health and safety. 

 

Keywords- Bionic hand, , Flexibility sensor, Motor control  
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Özet – Çalışmanın amacı AB ülkelerinde ve Türkiye’de motorlu kara taşıtları üzerindeki vergilerin egzoz emisyon (emisyon) 

miktarlarına etkisini araştırmaktır. 

Çalışmada öncelikle AB ülkelerinde ve Türkiye’de motorlu taşıtlar üzerindeki vergiler; konusu, mükellefi, uygulaması 

bakımından açıklanmıştır. İzleyen aşamada çevrenin korunmasına yönelik söz konusu vergilerde ülkeler tarafından yapılan 

düzenlemeler ve verilen teşvikler üzerinde durulmuştur. Daha sonra Avrupa Birliği İstatistik Kurumu (Eurostat), Avrupa 

Otomobil Üreticileri Birliği (European Automobile Manufacturers’ Association- ACEA), Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı 

ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yararlanılarak AB ve Türkiye’de emisyon ya da eşdeğeri vergiler 

karşılaştırılmıştır. Bu bağlamda motorlu kara taşıtları üzerindeki vergilerin emisyon miktarlarına etkisi değerlendirilmiştir.  

Türkiye’de motorlu kara taşıtları servet vergisi kapsamında vergilendirilmektedir. AB’de bu tür vergiler emisyon miktarları baz 

alınarak uygulanmaktadır. Türkiye’de motor hacmi, taşıma kapasitesi ve araç yaşına göre kademeli vergilendirme yapılmaktadır. 

Araç yaşı ilerledikçe vergi miktarı düşmektedir. Bununla birlikte araç sigorta değerine göre de ek vergi indirimi mümkündür. 

Elektrikli araçlarda ise hem AB hem de Türkiye’de vergi teşvikleri uygulanmaktadır. AB’de vergiler kullanılarak emisyon 

miktarları azaltılmaya çalışılmaktadır. Türkiye’de böyle bir amaç bulunmamaktadır. AB’de emisyon bazlı vergilendirme 

politikasına geçiş ile birlikte yeni araçların emisyon miktarlarında önemli düşüşler gerçekleşmiştir. 2009 yılında 130 gr/km 

üzerinde emisyon yayan araç oranı %67, 96-130 gr/km arası emisyon yayan araç oranı %33 olarak gerçekleşmiştir. Euro normları 

kapsamında araç üreticileri düşük emisyon yayan araçlar üretmeye zorlanmışlardır. Bu nedenle AB’de 2016 yılında 130 gr/km 

üzerinde emisyon yapan araç oranı %22, 96-130 gr/km arası egzoz salınımı yapan araç oranı %66 ve 95gr/km ve daha az emisyon 

yapan araç oranı yaklaşık %12 olarak gerçekleşmiştir. Böylece üretilen araç başına emisyon miktarı son on yılda %25,8 

azalmıştır.  Ayrıca yüksek emisyona neden olan araçların daha fazla vergilendirilmesi bu araçların kullanımını azaltmıştır. 

Dolayısıyla emisyon miktarları yıllar itibariyle sürekli düşüş göstermiştir.  Türkiye’de de emisyon miktarları azalma göstermiş 

ancak, AB’ye göre yavaş gerçekleşmiştir. Türkiye’de yüksek emisyon yayan araçların toplam araç stokları içerisindeki payı 2013 

yılında %63 iken 2017 yılında %60’a inmiştir. Türkiye’deki mevcut vergi sistemi yaşlı ve fazla yakıt tüketen araçları daha az 

vergilendirmekte, dolayısıyla bu tip araçların kullanımını teşvik etmekte ve yeni araç alımını azaltmaktadır.  

Türkiye’deki emisyon miktarlarının azalması kendi yasal prosedürleri sonucunda değil AB üretim prosedürlerinin Türkiye’ye 

yansıması sonucunda oluşmuştur. Türkiye’nin en büyük ihraç pazarı AB’dir.  Türkiye’de üretilen araçlar ihraç ağırlıklı 

olduğundan AB normlarına uygun olmak zorundadır. Türkiye’de motorlu taşıtlar üzerinden alınmakta olan vergiler 

incelendiğinde,  miktarların belirlenmesinde çevrenin dikkate alınmadığı görülmektedir. Vergilendirme sisteminden dolayı AB 

ülkelerinde karayolu ulaşımı kaynaklı emisyon miktarları hedeflere göre azalmaktadır. Türkiye’de ise bir hedef olmasına rağmen 

zorlayıcı yasal prosedürler yoktur. Bundan dolayı emisyon miktarlarının azaltılmasında vergilendirmenin etkisi olumsuzdur. 

Anahtar Kelimeler – Motorlu Taşıt Vergileri, Egzoz Emisyonu, Euro Normları 
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The Impact of Motor Vehicle Taxes on Exhaust Emission Amount in The European Union (EU) 

and Turkey 

 

Abstract – The purpose of the study is to investigate the effect of motor vehicle taxes on the amount of exhaust emissions 

(emissions) in EU and Turkey.  

Firstly the taxes on motor vehicles in EU and Turkey was explained in terms of the subject, the taxpayer and the application. In 

the following stages, the arrangements about the taxation on the protection of the environment and given incentives by the 

countries were emphasized. Then emissions or equivalent taxes in EU and Turkey are compared by using the data of European 

Union Statistics Agency (Eurostat), the European Automobile Manufacturers Association (ACEA), The Ministry of Financeof 

Turkish Republic and Turkey Statistical Institute (TUIK). In this context, the effect of motor vehicle taxes on the amount of 

exhaust emissions (emissions) was evaluated. 

Motor vehicles are taxed under the wealth tax in Turkey. In EU, such taxes are applied on the basis of emission amounts.  The 

taxation in Turkey is made gradually, depending on conditions such as engine size, vehicle age, carrying capacity etc. As the age 

of vehicles was increased, the amount of taxes was decreased. Depending on the car insurance value, additional tax reductions 

are possible. About electric vehicles, the tax incentives is being applied both in the EU and Turkey. The amount of emissions is 

being tried to reduce by using taxes in EU. There is no such a purpose in Turkey. With the transition to the emission-based 

taxation policy in EU, substantial reductions in the emissions of new vehicles have occurred. In 2009, the rate of vehicles emitting 

emissions over 130 gr/km was 67% and the rate of vehicles emitting 96-130 gr/km was 33%. Vehicle manufacturers have been 

forced to produce vehicles emitting low emissions under Euro norms. For this reason, the rate of vehicles emitting emissions 

over 130 gr/km was 22%, vehicles emitting 96-130 gr / km was 66% and vehicles emitting less than 95gr/km was about 12% in 

the EU. Thus, the emission amount per vehicle produced has decreased by 25.8% in the last decade. In addition, higher taxation 

of vehicles causing high emissions has reduced the use of these vehicles. Therefore, the amount of emissions has been steadily 

decreasing over the years. Turkey also showed reductions in emissions, but according to EU the realization was slowly. While 

the ratio of high-emitting vehicles in total vehicle stocks in Turkey was about 63% in 2013, it decreased about to 60% in 2017. 

Thus the current tax system in Turkey is less taxing the old and more fuel-spending vehicles, promoting the use of such vehicles 

and reducing new vehicle purchases.  

It is seen that the reduction of emissions in Turkey, is not arising from their legal procedures, is the result of the reflection of the 

production procedures of the EU to Turkey.  The EU is the largest export market of Turkey. Because of the export-oriented 

vehicle production in Turkey it has to comply with the EU norms. When taxes on motor vehicles have been examined in Turkey, 

it was seen that the environment was not taken into consideration determining the quantity. Due to the taxation system, the 

amount of emissions from road transport in the EU decreases according to the targets. In Turkey, there is no compelling legal 

procedures despite being a target. Therefore, the effect of taxation on the reduction of emission amounts is negative. 

 

Keywords - Motor Vehicle Taxes, Exhaust Emissions, Euro Norms 
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Özet – Türkiye özelinde dış ticaret açıklarının bütçe açıklarının nedenlerinden olup olmadığını araştırmak. Çalışmada Türkiye 

İstatistik Kurumu (TÜİK)ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BÜMKO) verilerine göre1975 yılı ile 2016 yılları arasında 

gerçekleşen bütçe (BT) ve dış ticaret açığı (DT) serileri kullanılmıştır. Dış ticaret serileri Amerikan Doları (USD), Bütçe Açıkları 

Türk Lirası (TL) ve Yeni Türk Lirası (YTL) birimlerinden oluşmaktadır. Öncelikle USD kuru kullanılarak seriler TL ve YTL 

birimlerine dönüştürülmüştür. Ardından 1975 yılı İstanbul Ticaret Odası (İTO) toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) ile seriler 1975 

sabit fiyatlara indirgenmiştir. Son olarak, 2006 yılında YTL birimine geçilmesi nedeni ile2006 yılına kadar olan seri 

elemanlarından altı sıfır atılarak birimler eşitlenmiştir.  

İstatistik testleri için EViews 9 kullanılmıştır. Zaman serileri ile işlem yapabilmek için serilerin durağan olmaları şartı 

bulunmaktadır. Durağanlık testi Augmented Dickey_Fuller (ADF) yöntemi ile yapılmıştır. Hem BT hem de DT serileri için 1. 

farklarda durağanlık tespit edildiğinden eşbütünleşik (koentegre) regresyon modeli kurularak, hata düzeltme mekanizması 

uygulanmıştır. Modelin anlamlılığı F testi ile sınanmıştır.  BT serisi için ADF p=0.2119, DT serisi için ADF p=0.5953 olarak 

tespit edilmiştir. Seriler durağan değildir. BT serisi 1. farklar ADF p=0.0000, DT serisi 1. farklar ADF p=0,0000 olarak tespit 

edilmiştir. Hem BT hem de DT serileri 1. farkları alınmış halde durağandırlar. BT ve DT 1. seviyeden I(1) eşbütünleşiktir. 

Serilerin düzey değerleri ile regresyon denklemi kurarak hata düzeltme katsayıları (HD) elde edilmiştir. HD katsayılarının düzey 

değerlerde durağan olması gerekir. HD serisi için ADF p=0.0096 olarak tespit edilmiştir. Yani HD serisi düzey değerlerde 

durağandır. BT 1. farklarserisi ΔBT bağımlı değişken, DT 1. farklar serisi ΔDT ve 1 gecikmeli HD serisi HDt-1 bağımsız değişken 

olmak üzere regresyon denklemi  

ΔBT=6.409187-0.159448.HDt-1-0.387382.ΔDT 

şeklinde elde edilmiştir. 

Düzeltilmiş R2=0.303140 (%30) olarak elde edilmiştir. Denklemin F testi anlamlılık sınaması için p=0.000395<α=0.05 

olduğundan denklem anlamlıdır. 

Çalışma sonucunda Bütçe açıklarının yaklaşık olarak %30 oranını dış ticaret açıkları ile ilişkilendirilebileceği görülmüştür. Yani 

“dış ticaret açıkları ile bütçe açıkları ilişkilidir” sonucuna ulaşılmıştır. Denkleme göre 1 birimlik DT artışı 0,387 birimlik BT 

azalışına neden olmaktadır. Sonuç olarak “dış ticaret açıkları arttıkça bütçeye olumlu etkisi olmaktadır” şeklinde bir sonuçla 

karşılaşılmaktadır.Diğer bir açıdan “İthalat yükseldikçe bütçe açığı azalmaktadır” şeklinde bir sonuca ulaşılabilir. 

Anahtar Kelimeler – Dış Ticaret Açıkları, Bütçe Açıkları, ADF Testi, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme 
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Özet – Türkiye’nin Avrupa Birliği ile gümrük birliği öncesi ve sonrasında dış ticaret açıkları ve bütçe açıklarının nasıl seyir 

izlediğini araştırmak.  

Çalışmada Bütçe (BA) verileri için Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BÜMKO), dış ticaret verileri (DA) için Türkiye 

İstatistik Kurumu (TÜİK) kayıtları kullanılmıştır. GB öncesi 1975-1996, GB sonrası için 1997-2016 yılları gerçekleşen kayıtlar 

kullanılmıştır. Seriler Merkez Bankası Döviz Satış kurlarına göre Türk Lirası (TL) birimine çevrilmiştir. Ardından İstanbul 

Ticaret Odası Toptan Eşya Fiyat Endeksi kullanılarak 1975 yılı sabit fiyatlarına dönüştürülmüştür. Son olarak 2006 yılından 

önceki fiyatlardan 6 sıfır atılarak Yeni Türk Lirası (YTL) birimine dönüşüm sağlanarak istatistik testler yapılmıştır. İstatistik 

testleri için EViews 9 paket programı kullanılmıştır. Zaman serileri durağanlık testi Augmented Dickey_Fuller (ADF) yöntemi 

ile yapılmıştır. Eşit düzeyde durağanlık tespit edildiğinden eşbütünleşik (koentegre) regresyon modeli kurularak, hata düzeltme 

mekanizması uygulanmıştır. GB öncesi ve GB sonrası olmak üzere iki ayrı model kurgulanmıştır. Modellerin anlamlılığı F testi 

ile sınanmıştır. Modellere ait regresyon denklemleri yorumlanarak sonuca ulaşma amacı gözetilmiştir.  

GB öncesi: Birinci farklar için ΔBA1 ve ΔDA1 serileri durağandır (ADFΔBA1 p=0.0000, ADFΔDA1 p=0,0000) ve 1. seviyeden I(1) 

eşbütünleşiktir. Serilerin düzey değerleri ile regresyon denklemi oluşturulmuş ve hata düzeltme katsayıları (HK1) elde edilmiştir. 

HK katsayıları düzey değerlerde durağandır (ADFHK1 p=0.0031). ΔBA1 bağımlı değişken, ΔDA1 ve 1 gecikmeli HK1(t-1) serisi 

bağımsız değişken olmak üzere regresyon denklemi: ΔBA1= 3.008866 - 0.841345.HK1(t-1) + 0.379167.ΔDA. Denklem anlamlıdır 

(F p=0,000193). Düzeltilmiş R2=0,591344. Durbin-Watson d=1.791467 

GB sonrası: Birinci farklar için ΔBA2 ve ΔDA2 serileri durağandır (ADFΔBA2 p=0.0007, ADFΔDA2 p=0,0000) ve 1. seviyeden 

I(1) eşbütünleşiktir. Serilerin düzey değerleri ile regresyon denklemi oluşturulmuş ve hata düzeltme katsayıları (HK2) elde 

edilmiştir. HK2 katsayıları düzey değerlerde durağandır (ADFHK p=0.0000). ΔBA2 bağımlı değişken, ΔDA2 ve 1 zaman gecikmeli 

HKt-1 serisi bağımsız değişken olmak üzere regresyon denklemi: 

ΔBA2= 1.694511 - 0.321704.HK2(t-1) - 0.512637.ΔDA2  

Denklem anlamlıdır (F p=0.000383). Düzeltilmiş R2=0,557041. Durbin-Watson d=1.221074 

Sonuç: GB öncesi dış ticaret açığındaki 1 birimlik artış, bütçe açığında 0.379 birimlik artış olarak yansımaktadır. GB sonrasında 

ise dış ticaret açışındaki 1 birimlik artış, bütçe açığında 0.491 birimlik azalış olarak yansıdığı görülmektedir. Yani GB sonrası 

“bütçe gelirlerinin ithalata bağımlılığı artmıştır” şeklinde bir sonuca ulaşmak mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret Açıkları, Bütçe Açıkları, ADF Testi, Eşbütünleşme (Cointegration), Hata Düzeltme (Error 

Correction), Gümrük Birliği 

 

The Relation Between Foreign Trade Deficit and Budget Deficit Before 

and After Customs Union in Turkey 

 

Abstract – To investigate how foreign trade deficits and budget deficits of Turkey navigated pre and post customs union (CU) 

with European Union.  

In the study, for the budget deficits (BD), General Directorate of Budget and Fiscal Control (BUMKO) and also for the foreign 

trade deficits (FTD), Turkey Statistical Institute (TUIK) records were used. Records from 1975-1995 before UC, and 1996-2016 

for UC were used. Series has been converted into Turkish Liras (TL) unit according to the foreign exchange sales rates of the 

Central Bank. Budget (BD) and foreign trade deficit (FTD) series which took place between 1975 and 2016 according to Turkey 

175



Statistical Institute (TUIK) and the General Directorate of Budget and Fiscal Control (BUMKO), were used in the study. Foreign 

trade series consist of US Dollar (USD), Budget Deficit Turkish Lira (TL) and New Turkish Lira (YTL). Firstly, by using the 

USD exchange rate, the series are converted into TL and YTL units. Subsequently, by using the 1975 Istanbul Chamber of 

Commerce (ITO) wholesale price index (TEFE), the series are reduced to 1975 fixed prices. Finally, with the reason for the 

transition to YTL unit in 2006, six zeroes were taken from the serial members until 2006 to equalize the units. EViews 9 package 

program is used for statistical tests.  In order to operate with time series, the series have to be stationary. The stationary test was 

performed using Augmented Dickey_Fuller (ADF) method. For both BT and DT series, stationary was determined by 1 st 

differential, so a cointegrated regression model was established and error correction mechanism applied. The significance of the 

model was tested by F method. The aim of reaching the result is considered by interpreting the regression equations belonging 

to models. 

 (Pre-CU) For the first differences, the ΔBD1 and ΔFTD1 series are stationary (ADFΔBD1 p = 0.0000, ADFΔFTD1 p = 0.0000) and 

ΔBD1 and ΔFTD1 are co-integrated from the 1st level I (1). The error correction coefficients (EC1) were obtained. The EC1 

coefficients are stationary at level values (ADFEC1 p = 0.0031). ΔBD1 dependent variable, ΔFTD1 and 1 delayed ECt-1 series are 

independent variables. The regression equation is: ΔBD1 = 3.008866 + 0.379167 ΔFTD1 - 0.841345 EC1(t-1). The equation is 

significant (F p = 0.000193). Adjusted R2=0,591344. Durbin-Watson d=1.791467.  

(Post-CU) For the first differences, the ΔBD2 and ΔFTD2 series are stationary (ADFΔBD2 p = 0.0007, ADFΔFTD2 p = 0.0000) and 

ΔBD2 and ΔFTD2 are co-integrated from the 1st level I(1). The error correction coefficients (EC2) were obtained. The EC2 

coefficients are stationary at level values (ADFEC2 p = 0.0031). ΔBD2 dependent variable, ΔFTD2 and 1 time delayed ECt-1 series 

are independent variables. The regression equation is: ΔBD2= 1.694511 - 0.321704.EC2(t-1) - 0.512637.ΔFDT2. The equation is 

significant (F p=0.000383). Adjusted R2=0,557041. Durbin-Watson d=1.221074. 

The 1-unit increment in pre-GB foreign trade deficit reflects an increment of 0.379 units in the budget deficit. After GB, 1 unit 

increment in foreign trade deficit reflected as 0.513 unit decrement in budget deficit. In other words, after CU, we can reach a 

result like "budget revenues have increased dependency on import taxes". 

Keywords: Foreign Trade Deficits, Budget Deficits, ADF Test, Cointegration, Error Correction, Customs Union. 

 

 

 

176



                      
 
 
 
 

  

 

 

SETSCI Conference Indexing System, 
Volume 2 (2018), 177-177 

BİYOPOLİMER ESASLI KRİYOJEL DOKU İSKELELERİ 
 

Burcu Oktay1*, Tuğçe Kutlusoy1, Nilhan Kayaman-Apohan1, Mediha Süleymanoğlu2, Serap Erdem-Kuruca2  
1 Kimya Bölümü/ Fen EdebiyatFakültesi /Marmara Üniversitesi, Türkiye 

 2 Fizyoloji Bölümü/Tıp Fakültesi/ İstanbul Üniversitesi, Türkiye 
*Corresponding author: burcu.oktay@marmara.edu.tr 

+Speaker: burcu.oktay@marmara.edu.tr 

Presentation/Paper Type: Oral / Abstract 

 

Özet- Biyoteknolojik uygulamalarda önemli bir potansiyele sahip yeni malzeme türü ‘kriyojeller’ dir. Kriyojeller; doğal veya 

sentetik polimerler kullanılarak elde edilebilirler. Doğal polimerlerden hazırlanan kriyojellerin biyouyumlu ve biyobozunur 

özellikte oluşu, toksik etkileri olmaması, hücre yapışmasına ve hücre büyümesine kolaylaştıran makro-gözenekli üç boyutlu 

yapısı ve elastik özellikleri nedeniyle doku mühendisliği uygulamaları için tercih edilen bir malzeme grubu haline geldiği 

görülmektedir [1]. Bu çalışmada doku iskelesi olarak farklı kompozisyonlardaki kitosan-ko-hyaluronik asit kriyojelleri 

kriyojelasyon tekniği ile hazırlanmıştır. Aynı zamanda 3T3 fibroblast hücreleri için hücre canlılık testleri yapılmıştır. Kitosan 

kriyojeli için çapraz bağlayıcı olarak gludaraldehit kullanılmıştır. Öncelikle optimum çapraz bağlayıcı oranını belirlemek 

amacıyla farklı konsantrasyonlardaki gludaraldehit çözeltileri hazırlanan kriyojelasyon yöntemi ile çapraz bağlı kitosan 

kriyojelleri hazırlanmıştır. Aynı metot ile farklı konsantrasyonlarında hyaluronik asit içeren kitosan-ko-hyaluronik asit 

kriyojelleri hazırlanmıştır.  Hazırlanan kriyojellerin yapısal, morfolojik, mekanik ve termal özellikleri FTIR, SEM, DSC, TGA 

ve basma testi ile incelenmiştir. Aynı zamanda 3T3 fibroblast hücreleri için %canlılık testi yapılmıştır. SEM analizleri 

sonucunda kitosan-ko-hyaluronik asit kriyojeller makro gözeneklere ve birbiriyle bağlantılı gözenek yapısıyla yüksek 

gözenekliliğe sahip olduğu görülmüştür. Kompozisyon içerisine hyaluronik asit eklenmesiyle yapıya esneklik kazandırılarak 

kırılgan olan yapıda iyileştirme yapılmıştır. Gözenek çaplarında da büyüme gözlenmiştir. Hyaluronik asit eklenmesiyle 

gözenek duvarlarında incelme meydana gelmiştir. MTT sonuçlarına göre ekilen 3T3 fibroblast hücreleri kriyojel esaslı doku 

iskelesine tutunmuş ve çoğalma göstermiştir. 

 

Anahtar Kelimeler- Kitosan, hyaluronik asit, kriyojel, 3T3 

 

Abstract- The new material type is ‘cryogels’, which have important potential in biotechnology applications. Cryogels can be 

obtained from natural or synthetic polymers.  It is seen that cryogens prepared from natural polymers become a preferred 

material group for tissue engineering applications due to their biocompatibility and biodegradability, their toxic effects, macro-

porous three-dimensional structure and elastic properties that facilitate cell adhesion and cell growth [1]. In this study,  the 

chitosan-co-hyaluronic acid cryogels at different composition were prepared by cryogelation technique. The cell viability of 

the cryogels were also performed for 3T3 fibroblast cells. Glutaraldehyde was used as a crosslinker for chitosan cryogels. To 

determine the optimum cross-linker ratio, the crosslinked chitosan cryogels were prepared with various concentrations 

glutaraldehyde solutions by cryogelation technique. The chitosan-co-hyaluronic acid cryogels containing hyaluronic acid at 

different concentrations were prepared by the same method. The prepared cryogels were investigated the properties of 

structural, morphological, mechanical and thermal with FTIR, SEM, DSC, TGA and compression test. The cell viability were 

performed for 3T3 fibroblast cells. As a result of SEM analysis, chitosan-co-hyaluronic acid cryogels were found to have high 

porosity due to their macropores and interconnected pore structure. The structure was given flexibility by adding hyaluronic 

acid into the composition. It has also been observed that the pore diameter dramatically increases. The addition of hyaluronic 

acid led to thinning of pore walls. According to MTT results, 3T3 fibroblast cells adhered to cryogel-based tissue scaffold and 

showed proliferation.   

 

Keywords- Chitosan, hyaluronic acid, cryogel, 3T3 

 

 
Şekil 1: Makro gözenekli kitosan-ko-hyaluronik asit kriyojel SEM görüntüsü. 
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Abstract- The monitoring of emissions caused by congested road traffic requires the deployment of a complex measurement 

system. The use of Wireless Sensor Networks (WSN) can be very useful. In this work we propose the architecture of sensors 

(devices) which are envisaged to be used for the collection of information in an intelligent transportation system and within the 

concept of the Internet of Things (IoT). The information obtained will be exploited by a decision-making system allowing both 

to make a diagnosis on the state of the traffic by observing the formation of the phenomenon of congestion and its relation to the 

emission rate of dioxide carbon (CO2) and climatic conditions then propose measures to mitigate it. Instead of using several 

types of disjoint sensors they can be assembled on a single device composed of several units (modular architecture). Some 

modules are responsible for collecting information (traffic status, weather, CO2, etc.), others deal with radio transmissions 

(between devices) or record data. Cellular communication ensures the sending of data to a control center (remote server) and the 

receipt of decisions from it.  

  

  

Keywords- Congestion, WSN, CO2, Road traffic, ITS, IoT.  
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Özet- Sementasyon çelikleri; yüzeyi sert ve aşınmaya karşı dirençli, merkezlerinin yumuşak ve tok olması istenilen, darbeli ve 

değişken yüklere karşı dayanıklı parçaların imalatında kullanılan alaşımlı veya alaşımsız yapıya sahip malzemelerdir. 

Sementasyon çeliklerinin talaşlı imalat öncesi ve sonrasında ısıl işleme tabi tutulabilmesi son ürünün mekanik özelliklerini ve 

yüzey kalitesini etkilemektedir. 

   

Bu çalışmada, 16MnCr5 (1.7131) sementasyon çeliğinin farklı kesme parametreleriyle işlenmesinin ısıl işlem sonrası yüzeydeki 

etkisi incelenmiştir. Deneyler tasarlanırken en az maliyetle kesme performansının belirlenmesi ve kalitenin artırılması için 

Taguchi yaklaşımından faydalanılmıştır. Kesme parametreleri üç gruba ayrılmış olup; uç radyusu, ilerleme hızı ve dalma derinliği 

olarak belirlenmiştir. Deney grupları iki grup altında toplanmış olup, bir deney grubu işleme öncesi normalizasyon ısıl işlemine 

tabi tutulmuştur. Her iki deney grubu için de 27 adet numune hazırlanmıştır. Numuneler belirlenen deney parametrelerine göre  

işlenmiş ve daha sonra yüzey pürüzlülükleri ölçülmüştür. Sementasyon ısıl işlemi öncesi malzemelerin yüzeyden çekirdeğe 

doğru mikrosertlik ölçümü için Vickers sertlik cihazıyla 0,1 mm aralıklarla sertlik taramaları yapılıp, kayıt altına alınmıştır. 

Sementasyon işlemi türlerinden gaz sementasyonu gerçekleştirilmiştir ve tekrardan etkin sementasyon değerinin (ESD) tespiti 

için 0,1 mm aralıklarla sertlik taramaları yapılmıştır.   

 

Isıl işlem öncesi ve sonrası elde edilen bulgular, yüzey sertliğinin işleme paremetrelerinde,yüzey pürüzlülüğünün literatür 

bulguları ile uyumlu olacak şekilde kesici uç radyusundan ve ilerlemeden etkilendiğini ortaya koymuştur.  

 

Anahtar Kelimeler- 16MnCr5 (1.7131), Tornalama, Sertlik, ESD, Varyasyon Analizi   

   

The Effect of Cutting Parameters on Surface Hardness Change in Turning 

of 16MnCr5 Steel 

Abstract- Cementation steels; surface hardness is high and abrasion resistant materials.Also, cementation steels are materials 

with the alloyed or non-alloyed structure which materials used in the manufacture of parts which are resistant to shock and 

variable loads.Additionally, these materials can be used for required soft and  toughness material center. Cementation steels heat 

treatment, before and after machining, affects the mechanical properties and surface quality of the final product.  

  

In this study, the effect of 16MnCr5 (1.7131) cementation steel with different cutting parameters on the surface after heat 

treatment was investigated. While experiments were being designed, Taguchi approach was used to determine the cutting 

performance with minimum cost and to increase the quality. Cutting parameters are divided into three groups. These are tip 

radius, feedrate and plunge depth. The experimental groups were subdivided into two groups. First experimental group was 

subjected to the normalization heat treatment before the processing. 27 specimens were prepared for both experimental groups.  
The samples were processed according to the specified test parameters and then the surface roughness was measured. Before the 

cementation process, the microhardness of the materials was made from the surface to the core, hardness scans were made at 0,1 

mm intervals with the Vickers hardness device. Gas cementation was carried out from the cementation processes. Hardness scans 

were made at intervals of 0,1 mm to determine effective cementation value.  

The surface hardness of the 16MnCr5 affected from cutting parameters. Surface rougness also affected from edge radius and 

feed rate have been obtained before and after heat treatment. Experimental result  are consistent with the literature findings. 

  

Keywords- 16MnCr5 (1.7131), Turning, Roughness, ECD, Variation Analysis  
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Abstract- Coils are electrical-electronic circuit elements and they are obtained by winding conductive wires on top of one another 

on a core or space, when electrical current pass through the coils they bring a magnetic field around them. The electromotive 

force (emf) that occurs in the self-generated magnetic field by applying the coil current is called the self-induction electromotive 

force and this emf value changes with time, flow, coil winding number. When exposed to a magnetic field some materials such 

as iron, cobalt, and nickel can be magnetized and this materials are called ferromagnetic elements. In this study, direct (DC) and 

alternating (AC) currents were applied to the coil wrapped on square carcass, and tables and graphs were made according to the 

electrical change values obtained in ferromagnetic iron core and non-ferrous state and comments have been made. It has been 

observed that the current values are the same in both cases, the cases are with or without core, under the varied direct voltage 

values and in the application of the silicon core in the carcass by submersion. In the case of the alternating current measurements, 

it has been determined that the current values obtained in the case of high and low current are different from each other. 

 

Keywords- Magnetic Field, Ferromagnetic Material, Coil, Electric Current   
  

Bobinlerde Ferromanyetik Nüve Etkisinin Alternatif ve Doğru Akım 

Altında İncelenmesi  
    
Özet- Bobinler iletken tellerin bir nüve veya boşluk üzerine üst üste, yan yana sarılmasıyla elde edilen elektrik-elektronik devre 

elemanları olup üzerlerinden bir elektriksel akım geçirildiklerinde etraflarında manyetik alan oluştururlar. Bobine akım 

uygulanmasıyla kendi oluşturduğu manyetik alan içinde meydana gelen elektromotor kuvvetine (emk) öz indüksiyon emk’sı 

denir ve bu emk değeri zamana, akıma, bobin sarım sayısına göre değişir. Demir, kobalt, nikel gibi malzemeler manyetik alana 

maruz bırakıldıklarında mıknatıslanabilirler bu tür malzemelere ferromanyetik malzemeler denir. Yapılan çalışmada kare karkas 

üzerine sarılmış bobine değişik değerlerde doğru (DA/DC) ve alternatif (AA/AC) akım uygulanarak, ferromanyetik demir nüveli 

ve nüvesiz durumlarda elde edilen elektriksel değişim değerlerine göre tablo ve grafikler çıkartılarak yorum yapılmıştır. 

Değiştirilen doğru gerilim değerleri altında ve karkas içerisine silisyum sac nüvenin daldırılması vasıtasıyla yapılan uygulamada, 

nüveli ve nüvesiz her iki durumda alınan akım değerlerinin aynı olduğu görülmüştür. Alternatif akım ölçümlerinde ise nüveli ve 

nüvesiz durumda alınan akım değerlerinin birbirinden farklı olduğu tespit edilmiştir.  

  
Anahtar kelimeler- Asenkron Motor, Asenkron Generatör, Elektrik Mühendisliği, Üniversal Motor, Frekans  
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Özet - Dünyada ulaşım maliyetleri ülkelerin ekonomilerine doğrudan etkilemesi, ulaştırma maliyetlerinin enerji kaynaklarına da 

bağlı olarak artması, ülkeleri ulaştırma maliyetlerini düşürecek kombine taşımacılık stratejileri geliştirmeye yöneltmiştir. Bu 

çalışmada ulaştırma maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlayan ulaştırma türlerinin birbiri ile entegrasyonu ile en ekonomik, 

seri ve emniyetli taşımacılık için stratejiler belirleneceği lojistik merkezlerin yer seçimi için öneriler getirilmesi amaçlanmıştır. 

Kombine taşımacılığı geliştirmek için ihtiyaç duyulan lojistik merkezlerin optimum yer seçiminde Ege ve İç Anadolu Bölgeleri 

pilot bölgeler olarak seçilmiştir.  Bu iki bölgede yer seçimi yapılmasında gerekli olan bilgiler anket çalışması yoluyla elde edilmiş 

olup optimum yer seçimi için KRİTİK-AHP-TOPSİS bütünleşik yöntemi kullanılmıştır. KRİTİK-AHP yöntemi ile kriter 

ağırlıkları belirlenirken TOPSİS yöntemi ile bu kriterler ışığında alternatif yer seçimi yapılmıştır.  

  

Anahtar Kelimeler- KRİTİK, TOPSİS, Lojistik Yer Seçimi  

  

Logistic Location Selection with CRITIC-AHP and TOPSIS Integrated 

Approach   
  

Abstract- Transportation costs’ directly affecting national economies; increase in transportation costs depending on energy 

resources have directed the countries to develop combined transportation strategies to reduce transportation costs. In this study, 

it is aimed to provide suggestions for the location selection of the logistics centers where wil be determined the strategies for the 

most economic, rapid and safe transportation with the integration of the transportation types which will contribute to the reduction 

of the transportation costs. The Aegean Region and The Central Anatolia Region were chosen as the pilot regions in the selection 

of the optimum location of the logistics centers required to develop combined transportation. The information required to select 

location in these two regions was obtained through a questionnaire survey and the CRITIC-AHP-TOPSIS integrated method was 

used for the optimum location selection. While the criteria weights were determined by the CRITIC-AHP method, alternative 

location was chosen by TOPSIS method.  

  

Keywords- CRITIC, TOPSIS, Logistic Location Selection  
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Özet- Elektrik şebekelerinde kişilerin ve elektriksel yapıların emniyetinin temin edilmesi, elektrik işletme aracı açısından zemin 

yalıtkanlığı ve taban malzemesi seçimi önem arz eden bir konu olmaktadır. Güvenli bir zeminin amacı, insanların ve elektrikli 

sistemin güvenliğini sağlamaktır. Bu nedenle herhangi bir elektriksel tehlikeye maruz kalmamak için elektriksel sistem 

tasarımıyla beraber zemin yalıtkanlık testi yapılmalıdır. Zemin yalıtkanlık uygunluğu tayininde üzerinde durulan yerin direnç 

değeri referans alınmaktadır ve referans alınacak direnç değerleri elektrik iç tesis yönetmeliğinde belirtilmektedir. Yapılan 

çalışmada bina tabanlarının döşenmesinde yaygın olarak kullanılan mermer ve seramik tabanlı bir yapının zemin katlarındaki 

zemin yalıtkanlık direnç değerleri ölçülerek, elektriksel güvenlik yönünden emniyet değerlendirilmesi yapılmıştır.   

  

Anahtar kelimeler- Yalıtkanlık, Direnç, Zemin Yalıtkanlığı, İşletme Güvenliği  

  

Measurement of Base Insulation Resistance in Different Floor Coverings  
  

Abstract- Selection of floor insulation and flooring material is important in terms of providing electricity and safety of persons 

in electrical networks and electrical utility vehicle. The goal of a safe ground is to ensure the safety of people and the electrical 

system. For this reason, in order not to be exposed to any electrical hazards, ground insulation test with electrical system design 

should be done. Resistance value is taken as reference in determination of ground insulation suitability and resistance values to 

be referenced are specified in electric domestic facility regulation. In the work done, insulation resistance values of the ground 

floor of a marble and ceramic based structure which is widely used in the laying of the building floors were measured and the 

safety evaluation was made in terms of electrical security.  

  

Keywords- Insulation, Resistance, Ground Insulation, Operational Safety  
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Özet- Kapitalist sistemin 70’li yıllardan itibaren krize girmesi ilk olarak eğitim hizmetinin sunulmasında değişikliklere yol 

açmış eğitimin “meta”laşmasını kolaylaştırmıştır. Eğitim hizmetinin bir fiyat karşılığında sunulması eğitimin kullanım 

değeri için değil, değişim değeri için üretilmesi anlamına gelmiş bu da özelleştirme, ticarileşme ve standartlaştırma 

uygulamalarının önünü açmıştır. Devlet okullarında verilen eğitim hizmetinin paralı hale gelmesi okul bileşenlerinden 

‘bağış’ adı altında otuzdan fazla kalemde para toplanması ve bu kalemler ile toplanan para miktarının her geçen gün 

artması eğitimin devlet eliyle piyasalaştırıldığını göstermektedir. Eğitim hizmeti parası olan vatandaşın yararlanabildiği, 

olmayanın yararlanamadığı ya da daha düşük nitelikte, ‘parası kadar’ eğitim aldığı bir piyasa malına dönüşünce orta ve üst 

sınıfların devlet okullarından vazgeçmesini sağlayan alternatifler ortaya çıkmış ve toplumsal sınıfların okulları 

farklılaşmıştır. Orta ve üst sınıfın devlet okullarını terk etmesi, eğitimin bir kamu hizmeti olarak parasız ve herkese eşit 

olarak verilmesi yönünde verilen mücadeleyi de zayıflatmış, emekçi sınıflar hükümetten böyle bir hakkı talep etme 

yönünde yetersiz kalmıştır. Buna karşın genel olarak vatandaşlar arasında kabul gören bir ilke olan ‘iyi olan kazansın’ 

ilkesi ile ölçme ve değerlendirme sistemi adeta bir eleme mekanizmasına dönüştürülmüş, merkezi sınavlar, dershaneler ve 

özel ders sektörü dev bir sınav ekonomisinin oluşmasına yardımcı olmuştur. Öyle ki ISMMMO’nın (2010) hazırladığı 

rapora göre Türkiye’de yapılan beş büyük sınavın (ÖSS, KPSS, SBS, Ehliyet Sınavı, Özel Güvenlik) ekonomisi toplam 4 

milyar 95 milyon TL’dir. Devlet bazı standartlar getirerek üretiminden vazgeçtiği bir sosyal malın hangi kalitede verildiğini 

ölçmek üzere sınavlar yapacak ve denetimini kolaylaştıracaktır. 

 

Bu çalışma, devletin kamusal bir hizmet olarak ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarına sunması gereken temel bir hizmeti, 

özellikle 70’li yıllardan itibaren nasıl ‘fiyatlandırma’ yoluna gittiğini ve kar amaçlı bu girişimin eğitim sistemini nasıl 

pazarın içine çektiğini gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda metalaşma, özelleşme, ticarileşme ve 

standartlaşma kavramları incelenecek ve Türk eğitim sisteminin geçirdiği dönüşüm tartışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler- Metalaşma, Ticarileşme, Özelleşme 

 

THE FUNCTION OF METALLIZATION, PRIVATIZATION, 

COMMERCIALIZATION AND STANDARDS IN EDUCATION AS A 

RESULT OF GOVERNMENT’S  SELF- LEVELING FROM THE 

FINANCE OF EDUCATION 

 
The capitalist system’s entry of a crisis from the 70s has facilitated the "meta" of education, which first led to changes in 

the provision of educational services. Presentation of the education service at a price does not mean that the education is 

used for the value of usage but for the value of change. This has opened the way for privatization, commercialization and 

standardization applications. The increase in the amount of money collected with more than thirty items under the name of 

"donation" from the school components and the increase in the amount of money collected with these items shows that the 

education has been marketed by the state. When the educational service is converted into a marketable commodity for 

which the citizen with the cost of education can benefit, the one who does not benefit from it, or the less educated, there are 

alternatives that allow the middle and upper classes to give up state schools and the schools of social classes have 

differentiated. The abandonment of middle and upper class public schools weakened the struggle for education as a public 

service free and equal for all, and the working classes were not able to demand such a right from the government. On the 
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other hand, the principle of 'gaining good', which is generally accepted among the citizens, has transformed the 

measurement and evaluation system into a screening mechanism and the central examinations, classrooms and private 

tutoring sector helped to create a giant examination economy. According to the report by ISMMMO (2010),  the five major 

examinations held in Turkey (OSS, KPSS, SBS, Driving License Exam, Private Security) economy a total of 4 billion 95 

million TL. By bringing some standards the state will make some exams in order to measure the quality of the social good 

and make the inspection easier. 

 

This study aims to point out how a government has to offer a basic service to all its citizens irrespective of whether it is a 

public service, especially how it has been 'pricing' since the '70s, and how the profit-oriented enterprise has marketed its 

educational system. In this direction, concepts of commodity, privatization, commercialization and standardization will be 

examined and the transformation of the Turkish education system will be discussed together with these concepts. 

 
Keywords- Commodification, Commercialization, Customization 
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Özet- Yeşil binaların yaşam dönemi boyunca sahip oldukları düşük enerji ve su tüketimi, atık yönetimi, projelerin ekosisteme 

olan etkisinin minimize edilmesi ve çevre dostu malzemelerin kullanımının artması gibi nedenler, performansı yüksek yeşil 

binaları yatırımcılar gözünde çekici hale getirmiştir. Yeşil binaların yaygınlaşmasında ve bu yaygınlaşma sürecinde binaların 

performanslarının somut bir şekilde belirlenebilmesinde sertifika sistemleri etkin rol oynamıştır. Bütün dünyada kullanımı 

giderek yaygınlaşan Yeşil Bina Değerlendirme Sistemlerini yeni bir yönelim ve sektör ortaya çıkarmıştır. Yeşil bina sertifika 

sistemlerinden en yaygını olan LEED (Amerika) sertifika sistemidir (Çelik,2016). LEED sürdürülebilir bina sertifikalandırma 

sistemi, enerji tüketiminin minimum seviyede tutulmasının yanı sıra kullanıcı konforunun üst düzeyde tutulduğu tasarım 

yapılmasını hedeflemektedir. Dünya’nın LEED Sertifikalı ilk hastanesi olma özelliği gösteren Memorial Bahçelievler 

Hastanesi’nin sertifika bağlamındaki kriterler açısından değerlendirilmesinin yapılması ve mimarın tasarım sürecine katkısının 

arttırılabilmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında, sürdürülebilirlik kavramı ve yeşil binalar ile ilişkisi 

üzerinde durulmuş, yeşil bina sertifika sistemleri ve bu sistemlerden en yaygını olan Leed sertifika sistemi hakkında bilgi 

verilmiş ve örneklem alan olarak LEED PLATINUM sertifikalı Memorial Bahçelievler Hastanesi seçilmiştir. Yazılı kaynaklar, 

internet veri tabanları, analizler ve fotoğraflar ile çalışma konusunun alt yapısı oluşturularak, şekil, tablo ve örnekler ile 

desteklenmesi yolu ile anlatılmıştır.  

 

Hastane, LEED standartları bağlamında incelendiğinde sürdürülebilir arazi olma özelliğinden 13, su verimliliğinden 8, enerji 

ve atmosferden 29, malzeme ve kaynaklardan 8, iç hava kalitesinden 15, tasarımda yenilikçilikten 6 ve bölgesel öncelikten 4 

puan almış, toplamda 110 teknik konu başlığından 83 puan alarak LEED Platinum sertifikasını almaya hak kazanmıştır.   

Sonuç olarak, yeşil binalarda tasarımı ile ilgili mevzuatlar sayesinde, çevreye verilen zarar telafi edilmekte, bundan sonrası için 

de çevre dostu binalar üretilmekte ve hatta var olan yapı stoğunu iyileştirilmektedir. Sağlık yapısı kapsamında dünyada bir ilk 

olan Memorial Bahçelievler Hastanesi Türkiye’nin prestiji açısından ve piyasadaki uygulamacılara öncülük etmesi açısından 

önemli bir örnek teşkil etmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler- Leed, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir tasarım, yeşil bina  

 

The First LEED Certified Hospital of the World in the Scope of Energy 

Efficient Green Building: Memorial Bahçelievler Hospital 

 
Abstract- Low energy and water consumption of green buildings during the life cycle, waste management, minimizing the 

impact of projects on the ecosystem and increasing the use of environmentally friendly materials have made high performance 

green buildings attractive to investors. Certificate systems played an active role in the dissemination of green buildings and 

determination of the performance of the buildings with a concrete way. Green Building evaluation systems, which have 

become increasingly widely used throughout the world, have emerged as a new trend and sector. The LEED (United States) 

certification system is the most common of green building certification systems (Çelik, 2016). The LEED sustainable building 

certification system aims to minimize energy consumption as well as maximize user comfort. The purpose of the study is to 

evaluate the Memorial Bahçelievler Hospital, which is the first LEED Certified hospital in the world, in terms of the criteria 

related to certification and  increasing the contribution of the architect to the design process. Within the scope of the study, the 

concept of sustainability and its relation to green buildings were emphasized, the green building certificate systems and Leed 

certificate system, which are the most common of these systems, were informed and Memorial Bahçelievler Hospital, LEED 

Platinum certified as a sampling area, was selected.The topic of the study will be elucidated by using written sources, internet 

database, analysises and photos. Furthermore, visual elements such as figures, tables and samples has been used. 

 

The hospital has been examined in the context of LEED standards. Accordingly, the building received 13 points from its 

property of being sustainable land, 8 points from water efficiency, 29 points from energy and atmosphere, 8 points from 
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materials and sources, 15 points from interior air quality, 6 points from innovation in design and 4 points from regional 

priority. 

As a result, the environmental damage is compensated by legislation related to the design of green buildings and also the 

environment-friendly buildings are produced and even the existing building stock is improved.Memorial Bahçelievler Hospital, 

a first in the world within the scope of Health structure, is an important example in terms of Turkey's prestige and leadership of 

the market practitioners. 

 

Keywords- Leed, sustainability, sustainable design, green building 
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Özet - Gelişme halindeki ülkelerde barınma ihtiyacı büyük ölçüde problem olmaktan çıkamamıştır. Çünkü gelişmekte olan 

toplumlar daha çok kentlere yönelmektedirler. Bu yönelme ile oluşan nüfus kalabalığının getirdiği plansız büyüme ve sağlıksız 

yapılaşma şartları kentlerin, barınma ihtiyacını karşılayamaz hale gelmesine sebep olmaktadır. Kentlerdeki hızlı nüfus artışından 

ve plansız büyüme etkilerinden kaynaklanan diğer bir sorun da, güncel olarak yaşadığımız trafik sorunu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Artan yapılar nedeniyle yollar yetersiz kalmakta, otopark sorunu da katlanarak artmaktadır. Ayrıca bu yapıların 

depreme dayanım konusu da başka bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Kentlerin bu sorunlarını çözebilmek adına 1980 

sonralarında başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları inşaat sektöründeki hareketlenmeyle birlikte son 6 - 7 yılda oldukça hız 

kazanmıştır. Ancak tekil bina yenileme uygulamaları, yapıları depreme dayanım açısından daha sağlıklı hale getirmenin dışında 

kent sorunlarını tam anlamıyla çözememektedir. Diğer taraftan, toplu dönüşüm uygulamalarında tüm hak sahipleri ile anlaşmak, 

herkesin bireysel istekleri farklı olduğu için oldukça zor olmaktadır. Ancak, kentlerin şehir planlaması anlamında var olan 

sorunlarını çözebilmek adına kamu eliyle toplu dönüşüm yapılması da elzem bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada 

yapılması gereken, toplu dönüşüm alanında mülkü bulunan hak sahiplerinin ortak ve uzlaşmacı bir yol bulunarak çözüme 

katılımını sağlamaktır. Bu çalışmada, çoğu zaman toplu kentsel dönüşüm uygulamalarına engel teşkil eden hak sahipliği 

dağıtımının temellerini oluşturulmak adına konunun uzmanı kamu, özel sektör, ve akademisyenlerle birlikte kriterler 

belirlenmiştir.  

  

Keywords- Kentsel Dönüşüm, Hak Sahipliği, Toplu Dönüşüm, Dağılım, Malik  

 

Determination of Entitlement Distribution Criterions on Urban 

Regeneration Projects Which Implemented by Public in City Center  

 

Abstract - In the case of developing countries, the need for housing has not been a problem in large measure. Because developing 

societies are to head towards cities. The unplanned growth and unhealthy settlements conditions because of population generated 

by this orientation cause the cities to become unable to meet the need for housing. Another problem arising from effects of the 

rapid population growth in cities and unplanned growth is traffic.  Roads are inadequate due to increased construction, parking 

problem is increasing exponentially. Moreover, resistance to earthquake of these structures is another problem as well. In order 

to solve these problems of the cities, the urban transformation studies which started in the 1980s have gained speed in the last 6 

- 7 years with the movement in the construction sector. However, singular building renewal practices can not fully solve urban 

problems, besides making buildings healthier in terms of  resistance to earthquake. On the other hand, it is very difficult to agree 

on all rights holders in collective regeneration applications because of every rights holder’s individual desire differences. 

However, in order to solve the problems of cities in the sense of city planning, the necessity of collective regeneration which 

aplied by public emerges as an essential necessity. What needs to be done here is to provide solution with rights holders in the 

collective regeneration area by finding a common and compromising way. In this study, criteria were set together with the public, 

private sector, and academicians who were experts in the field, in order to establish the bases of the distribution of entitlements, 

which often hamper the implementation of collective urban regenaration.  

  

Keywords- Urban Regenaration, Entitlement, Collective Regenaration, Distribution, Possessor  
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Özet- Alüminyum matrisli kompozitlerin üretimi amacıyla kullanılan başlangıç tozlarının sinterleme fırınındaki ısıtma hızlarının 

artırılabilmesi sayesinde hem kompozit malzemelerin içeriğindeki istenmeyen fazların oluşumu engellenmiş hem de üretim 

maliyetleri ve süresi düşürülmeye çalışılmıştır. Yöntem olarak; mevcutta 8 L iç hacme sahip olan sinterleme fırınının içerisine 

tel rezistansla kaplı olan bir odacık yapılarak ısıtma hacmi 2,38 L’e düşürülmüştür. Böylelikle önceki fırın sisteminde 5,8 oC/dak. 

olarak tespit edilen ısıtma hızı yenilenen fırın tasarımıyla birlikte 17,5 oC/dakikaya ulaşarak üç katına yükselmiştir. Düşük ısıtma 

hızında kompozitlerin mikroyapısında görülen gevrek Al3Ti fazının yüksek ısıtma hızıyla beraber artık mikroyapıda olmadığı 

gözlenmiştir.   

  
 Anahtar Kelimeler- kompozit, ısıtma hızı, sinterleme fırını  

   

Renewed Furnace Design for Increasing Heating Rate in Aluminum  

Matrix Composite Production  

  
Abstract - Due to increase in heating rate of initial powders used for production of aluminium matrix composites in sintering 

furnace, both formation of undesired phases in content of the composite materials were prevented and production costs and 

duration were tried to be reduced. As method, heating volume was reduced to 2.38 L by making a chamber covered with wire 

resistance inside the sintering furnace which has an internal volume of 8 L in present. Thus, the heating rate determined as 5,8 
oC/min. in previous furnace system has increased to three times by reaching 17,5 oC/min. with renewed furnace design. At low 

heating rate, observed brittle Al3Ti phase in microstructure of composites is no longer in microstructure with high heating rate.  

  
Keywords- composite, heating rate, sintering furnace  
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Özet- Bu çalışmada, döküm yöntemi ile üretilen Co-Cr-Mo ASTM F75 alaşımının abrasiv aşınma  davranışları 

incelenmiştir. Hazırlanan deney numunelerin pin on disk aşınma cihazında farklı  zımparalarla aşınma testlerine tabii 

tutulmuşlardır. Kullanılan zımparalar 400, 600 ve 800  meşlerde seçilmiş olup 5, 10 ve 2 0 N yükler altında abrasiv 

aşınma testi gerçekleştirilmiştir. Testler 22 OC sıcaklığında, 0,8 m/s kayma hızında ve 100 cm kayma mesafe boyunda 

yapılmıştır. 

Numunelerin yüzeylerinde bulunan elementlerin ve kimiyasal bileşenlerin araştırılması için EDS  elementel analizi ve 

yüzeylerin kaliteleri ve pürüzlülüklerin incelenmesi için EFM yüzey analizi  yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, daha 

yüksek meş    lerdeki yapılan abrasiv aşınma testlerinde daha  az ağırlık kaybını göstermiştir . Deneylerin yüzey 

analizlerine bakıldığında daha kaliteli yüzeyler,  daha yüksek meşlerde yapılan aşınmalarda bulunmuştur. 

 

 Anahtar Kelimeler- ASTM F75 Co-Cr-Mo, Abrasiv Aşınma, Yüzey Pürüzlülüğü, Pin on Disk.  

   

Investigation of ASTM F75 Co-Cr-Mo alloy's abrasive wear 

behavior 
    

Abstract-  In this study, abrasive wear behaviors of Co-Cr-Mo alloy (ASTM F75) which is produced by  casting 

method, were investigated. The prepared test samples were subjected to abrasive wear tests  with different emery 

papers on the pin on disc wear device. In the abrasive tests, 400, 600 and   800 mesh emery papers were used and 

abrasive wear tests were performed under loads of 5, 10   and20 N. The tests were carried out at 22 oC temperature, at 

a shear rate of 0.8 m / s and at a   length of100 cm shear  distance. EDS elemental analysis was performed to investigate 

the  elements andchemical constituents on the surfaces of the samples and EFM surface analysis was  performed 

toexamine the qualities and roughness of the surfaces. The obtained results showed less weight loss at the higher 

meshes. It was observed that better quality surfaces were found in tests which were performed in higher mesh sizes.  

  

Keywords- ASTM F75 Co-Cr-Mo, Abrasive Wear, Surface Roughness, Pin on Disc.  
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Abstract- Mining environments have faced with serious fatalities related to works, workplaces and workers as a 

consequence of their accident-prone processes. Underground mining stands in the first place in terms of being a 

hazardous industry worldwide. Due to risks involved structure of mining industry, it requires special measures, 

detailed risk assessment, hardware, knowledge, experience, expertise, planning, investment and production to 

marketing stages all over the world. Although copper and zinc mines are considered to provide safer conditions than 

in coal mines, both have difficult working condition hazards due to mining underground. Therefore, mining risk 

assessment is necessary for reducing the negative effects. The current study aimed to develop a modified 2D OHS 

risk model for copper and zinc mine risks. Unlike the other studies, two parameters of the model “likelihood” and 

“severity” is considered from the viewpoint of four components as OHS, damage losses, environment, society/ out 

of company. In addition to this modified 2D risk model, a fuzzy-based model in quantifying risk ratings is provided. 

Results of both methods are compared and potential corrective-preventive action plans are suggested.  

  

Keywords- OHS; risk assessment; 2D risk model; copper and zinc mine; fuzzy sets  
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Özet- Elektronik sistemlerin insan beynine benzer şekilde yapılandırıldığı bir dönemdeyiz. Nöromorfik bir devre olan,1971 

yılında Chua tarafından tasarlanan memristör sinaptik öğrenmeyi modellemektedir. Nöromorfik devre elamanları ve memristör 

ileriki dönemlerde yapay beyin oluşturulmasında ve çeşitli lezyonlarda, psikiyatrik ve nörolojik hastalıkların tedavisinde 

kullanılabilir. Memristörle ilgili sinirbilimcilerin, davranışsal bilimcilerin, bilhassa bilişsel bilimcilerin ve psikologların bilimsel 

yayınları oldukça azdır. Bu derlemenin amacı memristör üzerine yapılan öğrenme modellerini kognitif açıdan ele almaktır. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada literatürde memristör üzerine yapılan öğrenme deneyleri ve modelleri incelenmiştir.  

 

Kendi hafızası olan memristör üzerine yapılan koşullu öğrenme deneylerinde koşulsuz uyaranı ve nötr uyaranı farklı tipte 

sinyaller temsil etmektedir. Öğrenme öncesinde nötr uyaran diye gösterilen sinyallerde elektronik açıdan çıktı alınamamıştır. 

Fakat tıpkı Pavlov’un köpek deneyinde olduğu gibi öğrenme öncesinde koşulsuz uyaranı temsil eden sinyal sunulduğunda çıktı 

alınmıştır. Her iki uyaran Pavlov deneyindeki sırayla sunulduğunda nötr uyaran olarak verilen sinyalden çıktı alınabilmiştir. Ve 

öğrenme sonrasında da nötr uyaran tek başına verildiğinde de çıktı alınabilmiştir. Bu şekilde memristörler koşullu öğrenmeyi ve 

sinaptik modellemeyi başarabilmişler.  

 

Literatürdeki çalışmalara bakıldığında memristör üzerinde klasik koşullama ve sinaptik öğrenme modelleri başarıyla 

uygulanmıştır. Bu sayede algoritmalı cihazlar dışında donanımsal aygıtlara da öğrenme prosedürlerinin uygulanabileceği 

bulgulanmıştır. Memristör üzerine yapılan öğrenme deneyleri Pavlov tipi koşullu öğrenmeyi başarıyla desteklemektedir. Fakat 

bazı deneylerde memristörde çıkan koşullu tepkiler zamanla azalmamaktadır. Bu patolojik bir öğrenme olarak nitelendirilebilir 

ve memristörün verimini azaltabilir.  

  

Anahtar Kelimeler- Memristör, Nöromorfik Devre, İlişkisel Öğrenme, Pavlov Tipi Klasik Koşullama  

  

Cognitive approach to Memristor which is able to associative learning  
 
Abstract- We are at a time when electronic systems are structured in a manner similar to the human brain.The memristor, a 

neuromorphic circuit designed by Chua in 1971, is a modeling of synaptic learning and associative learning. Neuromorphic 

circuit elements and memristor can be used in artificial brain formation in the later periods and in the treatment of various lesions, 

psychiatric and neurological diseases. Scientific publications of memristor related neuroscientists, behavioral scientists, cognitive 

scientists and psychologists are scarce.The aim of this review is to examine the learning models built on the memristor by 

cognitive perspective.  

 

In this study, the learning experiments on the memristor were investigated in the literature and the results were compared. In 

conditional learning experiments on the memristor, which is its own memory, the unconditional stimulus and the neutral stimulus 

represent different types of signals. Before the learning, the signals which are denoted as neutral stimuli can not give output from 

the electronic angle. But just like Pavlov's dog experiment, when the signal representing the unconditioned stimulus was 

presented before learning, the output is taken. When both stimuli were presented in the order of the Pavlov experiment, the output 

was taken from the neutral stimulus. And after learning, the output can be taken when the neutral stimulus given alone.In this 

way, the memristors were able to learn conditionally and to achieve synaptic modeling.  

 

It has been found that learning procedures can be applied to hardware devices other than algorithmic devices. The learning 

experiments on the memristor successfully support the synaptic learning and Pavlov type conditional learning procedures.In 

some experiments, however, the conditional responses in the memristor do not decrease over time. This can be described as a 

pathological learning and may reduce the efficiency of the memristor.  

  

Keywords- Memristor, Neuromorphic circuit, Associative Learning, Pavlov’s Type Classical Conditioning 
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Abstract – Until the last four decades, number of teachers have been insufficient in public schools of Turkey. Nowadays, there 

is still an overall imbalance between supply and demand for teachers, because teacher supply is in surplus. It is associated with 

engaging short-term solutions and not being used rational, scientific and cost-effective approaches for educational planning.The 

aim of the study is to determine an adequate demand of teachers in public school of Turkey, resulting from age-related retirements 

between 2015-2020, via age pyramids. Information presented in this study was drawn from Ministry of National Education 

Information Technology (MEBBİS). The most up to date information available in MEBBİS was used. The informations include 

gender, year of birth and speciality of teachers. According to the speciality of teachers, all age pyramids were created by 

Statistical Package for the Social Science (SPSS) software, taking into account gender and number of age-related retirements 

was calculated for each speciality in each single year. Graphics were created. Forecasting teacher supply and demand is a 

complex process, impacted significantly by a range of internal and external factors. Age-related retirement is one of these factors. 

Our study is suggested that age pyramids can be useful to determinate demand of teachers resulting from age-related retirements.   

 

Keywords – teacher demand, age pyramids, supply demand balance
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Özet- Son yıllarda organ nakillerinin yanı sıra yüz nakil operasyonlarında da önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Nakil 

operasyonlarının başarılı sonuçlanması kadar nakil sonrası hastanın günlük yaşama kolay uyum süreci ve yaşam kalitesinin 

artması da önemlidir. Yüz transplantasyon hastalarının yüz hareketlerini sağlıklı bireyler gibi gerçekleştirebilmesi için belirli 

bir rehabilitasyon sürecinden geçmeleri gerekmektedir. Bu rehabilitasyon süreci sonucunda hastanın fonksiyonel gelişimi, 

yüzey elektrotlar aracılığıyla alınan ve kaydedilen elektromiyogram (EMG) sinyalleri ile analiz edilebilir. Literatürde tam yüz 

transplantasyon hastalarının hem duygusal ifadeleri gerçekleştirebilme hem de bazı primer hareketleri yapma becerilerini 

iyileştirmek için bilişsel rehabilitasyon yöntemleri ve fonksiyonel elektriksel stimülasyon kullanılmıştır. Fonksiyonel 

elektriksel uyarımla kas kasılmaları doğal olmayan bir şekilde gerçekleşir. Bu sayede kasın aktif olması ile kastaki güç kaybı 

önlenebilir. Bilişsel rehabilitasyonda, hasta ile sağlıklı birey beraberdir. Aynı koşullarda benzer hareketleri yapmaları 

istenmektedir. Hastanın, sağlıklı bireyi takip etmesi ve hareketleri izleyerek kendisinin de bu hareketleri uyarımların 

yardımıyla yapması sağlanır. Rehabilitasyon öncesi ve sonrası EMG verileri alınan hastaların fonksiyonel gelişimi sağlıklı 

bireylerden alınan verilerle karşılaştırılarak analiz edilmektedir. EMG sinyallerinin analizinde zaman, frekans ve zaman-

frekans bölgesi analiz yöntemleri kullanılır. Karekök ortalama (RMS), toplam mutlak değer (IAV), ortalama mutlak değer 

(MAV) gibi yöntemler zaman bölgesi analiz yöntemleri örnekleridir. Ortalama frekans (MF), medyan frekans (MDF), dalga 

boyu ve sıfır geçiş (ZC) metotları ise frekans bölgesi analiz yöntemleridir .Ayrıca kısa zamanlı fourier dönüşümü (STFT), 

dalgacık dönüşümü (WT) ve bu dönüşümün çeşitlerinden sürekli dalgacık dönüşümü (CWT) ve ayrık zamanlı dalgacık 

dönüşümü (DWT), Wigner-Ville dağılımı (WVD), Choi-Williams dağılımı (CWD) gibi zaman- frekans bölgesi analiz 

yöntemleri kullanılır. Bu metotların yanı sıra, biyomedikal sinyallerin karmaşıklığını analiz etmek için doğrusal olmayan 

analiz yöntemlerinden Higuchi fraktal boyut yöntemi de EMG sinyal analizinde kullanılır. Analizler sonucu rehabilitasyon 

süreçlerinin sonunda, hastaların yüz simetrisinde iyileşmeler ile temel yüz ifadeleri ve primer yüz hareketleri yapma 

becerilerinin arttığı gözlemlenmiştir. Rehabilitasyon öncesi harekete başlama zamanı daha geç oluyorken rehabilitasyon 

sonrası harekete başlama zamanı öne çekilmiş, sağlıklı bireylere benzerlik göstermiştir Ayrıca rehabilitasyon sonrasında 

gerçekleştirilen ifadeler ve hareketler önceye oranla daha güçlü hale gelmiştir. Hastalar ile sağlıklı bireyler arasındaki yüz 

ifadeleri için bulanık entropi yönteminin kullanımı sonucunda benzerliğin arttığı görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler- Yüz Nakli, Yüzey EMG, Fonksiyonel Elektriksel Uyarım, Bilişsel Rehabilitasyon 

 

 

Functional Development in Facial Transplants Using Surface EMG 

Analysis: Literature Review 

 
Abstract- In recent years, significant improvements have been made in face transplants as well as organ transplants operations. 

It is also important to improve the adaptation process and quality of life of the patient after the transplant as well as the 

successful completion of the transplantation operations. Facial transplant patients need to undergo a specific rehabilitation 

process in order to perform facial movements like healthy individuals. As a result of this rehabilitation process, the functional 

development of the patient can be analyzed by recorded electromyogram (EMG) signals through surface electrodes. Cognitive 

rehabilitation methods and functional electrical stimulation have been used in the literature to improve emotional expressions 

and improve the ability to perform certain primer movements in full-face transplant patients. With functional electrical 

stimulation, muscle contractions occur naturally. This means that muscle activation can prevent muscle cramps. In cognitive 

rehabilitation, the patient and the healthy individual are together. They are asked to do similar movements under the same 

conditions. It is ensured that the patient follows the healthy individual and follows the movements so that he can perform these 

movements with the help of stimuli. The functional development of patients, recorded EMG before and after rehabilitation was 

analyzed by comparing the data obtained from healthy subjects. Time, frequency and time-frequency domain analysis methods 

are used in the analysis of EMG signals. Methods such as root mean square (RMS), total absolute value (IAV), mean absolute 

value (MAV) are examples of time domain analysis methods. Mean frequency (MF), median frequency (MDF), wavelength 

and zero crossing (ZC) methods are frequency domain analysis methods. Also frequency domain analysis methods are used 

such as Short Time Fourier transform (STFT), wavelet transform (WT) and time transformations such as continuous wavelet 
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transform (CWT) and discrete-time wavelet transform (DWT), and Wigner-Ville distribution (WVD). In addition to these 

methods, the nonlinear analysis methods such Higuchi fractal dimension method for analyzing the complexity of biomedical 

signals is used in EMG signal analysis. At the end of the analysis of end-of-life rehabilitation processes, improvements in 

facial symmetry of patients and increased ability to perform basic facial expressions and primer facial movements have been 

observed. As the time to start pre-rehabilitation was later, the time to start post-rehabilitation was taken to the fore, which was 

similar to healthy individuals. Furthermore, expressions and movements after rehabilitation became stronger than before. it is 

seen that similarity increases in the ability to perform facial expressions when compared to patients and healthy individuals 

using the fuzzy entropy method. 

 

Keywords- Face Transplantation, Surface EMG, Functional Electrical Stimulation, Cognitive Rehabilitation 
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Özet- LED kullanarak beyaz ışık oluşturabilmek için mavi renkli ışık yayan LED’lere ihtiyaç duyulmaktadır. 1991 yılında Japon 

bilim adamları Isamu Akasaki, Hiroşi Amano ve Şuji Nakamura tarafından mavi renkli ışık yayan LED’ler icat edilmiştir. Bu 

tarihten itibaren LED’lerin aydınlatma elemanı olarak kullanılması mümkün olmuştur.  Hızla gelişen LED armatürler aydınlatma 

sektöründe önemli bir yer edinmiştir. LED armatürler, yüksek elektriksel verimlilikleri ve uzun ömürleri ile özellikle yüksek 

tavan uygulamaları ve sokak aydınlatmalarında hızla yaygınlaşmıştır.  

 

Spor salonları yerel, ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapmaları nedeniyle yoğun faaliyetlerin yapıldığı tesislerdir. 

Bu yoğun faaliyetlerin planlandığı gibi gerçekleştirilebilmesi için tesislerin problemsiz çalışan sistemlerle donatılması elzemdir. 

Spor salonu aydınlatması yüksek tavan aydınlatma uygulamalarının özelleşmiş bir şeklidir. Spor etkinliklerinin sağlıklı 

yapılabilmesi için görsel konforun sağlanması ve uzun kullanım süreleri göz önüne alındığında enerji tüketiminde verimliliğinin 

sağlanması açısından önemli bir çalışma alanı oluşturmaktadır. Ayrıca oluşabilecek muhtemel arıza durumlarının ve periyodik 

bakım faaliyetlerinin yaratabileceği sorunlar dikkate alınarak spor salonu aydınlatma sistemleri üzerine yapılacak çalışmalara 

derinlik kazandırılabilir. 

 

Bu çalışma 2015 yılında Yakacık İTO Spor Salonu aydınlatma sisteminin yenilenmesi faaliyetleri kapsamında yapılmıştır. 

Çalışma kapsamında LED armatürlerin kullanılması planlanmıştır. Aydınlatma sistemi bilgisayar ortamında 3 boyutlu olarak 

tasarlanmış ve mevcutta bulunan armatürlerle tasarımı yapılan sistem teknik ve ekonomik açıdan karşılaştırılmıştır.  

 
 

Şekil: Yakacık İTO Spor Salonuna ait 3D DIAlux görüntüsü 

 
LED aydınlatma sisteminin teknik ve ekonomik açıdan daha avantajlı olduğuna karar verilerek spor salonu aydınlatma sistemi 

LED’e dönüştürülmüştür. Sistemin montajından sonra yapılan değerlendirmede müsabakaların oynana bilmesi için gerekli olan 

ortalama 500 lx aydınlık düzeyinin üzerinde bir aydınlık düzeyinin sağlandığı, homojen bir aydınlatmanın oluşturulduğu, 

aydınlatma sisteminin eski sisteme göre daha az enerji tükettiği tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler- Aydınlatma, LED, Enerji verimliliği 

 

Comparison of Metal Quality Armatures and LED Armatures used in 

Playing Field Lighting Systems 

 

Abstract- LEDs that emit blue light are needed to create white light using LEDs. In 1991, Japanese scientists Isamu Akasaki, 

Hirochi Amano and Shuji Nakamura invented LEDs that emit blue light. From this date it became possible to use the LEDs as 

lighting elements. Rapidly developing LED luminaires have taken an important place in the lighting industry. LED luminaires, 

with their high electrical efficiency and long life span, have become very popular especially in high ceiling applications and 

street lighting. 
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Sports halls are facilities where intensive activities are carried out due to the fact that they host local, national and international 

competitions. In order to carry out these intensive activities as planned, it is essential to equip the plants with problem-free 

running systems. Sports hall lighting is a specialized form of high ceiling lighting applications. Providing visual comfort for 

healthy sports events and providing long-term usage times is an important area of work for ensuring efficiency in energy 

consumption. In addition, considering the possible failure situations that may occur and the problems that may be caused by 

periodic maintenance activities, the depth of the work to be done on sports hall lighting systems can be increased. 

This study was carried out within the scope of renewal activities of Yakacık İTO Sports Hall lighting system in 2015. In the 

scope of the study, the use of LED luminaires is planned. The lighting system is designed in computer environment in 3D and 

the system designed with existing luminaires are compared in terms of technical and economic aspects. 

 

Figure: 3D DIAlux image of Yakacık İTO Sports Hall 

It was decided that the LED lighting system would be more advantageous from the technical and economical point of view and 

the sports hall lighting system was converted into LED. It has been found that the lighting system consumes less energy than 

the old system, with a brightness level above the average of 500 lx brightness required to play the games, and a homogenous 

lighting system. 

Keywords- Lighting, LED, Energy efficiency 
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Özet- Artan yenilenebilir temelli enerji üretiminin mevcut elektrik enerji şebekesine entegrasyonu büyük önem arz etmektedir. 

Şebekeye entegrasyonun en büyük zorluğu, rüzgâr enerjisinin değişkenliği ve süreksizliğidir. Bu durumla başa çıkmak için en 

iyi yaklaşım, rüzgâr enerjisi üretiminin gelecekteki değerlerini tahmin etmektir. Yüksek doğrulukları ile rüzgâr hızı tahmin 

yöntemleri bu sorunları en aza indirmek için kullanılabilecek etkili bir araçtır. Bu sebeple, rüzgâr enerjisi veya rüzgâr hızı tahmini 

için birkaç farklı yöntem son yıllarda literatürde yerini almıştır. Bu çalışma, dalgacık sinir ağı (DSA) kullanılarak çok kısa süreli 

rüzgâr hızı tahminini ve bu ağın farklı Polywog aktivasyon fonksiyonları için başarımlarının karşılaştırmasını sunmaktadır. Veri, 

bir yıllık bir süre için on dakikalık çözünürlükte Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde bulunan bir hava istasyonundan toplanmıştır. 

Rüzgâr hızı tahminler önümüzdeki 10 dakika için 24 saatlik bir süre içinde sunulmaktadır. Kök Hata Kareler Ortalaması (RMSE) 

ve Ortalama Karesel Hata (MSE) başarım etmeni olarak seçilmiştir. Bu dönemler için de ağ başarımı için aynı etmenler 

seçilmiştir. Elde edilecek tahminler doğrultusunda, rüzgâr enerjisi sağlayan sistemlerin, değişen atmosferik sartlara doğru ve 

hızlı uyumluluğunun sağlanması hedeflenmektedir. 

 

Bu çalışmada tüm DSA yapıları aynı topolojiyi kullanmıştır. Seçilen mimari basınç, sıcaklık ve nem için birer giriş, rüzgar hızı 

için bir çıkış olacak şekilde bir girdi katmanı, bir çıktı katmanı ve bir gizli katmanlı ağ yapısı şeklindedir. Gizli katmandaki 

dalgacık nöronu sayısı için belirli bir kural yoktur. Bu nedenle, deneme yanıma yöntemiyle 10 adet wavelon içeren mimaride 

karar kılınmıştır. Polywog ailesine ait fonksiyonların her biri (Polywog1, Polywog2, Polywog3, Polywog4 ve Polywog5) gizli 

katmandaki dalgacık nöronlarının aktivasyon fonksiyonu olarak kullanılmıştır. En iyi tahmin sonuçları Polywog1 fonksiyonu ile 

elde edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler- Dalgacık Sinir Ağı, Rüzgâr Hızı Tahmini, Dalgacık Aktivasyon Fonksiyonları 

 

Comparison the forecasting performance of wavelet activation functions in 

wind speed prediction with wavelet neural networks 
 

Abstract- The integration of increasing renewable energy-based energy production into the existing electricity grid has become 

of great importance. The biggest difficulty to integration into the power grid is variability and discontinuity of wind energy. To 

deal with this situation, the best approach is to predict future values of wind power production. Wind speed estimation methods 

with high accuracy are an effective tool that can be used to minimize these problems. Thus, several wind power or wind speed 

forecasting methods have been reported in the literature over the past few years. This study presents a very short – term wind 

speed prediction using wavelet neural network (WNN) and compares the performance of different Polywog activation functions 

in this network. Data are collected from a weather station located in Ondokuz Mayis University in ten minute resolution for a 

period of one year. Wind speed predictions are presented within a period of 24-hours for 10 minute ahead. The root mean square 

error (RMSE) and the mean squared error (MSE) values have been selected as performance criteria. According to forecasts will 

be achieved, provides wind energy systems, accurate and rapid adaptation to changing climatic conditions are be attained.  

 

In this study, all WNN structures use the same topology. The selected architecture is in the form of an input layer, an output 

layer, and a hidden layer network structure, with one each input for pressure, temperature and humidity, one output for wind 

speed. There is no specific rule for the number of wavelon in the hidden layer. For this reason, 10 wavelon architects have been 

decided by trial and error method. Each Polywog family functions (Polywog1, Polywog2, Polywog3, Polywog4 and Polywog5) 

are used as an activation function in the hidden layer’s wavelons. The best prediction results were obtained with Polywog1 

function.  

Keywords- Wavelet Neural Network, Wind Speed Prediction, Wavelet Activation Functions 
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Abstract- The study of nonlinear boundary value problems is a very important and difficult area of research in differential 

equations. The aim of our work is to establish the existence of solutions for a second order boundary value problem which 

models different real situations especially in physics and mechanics. Our approach consists to modify the given problem and 

prove the existence results of the modified one which are equivalent, using fixed point theory combined with the lower and 

upper solutions method. We need also to introduce the Nagumo condition to get bounds of the first derivative because the term 

of nonlinearity depends on it.  

 
Keywords- Boundary value problem. Existence of solutions. Fixed point theorem.  
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Özet- Tüm dünyada bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler hızlı bir şekilde yaygınlaşmaktadır. Bu yaygınlaşmanın başında 

gelen internet kullanımı da önlenemez şekilde her alanda kendini göstermektedir. Özellikle iletişim aracı olarak internetin 

kullanılması bu teknolojileri vazgeçilmez yapmıştır. Gerek sosyal medya üzerinden gerekse web siteleri üzerinden bilgi 

paylaşımı çok yaygın hale gelmiş, internet üzerinden alış veriş, bankacılık, eğitim, oyun, media uygulamaları vb. işlemleri artık 

günlük hayatın vazgeçilmezleri olmuştur. Bütün bu işlemler insanların internet üzerinde daha fazla kişisel bilgilerini 

paylaşmalarına ve beraberinde güvenlik sorunlarının doğmasına sebep olmuştur. Bu durum istenilmeyen olumsuz sonuçların 

oluşmasına sebep olabilmektedir. Bu olumsuz durumlara en çok ilköğretim dönemindeki çocuklar ve gençler maruz 

kalabilmektedirler. Gelişim dönemindeki bireylerin internette olumsuz durumlar ile karşılaşmaları telafisi güç sorunlar 

oluşturabilmektedir. Bu sorunlar genelde güvenlik ile ilgili olmakla beraber, ileriki yaşlarında psikolojik sorunlar ortaya 

çıkarabilir. Bu yüzden çocuklarımızı mümkün olduğu kadar korumaya yönelik tedbirler almalı ve aileleri bu konuda daha bilinçli 

hale getirmek için çaba sarfetmeliyiz.  Bu çalışmada,  ilköğretim ikinci kademede eğitim gören öğrencilerin bilgisayar ve internet 

kullanımı davranışları tespit edilmeye çalışılmıştır. Hangi araçlarla internete bağlandıkları, bağlanma amaçları, ne kadar süre 

internete bağlandıkları, bağlantı için aldıkları güvenlik önlemleri, aile ile paylaşımları, denetimi vb. incelendiği bir anket 

çalışması yapılmıştır. Bu şekilde bilişim güvenliği hakkındaki davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Anket çalışması 

ilköğretim ikinci kademede okuyan 58 erkek, 45 kız öğrenci olmak üzere toplam 103 öğrenci ile yapılmıştır. Öğrencilerin 

görüşleri alınarak elde edilen bulgular farklı açılardan değerlendirilmiştir. Böylece, bilişim güvenliği noktasında öğrenci ve 

ailelere farkındalık kazandırılmaya çalışılmıştır. Yapılan değerlendirmeler ile öğrenciler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkiler 

ortaya konmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler- ailede internet kullanımı, internetin öğrencilere etkileri 

 

Internet Usage and Safety Behaviors of Primary School Students 

Abstract- Developments in Computer Technologies are rapidly spreading all over the world. The internet usage at the beginning 

of this spread is also manifested in every field. In particular, the use of the internet as a means of communication has made these 

technologies indispensable. Information sharing over social media and websites has become very common, shopping on the 

Internet, banking, education, games, media applications, etc. their operations have become indispensable in everyday life. All of 

these processes have caused people to share more personal information on the Internet, and security problems have come along. 

This may cause undesirable negative results. Children and young people in the primary education period are mostly exposed to 

these negative situations. Individuals in the development period are faced with difficulties in recovering from the negative 

situations on the internet. Although these problems are usually related to safety, psychological problems can occur at a later age. 

That's why we need to take measures to protect our children as much as possible. We must strive to make families more conscious 

about this issue. In this study, it was tried to determine the computer and internet usage behaviors of the students who are studying 

at the second level of primary education. A survey study was conducted about the what tools they use to connect to the Internet, 

their purpose of connection, how long they are connected internally, the security measures they take for connection, sharing with 

family, family control, etc. In this way, it is aimed to determine the behavior of information security. The survey was conducted 

with a total of 103 students, 58 male and 45 female students, who were in the second grade of primary education. The findings 

obtained from the opinions of the students were evaluated from different angles. Thus, we tried to raise awareness at the point 

of information security to students and families. Positive and negative effects on the students were revealed with the evaluations 

made. 

 
Keywords- internet usage in family, effects of Internet on students 
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Özet- Bu araştırmada 2009-2017 yılları arasında gerçekleştirilen Ulusal Turizm Kongreleri(UTK) kitaplarında yer alan 

yönetim ve organizasyon alanında yapılan çalışmalar çeşitli parametreler kapsamında değerlendirilmiştir. Bu kapsamda bu 

araştırma ile birlikte, UTK’larda yönetim ve organizasyon alanında yapılan çalışmaların bibliyometrik yöntemle incelenmesi 

amaçlanmaktadır. Araştırma için 9 kongrenin bildiri kitapları taranmış, yönetim ve organizasyon alanı ile ilgili yayınlanan 135 

bildiriye ulaşılmıştır. Ulaşılan bildirilere ilişkin veriler bir istatistik programına yüklenerek verilerin frekans ve yüzde analizleri 

yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda iki yazarlı bildirilerin ağırlıkta olduğu belirlenmiştir. Ortalama sayfa sayısı 13,6 olurken, 

yazar sayısının ortalama bildiri başına 2,2 olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırmalarda çoğunlukla ampirik çalışma ile nicel 

araştırmalar tercih edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler- Ulusal Turizm Kongreleri Yönetim ve Organizasyon. 

 

A Research of Published Papers in National Tourism Congress 

Proceedings in the Field of Management and Organization 

 
Abstract- In this research, the studies of management and organization in the books of National Tourism Congresses between 

2009 and 2017 were evaluated within the scope of several parameters. In this context, the purpose of this research is to analyze 

published papers about management and organization in the National Tourism Congresses with the use of bibliometric 

analysis. Total of 9 congress proceedings in electronic form were reviewed and 135 studies in the management and 

organization field were derived for research. The accessed papers were analyzed with a statistical program and the collected 

data were conducted through frequency and percentage analysis. According the results of this research, studies with two 

authors were the majority in regard to the number of writers. While the average numbers of papers were 13.6, per paper on 

average 2.2 writers participated. Mostly empirical studies with quantitative research method were preferred in this studies. 

 

Keywords- National Tourism Congresses, Management and Organization. 
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Özet- Küreselleşme ile birlikte günümüzde büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Bu değişim neticesinde bilgi ve bilişim 

teknolojilerinde yaşanan gelişmeler hem ülkeler hem de işletmeler arasında yoğun bir rekabetin yaşanmasına neden olmaktadır.  

Böyle bir ortamda ülkelerin girişimcilik potansiyellerini açığa çıkarabilmeleri ve kullanabilmeleri oldukça önemli hale 

gelmektedir. Bu bağlamda girişimcilik ekonomik süreçlerdeki olumlu rolünün yanı sıra, hızla değişen koşullara uyum 

sağlayabilme dinamizmine sahip bireyler yaratabilmesi açısından da dikkatleri üzerine çekmektedir.   

 

Girişimcilik potansiyellerini ortaya çıkarmada önemli unsurlardan biri eğitimdir. Girişimcilik eğitimlerinde amaç, girişimciliğin 

önemini vurgulayarak kişilerin girişimcilik potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmaktır. Bu çalışmada amaç; 

bankacılık ve sigortacılık bölümü üçüncü sınıfında verilen girişimcilik dersinin, bu dersi alan öğrencilerin girişimcilik eğilimleri 

üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Araştırmada “kontrolsüz ön test- son test” deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın 

çalışma grubunu bir devlet üniversitesine kayıtlı Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 3. sınıf öğrencisi toplam 46 öğrenci 

oluşturmaktadır. Bu bölümde öğrenimlerine devam eden 46 öğrenciye girişimcilik dersini almaya başlamadan önce ve 14 hafta 

süren girişimcilik dersini aldıktan sonra Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından geliştirilen “Üniversite Öğrencilerine Yönelik 

Girişimcilik ölçeği” uygulamıştır. Araştırma verileri henüz değerlendirme aşamasında olup, çalışma süreci devam etmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler- Girişimcilik Dersi, Girişimcilik Eğilimi, Bankacılık ve Sigortacılık Öğrencileri 

 

The Effect of Entrepreneurship Education on Entrepreneurship 

Tendency: The Sample of Gaziosmanpaşa University Turhal Applied 

Technology and Management School Department of Banking and 

Insurance  
 

Abstract- With the effect of globalization, a significant change and transformation have been experienced. As a result of this 

change, developments in knowledge and information technologies caused an intense competition among both countries and 

businesses. In such an environment, it became crucial for countries to reveal their entrepreneurship potential and use it. Within 

this context, entrepreneurship is important since it can create individuals capable of adapting the rapidly changing conditions in 

addition to its contributions in economic process.   

 
Education is among the important factors to reveal the entrepreneurship potential. The goal of entrepreneurship education is to 

emphasize the importance of entrepreneurship and make people aware of their entrepreneurship potentials. The purpose of this 

study was to reveal the effect of entrepreneurship course that is given in the department of banking and insurance in the third 

year on students’ entrepreneurship tendency. The uncontrolled pretest-posttest experimental design was used in the study. The 

participants involved a total of 46 third-year students studying Banking and Insurance at a state university. “Entrepreneurship 

Scale for Undergraduates”, which was developed by Yılmaz and Sünbül (2009), was administered to these students before the 

start of the entrepreneurship course and after it ended 14 weeks later. The analysis of the data is ongoing.  

 

Keywords- Entrepreneurship Course, Entrepreneurship Tendency, Students of Banking and Insurance.  
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Özet- Bu çalışma çalışanların örgütsel bağlılık ile mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi 

amaçlamaktadır. Örgütsel bağlılık, örgüt üyelerinin, örgütün amaçlarına ve hedeflerine güçlü bir şekilde inanması 

ve onları kabul etmesi, örgütün faydasına olacak şekilde kendisinden beklenenin üstünde çaba göstermeye hevesli 

olması ve örgütün bir çalışanı olarak çalışmaya devam etmeyi kuvvetle arzu etmesidir (Özdaşlı vd., 2009). 

Mutluluk ise, Bülbül ve Giray’a göre (2011), kişinin olumlu duyguları daha fazla, olumsuz duyguları daha az 

hissetmesi ve hayattan yüksek düzeyde doyum alması olarak tanımlanmaktadır. Çalışanların örgütsel bağlılık 

düzeyleri, Meyer ve Allen (1984, 1997) tarafından geliştirilen Örgütsel Bağlılık Ölçeği; mutluluk düzeyleri de 

Oxford Mutluluk Ölçeği-Kısa Formu ile ölçülmüştür. Araştırma anketleri, Pamukkale Üniversitesi akademik ve 

idari pozisyonda çalışan 165 katılımcıdan kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Örgütsel 

bağlılığın mutluluk düzeyi üzerindeki etkisini tespit edebilmek için Doğrusal Regresyon Analizi uygulanmıştır. 

Araştırma bulgularına göre, örgütsel bağlılığın çalışanların mutluluk düzeyi üzerinde pozitif yönlü anlamlı bir 

etkisinin olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler- Örgütsel Bağlılık, Mutluluk. 

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN 

ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND HAPPINESS 

LEVELS 

Abstract- This study aims to examine the relationship between employees' organizational commitment and 

happiness levels. Organizational commitment means that members of the organization strongly believe in and 

accept the organization's goals and objectives, to be willing to work on what is expected of them and desperately 

wants to continue to work as an employee of organization (Özdaşlı vd., 2009). Happiness is, according to Bülbül 

and Giray (2011), defined as one feels more positive emotions, less negative ones and high level satisfaction 

which is taken from life. Organizational commitment levels of employees were measured by Meyer and Allen 

(1984, 1997) Organizational Commitment Scale; happiness levels measured by the Oxford Happiness Scale-Short 

Form. The research questionnaires were obtained from 165 participants who were working in the academic and 

administrative positions of Pamukkale University using sampling method easily. Linear Regression Analysis was 

applied to determine the effect of organizational commitment on happiness level. The research findings 

determined that organizational commitment have a positive significant effect on employees' happiness level. 

Keywords- Organizational Commitment, Happiness. 
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Özet- Bu çalışma üniversite öğrencilerinin sahip oldukları duygusal zekâ düzeylerini ve duygusal zekâ düzeylerine ilişkin 

kanaatlerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Duygusal zekâ kavramı ilk kez Mayer ve Salovey tarafından ortaya konmuştur. 

Araştırmacılar çalışmalarında duygusal zekâyı kişinin kendisinin ve başkalarının duygularını gözlemleme yeteneğini, onları 

ayırt edebilmeyi ve bu bilgiyi düşünce ve davranışlarına rehber olarak kullanabilmeyi içeren bir sosyal zekâ türü olarak 

tanımlamaktadırlar(Mayer & Salovey, 1993). Araştırmada nicel yöntemler kullanılmıştır. Öğrencilerin duygusal zekâ 

düzeyleri, Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği ile ölçülmüştür. Araştırma anketleri, Pamukkale Üniversitesi öğrencisi 270 

katılımcıdan kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Duygusal zekâ düzeylerine ilişkin kanaatleri tespit 

edebilmek için Independet Samples T-Test ve One-Way ANOVA Analizleri uygulanmıştır. Araştırma bulguları, 

öğrencilerin duygusal zekâ düzeylerinin; cinsiyete, okudukları bölüme, sosyal ve kültürel etkinliklere katılma tercihlerine 

göre farklılık gösterdiğini belirtmektedir. Buna karşın yaş, okul, aile geliri ve yaşadığı bölgeye göre öğrencilerin duygusal 

zekâ düzeylerinin farklılık göstermediği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler- Duygusal zekâ, üniversite öğrencisi, duygusal zekâ düzeyleri.   

A RESEARCH ON STUDENTS 'EMOTIONAL INTELLIGENCE 

LEVELS 

Abstract- The aim of this study is to determine the level of emotional intelligence and emotional intelligence levels that 

university students have. The concept of emotional intelligence was first revealed by Mayer and Salovey. Researchers 

describe emotional intelligence as a form of social intelligence that includes the ability to observe one's own and others' 

emotions, to distinguish them, and to use this knowledge as a guide to their thinking and behavior (Mayer & Salovey, 

1993). Quantitative methods were used in the research. The emotional intelligence levels of the students were measured by 

the Schutte Emotional Intelligence Scale. Research questionnaires were obtained from 270 students of Pamukkale 

University by using sampling method easily. Independent Samples T-Test and One-Way ANOVA Analyzes were applied 

to determine the opinions of emotional intelligence levels. The findings of the research showed that the levels of emotional 

intelligence of the students; sex, divisions they read, social and cultural activities. However, it was determined that the 

emotional intelligence levels of the students did not differ according to age, school, family income and the region where 

they live. 

Keywords- Emotional intelligence, university student, emotional intelligence levels. 
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Özet- İnsanlık tarihinin uzak geçmişinde vuku bulmuş efsanevi veya sıradan savaşlar ziyaretçileri çekmiştir. Bu savaşlar, 

sonuçları zafer ya da yenilgi olsa da miras çekicilikleri olarak değerlendirilmiş ve toplumlar için anlama sahip olmuşlardır. 

Günümüzde turistlerin otantik arayışları savaş alanları gibi çekiciliklere odaklanmış niş turizm ürünlerinin gelişimine ivme 

kazandırmıştır. Destinasyonlar rekabet avantajı kazanmak için ürünlerini çeşitlendirmelidir. Bununla beraber, Smith (1996) 

savaşların getirdikleri korkulara rağmen, savaşla ilgili hatırlanmaya değer şeyler ve ilgili metaların muhtemelen tekil bir turizm 

çekiciliği olarak gerçekleşmekte olduğunu belirtmiştir. Lowenthal’in (1985) bahsettiği gibi, etkinlikler yadigâr kalanlardan 

daha çok insanı çekmektedir. Özellikle Birleşik Krallık’taki Western Front Association, Battlefield Trust ve Scottish 

Battlefield Trust gibi kurumlar tarihi savaş alanlarının koruma ve tutundurması için sağlam bir temel oluşturmaktadır. Sealed 

Knot Charity ise İngiliz İç Savaşı’nın çatışma, kuşatma ve harp alanları temelinde yerel toplumların yeniden sahnelenmesini 

(reenactment) sağlayan bir diğer kurumdur. Bu kurumlar Birleşik Krallık’ta boş zaman, anma ve turizm vb. amaçlarla birçok 

turisti çeken savaşların yeniden sahnelenmesi uygulamalarının organizasyonuna yardım etmektedir. Verilen örnekler ışığında, 

bu çalışma Malazgirt Zaferi’nin 946. yılı kutlamalarını Türkiye’de bir örnek olarak ele almaktadır. Savaş alanı turizmi ve 

savaşların yeniden sahnelenmesi Türkiye’de yeni yeni ortaya çıkmaktadır. Türk Ordusu’nun tarihi 4000 yıl öncesine 

dayanmaktadır ve savaşlarla doludur. Malazgirt Savaşı (26 May 1071) Selçuk Türkleri ve onların torunları olan bugünkü 

Türkiye için bir dönüm noktasıdır. Selçuk Türkleri’nin İmparator IV. Romanus komutasındaki Bizanslıları yenmesinden sonra 

Sultan Alparslan savaşı kazanarak Anadolu’nun kapılarını Türklere açmıştır. 2017’de, Malazgirt Zaferi’nin 946. yılında, 

Muş’un Malazgirt ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlenmiş ve anmalar gerçekleştirilmiştir. Ziyaretçiler, yeniden sahnelemeler, 

beşinci okçuluk kupası, Yörük çadırları ziyaretleri ve diğer aktiviteleri izlemişlerdir. Çalışmanın sonuçları benzer 

destinasyonlarda bu niş turizm türünün gelişimi ve tutundurmasına katkıda bulunabilecektir.  

 

Anahtar Kelimeler- Savaşlar, Savaş Alanları, Savaş Alanları Turizmi, Yeniden Sahnelemeler, Malazgirt Savaşı   

 

Battlefield Tourism and Reenactment of Battles: 946th Anniversary 

Celebrations of the Victory of Battle of Manzikert 

Abstract- Legendary or ordinary battles which occurred in battlefields from far in the past in the history of mankind attracted 

visitors. No matter what the result was a triumph or defeat these battles and their sites are evaluated as heritage attractions and 

they have meanings for the communities. Nowadays the search by the tourists for authentic accelerated the growth of niche 

tourism products focused on attractions like battlefields. Destinations need to diversify their products in order to gain 

competitive advantage. Nevertheless, Smith (1996) argues that in spite of the horrors of battles the memorabilia of warfare and 

its related commodities likely to happen the single category of touristic attraction in the world. Like Lowenthal (1985) 

mentioned, events attract more people than relics. Especially institutions like Western Front Association, Battlefield Trust and 

Scottish Battlefield Trust in United Kingdom provided a solid basis for the protection and promotion of historical battlefields. 

The Sealed Knot Charity is another institution which performs reenactments in local communities based around battles, 

skirmishes and sieges of the English Civil War. These institutions help to organize reenactment of battles along United 

Kingdom which attracted so many visitors for purposes like leisure, commemoration and tourism etc. In the light of the 

examples given above, this study takes 946th anniversary of the victory of battle of Manzikert celebrations into consideration as 

a newly occurring battlefield tourism and reenactment of battles example in Turkey. Turkish military history which dates back 

to 4000 years have full of battles. Battle of Manzikert (26 May 1071) is a turning point for Seljuq Turks and their grandsons in 

Turkey present day. After the defeat of Byzantines under the command of emperor Romanus IV, Seljuq Turks open the doors 

of Anatolia to the Turks with battle won by Sultan Alp-Arslan (Heroic Lion). In 2017 after 946 years of the victory of battle of 

Mamzikert the victory was celebrated with events which held in Mus province Malazgirt county. In the events visitors watched 

reenactments, 5th Conquest Cup Archery Tournament and they visited mock Turkish nomadic (Yoruk) tents and other similar 

activities. The results of the study may contribute the development and promotion of this niche type of tourism in similar 

destinations. 

 

Keywords- Battles, Battlefields, Battlefield Tourism, Reenactments, Battle of Manzikert 
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Özet- Küreselleşen dünyanın hızlı büyüyen alanlarından bir tanesi turizmdir. Kalkınma derecesine ne olduğuna bakılmaksızın 

ülkeler bu endüstriye çok miktarda yatırımların peşinde koşmaktadır. Türkiye son yıllarda uluslararası turizm girişlerinde (aktif 

dış turizm) ilk on içinde bulunarak bu ülkeler arasında yer almaktadır. Günümüzde internet ve web tabanlı teknolojiler 

turizmde tutundurmayı (promosyonu) sanal sunumlara dönüştürmüştür. Bu sunumlar arasında bazı ülkeler, turizm değerlerini 

dinamik haritalar aracılığıyla tanıtma çabalarına girişmişlerdir.  Bu tür uygulamalar tüketicilerin turistik konumlarla ilgili 

değerli bilgilere ulaşması için fırsatlar sunmaktadır. CBS diğer disiplinlerdeki kullanımları benzeri turizm amaçlı 

uygulamalarda da kullanılmıştır. Turizm tüketicililerinin özel ilgileri seyahat öncesi süreçlerde kendine özgü araştırma ve 

planlama gerçekleştirilmeleri ile turizm düşüncesini daha karmaşıklaştırmıştır. Bu tür istekleri daha fazla görseller ve nitelikle 

karşılamak için çeşitli haritalar tutundurma hedeflerine göre hazırlanmıştır. Bu nedenle, haritalar turist bilgi kaynaklarının 

temel kaynaklarından biridir.  

Bu çalışmada CBS’nin ağırlama ve seyahat sektörlerindeki bazı örnekleri hem Türkiye’den pilot uygulamalarla hem de 

dünyadan başarılı örneklerle sunulacaktır. Çalışmanın amacı turizm kalkınması ışığında Türkiye’ye uyarlanabilecek bazı iyi 

uygulamalar bulmaktır. İstanbul, Antalya, Trabzon, Afyon ve Kahramanmaraş şehirlerinde bazı CBS pilot uygulamaları 

bulunmuştur; bununla birlikte hepsi kısıtlı olarak belirlenmiştir.  

Sonuç olarak Dubai, Dublin ve Hong Kong’daki CBS uygulamaları olumlu yönlerini uyarlamada bir rehber olması için 

sunulacaktır. Eğer CBS kullanımı hem genel hem de spesifik destinasyon pazarlamasında artarsa, turizm paydaşları 

teknolojinin gelişmesi ile daha yüksek nitelikte bilgi elde edebilecektir.  

 

Anahtar Kelimeler- Turizm, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Destinasyon Pazarlaması  

 

Geographical Information Systems (GIS) Utilization in Tourism: 

Examples from Turkey and World 

 
Abstract- Tourism is one of the rapid growth areas of the globalizing world. No matter what the extent of development, 

countries pursue a great deal of investments in this industry. Turkey is among these as being in top ten lists of international 

tourist arrivals (inbound tourism) of the world in recent years. Nowadays internet and web-based technologies transform 

tourism promotion to virtual presentations. Among these presentations, some countries proceeded an effort to introduce their 

tourism values through dynamic maps. Such utilizations offer the opportunity to reach the valuable information of touristic 

locations for the consumers. GIS have been utilized for tourism purposes as it is also in usage of other disciplines. 

 

Special interests of tourism consumers made the tourism thought more complex as they realized specific research and planning 

in the pre-trip process. To meet such queries with more visuals and much quality, various maps were prepared according to the 

promotional objectives. That’s because, the maps have been one of the fundamental tourist information sources.  

 

In this study, some examples of GIS in hospitality and travel sectors both from pilot applications from Turkey and the 

successful practices through the world would be presented.   The objective of the study is to find some good practices that 

might be adapted in Turkey in the view of tourism development. Some pilot studies about GIS in Turkey were found to be 

implemented in some cities such as Istanbul, Antalya, Trabzon, Afyon and Kahramanmaraş; however they were all defined as 

limited.   

 

As a conclusion, a number of further developed GIS applications in Dubai, Dublin, and Hong Kong cases would be introduced 

in depth for a guide to adapt the positive aspects of these applications. If the usage of GIS increases in both overall and specific 

destination marketing sites, stakeholders of tourism would find higher quality of information as the technology improves. 

 
Keywords- Tourism, Geographical Information Systems, Destination marketing 
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Abstract – Analog filters have an important role in modern communication systems.  Filter circuits with low noise, which occupy 

less chip area and consume less power as well as operate in the high-frequency region, are required with the developing 

technology. In the literature, MOSFET-only filters are made up of only CMOS transistors without utilizing active elements such 

as a second-generation current conveyor, a transconductance amplifier, an operational amplifier, differential voltage current 

conveyor and current difference transconductance amplifier.  Transconductance gain and gate to source capacitances related to 

CMOS transistors are utilized in MOSFET-only filters. Therefore, MOSFET-only filters enjoy some advantages that less chip 

area and power dissipation and operating in the highfrequency region. Furthermore, the noise performances of them are important 

in analog filter circuits. The noise performance of the filter circuit is effective as the desired signals are obtained. In this work, 

noise performances of the previously presented two MOSFET-only filters have been investigated. Neither their noise simulation 

results nor their input referred noise equations have been obtained. Since the previously presented filters operate at high 

frequencies, the thermal noise is only taken into account when examining the noise performances of them. In order to make a 

fair comparison with analog filters in the literature, input referred noise equations of them have been found.  

Noise simulation results are in agreement with the theoretical results of them.  

 
Keywords- Noise performance, MOSFET-only filters, input referred noise equation, CMOS simulation results  
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Abstract- In today’s developing world,  capital needs, which are essential to fulfill an enterprise, still pose a problem despite 

the subsidies and special funds. 

The aim of this study is to analyze to what extent the subsidies of SMIDO in Tokat province, which is situated in the TR83 

region,become successful in solving the problems concerning capital-financing and to reveal the results by assessing the men 

and women entrepreneurs, which are supported with higher subsidies owing to the positive discrimination, separately in terms 

of gender. 

Within this context, the subsidies of SMIDO between 2012-2017 (Subsidies for Operational Expenses-SOE, Subsidies for 

Organization Founding-SOF, Subsidies for Machinery, Device and Office Equipment in Founding Process-SMDOE, Subsidies 

for Mixed Investments-SMI), the number of the courses and the population have been used as independent variables while the 

number of the firms subsidized has been used as the dependent variable. 

The data obtained have been interpreted according to the Sensitivity Analysis Method by normalizing between 0-1 and creating 

the 3 different 4-layer structures of neural network in the Artificial Neural Network (ANN), which is frequently used in various 

analyses such as classification, estimation, optimization, pattern matching, time series, pattern recognition etc.  

The results of the analysis are summarized in the table below. According to these results, it can be said that the impact of the 

number of the courses on the women entrepreneurs is greater. In other words, the courses regarding entrepreneurship are more 

effective than the subsidies of SMIDO in increasing the number of women entrepreneurs. 

Sensitivity DFS Women DFS Men DFS Total 

Population 0,069046195 0,236002687 0,011589516 

Number of courses 0,122512668 0,023206769 0,126419867 

SOE 0,038655792 0,151820664 0,170728038 

SOF 0,065294187 0,171402548 0,072903951 

SMDOE 0,064008746 0,146736791 0,095064022 

SMI 0,070931962 0,050935617 0,051415788 

 

Keywords- Entrepreneur, Gender of Entrepreneurs, Financial Problems, Subsidies of SMIDO 
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Özet- Günümüzde gelişen teknoloji ile öğrenme uygulamaları daha çok kişiye daha kısa sürede ulaşmaktadır. Teknolojinin bu 

gelişimi mobil teknolojiyi de yakından etkilemektedir. Mobil teknolojideki bu gelişimler öğrenmeyi daha etkili hale getirmek 

için kullanılmaya başlanmıştır. Mobil öğrenme cihazları kullanıcıya yer zaman sınırı olmaksızın öğrenme ortamları oluşturur. 

Aynı zamanda internet destekli uzaktan eğitim sistemlerinde, cep telefonlar gibi yaygın olan mobil aygıtlar için öğrenme 

ortamlarının ve etkinliklerin geliştirilmesi ve gelecekte yaygın olarak kullanılabilir olması öğretme ortamları içerisinde yer 

alan öğrencilerin görüşlerinin ve kullanımlarının belirlenmesinin önemli olacağı düşünülmektedir. Mobil öğrenmenin ilk 

tanımları daha cok teknoloji merkezli olmuştur. Keegan ’nın teknoloji merkezli tanımında ise, mobil cihazları kullanıcılar 

tarafından taşınabilir olanlar ile sınırlamaktadır ve hareketlilik kavramına vurgu yapmaktadır (Keegan, 2008). Keegan ’a göre 

mobil öğrenme, kadınların çantalarında, erkeklerin ceplerinde kolaylıkla taşıyabildiği mobil cihazlardan kullanıcı hareket 

halindeyken gerçekleşen öğrenmedir. Günümüzde ise mobil öğrenme kapsamı genişletilmiş ve ayrı bir paradigma değişimi 

olarak tanımlanmıştır. Genel olarak mobil öğrenme, belirli bir yere bağlı olmadan eğitim içeriğine erişebilmeyi, dinamik olarak 

üretilen hizmetlerden yararlanmayı ve başkalarıyla iletişimde bulunmayı sağlayan, kullanıcının bireysel olarak gereksinimine 

anında cevap vererek üretkenliğini ve iş performans verimliliğini arttıran, mobil teknolojiler aracılığıyla gerçekleşen bir eğitim 

yöntemidir (Traxler & Kukulska 2005; Wexler vd. 2008 ; O’Malley vd. 2009). İnternet destekli uzaktan eğitim; öğrencileri 

zaman ve mekân bağımlılığından kurtarmasına rağmen, son birkaç yıla kadar internet bağlantısının kablolu iletişim ortamları 

üzerinden sağlanması, kablosuz iletişim ortamlarında ki hız kısıtları ve yüksek maliyetler gerektirmesi mobil eğitimin daha 

yavaş gelişmesine neden olmuştur. Mobil eğitim; yaşam boyu öğrenme, farkında olmadan öğrenme, ihtiyaç anında öğrenme, 

zaman ve mekândan bağımsız öğrenme, yer ve şartlara göre ayarlanan öğrenme gibi avantajları sunmuştur (Usal ve 

Albayrak,2005). Mobil eğitimde; cep telefonları, el bilgisayarları, diz üstü bilgisayarlar ve tablet PC ‘ler istemci olarak 

kullanılmaktadır (Bulun, Gülnar, Güran, 2004). 

 

Bu çalışmanın amacı, günümüz teknolojisi ile eğitim teknolojisindeki yeniliklerin artması sonucu ortaya çıkan mobil 

öğrenmenin uzaktan eğitim öğrencileri tarafından kullanım durumlarının belirlenmesidir. Araştırmada kullanılması amacıyla 

Kurnaz (2010) tarafından geliştirilen anket Amasya Üniversitesi uzaktan eğitim önlisans programlarında okuyan ve çalışmaya 

gönüllü olarak katılmış olan öğrencilere uygulanarak, elde edilen bulgular SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir.Bu 

çalışmanın sonucunda öğrencilerin mobil öğrenmeye yönelik görüşleri cinsiyet, yaş ve mezun olunan lise türü gibi 

değişkenlere göre analiz edilerek mobil aygıtları öğrenme amaçlı kullanım durumları irdelenmiştir. Sonuçlar ilgili literatürle 

tartışılarak önerilerde bulunulmuştur.  
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Investigation of Distance Learning Students' Opinions on Mobile 

Learning 

Abstract- With today's developing technology, learning applications reach more people within shorter time. This development 

of technology closely affects mobile technology. These developments in mobile technology are applied to make learning more 

effective. Mobile learning devices create learning environments for users without any time limit. It will also be important to 

develop learning environments and activities for mobile devices, such as mobile phones, in internet-supported distance 

education systems, and to determine the views and uses of students in teaching environments that are widely available in the 

future. The initial definitions of mobile learning are more technology-centric. In Keegan's technology-centric definition, 

mobile devices are limited to those portable to users and emphasize mobility (Keegan, 2008). According to Keegan, mobile 

learning is learning when the user is on the move, from mobile devices where women can carry easily in men's pockets in their 

bags. Today, mobile learning is expanded and defined as a separate paradigm shift. In general, mobile learning is an 

educational method that takes place through mobile technologies that enable users to access training content without being 

bound to a specific place, to utilize dynamically generated services and to communicate with others, to increase productivity 

and work performance efficiency by responding to individual needs instantly (Traxler & Kukulska 2005; Wexler et al., 2008; 

O'Malley et al., 2009). Although internet supported distance education has relieved students of time and space dependence the 

need to provide internet connectivity over wired communications environments, speed constraints in wireless communications 

environments, and high costs have led to a slower development of mobile education. Mobile education offered opportunities 

for lifelong learning, unaware learning, instant learning, time and space independent learning, and learning adjusted according 

to location and conditions (Usal and Albayrak, 2005). In mobile education; mobile phones, handheld computers, laptops and 

tablet PCs are used as clients (Bulun, Gülnar, Güran, 2004). 

 

The purpose of this study is to determine the use of mobile learning by distance education students as a result of the increase of 

innovations in today's technology and education technology. The survey, developed by Kurnaz (2010), was applied to students 

who are registered in the distance education programs of Amasya University and participated voluntarily. Findings of the study 

were analyzed using SPSS program. As a result of this study, students' opinions on mobile learning were analyzed by gender, 

age and graduated high school type, and the usage cases of mobile devices for learning. The results were discussed with the 

related literature. And suggestions were made. 

 

Keywords- Mobile Learning, Distance Education 
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Özet-  İnsanlar için mal veya hizmet üretmek ve karşılığında maddi gelir elde etmek için yapılan, belli bir eğitim sonunda 

kazanılan sistemli beceri ve bilgilere dayalı, kuralları toplum tarafından belirlenmiş etkinlikler bütününe meslek adı 

verilmektedir. Meslek seçimi ise, bireyin tercih ettiği mesleklerden birisi üzerinde karar vermesi ve bu mesleğe hazırlanmak 

için çaba göstermesidir. Meslek seçiminde biyolojik, sosyolojik, ekonomik, politik, psikolojik veya kişisel ve şans ile ilgili 

etmenler etkilidir. Yapılan çalışmanın amacı Turhal MYO öğrencilerinin mesleki seçim yeterlilikleri ve meslek seçimini 

etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Çalışmada Vurucu(2010) tarafından geliştirilen meslek seçim yeterlilikleri ölçeği 

kullanılmıştır. Çalışmaya Biyomedikal, Grafik Tasarım, Muhasebe programlarına kayıtlı 105 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların 

56’sı erkek, 49’u kadın,  yaş ortalaması 20.5, aile gelir ortalaması 2078.6, anne öğrenim durumları genellikle ilkokul(n=89) 

mezunu, baba öğrencim durumları genellikle ilkokul(n=79) ve lise(19) mezunudur. Annelerin %6,7’si, babaların %73,3’ü bir 

iş de çalışmaktadır. Katılımcıların %70.5’i Turhal MYO ’nu, %75.2’si kayıtlı olduğu bölümü isteyerek seçtiğini belirtmiştir. 

Katılımcıların meslek seçimlerine etki eden en büyük faktör üniversite giriş puanı olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin okul 

seçimlerinde en büyük etkenin aileleri ve kendi tercihleri olduğu görülmektedir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu eğitim aldıkları 

mesleği sevmekte ve mesleklerinde gelecek görmektedirler. Öğrencilerin çoğunluğu mesleklerinin kazandıracağı imkânlar, 

avantaj ve dezavantajları, ilerleme imkanları ve çalışma ortamını hakkında bilgi sahibi olarak tercih yaptıklarını belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin cinsiyet ve okudukları bölümlerin meslek seçimini etkileyen faktörler üzerinde etkisi yoktur. 

 

Anahtar Kelimeler- MYO, meslek seçim yeterlilikleri, meslek seçimi 

 

Factors Affecting Turhal Vocational School Students' Occupational Choice 

Competencies and Profession Selection 

 
Abstract -The whole set of community-determined activities based on systematic skills and knowledge gained at the end of a 

particular training to produce goods or services for people and to receive financial income is called profession. The choice of 

profession is to make an effort to decide on one of the professions preferred by the individual and to make preparation for this 

profession. Biological, sociological, economic, political, psychological or personal and luck are related factors that are 

influential in the choice of profession. The aim of the study is to determine the factors affecting the occupational choice 

competencies and profession selection for Turhal Vocational School’s students. The profession selection qualification scale 

developed by Hitler (2010) was used in the study. 105 students enrolled in the Biomedical, Graphic Design and Accounting 

programs participated in the study. 56 of the participants were male, 49 were female, the average age was 20.5, the average of 

the family income was 2078.6, the education level of the mothers was generally primary school graduates (n = 89) and the 

father students status was mostly primary school graduates (n = 79) and high school graduates (19). 6.7% of the mothers and 

73.3% of the fathers work in a job. 70.5% of the participants stated that they had chosen Turhal Vocational School willingly 

while 75.2% of the participants’ registered department were as desired. The greatest factor influencing participants' 

occupational choices was the university admission score. It is discovered that the influential factor of the students’ school 

selections is their families and their own preferences. The vast majority of students have confidence with the profession that 

they are studying and believe the profession has a promising future. The majority of students stated that they prefer to have 

knowledge about the possibilities, advantages and disadvantages of their profession, possibilities of progress and working 

environment. The gender of the students and the departments they registered  have no effect on the factors influencing the 

choice of profession. 

 

Keywords- Vocational school, occupational choice competencies, profession selection 
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Özet- Turizmin hızla geliştiği dünyada insanlar, daha fazla seyahat etmekte ve artık günün şartlarına göre alternatif turizm 

faaliyetlerine yönelmektedir. Bu bağlamda toplumların sosyo-ekonomik gelişimlerine paralel olarak seyahat tercihlerinde 

alternatif turizm çeşitlerine yöresel ürünlere doğru bir eğilim olduğu gözlemlenmektedir. Yöresel ürünlerin zenginleştirilmesi, 

doğru bir şekilde sunulması, pazarlanması ve korunması, tarihi, doğal ve kültürel değerleriyle öne çıkan ülkemiz turizminin 

sürdürülebilirliği açısından önem arz eden bir durumdur. UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras olarak 

değerlendirilen yemek kültürü de sürdürülebilir turizm kapsamında destinasyon pazarlamasında bir araç olarak 

değerlendirebilecektir. Somut olmayan kültürel miras olarak bilinen yemek kültürü nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar 

gelmiştir. Bununla birlikte, yemek ve kültürlerin bağlantısını inceleyen bir disiplin olarak bilinen gastronominin de giderek önem 

kazandığı görülmektedir. Gastronomi ile birlikte yemek kültürlerinin geçmişi, korunması ve sürdürülebilirliğinin dikkate 

alınması konularının hassasiyetini vurgulamıştır. 

 

Ülke ekonomileri içinde oldukça önemli bir yere sahip olan turizmin hızlı gelişim kaydeden çeşitlerinden biri de gastronomi 

turizmidir. Gastronomi turizmi, sadece yiyecek-içecek endüstrisi, turizm endüstrisi, restoranları içermeyen, aynı zamanda mutfak 

ile ilgili her deneyimi kapsayan ve böylece turistleri çekici kılacak, destinasyonlara seyahat için motive edebilecek alternatif 

turizm çeşidi olarak ifade edilmektedir. Ancak ülkeye/bölgeye özgü farklı ve zengin bir yemek kültürüne sahip olmak tek başına 

yeterli değildir, bu kültürün sürdürülebilirliğini sağlamak da önem kazanmaktadır. 

 

Somut olmayan kültürel değerlerimizden biri olan yemeklerimizin korunması, sahip çıkılması ve turistik bir değer olarak ortaya 

konulması fikri önem kazanmaktadır. Günümüzde toplumlar sürdürülebilir turizm ve coğrafi işaretleme yolunu kullanarak 

kendilerine ait olan bu tip değerlere sahip çıkma yoluna gitmektedir. Bu bağlamda zengin bir kaynağa sahip ülkemizin her bölgesi 

kendine özgü değerlere sahiptir. Buradan hareketle çalışmada; Uşak İli’nin sahip olduğu birçok değerden Ulubey Ebem Köftesi 

örneği üzerinde durulmuş ve sürdürülebilir destinasyon pazarlama aracı olarak yöresel değerlerin öneminin vurgulanması 

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ilk aşamada kavramsal çalışmasının yapılması gerekliliği ile ilgili yazın taraması 

yapılarak, ikincil verilerden faydalanılmış ve doküman incelemesi yapılmıştır. Sonuç olarak Ulubey Ebem Köftesinin yöresel 

bir değer olduğu, sürdürülebilir turizm destinasyon pazarlaması için elverişli bir araç olduğu düşünülmektedir. Ulubey Ebem 

Köftesi örneği gibi yöreye özgü yemeklerin orijinalliklerinin korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması destinasyonlarının 

rekabetinde önemli bir avantaj sağlayacaktır. Bu bağlamda yiyecek ve içecek yönünden çok zengin olan ülkemizin yöresel 

yemeklerinin belli bir standartta sunulması ülke turizmimizin ulusal ve uluslararası tanıtım ve pazarlamasına katkı sağlayacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler- Turizm, Gastronomi Turizmi, Sürdürülebilirlik 

 

Sustainability Within The Context of Gastronomy Tourism: The Case of 

Ebem Köftesi* 

Abstract- In the world where tourism is developing rapidly, people travel more and are now turning to alternative tourism 

activities according to the conditions of the present day. In this context, it is observed that, in line with the socio-economic 

developments of the societies, there is a tendency towards alternative tourism types and local products in preference for travel. 

It is important that enrichment, correct presentation and marketing of local products for sustainability of tourism in our country 

which is prominent with its natural and cultural values. Food culture considered by UNESCO as an intangible cultural heritage 

can also be considered as a tool for destination marketing within sustainable tourism. The food culture, known as the intangible 

cultural heritage, has been transmitted from past to present. However, the gastronomic, also known as a discipline that examines 

the relation between food and culture, is becoming increasingly important. Gastronomy emphasized the need to consider the 

past, preservation and sustainability of food cultures. 

 

Gastronomy tourism is kind of tourism, with rapid development, that has a very important place in the country's economies, 

Gastronomy tourism is expressed as an alternative tourism thus motivates tourists to travel to destinations that does not include 

only food and beverage industry, tourism industry, restaurants, but also covers every experience related to kitchen. However, it 

214



                      
 
 

 
 

 

 

 

SETSCI Conference Indexing System, 
Volume 2 (2018), 214-215 

is not enough to have a diverse food culture unique to the country/region, and it is also important to ensure the sustainability of 

this culture.  

 

It is important that our food, one of our intangible cultural values, is preserved, possessed and introduced as a touristic value. 

Today, societies preserve their own culture by using sustainable tourism and geographical marking. In this context, each region 

of our country, which has a rich source, has its own unique values. Therefore Ulubey Ebem Köftesi is emphasized on many 

values of Uşak Province and it is aimed to emphasize the importance of regional values as a sustainable destination marketing 

tool. For this purpose, conceptual literature survey was conducted and secondary data were used. As a result, Ulubey Ebem 

Köftesi is considered to be a convenient tool for sustainable tourism destination marketing. The Ulubey Ebem Köftesi example 

will provide a significant advantage in the competition of destinations to ensure the sustainability of preserving the authenticity 

of local food. In this context, the presentation of the local foods of our country which is very rich in terms of food and beverage 

to a certain standard will contribute to national and international promotion and marketing of our country's tourism.The abstract 

should be prepared to include the purpose of the study, the methods used, and the results obtained. 

 

Keywords- Tourism, Gastronomy Tourism, Sustainability 

* Ebem Köftesi means meatball made by grandmother. 
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Özet- Küreselleşme sonucunda, dünya genelinde zaman ve mekân kısıtlamaları ortadan kalkmış, dünyanın küçülmesi ve 

insanların birbirine yaklaşmasıyla birlikte toplumlar ve kültürler arasındaki etkileşim artmıştır. Bu bağlamda yeni bir terminoloji 

olarak küresel vatandaşlık kavramı geliştirilmiştir. Çevresel farkındalık, dil öğrenme, kültürler arası sorumluluk, teknoloji 

okuryazarlığı, dünya tarihi ve literatürü gibi çok geniş bir yelpazeyi kapsayan ve yalnızca içerisinde bulunduğu ülkenin değil, 

yaşadığı ve sorumluluğunu üstlendiği bir dünyanın vatandaşı olma özelliğini taşıyan küresel vatandaşlığın, küreselleşme ile 

beraber ortaya çıkan ulus devletlerinin üstesinden gelemediği küresel sorunların çözümünde önemli bir adım olacağı 

düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı; sosyal bilgiler öğretmen adaylarının küresel vatandaşlık düzeylerinin çeşitli 

değişkenler açısından değerlendirilmesidir. Betimsel tarama modelinde olan bu araştırmada Morais ve Ogden (2011) tarafından 

geliştirilen ve Türkçe ’ye Şahin ve Çermik (2014) tarafından uyarlanan “Küresel Vatandaşlık Ölçeği” kullanılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programında halen öğrenimlerine devam 

etmekte olan 1.2.3. ve 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları oluşturmaktadır. Araştırma süresine katılımda gönüllülük esası 

temel alınmıştır.  Araştırma sürecinden elde edilen bulgular SPSS Analiz programında analiz edilecektir. Çalışma süreci henüz 

tamamlanmadığından araştırmanın sonuçlarına ilişkin detaylı bilgilere çalışmanın tam metninde yer verilecektir.   

Anahtar Kelimeler- Küresel vatandaşlık, sosyal bilgiler, öğretmen adayı. 

  

Determination of Global Citizenship Levels of Social Studies Teacher 

Candidates 
 

Abstract- As a result of globalization, time and space constraints have all but disappeared around the world, with the contraction 

of the world and the convergence of people, the interaction between societies and cultures has increased. In this context, the 

concept of global citizenship has been developed as a new terminology. Global citizenship, which is a citizen of a world that is 

living and responsible not only of the country it is in, but also of a wide range of environmental awareness, language learning, 

intercultural responsibility, technology literacy, world history and literature, it is thought to be an important step in the solution 

of global problems that can not come from above. The purpose of this research; social science teachers' global citizenship in 

terms of various variables. In this descriptive survey model, "Global Citizenship Scale" developed by Morais and Ogden (2011) 

and adapted to Turkish by Şahin and Çermik (2014) was used. The study group of the study is still continuing its education in 

the Social Studies Teacher Program of a state university. 1.2.3. and 4th grade Social Studies Teacher Candidates.  Findings from 

the research process will be analyzed in the SPSS Analysis program. As the study process has not yet been completed, it will be 

included in the full text of the study of detailed information on the results of the study. 

Keywords- Global citizenship, social studies, teacher candidate. 
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Özet- Yüksek yapılar; hızlı kentleşme, nüfus artışı, yüksek arsa fiyatları, ulaşım problemleri, prestij kaygısı, yapım ve malzeme 

teknolojisindeki gelişmeler gibi birçok etkene bağlı olarak oluşan bir yapı türüdür. Günümüz kentlerinin silüetini şekillendiren 

bu yapılarda, yapı yüksekliği arttıkça fiziksel, sosyal, ekonomik, kültürel, teknolojik pek çok parametre tasarımda belirleyici 

olmaktadır. Bu çalışmada, yüksek yapı tasarımını etkileyen parametreler; bilimsel çalışmalar, standartlar ve yönetmelikler esas 

alınarak analiz edilmektedir. Çok sayıda değişkenin yapı tasarımına etkisi olmakla birlikte, çalışma kentsel verilerle 

sınırlandırılmaktadır. Kentsel veriler; topoğrafya, zemin, doğal kaynaklar, silüet, kentsel doku ve konum olarak alt başlıklara 

ayrılmaktadır. Her bir alt başlık için  bilimsel çalışmalar, standartlar ve yönetmeliklerde verilen kurallar ya da öneriler 

açıklanmaktadır. Dünya genelinde, bu kural ve önerileri dikkate alarak yapılmış yüksek yapılar ile kentsel verilerle uyumsuz 

yüksek yapılar örneklendirilmektedir. Sonuç olarak;  yüksek yapıların tasarımında kentsel veriler bağlamında, mimar açısından 

bilinmesi gereken noktaların saptanması hedeflenmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler- Yüksek Yapı, Çok Katlı Yapı, Tasarım Parametreleri, Kentsel Veri 

 

Parameters in High Rise Building Design: Urban Criteria 

 

Abstract- High rise buildings are a type of structure that depends on many things such as rapid urbanization, population growth, 

high land prices, transportation problems, prestige concerns, development in construction and material technology. In these 

structures that shape the silhouette of today's cities, as the building height increases, many physical, social, economic, cultural 

and technological parameters are determinative in design. In this study, parameters affecting high rise building design are 

analyzed based on scientific studies, standards and regulations. Numerous variables influence the design of the building, but this 

study is limited to urban criteria. Urban criteria are divided into subheadings as topography, ground, natural resources, silhouette, 

urban texture and location. In the world, high rise buildings made in accordance with these rules and high rise buildings 

incompatible with the rules are exemplified. As a result; it is aimed to determine the points that should be known by the architect 

in the context of urban criteria in the design of high rise buildings. 

 

Keywords- High Rise Building, Multi-Storey Building, Design Criteria, Urban Criteria 
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Abstract- Infill walls in reinforced concrete buildings produce a strong effect on the strength and deformation capacity of the 

buildings. In practice, a partial or full absence of infill walls at the first stories may become one of the reasons for vertical 

irregularity and result in the soft story and short column mechanisms. Where infills fail by in-plane or out-of-plane loading, 

soft/weak stories can occur, leading to highly localized story drift demands. Different story heights and infill wall arrangements 

also affect the failure mechanism and create localized damages. Such effects include increased axial forces on columns due to 

overturning, concentrated shear forces at the ends of beams and columns, and localized deformations in columns surrounded by 

discontinuous infills. Infill walls may also cause severe damage if the surrounding frame is not well designed for earthquake 

forces. Failure mechanisms may change drastically and cause collapse before the real capacity is reached 

 

In this study, a 3 story infilled frame was studied. This frame is tested by Ezzatfar et.al. (2014). They used PsD testing method 

and applied three synthetic earthquake motion with changing amplitudes. To be able to investigate the effect of infill walls, a 

reliable and accurate infill wall model that simplifies modeling and decreases computational effort is needed. The infill walls 

can be modeled both with micro and macro modeling techniques. In this study, macro modeling technique was preferred and 

recent studies in the literature were examined.  Multiple strut model was preferred in the modeling of the infill walls to include 

the effect on the surrounding frame. OpenSEES is used for modeling and comparison of the numerical model with experiment 

is carried out. CONCRETE02 and Steel02 material models are used for concrete and steel properties. A bond slip was modeled 

at the end of ground floor columns. A material model for infill wall was modified by using uniaxial hysteretic material model. 

Shear behavior is aggregated into the fiber section via section aggregator option. Nonlinear time history analysis and pushover 

analysis were performed to compare the numerical analysis results with the experimental one. The results of the numerical model 

match with the experimental one with an acceptable accuracy. It is observed that the macro modeling approach with the state-

of-art hysteretic material model definition can estimate the dynamic behavior. 

 

Keywords- Infill Wall, RC, Experimental, Dynamic, Nonlinear. 
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Özet- Dijitalleşmeyle birlikte ortaya çıkan hızlı değişim süreci, üst düzey yöneticileri iş yapma biçimlerini ve yönetim 

anlayışlarını değiştirmeye zorlamıştır. Tüm dünyada yaşanan bu dijital dönüşüm süreci aynı zamanda yeni kavram, paradigma 

ve uygulamaları da beraberinde getirmiştir. Bu uygulamalardan biri günümüzde giderek yaygınlaşan tersine mentorluk 

yaklaşımıdır. Tersine mentorluk, geleneksel mentorluk ilişkisini tersine çeviren yenilikçi bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım özellikle 

yeni teknolojileri takip etmekte ve kullanmakta zorlanan üst düzey yöneticilere teknoloji, sosyal medya ve güncel eğilimler gibi 

konularda rehberlik sağlamaktadır. Tersine mentorluk iş yaşamında kıdemi daha az olan genç çalışanın kendisinden daha kıdemli 

ve genelde daha üst yönetsel konumda olan kişiye mentorluk etmesi esasına dayanmaktadır. Bu yenilikçi mentorluk türünde yeni 

nesiller de iş dünyası hakkında kendilerinden önceki nesillerden öğrenmektedir. İki yönlü bilgi değişim süreci olan tersine 

mentorluk bir yandan öğrenme ve gelişmeyi teşvik ederken, diğer yandan işletmedeki iletişim ve işbirliği kalitesini 

arttırmaktadır. Ayrıca bu sistem yöneticilerin yeni fikirlere karşı açık bir tutum sergilemesine ve küresel bir bakış açısı 

kazanmasına yardımcı olarak işletmelerin sürdürülebilirliği için önem arz etmektedir. Bu araştırmada tersine mentorluğun ortaya 

çıkışı, özellikleri ve faydaları ele alınacaktır. Geleneksel mentorluk ve tersine mentorluk arasındaki farklar karşılaştırmalı olarak 

değerlendirilecektir. Son olarak iş dünyasından tersine mentorluk uygulamalarına yer verilecektir. 

 
Anahtar Kelimeler- Mentorluk, tersine mentorluk, yeni yönetim yaklaşımları 

 

A INNOVATIVE MENTORING APPLICATION: REVERSE 

MENTORING 
 

Abstract- Senior managers who want to adapt to the rapid change process that has emerged with digitalization have had to 

fundamentally change their way of doing business and their understanding of management or adapt it to the new process. This 

digital transformation process brings together new concepts, paradigms and practices. One of these applications is the reverse 

mentoring approach, which is increasingly widespread in today's world. Conversely, mentoring is an innovative approach that 

has reversed the conventional mentality programs, away from the traditional. This approach provides guidance to senior 

executives who want to catch up with new technology but are struggling to follow and use technology, social media and current 

trends. On the contrary, mentoring practices are based on the principle that the younger and lower-level employees are transferred 

to their older, older knowledge, skills and experiences. The reverse mentality, which is seen as an important system for the 

sustainability of the institution, increases the quality of communication and cooperation in business, while linking knowledge 

and people to each other by lifting the hierarchy. This system also allows managers to take a clear stand against new ideas and 

gain a global perspective. This research will examine the emergence, features and benefits of reverse mentoring. Differences 

between mentoring and reverse mentoring will be evaluated comparatively. Finally, they will be given a reverse mentoring from 

business world. 

 

Keywords- Mentoring, reverse mentoring, new management approaches 
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Özet- Sürekli kayıt altına alınan günlük (log) dosyaları web sunucuların ürettiği en önemli bilgilerden biridir. Hadoop, donanım 

kümeleri kullanılarak büyük miktarda veri üzerinde çalışan açık kaynaklı uygulama platformudur. Web sunucusu günlükleri 

anlamlı şekilde yapılandırılmış geniş hacimli düz metin dosyalarıdır. Sunucular, kaynak paylaşımı için özelleştirilmiş işletim 

sistemleri kullanırlar. Zaman içerisinde sunucuların yük durumu izlenerek güvenlik güncelleştirmeleri gibi bazı önlemlerin 

önceden planlanması son derece önemlidir. Bu yüzden sunucuya erişimin en az olduğu zamanın tespit edilmesi gerekmektedir. 

Hadoop ortamında log dosyalarını saklamak için Hadoop dosya sistemi kullanılmakta ve sonuçlar map ve reduce fonksiyonları 

kullanılarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, web günlüklerini analiz etmek için Hadoop mapreduce programlama modeli 

tek düğüm ortamında ve dağıtılmış ortamda iki ayrı senaryo ile kullanılmış ve sunucuya gün içerisinde hangi saatlerde ne kadar 

erişim yapıldığı tespit edilerek bakım için en uygun zaman bulunmaya çalışılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler- Hadoop; Haritalama-İndirgeme;Dosya sistemi; Büyük veri;Veri işleme 
 

Analysis Of Server Logs To Determine The Right Timing For Server 

Maintenance Using A Single Node And Multi-Node Hadoop Environment 

Abstract- The log files that are continuously recorded are one of the most important information generated by web 

servers.Hadoop is an open source application platform that works on large amounts of data using hardware clusters. Web server 

logs are large-volume plain text files that are meaningfully structured. The servers use customized operating systems for resource 

sharing. It is extremely important that, some precautions like security updates are formerly planned by monitoring the load status 

of the servers over time. Therefore, it is necessary to determine when the server workload is minimal. In the Hadoop environment, 

the Hadoop file system is used to store the log files and the results are appreciated using the map and reduce functions. In this 

study, the Hadoop MapReduce programming model was used with two mode for analyzing weblogs. These modes are single 

node environment mode and distributed environment mode.  By using our approach, we have determined how many connections 

made to the server during the day and we have tried to find the best time for maintenance. 

  
Keywords- Hadoop; Mapreduce; File System;Bigdata;Data Processing 
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Özet- İnşaat sektörü, maliyet, kalite ve zamanı optimize ederek verimli projeler üretmeyi amaçlar. Ancak, bu her zaman çok 

kolay değildir. Projeler zamanında tamamlanamayabilir, bütçe aşılabilir veya ürünler yeterince kaliteli üretilemeyebilir. Bu 

nedenle tasarım aşamasında projenin iyi irdelenmesi ve mümkün olan bütün alternatiflerin düşünülmesi optimum maliyeti, 

zamanı ve kaliteyi elde etmek açısından önemlidir. Uygulanmakta olan geleneksel maliyet kontrol ve planlama yöntemleri ile 

yapı maliyetini azaltmak mümkün olmaktadır, ancak proje sahibi çoğu zaman düşük maliyete karşılık kalitenin de düşük 

olmasından şikayet etmektedir. Değer Mühendisliği, performans ve kalite gereksinimlerini korurken veya iyileştirirken sorunları 

çözmek ve / veya maliyetleri azaltmak için güçlü bir yöntemdir. Değer mühendisliği, gerekli performans, kalite, güvenilirlik ve 

yaşam döngüsü maliyetinde temel işlevleri yerine getirmek amacıyla tasarlanmış yapı özelliklerini, sistemleri, ekipmanı ve 

malzeme seçimlerini analiz etmek için organize bir çaba olarak tanımlanabilir. Değer mühendisliği, ürünün değerini artırmak, 

maliyeti düşürmek ve işlevselliği artırmak için tasarım aşamasında yeni veya mevcut ürünlerin gözden geçirilmesidir. Bu 

çalışmada, inşaat sektöründe ürün seçimine karar vermek için bir değer analizi çalışması yapılacaktır.  

  

Anahtar Kelimeler- değer, değer mühendisliği, değer analizi, inşaat sektörü    
 

Selection of Materials by Value Engineering Method in Construction 

Industry  

 

Abstract- The construction sector aims to produce efficient projects by optimizing cost, quality and time. However, this is not 

always very easy. Projects may not be completed on time, budget may be exceeded or products may not be produced sufficiently 

high quality. For this reason, it is important to consider the project at the design stage and to consider all possible alternatives in 

order to achieve optimum cost, time and quality. It is possible to reduce the cost of building by the traditional cost control and 

planning methods that are being implemented, but the project owner often complains that quality is low in comparison to low 

cost. Value Engineering is a powerful methodology for solving problems and/or reducing costs while maintaining or improving 

performance and quality requirements. Value engineering can be defined as an organized effort directed at analyzing designed 

building features, systems, equipment, and material selections for the purpose of achieving essential functions at the lowest life 

cycle cost consistent with required performance, quality, reliability, and safety. Value engineering reviews new or existing 

products during the design phase to reduce costs and increase functionality in order to increase the value of the product. In this 

study, a value analysis study will be carried out to decide product selection in the construction industry  

  

Keywords- value, value engineering, value analysis, construction industry 
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Özet- İnşaat ve asansör sektörleri birbirinin tamamlayıcısı olarak son yıllarda gelişen teknoloji ile beraber tüm dünyada hızla 

büyümektedir. Türkiye’de de dünya ile paralel şekilde gelişen, dev bir sektör haline gelen asansör sektörü, her geçen gün daha 

önemli bir yere sahip olmaktadır. Bu gelişimle birlikte sektörde; montaj, belgelendirme hizmetleri, periyodik kontrol 

hizmetleri, aksam üretimi ve bakım hizmetleri de geliştirilmeye başlanmıştır. Ülkemizde kullanım izni olmayan binalarla 

birlikte 800.000’e yakın asansör olduğu bilinmekte ve bu sayıya her yıl 50.000’in üzerinde asansör eklenmektedir. 

Asansörlerdeki sürekli değişen teknolojiler göz önüne alınarak, buna uygun standartların yürürlüğe girmesi, üretimde CE 

zorunluluğu, işletmede kırmızı ve yeşil etiket uygulamaları sektörün daha güvenilir hale gelmesini sağlamıştır. Bununla 

birlikte 20.000’in üzerinde çalışan mevcut olmasına rağmen, sektörde yetişmiş eleman ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ihtiyaçların 

giderilmesi için çeşitli planlamaların yapılması gerekmektedir. 

 

Bu çalışmada, Tokat ilinde asansör firmalarında çalışan teknik personelin; montaj, bakım-onarım ve periyodik kontrol 

hizmetlerinde yeterliliği araştırılmış, eğitim düzeyleri ele alınmış ve yapılması gerekenler hususunda çeşitli önerilerde 

bulunulmuştur. Personellerin eğitim hayatları boyunca asansör ile ilgili yeterince ders almadığı, staj yapmadığı tespit edilmiş 

ve asansör montaj, bakım-onarım gibi teknik işleri çalışmaya başladıktan sonra öğrenebildikleri saptanmıştır. 

 

Görülen yetersizlikler doğrultusunda, firmalarda çalışan teknik personelin eğitim düzeylerinin artırılması sonucuna varılmıştır. 

Buna ek olarak, kalifiye eleman yetiştirilmesi için liselerde ve üniversitelerde asansör bölümünün kurulmasının gerekmektedir. 

Ayrıca asansör ile ilgili olabilecek mevcut bölümlerin müfredatını sektörle beraber revize edip bu alanda dersler eklenerek 

öğrencilerin asansör firmalarında staj yapmalarını sağlanması ileride yaşanılacak sorunların önlenmesinde öncü olacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler- Asansör, eğitim, teknik personel. 

 

Determining the Education Level of Technical Personnel Working in 

Elevator Companies: Tokat Province Example 
 

Abstract- Construction and elevator sectors are growing rapidly all over the world with the technology that has developed in 

recent years as complementary to each other. Elevator industry, which is developping collaterally in Turkey with the world, is 

getting a more and more important place every day. With this development; assembly, documentation services, periodic 

inspection services, parts production and maintenance services have begun to be developed. It is known that there are nearly 

800.000 elevators in our country together with buildings which are not allowed to use, and this number is added to more than 

50.000 elevators every year. In view of the constantly changing technologies in elevators, the introduction of appropriate 

standards, the CE obligation in production, the red and green labeling practices in the business have made the industry more 

reliable. Despite the fact that more than 20,000 employees are present, there is a need for trained staff in the industry. In order 

to overcome these needs, various plans have to be made. 

 

In this study, technical staff working in elevator companies in Tokat province; installation, maintenance-repair and periodic 

inspection services were examined, the levels of education were examined and various suggestions were made about what to 

do. It has been determined that the staff did not take enough courses related to the elevator during their education life, did not 

perform an internship and could learn after they started technical works such as elevator installation, maintenance and repair.  

 

In line with seen inadequacy, we conculuded that the education levels of the technical staff working at the firms must have 

been increased. In addition, it is necessary to establish an elevator section in the high school and in the universities in order to 

train qualified staff. Furthermore, revising the curriculum of the existing departments that may be related to the elevator with 

the sector and adding the courses in this area will ensure that the students do the internship in the elevator companies, which 

will prevent the problems to be experienced in the future. 

 

Keywords- Elevator, education, technical staff. 
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Abstract- Text mining, which aims to derive unknown and useful information from available textual data, is one of the subfield 

of data mining. Text mining transforms unstructured textual data into structured form by utilizing various methods. Data mining 

techniques can also be applied to textual data as a result of transformation to structured form. Text classification which is one of 

the widely favoured subject of text mining is the process of assigning texts into predefined classes. As a result of this, 

classification is realized more rapidly and consistently.  

  

In this study, text classification performances in balanced and imbalanced datasets were compared. Corpora which consist of 

Turkish and English texts were utilized. The features of 4 datasets including 5 classes in each were as follows: Corpus 1 and 

Corpus 3 include Turkish contents and Corpus 2 and Corpus 4 include English contents. 3375 training and 1125 test documents 

were included in the Corpus 1 and Corpus 2 which are balanced datasets, whereas 1825 training and 825 test documents were 

included in the Corpus 3 and Corpus 4 which are imbalanced datasets.  

  

Documents included in datasets were pre-processed, weighted as binary and tf-idf and document vectors were obtained. kNN 

was preferred for text classification and Manhattan Distance, Harmonic Mean, Inner Product, Squared Chord and Dice’s 

Coefficient were selected for the measurement of similarities of document vectors.  

  

Results were taken into consideration in terms of classification success as well as process time. Since the number of the 

documents within the classes are equal, it is seen that more successful classification was obtained in terms of average values in 

both Turkish and English content balanced datasets but the process time was longer.  

  

Keywords- text mining, text classification, kNN, balanced dataset, imbalanced dataset.  
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Abstract- When the weekly course syllabus of Hearing-Impaired Primary School is taken into consideration, it is seen that 

Turkish Sign Language (TSL) and Turkish courses are included in must courses. TSL course is 2 hours a week, whereas 

Turkish course is 10 hours a week.  

  

In this study, 2 separate corpora consist of the sentences of TSL and Turkish courses contents were used. Corpus 1 was 

constructed for TSL course and Corpus 2 for Turkish course. 130 sentences were included in Corpus 1, whereas 100 sentences 

were included in Corpus 2.  

  

Morphology, which examines roots, stems, words and their types and also their affixes, is one of the most profound and important 

fields of grammar. Zemberek, which is a system for Natural Language Processing of Turkish languages, was used for the 

morphological analyses of the words. Results were displayed after the morphological analysis process was finished and they 

were presented separately considering corpora.  

  

Results related to Corpus 1 were as follows: the average word number in a sentence is 3.29, words have generally 1 analysis 

result, without affixes, belong to noun class, have 5 letters and 2 syllables, and syllables have 2 letters. On the other hand, results 

related to Corpus 2 were as follows: the average word number in a sentence is 3.16, words have generally 1 analysis result, 

without affixes, belong to noun class, have 3 letters and 2 syllables, and syllables have 2 letters. As a result, it can be said that 

TSL and Turkish courses contents display similarities.  

  

Keywords- Turkish Sign Language, Turkish, grammar, natural language processing, morphology, hearing-impaired.  
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Abstract- Communication is the transfer of people’s emotion, opinion, belief, attitude and behaviours to other people via verbal, 

nonverbal or written means. Sign languages which are ways of non-verbal communication, are the basic methods used in the 

communication with each other by hearing-impaired individuals.  

  

Construction and widespread utilization of national sign language was forbidden as a result of banning sign language, which is 

a mother tongue of hearing-impaired individuals, in the deaf & dumb schools in 1953. As a result of this ban, sign language was 

not taught, single and common signs were not able to be constructed, and therefore, Turkish Sign Language (TSL) becomes a 

language displaying diversity among regions and provinces. However, especially in the recent years, it is seen that there is an 

increase in both interest to TSL and academic studies related to TSL.  

  

In this study, TSL was dealt with, books, dictionaries and post-graduate theses related to TSL were examined. The number of 

the resources which are about grammar rules of TSL are very limited. Turkish Sign Language Grammar Book on TSL grammar 

was published in 2015 by the Ministry of Family and Social Policies. In this book, several grammar topics from sign construction 

to sentence structure are given in detailed manner.  

  

In the dictionaries, TSL sign equivalents of Turkish words are depicted. Dynamic signs were illustrated with more than one 

picture in some dictionaries and with arrows describing the movement or action in some dictionaries as well. It can be said that 

the dictionary which includes 2672 signs and was prepared by General Directorate of Special Education and Guidance Services, 

is the most comprehensive one. Moreover, there are also video dictionaries.  

  

Postgraduate Turkish theses were searched with the keyword of türk işaret dili (turkish sign language) and 1 PhD and 19 master 

theses provided as open access were acquired. In these theses, it was seen that the social, emotional, academic, cognitive and 

language development besides communication styles, social and visual perceptions of hearing-impaired individuals were 

generally taken into consideration. Furthermore, it was also found out that there are studies on a web page prepared for hearing-

impaired individuals, recognition of signs and alphabets included in TSL with image processing techniques and various 

grammatical features of TSL.  

  

Keywords- Turkish Sign Language, grammar, hearing-impaired.  
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Özet- Meslek yüksekokullarında iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikteki elemanı ihtiyaç duyulan zaman 

diliminde, günün teknolojileri ve bilgilerine sahip olarak iş dünyası ile birlikte yetiştirmek amacıyla Türkiye’de 

3+1 eğitim modelini geliştirilmiştir. Bu eğitim modelinde öğrenciler 3 dönem okulda teorik ve pratik eğitim 

almakta ve 1 dönem de işletmelerde uygulamalı eğitim almaktadır. Yapılan bu araştırmada Uşak Üniversitesi 

Banaz Meslek Yüksekokulu’nda Turizm ve Otel İşletmeciliği, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri, Mobilya 

ve Dekorasyon” programlarında uygulanmaya başlayan 3+1 eğitim modelinin öncesinde öğrencilerin programdan 

beklentilerini ölçmek ve aynı öğrencilerin uygulamayı tamamladıktan sonra modelden tatmin derecelerini ortaya 

koymak amacıyla yapılmıştır. İlk aşamada araştırmanın evrenini söz konusu programlara kayıtlı 115 öğrenci 

oluşturmaktadır. Evren, ulaşılabilir nitelikte ve büyüklükte olduğu için gönüllü örnekleme yöntemi kullanılmış ve 

90 öğrenciden dönüt alınmıştır. İkinci aşamada araştırmanın evrenini 3+1 Eğitim Modeli kapsamında mesleki 

uygulama sürecini tamamlamış 59 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma evrenini oluşturan bütün öğrencilerin 

ulaşılabilir olması nedeniyle ayrıca bir örnekleme stratejisi uygulanmamış ve 59 öğrenciden de dönüt alınmıştır. 

Anketlerden elde edilen verilerin analizinde SPSS (Statistical Package of Social Sciences) kullanılmıştır. İlk 

aşamadaki örneklem kapsamındaki öğrencilerin eğitim aldıkları programlarını ilk sıralarda tercih etmiş olmalarına 

rağmen, önemli bir çoğunluğunun 3+1 eğitim modelinden habersiz olarak seçtiği belirlenmiştir. Ancak mezuniyet 

sonrasında uygulanan bu modelle sektörde daha başarılı olacakları beklentisi tespit edilmiştir. İkinci aşamada ise 

mesleki uygulamasını başarıyla tamamlayan öğrencilerin eğitim aldıkları sektörü tanıdıkları, çalışma hayatını 

tecrübe ederek iletişim yeteneklerini artırdığı görülmüştür. Sonuç olarak örneklem kapsamındaki öğrencilerin 3+1 

Eğitim Modelinin mesleki uygulama derslerinden olan beklentilerini önemli derecede karşıladığı ve mesleki 

anlamda tatmin sağladıkları tespit edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler- Eğitim, Mesleki Uygulama, 3+1 Eğitim Modeli, Beklenti, Tatmin 

Comparison of Expectations and Satisfaction of Vocational 

Students from Training Model 
Abstract- 3 + 1 Training Model have been developed in vocational high schools in Turkey in order to train the 

qualified personnel needed by the industry with the technology and knowledge of the day at the right time. In this 

training model, the students receive 3 semesters theoretical and practical training in the school and one semester 

in the practical training in the enterprises. This study was planned first to determine the expectations of the students 

in Banaz Vocational School of Higher Education from “3+1 Training Model” before starting the training on 

Business Management Programme, Tourism and Hotel Management Programme, Chemistry and Chemical 

Processing Technology Programme and Furniture and Decoration Programme and then to determine the 

satisfaction of the same students who completed vocational training. In the first stage the population of the study 

was 115 students included in the 3+1 Training Model of these programmes. Out of 115 students, 90 of them 

participated in the study. In the second stage, the population of the study was 59 students who have completed the 

vocational training in Banaz Vocational School within the scope of 3+1 Training Model. Out of 59 students, 59 of 

them participated in the study. Collected data was analyzed with SPSS (Statistical Package of Social Sciences) 

which is statistical analysis software. In conclusion of first stage, most of the students don’t know any information 

about 3+1 training model despite their first order of preference. But after the students had information about the 

model, determined that the students believed that they will be more successful in the industry after graduation. It 

was observed that the students who have successfully completed their vocational training know the sector they are 

studying and enhance communication skills by experiencing working life. As a result of the study, it was 

determined that the students in the sample were significantly satisfied with the expectations of the vocational 

training courses of the 3+1 Training Model and satisfied in the professional sense.  

Keywords- Education, Vocational Training, 3+1 Training Model, Expectations, Satisfaction 
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Abstract- An analysis of mechanical stresses under an external AC magnetic field in a coil stack was performed using the finite 

element method solving "mechanical equilibrium equation" by Comsol Multihysics finite element software. A-V formulation 

has been used for the solution of the Ampere equation. Plain strain approach was applied for the mechanical part. The numerical 

calculations were made taking into account the different angles and frequencies for the external magnetic field. The two 

dimensional radial and axial stress distributions in the coils during the applying external magnetic field are shown. During the 

whole field activation, the maximum stress along the coil stack were determined. Numerical results showed that the maximum 

stresses induced by the Lorentz force were well below the permissible values for tapes. 

 

Keywords- Coil stacks, High temperature superconductor, Stress analysis. 
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Abstract- In this work, the effect of Ti addition (0, 1, 3, 5, 7, 10 wt%) on the electrochemical properties of Al-25Si alloys 

fabricated by melt spinning was investigated. Preparation of anode materials, the spinned types were powdered by cryomilling. 

The electrochemical measurement was performed on a battery analyzer (MTI BST8-3) using a constant current density of 0.05 

A.g-1 between two cut-off voltages of 0.1 and 4 V. The structures of alloys were analyzed by the X-ray diffractometry (XRD). 

Recently shown that the hardness of the AlSi alloyed by Ti is increased. The electrochemical point of view, this increase in 

hardness has suppressed the stability of the anode by pulverization and crack growth in active material and caused a decreasing 

in the battery performance. 

 

Keywords- Al-Si Alloys, Titanium adding, Electrochemical performance, Rapid solidification, Cryogenic milling 
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Abstract- In this work, the influence of the amplitude for four frequencies and directions of the applied field on 

the AC loss of an HTS pancake coil is extensively investigated by the finite element method in COMSOL 

Multiphysics software with an AC/DC module. The number of the coil turn is 10, and the radius is about 60 mm. 

The superconducting layers width and height in the simulations are 12 and 1 mm, respectively. The critical current 

density of tapes is taken as 300 A. The calculation is presented how to change the AC loss inside a superconducting 

region by the changing frequencies and direction of the applied field.  

 

Keywords- Superconductivity, Finite element method, Superconducting coil, AC loss 

  

Acknowledgments- This study is supported by the Scientific Research Projects Commission of Ahi Evran 

University (Project No: PYO-MUH.4001.15.006). 

229



                      
 
 

 
 

 

 

 

SETSCI Conference Indexing System, 
Volume 2 (2018), 230-230 

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDE AKTÖRLERİN 

İŞBİRLİĞİNİN ROLÜ; FİKİRTEPE, İSTANBUL, TURKEY 
 

Tuba SARI HAKSEVER1*+, Candan ÇINAR ÇITAK2  

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul, Turkey 
*(tuubasari@gmail.com)  

 
Özet- Kentsel dönüşüm projelerinin başarılı sonuçlanabilmesi için dönüşüm çalışmalarının tüm aktörlerle birlikte koordineli bir 

şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Dönüşümün gerçekleştirilmesi sürecinde yerelden merkezi yönetim kademelerine kadar 

uzanan birçok aktör ve stratejik karar rol oynamaktadır. Aktörlerin sürece dâhil olma biçimleri, kurdukları ilişkisel ağlar ve süreç 

içerisinde izledikleri yolların incelenmesi araştırmanın içeriğini oluşturmaktadır. Bu çalışma ile kentsel dönüşüm sürecinde yer 

alan aktörlerin koordinasyonu üzerine bir yaklaşım geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

Bu amaçla çalışma alanı olarak seçilen Fikirtepe ve çevresinde gerçekleşmekte olan kentsel dönüşüm çalışmalarının planlama 

ve uygulama süreçlerindeki aktör ilişkilerini çözümlemek üzere nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan yarı yapılandırılmış 

görüşme tekniği kullanılarak derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Alan çalışması ile Fikirtepe’de kamu özel işbirliğinin aynı 

zamanda toplumda sosyo-kültürel ve ekonomik etkiler yaratabileceği belirlenmiştir. Aktörler arasında ortaklıklara dayalı 

yapılandırma önerilmiştir. 

 

Fikirtepe bölgesinde gerçekleştirilen derinlemesine görüşmeler sonucu elde edilen verilerle kentsel dönüşüm sürecindeki 

aktörlerin etkinliği belirlenmiş,  aktör ilişkileri ve koordinasyonu ortaya konarak aktörlerin etkinliğine ve işbirliğine ilişkin yeni 

bir bakış açısı oluşturulmuştur. 
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Abstract- It is necessary for urban regeneration projects to be carried out successfully in coordination with other actors. During 

the process of realising regeneration, many actors and stategically-given decision plays a crucial role. The ways how 

actors/factors are involved in the process, the relationships founded among them and investigating the methods followed during 

the process constitute the content of this study. 

 

The purpose of this study is to develop an approach with regard to the collaboration establised between actors participated during 

the regeneration process. This study covers the regeneration activities realised in Fikirtepe and its surrounding area, and it aims 

to solve the relationships among the actors during the time of planning and applications by using semi-structured technique, one 

of the qualitative research methods, and detailed interviews. This case study determinded public-private cooperation in regarding 

Fikirtepe could, simultaneously, generate positive socio-cultural and economic impacts in society. However, shakeholders lacked 

opportunities for active particaipation. Hence, closer working relationships between centarl-municipal goverment and public-

private/voluntary sectors were recommended.   

 

By the help of the findings obtained from Fikirtepe region, the relationships and coordination among the actors has been revealed 

and a new approach has been created (and suggested) concerning the effectiveness and coordination. 

 

Keywords- Fikirtepe, urban regeneration, actors, partnerships  
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Özet- Açık kanal akımlarında ihtiyaç duyulan enerji kırıcılar, suyun kinetik enerjisinin sebebi olan hızını azaltarak bulunduğu 

yapıya, çevredeki yapılara ve doğaya zarar vermeden suyu mansaba aktaran tasarımlardır. Bu çalışmada suyun enerjisini kıracak 

yapısal birimlerin enerji kırma üzerindeki etkileri, fiziksel değişkenlere bağlı olarak incelenmiştir. Enerji kırıcı blokların tekil 

şekilleri, dizilişleri ve uzaklıklarının hidrolik sıçrama oluşumu, büyüklüğü ve uzunluğuna etkisi deneysel olarak incelenmiştir. 

Yalnızca enerji kırıcıların etkisinin görülmesi için akımın kanala girişte olgunlaşacağı uzunluğun bırakıldığı gibi kanal sonunda 

da düşüş etkisinin ölçümlere etkimemesi için gerekli model düzenlemeleri yapılmıştır. Deneyler dikdörtgen kesitli kanalda ve 

kararlı akım şartlarında gerçekleştirilmiştir. Akış miktarı etkisinin de irdelene bilmesi için aynı model tasarımları farklı debiler 

kullanılarak tekrarlanmıştır. Elde edilen sonuçların analizi neticesinde, optimum geometri ve fiziksel (boyut, uzaklık) 

büyüklüklerin benzer durumlar için genelleştirilmesi hedeflenmiştir. 
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Abstract- Energy dissipaters used in open channels are devices designed to reduce the flow velocity and allow water to pass 

downstream without harming water structures and environment. In this study the effect of energy dissipaters on energy loss is 

investigated dependent on different physical variables. Experiments are conducted in a rectangular laboratory channel in steady 

flow conditions. Shape of energy dissipaters’ and the distance between drop wall and energy dissipaters’ effect on hydraulic 

jump length and distance were investigated. Different flowrates are used to examine the effect of the flow velocity. It is aimed 

to generalize the optimum geometry and physical quantities (shape and distance) for similar situations. 

 

Keywords- Open channel, Energy Dissipaters, Hydraulic jump 
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Özet- Açık kanal akımları su yüzeyinin atmosfer ile temasta olduğu akımlardır. Açık kanallardaki direncin temel nedenlerinden 

biri yatak pürüzlülüğüdür. Ancak yatak tabanı ve yan duvarların akım şartları üzerindeki etkileri birbirinden ayrı 

değerlendirilmelidir. Bu farklılığın irdelenmesi için laboratuvar şartlarında bir seri deney gerçekleştirilmiştir. Açık kanallarda 

pürüzlülük katsayısı genellikle Manning katsayısı ile temsil edilir. Bu çalışmasında farklı sürtünme özelliklerine sahip 

malzemeler kullanılarak oluşan sürtünme kuvvetlerinin akışkanın enerjisindeki etkisi incelenmiştir. Deneysel çalışmalar 

dikdörtgen kesitli kanalda ve kararlı akım şartlarında gerçekleştirilmiştir. Yan duvar etkilerinin gözlemlenmesi için aynı akış 

değerlerinde farklı su derinlikleri kullanılmıştır. Bu sebeple akım kanalın sonundaki farklı yükseklikteki kapaklarla akım 

derinlikleri sınırlandırılmıştır. Pürüzlülükleri ölçülecek malzemeler kanalın tabanına, yan duvarlarına ve hem tabanına hem yan 

duvarlarına olmak üzere 3 farklı şekilde serilmiş ve bu durumun oluşturacağı etkiler incelenmiştir. 
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Abstract- Open channel flow is defined as fluid flow with a free surface open to the atmosphere. One of the main sources of 

resistance in open channel flow is the roughness of channel bed. The roughness of channel base and side walls must be considered 

seperately investigating the the bed roughness. A series of experiments were carried out under laboratory conditions to examine 

base and side wall roughness. Roughness coefficient in open channel flow is usually represented by Manning coefficient. In this 

study a series of experiments were performed to calculate the Manning coefficients of different roughness elements in order to 

observe the effect of roughness forces on energy loss. Experiments are conducted in a rectangular laboratory channel in steady 

flow conditions. Different water depths were used at the same flowrates. Rougness elements were anchored to the base of the 

channel, side walls of the channel and both base and side walls of the channel in order to observe the side wall effect. 

 

Keywords- Open Channel Flow, Roughness Coefficient, Side Wall Effect 
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Özet- Yaşamın devamlılığı ve uygarlığın gelişimi yaşadığımız yerküredeki kaynakların doğru ve dikkatli kullanılması ile 

doğrudan ilişkilidir. 19. ve 20. yüzyıl bütün yüzyıllar arasında, insanlık tarihinde en çok değişimin yaşandığı yüzyıldır. Sanayi 

çağı kendine yeten yaşam birimlerini küresel yaşam birimine dönüştürmüştür. Bu, ortak yaşam kaynakların daha hızlı 

kullanılması ve kirlenmesi ile sonuçlanmıştır. Küresel iklim değişimi olarak isimlendirilen bu olay yağış, akış gibi bir doğal 

olayların yaşanma olasılıkları ve miktarları üzerinde etkin olmuştur. Bu değişikliğin sonuçlarının doğru değerlendirilebilmeleri 

planlama açısından daha önemli olmuştur. Bu çalışmada Anadolu yarım adasının iklim olarak daha ılıman kısmındaki akış 

verileri incelenmiştir. 1936-2015 yılları arasındaki zaman diliminde 39 akım gözlem istasyonuna ait günlük akım verileri 

kullanılarak iklim değişikliği Batı Anadolu akış verileri üzerindeki etkisi incelenmiş ve akım verilerindeki eğilimin değişim yılı 

tespit edilmeye çalışılmıştır. İstatistiki analiz için yaygın olan üç yöntem kullanılmıştır; Buishand testi, Pettitt testi ve Standart 

Normal Homojenelik testi. Değerlendirme neticesinde Batı Anadolu akımlarının 1980’lerin ilk yarısında değişim gösterdiği 

belirlenmiştir. 
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Abstract- The continuity of life and the development of civilization are directly related to the correct and careful use of resources 

in the world. The 19th and 20th centuries are the centuries which involve greatest changes in the history of mankind. The 

industrial era has transformed its self-sufficient life units into global life units. This has resulted in faster consumption and 

contamination of common living resources. This phenomenon, called global climate change, has influence on the probability 

and quantity of the natural phenomenons such as precipitation and flow. The correct evaluation of the results of the global climate 

change has become more important in terms of planning. In this study, flow data in the temperate climate region of the Anatolian 

peninsula are examined. The effect of climate change on the Western Anatolian flow data was examined and the change in 

tendency in flow data was tried to be determined by using the daily flow data of 39 current observation stations during the period 

of 1936-2015. Three common methods for statistical analysis were used; Buishand test, Pettitt test and Standard Normal 

Homogeneity test. As a result, it was determined that Western Anatolia streamflow trends changed in the first half of 1980s. 

 

Keywords- Climate Change, Homogeneity Test, Trend Analysis 
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Özet- Ülkemizde yük taşımacılığının büyük bir bölümünün karayolu ile yapılması,  kamyon ve diğer ağır taşıtların sayılarının 

artması, bununla birlikte dingil yüklerinde artış sağlayan kanuni düzenlemeler, yol esnek üst yapı kaplamalarında tekerlek izi 

gibi çeşitli bozulmaları meydana getirmektedir. Bu nedenle, esnek kaplamaların ömrünü arttırmak amacıyla bağlayıcı 

içerisinde polimer katkılar kullanılmakta, bu sayede bağlayıcının fiziksel ve kimyasal özellikleri iyileştirilmektedir. 

 

Çalışmada, Kırıkkale rafinelerinden elde edilen B50/70 penetrasyonlu bitüme %3, %5 ve %7 oranlarında stiren-butadien-stiren 

(SBS) polimeri ilave edilerek SBS katkılı bağlayıcılar hazırlanmıştır.  

 

SBS polimer katkılı bitümler üzerinde “TCK Polimer Modifiye Bitüm Teknik Şartnamesinde” yer alan penetrasyon, 

yumuşama noktası gibi deneyler gerçekleştirilmiştir. Polimer katkılı bitümlerin depolama sırasındaki faz ayrışması durumunun 

incelenmesi için polimer katkılı bitümler üzerinde depolama stabilitesi deneyleri yapılmıştır. SBS katkılı bitümlerin ayrıca 

dönel ince film halinde ısıtma etüvü (RTFO) deneyiyle yaşlanma özellikleri incelenmiştir. Bağlayıcıların “TCK Polimer 

Modifiye Bitüm Teknik Şartnamesine” uygunluklarının ortaya konması amacıyla dinamik kayma reometresi (DSR) 

kullanılarak bağlayıcıların yüksek sıcaklık sınıfı belirlenmiştir.   

 

Elde edilen sonuçlardan modifikasyondaki SBS oranı arttıkça bağlayıcı rijitliklerinin arttığı ve ısıya karşı hassasiyetin azaldığı 

belirlenmiştir. 
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Abstract- The major part of freight transportation in Turkey is conducted by highway, the increase in the number of trucks and 

other heavy vehicles, as well as legislations allowing an increase in axle load that lead to deterioration such as rutting in 

flexible road pavement. Polymer additives are used in the binder to extend service life of the flexible pavements, thereby 

improve the physical and chemical properties of the binder. 

 

In this study, SBS modified binders were prepared by adding stiren-butadien-stiren (SBS) polymer with a proportion of 3%, 

5% and 7% to bitumen obtained from Kırıkkale refinery having a penetration degree of B 50/70. 

 

SBS modified bitumens were tested by penetration and softening point test which are founded in Polymer Modified Bitumen 

Technical Specifications. In order to investigate the phase separation during storage, storage test was conducted on SBS 

modified bitumens.  Aging properties of SBS modified bitumens were also investigated by means of rolling thin film oven 

(RTFO) test. In order to investigate the convenience of the binders to Polymer Modified Bitumen technical specifications high 

temperature performance grade of binders was determined by dynamic shear rheometer (DSR) test.  

 

From obtained results it was determined that stiffness of binders was increased and thermal sensitivity was decreased with 

rising SBS content. 

 

Keywords: bitumen, stiren-butadien-stiren, stiffness, modification, highway 
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Özet- Polimer ile bitümün modifikasyonu uzun bir geçmişe sahiptir. Ancak, bitümde katkı maddesi olarak kullanılan 

polimerlerin çoğu ekonomik açıdan cazip değildir. Bu nedenle, orijinal polimerlerin yerine esnek kaplamalarda geri 

dönüştürülmüş malzemelerin kullanılması, özellikle maliyet verimliliği ve çevre bilinci açısından araştırmacılar için temel bir 

durum haline gelmiştir. Bugüne kadar, geri dönüştürülmüş atık polimerlerin bitüm içerisinde katkı malzemesi olarak kullanımı 

ile ilgili birçok araştırma yapılmış ve genellikle bu tür katkıların bitümün fiziksel özelliklerini iyileştirdiğini tespit edilmiştir.  

 

Bu çalışmada, geri dönüştürülmüş atık polipropilenin (PP) bitüm modifikasyonunda kullanılabilirliği araştırılmıştır. Geri 

dönüştürülmüş atık polipropilen ülkemizde daha önce hiç denenmemiş kimyasal yöntemle yüzeyleri aktive edilmiştir. 

Yüzeysel aktivasyonu sayesinde polipropilenin yüzeyinde serbest radikaller, iyonlar ve fonksiyonel gruplar oluşturularak 

bitüm ile kimyasal reaksiyona girmesi sağlanarak kuvvetli bağlara sahip homojen bağlayıcılar elde edilmiştir.  

 

Yüzeysel aktivasyonlu PP katkıların bitümle uyumluluğu ve elde edilen modifiye bağlayıcıların faz yapısı, FTIR 

spektroskopisi ile incelenmiştir. Saf ve PP katkılı bağlayıcıların üzerinde penetrasyon, yumuşama noktası ve düktilite deneyleri 

gibi geleneksel bitüm deneyleri uygulanmıştır. Yüzeysel aktivasyonlu atık PP bitümün yaşlanma özellikleri üzerindeki 

etkilerini saptamak amacıyla bütün bağlayıcılar üzerinde dönel ince film halinde ısıtma (RTFOT) deneyi uygulanmıştır. Saf ve 

PP katkılı bitümlerin yüksek sıcaklıktaki (135oC) akışkanlık karakteristikleri dönel viskozite (RV) deneyi ile belirlendikten 

sonra, dinamik kesme reometre deneyi (DSR) ile, yaşlandırılmış bağlayıcıların belirli sıcaklık ve yük altında tekerlek izine 

karşı dirençleri (kompleks kesme modülü, G* ve faz acısı, δ) saptanmış ve katkıların bitümün viskoelastik davranışı üzerindeki 

etkileri incelenmiştir. 

 

Deney sonuçları PP katkısıyla bitümlerin penetrasyon değerlerinin azaldığı yumuşama noktalarının arttığını ortaya koymuştur. 

Tekerlek izi parametresinde modifikasyon sonrası meydana gelen belirgin artış yüzeysel aktivasyonlu atık polipropilen 

katkısının esnek üstyapılarda gelen kalıcı deformasyonları azaltmadaki etkisini ifade etmektedir. 
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Abstract- Bitumen polymer modification has a long history. However, most of the polymers currently used as additive in 

bitumen are not economically attractive. Thus, employing recycled materials in flexible highway instead of virgin ones has 

become a fundamental case for researchers especially in terms of cost efficiency and environmental awareness. To date, many 

studies have been made to investigate using of recycled polymers in bitumen and generally improved physical properties of 

bitumen were determined. 

 

In this study, the recycled polypropylene (PP) was investigated for bitumen modification. Surfaces of recycled polypropylene 

(PP) waste will be activated by chemical method that has never been processed before in Turkey. Free radicals, ions and 

functional groups will be formed on the surfaces of surface-activated polypropylene and thus homogenous binders having 

strong bonds were obtained by allowing them to have a chemical reaction with bitumen. 
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The compatibility surface-activated PP admixtures with bitumen and the morphologic structure of the modified bitumen was 

investigated with the help of FTIR spectroscopy. Conventional test methods such as, penetration, softening point and ductility 

tests were also performed on base and PP modified bitumen samples. In order to determine effects of surface-activated waste 

PP on aging properties of bitumen, rolling thin film oven test (RTFOT) was performed on to all binders. After determining the 

fluidity characteristics of base and  PP modified bitumen at high temperatures (135oC) with rotational viscosity (RV) test, the 

rutting resistance (complex shear modulus, G* and phase angle, δ) of aged binders under certain temperature and loading 

conditions were investigated by dynamic shear rheometer test (DSR). 

 

The tests results reveal that a gradually increment in PP modification leads to a decrease in penetration and an increase in 

softening point which is evidence of an increased stiffness of bitumen. An increment in rutting parameter after modification 

observed by DSR test is a clear indication of better rheological properties of bitumen which means permanent deformation 

occurred in flexible pavement can be restrained by surface-activated waste polypropylene modification. 

 

Keywords- bitumen, recycled polypropylene, surface activation, rutting 
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Özet- Trafik, iklim ve çevre koşulları altında,  sıcak asfalt karışımlarda tekerlek izi gibi bozulmalar meydana gelmektedir. 

Karışımlarının direncini artırmak ve böylece bu bozulmalar geciktirmek için, çeşitli katkı maddeleri bitümlü bağlayıcılara ilave 

edilir.  

 

Çalışmada, katkı maddesi olarak kullanılan FT (Fischer Trops) parafinin bitümün fiziksel özellikleri üzerindeki etkisi 

araştırılmıştır. Bu amaçla, bitümün ağırlıkça % 3, 4, 5 ve 6 oranlarında katkı malzemesi ilavesiyle dört farklı içerikte bitüm/FT 

parafin numunesi hazırlanmıştır.  

 

Saf ve modifiye bağlayıcılara standart bağlayıcı deneyleri (penetrasyon ve yumuşama noktası) uygulanmıştır. FT parafinle 

modifiye edilmiş bitümlü bağlayıcıların viskozitesini belirlemek amacıyla dönel viskozite (RV) testi yapılmıştır. Saf ve 

modifiye bitümler dönel ince film etüvü deney (RTFOT)  cihazı kullanılarak yaşlandırılmıştır. Superpave sistemine dayanarak 

bitümlerin yüksek sıcaklık performans seviyelerinin belirlenebilmesi için yaşlandırma işleminden önce ve sonra bitümler 

dinamik kayma reometresi (DSR) deneyine tabi tutulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, FT parafinin hem yaşlandırılmış hem 

de yaşlandırılmamış bitüm içerisinde oranı arttıkça tekerlek izi dayanımı G*/sinδ parametresinin değeri de artmıştır. 

 

Çalışma sonucunda, FT parafin katkısının, bitümün yüksek sıcaklık performansı arttırdığı ve bu sayede FT parafin katkılı 

bağlayıcının orijinal bitüme göre daha geniş bir sıcaklık kullanım aralığına sahip olduğu ortaya konmuştur. 
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Abstract- Various deteriorations primarily rutting occurs in hot mix asphalt under conditions of traffic, climate and 

environmental in length of time. To increase the resistance of mixtures and thus delaying these deteriorations, the various 

additives are added to the bituminous binders.  

 

In the study, the effects of FT (Fischer Trops) paraffin, used as an additive, on the physical properties of bitumen were 

investigated. To this end, four different samples of bitumen/FT paraffin compositions with the modifier content, wt. %: 3, 4, 5 

and 6, were prepared. 

 

Standard binder tests (penetration and softening point) were applied to pure and modified binders. Rotational viscosity test was 

used to determine the viscosity of FT paraffin modified binders. The pure and modified bitumens were aged according to 

rolling thin film oven test (RTFOT) method. The high temperature performance levels of bitumens were determined according 

to Superpave system by carried out dynamic shear rheometer (DSR) test on bitumens before and after aging processes. Based 

on the obtained results it was determined that the G*/sinδ which is a parameter of rutting resistance increased with the increase 

content of FT paraffin for both aged and unaged bitumens. 

 

The study shows that FT paraffin additive improves high temperature performance of bitumen and binder with FT paraffin can 

be used a larger temperature range than base bitumen. 

 

Keywords- bitumen, FT paraffin, modification, rheology 
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Abstract – This study is related with numerical modeling of a Francis turbine draft tube. In order to reveal this relationship, a 

real Francis turbine model test results are used as inputs of the computational fluid dynamics (CFD) study. Firstly, the flow in 

divergent channels at different apical angles and with varying uniform tangential velocity is considered in order to simplify the 

geometry and boundary conditions. Afterwards, tangential velocity profile is defined by means of radial coordinate (r), 

characteristic vortex radius (R) and angular velocity (Ω); and it is interpreted as a tangential velocity boundary condition by the 

help of user defined functions (UDF’s). Finally, the numerical modeling of draft tube with elbow is analyzed and again UDF’s 

are used for tangential velocity component. The draft tube modeling with CFD is carried out both in full and 50% partial loads. 

As a result, it is clearly seen that the flow is much more turbulent at partial load. While there are almost no vortices at 0.02 s-1 

vorticity intensity at full load, the vortices are quite observable at partial load in same vorticity intensity. Furthermore, the 

static pressure fluctuations are observed after the elbow of the draft tube at the partial load. While meshing divergent channels, 

mapped mesh elements are used. RNG k-ε turbulence model is used during the whole CFD simulations. 

 

Keywords – Draft tube, Francis turbine, vortex rope, CFD, partial load, turbulence 
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Abstract-  Urban areas have less vegetation than natural environment that surround it. Differences between these 

types of areas affect climate, energy use, and habitat in cities. In urban areas, dark surfaces and reduced 

vegetation warm affect the air over urban areas, leading to the creation of urban heat islands. Urban vegetation 

can have a substantial effect on urban air temperature and, hence, can reduce cooling-energy use and smog. To 

estimate the impact of light-colored surface and urban vegetation (trees, grass, shrubs and grandcover) on 

meteorology and air quality of a city, it is essential to accurately characterize various urban surfaces. The 

characterization of the area fraction of various surface-types has significant important as well as the vegetative 

fraction. 

  

Plants are essential in a dense urban environment not only because of their aesthetic value, but also for their 

cooling effect during hot time periods, which impacts directly on the local microclimate. The benefits of trees 

can be divided into direct and indirect effects on urban climate. Shade trees intercept sunlight before it warms a 

building. The urban forest cools the air by evapotranspiration. Trees also decrease the wind speed under their 

canopy and shield buildings from cold winter breezes. Urban shade trees offer significant benefits by both 

reducing building air-conditioning, lowering air temperature, and thus improving urban air quality by reducing 

smog. 

 

However, certain trees cope better with high urban temperatures than others. The resolution of the presented 

urban surface temperature data for the first time allows to determine mean canopy temperatures of individual 

vegetation belonging to different species.  

 

Leaf temperature is the outcome of the energy balance at leaf level, which depends on a series of anatomical, 

physical and biological phenomena. The resulting leaf temperature, foliage temperature has important 

consequences for the plant itself, but also for the environment surrounding the plant. Landscape planners have 

recognised the link between greenspace provision in the urban environment and environmental quality for a long 

time.  

 

There is a growing body of analytical work on the beneficial impacts of urban greenspace on micro-climate and 

as well as biodiversity. Previous studies have shown that land uses have their own distinctive surface cover  

This present study contributes a method and tools for analysing, understanding, planning, and managing urban 

environments. This is important given the increasing interest in green infrastructure planning that is what this 

study aim to contribute in a case of Erzurum. And this study reach its aim thermal camera. 

 

Keyword- Temperature,  Surface cover, Vegetation, Thermal camera, Erzurum 
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Özet- Günümüzde turizm; bir yandan ülkeler için önemli bir gelir kaynağı olması, uluslararası ticaretin gelişmesi ve bireylerin 

yaşam standartlarının yükselmesine paralel olarak seyahat eğiliminin artması ile önemli gelişim kaydetmiştir. Bireylerin 

turistik ürün algıları ve istekleri çağın değişen koşullarına uygun olarak sürekli değişim göstermektedir. Bu bağlamda dünya 

genelinde turistik arz kaynaklarının kırsal turizm amaçlı kullanılmasıyla kırsal alanların kalkındırılmasına yönelik çalışmalar 

sürekli artış göstermektedir. Bu çalışmalar ışığında ortaya çıkan turizm türlerinden biri de, çevreye duyarlılık ve 

sürdürülebilirlik konularında büyük önem arz eden agro-turizmdir. Agro-turizm yerli ve yabancı turistlere geleneksel turizm 

faaliyetlerinin dışında olanaklar sağlamaktadır. Stresli kent yaşamından uzaklaşarak doğa ile baş başa kalmayı sağlayan agro-

turizm çevreye duyarlı ve bilinçli turistlerin tercih ettiği alternatif turizm türleri arasında yer almaktadır.  

 

Araştırma kapsamında öncelikle kırsal turizm, kırsal kalkınma ve agro-turizm kavramlarına değinilmiş, daha sonra agro-turizm 

açısından uygun bir uygulama alanı olduğu düşünülen İspir ilçesinin agro-turizm potansiyeli ele alınmıştır. Bu bağlamda konu 

ile ilgili literatür taramaları yapılmış buna ek olarak bölgede araştırma ve gözlem çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 

veriler ışığında İspir bölgesinde agro-turizm faaliyetlerini artırmak ve koruyarak kullanma bilincini ziyaretçilere ve yerel halka 

aşılamak için önerilerde bulunulmuştur. 
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Evaluation of Agro-Tourism Potential in the scope of Alternative Tourism 

of Erzurum İspir District 

 
Abstract- Today tourism has made significant progress that an important source of income for countries and the development 

of international trade.with the increasing tendency of travel in line with the rising standard of living individuals. Tourist 

product perceptions and desires of individuals constant change in accordance with the changing circumstances of the age. In 

this context, works on the development of rural areas are continuously increasing the tourism resources of the world are used 

for rural tourism purposes. One of the types of tourism that has emerged in the light of these studies is agro-tourism, which is 

of great importance in environmental sensitivity and sustainability issues. Agro-tourism provides opportunities for domestic 

and foreign tourists outside traditional tourism activities.Agro-tourism, which helps to stay away from stressful urban life and 

to stay alone with nature are among the alternative tourism types that sensitive and conscious tourists prefer.  

 

In the research, firstly rural tourism, rural development and agro-tourism concepts were examined, then investigation of agro-

tourism potential of İspir district which is thought to be a suitable application area in terms of agro-tourism. In this context, 

literature reviews related to the subject have been made and research and observation studies have been carried out in the 

region. Suggestions have been made for Ispir region to increase and protect the agro-tourism activities and to increase the 

awareness of visitors and local people in the direction of the obtained data. 

 

Keywords- Agricultural tourism, Alternative tourism, Erzurum, İspir. 
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Özet- Günümüzde üniversite yerleşkeleri, eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalarının yürütülmesi yanı sıra rekreasyonel, sosyal, 

ekolojik ve ekonomik açısından çok yönlü işlevleri ile önemli yaşam mekanlarıdır. Rekreasyon faaliyetlerinin kişinin bedensel 

ve ruhsal yenilenmesindeki rolü nedeni ile insan hayatında önemli bir yeri vardır. Bu nedenle toplumu geleceğe taşıyacak olan 

gençlerin, bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı bireyler olabilmeleri için, mevcut rekreasyonel faaliyet ve eğilimlerinin 

belirlenmesi önemli bir konudur.  

 

Bu çalışmada, Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin yerleşke içerisinde mevcut rekreasyonel etkinliklere katılım düzeyleri, 

rekreasyonel eğilimleri ve taleplerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma 2018 yılı mart ayında gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada Atatürk Üniversitesinin 20 fakültesinde ki 300 öğrenci ile anket çalışması yapılmıştır. Yöntem; literatür araştırması, 

anket sorularının hazırlanması, hedef kitleye ulaştırılması, verilerin analiz edilmesi süreçlerinden oluşmaktadır. Konu ile ilgili 

literatürler değerlendirilerek anket formu oluşturulmuştur.  Anket sonunda toplanan veriler SPSS 17.0 istatistik paket 

programında değerlendirilmiş ve frekans tabloları çıkarılmıştır. Değerlendirmeler, oluşan tablolar üzerinden yapılmıştır. 

  

Anahtar Kelimeler- Atatürk Üniversitesi, Rekreasyon, Öğrenci 

 

Atatürk University Students University Campus Includes 

Recreational Demand and Trends 

 

Abstract- Today, university campuses are important living spaces with their versatile functions in terms of recreational, social, 

ecological and economical aspects as well as educational and scientific studies. Recreational activities have an important place 

in the life of human beings with its role in the physical and spiritual renewal of the person. For this reason, determining the 

recreational activities and trends of young people who will carry into future the society is an important issue in order to be 

healthy individuals from the physical and spiritual point of view. 

 

In this study, it was aimed to determine the students of Atatürk University that participation levels, recreational tendencies and 

wishes of existing recreational activities in the campus. This study  was carried out in March of 2018. In the study, a 

questionnaires was evaluated with 300 students at Ataturk University. The method is composed processes of literature 

research, the preparation of the survey questions, reach the target audience and analyzing the data.The questionnaire is created 

by evaluating the literature on the subject. Data, collected at the end of the survey, was evaluated using SPSS 17.0 statistical 

package program and frequency tables were made. The assessments were made using these tables. 

 

Keywords- Atatürk University, Recreation, Student 
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Özet- İnce daneli zeminlerin monotonik ve dinamik yükler altındaki davranışlarını etkileyen en önemli 

parametrelerden biri plastisite indeksidir. Ayrıca, ince daneli zeminlerin dayanım özellikleri ile plastisite indekleri 

arasında çeşitli yükleme cinsine, yüklemenin drenaj durumuna, yükleme hızına bağlı olarak çeşitli korelasyonlar 

elde edilebilmektedir. Bu çalışmada, belirlenen oranlarda kaolin ve montmorillonit kili karıştırılarak elde edilen 

farklı plastisite indisine sahip zeminlerin mekanik özellikleri incelenmiştir. Elde edilen zemin karışımları üzerinde 

Atterberg limitleri ve serbest basınç deneyleri yapılmıştır. Öncelikle, %10, 20, 30, 40 ve 50 oranlarında 

montmorillonitin kaoline eklenmesi ile hazırlanan örneklerin Atterberg limit değerleri elde edilmiştir. Belirlenen 

Atterberg limitlerine göre farklı likidite indeksine sahip örnekler serbest basınç dayanımı deneyine tabi 

tutulmuşlardır. Örneklerin serbest basınç dayanımları içerdikleri farklı kil yüzdesine ve likidite indeksine göre 

analiz edilmiş ayrıca birbirleri ile ilişkileri açıklamıştır. Montmorillonit kil içeriğinin artışı ile beraber, serbest 

basınç dayanımında belirgin azalımlar gözlemlenmiştir. Ayrıca, hazırlanan örneklerin likidite indekslerinin 0 

değerinden 1 değerine artışı ile beraber dayanımlarında azalma gözlemlenmiştir. 
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Investigation of The Mechanical Properties of The Soils With Different 

Plasticity Properties  
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1Civil Engineering Department, Ege University, Turkey 
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Abstract- Plasticity index is one of the most important parameters affecting the behavior of fine-grained soils under monotonic 

and dynamic loads. Besides, various correlations between plasticity index and strength properties of fine grained soils can be 

obtained depending on loading type, drainage, and loading rate conditions. In this study, mechanical properties of soils with 

different plasticity index prepared by mixing kaolin and montmorillonite clay at various ratios were investigated. Atterberg 

limits and unconfined compression test were performed on the obtained mixed soils. Firstly, Atterberg limit values of 

specimens prepared with at 10, 20, 30, 40 and 50 % montmorillonite replacement level were obtained. According to the 

determined Atterberg limits, specimens with different liquidity index were subjected to unconfined compression tests. The 

unconfined compressive strengths of the specimens are analyzed according to the percentage of different clay minerals and 

liquidity index also the relation between these parameters were explained. Significant decreases in the unconfined compressive 

strength have been observed with the increase in montmorillonite clay contents. Besides, the strength of specimens decreased 

when the liquidity index value of the prepared samples increased from 0 to 1. 

 

Keywords- Unconfined compressive strength, liquidity index, montmorillonite, kaolin 
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Özet- Zeminler bazı hallerde gerek taşıma gücü ve gerekse stabilizasyon anlamında yetersiz kalabilmektedir. Bunun sonucunda 

istenmeyen oturmalar ve hatta göçmeler yaşanabilmektedir. Diğer taraftan yapı temellerinin tasarımında toplam ve farklı 

oturmaların müsaade edilebilir düzeylerin altında kalmamasına dikkat etmemiz gerekmektedir. 

Özellikle killi zeminler üzerinde yapılan yüzeysel temeller ve yol dolguları, zemindeki düşük taşıma gücü nedeniyle büyük 

oturmalar göstermektedir. Bu durumda, zemin  iyileştirme çalışmaları yapılması bir tercih olabilmektedir. Gerek temel ve alt 

temel malzemesinin stabilizasyonunda ve gerekse taban malzemesinin iyileştirilmesinde daha yüksek dayanımlı farklı 

malzemelerin kullanılması bir seçenektir. Dünya nüfusunun hızla artışı ve teknolojideki gelişmelerle beraber “atık” adı verilen 

kullanım dışı malzemelerin oluşturduğu çevre sorunları da gün geçtikçe farklı boyutlarıyla hızla büyüyerek karşımıza 

çıkmaktadır. Özellikle evsel atıkların dışında kalan sanayi atıkları da büyük ölçüde çevre kirliliklerine yol açabilmekte ve 

doğal yaşamı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu tür sorunların çözümünde genellikle atık malzemenin farklı kullanım 

alanlarında değerlendirilmesi yoluna gidilmektedir. 

Son yıllarda zeminlerin iyileştirmesi amacıyla çelik endüstri atık malzemelerinin, zemine katılmasıda, bir zemin iyileştirme 

yöntemi olarak  kullanılmaktadır. Bu maksatla söz konusu atıkların değerlendirilmesi amacıyla elektrik ark fırını (EAF) 

cürufun zemin stabilizasyonunda karşılaşılan sorunların çözümü için kullanılabileceği düşünülmektedir. Özellikle yukarıda 

bahsedilen sorunlarda ortaya çıkan stabilizasyon problemlerinde cürufun zeminle birlikte kullanılması halinde yeterli 

stabilizasyon seviyesine ulaşılabileceği düşünülmektedir. Bu düşünce doğrultusunda bu çalışmada,  elektrik ark fırını (EAF) 

cürufu katkısının kohezyonlu bir zeminin konsolidasyon parametrelerinde yapabileceği değişiklikleri incelemek amacıyla 

optimum su muhtevalarında hazırlanan %30 ve %50 EAF cürufu katkılı zemin örnekleri üzerinde konsolidasyon deneyi 

yapılmıştır. Sonuç olarak cüruf katkısı kohezyonlu zeminlerin konsolidasyon parametrelerini olumlu yönde etkilediği 

söyleyebilmek mümkündür. Cüruf katkısı oranı arttığında özelliklerin daha da olumlu yönde değiştiği belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler- EAF Cüruf, killi Zemin, Konsalidasyon Parametreleri 

 

Experimental study of the effects of Electric Arc Furnace (EAF) slag on 

engineering characteristics of clayey soil 
 

Abstract- As widely known, construction on soft soils is generally problematic since the engineering properties of soft soils 

generally cannot meet the conditions required. Settlement, bearing capacity and seismic performance of the overlying 

structures is always questioning. Additionally, when soft soils are used as a construction material in hydraulic fills, road 

embankments, etc., load-settlement relationship is generally far from engineering requirements. Considering the construction 

costs, soil improvement can be a feasible solution for these types of foundation soils or subgrade materials. Soil improvement 

techniques involve alteration of soil characteristics by a physical action, e.g. vibration, substitution of soft soil layer with a 

stronger material or improving the engineering properties of the existing soils by mixing the soil with a stronger material. In 

recent years, partial or complete replacement of soils by industry wastes is increasingly drawing attention due to its benefits 

including environmental considerations and improvements in engineering properties of soils. Electric Arc Furnace (EAF) slag 

is a waste material produced during the manufacture of crude steel in electric arc furnace process. In this research, the 

effectiveness of the use of EAF for soil improvement purposes is evaluated within an experimental framework. The effects of 

EAF inclusion on index and mechanical properties of a clayey soil is investigated and results are presented in detail. In this 

scope, clayey soil was replaced with EAF slag at 30%  and 50% percentages and soil mechanic laboratory tests such as 

atterberg limits, proctor, permeability, shear box, static triaxial tests were conducted to obtain the mechanical properties and 

strength parameters of the admixture soils. The results showed that partial replacement of EAF slag with clayey soil provided 

significant improvements in mechanical properties. Moreover, the results revealed that, inclusion of EAF slag in unstable soils 

like clayey soil, can significantly improve soil strength parameters. 

 

Keywords- Electric Arc Furnace, Clay, Soil improvement 
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Özet- Günümüzde, nüfusun artışı ile birlikte mühendislik özellikleri uygun olmayan zeminler üzerinde de çeşitli projeler 

yapılmaktadır. Bu tür zeminler üzerinde oluşacak, deformasyonların ve taşıma gücü kayıplarının engellenebilmesi amacıyla bir 

çok stabilizasyon yöntemi kullanılmaktadır. Ancak, kullanılan stabilizasyon yöntemlerinin çoğu çevreye zararlı olmakla 

beraber ekonomik anlamda da uygun olmamaktadır. Dolayısıyla, bu alandaki yeni gelişmeler ile birlikte çevre dostu katkılar 

üzerine birçok çalışma yapılmaktadır. Ayrıca, soğuk bölgelerde zeminlerde meydana gelen mevsimsel donma-çözülme 

döngülerinin zemin iyileştirme yöntemlerinin etkinliğini azalttığı unutulmamalıdır. Yeryüzündeki arazi alanının neredeyse 

%50 lik kısmında donma çözülme döngülerinin meydana geldiği göz önüne alındığında, zemin iyileştirme katkılarının donma 

çözülme altındaki davranışlarının bilmesi oldukça önem arz etmektedir.  

 

Bu çalışmada polimer katkı ile iyileştirilmiş zeminlerin kür süresi ve donma – çözülme etkisi altında mekanik özelliklerinde 

meydana gelen değişim araştırılmıştır. Bu amaç ile serbest basınç dayanımı ve donma – çözülme deneyleri gerçekleştirilmiştir. 

Kaolin kilinin mühendislik özelliklerini iyileştirmek için anyonik polimer kullanılmıştır. Örnekler % 0.5, 1.0 ve 1.5 oranında 

katkı içeriğinde standart proktor enerjisinde sıkıştırılmış ve donma – çözülme etkisini araştırmak için 5 ve 10 çevrim donma- 

çözülme etkisine maruz bırakılmıştır. 7, 14 ve 28 günlük kür süresinden sonra örneklerin serbest basınç dayanımlarında oluşan 

değişimler belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda polimer katkı kullanıldığında katkı yüzdesine ve kür süresine 

bağlı olarak serbest basınç dayanımında artış olduğu görülmüştür. Donma – çözülme etkisine maruz bırakılan numunelerde 

serbest basınç dayanımında ciddi oranda azalma olduğu ve daha gevrek bir davranış gösterdiği gözlenmiştir. 
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The Mechanical Behaviors of Polymer Treated Clay 

  
Selim Altun1, Perviz Ahmedzade1, İrem Bozyiğit1*, Hande Özenç1 and Cahit Yerdelen1 

1Civil Engineering Department, Ege University, Turkey 
*irem.kalipcilar@ege.edu.tr 

 

Abstract- Nowadays, as the population increase, various construction projects are made on soils which engineering properties 

are not suitable. Many stabilization methods are used in order to prevent deformations and loss of bearing capacity on such 

soils. However, most of the stabilization methods are harmful for the environment and are uneconomical. Therefore, with the 

new developments in this area, many studies are being carried out on environmentally friendly additives. It should also be 

noted that the seasonal freeze-thaw cycles in the cold regions reduce the effectiveness of soil remediation methods. Given the 

fact that almost 50% of the land area on the earth is exposed to the freezing and thawing cycles, it is very important to know 

the behavior of the soil improvement additives under freezing and thawing. 

 

In this study, the variation of the mechanical properties of polymer treated soils under curing time and freeze - thaw effect 

were investigated. For this purpose, unconfined compression and freeze - thaw tests have been carried out. Anionic polymers 

were used to improve the mechanical properties of kaolin clay. The specimens were prepared with 0.5, 1.0, 1.5 and 2.0%  

polymer content by using standard proctor energy subjected to 5 and 10 cycles of freeze-thaw effect to obtain the freeze-thaw 

effect. After 7, 14 and 28 day curing periods, changes in the unconfined compression strength of the specimens were obtained. 

According to the obtained results, unconfined compressive strength of treated soil is increased by increment of polymer 

content and curing time. It has been observed that the strength of specimens decreased significantly whn exposed to freeze – 

thaw and showed more brittle behaviour. 

 

Keywords- Unconfined compressive strength, freezing- thawing, anionic polymer 
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Abstract- The sun's rays, which are our source of life, give us pleasure to enjoy in the winter and spring, but in the 

summer, the steep and scorching rays disturb us all. For this reason, it is observed that on average, 52% of the 

cooling load needed in the calculations for cooling a summer house with air conditioning is caused by glass heat 

gain. 

 

Zippered curtain works like a motorized roller shutter system, but its main components are aluminum, motor and 

technical textile fabric. This product is specially designed to protect a place from excessive heat of the sun, from 

the wind, from the cold and to create an ideal indoor climate. 

 

The zippered curtain system helps to prevent overheating by preventing undesired heat from entering on the one 

hand while ensuring optimum light and heat penetration while protecting the home from damage by reducing the 

effect of wind in winter months. 

 

This saves a great deal of savings on cooling and heating in summer and heating in winter. 

 

Keywords- Zippered curtain, technical textile, cooling system, energy 
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Abstract- Interest in Data Envelopment Analysis (DEA) has grown in recent years. This is not surprising since DEA can be 

used to explore efficiency in organizations whose outputs and inputs cannot be reduce to monetary terms. In a relatively short 

period of time Data Envelopment Analysis (DEA) has grown into a powerful quantitative, analytical tool for measuring and 

evaluating performance. DEA has been successfully applied to a host of different types of entities engaged in a wide variety 

of activities in many contexts worldwide. 

 

Data Envelopment Analysis (DEA) is a method for measuring efficiency of decision-making units (DMUs) using linear 

programming techniques to envelop observed input–output vectors as tightly as possible. DEA allows multiple inputs–outputs 

to be considered at the same time without any assumption on data distribution. In each case, efficiency is measured in terms of 

a proportional change in inputs or outputs. A DEA model can be subdivided into an input-oriented model, which minimizes 

inputs while satisfying at least the given output levels, and an output-oriented model, which maximizes outputs without 

requiring more of any observed input values. 

 
For this reason, the textile and garment sector should operate efficiently and increase its productivity. DEA also has different 

applications in the textile sector. In this study, DEA usage examples and details are given in textile and garment sector. DEA 

was introduced first, and then the commonly used models and steps of applying these models were explained. Finally, the 

scope of applications in textile and apparel sector will be examined in detail. 
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Özet- Ergonomi, çalışma alanlarının, ürünlerin ve sistemlerinin insan ihtiyaçlarına yönelik tasarlanması veya yeniden 

düzenlenmesi çalışmalardır. Ergonomi insan kabiliyetlerinin ve sınırlarının öğrenilmesini ve bu öğretilerin insanların ürün, 

sistem ve çevreleri ile etkileşimini iyileştirmeyi amaçlayan bir bilim dalıdır. Ergonomi vücut ölçüleri, güç, kabiliyet, hız, 

duyusal yetiler ve hatta davranışları da kapsayarak güvenli, rahat ve verimli çalışma alanları oluşturmaktır. Teknolojik 

gelişmeler ve ergonomik düşünceler ile değişik türlerde raf tasarımları ortaya çıkmış ve akıllı raf sistemi tasarımları popüler 

hale gelmeye başlamıştır. Bu çalışmada endüstride katı modelleme programları arasında en sık kullanılanlardan biri olan 

CATIA programı kullanılarak akıllı bir raf sistemi tasarımı yapılmıştır. Akıllı raf sistemi tasarımından sonra tasarlanan 

sistemin ergonomik analizi CATIA programı ile yapılmıştır. Akıllı raf sistemi tasarımından elde edilen ön sonuçlar dikkate 

alınarak daha iyi ergonomik sonuçlar elde etmek amacıyla tasarım iyileştirilmiştir. Bu suretle tasarlanan akıllı raf sistemi 

optimize edilmiş ve daha iyi ergonomic sonuçlar elde edilmiştir. Böylece tasarlanan akıllı raf sisteminin hem fonksiyonellik 

hem de ergonomik açıdan başarılı olması sağlanmıştır. 

 

Anahtar kelimeler- ergonomik raf sistemi tasarımı, akıllı raf sistemi tasarımı, CATIA ile ergonomik analiz. 
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Abstract- Ergonomics is the process of designing or arranging workplaces, products and systems so that they fit the people 

who use them. Ergonomics  is a branch of science that aims to learn about human abilities and limitations, and then apply this 

learning to improve people’s interaction with products, systems and environments. It is to create safe, comfortable and 

productive workspaces by bringing human abilities and limitations into the design of a workspace, including the individual’s 

body size, strength, skill, speed, sensory abilities (vision, hearing), and even attitudes. With the technological improvements 

and ergonomic considerations, shelf systems of many different products have emerged and intelligent shelf systems have 

become popular. In this study, an intelligent shelf system is designed by using CATIA Software that is one of the mostly used 

in solid modelling in industry. After intelligent shelf system design, ergonomic analysis of the proposed shelf desing is carried 

by the software CATIA. According to the pre-results of the design of the intelligent shelf system, necessary changes are 

performed to obtain more ergonomic results.By this way, the design of the proposed intelligent shelf system design is 

optimized and better ergonomic results are obtained. Therefore both of the functional system requirements and ergonomic 

usage projection are succeded for the intelligent shelf system design. 

 

Keywords- ergonomic shelf system design, intelligent shelf system design, ergonomic analysis by CATIA 
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Özet- Plastik enjeksiyon, sıcaklık yardımı ile eritilmiş plastik hammaddenin bir kalıp içine enjekte edilerek şekillendirilmesi ve 

soğutularak kalıptan çıkarılmasını içeren bir imalat yöntemidir. Bu metot ile en küçük parçalardan, bahçe mobilyalarına kadar  

çok çeşitli ebat ve kategorilerde plastik parçalar imal edilebilir. Plastik enjeksiyon ile ürün üretimde kalıp üretimi aşamasında 

tasarlanan soğutma sisteminin ürün kalitesi üzerindeki etkisi çok önemlidir. Soğutma sisteminin uygun olmamasından 

kaynaklanan en sık görülen ürün hataları çökmeler, hava sıkışması, yanık izleri, çarpılma, çekme ve beyazlamadır. Bu nedenle 

soğutma sistemi tasarımı plastik enjeksiyon ile üretimin en önemli faktörlerinden biridir. Soğutma sistemi tasarımı parça 

üretiminde çevrim zamanını etkileyen unsurlar içerinde en büyük öneme sahiptir. Çevrim süresinin azaltılması hem 

ekonomiklik hem de verimlilik ve kalite açısından kalıp tasarımında üzerinde önemle durulması gereken parametrelerden 

biridir. Bu çalışmada plastik enjeksiyon ile üretilmek üzere tasarlanmış olan 16 gözlü pet şişe kapağının kalıp tasarımı üzerinde 

soğutma sistemi analizi yapılmıştır. Tasarımın soğutma sistemi analizi MoldFlow Programı ile gerçekleştirilerek elde edilen 

veriler doğrultusunda kalıp üzerinde iyileştirme çalışmaları yapılarak optimize edilmiştir. 

  

Anahtar kelimeler: plastik enjeksiyon kalıplama, soğutma sistemi tasarımı, MoldFlow ile soğutma analizi 
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Abstract- Plastic injection molding is a manufacturing process of heating plastic granules and forcing melted plastic into a 

mold cavity and removing from the mold after cooling. One of the most important elements in the production of parts by 

plastic injection molding is the analysis of the plastic injection mold design and the part to be produced. The effect of cooling 

system, that is designed in the mold production, on the product quality is very important in the plastic injection molding 

process. The mostly faced product faults caused by the improper design of the cooling system are sink marks, burns, air and 

gas bubbles formation, warpage, burrs, schrinkage and whitening. For this reason, the design of the cooling systems is one of 

the most important factor in plastic injection molding process. The cooling system design has the greatest prospect among the 

factors that affect cycle time in production. Reduction of the cycle time is one of the parameters that should be emphasized in 

mold design in terms of both economy, efficiency and quality. In this study, a cooling system analysis was performed on the 

mold design of a 16-cell pet bottle cover designed to be produced by plastic injection molding. The cooling system analysis of 

the design is carried by the software MoldFlow and based on the data obtained by the MoldFlow program design improvement 

studies are performed and the design is therefore optimized. 

 

Keywords- plastik injection molding, design of cooling systems, cooling system anaysis by MoldFlow 
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Abstract- Scheduling is the allocation of resources to tasks (eg. machines to jobs) in order to ensure the completion of these 

tasks in a reasonable amount of time. Fuzzy logic is applied to the scheduling problems for the cases where the time 

parameters like processing time, makespan, etc., are uncertain, inadequate or varies in a range. Modelling by fuzzy numbers is 

one of the the best way to handle uncertainty in the time parameters. There are several methods proposed for the analysis of the 

fuzzy scheduling problems. In order to apply these methods, authors faces the problem of sequencing jobs which are defined as 

fuzzy numbers, i.e. ordering jobs with respect to their earliest starting or finishing times. There is no certain rule about 

sequencing or ordering fuzzy numbers, hence the fuzzy comparison method used in the solution may affect the efficiency of 

the method. In this study, fuzzy comparison methods are reviewed and their application to the fuzzy priority rules such as 

fuzzy shortest processing times, fuzzy longest processing times, fuzzy earliest due date, etc. are developed. Fuzzy comparison 

methods are investigated by means of their efficiency and an alternative comparison method is proposed. The efficiency of the 

proposed method is compared to the current methods in the literature. 

 

Keywords- fuzzy priority rules, fuzzy scheduling, fuzzy numbers, fuzzy comparison 
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Abstract- Stress is a condition was effect whole body. The present study was carried out to investigate stress and 

its effect on oxygen saturation in peri-exam period. There were 91 students out of which 83 participated 

(19.2±1.0 year old) in the study.The oxygen saturation was measured in the morning (07.00-08.00) and in the 

evening (17.00-18.00) for 3 days during the prereview, review and exam periods. Prior to examination, the 

Perceived Stress Scale questionnaire was used to measure stress. The score range was from 0 to 56  and these 

points were used for stress. Firstly, the oxygen saturation recorded respectively when the prereview period was 

97.29±1.67, which decreased to 97.24±1.52 in the review period (p>0.05). Secondly, the oxygen saturation 

recorded respectively when the prereview period was 97.29±1.67, which decreased to 97.14±1.71 in the exam 

period (p>0.05). And lastly, oxygen saturation recorded respectively when the review period was 97.24±1.52, 

which decreased to 97.14±1.71 in the exam period (p>0.05). That is to say, even though there had been a 

decrease in oxygen saturation for 3 days, it wasn't found significant difference among measures in terms of 

oxygen saturation. When socio-demographic features were examined;It wasn't found any significant difference 

among  age, gender, number of siblings, monthly income, place of residence, smoking status and exam phobia 

and stress (p>0,05). It was found that the stress score of students (27.50±7.85) was low. Stress with low level did 

not affect on oxygen saturation(p>0.05). Low level of academic stress  is not important marker for  respiratory 

functions. 

 

Keywords- Academic stress, oxygen saturation, student. 
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Abstract- A useful and flexible method based on the salp swarm algorithm (SSA) for the pattern nulling of linear 

antenna arrays with the prescribed nulls is presented. SSA is a relatively new population based evolutionary 

optimization algorithm. Nulling of the pattern is achieved by controlling the amplitude-only, the phase-only, and 

the positiononly. Some examples of Chebyshev array pattern with the imposed single and multiple nulls are given. 

 

Due to the increasing pollution of the electromagnetic environment, the antenna array, which allows placingnulls 

in the far field pattern at prescribed directions, is becoming important in radar, sonar and many communication 

systems for maximizing signal-to-interference ratio. Pattern nulling techniques available in the literature include 

controlling the amplitude-only, the phase-only, and the position only. These techniques have been extensively 

studied in the literature. In recent years, the metaheuristic algorithms have received remarkable attention for the 

null steering in antenna array patterns. These metaheuristic algorithms are more flexible than traditional methods 

and do not use progress information. Additionally, the metaheuristic algorithms are capable of escaping from local 

minima. For this reason, in this study SSA is used for linear antenna pattern nulling. The inspiration of SSA is the 

swarming behaviour of salps when navigating and foraging in oceans. Salps belong to the family of Salpidae and 

have transparent barrelshaped body. Their tissues are almost the same as those of jelly fishes and move like them. 

 

Let us assume that the array elements are symmetrically placed and conjugate-symmetrically excited about the 

center of a linear array. The far field array factor of such an array with an even number of isotropic elements (2N) 

is defined as 

 
where θ is the angel from broadside, dk is the distance between position of the kth element and the array center, 

and ak and φk are amplitude and phase weights of the kth element, respectively. 

 

The main aim of the study is to find a set of optimum element amplitude, phase, or position values in order to 

produce a radiation pattern with low maximum side-lobe level (MSL) and depth nulls placed in desired directions. 

Therefore, the following cost function will be minimized with the use of SSA. 

 

 
 

where Fo(θ) and Fd(θ) are, respectively, the pattern obtained by using SSA and the desired pattern. W(θ) and 

ESL(θ) are included in the cost function to control the null depth level (NDL) and maximum sidelobe level (MSL), 

respectively. 

 

Numerical results show that the SSA is capable of synthesizing the array patterns with single, multiple, and broad 

nulls imposed at the directions of interferences. The results also show that SSA is a fast evolutionary algorithm 

and it can produce flexible solutions for antenna array optimization problems. SSA method will likely be an 

attractive alternative in the electromagnetics and antennas community. 

 

Keywords- linear antenna array, salp swarm algorithm, pattern nulling, maximum sidelobe level, null depth level 
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Özet- Günümüzde tıbbi görüntüleme verilerini (CT ve MR) kullanılarak birçok bilgiye ulaşılması mümkün 

olmaktadır. Son yıllarda ise CT ve MR verileri işlenerek bilgisayar destekli tasarım (CAD) programlarına 

aktarılması ile araştırılan tıbbi bölgenin bilgisayar ortamında katı modeli oluşturulabilmektedir. Hatta CAD 

ortamında modifiye edilen bu katı modellerin Metal toz ile çalışan katmanlı imalat yöntemleri ile gerçek 

modellere dönüştürülmektedir. Bu şekilde kişiye özel implant veya protez yapımı gerçekleşe bilmektedir. Diğer 

bir süreçte, CAD ortamında hazırlanmış bu katı modellerin basit katmanlı imalat cihazları ile PLA veya ABS 

malzemeden basit plastik katı modellere dönüştürülmesidir. Bu basit modeller cerraha veya araştırmacıya 

hacimsel veya şekilsel önemli bazı bilgiler verebilmektedir. Bu çalışmada, beş farklı hastadan alınmış CT 

verilerini 3D Slicer yazılımı kullanarak bölgesel eşikleme (thresholding), parazit temizleme (sneeze) ve çıkartım 

(segmentation) yaparak istenen kemik veya yumuşak dokuların katı modellere dönüşümü sağlanmıştır. Elde 

edilen katı modeller 3D yazıcıların kullandığı STL dosya uzantısı şeklinde kaydedilmiştir. Kaydedilen modeller 

2. jenerasyon CUBE 3D printer ile imal edilmiştir. İmalatı gerçekleşen modellerden birinde diş tedavisinde 

kullanılan eğitim materyali geliştirilmiş ve patent başvurusu yapılmıştır. Bir diğer çalışmalarda akciğerlerde 

gelişen tümörün bir yıllık gelişim modeli katı olarak imal edilmiştir.  Diğer çalışmalar da ise cerrahi müdahale 

öncesi ön hazırlık çalışması yapılmasına olanak sağlamıştır. Katı model üzerinde yapılan ön hazırlık, cerrahi 

operasyonun süresinin düşmesi yönünde olumlu sonuçlar göstermektedir. 

 

Anahtar kelime- CT ve MR verilerinin katı modele dönüştürülmesi, CT ve MR verisi işleme, 3D yazıcı, katmanlı 

imalat teknolojileri, hızlı prototipleme, 

 

Benefits of Converting CT and MR Databases to Layered 

Manufacturing and Solid Modeling in Different Surgeons and 

Medical Researches 
 

Abstract- Today, it is possible to access a lot of information by using medical imaging data (CT and MR). In 

recent years, CT and MR data have been processed and transferred to computer aided design (CAD) programs. 

In fact, these solid models modified in the CAD environment are transformed into real models with layered 

manufacturing methods that operate with metal powder. In this way, custom implant or prosthesis construction 

can be realized. Another process is to convert these solid models, prepared in CAD environment, into simple 

plastic solid models from PLA or ABS material with simple layered manufacturing equipment. These simple 

models can give some important information to the surgeon or researcher in terms of volume or shape. In this 

study, CT data from five different patients were transformed to solid models of desired bone or soft tissues by 

performing local thresholding, parasite clearance (sneeze) and segmentation using 3D Slicer software. The 

resulting solid models were recorded as STL file extensions used by 3D printers. The registered models are 

manufactured with 2nd generation CUBE 3D printer. One of the models that have been manufactured has 

developed training material used in dental treatment and filed a patent application. In another study, the tumor 

developed in the lungs was fabricated as a one-year growth model. Other studies also allowed preliminary work 

to be done before surgical intervention. Preliminary studies on the solid model show positive results in the 

reduction of the duration of the surgical operation 

 

Keywords- Solid model conversion of CT and MR data, CT and MR data processing, 3D printer, additive 

manufacturing technology, rapid prototyping  
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Abstract- Detecting objects meaningfully and correctly have been challenged problem for years. Several 

algorithms and techniques have been developed for the extraction of man-made objects from high resolution 

remote sensing imagery. This paper describes and comparison the performs of supervised techniques in the 

remotely sensed imagery. In supervised classification the user or expert determine training areas or sites. This 

chosen is important for well classification. The computer algorithm then uses the spectral property from this 

determined from these training areas to classify all image. The classes should not overlap or minimally overlap 

with other classes.  

 

There are many different classification algorithms. Some of these are Maximum Likelihood , Minimum Distance 

and Mahalanobis algorithm. In Maksimum Likelihood algorithm, Assumes that the statistics for each class in 

each band are normally distributed and calculates the probability that a given pixel belongs to a specific class. 

Each pixel is assigned to the class that has the highest probability. In Minimum Distance algorithm  uses the 

mean vectors for each class and calculates the Euclidean distance from each unknown pixel to the mean vector 

for each class. The pixels are classified to the nearest class. In Mahalanobis Distance algorithm, A direction-

sensitive distance classifier that uses statistics for each class. It is similar to maximum likelihood classification, 

but it assumes all class covariances are equal, and therefore is a faster method. All pixels are classified to the 

closest training data. Describe supervised methods and evaluation of its performs using remotely sensed imagery 

and finally general tendencies in image classification are presented. 

 

Keywords- Image Classification, Remotely Sensed Imagery, Supervised Techniques. 
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Özet- Günümüzde kentleşmenin artması ile birlikte ortaya çıkan en önemli sorunlardan birisi konut ihtiyacı ve konuta olan talep 

artışı olmuştur. Artan bu konut talebine cevap vermek amacıyla da yaşanılabilir ve kaliteli konut üretimine başlanmıştır. İnşaat 

sektöründe yenilikçi bir yaklaşım olarak ta kaliteli binalar peyzaj tasarımları ile daha gösterişli hale getirilmeye başlanmıştır. Bu 

sebeple de yeni yapılan toplu konut projelerinde peyzaj mimarlarına gerçek anlamda yer verilmeye çalışılmıştır. Günümüzde ev 

sahibi olmak isteyen kişilerin genelde geniş yeşil alanlara, dış mekân dolantılarına ve aktivitelere sahip olan projeleri tercih ettiği 

görülmüştür.  

 

Bu çalışmada Aksaray ilinde tercih edilen toplu konut sitelerinde peyzaj tasarım değerlendirilmesi yapılarak bu işi profesyonel 

hale getirerek çalışan 10 adet firma belirlenmiştir. Belirlenen bu firma yetkilileri ile anket yapılarak inşaat sektöründe peyzaj 

tasarımın ne derece konut satışlarını etkilediği ortaya konulmuştur. Anket soruları genel olarak peyzaj tasarımı ve insanların 

düşünceleri üzerine olmuştur. Ankette insanların ev alırken nelere önem verdiği belirlenerek yeni yapılacak olan projelere yön 

verilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Ortaya çıkan bu sonuçlar neticesinde peyzaj tasarımlarının konut satışlarını 

artırdığı ve insanların bu gibi projelere ilgi duydukları görülmüştür. Bunun neticesinde de yenilikçi bir akım olarak Aksaray 

ilinde peyzaj tasarımı ve peyzaj donatıları yoğun şekilde kullanılan projeler üretilmeye başlanmıştır. İnsanların konut tercihinde 

daha çok peyzaj tasarımı olan projeleri tercih ettiği bu bağlamda bir ilin kalkınmasında ve inşaat sektörünün daha cazip hale  

getirilmesi peyzaj tasarımına bağlı olduğu görülmüştür.  

 

Anahtar Kelimeler- inşaat, peyzaj tasarımı, peyzajın önemi 
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Abstract- Nowadays, one of the most important problems that have arisen with the increase of urbanization is the need for 

housing and rise in demand for housing. In order to respond to this increasing demand for housing, living and quality housing 

has begun to be produced. As an innovative approach in the construction sector, quality buildings have started to become more 

spectacular with landscape designs. For this reason, in the newly constructed mass housing projects, the landscape architecture 

tried to be included in the real sense. Nowadays, it is seen that those who want to be a landlord prefer projects that have broad 

green spaces, outdoor entrances and activities. 

 

This study explores the evaluation of landscape design was made in the public housing sites preferred in Aksaray province and 

10 companies were determined. A survey was conducted with those company authorities to determine the how landscape design 

affects the sales of houses in the construction sector.  Survey questions were largely on landscape design and people's thinking.  

It is thought that the questionnaire will determine what people care about when buying a house and help guide the new projects 

As a result of these emerging outcomes, landscape designs have increased residential sales and people have been shown to be 

interested in such projects. As a result of this, as an innovative trend in the province of Aksaray landscape design and landscaping 

equipment began to be used in projects that are heavily used As a result, the present study shows that people more prefer projects 

that included landscape design and in this context, development of a province and making the construction industry more 

attractive depends on landscape design. 

 

Keywords- build, ladscape design, importance of landscape  
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Abstract- The present paper aims to demonstrate the importance of using Embedded Based Home Network 

Training Equipments to support easy-learning and proficiency of embedded systems, and provide guidance to 

smart home programing throw the Assistance Environment “ed5967”, it also outlines it significant impact to 

students in Badji Mokhtar University in Algeria showing it role improving their skills on manipulating embedded 

systems.  

The paper also considers the link between these new practical training tools and innovative students and alleviate 

the need of experimental science tools in our universities.  

 
Keywords: Smart-Home, Embedded systems, ed5967 Assistance Environment 
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Özet – Peyzaj mimarlığı disiplininde; donatı elamanlarını sistematik bir biçimde kullanmak ve tasarlamak en az mekan 

yaratmak kadar önemlidir. Donatı elamanları için bazı tasarım ölçütleri vardır. Bunlar doğru ve uygun olarak kullanıldığında 

yaşam kalitesini artırıcı, kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan, uygun tasarımlar ortaya çıkmaktadır. Oturma birimleri de en yaygın 

kullanılan donatı türüdür. Bu nedenle peyzaj mimarlığı öğrencileri için oturma birimi tasarım sürecini öğrenmek önemlidir. Bu 

bağlamda çalışmada Peyzaj Mimarlığı bölümü eğitiminde ergonomik ve özgün donatılar tasarlatmayı amaçlayan Donatı 

Tasarımı dersinde yapılan oturma birimi maketleri değerlendirilmiştir.  

 

Bu amaçla, Karadeniz Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü eğitiminde 3. Yarıyılda verilen "Donatı Tasarımı" dersi 

ele alınmıştır. Bu ders öğrencilere; donatı ve mekan uyumunun nasıl sağlanacağını, işlevsel ve estetik açıdan donatıların 

tasarım sürecinde nasıl kullanılacağını öğretmeyi amaçlayan seçmeli bir derstir. Donatı elemanlarının mekanla, birbirleri ile 

hizmet ettikleri etkinlik ile bütünleşerek nasıl mekansal kimliği oluşturacağının öğretilmesi dersin asıl hedefini oluşturur. 

Çalışmada 2017 yılında bu ders kapsamında öğrencilerin yaptığı oturma birimi maketlerinde; ölçü-biçim-yaratıcılık çözümleri 

analiz edilmiştir.  Öğrencilerin oturma etkinliği için 1/20 ölçeğinde maket boyutunda oturma donatısı tasarlamaları istenmiştir. 

Yapılan öğrenci maketleri: ölçü-biçim-yaratıcılık açısından incelenmiştir. Sonuçta öğrencilerin, ölçü ve etkinliğe uygun ölçüde 

farklı biçimlerde yaratıcı oturma donatıları tasarlayabildikleri belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler – Donatı tasarımı, oturma donatısı, peyzaj mimarlığı eğitimi 

 

Constructing seating equipment design in landscape architecture 

education  
 

Abstract  –  In landscape architecture profession using and designing equipment elements in a systematic way is as important 

as creating the space at least. There are some design criteria for equipment elements. When these are used in an accurate and 

convenient way favorable designs that improve life quality, meet user needs are formed. Seating equipments are the most 

common used equipment types. Therefore for landscape architecture students learning seating equipment design is 

fundamental. In this context in this study seating equipment models that were produced in Equipment Design course which 

aims to teach designing ergonomic and unique equipments in landscape architecture curriculum are evaluated.  

 

To this end “Equipment Design” course in the third term of Karadeniz Technical University, Landscape Architecture 

Department curriculum is discussed. This course which is selective aims to teach students how equipment-space compatibility 

can be achieved and how equipments can be dealt with in design process in terms of functional and aesthetic aspects. The main 

goal of this course is to teach how spatial identity can be established by integrating equipment elements with the space, with 

each other and with the activity type that they serve. In this study the seating equipments designed and produced by students in 

context of this course conducted in year 2017, were analyzed in terms of size, shape and creativity solutions. The students were 

requested to design a seating equipment and produce a model of it with 1/20 scale. Models made by students were analyzed in 

size, shape and creativity. As a result it was revealed that students can design seating equipments that are suitable for size and 

function, differ in size and creative in shape. 

 

Keywords- Equipment design, seating equipment, landscape architecture education 
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Özet – Hasır örme sanatı geçmişten günümüze var olmuş el sanatlarımızdan biridir. İnsanlığın var olmasıyla birlikte ihtiyaçlar 

doğmuş, bu ihtiyaçlar da zamanla doğadan elde edilmeye başlanmıştır. Hasır, kurumuş saz gövdelerinin birbirine geçirilmesiyle 

örülen, genellikle yer yaygısı, evlerin tavanını kapatmak veya bulgur gibi tahılları sermek için kullanılan bir yaygı türüdür. 

Hasırların kalınlığı yapıldığı kamışın incelik veya kalınlığına göre değişir. Neolitik çağdan beri var olan hasır dokumacılığı 

Türklerin de tarihinde yer alan ve bugün günümüzde de kırsal bölgelerde varlığını sürdüren el sanatlarımızdan biridir. Hasır otu 

olarak da bilinen bitkiden elde edilen hasır sanatı bazı kırsal bölgelerde insanlar için meslek olmuş ve aile ekonomisine de katkı 

sağlamıştır. 

Aksaray Akhisar köyünde de hasır dokumacılığı sanattan çok meslek olarak devam etmektedir. Hasır dokumacılığı denince akla 

ilk gelen yerlerden biri olan köyde bu meslek usta çırak ilişkisi ile günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Eskiden hemen hemen 

her evde dokunan hasırlar günümüzde çok fazla dokunmamaktadır. 

Yapılan araştırma ile Akhisar köyünde hasır örmeciliği, kullanılan malzemeler, kullanım alanları ve günümüzdeki durumu 

hakkında bilgi toplanılmış, bu bilgilerin paylaşımı amaç edinilmiştir. 

Anahtar Kelimeler – Hasır, dokuma, Akhisar, kamış 

 

AKSARAY AKHISAR VILLAGE ART OF MATTING 

Abstract – Matting is one of the handicrafts that have existed ever since. With the existence of mankind, the needs were born, 

and these needs began to be acquired from nature. Wicker is a type of mooring that is usually made by passing dried-up beets 

together, usually used to spread the ground, to close the ceiling of houses, or to harvest cereals such as bulgur. The thickness of 

straw depends on the fineness or thickness of the reed. The weaving weaving that has existed since the Neolithic period is one 

of the handicrafts which took place in the history of the Turks and continues today in the rural areas. The art of maturing, also 

known as straw mackerel, has become a profession for people in some rural areas and has contributed to the family economy as 

well. 

Aksaray In the village of Akhisar, straw weaving is still continuing as a profession. In the village, which is one of the first places 

to come to mind in terms of straw weaving, this profession has succeeded to come up with the apprentice relationship with the 

apprentice. The mats woven in almost every home in the past have not touched much today. 

With this research, information about matting, used materials, usage areas and current situation in Akhisar village has been 

collected and aimed to share this information..   

 

Keywords – Wicker, weaving, Akhisar, reed 

 

I. GİRİŞ 

Neolitik ve Kalkolitik dönemlerde hasır örgüye ve 

dokumaya ait arkeolojik veriler oldukça sınırlıdır. Anadolu‟da 

hasırcılık ve dokumacılığın yapıldığını gösteren ilk arkeolojik 

veriler M.Ö. 6000‟li yıllara kadar gider. Anadolu 

arkeolojisinde dokumacılığa ait arkeolojik veriler genelde 

Neolitik dönemin erken evrelerinden itibaren birçok 

yerleşimden bilinmektedir. Örneğin tahıl sapı veya hasırotu 

benzeri bitkilerin örülerek düz hasır yapılması veya 

sepetcilikte kullanılması erken Neolitik dönemin başlarından 

beri bilinmektedir. Yün dokumacılığı ile ilgili olarak yünün 

kullanımının varlığını ise Çatalhöyük örneklerinde olduğu gibi 

hem gerçek dokuma kalıntılarından hem de çanak çömleklerin 

kaidelerinde ele geçen dokumaya ait negatif izlerden 

bilmekteyiz. Yünün hayvanlardan temin edilmesi ve ip haline 

getirilerek dokumada kullanılması önemli bir süreçtir. Bu 

dönem için ketenin kültüre alınarak, sadece yağ elde etmek 

için değil, dokumada da kullanılmak üzere (keten ipliği) 

üretildiğini bu dönem için söyleyebiliriz. (Özdemir, 2012,s:1). 

Bitkisel örücülük, doğada kendiliğinden yetişen ya da 

kültüre alınmış bazı bitkilerin saplarını, yapraklarını, ince 

dallarını ya olduğu gibi ya da yararak ince şeritler haline 

getirdikten sonra çeşitli şekillerde örme ve değerlendirme 

işlemidir ( Kayabaşı, 2002, s:22).  

Hasır ve sepet üretiminde kullanılan tekniklerin sayısı 

sınırlıdır. Ayrıca bölgesel farklılıklar, teknolojik ayrıntıda, 
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malzeme seçiminde ve formlarda kendini gösterir. Ele geçen 

verilerden üretimin nasıl yapıldığını, üretim aşamalarını ve 

yöntemlerini anlamak mümkündür. Anadolu‟nun iklim 

koşulları bu tür dokumacılık ve hasırcılığa ait direk arkeolojik 

verilerin günümüze kadar ulaşması için elverişli değildir. 

Tekstil ve hasır ürünleri aşırı kuru iklime bağlı olarak 

korunduğu için, dokular ve malzemeler hakkında sadece Mısır 

coğrafyasında ele geçen örneklerden bilgi sahibi olmaktayız. 

Bunun tam aksi Anadolu‟da ise hasır ve dokuma izleri; bazen 

çanak çömleklerdeki negatif izlerden, bazen phytolit izlerinde, 

bazen de kil veya kerpiç üzerinde tespit edilebilmektir. 

Çatalhöyük‟te ele geçen kumaşa ait direk arkeolojik kalıntıları 

istisnai bir durum oluşturur. Çünkü Anadolu arkeolojisinde şu 

ana kadar gerçek dokumanın ele geçtiği tek yer Çatalhöyük 

olarak bilinmektedir. Prehistorik köy toplumları için tekstil, 

hasır ve sepetin önemli bir yere sahip olduğunu ve yaşadıkları 

mekânlarda bunları kullandıklarını özellikle Çatalhöyük 

yerleşiminde ele geçen arkeolojik verilerden bilmekteyiz. Bu 

veriler içerisinde ise çanak çömleklerin kaide kısımlarında yer 

alan negatif izler (hasırotu, tahıl sapı, keten, yün) büyük bir 

orana sahiptir(Özdemir, 2012,s:1). 

Teknik açıdan incelendiğinde dokumada iki farklı işlemin 

gerçekleştiğini görmekteyiz. Birincisi; liflerin uzunlamasına 

(çözgü) yani dikey olarak yerleştirilmesi ikincisi; yatay liflerin 

(atkı) dikey liflere geçirilmesi işlemidir. Kısacası dokumacılık 

bu iki sıranın iç içe geçirilmesinin keşfidir. Bu iç içe geçirilen 

maddelerin bükülebilmesi için yeterli esneklikte olması 

gerekmektedir. Böylece uzun bir lifin diğer bir sonraki sıraya 

ve ileriye atlayarak devamı kolay olur. Bir lifin uzunluğu ve 

esnek olması dokumanın devamlılığı probleminin çözülmesi 

demektir (Barber,1991,s: 9). 

Daha çok sazlık yerlerde yetişen hasırotu düz hasır 

yapımında kullanılmaktadır. Hasırotu yanı sıra kamış, ince 

ağaç dalları, ot ve benzeri maddeler kullanılarak da hasır örgü 

yapılabilmektedir. Hasırotu yetiştirmek için herhangi bir 

çabaya gerek yoktur, sazlık bölgelerinde kendiliğinden yetişen 

bir bitkidir ve suyu çok sever. Hasırotları, yetiştiği ortamda ya 

kökünden çekilerek ya da su seviyesinde sap kısmından orakla 

kesilerek toplanır. Kesilen hasırlar demetler halinde kurutulur. 

Çitlerin hazırlık aşamasında; öncellikle ana malzeme olan 

ve doğada hazır halde bulunan kamışın, dokuyacak kişi 

tarafından toplanıp, kurutulup hazır hale getirilmesi 

gerekmektedir(Zaimoğlu, Ö. 2012, s:130). 

Hasır, dürülerek ve yuvarlanarak kaldırıldığı için 

kullanılması kolaydır Halıların altında, duvar ve tavanda 

kullanılırken, rutubet geçirmemesi, havayı tutması, ucuz ve 

kolay bir dokuma şekli olması yüzünden asırlardır Türkler 

tarafından çok kullanılan bir yaygı türü olarak bilinmektedir. 

Geçmişten bu yana Anadolu’nun birçok yöresinde üretilen, 

hammaddesi doğadan temin edilen hasır dokuma ve sepetler, 

günlük ihtiyacı karşılamak üzere kullanılacak yere uygun 

biçimde çeşitli şekillerde tasarlanmıştır. Yörelere göre 

farklılıklar gösteren ürünler yapıldıkları bölgenin ihtiyacına, o 

yörede bulunan hammaddeye göre farklıklar göstermiştir. 

Kimi yörede sepetçilik gelişirken kimi yörede de hasır 

dokumalar gelişmiştir. Hasır dokumaların geliştiği yörelerden 

biri de Güneydoğu Anadolu Bölgesidir. Çit örücülüğünün 

tarihi geçmişi incelendiğinde; Türk boylarının konar-göçer 

yaşantılarından günümüze kadar gelen, kamış ve hasırların 

birleştirilmesinden oluşan, çadırlarda, çadırların bölünerek 

oluşturulan oda duvarlarında ve süslenmesinde kullanılan 

bitkisel örücülük tekniği ile oluşturulan bir el sanatı olduğu 

görülmektedir. Türkmenlerin konargöçer yaşamlarında 

çadırların önemli bir parçasını çitler oluşturmaktadır 

(Akpınarlı ve Ortaç, 2003: 1-2). 

 
Fotoğraf1 . Tavan örtmede kullanılan hasır dokuması 

 

Hasır dokumalar genellikle kırsal alanlarda tavan örtmede, 

tahılların kurutulmasında, yazları yer yaygısı olarak ve yazlık 

olarak yapılan kamelyaların yapımında kullanılır. 

 

 Aksaray Akhisar Köyü Hasır Dokumacılığı 

Akhisar Köyü, Aksaray'ın Merkez ilçesine bağlıdır. 

Ankara da kadim arşivinde 131 numarada kayıtlı, üçüncü 

Murat adına yazılan defterde bu köy, Hasan Dağı nahiyesine 

bağlı olarak gösterilmiştir. Eski Akhisar kayalar içerisinde 

sarp bir yerdedir. Mağara çoktur. Kale kalıntıları vardır. Çanlı 

Kilise'nin yer aldığı köyün ve çevresinin çok eski bir tarihi 

vardır. Üstündeki kayalarda gemi tokası olduğu söylenirse de 

bunların kale kapısı kalıntıları olduğu sanılmaktadır. Akhisar 

Köyünün genel geçim kaynakları tarım ve hayvancılık olup; 

köyün ekili arazisi Hasandağı bölgesindeki köyler arasında en 

geniş arazilerdendir. Yarı sulu tarım yapılmaktadır. 

Yetiştirilen tarımsal ürünler arasında, tahıl ürünleri başta 

olmak üzere endüstri bitkilerinden şeker pancarı, ayçiçeği, 

mısır ve yemlik bitkiler yetiştirilmektedir. Yetiştirilen 

ürünlerin büyük miktarı satılarak önemli bir gelir kaynağını 

teşkil etmektedir. Hayvancılık yönünden ise büyükbaş ve 

küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Elde edilen süt ve 

peynirler satılarak aile bütçelerine ek gelir sağlanmaktadır 

(Ağırbaş,2017). 

 

 

    Resim1 . Akhisar köyü 

(https://www.google.com.tr/=aksaray+akhisar+köyü 05 ekim 

2017). 

Aksaray Akhisar Köyü'nde hasır örme sanatının başlangıç 

tarihi net olarak bilinmemekle beraber hemen hemen köyün 

kurulması tarihine bağlanmaktadır. Hasır örme bir dönem 

geçim kaynaklarından biri iken günümüzde bu meslekle 

uğraşan kişi sayısının büyük oranda azaldığı görülmektedir. 

Ham maddesini doğadan elde edilen hasır örmeciliği gelişen 
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teknoloji, sanayinin büyümesi ile hazır üretim gibi önüne 

geçilemeyen sebeplerden dolayı eski önemini kaybetmiştir 

(Ağırbaş,2017). 

Günümüzde kasabada bu meslekle uğraşanlar olsa da hasır 

örme sanatı da diğer el sanatlarımız gibi özellikle de 

gençlerimizin ilgisizliğinden ve el emeğinin hak ettiği değeri 

almaması sonucu kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya 

gelmiştir. Köyde bu mesleği icra eden bayanlarla yapılan 

görüşmelerde bu mesleği gelecek nesillere bırakma gayreti 

içinde oldukları görülmektedir. Hasır örme sanatı ile bugün 

bile elde edilen kazançlar aile ekonomisine katkı 

sağlamaktadır. 

 

 Hasır Dokumada Kullanılan Araç ve Gereçler  

Kamış:  Eskiden bölgede sazlık olarak bilinen yerde 

yetişen kamışlar yaz aylarında orak diye bilinen araçla 

kökünden kesilerek kurutulan doğada yetişen bir 

bitkidir(Duru, 2017). 

 

 
Fotoğraf 2. Kamışların kurutulması(Kılıç Karatay, 2017) 

 

Yuvak Taşı: Kurumuş kamışlar örülmeye başlamadan 

önce ıslatılır ve yumak taşı ile üzerinde gezilerek kamışların 

yaprak ve diğer fazla olan parçalarından ayrılmasında 

kullanılan, kum ve çimentodan yapılmış yüzü pürüzlü olan 

araçtır (Duru, 2017). 

 

 
Fotoğraf 3. Yuvak Taşı (Kılıç Karatay, 2017) 

 

Bıçkı: Yuvakla kamışların temizlendikten sonra 

kamışların boyunu ayarlamak için her iki ucuda kesilmesinde 

kullanılan araçtır (Duru, 2017). 

 
Fotoğraf 4. Bıçkı aleti (Kılıç Karatay, 2017) 

 

Yaracak: Temizlenen kamışların örülmeye geçilmeden 

önce ortasından yararak yada açarak düz şeritler haline 

getirilmesinde kullanılan araçtır. Yaracak diktörtgen şeklinde 

olup bir kenarı açık, ortasında ise keskin bıçak sabitleştirilmiş 

ağaçtan yapılmıştır (Darılmaz, 2017) 

 

 
Fotoğraf 5. Yaracak Aleti (Kılıç Karatay, 2017) 

 

Orak: Sazlıkta yada kanal boylarında yetişen kamışların 

biçilme işleminde kullanılan yarım ay şeklindeki araçtır (Duru, 

2017). 

 
Fotoğraf 6. Orak Aleti (Kılıç Karatay, 2017) 

 

Hasır Dokuma işlem Basamakları 

Genellikle yaz aylarında sazlık bölgelerde yetişen kamışlar 

orakla biçilerek demetler halinde kurutulmaya bırakılır 

(Darılmaz, 2017) 
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Fotoğraf 7. Kamışların demet halinde kurutulması(Kılıç 

Karatay, 2017) 

 

Kurutulan kamışlar daha sonra su ile ıslatılarak yuvak taşı 

ile üzerinde gezilerek kamışların hem yumuşaması hem de 

temizlenmesi sağlanır. Temizlenen kamışların boyu bıçkı ile 

kesilerek hemen hemen hepsinin aynı ölçüde olması sağlanır. 

Ölçüleri ayarlanan kamışlar ortalarından yaracak ile açılarak 

yuvarlak olan kamışlar şerit haline getirilir(Duru, 2017). 

 

 
Fotoğraf 8. Yaracak ile kamışların açılması (Kılıç 

Karatay, 2017) 

 

Rafya şeriti şeklini alan kamışlardan ilk olarak birkaç 

tanesi ile bez ayağı tekniğinde olduğu gibi bir alttan bir üstten 

geçirilerek dokumaya başlanır (Duru, 2017) 

 

 
Fotoğraf 9. Bezayağı tekniği ile hasır örme (Kılıç 

Karatay, 2017) 

 

Hasır dokumada dokuyucu dokumayı enine boyuna 

genişleterek dokumaya devam eder. dokumanın eninde veya 

boyunda istenilen ölçüye gelmesi durumunda biten kenarda 

bulunan kamış uçları dokumanın içine yedirilerek sökülmesi 

engellenir(Darılmaz, 2017) 

 

 
Fotoğraf 10. Biten uçların dokumanın içine tedirilmesi 

(Kılıç Karatay, 2017) 

 

Dokuma bitimi her kenarda aynı zamanlarda olmaz. 

dokuma işlemini yapan kişinin dokuma yönünde öncelik 

değişebilir. Dokumalarda genellikle en ve boy birbirine paralel 

ilerler (Duru, 2017) 

 

 
Fotoğraf 11. Dokumada en ve boyun paralel ilerlemesi 

(Kılıç Karatay, 2017) 

 

Biten hasır dokumalar sert olduğu için katlanmaz. Bu 

nedenle rulo yapılarak muhafaza edilir (Duru, 2017) 

 

 
Fotoğraf 12. Biten Hasır dokumalarının rulo yapılması 

(Kılıç Karatay, 2017) 
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II. SONUÇLAR 

Hasır yapımında çok eski olarak bilinen Akhisar köyünde 

günümüzde kadınlar bu sanatı yaşatma çabası içinde olup 

başarabildikleri kadar genç nesle öğretmektedirler. Hasır örme 

sanatının unutulmaması ve üretimin devamı için kendi 

çocuklarına ve istek duyan gençlere öğretmeye 

çalışmaktadırlar. Yapılan hasır dokumaları ile aile katkısına 

destek sağlamaktadır. 

Hasır sanatı ilk olarak soğuktan korunmak için evlerin 

tavanını ve yer yaygısı olarak ihtiyaç sonucu doğmuş bir 

meslektir. Hasır dokumacılıkta bütün gerekli malzemeyi doğa 

insanoğluna hiçbir emek sarf etmeden bedava vermiştir. 

İnsanoğlunun yapması gereken tek şey doğaya zarar vermeden 

bu güzel imkanlardan yararlanmaktır.  

Her geçen gün yok olan ve sadece birkaç kişi ile varlığını 

sürdürmeye hasır dokumalar oldukça azalmış yerini 

fabrikasyon ve daha ucuz ürünlere bırakmıştır. Bundan elli yıl 

öncesine kadar hasır dokuma yapılmakta iken sadece 

şimdilerde ise birkaç bayan ile sınırlı kaldığı bir gerçektir.  

Yörede dokuma yapan bayanlardan aldığımız bilgilere göre 

çırak bulma sıkıntısı, elde edilen ürünlerin satışında pazarlama 

sıkıntısı, talebin azalması ve hammadde azlığı gibi 

nedenlerden dolayı yok olan hasır dokuma sanatının açılan 

kurs, sempozyum ve seminerler ile canlı tutulacağı 

düşünülmektedir. 

Kasaba halkının özelliklede bayanların ilgi ve becerisiyle 

bugünümüze kadar gelebilen hasır dokumacılığı sanatının 

gençlere bir miras olarak kalması için köy halkı ve İl kültür 

müdürlüğünün desteği ile halk eğitim meslek edindirme 

kursları açılarak bu konuda gerekli destekler verilmelidir. 
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Özet –  Bu çalışmada, ev tekstili üreten bir firmanın dikim bölümünde, çalışanların operasyonlarını standardize etmek amacıyla 

iki el hareket analizi gerçekleştirilmiştir. Toplamda dört farklı operasyon için gerçekleştirilen çalışmada, öncelikle gelen 

siparişlerin sıkılığına bakılarak, üzerinde çalışılacak ürün seçilmiş ardından ürünün iş akış şeması çıkarılmıştır. Mevcut durumun 

analizi için çalışanların iş yapış şekilleri videoya kaydedilmiş, daha sonra dört operasyonun ortalama süreleri (31.85 40.40 43.47 

64.30 saniye) ve standart sapmaları (4.40 6.96 5.96 12.81 saniye) hesaplanmıştır. Yavaş çekimde seyredilen görüntüler, çalışma 

kapsamında hazırlanan iki el hareket formuna aktarılmıştır. ECRS (Eliminate, Combine, Rearrange, Simply) prensipleri 

çerçevesinde incelenen operasyonlar için çeşitli öneriler getirilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler –Konfeksiyon, ev tekstili üretimi, dikimhane, iki el hareket analizi 

 

I. GİRİŞ 

Günümüzde ürün ve üretim teknolojilerinde yaşanan hızlı 

gelişmeler, pazarlardaki değişimler, özellikle pazarların 

önemli ölçüde doyuma ulaşması, müşterilerin daha bilinçli ve 

seçici olması gibi faktörler işletmelerin müşteri odaklı 

yaklaşımlara yönelmesini sağlamıştır. Tüketicilerin ihtiyaç ve 

beklentilerine uygun ürünlerin tasarlanması bu ürünlerin hızlı 

tüketimini hızlandırmış̧ ve yeni ürünler talep edilir olmuştur. 

Bu durum piyasaya sürülen ürün çeşidini arttırmış̧ ve ürün 

yaşam sürelerini kısalmıştır. Bu şartlar altında işletmelerin 

başarılı olması da giderek zorlaşmaktadır [1]. 

Ev tekstili, genel olarak evleri dekore etmek amacıyla 

kullanılan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Sentetik iplikler 

ve kumaşların yanı sıra, pamuk, keten, ipek ve yün gibi doğal 

ipliklerden yapılan kumaşlar da sektörün ham maddeleri 

arasındadır. Bu sektör raporu kapsamına giren ürünler şu 

şekilde sınıflandırılmaktadır:  

• Döşemelik ve Perdelik Kumaş, 

• Yatak Örtüleri ve Diğer Mefruşat Eşyası,  

• Yatak Çarşafları, 

• Tüller ve Dantelalar,  

• Battaniyeler, 

• Masa Örtüleri,  

• Yastık, Yorgan ve Uyku Tulumları, 

• Elişi Duvar Halıları, 

• Havlu ve Bornozlar, 

• Perdeler ve Yatak Farbalaları, 

• Diğer Ev Tekstili Ürünleri, 

Ev tekstili ihracatı 2017 yılı Ocak – Aralık döneminde %3,1 

oranında artarak 1,9 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

2018 yılı Ocak ayında ise ev tekstili ihracatı %8,9 oranında 

artışla 151 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

2017 yılı Ocak – Aralık döneminde ürün grupları bazında ev 

tekstili ihracatı incelendiğinde, en önemli ürün grubu olan 

havlu ve temizlik bezlerinde ihracatımızın %2,0 oranında 

artışla yaklaşık 653 milyon dolar değerinde gerçekleştiği 

görülmektedir. Bu ürün grubunun toplam ev tekstili 

ihracatımızdaki payı %34,3’dür. Bu ürün grubunda 2018 yılı 

Ocak ayında ise %2,2 oranında artış kaydedilmiştir.  

2017 yılı Ocak – Aralık döneminde ev tekstili ihracatımızda 

ikinci önemli ürün grubu, %0,9 oranında gerileyerek 530 

milyon dolar değerinde gerçekleşen yatak çarşafı grubudur. 

Toplam ev tekstili ihracatımızın %27,9’unu oluşturan bu ürün 

grubunun 2018 yılı Ocak ayı ihracatı ise %14,8 oranında 

artmıştır [2]. 

Yukarıda bahsedilen ihracat değerleri incelendiğinde 

görülmektedir ki yatak çarşafı grubuna olan talep giderek 

artmaktadır. Bu nedenle bu ürün grubun üreten işletmelerin 

verimliliğinin arttırılabilmesi için, verimliliği etkileyen 

faktörlerin çok iyi anlaşılması ve bu faktörlerin iyi yönetilmesi 

gerekmektedir. Verimliliği arttırmak için kullanılan pek çok 

yöntem ve yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan en ekonomik 

ve uygulaması kolay olanı iki el hareket analizidir.  

Bu çalışmada, ev tekstili konfeksiyonu işletmesinde iki el 

analizi uygulaması gerçekleştirilmiştir. Dikimhane 

bölümünde, farklı çalışanlar üzerinde gerçekleştirilen 

uygulama sonucunda elde edilen bulgular analiz edilmiştir ve 

çeşitli öneriler getirilmiştir. 

II. MATERYAL VE METOT 

Bu bölümde verimliliğin tanımı, önemi anlatılmış, metot 

etüdü ve iki el analizi açıklanmıştır. Metot etüdü ve iki el 

analizi yapılırken izlenmesi gereken koşullar ve gerekli 

aşamalar hakkında bilgi verilmiştir.   

Verimlilik Kavramı ve Verimlilik Artırma Teknikleri 

Verimlilik, kaynak kullanımının etkinliği olarak ifade 

edilmektedir. Teknik açıdan değerlendirildiğinde ise, 

verimlilik üretimde kullanılan girdiler ile yaratılan çıktılar 

arasındaki oran olarak tanımlanmaktadır [3]. 

Verimliliği arttırmak üzere kullanılan pek çok mühendislik 

yaklaşımı bulunmaktadır. Bunlardan en temel olanı ‘iş 

etüdü’dür. İş etüdü, iş ölçümü ve metot etüdü tekniklerini 

kapsamaktadır. Bu teknikler ve bunların birbirleriyle ilişkileri 

Şekil 1’de açıklanmaktadır. 
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Şekil 1. İş etüdü teknikleri ve birbirleri ile ilişkileri [4]  

 

İş ölçümü, nitelikli bir işçinin, belli bir işi, belli bir çalışma 

hızıyla (randıman) yapması için gereken zamanı saptamak 

amacıyla geliştirilmiş tekniklerin uygulamasıdır [1]. 

Metot etüdü ise daha kolay ve etken yöntemlerin 

geliştirilmesi, uygulanması ve maliyetlerin düşürülmesi amacı 

ile bir işin yapılışındaki mevcut ve önerilen yolların sistematik 

olarak kaydedilmesi ve eleştirilerek incelenmesidir. İki el 

hareket analizi bu kapsamda ele alınan tekniklerden biridir. 

İş Yerindeki Hareketler ve Hareket Ekonomisi Prensipleri  

İşçinin işini olanaklar içinde en uygun koşullar altında 

yapabilmesinde önemli rol oynayan “hareket ekonomisi” 

ilkeleri deneyler sonucu elde edilmiş ve ilk kez hareket 

etüdünün kurucusu Frank Gilberth tarafından kullanılmıştır.  

İnsan vücudunun kullanılması üzerine temel prensipleri 

şunlardır; 

• İki el sürekli aynı anda çalışmalıdır,  

• İki elin uzanması gereken iki ayrı nokta var ise, uzaklıkları 

birbirine eşit olmalıdır,  

• Tüm parçalar maksimum ve normal yerleşim mesafesinde 

bulunmalıdır, 

• İki el aynı anda harekete başlamalı ve aynı anda 

durmalıdır, 

• İki el, dinlenme süresi dışında, aynı anda boş 

kalmamalıdır, 

• Kolların hareketi simetrik ve zıt yönlü olmalı ve hareketler 

aynı anda yapılmalıdır, 

• El ve bacak hareketleri, işin yeterince yapılabilmesini 

sağlayabilecek en alt sınıflandırmaya göre yapılmalıdır, 

• Momentum, işçinin kolayına gelecek şekilde ayarlanmalı 

ve adale gücü gerekli yerlerde de en düşük düzeye 

indirilmelidir, 

• Kıvrımlı hareketler, ani ve sert yön değiştirmeleri 

kapsayan doğrusal hareketlere tercih edilmelidir, 

• “Balistik” serbest hareketler, sınırlı ya da kontrollü 

hareketlerden daha çabuk, daha kolay ve daha doğru olarak 

yapılır, 

• Bir işlemin otomatik olarak yapılmasında ve yumuşaklıkta 

uyum esastır ve iş, gerektiği yerde kolay ve doğal bir uyuma 

olanak verecek şekilde düzenlenmelidir. 

• Çalışma yeri, işçinin en az göz hareketini gerektirecek 

uygun bir görüş alanı içine yerleştirilmelidir.  

İşyerinin düzenlenmesi ile ilgili temel prensipleri şunlardır; 

• Alışkanlık sağlamak üzere bütün araç ve malzemeler için 

sabit yerler bulundurulmalıdır, 

• Araçlar ve malzemeler aramayı azaltmak için önceden 

uygun yere konup, uygun biçimde düzenlenmelidir, 

• Eğimli taşıma düzeni, sandıklar ve kaplar malzemelerin, 

çalışma noktalarının elden geldiğince yakınına ulaştırılmasını 

sağlayacak şekilde kullanılmalıdır, 

• Araçlar, malzemeler ve yönetme kolları işçinin en geniş 

çalışma alanı içine yerleştirilmeli ve bunların işçiye mümkün 

olduğu kadar yakın olmaları sağlanmalıdır, 

• Malzemeler ve araçlar en iyi hareket sırasını sağlayacak 

şekilde düzenlenmelidir, 

• İşçinin biten işi göndermek üzere ellerini kullanmasını 

önlemek amacıyla, fırlatma ya da bırakma sonucu işin 

kendiliğinden bir sonraki yere gitmesini sağlayacak düzenler 

kurulmalıdır, 

• Uygun ışıklandırma için gerekli önlemler alınmalı ve işe 

göre iyi bir oturma sağlayacak tip ve yükseklikte sandalye 

sağlanmalıdır. Çalışma yerinin ve sandalyenin yüksekliği, 

ayakta ya da oturarak çalışmaya elverecek şekilde 

ayarlanmalıdır, 

• İşyerinin rengi, yapılan işin rengiyle zıt olmalı, böylelikle 

göz yorgunluğu önlenmelidir [4]. 

İki El Analizi ve Analiz Şeması 

İki el analiz şeması, tek bir operatörün genellikle video 

kaydı çözümlemelerine dayanarak, ortak bir zaman ölçeği 

üzerinde, ellerinin (ya da kollarının) etkinliklerinin birbirleri 

ile ilişkili olarak kaydedildiği, sağ ve sol el hareketlerini 

inceleyen bir süre şemasıdır. 

İki el analiz şeması, süreç şemalarının özel bir şeklidir, 

çünkü şema işçinin hareketli ya da sabit duran ellerinin 

durumlarının (bazen ayaklarının) birbirlerine, bazen de zaman 

göstergesine olan ilişkilerine göre gösterir. Hangi elin ne kadar 

süre boşta kaldığını görmek açısından faydalıdır. Şema 

formunun üzerinde zaman göstergesinin bulunmasının yararı, 

belli bir anda, iki elin birbirine göre ne yaptığını göstermesidir 

(Şekil 2). 
Operatörün Adı :   

Gözlemci :    Etkin zaman

Sol el Sağ elÖzet

Kayıp zamanMetod/Yöntem :  

Model Adı :    
Çevrim 

Zamanı       

Çalışma alanı Düzeni:  

Sol El Hareketi Sembol
Dakika\

saniye

Dakika\

saniye
Sembol Sağ El Hareketi

 

Şekil 2. İki el analiz şeması örneği  

İki el analiz şeması, tam bir iş devresinin kaydında, 

genellikle hızla yinelenen kısa süreli işlemler için kullanılır. İş 

akımı şemasında tek bir işlem olarak gösterilen olaylar burada 

birçok öğelere bölünmüş olarak gösterilebilirler.  
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Mevcut Metodun İncelenmesi ve Alternatif Çözümlerin 

Geliştirilmesi 

İki el hareket analizinde video kayıt aşamasından sonra 

metodun incelenmesi ve alternatif çözümlerin geliştirilmesi 

gerekmektedir. İnceleme aşamasında sorulacak bazı sorular, 

alternatif metotların oluşturulmasında kullanılacak bazı 

yaklaşımların neler olması gerektiğine karar vermeyi 

kolaylaştırmaktadır. Bu yaklaşımlar, ECRS (Eliminate -

kaldırma-, Combine -birleştirme-, Rearrange -yeniden 

düzenleme-, Simply -basitleştirme-) başlığı altında şöyle 

özetlenebilir [5]; 

• İşin tamamlanmasına katkısı olmayan faaliyetlerin 

kaldırılması, 

• İşin bünyesinde bulunan faaliyetlerin veya iş elemanlarının 

birleştirilmesi, 

• İşin bünyesinde bulunan faaliyetlerin veya iş elemanlarının 

yapılış sırasının değiştirilmesi, 

• İşin bünyesinde bulunan faaliyetlerin veya iş elemanlarının 

basitleştirilmesidir. 

Konuyla ilgili en temel yaklaşımlar şu şekilde 

sınıflandırılmaktadır [6]; 

• En kolay elemine edilecek şey ‘bekleme’dir, 

• Ard arda gelen iki operasyonu birleştirmek, ‘bekleme’yi 

elemine eder, 

• Bir otomat birçok operasyonun birleştirilmesini sağlar, 

• Herhangi bir hammaddenin işlenme alanına 

yakınlaştırılması en kolay basitleştirme şeklidir. 

III. BULGULAR 

Çalışmanın başında iki el hareket analizi uygulaması için ilk 

olarak çarşaf ve yastık kılıfı setinin tüm üretim süreci 

çıkarılmıştır (Şekil 3).  

 

 
Şekil 3. Modelin iş akış şeması 

 

Ancak kenarı lastikli (fitted) çarşafın üretiminde (askılı 

sistem kullanıldığı) işlemin manuel özellikleri yok denecek 

kadar az olduğu için iki el hareket analizi bu üretim hattında 

gerçekleştirilmemiştir. Kenarı reçmeli çarşafın üretiminde ise 

çalışma süresinin yeterli olmaması nedeniyle, bu çalışmada, 

üretim hattı dört farklı operasyondan oluşan yastık kılıfı bandı 

incelenmiştir. İki el analiz şeması söz konusu dört operasyon 

için doldurulmuştur.   

Reçme Aparat Operasyonu 

Düz dikiş makinasında bulunan bir işçi tarafından 

yapılmaktadır. Kesilmiş olan yastık kılıfı parçaları masada 

işçinin sol tarafında bulunmaktadır. Yastık kılıfının iki ucunu 

sırayla 10 cm içeri katlayarak makinaya beslemektedir. Bu 

işlem sonucunda iki ucuna reçme yapılmış yastık kılıfı 

parçaları bir sonraki işlem için makinanın arka kısmında 

biriktirmektedir.  

Yastık Yan Overlok Operasyonu 

Overlok makinasında bulunan bir işçi tarafından 

yapılmaktadır. Reçmeleri yapılmış parçaların iki kenarını 

birleştirerek overlok ile dikilmektedir. Yekpare olan yastık 

kılıfının iki uzun kenarı overlok ile birleştirilirken bir kenarın 

alt kısmına etiket takılmaktadır. Bir sonraki işlem için masanın 

arka kısmına biriktirilmektedir.  

Ters yüz ve İki Yan Çima Operasyonu 

Düz dikiş makinasında bulunan bir işçi tarafından 

yapılmaktadır. Overlok işleminden gelen birleştirilmiş 

yastıklar kumaşın ön yüzünden yapıldığı için, bu operasyon 

için kumaşın ters yüzü çevrilmektedir. İşçi önce ters yüz işlemi 

ve iplik temizleme yaptıktan sonra dikime başlamaktadır. Sol 

tarafında bulunan parçaları üst ve alt parça uçlarını birbirine 

hizalayarak makinaya beslemektedir. İki uzun kenara yapılan 

çima dikişinden sonra kontrol katlamaya verilmektedir.  

Kontrol ve Katlama Operasyonu 

Son operasyondan gelen yastıklar kontrol katlama işçilerine 

verilmektedir. İşçi mamul haline gelmiş yastıkların önce 

ipliklerini temizleyerek metolarını yapıştırmaktadır. Önünde 

birikmiş olarak duran yastıkları sol tarafına düz bir şekilde 

masada katlamaya hazır yerleştirmektedir. Bu yastık kılıfı 

modelinde bir paket içerisinde iki adet yastık kılıfı 

bulunmaktadır. İşçi katlama yaparken üstteki ürünün içeri 

doğru katlayarak arasına ara kartonu yerleştirmektedir. 

Kenarlarını içeri katlayarak üst üste kapatılıp katlanmaktadır. 

IV. TARTIŞMA VE DEĞERLENDİRME 

Dört farklı operasyon için gerçekleştirilen iki el hareket 

analizi bulguların şu öneriler getirilmiştir: 

 Reçme aparat operasyonu için; kumaşların iki ucu da 

işçiye dönük olarak katlanılmış bir şekilde 

ulaştırılmalıdır. Ayrıca işlem gerçekleştirilirken işçinin 

bedeni kumaş ile hareket etmemeli, dikim boyunca sol eli 

sabit kalmalı ve kumaşı olabildiğince geriden tutarak 

dikmelidir. Böylece durmaya gerek kalmadan daha uzun 

bölümler kesintisiz dikilebilecektir. 

 Yastık yan overlok operasyonu için; işçinin overlok işlemi 

boyunca kumaşı hiç durmadan makinaya besleyebilmesi 

için kumaşın en uç noktasından tutmalıdır. Böylece duruş 

süreleri elemine edilebilecektedir. Overlok işlemi 

sırasında kullanılan dikiş etiketi için, sağ ve sol elin kayıp 

zamanını sıfıra indirgemek amacıyla etiket rulosu 

şeklinde bir mekanizma yapılması önerilmiştir. Uzanması 

gereken materyale daha hızlı ulaşacak ve kumaş katının 

arasına yerleşimi daha kolay olacaktır. 
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 Ters yüz ve iki yan çima operasyonu için; çalışan dikime 

başlamadan önce iplik temizleme ve ters yüz işlemlerinin 

tümünü gerçekleştirdikten sonra, dikime başlamalıdır. 

Böylece her yeni parça gelişinde makas alma-bırakma 

sürelerinden kazanç sağlanacaktır. 

 Kontrol ve Katlama Operasyonu için; masalar işçiye göre 

optimum yüksekliğe çıkarılmalıdır. Ayrıca işçi sağ ve sol 

ellerini kullanırken işlem için gerekli materyalleri 

kendisine göre kısa mesafeli ve ulaşılabilirliği kolay bir 

şekilde yerleştirmeli ve öyle kullanmalıdır. 

 Bunların dışında, çalışma saati boyunca her operasyon 

bazında istenilen standart adetleri takip edebilmek için 

işçiler makinalarına sayaç yerleştirmiş olup, operasyon 

bittikten sonra bunun tuşuna basmak için sağ elini 

kullanmaktadır. Bu sayacın işçiye olan mesafesi en aza 

indirgenmeli ve ergonomik bir şekilde tasarlanmalıdır. 

 Ayrıca dikim yapılan tüm masalarda, dikiş makinalarının 

yüksekliğinin ana masadan kısa olduğu gözlemlenmiştir. 

Bu durum nedeniyle, dikilen parça, ana masaya 

takılmakta, çalışan kişi her 30 cm’lik dikişte durarak, 

parçayı düzeltmektedir. Akıcı bir dikiş bandı için dikiş 

makinasının yüksekliğinin masadan eşit ya da fazla 

olması gerekmektedir. Yapılan ölçüm sonuçları Tablo 

1’de verilmektedir. 

Tablo 1. Masa yükseklikleri 

Makine Tipleri 

Ana masa  

yüksekliği 

(cm) 

Dikiş makinası  

 masası 

yüksekliği (cm) 

Fark 

(cm) 

Reçme makinası 76 73,5 2,5 

Overlok makinası 76,5 74 2,5 
Düz dikiş makinası 75 73 2 

 

V. SONUÇ 

Ev tekstili üretim bandında gerçekleştirilen bu çalışma ile 

çuval tipi yastık kılıfı modelinin üretiminde dört temel 

operasyon için iki el hareket analizi uygulaması yapılmıştır. 

Çalışma sonucunda çeşitli önerilerde bulunulmuştur.  

Herhangi bir üretim bandında sağlıklı bir hat dengeleme 

yapılabilmesi öncelikle, tüm operasyonlar için standart 

zamanların oluşturulması ve ölçülmesi gerekmektedir. Ancak 

operasyonlara ait standart zamanların olabilmesi için tüm 

operasyonların standart bir metotla yapılması gerekmektedir. 

Operasyonlara ait en uygun standart metotların 

geliştirilmesi için gerçekleştirilen bu çalışmada yapılan 

gözlemler sonucunda, çalışanlara ait operasyon sürelerindeki 

varyasyon Tablo 2’de verilmektedir. İşlemler arasındaki süre 

farklılıkları ve standart sapma değerleri çalışanların kendi 

üretim sürelerinde bile oldukça fazla varyasyon olduğunu 

göstermektedir. 

Oysa metot etüdü çalışmaları, temelleri 1910’lu yıllarda 

atılmış, uygulama sırasında işletmeye hiçbir maddi yük 

getirmeyen niteliklere sahiptir. Burada önemli olan nokta 

işletme yöneticilerin ve çalışanların değişikliğe açıklıkları ve 

uygulamada bunu gerçekleştirmeleridir. Söz konusu 

çalışmanın bu konuda farklı bir uygulama örneği olması 

temenni edilmektedir. 

TEŞEKKÜR 

Çalışmanın uygulanması sırasında, veri toplama 

aşamasında sağladığı destek için Nurgül LEVENT’e teşekkürü 

bir borç bilirim.  

Tablo 2. Çalışanların süre varyasyonu 

Ölçümler 

Operasyonlar (sn) 

Reçme 
Yastık yan 

overlok 

İki yan 

çima dikiş 

Kontrol 

katlama 

1 32 36 51 60 
2 27 35 43 101 

3 27 34 39 57 

4 39 29 53 67 
5 35 43 45 59 

6 38 42 52 54 

7 35 40 35 50 
8 30 32 38 61 

9 27 42 43 52 

10 26 53 38 95 
11 28 45 46 54 

12 27 55 49 58 

13 30 37 39 75 
14 33 46 48 70 

15 28 46 48 68 

16 33 42 42 59 

17 38 49 52 58 

18 34 34 44 62 

19 40 35 33 67 
20 30 33 36 59 

Ortalama 

süre(sn) 
31,85 40,4 43,47 64,3 

Standart 

sapma (sn) 
4,40 6,96 5,96 12,81 

KAYNAKLAR 

[1] Z. Demirbaş, “Verimlilik Arttırma Tekniği Olarak Metot Etüdü Bir 

Hazır Giyim İşletmesinde Uygulanmasının İşletme Performansına 
Etkileri”, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal 

Bilimleri Enstitüsü, İzmir, Türkiye, 2010. 

[2] İTKİB Genel Sekreterliği. 2018. http://www.ithib.org.tr/tr/bilgi-
merkezi-raporlar-aylik-ihracat-degerlendirme-bilgi-notlari-2018.html 

[3] Ş. Tekedereli, “Örme Kumaş Konfeksiyonunda Çalışan Performansının 

Sentetik Değerlendirme Yöntemi ile İncelenmesi” Lisans Tezi, Çorlu 

Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Namık Kemal 

Üniversitesi, Tekirdağ, Türkiye, 2013. 
[4] G. Kanawaty, Introduction to Work Study, 4th ed, International Labour 

Office, Geneva, 1992. 

[5] M. Kurt, M. Dağdelen. İş Etüdü. Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti, Ankara, 
Türkiye, 2003. 

[6] F. E. Meyers, J. R.  Stewart, Motion and Time Study for Lean 

Manufacturing, 3rd ed., Prentice Hall, New Jersey, 2002. 

265



                      
 
 
 

 

 

 

 

SETSCI Conference Indexing System, 
Volume 2 (2018), 266-270 

 

Jeotermal Enerji Kullanılarak Termoelektrik Jeneratör İle Elektrik 

Enerjisi Üretimi 

Ramazan Kayabaşı1, Kemal Atik2  
1 Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO, Erciyes Üniversitesi, Kayseri 

2 Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO/Fen Bilimleri Enstitüsü, Erciyes Üniversitesi, Kayseri 
*Corresponding author: rkayabasi@erciyes.edu.tr 

+Speaker: rkayabasi@erciyes.edu.tr 

Presentation/Paper Type: Oral / Full Paper 

 

Özet - Jeotermal enerji varlığını dünyanın kuruluşundan bu yana sürdürmüş temiz bir enerji türüdür. Her geçen yıl yeni 

jeotermal alanlar bulunmakta ve kullanım alanları hızla artmaktadır. Enerji maliyetlerinin yükselme eğiliminde olduğu 

günümüzde jeotermal enerji alternatif kaynak olarak önemi artmaktadır. 

 

Bu çalışmada jeotermal enerji ile çalışan termoelektrik jeneratör imalatı yapılmıştır.  8 adet TEC1-12706T125 termoelektrik 

modülün kullanıldığı sistem laboratuar şartlarında denenmiştir. Termoelektrik modüllerin bir yüzeyi sıcak su ile ısıtılmış diğer 

yüzeyi şebeke suyu ile soğutulurken elde edilen sıcaklık farkı ile elektrik enerjisi üretilmiştir. Üretilen elektrik enerjisi bir 

direnç üzerinde harcanarak gerilim, akım ve sıcaklık değerleri ölçülmüştür. Ayrıca üretilen elektrik enerjisi ile LED’li 

aydınlatma sistemi de çalıştırılmıştır.   

 

Çalışmanın sonucunda jeotermal kaynakların sıcaklık değerleri termoelektrik jeneratörün çalışması için elverişli olduğu 

anlaşılmıştır. Sıcak su girişi 70 ºC için gerilim 6 V, üretilen elektriksel güç 2.5 W olarak bulunmuştur. Bu sistem ayrıca LED’li 

aydınlatma sistemini çalıştırabilmiştir. Su sıcaklığı ile üretilen gerilim doğrusal olarak; güç ise parabolik olarak artmaktadır. 

Jeotermal enerjinin sabit sıcaklığı sayesinde istenilen güçte TE jeneratör tasarımı yapmak mümkündür. Modül sayısı 

artırılarak; farklı ebatlarda tasarlanarak farklı ihtiyaçlara cevap vermesi mümkündür. Termoelektrik jeneratörlerin benzer 

şekilde motorlardaki atık ısı, soba ve kazan yüzeylerinin ısısı, güneş enerjisi vb. ile çalışması mümkündür.  

 

Anahtar Kelimeler - Termoelektrik Modül, Termoelektrik Jeneratör, Verim. 

 

 

Abstract – Geothermal energy is the kind of clean energy that has existed since the foundation of the earth. Every year new 

geothermal fields are found and usage areas are increasing rapidly. As energy costs tend to increase, the importance of 

geothermal energy as an alternative source is increasing.  

 

In a circuit formed by connecting two different semiconductor materials together in series, the electrical voltage is measured if 

different temperatures are applied to their surfaces. This voltage is also referred to as the "seebeck voltage". The measured 

voltage is proportional to the temperature difference between the surfaces of the materials. 

A thermoelectric generator running on geothermal energy is produced in this study. 8 TEC1-12706T125 thermoelectric 

modules were used in the system to conduct the tests in laboratory conditions by heating one side with hot water, and the other 

side with the tap water. Electricity was generated by the temperature difference obtained. The electricity produced was wasted 

on a resistor and the voltage, current, and the temperature of the system were measured. Besides, a battery was charged with 

the generated electricity and a LED was fed for illumination.  

 

As a result of the study, it has been understood that the temperature values of the geothermal resources are suitable for the 

operation of the thermoelectric generator. The voltage for hot water inlet 70 ºC was found to be 6 V, and the electrical power 

generated was 2.5 W. This system could also operate the LED lighting system. The tension produced by the water temperature 

is linear; power is increasing parabolically. Due to the constant temperature of the geothermal energy it is possible to design 

the TE generator with the desired power. By increasing the number of modules; it is possible to design different sizes to meet 

different needs. Similar to thermoelectric generators, waste heat in motors, heat of stoves and boiler surfaces, solar energy, etc. 

It is possible to work with.  

 
Keywords - Thermoelectric Module, Thermoelectric Generator, Thermal Efficiency 
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I. GİRİŞ 

Günümüzde her ülkede enerji, gelişmişliğin ölçütü olarak 

kabul edilmektedir. Hızla gelişen ülkemizde enerji ihtiyacı 

her geçen gün artış göstermektedir. Bu bağlamda ülkemiz, 

enerji kaynaklarını en ekonomik ve maksimum yararlanmayı 

sağlayacak biçimde değerlendirmek ve altarnatif enerji 

kaynaklarını kullanmak zorundadır. Ancak çok çeşitli enerji 

kaynağına sahip olmakla birlikte mevcut enerji kaynakları 

tüketimi karşılayamamaktadır. Enerji üretiminde tamamen 

yerli kaynakların kullanılamaması enerjide dışa bağımlılığı 

ortaya çıkarmaktadır. Enerjide dışa bağımlılık oranı % 75 

ulaşmış bulunmaktadır.  

Jeotermal enerji varlığını dünyanın kuruluşundan bu yana 

sürdürmüş temiz bir enerji türüdür. Dünyanın kuruluşu 

sırsında ortaya çıkan yüksek enerji kendini yer kürede 

göstermeye devam etmektedir. Yer kürenin merkezinde 

bulunan magmanın yüksek sıcaklığı jeotermal enerjinin 

kaynağıdır.  Her geçen yıl yeni jeotermal alanlar bulunmakta 

ve kullanım alanları hızla artmaktadır. Enerji maliyetlerinin 

yükselme eğiliminde olduğu günümüzde jeotermal enerji 

alternatif kaynak olarak önemi artmaktadır. Temiz bir kaynak 

olan jeotermal enerji çeşitli sahalarda kullanılabilmektedir.  

Jeotermal kaynaklar akışkanların sıcaklıklarına ve taşıdıkları 

ısı enerjisine bağlı olarak düşük entalpili (akışkan sıcaklıkları 

160°C’den küçük), orta entalpili (akışkan sıcaklıkları 160°C-

190°C arasında), yüksek entalpili (akışkan sıcaklıkları 

190°C’den büyük) olarak ayrılmaktadırlar. Düşük ve orta 

entalpili kaynaklar özellikle ısıtma amaçlı kullanılırlar. Orta 

entalpili jeotermal akışkanın elektrik enerjisi üretiminde 

kullanımı için yeni teknolojilerin kullanımı şarttır. Düşük 

entalpili akışkanların kaplıca termal uygulamaları için 

önemlidir. Yüksek entalpili akışkanlar ise; elektrik üretimi ve 

buna bağlı entegre diğer işlerde kullanılırlar.  

Türkiye jeotermal enerji yönünden şanslı ülkeler arasında yer 

almaktadır. Aktif faylarla sınırlı grabenler ve yaygın genç 

volkanizmaya bağlı olarak doğal buharın, hidrotermal 

alterasyonların ve sıcaklığı yer yer 100 °C’ye ulaşan 600’den 

fazla sıcak su kaynağının bulunuşu Türkiye’nin önemli 

jeotermal potansiyele sahip olduğunun bir kanıtıdır [1]. 

Türkiye’nin önemli jeotermal alanları bulunmaktadır; Denizli 

Kızıldere, Aydın Germencik Söke, Çanakkale Tuzla, İzmir 

Seferihisar, İzmir Ağa memnun, Afyon Geçek, Nevşehir 

Acıgöl jeotermal alanlarıdır. 1962 yılından bu yana M.T.A. 

Enstitüsünce yapılan Jeoloji, Jeofizik, Jeokimya, 

Jeomorfoloji, sondaj ve test çalışmaları sonunda Türkiye'nin 

jeotermal enerji olanakları açısından çok zengin ülkeler 

arasında olduğu belirlenmiştir. 

Jeotermal enerji elektrik enerjisi üretmede (yeni yeni 

yaygınlaşmaktadır) kullanılmaktadır. Jeotermal enerji ile 

santrallerde elektrik enerjisi üretilmektedir. Santrallerin yanı 

sıra jeotermal enerjiden sıcaklık farkı oluşturularak 

termoelektrik jeneratörler ile elektrik enerjisi 

üretilebilmektedir.  Ayrıca jeotermal enerji kullanılarak 

konutların ısıtılması, sera ısıtması, ürün kurutması gibi 

alanlarda kullanılmaktadır. Ülkemizde termal turizm amaçlı 

kullanımı da yaygın hale gelmiştir. 

Termoelektrik (TE) jeneratörler iki yüzeyleri arasında 

sıcaklık farkı olduğunda doğru akım üreten elemanlardır. 

Yapılan bir çalışmada ısı enerjisini direkt elektrik enerjisine 

dönüştüren ve bataryayı şarj eden bir sistem yapılmıştır. Bir 

mikro kontrolörle maksimum güç noktasını takip etmekte ve 

7.99 W güç elde edilmiştir. Kullanılan TE eleman TEP1-

1264-1.5’ dir. Bu modülü farklı sıcaklık ve dirençler için 

denenmiştir [2]. 

 

Şekil 1. Seebeck, Peltier, TE Bileşenleri ( Doğdu, 2013) 

Birbirinden farklı iki yarı iletken malzemenin, birbirine seri 

olarak birleştirilmesi ile oluşturulan devrede; bileşenlerin 

farklı sıcaklıklarda tutulmasıyla elektrik gerilimi oluştuğu 

görülür. Bu gerilime “seebeck voltajı” denir (Sekil 1). 

Devreden ölçülen gerilim, malzemelerin yüzeyleri arasındaki 

sıcaklık farkı ile doğru orantılıdır. 

V =α∆T      (1)                                                                            

∆T=T2-T1     (2)                                                                                                    

α= α 2 - α 1         (3)                                                                                                                            

  

α’ nın değeri; devreyi oluşturan malzemelerin özelliklerine 

bağlıdır. Örneğin bakır konstantan ’dan yapılan bir termokupl 

için α = 40 μV/°C ’dir. Yani her 1°C sıcaklık farkı için 40 

μV ’luk voltaj üretir. α ’nın değeri 100 μV/°C ’dan büyük 

olan yarı iletkenlere, termoelektrik yarıiletkenler denir. N tipi 

yarıiletken için α değeri negatif,  P tipi yarıiletken için α 

değeri ise pozitiftir. Meydana gelen seebeck etki yarı 

iletkenlerde jeneratör gibi, metallerde ise termokupl veya ısı 

sensörü gibi kullanılır [3]. 

 

Bu çalışmada termoelektrik (TE) modül yardımıyla ısı 

enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren termoelektrik 

jeneratör uygulaması yapılmıştır. Verimleri çok düşük olarak 

bilinen modüller üzerinde çalışılarak seri olarak bağlanıp ısı 

değiştirici arasına yerleştirilmesi ile kullanım için gerekli 

olan voltajlara ulaşılmıştır. Kullanılan modül sayısı artırılmak 

suretiyle temiz ve kolay elde edilebilen jeotermal enerji 

bulunduğu her yerde elektrik enerjisine dönüştürülebilir. 

TE modüller hareketli parçaları olmayışı, uzun ömürlü 

olmaları, sıcaklık farkı dolayısıyla elektrik enerjisi 

üretebilmeleri nedeniyle bu çalışmada tercih edilmiştir. 

Ülkemizin doğal zenginliği olan jeotermal enerjinin ülke 

ekonomisine daha fazla katkısını sağlamak için jeotermal 

enerjiden elektrik üretimi yapan termoelektrik jeneratörün 

geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
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Güneş enerjisinden günün belirli saatlerinde güç üretimi 

yapılabilmekte ve sistemler meteorolojik şartlara bağlı 

çalışmak zorundadır. Rüzgâr enerjisi de meteorolojik şartlara 

bağlı güç üretimini yapabilmekte ve belirli rüzgâr hız 

aralığında güç üretmektedir.  Jeotermal enerji ise 

meteorolojik şartlardan bağımsızdır. Günün her saatinde aynı 

gücü sunma potansiyeline sahip olduğu için araştırılmaya 

değer olduğuna inanmaktayız.  

 

II. METERYAL VE METOD 

TE jeneratör içinde; jeotermal enerjiyi elektrik enerjisine 

dönüştüren TEC1-12706T125 kodlu 8 adet TE modül 

kullanılmıştır. Isı değiştiricinin birinden jeotermal su 

diğerinden musluk suyu geçirilerek TE modülün elektrik 

üretmesi için gerekli olan sıcaklık farkı oluşturulmuştur. 

Sistemin sıcaklık ölçümleri için 7 adet termokupl, gerilim 

ölçümleri için 125 Ω’luk direnç ve akım ölçümü için 16 

Ω’luk direnç kullanıldı. Bütün ölçümler bilgisayar ile kayda 

alındı.  Deneyde üretilen elektriğin depolandığı iki adet 

birbirine seri bağlı batarya ve 24 ledli aydınlatma kullanılmış 

olup anahtar kontrollü şarj veya aydınlatma yapılabilmektedir. 

Deneyde ısı değiştiriciler, termoelektrik modül, termokupl, 

batarya, ledler, kabin ve diğer malzemeler kullanılmıştır. 

 

Isı değiştirici 4x4x35 cm ölçülerinde yapılmıştır. Is değiştirici 

profilden imal edilmiş olup kenarları kapatılmış ve kaynakla 

boru delikleri açılmıştır. Açılan boru deliklerine her iki 

tarafına olmak üzere 1’er adet 30 cm ½“ boru ilave edilmiştir. 

Boruların ağzına bağlantı için dişler açılıp hazır hale 

getirilmiştir.  Isı değiştiricilerinin birer yüzeyi frezeden 

geçirildi.  Aynı yüzeyler 100’lük zımpara ile zımparalandı. 

Bu sayede yüzeyler daha pürüzsüz ve ısı geçişine elverişli 

hale geldi. 

 

TE modüller ısı değiştirici yüzeyine yerleştirilmeden önce 

zımparalanmış ısı değiştirici yüzeyi tekrar hassas 

temizlenmiştir. Temizlenmiş yüzey boşluk kalmaması ve ısı 

geçişinin sağlıklı olması için termal macun ile 

macunlanmıştır. TE modüllerin aynı yüzeyi üstte kalacak 

şekilde ısı değiştiricinin yüzeyine yerleştirildi. Isı 

değiştiricinin üst kısmı TE modüllerin üzerine yerleştirildi. 

TE modüller kırmızı ve siyah kablolar birbirini takip ederek 

seri olarak bağlantısı yapıldı.  Dışarıda kalan gerilimin 

alınacağı iki uç klemenslere sabitlenerek direk bağlantıya 

hazır hale getirildi. TE modüller kaymaması içim izole bantla 

ısı değiştiricilere geçici olarak sabitlendi. Isı değiştiricinin 

yüzeyleri ve ısı değiştiriciye bağlı boruların yüzeyleri ısı 

yalıtım malzemeleriyle kaplanmıştır.  

Portatif olarak yapılmış olan cihazda üretilen elektrik enerjisi 

kullanıma hazır mı, direk olarak kullanabiliyor muyuz? 

Üretilen enerji 4’er volt 2 adet bataryayı şarj eder mi? 

Üretilen enerji ile, 24 adet led’li aydınlatma yapabilir miyiz 

gibi sorulara yanıt aranmıştır. Elektronik kullanım devresi 

hazırlayıp anahtarla kontrolü seçilmiştir. Aydınlatma 

devresinde 24 adet led bulunmakta ve 7V gerilin ile 

çalışmaktadır. Bataryalar 9V ile şarj olmakta ve elektrik 

kesildiği an devreye girmekte ve 8V çıkış ile devreyi 

beslemektedir.   

 

 

 
Şekil 3. Termoelektrik Jeneratör Devre Şeması 

 

Termokupllar deney aşamasında sıcaklıkların ölçülmesi ve 

kaydedilmesi için kullanılmıştır. Bir adet ortam sıcaklığı, bir 

adet sıcak su giriş sıcaklığı, bir adet sıcak su çıkış sıcaklığı, 

bir adet soğuk su giriş sıcaklığı, bir adet soğuk su çıkış 

sıcaklığı, bir adet ısı değiştirici sıcak yüzey ve bir adet ısı 

değiştirici soğuk yüzey sıcaklıkları kaydedilmiştir.  

Sıcaklıklarla değişmesiyle beraber gerilim ve akım değişim 

değerleri gözlemlenmiştir.  

 

Isı değiştirici, direnç devresi, aydınlatma ve şarj devresi bir 

kabin içerisine yerleştirilmiş olup dışarıdaki sıvılara ve 

darbelere karşı korunmuştur. Isı değiştiriciler iki adet çekme 

yayı ile sabitlenerek iki yüzey arasındaki boşluklar ortadan 

kaldırılmıştır. Kabin içerisinde aydınlatma ve şarj devresi 

yalıtkan malzeme üzerine sabitlenmiştir.  

TE jeneratör den maksimum gücü alabilmek için iç dirence 

eşit 16Ω’luk dış direnç bağlanmıştır. Devreye sistem 

üzerinden geçen akımı ölçmek için 125 Ω’luk paralel direnç 

bağlanmıştır. Sisteme sıcak su bağlantısı ve soğuk su 

bağlantısı yapılarak kullanıma hazır hale gelmiştir. Sistemin 

sıcaklı ölçümleri için termokupllar ADAM 4019+ modülüne 
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bağlanarak bilgisayar sıcaklık kaydı yapılmıştır. Aynı 

zamanda bilgisayardan gerilim ve akım değerleri de 

okunmuştur. Programlama kısmı görsel programlama dili 

olan Visual Basic 6.0 da hazırlanmıştır. Aynı zamanda 

programın çalışması esnasında 1 saniyede bir data kaydı 

yapılmıştır.  

 

III. BULGULAR 

Jeotermal bölgede yer alan bir sıcak su kaynağında deneyler 

yapılmıştır. Yapılan bazı deneyler laboratuvar şartlarında 

jeotermal kaynağı referans alarak yapılmıştır. Deneylerin 

yapıldığı jeotermal alanda kuyu başı sıcaklığı 80 ºC iken 

ölçüm noktası sıcaklığı 69 ºC’dir.   Sıcak ve soğuk suyun 

birlikte açılması ile beraber deney programı çalıştırılmış olup 

kayda alınmaya başlanmıştır. Ekranda gözüken verilere göre 

sıcaklık farkı 10ºC ye ulaştığında gerilim değeri 5V ta 

yaklaşmakta ve lambalar aydınlatmaya başlamaktadır. 

Gerilim değeri sıcaklık farkı arttıkça orantılı bir şekilde artış 

göstermektedir. Bataryanın şarj olması için gerekli olan 8V 

gerilimi sıcaklık farkı 15 ºC ye ulaştığında sağlamaktadır.  

 

 
Şekil 4 Termoelektrik Jeneratör Sistem ve Donanımları 

 

Sıcak ve soğuk suyun birlikte açılması ile beraber deney 

programı çalıştırılmış olup kayda alınmaya başlanmıştır. 

Ekranda gözüken verilere göre sıcaklık farkı 10ºC ye 

ulaştığında gerilim değeri 5V’ta yaklaşmakta ve lambalar 

aydınlatmaya başlamaktadır. Gerilim değeri sıcaklık farkı 

arttıkça orantılı bir şekilde artış göstermektedir. Bataryanın 

şarj olması için gerekli olan 8V gerilimi sıcaklık farkı 15 

ºC’ye ulaştığında sağlamaktadır.  

 

 
Çizelge 1. Deney Ölçüm Değerleri 

 

İlk deneyimiz de lamba yanmış bulunuyor. Elde edilen 

gerilim değerleri iç dirence eşit 16Ω’luk dış direnç devreye 

bağlanarak elde edilmiştir. TE jeneratör’ün boşta çalışma 

gerilimi 8-15V arası değerler alabilmektedir. Çizelge 1’de yer 

alan değerler 30 sn zaman aralıklı değerlerdir. Her saniye 

değerler kaydedilmiş olup daha hassas incelenmiştir.     

 

Deneyde ölçülen sıcaklıklar (TH) modül sıcak yüzey, 

(TC)modül soğuk yüzey, (Tssg) Sıcak su giriş sıcaklığı, 

(Tssç) Sıcak su çıkış sıcaklığı, (Tsog) Soğuk su giriş 

sıcaklığı, (Tsoç) Soğuk su çıkış sıcaklığı, (Tdo) dış ortam 

sıcaklığı, ve jeotermal enerjiden elde edilen gerilim (V),  ve 

akım (A) değerleri ölçülmüştür. 

 

 
 

Grafik 1. Termoelektrik Jeneratör İçin Ölçülen Sıcaklık Değerleri  

 

 

Grafikten anlaşıldığı üzere gerilim ve akım değerleri sıcak su 

giriş ve soğuk su giriş sıcaklıklarına bağlı. Isı değiştiricinin 

yüzey sıcaklıkları jeotermal su ve kullanım suyuna bağlıdır. 

Jeotermal su ile kullanım suyu arasındaki sıcaklık farkı 

değişimi oranında yüzeyler arası sıcaklık farkı oluşmaktadır. 

Yüzeyler arası sıcaklık farkı ile gerilim değerleri orantılı 

olarak artmaktadır. Havanın sıcaklığı değişimi mevsimlere 

göre değişim gösterebilmektedir. Havanın sıcaklığının 

değişimi kullanım suyu sıcaklığını değiştirebilmektedir. 

Bunun kayda alınabilmesi için farklı zamanlar ve 

mevsimlerde deneyler yapılabilir. Kullanım suyu direk olarak 

kuyudan alınıyorsa kaynağın çıkış sıcaklıkları da deneyde 

verileri etkileyecektir.  

 

 

 
Grafik 2. Akım ve Gerilim Değerleri  

 

Gerilimi ölçmek için TE jeneratör ucuna seri olara 16 Ω’luk 

direnç bağlanmıştır. Akımı ölçmek için 12 Ω’luk direnç 

bağlanmış ve dirençlere paralel 5*16 Ω’luk direnç 

bağlanmıştır. Ölçülen akım değeri 5 ile çarpılarak bulunur. 

Deney 1 den elde edilen gerilim ve akım değerleri grafiğine 

göre gerilim ile akım doğru orantılı olarak artış 
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göstermektedir. Gerilim değeri sabitlenmeye başladığında 

akım değeri de sabitlenmektedir. Grafikteki değerler sisteme 

direnç bağlıyken ölçülen değerlerdir. Sistemden dirençler 

kaldırılırsa gerilim değerleri yükselmekte akım değerleri 

düşmektedir.   

 

 
 

Grafik 3. Sıcaklık Farkı ve Gerilim Değerleri  

 

 

Isı değiştirici yüzeyleri arasındaki sıcaklıklar termokupllar ile 

ölçülmüştür. Ölçülen sıcaklıklardan sıcaklık farkı 

bulunmuştur. Sıcaklık ve gerilim değerleri grafiğinde 

görülmektedir ki sıcaklık farkı arttıkça üretilen gerilim 

değerleri artmaktadır. Sıcaklık farlı azaldıkça gerilim 

değerleri düşmektedir. Sıcaklık farkı 10ºC nin altına 

indiğinde gerilim okunabilmesine karşılık ledler aydınlatması 

azalmakta ve sönebilmektedir. Jeotermal enerjinin sabit 

sıcaklığı (çok az değişebilir) sayesinde istenilen güçte tasarım 

yapmamız kolaylaşır.  

IV. TARTIŞMA 

Yapılan bir çalışmada bir sobanın yüzeyine yerleştirdikleri 

TE jeneratörden elektrik enerjisi elde edilmiştir. Sıcak 

kaynak olarak soba, soğuk kaynak olarak ise oda havası 

sıcaklığının kullanıldığı çalışmada elde edilen güç yaklaşık 4 

W’ tır [4]. Termoelektrik jeneratörler kaynak yeterli enerjiye 

sahipse kaynaktan veya atık ısıdan enerji üretebilen 

yapılardır. 

Güneş enerjisinden yararlanarak TE jeneratörden elektrik 

elde edilmek ve bu elektrikle TE soğutma yapılmak için 

teorik olarak hesaplanmalar yapılmıştır[5]. Güneş enerjisi TE 

jeneratör için kaynak olarak kullanılabilir. Güneş enerjisinin 

termal uygulamaları TE jeneratör için kaynak niteliği 

taşımaktadır. 

Jeotermal enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren 

mikro denetleyici kontrollü termoelektrik jeneratör üzerie 

çelışmışlar ve sistem test edilmiştir [6].  Sonraki yıllarında 

çalışmalarını proje boyutuna taşımışlardır.  

Güneş enerjisini yoğunlaştırarak elede ettikleri yüksek 

sıcaklık ile termoelektrik jeneratörlerle elektrik üretimi 

yapılmıştır [7]. Yenilenebilir kaynaklardan istifade ederek 

veya atık ısı ile TE jeneratör kullanılabilir. Isı üreterek TE 

jeneratörleri kullanmak ekonomik olmamaktadır.  

Yapılan çalışmalara bakıldığında düşük verime sahip TE 

jeneratörlerin atık ısıdan veya doğal kaynaklardan 

faydalanmak suretiyle ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak 

gelecekte kullanımının daha yaygın hale gelmesi 

beklenilmektedir.  

V. SONUÇ 

Bu çalışmamızda yaptığımız portatif TE jeneratörle elektrik 

üretimi sağlanmış, ledli aydınlatma sistemi çalıştırılmış, 

dirençler üzerinden ürettiği elektrik harcanmıştır. Modül 

yüzeyleri sıcaklık farkı 10ºC ye ulaştığında gerilim değeri 

5V’a çıkmakta ve aydınlatma gerçekleşmektedir. Modül 

yüzeyleri sıcaklık farkı arttıkça gerilim ve buna bağlı akım 

değerleri yükselmektedir. Gerilim değerleri sıcaklık farkına 

bağlı olarak 9V’a kadar çıkmaktadır. Sıcaklık farkı 

değerlerine orantılı olarak gerilim ve akım değerleri de yukarı 

ve aşağı yönlü değişim göstermektedir.  

 

Çalışmamızın yapıldığı yerdeki jeotermal sıcaklık değerleri 

TE jeneratörün çalışmasına elverişli olduğu gözlemlenmiştir. 

Ülkemizde jeotermal kaynaklar açısından dünyanın beşinci 

sırasında olması bilinen bir gerçekti ve bu kaynaklar 

uygulama için ideal şartlar taşıdığı deney sonuçlarına göre 

kıyaslanarak görülmüştür.  

 

TE jeneratörler jeotermal enerji ile çalışabildikleri gibi motor 

bloklarındaki atık ısı, egzoz gazı atık ısısı, soba ve kazan 

yüzeyleri ısısı, merkezi ve bireysel ısıtma sistemleri suyu ısısı 

ile çalışabilmektedir. Güneş enerjisinin odaklaması ile elde 

edilen enerji modüllerin sıcak yüzeyi için kullanılabilir.   

Soğuk yüzeyler için şebeke suyu ile soğutma, hava ile 

soğutma ve cebri soğutmalar kullanılabilir. Jeotermal enerji 

doğal kaynak olduğu ve kullanım sonrası hala yüksek 

sıcaklığa sahip ise TE jeneratör ile bu kaynağı 

değerlendirmek en avantajlı yollardan birisi olur. 

 

Kaynak özelliklerine ve kullanım yerlerine göre tasarımlar 

gerçekleştirerek sistemleri optimum güçte çalıştırma için 

iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir. Bu iyileştirmelere 

sonucunda modül sayısı artırılarak elde edilecek enerji 

bireysel kullanımda isteklere cevap verebilecek verimdedir. 

Fotovaltaik piller gibi fabrikasyon aşamasına gelinirse 

piyasada yer alması mümkündür. Farklı ebat ve boylarda 

tasarlanarak farklı ihtiyaçlara cevap vermesi mümkündür.  

KAYNAKLAR 

[1] Ültanır, M. Ö. “Türkiye Açısından Yeni ve Yenilenebilir Enerji 

Kaynaklarının Yeri 21. Yüzyıla girerken Türkiye’nin Enerji 

Stratejisinin Değerlendirilmesi”, Tüsiad Raporu Yayın No:T/98-

12/239, İstanbul 1998.  

[2] Nuwayhid, R.Y., Hamade, R. “Desing and Testing of a Locally Made 

Loop-Type Thermosyponic Heat Sink for Stove-top Thermoelectric 

Generators”, Renewable Energy, 30, 1101-1116, 2005. 

[3] Şimşek ve diğ.”Geothermal model of Denizli, Sarayköy-Buldan area” 

Geothermics Volume 14, Issues 2–3, 1985, Pages 393-417, 1985. 

[4] Esarte, J., Min, G., Rowe, D.M., “Modelling Heat Excangers For 

Thermoelectric Generators”, J. of Power Sources, 93, 72-76. (2001). 

[5] Khattab, N.M., El Shenawy, E.T. “Optimal operation of 

thermoelectric cooler driven by solar thermoelectric generator”, 
Energy Conversion and Management, 47, 407-426, 2006. 

[6] Dişlitaş, S., Ahiska, R. “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından 

Jeotermal Enerjisini Doğrudan Elektrik Enerjisine Dönüştüren Mikro 

Denetleyici Kontrollü Termoelektrik Jeneratör”, International 

Advented Tecnologies Semposyum, Ankara, 2003. 

[7] Gür, S., Atik, K. “Yogunlastırıcılı Güneş Kollektörleri Ve 

Termoelektrik Jeneratörler Kullanarak Elektrik Üretimi”, 5. 

Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Karabük, Türkiye, 2009. 

[8] Doğdu ve diğ.” Termoelektrik Soğutucuların Performansına Doğrudan 

Temaslı Isı Değiştiricilerin Etkilerinin Deneysel İncelenmesi” Yüksek 

Lisans Tezi, Enerji Bilim ve Teknoloji Anabilim Dalı, Haziran, 2013. 

270

https://www.sciencedirect.com/science/journal/03756505/14/2
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03756505


                      
 
 
 

 

 

 

 

SETSCI Conference Indexing System, 
Volume 2 (2018), 271-273 

 

Çapraz Ve Çapraz/Paralel Serimli Dokusuz Yüzeyli Kumaşlarda Mekanik 

Ve Konfor Özelliklerine Serim Yönünün Etkisi 

Pelin GÜRKAN ÜNAL1*+ 

1Tekstil Mühendisliği Bölümü, Çorlu Mühendislik Fakültesi, Namık Kemal Üniversitesi, Türkiye 
*Corresponding author: pgunal@nku.edu.tr 

+Speaker: pgunal@nku.edu.tr 
Presentation/Paper Type: Oral / Abstract 

 

Özet – Bu çalışmada, % 100 poliester ve poliester/viskon karışımlı dokusuz kumaşların mekanik ve konfor 

özelliklerine serim yönünün etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, % 100 poliester ve % 70 poliester/% 30 viskon lifleri 

tarak makine hattında işlenmiş ve üretilen bu kumaşlar çapraz veya paralel/çapraz yönlerde üst üste serilerek nihai 

kumaş elde edilmiştir. Ardından kopma mukavemeti ve uzama, yırtılma mukavemeti gibi mekanik özelliklerin yanı 

sıra hava geçirgenliği, su buharı geçirgenliği ve kılcal iletim özellikleri gibi konfor özellikleri ölçülmüştür. Kopma 

mukavemeti sonuçlarına göre, çapraz olarak serilmiş dokusuz kumaşların makine yönündeki kopma mukavemetleri, 

çapraz/paralel olarak serilmiş dokusuz kumaşlarınkinden daha düşüktür. Uzama sonuçlarına dayanarak, çapraz 

şekilde serilmiş dokusuz kumaşların genel olarak makine ve çapraz yönde daha yüksek uzama değerlerine sahip 

olduğu söylenebilir. Hava geçirgenlik sonuçlarına göre, çapraz şekilde serilmiş dokusuz kumaşlar, çapraz/paralel 

olarak serilmiş dokusuz kumaşlara kıyasla daha yüksek havaya geçirgenliğe sahiptir. Kılcal iletim sonuçlarına 

gelince, çapraz/paralel olarak serilmiş dokusuz kumaşların değerleri her iki yönde de paralel serilmiş dokusuz 

kumaşlardan daha yüksektir. Son olarak, su buharı geçirgenliği ve yırtılma mukavemetini içeren gerçekleştirilen 

deneylere dayanılarak genel bir eğilim gözlenmemiştir. 

 

Anahtar Kelimeler – dokusuz, paralel, çapraz, mekanik, geçirgenlik. 

 

I. GİRİŞ 

Günümüzde dokusuz yüzeyli kumaşlar, tek kullanımlık 

temizlik mendilleri, kişisel bakım ürünleri, tıbbi ve 

hijyen ürünleri ve çoğunlukla teknik tekstiller vb. gibi 

alanlarda olmak üzere günlük yaşamda sıklıkla 

kullanılmaktadır. Dokusuz yüzey endüstrisi, tekstil 

endüstrisinin yaklaşık% 20'sine sahiptir ve 1970'lerden 

beri daha fazla güç kazanmaktadır. Bu tür ürünler farklı 

tekniklerle üretilir ve üretim olanakları sınırsızdır. 

Üretim yönteminin çok yönlülüğüne dayanılarak üretilen 

ürünün kendine özgü özellikleri vardır [1-3]. Bilindiği 

gibi, dokusuz yüzeyli kumaşların üretilmesinde en çok 

kullanılan üretim yöntemlerinden biri, tarak makinesi ile 

üretim ve havayla serme yöntemleri olmak üzere iki 

yöntemde sınıflandırılan kuru serme yöntemidir. Tülbent 

üretim aşamasından sonra, lifler arasında iç kuvvetler 

sağlamak için mekanik, termal veya kimyasal bağlama 

işlemleri ile tülbent bağlam işlemi yapılmalıdır. Tarak 

makinesi ile üretim sürecinde, "lif yerleşimi" olmak 

üzere üretilen tülbent özelliklerini çok etkileyen önemli 

bir parametre daha vardır [4-5]. Tülbent üretiminden 

sonra tülbentler paralel veya çapraz yönlü farklı yönlerde 

üst üste yatırılırlar. 

Bu çalışmada %100 poliester ve %70 poliester/%30 

viskon lifleri kullanılarak üretilen dokusuz yüzeyli 

kumaşların çapraz serimli ve çapraz/paralel serimli 

yatırma işlemi ile üretimleri gerçekleştirilmiştir. Serim 

yönünün üretilen dokusuz yüzeyli kumaşların mekanik, 

geçirgenlik ve sıvı iletim özellikleri üzerine etkisi 

incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla kumaşlara kopma 

mukavemeti, kopma uzaması, yırtılma mukavemeti, su 

buharı geçirgenliği, hava geçirgenliği ve kılcal emme 

testleri uygulanmıştır.  

II. MATERYAL VE METOT 

75 g/m² gramaja sahip %100 PES düz desenli çapraz 

serimli ve çapraz/paralel serimli dokusuz kumaşların 

harmanında inceliği 2.8 denye, uzunluğu 38 mm olan 

PES elyafından %20 oranında ve inceliği 1.7 denye, 

uzunluğu 38 mm olan PES elyafından %80 oranında 

kullanılarak üretilmiştir. Söz konusu dokusuz 

kumaşların kalınlığı 0.55mm olup, suni derialtı astarı 

olarak tasarlanmıştır.  

48 g/m² gramaja sahip %30 Viskon /%70 PES karışımlı 

düz desenli çapraz serimli ve çapraz/paralel serimli 

dokusuz kumaşların harmanında inceliği 1.5 denye, 

uzunluğu 38 mm olan viskon elyafı ve inceliği 1.7 denye, 

uzunluğu 51 mm olan PES elyafından %20 oranında ve 

inceliği 2.8 denye, uzunluğu 38 mm olan PES elyafından 

%50 oranında kullanılarak üretilmiştir. Söz konusu 

dokusuz kumaşların kalınlığı 0.50mm olup, ıslak mendil 

olarak tasarlanmıştır.  

Söz konusu dokusuz kumaşlara ait teknik veriler ve 

harman bilgisi Tablo 1’de özetlenmektedir. 
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Tablo 1. Çalışma kapsamında kullanılan materyaller ve özellikleri 

Elyaf Cinsi 

ve oranı 

%Lif; incelik(denye)-

uzunluk(mm) 

Kalınlık 

(mm) 

%100 PES 
%20 PES; 2.8 -38 
%80 PES; 1.7 -38 

0.55 

%30 CV/  
%70 PES 

%30 CV; 1.5 -38 
%20 PES; 1.7 -51 

%50 PES; 2.8 -38 

0.50 

Teknik özellikleri verilen dokusuz kumaşların, lif açma 

ve harmanlama işlemi Laroche makine hattında, tarama, 

katlama ve çekim işlemleri Andritz makine hattında 

gerçekleştirildikten sonra tülbent haline getirilen liflerin 

bağlama ve kurutma işlemleri Fleissner makine hattında 

gerçekleştirilmiştir. 

Üretimi tamamlanan kumaşlar, sıcaklık 20±2ºC ve nem 

%65±2 olacak şekilde laboratuvar koşulları altında en az 

24 saat olmak kaydıyla kondisyonlanmıştır. Söz konusu 

kumaşlara uygulanan testler ve tekrar sayıları Tablo 2’de 

ayrıntılı olarak verilmektedir.   

Tablo 2. Gerçekleştirilen testler ve standartları 

Test Adı Cihaz ve Standardı 
Tekrar 

Sayısı 

Gramaj ISO 9073-1 5 

Kalınlık  
Karl Schröder 

ISO 9073-2 
5 

Kopma 

Mukavemeti 

Zwick/Roell 

ISO 9073-3 
2 

Yırtılma 

Mukavemeti 

Elmendorf 

ISO 9073-4 
2 

Hava 

Geçirgenliği 

Prowhite Airtest 2 

TS 391 
10 

Su Buharı 

Geçirgenliği 
ASTM E 96 3 

 

Dokusuz kumaşlardan alınan numunelerin su emicilik 

hızının ölçümü (Yükselme seviyesi veya sıvı iletim hızı 

da denilir.) DIN 53924 standartlarına göre laboratuvar 

ortamında yapılmıştır. Kumaştan 20 cm uzunluğunda, 4 

cm eninde kesilerek hazırlanan kumaş örnekleri, dikey 

konumda, plastik bir cetvele ataç ile tutturularak, alttan 

ağırlık takılıp % 1'lik K2CrO4 (Potasyum Kromat) 

çözeltisine alt ucundan 1 cm daldırılır. 60 saniye sonunda 

çözeltinin kumaşta yükselme uzunluğu cm olarak tespit 

edilir. Her tip kumaştan MD ve CD yönlerinden 2’şer 

tekrarlı ölçüm yapılmıştır. 

III. SONUÇ 

Şekil 1’de, çalışma kapsamında üretimi yapılan kumaşların 

kopma mukavemet değerlerine ait ölçüm ortalamaları 

verilmektedir. 

75 g/m² %100 PES düz desenli çapraz/paralel serimli 

kumaşlarda, çapraz serimli kumaşlara göre (MD) kopma 

mukavemeti değerinde %20 artış, (CD) kopma mukavemeti 

değerinde %17 azalma görülmüştür. 48 g/m² %30 CV, %70 

PES düz desenli çapraz/paralel serimli kumaşlarda, çapraz 

serimli kumaşlara göre (MD) kopma mukavemeti 

değerinde %58 artış, (CD) kopma mukavemeti değerinde %16 

azalma görülmüştür.  

 

 

Şekil 1. Kopma mukavemeti sonuçları  

Şekil 2’de, çalışma kapsamında üretimi yapılan 

kumaşların kopma uzaması değerlerine ait ölçüm 

ortalamaları verilmektedir. 75 g/m² %100 PES düz 

desenli çapraz/paralel serimli kumaşlarda, çapraz serimli 

kumaşlara göre (MD) kopma uzama değerinde %9 

düşüş, (CD) kopma uzama değerinde ise %8 düşüş 

gözlemlenmiştir. 48 g/m² %30 CV, %70 PES düz desenli 

çapraz/paralel serimli kumaşlarda, çapraz serimli 

kumaşlara göre (MD) kopma uzama değerinde %12 

düşüş, (CD) kopma uzama değerinde %16 düşüş 

gözlemlenmiştir. Genel olarak kopma uzaması 

değerlerinin çapraz serimli tülbent kumaşlarda, 

çapraz/paralel serimli tülbent kumaşlarınkinden hem 

MD hem de CD yönünde daha fazla olduğu söylenebilir.   

 

Şekil 2. Kopma uzaması sonuçları  

Şekil 3’de, çalışma kapsamında üretimi yapılan kumaşların 

yırtılma mukavemeti değerlerine ait ölçüm ortalamaları 

verilmektedir.  

75 g/m² %100 PES düz desenli çapraz/paralel serimli 

kumaşlarda, çapraz serimli kumaşlara göre (MD) yırtılma 

mukavemeti değerinde %122 artış, (CD) yırtılma mukavemeti 

değerinde %29 azalma görülmüştür. 48 g/m² %30 CV, %70 

PES düz desenli çapraz/paralel serimli kumaşlarda, çapraz 

serimli kumaşlara göre (MD) yırtılma mukavemeti 

değerinde %6 azalma, (CD) yırtılma mukavemeti 

değerinde %62 artış görülmüştür. 

 

Şekil 3. Yırtılma mukavemeti sonuçları  
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Şekil 4’de, çalışma kapsamında üretimi yapılan kumaşların 

hava geçirgenliği değerlerine ait ölçüm ortalamaları 

verilmektedir. 75 g/m² %100 PES düz desenli çapraz/paralel 

serimli dokusuz kumaşların hava geçirgenlik değerleri, çapraz 

serimli dokusuz kumaşların hava geçirgenlik değerlerine 

göre %35 azalma görülmüştür. 48 g/m² %30 CV, %70 PES 

düz desenli çapraz/paralel serimli dokusuz kumaşların 

kullanımı sonucunda, çapraz serimli dokusuz kumaş 

kullanımına göre hava geçirgenliği değerinde %4 azalma 

görülmüştür. 

 

Şekil 4. Hava geçirgenliği sonuçları  

Şekil 5’de, çalışma kapsamında üretimi yapılan kumaşların 

su buharı geçirgenliği değerlerine ait ölçüm ortalamaları 

verilmektedir. 75 g/m² %100 PES düz desenli çapraz/paralel 

serimli dokusuz kumaşların kullanımı sonucunda, çapraz 

serimli dokusuz kumaş kullanımına göre su buharı 

geçirgenliği değerinde %4 artış görülmüştür. 48 g/m² %30 

CV, %70 PES düz desenli çapraz/paralel serimli dokusuz 

kumaşların kullanımı sonucunda, çapraz serimli dokusuz 

kumaş kullanımına göre su buharı geçirgenliği değerinde %8 

azalma görülmüştür. 

 

 

Şekil 5. Su buharı geçirgenliği sonuçları  

 

Şekil 6’da, çalışma kapsamında üretimi yapılan kumaşların 

kılcal iletim değerlerine ait ölçüm ortalamaları verilmektedir. 

75 g/m² %100 PES düz desenli dokusuz yüzeyli ürünün 

üretiminde kullanılan PES lifinin hidrofob olması sebebiyle 

kılcal iletim testi sonuçları elde edilememiştir. 48 g/m² %30 

CV, %70 PES düz desenli çapraz/paralel serimli kumaşlarda, 

çapraz serimli kumaşlara göre (MD) kılcal emme 

değerinde %59 artış, (CD) kılcal emme değerinde %10 artış 

görülmüştür.  

 

 

Şekil 6. Kılcal iletim sonuçları  

IV. TARTIŞMA VE DEĞERLENDİRME 

Dokusuz yüzeyli kumaşlarda, paralel/çapraz serim yönünün 

karışık kullanımı kumaşın kopma mukavemetinin MD 

yönünde artmasına CD yönünde ise düşmesine sebebiyet 

vermektedir. Fakat kopma uzaması sonuçlarında bunun tam 

tersi bir etki gözlenmektedir. 

Çapraz/paralel serimli dokusuz kumaşların, kılcal iletim ve 

hava geçirgenliğinde artış belirmektedir. Bunun sebebi ise, 

çapraz serim tülbent içerisindeki lif yerleşiminin karmaşıklığı 

getirdiği boşluklu yapı ve yüksek yüzey alanı olmasından 

kaynaklanmaktadır. 

Su buharı geçirgenliği ve yırtılma mukavemeti sonuçları için 

genel bir yargıya varılamamıştır.  

 

V. TEŞEKKÜR 

Çalışmanın uygulanması sırasında, deneylerin 

gerçekleştirilmesinde sağladığı destek için Ender Evren 

SİVRİ’ye teşekkürü bir borç bilirim.  
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Özet- Turistik davranış, modern kent yaşamına karşı gelişen, modern bir davranıştır. Geride bırakılanlara yönelik anlatıya göre 

gelişen bu davranışın özünde farklılık arayışı ve talebi yatmaktadır. Modern kent yaşamında gittikçe yükselen bürokratik ve 

endüstriyel rutin, farklılık deneyimine önemli bir statü değeri atfetmektedir. Bu bağlamda gelişen turistik davranış farklılık ve 

deneyim arayışına yönelik gelişmektedir. Bu noktada mekânların farklılığa dayalı bir deneyim algısı ile donatılması 

gerekmektedir. Ancak turist bakışı nesnel gerçekliğe göre değil, atfedilen değere göre şekillenmektedir. Bir mekan bazı kültürel 

anlamlarla donatıldığında kişi o mekanı var olan gerçekliği ile değil, atfedilen anlamı ile okumaktadır. Sinema ve bir türü olarak 

televizyon dizileri bu noktada önemli bir işlevsellik sergilemektedir. Sinema, ortaya çıkışından beri kişileri, nesneleri ve 

mekânları bazı göstergelerle donatarak gündelik bağlamından kopartmıştır. Bu bağlamda sinema ile turistik bölgelerin algısal 

değeri arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Türkiye’de uzun yıllar ihmal edilmiş olan bu alanın işlevsel gücü fark edilmiş 

olsa da paydaşlar arasında stratejik bir ilişkinin geliştirilmediği görülmektedir.   

Anahtar Kelimeler- Sinema, Turizm, Mekân, Pazarlama 

 

Tourist Behavior as a Search for Experience and the Potential Role of 

Cinema 
Abstract- Touristic behavior is a modern behavior that develops against modern urban life. At the core of this behavior exists 

search and demand for diversity which is developed to the narrative for the people who are left behind. The increasingly 

bureaucratic and industrial routine in modern urban life attributes an important status value to the experience of diversity. 

Developing tourist behavior in this context is evolving towards the search for difference and experience. At this point, spaces 

need to be equipped with a sense of experience based on diversity. However, the tourist gaze is shaped not by objective reality, 

but by the value it is attributed to. When a place is equipped with some cultural meanings, the person reads the place by its 

meaning, not by its actual reality. Cinema and TV series as a kind of cinema, show an important function at this point. Since its 

emergence, cinema has torn people, objects and venues from their everyday context by furnishing them with some cultural signs. 

In this context, there is a close relationship between cinema and perceptual value of touristic regions. Though it is not strategic 

relationship developed between stakeholders, the functional strength of strategic relationship between cinema and tourism is 

recognised.    

 

Keywords- Cinema, Tourism, Marketing, Place 
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I. GİRİŞ 

Turizm önemli bir toplumsal olay ve ekonomik 

sektördür. Toplumsal ve ekonomik yapılanmaya göre 

şekillenen toplumun bir dışavurumu olarak beliren turizm arz 

talep dengesine göre şekillenmekte ve yeni ürünleri piyasaya 

sürmektedir. Bu şekillenmedeki en önemli unsur, tüketicilerin 

talep ettiği toplumsal göstergeler, öykü ve etkinliğin gündelik 

hayatta edindiği anlatı değeridir. Özellikle sosyal medyanın 

etkisi ile mekânlar ve olaylar çok hızlı bir biçimde gösterge 

ekonomisine dâhil olmakta ve aynı hızla kullanım değerini 

kaybedebilmektedir.  

Turistin, bir mekanın turistik bir nesne olduğunu 

algılayabilmesi için bu mekanın değişik göstergelerle 

işaretlenerek turizm ekonomisine dâhil edilmesi 

gerekmektedir. Hediyelik eşyalar, tabelalar, sosyal medyada 

paylaşım sıklığı ve insanların birbirine sorduğu sorular bir 

mekânın turistik mekân olduğunu işaret eden işaretleme 

biçimleridir. Paris’i gördün mü, sorusu Paris’in gidilmesi 

gereken bir yer olduğunu işaret eden bir simgesel değer taşır. 

Bir mekânın toplumun ya da tüketicilerin gündemine 

girebilmesi için bir şekilde işaretlenmesi ve söyleme dâhil 

edilmesi gerekmektedir. Söyleme dökülmek o yerin gösterge 

değerini yükseltmektedir. Sinop cezaevi, Paris’te yer altında 

yer alan kafatası tünelleri veya ruhsal arınma gösterge değerini 

bir şekilde üstlenmiş olan Uzak Doğu, hepsi bir anlatı 

biçiminin işaretlediği ve kullanım değeri ile donattığı 

mekânlardır. Bir mekânın söyleme dökülmesi, gösterge 

sistemi ile işaretlenmesi anlamına gelmektedir. Örneğin 

modern bir metal yapı olan Eyfel Kulesi, gül, şarap ve 

romantizmle birlikte bir dizgeye yerleştirilerek, romantik Paris 

markasının simgesi haline gelmiştir. Eyfel Kulesi’ne bakan hiç 

kimse soğuk, metal bir yapı görmez; görülen şey otantik ve 

romantik Paris’in yapılandırılmış kültürel göstergeleridir. 

New York, Las Vegas, Roma veya Hallstatt bütün bu mekânlar 

farklı bir gösterge değeri ile donatılmış ve küresel tüketime 

sunulmuştur.  

Sinema1, mekân ile göstergeler arasında ilişki kurma 

noktasında oldukça başarılı olan bir anlatı sanatıdır. Süha Arın 

tarafından çekilen Safranbolu’da Zaman (Arın, 1977) filmi 

                                                             
1 Sinema ile sinema’nın televizyona uyarlanmış bir türü olan 
televizyon dizileri bu noktada işlevsel ve kuramsal bir farklılık 

Safranbolu’yu otantik bir değer olarak işaretlemiş ve 

Safranbolu’nun bir marka haline gelişine büyük katkı 

sağlamıştır. 2002 yılında Amasra’da çekilen Gönderilmemiş 

Mektuplar (Kurçenli, 2002) filminden sonra da Amasra ve 

Bartın, Karadeniz bölgesi içinde farklılaşarak, önemli bir 

turistik fark yaratmıştır. Filmin çekimini takiben Bartın’a 

yönelik turistik hareket muazzam ölçüde artmıştır 

(İnternetHaber, 2015). Benzer şekilde Kınalı Kar dizisi Bursa, 

Cumalıkızık, Asmalı Konak dizisi de Kapadokya’ya yönelik 

ilgiyi arttırmıştır.    

Buna karşın Türk Sineması’nın mekânları öykülemek 

ve planlı bir biçimde pazara dâhil etmek gibi bir çabasının 

olmadığı, yerel yönetimler ve sektörel oluşumların ise bu 

konularda sinema sektörü ile işbirliğine gitmediği 

görülmektedir. Son dönem Türk Sineması’nda dikkat çeken 

bir unsuz ise turistik değeri olan mekânlar ve özellikle 

İstanbul’un belirsizleşmesi, olumsuz ve kaotik bir hal 

almasıdır.  

 

II. TURİZM VE GÖSTERGE TÜKETİMİ 

Bir mekânı ya da turistik eylemi şekillendiren turistin 

bakışıdır. Ancak bu bakış tarihsel ve toplumsal etkenlere göre 

şekillenir. Farklılık yoluyla oluşturulan bu bakış, karşıtı 

tarafından inşa edilir. Turistik bakışı inşa eden göstergeler, 

turizm dışı etkinliklerin, ev işleri ve ücretli işin doğası 

tarafından kurulur (Urry, 2009: 14).  Turizm, belirli bir 

mekâna sıkışarak başkalarının refakatinde sürekli bir rutini 

tekrar eden modern insanın ürettiği bir sendromdur. Turistin 

talep ettiği göstergeler gündelik yaşamın dışını işaret eden 

deneyim arzusudur. Ancak deneyim bir kez denenene kadar 

varlığını korur, ardından tanışıklık kazanarak özgün değerini 

kaybeder (Bauman, 2009). Bu nedenle turistik göstergelerin 

sürekli yeniden üretilmesi ve inşa edilmesi gerekmektedir. 

Dünyadaki birçok bölge bu bağlamda küçük farklılıklar 

yaratarak markalaşma eğilimi sergilemektedir. Markalaşma 

kişileri isteklendirme ve tüketim davranışına sevk eden bir 

eylem olarak ortaya çıkmaktadır (Bauman, 2009). Mekanların 

markalaşarak kişilerin arzu alanına girebilmesi için bir 

göstermediği için aralarında ayrım yapılmamış ve her ikisi de 
sinema kavramı ile ele alınmıştır.  
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gösterge sistemi tarafından işaretlenmesi ve göstergeler 

ekonomisine dâhil edilmesi gerekmektedir. Bu durum 

reklamcılık temelli NAIDAS modeli ile açıklanabilir. Bu 

modelde tüketici ihtiyacı konusunda uyarılır, böyle bir ürüne 

ihtiyacı olduğu hissettirilir ve olası bir tatmin vaat edilir 

(Babacan, 2015: 189). Kişiler gündelik hayatları içinde nereyi, 

hangi turistik faaliyeti tüketmeleri gerektiğini bilmezler. Bu 

konuda oluşmuş bir statü/gösterge ekonomisine göre hareket 

ederler. Örneğin Anadolu insanı uzun yıllar boyunca tatilini, 

göç etmiş olduğu köyünde geçirmiştir. Tatil anlayışı kopulan 

geçmişe dönüş üzerinden yaşanmıştır. Ancak medya değişik 

kaynakları ve yıldızları kullanarak kişileri turistik faaliyete 

doğru sevk etmiş ve Antalya, Bodrum gibi bölgeleri ihtiyaç 

kategorisine sokarak, turistik faaliyet algısını inşa etmiştir. 

Ancak daha önce işaret edildiği gibi deneyim ve farklılık 

sürekli yeniden inşa edilir ve turistik mekânlar deneyim 

potansiyellerini kaybettikçe gözden düşerler. Örneğin bir 

zamanlar önemli bir turistik mekân olan Kuşadası bu 

potansiyelini koruyamamıştır. Antalya ve Bodrum kolayca 

Yunan adaları ya da İtalya sahilleri ile ikame edilebilir 

ürünlerdir. Turist için önemli olan deniz değil, bahsedilen 

denizin gösterge değeridir. Turistler her şeyi bir gösterge 

olarak yaşama eğilimindedir (Culler, 2009). Olaylar, nesneler 

ve mekânlar sosyal gerçekliğinden sıyrılarak göstergeler 

ekonomisine dâhil edilir. Normal şartlar altında, gündelik 

yaşamı içinde insanların bir hayvana eziyet etmesini 

izlemeyecek olan birçok insan, İspanya’da boğa güreşleri 

esnasında bir hayvanın sistemli öldürülüşünü coşkuyla 

seyredebilir. Turistin bu eylemde tükettiği bir hayvanın 

öldürülüşü değil, sinema ve diğer anlatı araçlarında tanıdığı 

sahici bir turistik eylemdir. “Sahici olan, söz konusu 

kullanımın simgesi olarak algılanan bir kullanımdır ve turizm 

büyük ölçüde bu tür simgelerin peşine düşülmesidir (Culler, 

2009).”  

Turistin peşine düştüğü sahicilik deneyimi sürekli 

dönüşür, yer değişir, yeteneğini kaybeder. Kaf Dağı imgesinin 

ardında başlayan mitsel mekânlar, bugün sosyal medya 

platformlarında gün boyu gözümüzün önüne gelmekte ve 

otantiklik yeteneğini hızla kaybetmektedir. Bu noktada 

sahicilik gösterge-ekonomisinin sürekli yeniden üretilerek, 

turiste bir ihtiyaç olarak sunulması gerekmektedir. Örneğin hiç 

kimsenin uzun süre Kars’a gitmek gibi bir ihtiyacı olmamıştır. 

Ancak Kars’a tren ile gitme deneyimi göstergelerle donatılıp 

kullanıma sunulduğu an Kars ve Tren yolculuğu turistik 

gösterge ekonomisinin bir parçası haline gelmiştir. Kars ve 

tren ontolojik gerçekliklerinden sıyrılarak, sahici deneyimin 

bir parçası haline gelmiştir.  

Turist bakışı farklılık ve özgünlük talebi nedeni ile 

geçmişin otantikliğini dahi bozabilir. Urbain, (2009) buna 

örnek olarak dans eden yerli dansçıların fotoğraf için 

ayakkabılarını çıkarttıran fotoğrafçı örneğini vermektedir. 

Ancak bu özgürlük ve farklılık arayışı yaşanmak üzere değil 

anlatıya göre tasarlanmaktadır (Göle, 2009). Turistik faaliyet 

modern gündelik yaşam içinde bir statü talebine yönelik benlik 

sunumu olarak inşa edilmektedir. Bu anlatı temellilik sosyal 

medya platformlarının yarattığı olanaklarda görselleşmekte ve 

turistik faaliyet görüntü temelli bir anlatıya göre inşa 

edilmektedir. Turistik faaliyet ve gezmek fotoğraf biriktirmek 

için stratejik bir eyleme dönüşmüştür (Sontag, 2008: 26). 

Fotoğrafın en önemli yeteneği belgesel bir kanıt sunmasıdır. 

Fotoğraf, gördüğünüz şey gerçekten vardı ve buradaydı diye 

seslenir (Barthes, 2016: 135). Fotoğrafın bu belgesel niteliği 

ile turizmin anlatı temelli pratiği birleşerek yeni fotografik 

kompozisyon biçimleri üretmiştir; selfie, ayağın bir 

bölümünün denize veya gidilen mekâna doğru uzatıldığı 

kareler v.b. hepsi eylemin anlatı değeri tarafından 

biçimlendirilmiş halidir. Bu hali ile turist kişi farklılık 

deneyimini belgeleyebileceği mekân ve öyküleri 

tüketmektedir. Turistik faaliyetin anlatı ve gösterge 

odaklılığını “Karsrail” fotoğraflarında açıkça görmek 

mümkündür. Karsrail fotoğraflarında eksik olan temel bir 

mekân söz konusudur; Kars. Bu etkinlikte satın alınan tren 

yolculuğudur. Ancak tren yolculuğu klasik Türk 

Sineması’ndan bilinen göstergelerle birlikte ele alınmaz. 

Kente doğru göç olgusu ile şekillenen Türk Sineması’nda tren 

yolculuğunun klasik motifleri olan yorgun insanlar, göç, 

korku, geride bırakılanlar, tehlike gibi göstergeler bu yolculuk 

eyleminin gösterge sisteminin dışına itilmiştir. Bu yolculukta 

dikkat çekici olan en yaygın gösterge pencerenin etrafına 

dizilen lamba sistemidir, tren yolculuğu yeni bir sosyolojik 

bağlamda yeni bir anlamla donatılmıştır. “Masalsı” olan bu 

yolculuğun en belirgin göstergesi bu lambalardır. Seyahat ise 

hep aynı kadrajla anlatıya sunulur; pencere önünde huzurla, 

mutlulukla işini yapan, eğlenen, kahve içen ve kaygısı 
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olmayan insan ya da insanlar. Bu masalsı dizgede anlam 

turistik eylemin dışlamaya çalıştığı gündelik rutinde olduğu 

gibi, dışlanmış olanda mevcuttur. Bu gösterge sisteminde 

yaşlılar, çocuklar, sorumluluklar, rutin ve sıradanlık yoktur. 

Bütün masalsı mekân durmaksızın devam eden bir akışın, 

penceredeki manzaranın önünde konumlanmıştır. Tren dursa 5 

dakika içinde sıkıcı bir ıssızlığa dönüşecek olan manzaranın 

daimi devinimi ve akış; rutine izin vermeyen ve tüketici turist 

bakışını sürekli ayakta tutan pencere/medyanın yarattığı 

muazzam bir olanaktır. Bir manzara projeksiyonu işlevi gören 

pencere doğanın en ıssız ve soğuk manzaralarını turistin 

kullanımına sunarken, Turist ince bir panelle dış dünyanın 

gerçekliğinden ayrılmış ve modernitenin en büyük simgesi 

metal trenin içinde güvenli ve “moderniteden uzak”, masalsı 

yolculuğuna devam etmektedir. Tren yolculuğu bu 

göstergelerle donatıldıktan sonra Kars turizmi önemli bir kış 

etkinliğine dönüşmüş ve tüketicilerin kullanım alanına 

girmiştir. Tren, artık kullanım değeri olan tren değil, Turistik 

anlatı değeri olan bir simgeye dönüşmüştür.  

 

Resim 1- Karsrail Yolculuğu'nda bir kare (SanalBasın, 2018) 

Bu mekân ve deneyim avcılığının ardında modern 

yaşamın rutini genele yayması yatmaktadır. Benjamin (2004: 

50-86) “tekniğin olanaklarıyla yeniden üretilebildiği çağda 

sanat yapıtı” adlı yazısında kopyalanabilirliğin ve tekil 

olmayışın sanat eserinin özgün değeri olan “aura”sını yok 

ettiğini belirtmiştir. Benzer bir durum mekânlar için de 

geçerlidir. Küreselleşme tüm dünya şehirlerini belirli bir 

kalıba doğru sokmuş ve akışkan kitleler için kullanışlı hale 

getirmiştir (Bauman, 1999). Starbucks, Hilton, McDonalds ve 

benzeri küresel markalar akışkan kitleler için tüm dünyayı 

yakın, tanıdık, güvenilir ve bilindik bir mekân hale 

getirmektedir. Diğer taraftan iletişim ve ulaşım araçlarında 

yaşanan muazzam genişleme kitlesel ulaşıma çok büyük 

olanaklar sağlamaktadır. Bu dönemde toplumsal yapıları 

ayrıştıran bölünmeler silinmekte ve her şey gündelik yaşamın 

estetize edilmesi biçiminde popüler kültüre dâhil olmaktadır. 

Bu yaygınlaşma bir iç patlamaya neden olmakta ve kültür 

alanının yüceliğini yok etmektedir (Urry, 1999: 204). Her şey 

ve her mekân otantiklik ve aura talebi ile popüler kültüre dâhil 

olurken hızla otantik değerini kaybetmektedir. Çünkü değer 

mesafeden doğar. Kültür giderek genişleyen bir ilgi alanı 

üretir. Yani ilgi uyandıracak şeyleri alanı gittikçe kişiden 

uzağa yerleşir (Simmel, 2014: 41). Kültür böylece kişiye 

arzulaması gereken şeyleri üretirken, tatmin mesafenin 

kapanması ile mümkündür. Kişiden uzakta olan nesne ise 

tatmin gerçekleştikçe önemsizleşir (Simmel, 2014: 38). Arzu, 

belirli bir mesafenin mekânsal ve zamansal uzaklığına 

bağlıdır. Ulaşım ve iletişim araçlarının mekânsal farklılıkları 

aştığı, küreselleşmenin ise küresel bir benzeşme yarattığı 

ortamda mekânlara tek bir olanak kalmaktadır; küresel popüler 

kültüre dâhil olurken, kendi gösterge değerlerini oluşturacak 

şekilde farklılaşarak, deneyim olanağını aralamak. Elbette bu 

durum etik, toplumsal, düşünsel birçok soruna gebedir. Ancak 

çalışma açısından önemli olan, sinemanın ve türevi anlatı 

sanatlarının mekânları göstergelerle donatma ve markalama 

potansiyelidir.     

III. SİNEMA VE PAZARLAMA 

Sinemanın en önemli özelliği seyircinin dikkatinin 

perdeye yoğunlaşmış olmasıdır (Peltekoğlu, 2000: 190). Bu 

durum sinemayı önemli bir reklam alanına dönüştürmektedir. 

Ancak çalışma açısından önemli olan sinemanın reklam ortamı 

olarak potansiyeli değil, sinema öykülerinin mekânları ve 

olguları öyküleme ve göstergelerle donatma potansiyelidir. 

İnsanlar, sinema perdesinde gördükleri eylemleri, giyimleri, 

davranış biçimlerini taklit etmekte ve oradaki mekânları 

görmek istemektedir. Sinema yapımcıları sinemanın bu 

gücünü 1930’lu yıllarda fark etmiştir. It happened one night 

(1934) isimli filmde, filmin başrol oyuncusu Frank Capra’nın 

iç çamaşırı giymediği görülmüş ve takibinde Amerika’da iç 

çamaşırı satışları düşmüştür (Arslan, 2005). Gömleğin altına 

iç çamaşırı giymek ya da giymemek böylece göstergelerin 

düzenine dâhil olmuş ve kullanım değerine dayalı ekonominin 

dışına çıkmıştır.   
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Dövüş kulübü filminde dövüşmek bedensel bir 

deneyim olarak ortaya çıkmaz. Dövüşmek gerçek bir 

deneyime imkân tanımayan bir toplumda bir savunma 

edimidir (Diken & Laustsen, 2016: 132). Filmin ortaya 

koyduğu sistem eleştirisi dövüş kulübü imgesi üzerinden 

yürütülmüştür. Buna karşın insanlar öykünün yazarına ulaşmış 

ve gerçek dövüş kulüplerinin nerede olduğunu sormuşlardır 

(Diken & Laustsen, 2016: 148). Modern kent yaşamı içinde 

bireyler, kent yaşamının sıradanlığına karşıtlık oluşturan 

göstergeleri tüketme eğilimindedir. Farklılık deneyimini sunan 

mekânlar Dövüş Kulüpleri bile olsa tüketim değeri olmaktadır.   

Sinema’nın nesneleri ve mekânları göstergelerle 

donatma potansiyelinin en önemli göstergesi film yıldızı 

söylemidir. Bu söylemle işaretlenen kişi gündelik yaşamı 

içinde biyolojik ihtiyaçlarını gidermek üzere yaşayan sıradan 

insan olma özelliklerinin tamamından feragat eder. Popüler 

kültür içinde yıldızlaşan kişi böylece ulaşılmaz olur ve sıradan 

insanlara tepeden bakan, yıldız gibi parlayan bir süper 

özne/nesneye dönüşür. Kitleler bu kişileri taklit ederek benzer 

bir toplumsal konumun düşünü kurar ve tüketim ekonomisinin 

çarklarını döndürürler. Kişilerin bunu yapmaktaki amacı 

çevrelerini kontrol etmek ve kendilerini iddia ettikleri kişi 

olarak toplumsal oyunda sunmaktır. Bu sunum karşı taraftan, 

ona uygun bir davranışı talep etmektedir (Goffman, 2009: 26). 

Sinema’nın en büyük gücü buradan doğmaktadır, kişilere 

izledikleri öyküler içinde göstergeler dağıtmak ve gündelik 

yaşamda bu göstergeleri benliklerinin bir parçası haline 

getirmelerini sağlamak. Kişilerin bunu yapmasının sebebi, 

sinema metinlerinin özdeşleşmeye açık olmasıdır. Sinema ve 

görüntü kişilere bir ayna imgesi sunarak, onlara 

özdeşleşebilecekleri kimlikler sunar. Sinemanın bu yeteneği 

turistik davranış bağlamında özellikle genç nüfusları 

etkileyebilme potansiyeli nedeni ile önemlidir. Sinema 

seyircileri genel olarak genç; kimliğin oluşumuna yönelik 

göstergelerin tüketimine, hareketliliğe, maceraya ve farklılığa 

açık kitlelerden oluşmaktadır. Bu durum da sinemayı 

mekânların göstergelerle donatılarak, turistik bakışa göre 

tasarlanmasında son derece güçlü kılmaktadır.  

Yüzüklerin efendisi filminden sonra Yeni Zelanda, 

Mumya filminden sonra Mısır’a yönelik turist akını artmıştır 

(Yanmaz, 2011). Sinema, seyircinin sevdiği kaynak kişi 

kullanımları ile bir mekânı anlatan reklam işlevi görür.  

Hırvatistan’ın Dubrovnik kenti “Game of Thrones” isimli 

dizinin bazı bölümlerine ev sahipliği yapmış ve turistik 

değerini arttırmıştır. Daha önemli olan ise kent içinde Game of 

Thrones destinasyon ve ürünlerinin satılması, var olan ürünün 

diziye göre biçim almasıdır. Dizi çekimlerinin ardından 

Adriyatik denizi kıyısındaki şehirler arasında markalaşarak 

ayrışan kentte, ziyaretçilere Game of Thrones dizisi turları 

satılmaktadır. Aslında eski şehir merkezini gezmekle, dizi 

destinasyonunu gezmek arasında fark bulunmamaktadır. 

Ancak turistler mekânı dizideki öyküyle ve ilişkili 

göstergelerle satın almayı tercih etmektedir.  

 

Resim 2-Dubrovnik eski şehir merkezi haritası (Gaura, 2018) 

Haritadaki göstergeler, eski şehir merkezini gösteren 

betimsel göstergelerdir. Buna ek olarak modern gemiler, 

teleferik göstergelerine, nostaljik yelkenli göstergeleri 

eklenmiştir. Yazı tipi modern ve hareketli bir Dubrovnik 

kimliğine vurgu yapmaktadır.  

 

Resim 3-Dubrovnik eski şehir merkezinin dizi öyküsünden 

sonraki haritası (Guidetrip, 2018) 

 Game of Thrones dizisinden sonra ise harita dizideki 

öyküye göre tasarlanmış yazı tipi, flamalar ve haritayı 

çağrıştıran benzeşik göstergeler ile savaşı çağrıştıracak şekilde 
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tasarlanmıştır. Arka plan rengi eskitilmiş bir kâğıt izlenimi 

vermek üzere biçimlendirilmiş, eski kent merkezindeki 

mekânların farklılığı ise yok edilmiştir. Bu hali ile harita bir 

komutanın elindeki savaş krokisini andırmakta ve şehir 

tamamen dizideki öyküye göre pazarlanmaktadır. Kişiler ise 

Dubrovnik kentini bir Akdeniz kenti olarak değil, diziye ev 

sahipliği yapan öykünün zemini olarak deneyimlemektedir.  

 Yılmaz ve Yolal (2008)  gençler üzerindeki 

çalışmada, gençlerin önceden gezmiş oldukları ve hatta 

yaşadıkları destinasyonları yeni bir öykü ile seyrettikten sonra 

tekrar gezmeyi istediklerini tespit etmiştir. Bu da turistik 

tüketim davranışında öyküleme ve göstergelerin ekonomik 

değerini göstermektedir.  Türkiye’de ise sinemanın bu 

konuda bilinçli bir oluşum içinde olduğu söylenemez. Buna ek 

olarak ilgili Bakanlıklar, yerel yönetimler, sektör temsilcileri 

ve yapımcılar arasında bir iletişim ve koordinasyon söz konusu 

değildir. Bu durumda mekânların öykülenmesi ve 

markalaşması olgusu rastlantısal bir şekilde sürdürülmektedir. 

Buna ek olarak Türkiye’nin en önemli turistik değeri 

İstanbul’un 1990 sonrası Türk Sineması’nda sürekli olumsuz 

ve karanlık bir tabloyla sergilendiği görülmektedir. 

Küreselleşmenin yarattığı sosyo-ekonomik istikrarsızlık 

içinde kent yaşamını yorumlayamayan yurttaşı konu alan bu 

filmler, İstanbul’u sürekli olumsuz, içine hapsolunmuş ve 

karanlık bir mekan olarak ele almaktadır (Aydoğan, 2017). 

Tabutta Rövaşata (Zaim, 1996)  filminde başrol oyuncusu 

İstanbul Boğazı kıyısında varlık yokluk savaşı verir. Hokkabaz 

(Yılmaz & Baltacı, 2006) filminde başrol oyuncusu 

İstanbul’daki yerleşik dışlanmışlığına karşı bir karavanla 

İstanbul dışına çıkmayı arzular. Mutluluk (Oğuz, 2007) 

filminde başrol oyuncusu kendisini hasta eden yozlaşmış 

ilişkiler ve rutin nedeni ile İstanbul’u terk ederek nostaljik bir 

yolculuğa açılır.  İstanbul’un sinemadaki konumunu etkileyen 

bir diğer husus sinema alanında yaşanan deregülasyonlarla 

pazarın tamamen Batı’ya açılmasıdır. Batı’dan gelen güçlü 

metropol imgeleriyle rekabete giremeyen yerli yapımcılar 

İstanbul’un farklı, polisiye ve karanlık yüzünü söyleme 

dökerek farklılaşma yoluna gitmişlerdir (Süalp, 2004: 219). 

İstanbul’a yönelik bu olumsuz gelişmeye karşın sinema 

anlatılarının olumladığı ve markalaştırdığı başka bir mekân 

yükselmemiştir. Sonuç olarak çok önemli potansiyelleri olan 

İzmir, Antalya, Çanakkale, Mardin, Gazi Antep, Doğu 

Karadeniz gibi bölgeler ilgili öykülemeyle donatılarak, 

gösterge değeri ile donatılmamıştır. Efes ve Selçuk kentlerini 

mizansene dâhil eden tarihi öyküler yoktur. Çanakkale’ye 

yönelik en önemli/bilinen film Hollywood tarafından yapılmış 

olan Troya (Petersen, 2004) filmidir. Dünya sineması’nda 

önemli bir yeri olan kent ve yol filmlerinin markalaşmaya 

yönelik uygulamalarına rastlamak mümkün değildir. Genelde 

gecikmiş modernliğin, eleştirel ve sancılı yönlerine eğilen 

Türk Sineması bakış açısına göre kimi zaman kırı, kimi zaman 

İstanbul’u, kimi zaman göçü korkulu bir olgu olarak ele 

almaktadır. Var olan bu ana eğilim ile birlikte sinemanın 

mekânları statü değeri ile donatarak, marka değerini 

yükseltebileceği ve bunun önemli bir toplumsal/ekonomik 

değer üreteceği kabul edilmeli ve ilgililer arasında profesyonel 

işbirlikleri kurulmalıdır.   

DEĞERLENDİRME 

 Turizm gündelik hayatın rutinine ve 

olumsuzluklarına karşı yüceltilen bir toplumsal eylem olarak 

yükselmektedir. Bu hareketlilik önemli bir ekonomik pazar 

yaratmaktadır. Turizm pazarının ise kendi içinde önemli bir 

sorunu ve fırsatı belirmektedir. Bir taraftan mekânlar ve 

olgular küresel iletişim ağları içinde hızla eskiyebilirken, diğer 

taraftan mekânlar sinema, dizi ve sosyal medya etkinlikleri 

tarafından tekrar, farklı bir bağlamda yeni göstergelerle 

düzenlenebilmekte ve yeni bir ürün olarak satılabilmektedir. 

Örneğin kaplıcaları ile ünlü olan Budapeşte, gençlerin kaplıca 

partileri ile yeni bir gösterge ekonomisine dâhil olmuş ve 

Avrupa’da önemli bir destinasyona dönüşmüştür; hedef kitle 

ise yaşlılardan gençlere doğru kaymıştır.  Turistik davranışta 

göstergelerin sembolik değeri ve farklılık arayışı ön plana 

çıkmaktadır. İnsanlar mekânların küresel ölçekte benzeştiği 

günümüz dünyasında farklılığa dayalı öykülere 

yönelmektedir. Örneğin dünyanın her tarafını insanların bir 

araya geldiği eğlendiği standart barlar kaplamıştır. Buna karşın 

Budapeşte’nin sosyo-ekonomik gerçeklerinden doğan ve 

gençlerin kendi olanaklarıyla yıkık binalar içinde oluşturduğu 

yıkıntı barlar (ruin bar) küresel bir markaya dönüşmüş ve 

dünya ölçeğinde yayılmıştır.  

 Sinema’nın mekanları, nesneleri ve kişileri değişik 

göstergelerle donatarak ayrı bir imgeye dönüştürdüğü ve 

gösterge ekonomisine dâhil ettiği bilinmektedir. Buna karşın 
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ne sinema sektöründe ne yerel yönetimlerde ne de turistik 

bölgelerdeki işletmecilerin kurduğu sivil toplum örgütlerinde 

konuya yönelik uzman bir yaklaşımın geliştirilmediği ve 

rastlantısallığın devam ettiği görülmektedir. Bu durumun en 

belirgin sorunu, öyküsü olmayan ve ucuz olmakla pazarlanan 

bölgelerin kolayca ikame edilebilir olmasıdır. 2015 yılında 

Rusya ile başlayan uçak krizi sonrası Antalya’ya yönelik Rus 

turist akınının durması sonrası, bölge turizminin başka 

bölgelerle canlandırılamaması bölge için ciddi bir krize yol 

açmıştır. Risk toplumunun genel koşullarında turistik 

mekânlar, riskin potansiyel sürekliliğine karşın Pro-aktif bir 

iletişimi canlı tutarak, kendilerini gösterge ekonomisine dâhil 

etmenin yollarını sürekli yeniden üretmelidirler. Öykü ve 

gösterge ekonomisinin gücü 2017-2018 kışında Kars’a 

yıllardır giden trenin biletlerinde yaşanan karaborsa hali ile 

anlaşılabilir. Mekânlar ve destinasyonlar ancak öyküleriyle bir 

“aura” edinebilmektedir.  
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Özet – Bu çalışmada, çalışanların dış mekanla bağlantılı açık ofislerde çevresel koşulların olumlu yönde geliştirilmesi ve 

ofislerde kullanılan çağrı merkezi masalarının konfor koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada çağrı merkezi 

masalarının özelliklerini; pencere yakınına oturan ofis çalışanlarının orta ve iç kısımlarda oturanlara oranla daha olumlu yönde 

algılayarak değerlendirecekleri, ayrıca ortaöğretimlilerin yükseköğretimlilere oranla daha olumlu yönde algılayarak 

değerlendirecekleri varsayılmaktadır. Bu araştırma varsayımlarını test etmek için Bilkent Center AVM’de bulunan büyük bir 

çağrı merkezinin açık ofisi deney ortamı olarak seçilmiş olup; bu ofiste çalışan 92 katılımcıya araştırma anketi uygulanmıştır. 

Sonuçta, pencere yakınına oturan çalışanların orta ve iç kısımlarda oturanlara oranla çağrı merkezi çalışma masalarını daha 

“rahat-konforlu” olarak değerlendirdiği, ayrıca ortaöğretimlilerin, yükseköğretimlilere oranla daha “rahat-konforlu”, 

“kullanışlı” ve “ölçüleri yeterli” olarak değerlendirdiği belirlenmiştir. Özetle, açık ofiste bulunan çağrı merkezi masalarının 

konumu ve genel özelliklerinin çalışanların değerlendirmeleri üzerinde önemli etkilere sahip olduğu söylenebilir.  

 

Anahtar Kelimeler – Açık ofis, çağrı merkezi, iç mekan tasarımı, çalışma masası 

 

Effects of User Satisfaction on the Characteristics of Call Center Tables 

used in Open-Plan Offices 
 

Abstract – In this study, it is aimed that positive direction for development of environmental conditions in employees' exterior 

space related open-plan office and improvement of comfort conditions of the call center tables using in the office. In the study, 

characteristics of call center tables; it is assumed that the office employees sitting near the window will evaluate by perceiving 

more positive direction than center and inner parts and will evaluate the secondary education more positively than the higher 

education. To test this research hypothesis the experiment environment at big call center's open-plan office in Bilkent Center 

AVM was selected; research survey was applied by this office's 92 participants. As a result, call center work table are 

considered "comfortable" who is sitting near the window than center and inner parts, also evaluated the secondary education as 

"comfortable", "useful" and "measurements are sufficient" compared to higher education. Summarily, said that important 

effects on consideration of employees place and general characteristics of the call center table in open-plan office. 

 
Keywords – Open-plan office, call center, interior design, work table

I. GİRİŞ 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin dünya çapında hızla 

yayılması ile bu doğrultuda hizmet veren çağrı merkezi 

endüstrisi özellikle 1990’lardan sonra oldukça önemli bir iş 

gücü haline gelmiştir [1]-[4]. Çağrı merkezleri çeşitli 

kuruluşların veya firmaların telefon ile müşterilerine hizmet 

etme veya pazarlama yolları bulabildiği ofis ortamlarıdır. 

Kısaca müşterinin telefon, sms, e-posta, web, faks, IVR (sesli 

yanıt sistemi) ve benzeri yöntemlerle yaptığı çağrısının bir 

merkez tarafından ele alınması olarak tanımlanmaktadır. 

Günümüz dünyasında ortalama 10 milyonun üzerinde insan 

çağrı merkezlerinde çalışmaktadır. Bununla birlikte çağrı 

merkezi iş gücünün önümüzdeki on yıl boyunca yüzde elli 

oranında artması beklenmektedir [5].  

Çağdaş ofis tasarımında büyük rol oynayan açık ofis 

mekanları genel olarak bireysel çalışmaya olduğu kadar, iyi 

haberleşme ve ekip çalışmasına da uygun olmalıdır [6]. Çağrı 

merkezi açık ofislerinde ise ekip çalışmasından ziyade 

müşteri ile iletişim kurulan bireysel bir sistem işlemektedir. 

Bu doğrultuda çağrı merkezi açık ofislerinde daha çok 

bireysel çalışmaya yönelik tasarım gözetilmektedir. Aynı 

zamanda, çağrı merkezi çalışma düzeni genel olarak duyusal 

ve görsel etkileşim içindedir [7]. Mevcutta yapılan iş ses 

değeri olarak müşteriler ile telefonda konuşulurken, aynı 

anda görsel değer olarak bilgisayar ekranına bilgiler girilip 

gerekli işlemler gerçekleştirilmektedir. Çağrı merkezi 

çalışanları elektronik cihazları kullandığından çalışma 

performansları ise telefon ve bilgisayar üzerine 

odaklanmaktadır. 
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Genel olarak ofis mekanlarında iş verimi için gerekli ortam 

özelliklerinin sağlanamaması nedeniyle, istenilen düzeyde iş 

verimliliğinin elde edilemediği ve ihtiyaç duyulan 

özelliklerin eksikliğinden kaynaklanan fiziksel ve psikolojik 

sağlık problemlerinin oluştuğu gözlenmektedir. Bu noktadan 

hareketle, ofis iç donatı elemanlarının özellikleri (ölçüsü, 

malzemesi, rengi, dokusu vb.) ile mekanın çevresel 

özellikleri (mekanın ısısı, gürültü düzeyi, aydınlatması vb.) 

kullanıcının iş verimliliğini ve performansını etkilemektedir 

[8]-[14]. Ofisler üzerine gerçekleştirilen çalışmalarda, 

kullanıcılar için belirlenecek ofis tipi ve donatı elemanlarının 

kullanım amacına uygun olması gerektiği vurgulanmıştır 

[11], [15]. Doğru bir ofis yerleşimi ile görsel mahremiyet, 

kolay iletişim, bireysel ve kullanışlı depolama alanlarının 

sağlanması; çalışanların üretim ve organizasyon 

performansını olumlu yönde artırdığını göstermektedir [12], 

[16]. Bununla birlikte, ofis iç mekan tasarımında kullanılan 

mekansal niteliklerin (renk, doku, malzeme, ölçü, 

fonksiyonel donatılar vb.) çalışanların memnuniyeti ve 

performansları üzerinde oldukça olumlu etkiler yaratmaktadır 

[17]. 

Sundstrom ve ark. [18] araştırmalarında, fiziksel kapalılığın 

algılanan çalışma alanının mahremiyeti ile ilgili olduğunu 

belirtmişlerdir. Stone [19] ile Yıldırım ve ark. [11] açık 

ofislerde mahremiyet ve çalışma performansı için çalışma 

masalarını ayıran bölücülerinin yükseklik ölçülerinin önemli 

bir etken olduğunu ortaya koymuşlardır. Genel olarak, 

çalışanların memnuniyeti, mahremiyeti ve iletişimi, çalışma 

ortamında kullanılan bölücülerin yüksekliğine bağlı olarak 

olumlu yönde artabilmektedir [18], [20]. Bunun yanı sıra, 

çeşitli çalışmalar, kişiye ait olmayan ortamlarda gürültü 

düzeyinin artmasından dolayı dikkatin dağıldığını ve 

çalışanların daha çok mahremiyete ihtiyaç duyduklarını 

göstermektedir [21]. Mahremiyet gürültü ve dikkat 

dağınıklığının önüne geçilmesi bakımından önemli 

olmaktadır. Örneğin, Mital ve ark. [22] ve Sundstrom ve ark. 

[23], açık plan tipine sahip bir ofiste çalışanların, diğer 

çalışanların seslerinden, bilgisayar, yazıcı, klavye gibi 

seslerden ve insanların ofise geliş gidişlerinde oluşan 

seslerden dolayı rahatsız olduklarını ve çalışmalarının 

bölündüğünü sıklıkla dile getirmişlerdir. Her ne kadar 

Leather ve ark. [24] ortam gürültü seviyelerinin iş 

memnuniyeti, çalışanların refahı veya ortak çalışmalar 

üzerinde doğrudan bir etkisi olmadığını gösterdiyse de, 

Boyce [25], yaklaşık 200 kişi üzerinde gerçekleştirdiği 

araştırmasında, açık planlı bir ofiste, çalışanların yarısından 

fazlasının telefon ve insan sesi gibi etmenlerden dolayı 

rahatsız olduğunu ortaya koymuştur.  

Günümüz çalışma alanları bilgisayar odaklı çalışmaya 

dayalı olduğundan [26] yapay aydınlık değeri daha az ve 

optimum doğal aydınlık düzeyine sahip ortamlar tercih 

edilmektedir. Yüksek aydınlatma değeri, bilgisayar ekranı ve 

çalışma ortamı arasında zıt yönde olumsuz bir etki 

oluşturabilmektedir [27]. Bununla birlikte, çalışanlar 

genellikle yapay ışık yerine doğal ışığı tercih etmektedirler 

[28]. Choi ve Moon [27] iç mekan kalite 

değerlendirmelerinde görsel memnuniyetin en önemli etmen 

olduğunu ve bu doğrultuda aydınlatma faktörünün 

memnuniyet değerlendirmelerinde birincil öneme sahip, eğer 

negatif değerler çoğunluktaysa bu kez görsel faktörlerden 

çalışma masası konumunun ön plana çıktığını 

belirlemişlerdir.  

Açık ofis mekanlarında, çalışma masalarının konumu, 

çalışanların çevresel koşulları algılayışlarını, performans ve 

konfor koşullarını önemli ölçüde etkilemektedir. Wotten ve 

ark. [29], 235 ofis çalışanı ile gerçekleştirdikleri görüşmeler 

sonucu ofis çalışanlarının %74 ünün çalışma ortamının 

pencere kenarında olmasını tercih ettiklerini belirlemişlerdir. 

Aynı şekilde, Vischer [30] pencereye yakın oturan 

çalışanların iç kısımlarda oturan çalışanlara göre daha olumlu 

yanıtlar verdiğini ortaya koymuştur. Choi ve Moon [27], 

görsel faktörler gözönüne alındığında pencere veya duvara 

yakın konumda oturan çalışanların iç kesimlerde oturanlara 

oranla daha olumlu yanıtlar verdiğini (aydınlatma ve 

havalandırma) ortaya çıkararak, bir mekanın duvar veya 

pencereye yakın bölümlerinde çalışan bireylerin; merkez 

veya iç kısımlarda çalışan bireylere göre aydınlık ve genel 

ortam değerlendirmelerine daha olumlu yanıt verdiklerini 

belirtmişlerdir. Aynı şekilde, Yıldırım ve ark. [11], açık 

ofislerde çalışma masası konumu ile bölücülerin çalışanlar 

üzerindeki etkilerini araştırdıkları çalışmalarında, açık ofis 

çevresel koşullarından yerleşim, mahremiyet ve aydınlatma 

faktörleri üzerinden değerlendirmeleri sonucu pencere yakın 

oturan çalışanların iç kesimlerde oturan çalışanlara göre 

çalışma ortamını daha olumlu algıladıklarını ortaya 

çıkarmışlardır. Çalışma masasının konumunun ve pencereye 

yakınlığının çalışan performansını ve konfor koşullarını 

birincil düzeyde etkilediğini belirtmişlerdir. 

Literatüre bakıldığında açık ofislerde çevresel koşulların 

değerlendirilmesi üzerine çeşitli çalışmalar gerçekleştirildiği 

görülmektedir. Bu çalışmada ise açık ofis çalışma 

ortamlarından olan çağrı merkezinde bulunan çalışma 

masalarının konfor koşullarının iyileştirilmesi ve çalışanların 

ofis mekan koşullarını olumlu yönde değerlendirmelerinin 

sağlanabilmesi için gerekli verilerin elde edilmesi 

amaçlanmıştır. Çalışmalar, çevresel memnuniyetin insan 

faktörü ve görsel faktörlerden (çalışma masası konumu, 

aydınlatma) net bir şekilde etkilendiğini göstermektedir. Bu 

doğrultuda, Yıldırım ve ark. [11] ile Choi ve Moon [27] 

çalışmaları referans alınarak oluşturulan araştırma hipotezleri 

aşağıda verilmiştir. 

Hipotez 1: Pencere önünde ve pencereye yakın oturan ofis 

çalışanlarının orta ve iç kısımlarda oturanlara oranla çalışma 

masalarının özelliklerini daha olumlu yönde algılayarak 

değerlendireceklerdir. 

Hipotez 2: Ortaöğretimlilerin çağrı merkezi çalışma 

masalarını yükseköğretimlilere oranla daha olumlu yönde 

algılayarak değerlendireceklerdir. 

II. YÖNTEM 

A. Katılımcılar 

Bu araştırmaya, Bilkent Center AVM’deki çağrı merkezi 

açık ofislerinde ağırlıklı olarak kadın ve 20-35 yaş aralığında 

çalışanların oluşturduğu toplam 92 kişi katılmıştır. 

Katılımcıların cinsiyet, yaş ve eğitim durumları Tablo 1’de 

verilmiştir. Buna göre, katılımcıların %76,1’ini 

kadınlar, %82,6’sını 20-35 yaş aralığındaki kişiler, %56,5’ini 

ortaöğretimliler ve %43,5’ini ise yükseköğretimliler 

oluşmaktadır. Bu sonuçlardan görüleceği üzere, ankete 

katılanların nitelikli çoğunluğunu kadınların ve 20-35 yaş 

aralığındaki çalışanların oluşturması nedeniyle yapılacak 

farklılık ve karşılaştırma testlerinde cinsiyet ve yaş 

değişkenleri değerlendirme dışı bırakılmıştır. 

 

282



Mestan vd., Açık Ofislerde Çağrı Merkezi Masalarının Özelliklerinin Çalışanların Memnuniyetine Etkilerinin Belirlenmesi , Ankara, Türkiye 

Tablo 1. Katılımcıların genel özellikleri 

Katılımcıların Genel Özellikleri 
Frekans 

(fi) 

Yüzde 

(%) 

Cinsiyet 
Kadın 70 76,1 

Erkek 22 23,9 

Yaş  
20 – 35 76 82,6 

36 – üzeri 16 17,4 

Eğitim 
Ortaöğretim 52 56,5 

Yükseköğretim 40 43,5 

 

 

B. Araştırma Ortamı 

Bu çalışmada, Bilkent Center AVM’deki çağrı merkezi 

çalışanlarının kullandığı açık ofisler araştırma ortamı olarak 

seçilmiştir. Araştırma yapılan dikdörtgen şeklindeki açık 

ofisin sağ tarafında dış mekanla bağlantı kurulan geniş 

yüzeyli zeminden tavana uzanan pencereler, sol iç kısımda 

ise idareci ofisleri ve servis mekanları bulunmaktadır. Açık 

ofiste bulunan “+” şeklindeki çağrı merkezi masalarının renk, 

malzeme, boyutsal özellikleri ile yerleşim düzeni aynı, fakat 

masaların bir kısmı altılı, bir kısmı da beşli şekilde yan yana 

sıralanmaktadır. Araştırma ortamı olarak kullanılan açık 

ofisin yerleşim planı ve fotoğrafları Şekil 1 ve 2’de 

verilmiştir.

 

 
Şekil 1. Araştırma yapılan çağrı merkezi açık ofisinin planı  

    

Şekil 2. Araştırma yapılan çağrı merkezi açık ofisinin fotoğrafları 

Açık ofisin duvarlarında açık krem rengi boya 

kullanılmış ve zemin akustik kauçuk halıdan yapılmıştır. 

Çağrı merkezi masalarının yatay çalışma yüzeyinde beyaz 

renkli suntalam ve bölücü panellerinde ise yeşil renkli 

akustik malzeme kullanılmıştır. Açık ofislerde kullanılan 

çağrı merkezi masalarının boyutları 80x80x120cm'dir. 

C. Anket Tasarımı ve Uygulanması 

Araştırma anketi iki grupta kategorize edilmiştir. Birinci 

kısım ofis çalışanlarının genel bilgileri ve ofis içindeki 

konumuyla ilgili sorulardan oluşmaktadır. İkinci kısım ise 

ofiste bulunan çağrı merkezi masalarının özelliklerinin 

değerlendirilmesine yönelik sorulardan oluşmaktadır. Bu 

kısımda, çalışanların deneyimledikleri açık ofisin 

değerlendirilmesinde daha önce, yapılan araştırmalarda 

geçerli ve güvenilir bulunmuş [11],[31]-[37] ve olumludan 

olumsuza doğru sıralanmış (1= Kullanışlı, 5= Kullanışsız) 

beş basamaklı sıfat çiftlerinden oluşan (sade / karmaşık, 

rahat-konforlu / rahatsız, kullanışlı / kullanışsız, ölçüleri 

yeterli / ölçüleri yetersiz, rengi iyi / rengi kötü) anlamsal 

farklılaşma ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verileri, çağrı 

merkezi açık ofisinde çalışanlar arasından araştırmaya 

katılmak isteyen 92 katılımcıdan anket yardımıyla elde 

edilmiştir. Anketler, 2017 yılının Aralık ayında 1 haftalık 

bir periyotta gün içinde yüz yüze görüşerek uygulanmıştır. 

D. İstatistiksel Değerlendirme 

Bu çalışmada, deney ortamı olarak seçilen açık ofisdeki 

çağrı merkezi masalarının farklı konumlarında oturan 

çalışanların (pencere önü, pencere yanı, orta kısım, iç 

kısım) çalışma masalarının özelliklerine yönelik 

değerlendirmeleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Buna 
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göre, çalışanların ofisdeki çağrı merkezi masalarına 

yönelik değerlendirmeleri bağımlı değişken, çalışanların 

eğitim düzeyleri ve ofis içindeki konumları ise bağımsız 

değişken olarak kabul edilmiştir. Araştırmadan elde edilen 

verilerin yüzdelik değerleri, aritmetik ortalamaları ve 

standart sapma değerleri hesaplanmış, verilerin Cronbach 

Alpha güvenilirlik testleri yapılmış ve son olarak da 

bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki farklılıkların 

istatistiksel açıdan P < 0,05 düzeyinde istatistiksel açıdan 

anlamlı olup olmadığı tekli varyans analizi (ANOVA) ile 

test edilmiştir. Varyans analizinde önemli bulunan 

değişkenlerin birbirleriyle karşılaştırılabilmesi içinde 

Tukey HSD testi yapılmış ve değişkenlere ait ortalamalar 

grafiksel olarak ifade edilmiştir. 

 

 

 

 

III. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bu çalışmadan elde edilen verilerin güvenilirliği 

“Cronbach alfa” ile test edilmiştir. Buna göre, ofisdeki 

çağrı merkezi masalarının farklı konumlarında oturan 

çalışanların değerlendirmelerini kapsayan anlamsal 

farklılaşma ölçeğinin güvenilirlik katsayısı 0,66 olarak 

tespit edilmiştir. Daha önce yapılan çalışmalarda [38]-[41] 

tüm unsurlar için alfa güvenilirlik katsayıları 0,60’ın 

üzerinde çıktığında “güvenilir” olarak kabul edilebileceği 

bildirilmiştir. Bu çalışmada elde edilen Cronbach alfa 

katsayılarının belirtilen değerin üzerinde olduğu 

görülmektedir. Buna göre, elde edilen veriler “güvenilir” 

olarak kabul edilmiştir.  

Araştırılan açık ofiste bulunan çağrı merkezi masalarının 

genel özelliklerinin çalışanların değerlendirmeleri 

üzerindeki etkilerine ilişkin elde edilen verilerin kategorik 

ortalamaları ve standart sapma değerleri ile Tukey HSD 

testi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2. Çalışanların ofisteki konumlarına göre bağımlı değişkenlerin ortalama, standart sapma ve Tukey HSD sonuçları 

Bağımlı Değişkenler 

Ofis Çalışanının Konumu 

F df Sig. Pencere Önü Pencere Yanı Orta Kısım İç Kısım 

M SD HG M SD HG M SD HG M SD HG 

Sade / Karmaşık 1,71a 0,77 A 1,9 0,87 A 2,48 1,12 A 2,62 1,11 A 3,353 3 0,023* 

Rahat-Konforlu / Rahatsız 1,85 0,77 A 2,4 0,69 AB 3 1,19 B 2,85 1,24 AB 3,668 3 0,015* 

Kullanışlı / Kullanışsız 2,35 1,08 A 2,5 2,96 A 2,96 1,1 B 2,14 1,16 A 3,014 3 0,023* 

Ölçüleri Yeterli / Yetersiz 1,92 1,11 A 2 0,81 A 2,03 0,91 A 2,05 1,13 A 0,056 3 0,982ns 

Rengi İyi / Rengi Kötü 2,21 0,89 A 2,2 1,31 A 2,45 1,58 A 2,68 1,49 A 0,529 3 0,664ns 

Not:  Tukey HSD: Homojenlik grupları, * P < 0,05 düzeyinde önemli, ns P < 0,05 düzeyinde önemsiz M: Ortalama değer, SD: Standart sapma, HG: Homojenlik grubu, 

F: F değeri, df: Serbestlik derecesi a: Değişken ortalamaları 1’den 5’e kadar sıralanmıştır. Yüksek değerler olumsuz cevaplardır . 

 

Tablo 2’de “sade/karmaşık” (F= 3,353, df= 3, P= 0,023), 

“rahat-konforlu/rahatsız” (F= 3,668, df= 3, P= 0,015) ve 

“kullanışlı/kullanışsız” (F= 3,014, df= 3, P= 0,023) sıfat 

çiftleri için açık ofiste bulunan çağrı merkezi masalarının 

genel özelliklerini çalışanların değerlendirmeleri arasında 

anlamsal farklılaşma ölçeğine göre istatistiksel açıdan 

anlamlı farklılıkların olduğu görülmektedir. Fakat “ölçüleri 

yeterli/ölçüleri yetersiz” (F=0,056, df= 3, P= 0,982) ve 

“rengi iyi/rengi kötü” (F= 0,529, df= 3, P = 0,664) sıfat 

çiftleri için istatistiksel açıdan p< 0,05 düzeyinde anlamlı 

bir farklılık bulunamamıştır. Sonuç olarak, açık ofiste 

bulunan çağrı merkezi masalarının konumu ve genel 

özelliklerinin çalışanların değerlendirmeleri üzerinde 

önemli etkilere sahip olduğu söylenebilir. Bu sonuçların 

grafiksel ifadesi Şekil 3’te verilmiştir.

 
Not:  Yüksek değişken ortalamaları daha negatif cevapları göstermektedir. 

Şekil 3. Çalışanların ofisteki konumlarına göre çalışma masalarının özelliklerinin değerlendirilmesi

Şekil 3’e göre, “ölçüleri yeterli/ölçüleri yetersiz” ve 

“rengi iyi/rengi kötü” sıfat çiftleri için çalışanların 

konumlarına göre değerlendirmelerini kapsayan ortalama 

değerlerin birbirine oldukça yakın olduğu görülmektedir. 

Şekilden pencere kenarına yakın oturan çalışanların çağrı 

merkezi masalarını özellikle orta ve iç kısımlarda 

oturanlara oranla daha sade ve rahat-konforlu olarak 

değerlendirdiği anlaşılmaktadır. Bu sonucun aksine iç 

kısımda oturan çalışanların çalışma masasını diğerlerine 

oranla daha kullanışlı bulmuşlardır. Bunda çalışma 

masalarının servis mekanlarına yakın olmasının etkili 

olduğu düşünülmektedir. Bu olumlu sonuçların aksine orta 

kısımda oturan çalışanların ise çalışma masalarını diğer 

çalışanlara göre rahatsız ve kullanışsız olarak 
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değerlendirdikleri görülmüştür. Diğer taraftan pencere 

kenarında ve pencereye yakın oturan çalışanların çalışma 

masası rengini sırasıyla orta ve iç kısımdakilere oranla 

daha iyi olarak değerlendirdikleri, renk beğenisinin 

pencere kenarındaki gün ışığına bağlı olarak iç kısımlara 

doğru olumsuz yönde değerlendirildiği görülmektedir. Bu 

sonuç H1 hipotezinde öne sürülen “Pencere önünde ve 

pencereye yakın oturan ofis çalışanlarının orta ve iç 

kısımlarda oturanlara oranla çalışma masalarının 

özelliklerini daha olumlu yönde algılarak 

değerlendireceklerdir.” hipotezi kullanışlı/kullanışsız sıfat 

çifti dışında diğer tüm sıfat çiftleri için desteklenmiştir.  

Araştırılan açık ofiste bulunan çağrı merkezi 

masalarının genel özelliklerinin farklı eğitim düzeyine 

sahip çalışanların değerlendirmeleri üzerindeki etkilerine 

ilişkin elde edilen verilerin kategorik ortalamaları ve 

standart sapma değerleri ile ANOVA testi sonuçları Tablo 

3’te verilmiştir. 

 

Tablo 3. Çalışanların ofisteki konumlarına göre bağımlı değişkenlerin ortalama, standart sapma ve Tukey HSD sonuçları 

Bağımlı  

Değişkenler 

Eğitim Düzeyi 

F df Sig. Ortaöğretim Yükseköğretim 
M SD M SD 

Sade / Karmaşık 2,23a 1,14 2,52 0,98 1,674 1 0,199ns 

Rahat-Konforlu / Rahatsız 2,48 1,16 2,7 1,15 0,806 1 0,372ns 

Kullanışlı / Kullanışsız 2,26 1,13 2,82 1,19 5,151 1 0,026* 

Ölçüleri Yeterli / Yetersiz 1,98 1,02 2,07 1,01 0,200 1 0,656ns 

Rengi İyi / Rengi Kötü 2,53 1,46 2,4 1,39 0,211 1 0,647ns 

Not:  * P < 0.05 düzeyinde önemli, ns P < 0.05 düzeyinde önemsiz, M: Ortalama değer, SD: Standart sapma, F: F değeri, df: Serbestlik derecesi, 

a: Değişken ortalamaları 1’den 5’e kadar sıralanmıştır. Yüksek değerler olumsuz cevaplardır. 

 

Tablo 3’de, “kullanışlı/kullanışsız” (F= 5,151, df= 1, P= 

0,026) sıfat çifti için açık ofiste bulunan çağrı merkezi 

masalarının genel özelliklerini çalışanların eğitim düzeyine 

göre değerlendirmeleri arasında anlamsal farklılaşma 

ölçeğine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılıkların 

olduğu görülmektedir. Fakat “sade/karmaşık” (F= 1,674, 

df= 1, P= 0,199), “rahat-konforlu/rahatsız” (F= 0,806, df= 

1, P= 0,372), “ölçüleri yeterli/ölçüleri yetersiz” (F=0,200, 

df= 1, P= 0,656) ve “rengi iyi/rengi kötü” (F= 0,211, df= 

1, P = 0,647) sıfat çiftleri için istatistiksel açıdan p< 0,05 

düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Sonuç 

olarak, açık ofiste bulunan çağrı merkezi masalarının 

konumu ve genel özelliklerinin çalışanların eğitim 

düzeyine göre değerlendirmeleri üzerinde önemli etkilere 

sahip olduğu söylenebilir. Bu sonuçların grafiksel ifadesi 

Şekil 4’te verilmiştir.  

 
Not:  Yüksek değişken ortalamaları daha negatif cevapları göstermektedir.

Şekil 4. Çalışanların eğitim durumlarına göre çalışma masalarının özelliklerinin değerlendirilmesi

Şekil 4’e göre, “ölçüleri yeterli/ölçüleri yetersiz” ve “rengi 

iyi/rengi kötü” sıfat çiftleri için çalışanların eğitim 

düzeyine göre değerlendirmelerini kapsayan ortalama 

değerlerin birbirine oldukça yakın olduğu görülmektedir. 

Diğer taraftan, ortaöğretimlilerin çağrı merkezi çalışma 

masalarını yükseköğretimlilere oranla daha sade, rahat-

konforlu ve kullanışlı buldukları görülmektedir. Bu 

sonuçtan, ortaöğretimlilerin çalışma masalarını 

değerlendirmelerinde yükseköğretimlilere göre daha 

olumlu bir yaklaşım sergiledikleri anlaşılmaktadır. Bu 

sonuç H2 hipotezinde öne sürülen “Ortaöğretimlilerin 

çağrı merkezi çalışma masalarını yükseköğretimlilere 

oranla daha olumlu yönde algılayarak 

değerlendireceklerdir.” hipotezini desteklemiştir. Bu sonuç 

daha önce gerçekleştirilen çalışmalarda [42], [43] ortaya 

koyulan sonuçları desteklemektedir. 

IV. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, açık ofislerde kullanılan çağrı merkezi 

masalarının konfor koşullarının iyileştirilmesi ve 

çalışanların ofis mekan koşullarını olumlu yönde 

değerlendirmelerinin sağlanabilmesi için gerekli verilerin 

elde edilmesi amaçlanmıştır. Örneklem olarak Bilkent 

Center AVM’de yer alan açık ofis deney ortamı olarak 

seçilmiş olup, elde edilen sonuçlar sistematik bir sırayla 

aşağıda verilmiştir. 

Araştırma yapılan açık ofiste bulunan çağrı merkezi 

masalarının konumu ve genel özelliklerinin çalışanların 

değerlendirmeleri üzerinde önemli etkilere sahip olduğu 

belirlenmiştir. Buna göre; “sade/karmaşık”, “rahat-

konforlu/rahatsız” ve “kullanışlı/kullanışsız” sıfat çiftleri 

için açık ofiste bulunan çağrı merkezi masalarının genel 

özelliklerini çalışanların değerlendirmeleri arasında 
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istatistiksel açıdan anlamlı farklılıkların olduğu 

görülmektedir. Fakat “ölçüleri yeterli/ölçüleri yetersiz” ve 

“rengi iyi/rengi kötü” sıfat çiftleri için çalışanların 

konumlarına göre değerlendirmelerini kapsayan ortalama 

değerlerin birbirine oldukça yakın olduğu görülmektedir. 

Sonuçlardan pencere kenarına yakın oturan çalışanların 

çağrı merkezi masalarını özellikle orta ve iç kısımlarda 

oturanlara oranla daha “sade” ve “rahat-konforlu” olarak 

değerlendirdiği anlaşılmaktadır. Bu sonuç, daha önce [11], 

[27] çalışmalarında belirtilen pencere yakınındaki 

masalarda oturan çalışanların algısal değerlendirmelerinin 

daha olumlu yönde olduğu sonucunu desteklemektedir. 

Bunun yanı sıra, iç kısımda oturan çalışanların çalışma 

masasını diğerlerine oranla daha “kullanışlı” bulmuşlardır. 

Bunda çalışma masalarının servis mekanlarına yakın 

olmasının etkili olduğu düşünülmektedir. Diğer taraftan 

pencere kenarında ve yakın oturan çalışanların çalışma 

masası rengini sırasıyla orta ve iç kısımdakilere oranla 

daha iyi olarak değerlendirdikleri, renk beğenisinin 

pencere kenarındaki gün ışığına bağlı olarak iç kısımlara 

doğru olumsuz yönde değerlendirildiği görülmektedir. 

Araştırma yapılan açık ofiste bulunan çağrı merkezi 

masalarının konumu ve genel özelliklerinin çalışanların 

eğitim düzeyine göre değerlendirmeleri üzerinde önemli 

etkilere sahip olduğu belirlenmiştir. Buna göre, 

“kullanışlı/kullanışsız” sıfat çifti için açık ofiste bulunan 

çağrı merkezi masalarının genel özelliklerini çalışanların 

eğitim düzeyine göre değerlendirmeleri arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı farklılıkların olduğu 

görülmektedir. Fakat “sade/karmaşık” “rahat-

konforlu/rahatsız”, “ölçüleri yeterli/ölçüleri yetersiz” ve 

“rengi iyi/rengi kötü” sıfat çiftleri için çalışanların eğitim 

düzeyine göre değerlendirmelerini kapsayan ortalama 

değerlerin birbirine oldukça yakın olduğu görülmektedir. 

Sonuçta, ortaöğretimlilerin çağrı merkezi çalışma 

masalarını yükseköğretimlilere oranla daha “kullanışlı” 

buldukları görülmektedir.  

Bu sonuçlara göre; çağrı merkezi açık ofislerinin 

yerleşim planları oluşturulurken, çağrı merkezi masalarının 

gün ışığından en fazla verimi alacak şekilde yararlanmayı 

hedeflemesi ve parlama yapmayan, göz almayan yapay 

aydınlatma kaynakları ile aydınlatılması, çalışma 

masalarının üretiminde kullanılan malzemelerin ışığı 

yansıtmayan malzemelerden üretilmesi ve çalışanların 

periyodik olarak kendi departmanları içinde konumlarının 

değiştirilmesi çağrı merkezi çevresel koşullarının ve 

çalışma masalarını olumlu değerlendirmelerini 

sağlayacaktır. 

Çalışanların eğitim düzeyi arttıkça çevresel koşullardan 

ve çalışma masalarınından beklentileri de artmaktadır. 

Bundan yola çıkarak çevresel düzenlemelerin tasarımında 

ve çalışma masalarının tasarımında eğitim düzeyi yüksek 

olanların beklentilerine uygun daha kullanışlı tasarımlar 

yapılması, uygun olmayan çağrı merkezi çevresel 

koşullarının ve çalışma masalarının bu unsur dikkate 

alınarak yeniden düzenlenmesi, çalışanların çağrı merkezi 

çevresel koşullarının ve çalışma masalarını olumlu 

değerlendirmelerini sağlayacaktır. 
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Özet- İçinde yaşadığımız kadim kentimiz Kütahya, oldukça zengin bir tarihe ve kültürel birikime sahiptir. Germiyanoğulları 

Beyliği döneminin başkenti, Osmanlılar döneminin Beylerbeyliği merkezi ve şehzade sancaklarından birisi olan şehrimiz, bu 

önemine binaen zaman içinde zengin bir mimari mirasa sahip olmuştur. Bugün, Kalesinden, Hıdırlık Mescidine, Vacidiye 

Medresesinden Ulu Camisine, Rüstem Paşa (Balıklı) Hamamından Eski Hükümet Konağına kadar farklı amaçlara hizmet etmek 

üzere, değişik tarihlerde inşa edilmiş olan çok sayıdaki anıt yapı, tüm haşmetiyle karşımızda durmakta ve ait oldukları 

medeniyetin veya dönemin ruhunu bugüne taşımaktadır. Anadolu kültürü ve medeniyetinin gelişim ve değişim çizgisini yansıtan 

bir şehir olan Kütahya’da anıtsal mimarlık örneklerinin yanında, geçmişe ışık tutan zengin mimari oluşumunun günümüzdeki 

bir başka tanığı konaklardır. Şehrimiz, sahip olduğu çok sayıdaki konak ve evleri ile en şanslı şehirlerden biridir. Çünkü tarihi 

kimliğe sahip bir şehir, sadece anıtsal mimari örneklerden ibaret değildir. Ata yadigârı sivil mimari örneklerini koruyamamış 

olan bir şehrin, tarihsel kimliğini ve mimari zenginliğinin önemli bir tarafı eksik kalmış demektir.  

Bu bakımdan şehrin mimari mirasını, yalnızca anıtsal mimari örnekleriyle sınırlayarak sivil mimari örneği olarak 

adlandırdığımız konaklarımızı yok saymanın büyük bir hata olacağını kabul etmek gerekir. Şehrimizi gezerken kafamızı kaldırıp 

şöyle dikkatlice bir baktığımızda; ecdadımızın bize miras olarak bıraktığı, ata  yadigârı tarihi konakların, anıtsal yapı dediğimiz 

eserlerle birlikte tarihi kent dokusunu şekillendirmede nasıl bir rol oynadığını, şehre nasıl bir güzellik ve değer kattığını 

göstermek istedik. 

 Bu çalışmada Kütahya merkezde bulunan geleneksel Türk evleri araştırma kapsamındadır. Bu evlerin süslemeleri 

incelenerek fotoğraflarla desteklenmiştir. Çalışmada Kütahya İli’nin tarihçesi ve coğrafi özellikleri tanıtılmış, araştırma 

kapsamında bulunan evlere ait saptama çalışması, evlerde bulunan süslemelerin analizi ve fotoğrafları yer almaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler- Tarihi Kütahya konakları, Kütahya’da bulunan tescilli kültür varlıkları. 

 

 EXAMINATION OF TRADITIONAL TURKISH HOUSE 

DECORATIONS IN KÜTAHYA CENTER 

 

Abstract- Kütahya, the ancient city in which we live, has a very rich history and cultural background. The capital of 

Germiyanoğulları Principality period, Beylerbeyi center of the Ottoman period, and the city of one of the city of sezade, has a 

rich architectural heritage in time to build on this importance. Today, a large number of monumental buildings built in different 

dates to serve different purposes from Castle, Hıdırlık Masjid, Vacidiye Madrasa to the Great Mosque, from Rüstem Paşa 

(Balıklı) Hamam to the Old Government Mansion, stand before us with all its magnificence and bear the spirit of the Civilization 

or period they belong to today. In Kütahya, a city that reflects the development and change of Anatolian culture and civilization, 

besides the monumental architectural examples, another witness of the rich architectural formation that illuminates the past is 

the houses of today. Our city is one of the lucky cities with its numerous houses and houses. Because a city with a historical 

identity, is not only monumental architectural examples from. An important part of the historical identity and architectural wealth 

of a city, which has not been able to preserve the examples of civil architecture, is missing. 

 

In this respect, it is necessary to acknowledge that it would be a great mistake to ignore what we call a civilian architectural 

example by limiting the architectural heritage of the city with only monumental architectural examples. When we visited our 

city, we lifted our heads and looked carefully; we wanted to show what kind of beauty and value the city had played in shaping 

the city's historical texture along with the works we call monumental structure of the historical mansion, which was left by our 

ancestors as a legacy to us. 

 

In this study, the traditional Turkish houses in Kütahya center are under the scope of research. The decorations of these houses 

were examined and supported by photographs. In this study, the history and geographical characteristics of Kütahya province 
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are introduced and the study of determination of the houses within the scope of the research, analysis and photographs of the 

decorations found in the houses are included. 

 

Keywords- Historic Kütahya mansions, registered cultural assets in Kütahya 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I. GİRİŞ 

Merkez Pirler mahallesinde 18. yüzyıl Kütahya Evlerinin 

topluca korunduğu Germiyan Sokak, Arnavut kaldırımlı yolu, 

elektrik ve telefon direkleri ile tellerinin bulunmadığı, 

Kütahya’daki tarihi kent dokusunun en güzel örneğidir. 

Germiyan Sokak’taki Kütahya Evleri iki veya üç katlı ahşap 

evlerdir. Payandalarla desteklenmiş çıkmaları, çiftli koca 

kapıları, kafesli pencereleri ile ahşap Anadolu mimarisinin en 

güzel örneklerini oluşturur. 17. ve 18. yüzyıl Kütahya evleri 

açık sofalıdır. Sofalar odalar arası bağlantıyı sağlar. Ayrıca 

sofalarda seki ya da köşk adı verilen dinlenme mekânları 

bulunur. Giriş katlarına taşlık denir. Evlerin ön kapıları dışında 

geniş arka bahçelere açılan arka kapıları da vardır. Depo, kiler 

samanlık hatta ahırlar buradadır. Birinci katta günlük yaşama 

ait odalar vardır. Bunlar oturma odası, mutfak ve yatak 

odasıdır. İkinci katta ise misafir odaları ve gelin odaları 

bulunur. 19. ve 20. yüzyıl Kütahya Evleri kapalı sofalıdır. 

Önceki dönemlerin aksine, bu dönem evlerinin dışları, 

saçakları, pervazları ve payandaları süslenirken, iç mekânlar 

aksine sade tutulmuştur. Yine bütün Kütahya Evleri payanda 

destekli çıkartmalara sahiptir. Bu çıkartmalar yola uyum ve iç 

mekânı düzeltme amaçlı yapılmıştır. Kütahya Evlerinin 

topluca korunduğu Germiyan Sokak’taki tarihi evler, Kütahya 

Valiliğince satın alınarak “Kütahya Evlerini Yaşatma Projesi” 

çerçevesinde restore edilmektedir. 

II. METARYAL 

Yerleşim tarihi yedi bin yıl önceye giden Kütahya, Geç 

Miyosen dönemden başlayarak Neolitik, Kalkolitik, İlk Tunç 

Çağı, Hitit, Frig, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, 

Germiyan, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyetinin zengin 

kültürel mirasına sahip bir ildir. 

Kütahya konut mimarisi bakımından Anadolu’nun ahşap 

bölgesi içinde kalmaktadır. En eski örnek Kossuth Müzesi 

olarak restore edilmiş olan ve halk arasında “Macar Evi” 

olarak bilinen 17.yy Türk evi. 1850-1851 yılları arasında 

Macar bağımsızlık mücadelesi kahramanlarından Lajos 

Kossuth ailesi ve 56 kişilik mülteci grubuyla burada 

konaklamış ve Macaristan anayasa taslağını bu evde 

hazırlamış. Ayrıca ünlü masalcı Ezop’un doğum yeri, antik 

kaynaklarda Kütahya olarak belirtilmektedir. 

130 yıl Germiyan Beyliğinin başkentliğini, 400 yıl Anadolu 

beylerbeyliği merkezliğini üstlenen Kütahya’da, Kütahya 

Kalesinin eteklerinde oluşan eski kent dokusu, kentteki Türk 

döneminin çekirdeğini oluştururken dönemin evlerini, 

sokaklarını en güzel şekilde yansıtmakta. Kütahya’nın sivil 

mimarlık örneği evleri önemli bir turizm potansiyeli 

oluşturmaktadır. Bildirimizin ana unsuru olan Germiyan 

Sokağı ve çevresi Germiyan ve Osmanlı döneminden kalma 

çok sayıda tarihi yapı olması nedeniyle yenileme ve iyileştirme 

çalışmalarına konu olmuş. Destinasyon merkezi olan 

Germiyan Sokağı tarihi dokusunu en iyi koruyan alanlardan. 

Destinasyondaki iyileştirme faaliyetleri neticesinde; Germiyan 

Konağı (19. yy) lokanta olarak, Vakıf Konağı (19. yy) 

Lokanta, İrvasa Konağı (19. yy) el sanatları üretim ve satış 

atölyesi, Ispartalılar Konağı (19. yy) butik otel, Şapçı/Karaca 

Konağı (19. yy) kent tarihi müzesi, Şekerci Şükrü Evi (18. yy) 

çini üretim ve satış atölyesi, Kurtuluş Konağı (19. yy) gençlik 

merkezi, Kütahya Konağı (19. yy) yöresel yemek lokantası 

olarak hizmet vermektedir. 

Zamanının en ünlü Osmanlı seyyahı Kütahyalı Evliya 

Çelebinin Seyahatnamesinde 1651-1652 yıllarında 

Kütahya’ya ait notlarında bahsedilen 16. yüzyıl eseri olan 

Şengül Hamamı, jeoloji müzesi olarak, 15. yüzyıl eseri Büyük 

Bedesten, yerel hediyelik eşya satış yeri olarak, 14. yüzyıl 

eseri Küçük Bedesten kuyumcular çarşısı olarak 

projelendirilmiş. 

Kanuni Sultan Süleyman’ın Vezir-i Azam’ı ve aynı zamanda 

damadı olan Rüstem Paşa tarafından 1550 yılında yaptırılan 

Rüstem Paşa Medresesi, Belediye tarafından restore edilerek 

yerel kıyafet ve el sanatlarının üretilip sergilendiği el sanatları 

merkezine dönüştürülmüş. 

1401 yapım tarihli Ulu Camii bitişiğindeki 1314 tarihli Umur 

bin Savcı Medresesi, yöre kazı eserlerinin ve dünyaca ünlü 

Çavdarhisar-Aizanoi antik kenti kalıntılarının da sergilendiği 

Arkeoloji Müzesi, 1411 yapım tarihli Yakup Çelebi İmareti, 

Çini Müzesi olarak hizmet vermekte. 1243 yapım tarihli 

Hıdırlık Mescidi ziyaretçilerine eşsiz bir şehir manzarası 

sunmaktadır. 

Şehir merkezi yakınında bulunan Frigya Vadileri, geniş orman 

arazisi ve birçok doğa güzellikleriyle ve arkeolojik 

kalıntılarıyla yürüyüş tutkunlarına eşsiz deneyimler vaat 

etmekte. Ayrıca termal turizm potansiyelini kullanmaya 

yönelik çalışmalar devam etmekte. 

Çavdarhisar- Aizanoi Kültür Turizm Festivali, Kurtuluş 

Mücadelesi anma etkinlikleri, Seyyah Evliya Çelebi ve 

Uluslararası Çini Seramik etkinlikleri, Osmanlı Devleti 

kurucularından Ertuğrul Gazi’nin annesi olan Hayme Ana 

adına yapılan şenlikler, kaçırılmaması gereken etkinlikler 

arasındadır.. 

Barınma, sosyal bir varlık olan insan için en temel 

ihtiyaçlardan biridir.  Dolayısıyla, şekli ve türü ne olursa olsun, 

barınak dediğimiz kapalı mekânların insanlık tarihi kadar eski 

olduğunu söylemek mümkündür. 

Genel tanımıyla bir ailenin oturabileceği şekil ve büyüklükte 

yapılmış olan barınaklara ev denir. 

Toplumların, inanç, kültür, gelenek gibi değerleri ile içerisinde 

bulundukları hayat tarzları ve tabii şartlar farklı konut tiplerini 

ortaya çıkarmıştır[1]. 

İnsanların yaşantısı ile son derece yakından ilişkili ve her 

şeyden önce yaşama birimi olan ev, devirler boyunca bu 

değerler bütününün aksedişiyle, değişerek gelişen bir akıcılık, 

yapıcılık ve sanat anlayışını beraberinde getirmiştir.  Böylece, 

sanat tarihinin önemli sivil mimarlık ürünleri olan mesken 

mimarisi oluşmuştur[2]. 

Kütahya, konut mimarisi bakımından Anadolu'nun ahşap 

bölgesi içinde kalmaktadır. Balıkesir-Uşak-Antalya çizgisinde 

tanımlanan Batı Anadolu Türk Evleri grubunda yer alır. Sivil 

Mimarlık örnekleri içinde açık sofalılar (17 - 18 yy.) 

Kütahya'nın en karakteristik evleridir. Dıştan süslemesi 

olmayan yalın görünüşüne karşılık iç mekânlarda gömme 
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dolaplar, tavanlar, kapılar, ocak davlumbazları, merdiven 

korkulukları gibi iç mekân ayrıntıları ahşap oymacılığının en 

güzel örneklerini ortaya koyan motiflerle bezelidir[3]. 

 

2.1 Kütahya’nın Tarihçesi 

Ege Bölgesi'nin İç Batı Anadolu Bölümü'nde yer alan 

Kütahya, bilinen tarihi içinde Hitit, Frig, Roma, Bizans, 

Selçuklu, Germiyanoğluları ve Osmanlı Dönemi 

uygarlıklarıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne ulaşmıştır. Kütahya ili 

sınırları içinde kalan topraklarda yerleşen ve adı bilinen en eski 

halk Hitit'lerdir. Buna rağmen çevredeki Arkeolojik buluntular 

ilin yerleşim tarihini çok daha eskilere, ilk çağlara değin 

götürmektedir. Kütahya için kesin bir kuruluş tarihi 

verilememekle birlikte; Hitit metinlerinde geçen Assuva 

tarihiyle ilgili IV. Tuthaliya (M.Ö. 1256 - 1220) yıllıklarına 

dayanarak M.Ö. II. binin ortalarında kurulduğu söylenebilir. 

Kütahya, bugün de işletilen zengin maden yatakları dolayısıyla 

tarihin her devresinde ilgi görmüş, bu sayede geniş ticaret 

yollarına sahip olmuş, hızla gelişmiştir. Malazgirt Zaferi'nin 

ardından XI. yüzyılın sonunda Türk uygarlıklarıyla tanışan 

Kütahya, Germiyanoğlu Beyliği'ne başkentlik yapmış olup 

Osmanlı Devleti bu topraklar üzerinde kurulmuştur. Ayrıca 

Kütahya Türk ve dünya askerlik tarihinin en büyük zaferinin 

kazanıldığı yer olarak zengin bir kültürel mirasa sahiptir[4]. 

2.2. Kütahya’nın Coğrafi Özellikleri 

2.2.1. İlin Konumu 

Kütahya, Ege Bölgesi'nin İç Batı Anadolu Bölümü'nde yer alır. 

İç Anadolu Bölgesi ile denize kıyısı olan Ege Bölümü arasında 

geçiş alanıdır. Kütahya ili, 38 derece 70 dakika ve 39 derece 

80 dakika kuzey enlemleri ile 29 derece 00 dakika ve 30 derece 

30 dakika doğu boylamları arasındadır. İlimiz 11.875 km²'lik 

yüzölçümüyle Türkiye topraklarının yaklaşık %1,5'nu 

kaplamaktadır. Kütahya, kuzeyinde Bursa, kuzeydoğusunda 

Bilecik, doğusunda Eskişehir ve Afyon, güneyinde Uşak, 

batısında Manisa ve Balıkesir illerimizle çevrilidir[4]. 

1) 2.2.2. Jeolojik Yapı 

Kütahya'nın Jeolojik bakımdan oluşumu çok eskilere 

dayanmaktadır. I. Jeolojik zaman ve III. Jeolojik zamanda 

bugünkü şeklini almıştır. Bu devirlerde çökmelere, yer yer 

volkanizmaya ve kıvrılmalara uğramıştır. Kıvrılmaya 

dayanamayan tabakalar kırılarak fay hatlarını oluşturmuştur.  

Kütahya il merkezi ve doğusu II. derece deprem kuşağı, 

merkezin batısında yer alan ilçeler I. derece deprem kuşağı 

içerisinde yer almaktadır. Bu fay hatlarının sonucu olarak, 

ilimiz yeraltı sıcak suları bakımından güçlü bir potansiyele 

sahiptir. Kütahya ilinin arazi yapısında kireç taşı, kil, kum taşı 

tabakaları oldukça yaygındır. İlimizin jeolojik yapısını 

oluşturan yer katmanları daha çok yatay ve yataya yakın 

Şekilde sıralanmıştır[4]. 

2) 2.2.3. Yeryüzü Şekilleri 

Kütahya ilinde ortalama yükselti 1.200 metredir. Dağların ve 

platoların ağırlıkta olduğu ilimizde yeryüzü şekillerinin 

%57,5'ini dağlar, %11 'ini ovalar, %31,5'ini platolar 

oluşturmaktadır. Kütahya tek kütlevi dağlardan ve 

sıradağlardan oluşan yeryüzü Şekillerinden ibaret değildir. 

Dağların uzanış biçimleri sistematik dağılış göstermez. 

Kütahya; kuzeydoğusunda Türkmen Dağı, batısında Karlık 

Tepe, kuzeybatısında Eğrigöz Dağı, güneybatısında Şaphane 

Dağı, güneyinde Murat Dağı ile çevrilidir.  İlin önemli ovaları, 

Kütahya Ovası, Yoncalı Ovası, Köprüören Ovası, Aslanapa 

Ovası, Altıntaş Ovası, Tavşanlı Ovası, Örencik Ovası ve 

Simav Ovasıdır. Akarsuları: Felent Çayı, Porsuk Çayı, Murat 

Çayı, Kureyşler Deresi, Kokar Çayı, Avşar Deresi, Gediz 

Çayı, Emet Çayı, Bedir Deresi, Tavşanlı Çayı, Simav Çayı, 

Kocaçay'dır. İlin tek doğal gölü Simav Gölü; baraj gölleri ise 

Porsuk, Enne, Kayaboğazı,  Söğüt ve Çavdarhisar baraj 

gölleridir. Göletler; Pazarlar, Çalköy, Belkavak, Sofular, 

Karagür, Çerte ve Kuruçay göletleridir[4]. 

3) 2.2.4. İklimi 

Kütahya ili; Ege Bölgesi'nde yer almasına rağmen, denizden 

uzaklık ve yükseltiye bağlı olarak iklimi kıyı Ege'den daha 

farklıdır. Kütahya ve çevresinin iklimi Ege, Marmara ve İç 

Anadolu Bölgeleri arasında bir geçiş tipidir. İklim ve sıcaklık 

şartları bakımından, her üç bölgenin özelliklerini taşır. 

Sıcaklık şartları İç Anadolu, yağış şartları Marmara Bölgesi 

tesiri altındadır[4]. 

2.2.4.1. Sıcaklık 

İlde yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer. 

Kütahya 'da yıllık sıcaklık ortalaması 10,5º dir. En sıcak aylar, 

temmuz ve ağustos, en soğuk aylar ocak ve şubattır. İlimizde 

ölçülen en yüksek sıcaklık, 38,6º dir. En düşük ölçülen sıcaklık 

ise –28,1º dir. Buradan da anlaşılacağı gibi, yıllık sıcaklık 

66,7º ile büyük bir fark gösterir[4]. 

2.2.4.2. Yağışlar 

Kütahya'da yağışlar, karasal iklime bağlı olarak, kış, ilkbahar 

ve sonbaharda görülür. Yazları genellikle kuraktır. Yıllık 

ortalama yağış miktarı 565 mm.dir. En yağışlı ay aralık, en 

kurak ay ağustostur. Yağışların %38,8 i kış, %29,4 'ü İlkbahar, 

%12,5 'i yaz, %19,3 'ü sonbahar aylarında düşer. Kış aylarında, 

sıcaklığın düşük ve yükseltinin fazla olması nedeniyle 

yağışlar, genellikle kar şeklinde, diğer mevsimlerde yağmur 

şeklindedir. Kar yağışlı günlerin, yıllık ortalama sayısı 19 

gündür. Kar kalınlığı ortalama 12 cm civarındadır[4]. 

2.2.4.3. Basınç ve Rüzgârlar 

Kütahya çevresinde ortalama hava basıncı, 904,7 milibardır. 

En düşük hava basıncı 873 milibar, en yüksek hava basıncı 

928,4 milibardır. Kütahya, yaz aylarında bir alçak basınç 

merkezi olduğu için, özellikle kuzey sektörlü rüzgârlara 

açıktır. Kütahya'da hâkim rüzgâr yönü, kuzeydir. Yıldız adlı 

kuzey rüzgârı, her yıl ortalama 2944 kez eser. Bunu 

kuzeybatıdan esen karayel izler. Daha sonra güneybatıdan 

esen lodos rüzgârı görülür. İlimizde ortalama rüzgâr hızı 1,7 

m/sn dir. Ölçülen en yüksek rüzgâr hızı değeri, kuzeybatıdan 

esen karayele ait olup 27,6 m/sn.dir[4]. 

4) 2.2.5. Bitki Örtüsü 

İlimizde yer alan doğal bitki örtüsü Akdeniz, Karadeniz ve İç 

Anadolu bölgelerinin özelliklerini taşır. Kütahya'da kuru 

ormanlar çoğunluktadır. Bunu bozkır bitki toplulukları takip 

290



 Ali Telli., Kütahya Merkezideki Geleneksel Türk Evleri,  ISAS2018, Antalya, Turkey 

etmektedir. İlimiz ormanları, daha çok dağ eteklerindeki 

platolarda yer alır. Yerleşim birimlerine yakın ormanlık 

alanlar çeşitli amaçlarla bilinçsizce tahrip edilmiştir. Bu oran 

%2-3 civarındadır. Kütahya 1.279.000.000 hektarlık 

yüzölçümüne sahip olup bu alanın 611.592.000 hektarlık 

bölümü, orman sahasıdır. Sevinerek söyleyebiliriz ki, ilimizin 

%52,97'sini ormanlık alanlar oluşturmaktadır. Orman 

alanlarımızın 296.464.000 'lik hektarı, %48'lik ekonomik 

değeri olan verimli ormanları oluşturur. Geri kalan kısmı ise, 

bozuk orman özelliği taşır[4]. 

III. KÜTAHYA EVLERİ 

Kentsel dokuyu oluşturan en önemli yapı birimi evlerdir. 

Kütahya, konut mimarisi bakımından Anadolu'nun ahşap 

bölgesi içinde kalmaktadır. Balıkesir-Uşak-Antalya çizgisinde 

tanımlanan Batı Anadolu Türk Evleri grubunda yer alır. 

Kütahya Evleri; cihannümaları, ahşap payandalı çıkmaları, 

oda düzeni, çok katlılığı, iki veya dört eğimli çatıları, ahşap 

çatkı arası dolgu veya bağdadi yapım sistemleri, 18. yüzyıla 

kadar açık dış, daha sonra orta iç sofalı yapılarıyla tipik Türk 

evinin tüm özelliklerini gösterir. On yedinci yüzyıldan kalmış 

en eski ev Macar bağımsızlık savaşı önderi Lajos Kossuth'un 

konuk edilmiş olduğu Hamdi Aydın Evidir. Sultanbağı 

mahallesinde Defterdar Konağı, Kurşunlu mahallesinde Hacı 

İsmail Efendi Evi, Gazi Kemal mahallesinde Bandımzade Evi, 

Pirler mahallesinde Germiyan Konağı, gibi kentin eski 

çekirdek mahallelerinde pek çok eski Kütahya evleri 

yaşamaktadır. Sivil Mimarlık örnekleri içinde açık sofalılar 

(17 - 18 yy.) Kütahya'nın en karakteristik evleridir. Dıştan 

süslemesi olmayan yalın görünüşüne karşılık iç mekânlarda 

gömme dolaplar, tavanlar, kapılar, ocak davlumbazları, 

merdiven korkulukları gibi iç mekân ayrıntıları ahşap 

oymacılığının en güzel örneklerini ortaya koyan motiflerle 

bezelidir[3]. 

Karakteristik Kütahya Evi genellikle bahçeli ve büyüktür. 

Halk tipi ev ile konakta plan tipi aynıdır. Zenginlik, oda 

kıyılarında ve süslemelerde kendini gösterir. Son yıllarda 

arazinin miras yoluyla çok bölünmesi, bitişik nizamlı daha 

küçük Kütahya evlerinin yapılması ve büyük konakların 

bölünmesi sonucunu doğurmuştur. Çıkmaz sokak, sokak, 

cadde olmak üzere mahallelerden genişleyerek ana merkez 

Ulu Cami'ye ve yönlenen yollar kentin dini ve ticari aktivitesi 

ile ve yaşamını birbirine bağlar. Bu sistem içinde sosyal 

yaşama katılan diğer binalar yer alırlar. Büyük camiler, 

mahalle camileri, hanlar, bedestenler, arastalar, Pazaryeri, 

çarşı, medrese hamam, tekke ve zaviyeler, çeşmeler, türbeler 

vs. pek çok mimari eser kent dokusunu bütünlemektedir. 

Kütahya kalesinin yer aldığı arkeolojik alan ile karşısındaki 

Hıdırlık tepeleri güneydeki yükseltilerdir. Kuzeyde tarıma 

elverişli ova yayılır. Eski kent; dağlarla ova arakesitinde 

yamaca yaslanmıştır[3]. 

IV. KÜTAHYA MERKEZİDEKİ GELENEKSEL 

TÜRK EVLERİ 

4.1. Germiyan Konağı .......................................................  

 

Resim 1. Germiyan Konağı Ön Cephesi 16.12.2012 

Konak ön cephesinin kuzeyden görünüşü. 

 

4.2. Ispartalılar Konağı ......................................................  

 

Resim 2. Ispartalılar Konağı Ön Cephesi 16.12.2012 

Konak ön cephesinin güneyden görünüşü. 

4.3. Defterdar Konağı ........................................................  
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Resim 3. Defterdar Konağı Ön Cephesi Görülmekte 

16.12.2012 

Konak ön cephesinin güney batıdan görünüşü. 

4. Macar Evi......................................................................  

 

Resim 4. Macar Evi Bahçe Cephesi 16.12.2012 

 Pencereler dikdörtgen görünümlü ve metal korkuluklarla 

kapatılmıştır. 

4.5. Hanedan Konağı .........................................................  

 

Resim 5. Hanedan Konağı Ön Cephesi 16.12.2012 

Konak ön cephesinin kuzeyden görünüşü. 

4.6. Kütahya Kent Tarihi Müzesi .......................................  

 

Resim 6. Kent Tarihi Müzesi Ön Cephesi 16.12.2012 

Konak ön cephesinin kuzeyden görünüşü. Konağın zemin 

katı taş duvar birinci ve ikinci katı ahşap ve kerpiçten 

yapılmıştır. 

4.7. Cemile Gül Sanat Galerisi ..........................................  

 

Resim 7. Cemile Gül Konağı Ön Cephesi 16.12.2012.Konak 

ön cephesinin kuzeyden görünümü 

292



 Ali Telli., Kütahya Merkezideki Geleneksel Türk Evleri,  ISAS2018, Antalya, Turkey 

4.8. Mehmet Gürsoy Çini Atölyesi 

Resim 8. Mehmet Gürsoy Konağı Ön Cephesi 16.12.2012                 

Konak ön cephesinin kuzeyden görünüşü. 

4.9. Kütahya Belediyesi El Sanatları Salonu 

 

 

Resim 9. El Sanatları Salonu Ön Cephesi 16.12.2012 

 Konak ön cephesinin kuzeyden görünüşü. 

 

V. SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ KÜTAHYA EVLERİ 

19 yy sivil mimarlık örneklerinden olan ve konut mimarisi 

bakımından Anadolu´nun ahşap mimari özelliklerini taşıyan 

Kütahya evleri, aslına uygun olarak hala yasamaktadır. 

Kendine özgü iki ve üç katlı mimarileri, ahşap payandalı 

çıkmaları, pencere düzeni ve geniş saçakları ile eski konak 
kültürünün en güzel örneklerini bugüne taşımaktadır. Giriş 

katları mutfak, kiler, depo ve tarım araçları için taşlık olarak 

düzenlenmiş, oturma, yatma, yeme, içme ve yıkanma odaları 

üst katlara yapılmıştır. Giriş kapıları atların geçmesine imkân 

verecek ölçüde büyük tutulmuştur. Pencereler az sayıda ve 

küçük ebatlıdır. Giriş kapısından başka, arka bahçeye açılan 

ikinci bir kapısı bulunmaktadır. 17. ve 18.yy. evleri açık 

sofalıdır. Seki ya da köşk adı verilen dinlenme köşeleri de 

bulunmaktadır. Günlük odalar, oturma ve yemek pişirme için 

kullanılır. Çoğu zaman kadınlar burada, erkekler ise selamlıkta 

otururlar. Odaların tavanları, dolap kapakları, kapıları ve ocak 

davlumbazları genellikle ahşap oymalarla bezenmiştir. 19.yy 

sonu 20.yy. baçlarında yapılan konaklarda dış sofa yerine iç ve 

orta sofa yaygın olarak kullanılmıştır. Kütahya evlerinde 

çıkma, mimari üslubun en önemli ögesidir. Sokaklar çok dar 

olsa bile saçaklar birbirine değercesine çıkmalar yapılmıştır. 

Karakteristik Kütahya evi genellikle büyüktür. Dış renkler de 

yüzey beyaz, kirli sarı, çivit mavisi veya açı boyası renginde 

boyanmış, geren sıvalıdır. Germiyan ve Ahierbasan 

Sokaklarında Sokak boyunca sıralanan bu evleri görmek 

mümkündür. 
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  5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Yapılan araştırma sonucu incelenen evlerde ki ahşap 

süslemelerde malzeme olarak büyük çoğunluğu karaçam, 

ceviz ve sarıçam kullanılmıştır. Evlerin dışı sade görünümlü, 

iç kısmı ise oldukça süslü bir yapıya sahiptir. Evlerde rastlanan 

süslemeler genellikle tavanlarda çıtakari ve aplike oyma tavan 

süslemeleri, tavan göbeklerinde aplike ve seramik tavan 

göbekleri, ocak başlarında bitki motifli süslemelerdir. 

Bu evler günümüze kadar gelmiş gelecek kuşaklara da çok 

fazla değiştirilmeden yenileme yapılarak aktarılmalıdır. 

Zamana karşı direnmeye çalışan, belki de bir müddet sonra 

yokluğa mahkûm olacak bu yapıların vakit geçirilmeden 

etraflıca incelenmesi, mimarlık ve sanat değerlerinin ortaya 

konması gerekmektedir. Buna ilaveten, korunmaları için hızla 

gerekli tedbirler alınmalı ve zaman geçirilmeden restore 

edilmelidir. Yaptığım bu çalışma ile dile getirdiğim duyarlılığa 

katıldığıma, katkı sağladığıma inanıyor, yetkili ve uzman 

ellerin bir an önce sözünü ettiğim eserlere uzanmasını 

diliyorum. 
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Özet – Günümüzde çeşitli mühendislik uygulamalarında kullanımı gün geçtikçe artmakta olan malzemelerden biri de borlu 

çeliklerdir. Borlu çelikler gösterdikleri üstün aşınma özellikleri ile dikkat çekmelerine rağmen tribolojik özellikleri ile ilgili 

çalışmalar literatürde oldukça kısıtlıdır. Bu yüzden, bu tip malzemelerin tribolojik özelliklerinin incelenmesi üzerine yapılan 

araştırmaların büyük önem taşıdığı bir gerçektir. Bu çalışmada; işlemsiz ve ısıl işlemli (suda su verilerek sertleştirilmiş + 

temperlenmiş) AISI 51B60H borlu çelik numunelerin; mikroyapı analizleri, sertlik ölçümleri ve iki farklı aşındırıcı (Al2O3 ve 

SiC’lü zımpara kağıtları) karşısındaki abrazif aşınma davranışları laboratuvar ortamında incelenmiştir. Deneyler sonucunda, 

ısıl işlemli AISI 51B60H borlu çelik numunelerin işlemsiz hallerine göre sertlik değerlerinde 2 kat, abrazif aşınma 

dayanımlarında ise alüminyum oksitli aşındırıcı karşısında (Al2O3) 1.5 kat ve silisyum karbürlü (SiC) aşındırıcı karşısında 1.2 

katlık artışlar elde edilmiştir. Yapılan çalışmanın sonunda, suda su verilerek sertleştirilip temperleme ısıl işlemi uygulanmış 

AISI 51B60H borlu çeliğinin, abrazif aşınmaya maruz mühendislik uygulamalarında diğer bilinen makine imalat çeliklerine iyi 

bir alternatif olabileceği anlaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler – AISI 51B60H çeliği, borlu çelikler, abrazif aşınma, aşınma, suda su verme 

 

 

Abrasive Wear Behaviour of Hardened AISI 51B60H Boron Steel 

Abstract – One of the materials that are increasingly used today in various engineering applications is boron steels. Though 

boron steels draw attentions with their superior wear characteristics, studies on the tribological properties of these materials is 

quite limited in the literature. Therefore, investigations of the tribological properties of these materials have great importance. 

In this study; untreated and heat treated (water-quenched and tempered) AISI 51B60H boron steel specimens were prepared. 

Microstructure analyzes, hardness measurements and abrasive wear behaviour of these material against two different abrasives 

(Al2O3 and SiC abrasive papers) were investigated in the laboratory conditions. As a result of the experiments, hardness values 

of heat treated AISI 51B60H boron steel specimens were increased 2 times, abrasive wear resistance was increased 1.5 times 

against aluminum oxide abrasives (Al2O3) and 1.2 times against silicon carbide (SiC) abrasives comparing to untreated ones. 

As a result of the study, it is concluded that the water-quenched and tempered AISI 51B60H boron steel can be good 

alternative to other widely known machine manufacturing steels in engineering applications where abrasive wear exist. 

 

Keywords – AISI 51B60H steel, boron steels, abrasive wear, wear, water quenching 

 

I. GİRİŞ 

Temas halinde bulunan iki cismin bir kuvvet etkisi altında 

birbirleriyle bağıl hareketleri sonucunda malzeme kayıplarına 

uğramaları yani aşınmaları kaçınılmazdır. Adhezif, abrazif, 

erozif ve yorulma aşınması gibi alt dallara ayırabileceğimiz 

mekanik aşınma türleri içerisinde endüstriyel uygulamalarda 

karşılaşılan aşınma sorunlarının %50’sinin abrazif aşınmadan 

kaynaklandığı bildirilmiştir [1]. Abrazif aşınma; madencilik 

uygulamalarında, minerallerin işlenmesinde, yer ve toprak 

işlemede ve diğer pek çok uygulamada karşımıza 

çıkmaktadır. Ekonomik önemi ortada olan bu konu üzerinde 

araştırmacılar, yeni malzeme ve/veya kullanılan 

malzemelerin özelliklerini iyileştirme konularında 

çalışmalarını sürdürmektedirler. Genel olarak, malzemelerin 

sertliği ile aşınma dayanımları arasında bir doğru orantı olsa 

da, bu durum özellikle abrazif aşınma sözkonusu olduğunda, 

kesin bir kural olmayıp etkili diğer faktörlerin yarattığı 

şartlara göre değişebilmektedir. Örneğin, tarlada çalışan bir 

uç demirinin aşınması üzerinde; kullanılan malzemeden 

kaynaklanan faktörlerin yanı sıra toprağın yapısı, yoğunluğu, 

nemi, direnci, içinde bulunan taşların cinsi, büyüklüğü, 

miktarı ve sürme derinliği, hızı, çarpma açısı gibi 

faktörlerinde etkili olduğu da bilinmektedir [2-4]. Çalışma 

koşullarındaki tüm bu ve benzer etken faktörler aşınmayı 

malzemenin mekanik özellikleriyle (örneğin sertlik) kolay 

açıklanabilir basit bir aşınma olayı olmaktan uzaklaştırmakta, 

daha karmaşık bir aşınma olayına doğru sürüklemektedir [2]. 

Bu da, farklı çalışma koşullarında (örn. farklı karşıt cisimler 

karşısında) malzemelerin aşınma dayanımlarının laboratuvar 

ve/veya gerçek çalışma koşullarında incelenmesinin önemini 

ortaya çıkarmaktadır.  

 

Makina imalat sanayinde yüksek dayanım istenen 

durumlarda veya zorlu koşullarda çalışacak iş parçalarında 

alaşımsız çeliklerin özellikleri çoğu zaman yeterli 

olamamaktadır. Bu yüzden alaşım elementleri ilavesi ile 

özellikleri iyileştirilmiş çeliklerin kullanımı ihtiyacı ortaya 

çıkmıştır. Çelik endüstrisinde kullanılan alaşım 

elementlerinden biri de bor’dur ve bor, alaşım elementi 

olarak katıldığı çeliğe yüksek oranda sertleşme kabiliyeti 

kazandırması ile tanınır. Yapılan çalışmalarda, çok az 

miktarlarda bor elementinin ağırlıkça %0.65’e kadar karbon 
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içeren çeliklerde sertleşebilirliği diğer alaşım elementlerine 

göre oldukça önemli oranlarda arttırdığı belirtilmiştir [5-8]. 

Düşük alaşımlı çeliklerde sertleşebilirlikteki en büyük artışın 

20 – 40 ppm bor elementi ilavesi ile elde edildiği [9], 

yaklaşık bu oranlarda (30 ppm) bor elementi ilavesinin 

sertleşebilirlikte %0.6 Mn, %0.7 Cr, %0.5 Mo veya %1.5 Ni 

ilavesine eşdeğer artışlar sağladığı bildirilmiştir [10].  

 

Borlu çelikler, uygulanan ısıl işlemler sonrasında yüksek 

sertlik değerlerine ulaştıkları ve aynı zamanda sürtünmeye ve 

aşınmaya karşı çok iyi direnç gösterdikleri için ziraat aletleri, 

toprak işleyen aktif uçlar ve madencilik ekipmanları gibi ağır 

çalışma koşullarındaki uygulamalarda sıklıkla 

kullanılmaktadırlar [5,11,12]. Bunun yanı sıra, özellikle son 

yıllarda otomotiv üreticileri tarafından borlu çeliklerin, 

yapısal parçalarda hafiflik elde etmek ve darbelere maruz 

kalabilecek yerlerde sürücü ve yolcu güvenliğini arttırmak 

amacıyla da kullanılmaya başladıkları bilinmektedir 

[5,7,10,12]. Otomotiv sektöründe, yüksek dayanımlı borlu 

çelik (22MnB5) sacların sıcak şekillendirme ile kullanımının 

ön plana çıktığı görülmektedir [13]. Yüksek dayanımlı 

çeliklerin sıcak şekillendirilmesinin ana avantajı mükemmel 

geometrik hassasiyet ve neredeyse hiç geri yaylanma 

olmaksızın imalatın mümkün olmasıdır [13-15]. Borlu 

çeliklerin kullanımına örnek verebilecek diğer uygulama 

alanları ise forklift kolları [16], kar küreme araçlarının iş 

gören kısımları, tank paletleri, taş kırıcı ve öğütücüleri, kepçe 

tırnakları [17], petrol boru hatları ve genel makine imalatıdır 

[18]. Araştırmacıların, borlu çeliklerin balistik özelliklerinin 

[19] ve tren teker/ray malzemesi olarak kullanımı durumunda 

oluşabilecek etkileşimlerinin incelenmesi [12,20] gibi farklı 

kullanım alanlarına dönük çalışmaları ise bu tip malzemelere 

olan ilginin bir kanıtını ortaya koymaktadır.  

 

Borlu çeliklerin tribolojik özelliklerini inceleyen az sayıda 

çalışma olduğu literatür taraması sonunda anlaşılmaktadır 

[5,12,21-28]. Bu nedenle esas olarak çalışmada, makine 

mühendisliği uygulamalarında kendine geniş kullanım alanı 

bulabilecek bu tip çelikler ile ilgili bilgi birikiminin artmasına 

katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda yapılan 

çalışmada, ısıl işlem uygulanmış (suda su verme ile 

sertleştirme + temperleme) AISI 51B60H borlu çeliğinin 

abrazif aşınma davranışları laboratuvar şartlarında 

incelenmiştir.  

 

II. MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışmada deney malzemesi olarak AISI 51B60H borlu 

çeliği incelenmiştir. Deney numunelerin kimyasal bileşimi, 

Çizelge 1’de verilmiştir.  

Çizelge 1. 51B60H borlu çeliğinin kimyasal bileşimi 

C Si  Mn P S Cr Mo Ni B 

0,63 0,24 0,91 0,009 0,004 0,87 0,01 0,1 0,0012 

 

Aşınma deneylerinde ve incelemelerde, küp biçiminde 

(12.7 mm x 12.7 mm x 12.7 mm) kesilmiş her bir şarttan üçer 

adet numune kullanılmıştır. Isıl işlemli numuneler, suda su 

verme ve temperleme ısıl işlemleri ile hazırlanmıştır. Isıl 

işlem fırınında 850 °C östenitleme sıcaklığında 30 dakika 

bekletilen numuneler oda sıcaklığındaki suda su verilerek 

sertleştirilmişlerdir. Sertleştirilen numunelere 200 °C’de 1 

saat süre ile temperleme işlemi de uygulanmıştır. Isıl 

işlemler, Tavsan ısıl işlem firmasında gerçekleştirilmiştir. 

Aşınma deneylerinde Plint TE53 marka aşınma test cihazı 

kullanılmıştır. Aşınma cihazının, aşındırma geometrisine 

(block on disc) ait şematik şekil, Şekil 1’de görülmektedir. 

Aşınma deneyleri normal oda sıcaklığı ve nem miktarına 

sahip laboratuvar ortamında yapılmıştır. Aşındırıcı karşıt 

cisim olarak aluminyum oksitli (Al2O3) ve silisyum karbürlü 

(SiC) 320 gritlik zımpara kağıtları kullanılmıştır. Cihazın 

aşındırıcı metal diski, çift taraflı yapışkan bant kullanılarak 

zımpara kağıtları ile kaplanmış ve her deneme için yeni bir 

zımpara kağıdı kullanılmıştır. Aşınma test cihazında yapılan 

bu değişim ile iki-cisimli abrazif aşınma deneyleri 

gerçekleştirilmiştir. Ağırlık kaybı cinsinden tanımlanan 

aşınma miktarlarının ölçümü, Precisa 125A markalı, 10-4 gr 

hassasiyetli hassas terazi ile yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 1. Aşınma test düzeneğinin şematik gösterimi 

 

Aşınma deneylerinde aşındırıcı zımpara kağıdı kaplı 

metal disk ile numune yüzeyi arasındaki temas, 42 N sabit 

yük ile sağlanmıştır. 42 N yük aşınma test cihazının 

minimum yüküdür. Tüm aşınma deneylerinde diskin dönme 

hızı 200 devir/dakika ve aşınmayla oluşan ağırlık kayıpları 

ise 500, 1500 ve 2500 tur sonunda ölçülmüştür. Aşınma 

deney şartları, yapılan ön deneylere göre (aşındırıcı karşıt 

cismin efektif ömrü dikkate alınarak) kararlaştırılmıştır. 

Aşınma deneyleri 3’er kez tekrarlanmış ve aritmetik 

ortalamaları alınarak değerlendirilmiştir. Numunelerin ilk 

ağırlıkları birbirinden farklı olduğundan karşılaştırmaların 

daha net yapılabilmesi için aşınma miktarları, ilk ağırlığa 

göre her tur sonundaki yüzde ağırlık kaybı cinsinden 

tanımlanmıştır.  

Numunelerin makrosertlik değerleri, Zwick 3106 sertlik 

ölçüm cihazında Rockwell C skalasında ve farklı üç noktadan 

yapılan ölçüm sonuçları ile bulunmuştur. Metalografik 

incelemeler için numuneler; Struers Discotom-5 kesme, 

Struers Tegrapol-21 zımparalama-parlatma ve Struers 

CitoPress-1 marka kalıplama cihazları kullanılarak 

hazırlanmışlardır. Mikroyapı görüntüleri Nikon Eclipse L150 

optik mikroskopla alınmıştır. 
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III. BULGULAR 

İncelenen tüm AISI 51B60H borlu çelik numunelerin 

ölçülen yüzey sertlik değerleri Çizelge 2’de verilmiştir. 

İşlemsiz numunelere göre ısıl işlem uygulanmış numunelerin 

sertlik değerlerinin ortalama 2 kat arttığı tespit edilmiştir.  

 
Çizelge 2. 51B60H borlu çelik numunelerin yüzey sertlikleri (HRC) 

 

İşlemsiz Isıl işlemli (Sertleştirilmiş + Temperlenmiş) 

29,5 – 30 – 30  59 – 61 – 63  

 

İşlemsiz ve ısıl işlem uygulanmış numunelerin mikroyapı 

fotoğrafları Şekil 2’de sunulmuştur. İşlemsiz numune ferritik-

perlitik mikroyapıya sahiptir. Suda su verme ve temperleme 

ısıl işlemleri sonrasında ise AISI 51B60H borlu çelik 

malzemesinde mikroyapının martenzite dönüştüğü 

görülmektedir. 

 

 
 

(a) 

 

 
 

(b) 
 

Şekil 2. AISI 51B60H çeliğinin (a) işlemsiz ve  (b) ısıl işlemli mikroyapı 

görüntüleri (%3 nital, 200X) 

 

AISI 51B60H borlu çeliğinin, 320 gritlik aluminyum oksitli 

(Al2O3) ve silisyum karbürlü (SiC)  aşındırıcılar karşısında 

yapılan aşınma deneylerine ait aşınma miktarları Şekil 3’de 

verilmiştir.  

 

İşlemsiz ve ısıl işlemli (sertleştirilmiş + temperlenmiş) 

numunelerin aşınma deneyleri sonunda hesaplanan aşınma 

miktarlarının verildiği Şekil 3 incelendiğinde, her iki tip 

aşındırıcı karşısında artan tur sayısı ile aşınmaların belirgin 

bir şekilde arttığı görülmektedir. Aşınmaların özellikle ilk 

500 turlar sonunda oluştuğu da tespit edilmiştir. Özellikle  

 

Şekil 3. AISI 51B60H borlu çelik numunelerin aşınma miktarları 

 

aluminyum oksitli aşındırıcı karşısında borlu çelik 

numunelerin silisyum karbürlü aşındırıcıya göre daha çok 

aşındıkları da grafiklerden anlaşılmaktadır. 

 

İşlemsiz numuneler kendi aralarında karşılaştırıldığında, 

2500 tur sonunda, aluminyum oksitli aşındırıcı karşısında 

AISI 51B60H borlu çelik numunelerin silisyum karbürlü 

aşındırıcıya göre yaklaşık 4 kat daha fazla aşındıkları 

belirlenmiştir. Suda su verme ve sonrasında temperleme ısıl 

işlemi ile sertleştirilmiş numuneler karşılaştırıldığında ise, 

aluminyum oksitli aşındırıcının numuneleri diğer aşındırıcı 

tipine göre 3.2 kat daha fazla aşındırdığı anlaşılmaktadır. 

Aynı tip aşındırıcılar karşısında işlemsiz ve ısıl işlemli borlu 

çelik numunelerin aşınma davranışları incelenecek olursa; 

Al2O3 aşındırıcı karşında ısıl işlemli numuneler işlemsiz 

numunelere göre 1.5 kat daha az aşınırken, SiC aşındırıcı 

karşısında ısıl işlemli numunelerin işlemsiz numunelere göre 

ise 1.2 kat daha az aşındıkları tespit edilmiştir. 

 

IV. TARTIŞMA 

AISI 51B60H borlu çeliği suda su verme işlemi ve 

sonrasında uygulanan temperleme ısıl işlemi ile sertleştirilmiş 

numuneleri işlemsiz numuneleri ile sertlik ve abrazif aşınma 

davranışları açısından incelenmiştir. Sertleştirme işleminin 

sonunda malzemenin makrosertlik değerlerinde beklenilen 

yüksek artış elde edilmiştir. Sertlik değerlerindeki bu önemli 

artış, borlu çelikleri üstün kılan özelliklerinin en başında 

gelmektedir. Bulgular, düşük alaşımlı çeliklere yapılan ppm 

seviyelerindeki alaşım elementi olarak bor katkısının, 

sertleşebilirlik üzerine olan olumlu etkisinin bu malzeme için 

de ortaya konulduğunu göstermiştir. Aynı borlu çelik 

malzeme ile yapılmış literatürde bulunan çalışmada da [20], 

yaklaşık aynı sertlik değerlerinin elde edildiği 

belirlendiğinden dolayı sertlik sonuçlarının önceki 

çalışmalarla uyum içinde olduğu ifade edilebilir. Su verme 

ortamlarının borlu çeliklerin sertlik değerleri üzerinde çok 

önemli bir fark yaratmadıkları bilinmektedir [21,22]. Önceki 

çalışmaların sertlik üzerindeki bilgileri doğrultusunda, bu 

çalışmada, soğutma ortamı olarak, daha çevreci olması 

nedeni ile suda su verme işlemi tercih edilmiştir. 

Sertleştirmeyi takiben yapılan düşük sıcaklıklardaki 

temperleme ısıl işleminin borlu çeliklerin sertlik değerlerinde 

önemli bir azalmaya sebep olmadığı hatta tokluğu ve 

işlenebilirliği arttırdığı da bilinmektedir [17]. Bu yüzden, 

genel çalışma koşulları düşünülerek, çalışmada ele alınan 

İşlemsiz -

Al2O3

Isıl işlemli

- Al2O3

İşlemsiz -

SiC

Isıl işlemli

- SiC

500 Tur 0,3685 0,3175 0,0831 0,0829

1500 Tur 0,5804 0,3877 0,1396 0,1261

2500 Tur 0,6903 0,458 0,1757 0,1427

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

Ağırlık kayıp yüzdeleri
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borlu çelik malzemeye temperleme ısıl işlemi de 

uygulanmıştır.  

 

Çalışmada, AISI 51B60H borlu çelik malzemeden 

numuneler abrazif aşınma davranışları açısından iki farklı 

aşındırıcı karşısında incelenmiştir. Aşınma kayıplarının 

belirgin olarak ilk turlarda gerçekleştiği yapılan ara 

ölçümlerle tespit edilmiştir (Şekil 3). Bunun nedeninin, 

aşındırıcı karşıt cisim olarak kullanılan zımpara kağıtlarının 

aşındırıcı partikülleri arasındaki boşlukların kopan aşınma 

ürünleri ile henüz tam dolmamış olmasıdır. Yani, ilk turlarda 

(500 tur sonu) kağıtlar aşındırma işlemini tam olarak 

gerçekleştirmişlerdir. Sonraki ara ölçümlerde aşınma 

kayıplarının azalmasının nedeni olarak, zımpara kağıtlarının 

tanecikleri arasındaki boşlukların giderek dolmasının ve sert 

aşındırıcı taneciklerin de giderek vasıflarını yitirmelerinin 

olduğu söylenebilir. 

 

İşlemsiz borlu çelik numuneler her iki tip aşındırıcı 

karşısında da beklenildiği gibi ısıl işlemli (suda su verilerek 

sertleştirilmiş + temperlenmiş) numunelere göre daha çok 

aşınmışlardır. Bu, ısıl işlemler sonunda ulaşılan yüksek 

sertliklerin, iki-cisimli abrazif aşınma deneyleri sonunda, 

borlu çelik malzemelerin aşınma dayanımlarında olumlu 

etkilerinin olduğunu göstermektedir.  

 

İşlemsiz numunelerin iki farklı aşındırıcı karşısındaki 

abrazif aşınma davranışları bir arada incelendiğinde ise, iki-

cisimli abrazif aşınma deneyleri sonunda, aluminyum oksitli 

aşındırıcı karşısında AISI 51B60H borlu çelik numunelerin 

silisyum karbürlü aşındırıcıya göre yaklaşık 4 kat, ısıl 

işlemler karşılaştırıldığında ise 3.2 kat daha fazla aşındıkları 

tespit edilmiştir. Bu, aluminyum oksitli sert tanecikler içeren 

tip zımpara kağıtlarının işlemli veya işlemsiz AISI 51B60H 

borlu çeliğini silisyum karbürlü zımpara kağıtlarına göre daha 

çok aşındırdığını göstermektedir. Bu durum, farklı seramik 

taneciklerin sertliği veya şekilleri ile izah edilebilir. 

Aşındırıcı sert taneciklerin sertlikleri karşılaştırıldığında 

SiC’ün Knoop sertliğinin 2600 HK, Al2O3’ün sertliğinin ise 

2000 HK olduğu bilinmektedir. Yani daha sert olan SiC 

tanecikli zımpara kağıdının Al2O3’lü zımpara kağıdına göre 

numuneleri daha çok aşındırması beklenirken bu 

gerçekleşmemiştir. Aynı mesh sayısında deneyler yapıldığı 

için sert taneciklerin boyutlarının değil de keskin köşeli olup 

olmamalarının da aşınma davranışı üzerinde etkisi olduğu 

düşünülmektedir. Hardell vd.’nin 2014 yılında yayınladıkları 

çalışmalarında iki-cisimli abrazif test düzeneklerinde sadece 

alüminyum oksitli zımpara kağıtları kullanmışlar ve SEM 

incelemeleri ile bu tip aşındırıcıların oldukça keskin köşeli 

olduklarını bunun da aşınma davranışlarında etkili olduğunu 

belirtmişlerdir [24]. Tüm bunlar abrazif aşınma dayanımının 

sadece sertlik değerleri ile açıklanamayacağı gerçeğini tekrar 

ortaya koymakta ve önceki çalışmalarla [2-4] uyum 

sergilemektedir. 

 

Aynı tip aşındırıcı karşısında sertleştirilmiş borlu çelik 

numunelerin abrazif aşınma dayanımları incelendiğinde ise, 

Al2O3 aşındırıcı karşısında işlemsiz numunelere göre 1.5 kat 

daha az aşındıkları, SiC aşındırıcı karşısında da işlemsiz 

numunelere göre 1.2 kat daha az aşındıkları tespit edilmiştir. 

Aynı tip aşındırıcılar karşısındaki bu durum, artan sertlik ile 

abrazif aşınma dayanımındaki artış şeklinde izah edilebilir. 

Hardell vd.’i de [24], suda su verme ile sertleştirdikleri 

22MnB5 borlu çeliği ile gerçekleştirdikleri iki-cisimli abrazif 

aşınma testleri (sadece 60 gritlik Al2O3 zımpara kağıdı) 

sonunda, inceledikleri borlu çeliğin abrazif aşınma 

dayanımında işlemsiz numunelerine göre yaklaşık 1.35 katlık 

bir iyileşme olduğunu tespit etmişlerdir. Bu da, aynı tip 

aşındırıcı karşısında bulunan aşınma sonuçlarının önceki 

çalışmalarla uyumlu olduğunu göstermektedir.    

 

V. SONUÇ 

Endüstriyel alanlarda yaşanan aşınma probleminin büyük 

bir kısmını abrazif aşınma tek başına oluşturmaktadır. 

Ekonomik anlamda büyük önem arz eden bu durum üzerine 

çeşitli araştırmalar dolayısı ile süregelmektedir. Günümüzde 

çeşitli mühendislik uygulamalarında kullanımı gün geçtikçe 

artan borlu çeliklerin çeşitli endüstri kollarında aşınma 

sorununa karşı da başarıyla kullanıldıkları bilinmektedir. 

Üstün mekanik ve teknolojik (işlenebilirlik, kaynak 

edilebilirlik vb.) özellikleri bilinen borlu çeliklerin tribolojik 

özellikleri ile ilgili çalışmalar ise literatürde oldukça 

kısıtlıdır. Bu yüzden, bu çalışmada esas olarak akademik 

literatüre katkı amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 

çalışmada; işlemsiz ve ısıl işlemli (suda su verilerek 

sertleştirilmiş + temperlenmiş) AISI 51B60H borlu çelik 

numunelerin; mikroyapı analizleri, sertlik ölçümleri ve iki 

farklı aşındırıcı (Al2O3 ve SiC’lü zımpara kağıtları) 

karşısındaki abrazif aşınma davranışları laboratuvar 

ortamında incelenmiştir. Deneyler sonucunda, ısıl işlemli 

AISI 51B60H borlu çelik numunelerin işlemsiz hallerine göre 

sertlik değerlerinde 2 kat, abrazif aşınma dayanımlarında ise 

alüminyum oksitli aşındırıcı karşısında (Al2O3) 1.5 kat ve 

silisyum karbürlü (SiC) aşındırıcı karşısında 1.2 katlık artışlar 

elde edilmiştir. Özetle, suda su verilerek sertleştirilip 

temperleme ısıl işlemi uygulanmış AISI 51B60H borlu 

çeliğinin, özellikle silisyum karbürlü aşındırıcılar içeren, iki-

cisimli abrazif aşınmaya maruz mühendislik 

uygulamalarında,  diğer makine imalat çeliklerine göre iyi bir 

alternatif olabileceği sonucuna varılmıştır.   
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Özet – Bu çalışmanın amacı konservatuvar düzeyinde uzaktan enstrüman eğitiminin bu alana kazandıracaklarını ve olası 

risklerini inceleyerek, uzaktan eğitim sisteminin konservatuvar eğitiminde uygulanabilir olup olmadığını ortaya koymaktır.   
Dünyada bilişim teknolojilerinin giderek gelişmesi eğitim alanında da etkisini göstermiş ve alternatif eğitim yöntemlerini 

ortaya çıkartmıştır. Bunlardan en önemlisi uzaktan öğretimdir. Uzaktan öğretim; öğretmen ve öğrencilerin farklı ortamda 

bulunduğu, birbirleriyle iletişimi interaktif iletişim teknolojileriyle sağladıkları, bir kuruma bağlı resmi bir eğitim metodudur.  

Türkiye’de pek çok üniversite uzaktan eğitim hizmeti uygun bölümler için uzaktan eğitim hizmeti sağlamaktadır. 

Konservatuvar düzeyinde bir müzik ve enstrüman eğitimi ise Türkiye’de hiçbir üniversitede uzaktan eğitim sistemine dahil 

edilmemiştir.  Konservatuvarların bulunduğu şehirlere ulaşım güçlüğü, öğrencilerin halihazırda konservatuvar eğitimleri 

sürerken başka bir yere taşınmaları ya da eğitimcilerin okul dışındaki sanatsal faaliyetleri ya da görevleri yüzünden okullarında 

bulunamaması gibi sebeplerden dolayı eğitimin aksamaması açısından uzaktan eğitim sisteminin faydalı olacağına 

inanılmaktadır.  

.   

 

Anahtar Kelimeler – Müzik, eğitim, enstrüman eğitimi, konservatuvar, uzaktan eğitim  

 

I. GİRİŞ 

İlk uygulamasına 1728 yılında “Boston” gazetesinde 

mektupla steno dersleri verileceğine dair bir ilan ile rastlanan 

uzaktan eğitim, günümüzde gelişen bilişim teknolojileri 

sayesinde daha nitelikli telekonferans ve internet 

uygulamaları biçiminde karşımıza çıkmaktadır. Bu uzaktan 

eğitim uygulamaları sayesinde birbirlerinden kilometrelerce 

uzaklıkta farklı ortamlarda olan öğretmen ve öğrenciler, 

birbirleriyle görüntülü ve sesli olarak etkili iletişim 

kurabilmektedirler [3]. 

 Uzaktan eğitim ile klasik eğitim arasındaki en belirgin fark, 

bireylerin okula gitmeden, işlerini ve özel yaşamlarını terk 

etmeden eğitimlerini (ilköğretim, ortaöğretim, ön lisans, 

lisans, yüksek lisans, doktora ve mesleki gelişim kursları) 

tamamlayabilmeleridir. Uzaktan eğitim, en temel anlamda bir 

öğreten ile öğrenenin yüz yüze olmaktan farklı olarak fiziksel 

bir uzaklıkta ayrılmasından dolayı meydana gelen bir 

gereksinimdir [1]. 

Türk eğitim sistemi içerisinde ilk uzaktan eğitim 

uygulamaları 1950’li yıllarda başlamıştır. Bu yıllarda yüksek 

öğretime olan taleplerin artması ve klasik okulların bu 

talepleri karşılayamayacak durumda olması nedeniyle Milli 

Eğitim Bakanlığı “Mektupla Öğretim” uygulaması 

çalışmalarını başlatmıştır. 1960 yılında Milli Eğitim 

Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Öğretim Müsteşarlığı bazı 

teknik konuları öğretmek, orta dereceli meslek okulu 

mezunlarına yüksek öğretim imkanını sunmak üzere 

girişimde bulunarak, İstatistik ve Yayın müdürlüğü 

bünyesinde uzaktan öğretim yapmayı amaçlayan  Mektupla 

Öğretim Merkezi Kurulu’nu kurmuştur.  

Uzaktan eğitimde iletişim teknolojilerinin kullanımı radyo ile 

başlamış, Türkiye’de ilk eğitsel radyo yayınları kırsal kesime 

yönelik olarak “Ziraat Takvimi” ve “Köyün saati” gibi 

programlarla yapılmıştır. Televizyon aracılığıyla eğitim ise 

Türkiye’de televizyonun yayına başladığı 1968 yılından 

itibaren çeşitli eğitsel programlarla birlikte başlamıştır. 1982 

yılında yapılan XI. Milli Eğitim Şurası’nda Anadolu 

Üniversitesi’ne uzaktan yüksek öğretim görevi verilmiştir [2]. 

Ancak bu noktada uzaktan öğretim ile açıköğretimin farkını 

vurgulamak gerekir. Açıköğretim; öğrencilerin derslere 

katılım zorunluluğunun bulunmadığı, radyo, televizyon ya da 

internet yoluyla derslere istedikleri zaman erişimi 

sağladıkları, basılı materyalleri bulunan ve bulundukları 

bölgede organize edilen sınavlara katılarak 

değerlendirildikleri bir sistemdir. Açıköğretim; önlisans, 

lisans tamamlama ve lisans seviyesinde eğitim vermektedir. 

Uzaktan öğretimde ise sanal sınıf, forum gibi uygulamalarla 

belirli saatlerde internette dersin yapıldığı sisteme girerek 

etkileşimli olarak ders işleme olanağı vardır. Derslere katılım 

zorunluluğu üniversitelerin uzaktan eğitim politikalarına göre 

değişmektedir. Lisans ve Lisansüstü uzaktan öğretim 

programları vardır. Ülkemizde uzaktan eğitim veren 

üniversitelerin sayısı 80 civarındadır.   

Türkiye’de uzaktan öğretim; işletme, yönetim, hukuk, hizmet 

sektörü, bilişim sistemleri, öğretmenlik gibi büyük ölçüde 

teorik bilgiye dayalı dersler üzerinden yapılmaktadır.  Beden 

eğitimi, veterinerlik, aşçılık, tarım, yaşlı bakımı gibi 

bölümlerde ise ilgili bölümün teorik bilgileri verilmekte, 

uygulamalı bir eğitim yapılamamaktadır. Tıp, güzel sanatlar, 

çoğu mühendislik alanı ise kişi ya da materyaller üzerinde el 
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becerisi ve öğretmenin fiziksel müdahalesini gerektiren 

uygulamalar yapılan bir eğitim gerektirdiği için uzaktan 

öğrenim sistemine dahil olamamıştır.  

Enstrüman eğitimi de aynı şekilde el becerisi ve öğretmenin 

fiziksel müdahalesini gerektiren bir eğitim şeklidir ve 

Türkiye’de uzaktan eğitim sistemine dahil bir enstrüman ya 

da genel konservatuvar eğitimi mevcut değildir. Birkaç kurs 

düzeyinde eğitim merkezi ise bu hizmeti vermektedirler.  

Uzaktan enstrüman eğitiminde, internetin gelişimiyle birlikte 

çeşitli alternatif yöntemler ortaya çıkmıştır. Önceden çekilmiş 

ve Youtube gibi platformlara yüklenmiş eğitim videoları [4], 

[5], [6], öğretmenler tarafından hazırlanmış ve websiteleri 

aracılığıyla satılan eğitim Kitap, CD ve DVD’leri [8], [9], 

yine öğretmenlerin hazırladığı çeşitli görseller aracılığıyla 

eğitim veren siteler [10], [11], canlı internet bağlantısı ile 

enstrüman eğitimi veren websiteleri [12], bir öğretmene 

ihtiyaç duymaksızın enstrüman öğreten kişisel bilgisayar ya 

da mobil cihaz uygulamaları: Piano marvel [13], Trala Learn 

Violin, Trala inc., Simply piano, JoyTunes, flowkey, hazır 

videolardan dersi alıp öğrencinin kendi çalışmasını 

kaydederek video olarak yolladığı ve tekrar öğretmenden 

video olarak dönüt aldığı web siteleri [16], ya da bunların 

birkaçının veya tamamının bir arada bulunduğu internet 

siteleri, uzaktan enstrüman eğitiminde çeşitli alternatif yollar 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bunların tamamı hobi 

düzeyinde  eğitim vermektedir.  

II. YÖNTEM 

Bu çalışmada gözlem ve öğrenci ve öğretmenlerle birebir 

görüşme şeklinde niteliksel bir araştırma yapılmıştır. 

III. BULGULAR 

Türkiye’de kurulan ilk konservatuvar Musıki Muallim 

Mektebi bünyesinde 1936 yılında açılan Ankara Devlet 

Konservatuvarıdır.  İlk kurulduğu yıldan günümüze kadar 

geçen zamanda konservatuvarların sayısı Batı müziği 

alanında 25, Türk müziği alanında 15’e ulaşmıştır [14]. Bu 

okullardan mezun olan çok sayıda sanatçı  dünya çapında 

kazandıkları başarılarla ülkemizi temsil etmiş ve evrensel ve 

yerel müzik sanatını gelecek nesillere aktaracak eğitim 

çalışmaları yapmıştır. 80 milyon kişinin yaşadığı ülkemizde 

81 ilin sadece 27’sinde konservatuvar bulunmaktadır. Batı 

müziği alanında eğitim veren konservatuvarlar ise 18 ile 

yayılmıştır. Konservatuvar eğitimi almak isteyen öğrenciler 

eğer diğer 54 ilde yaşıyorsa, bu eğitimi almak için, mesafe 

yeterliyse günübirlik, değilse kalıcı şekilde şehir değiştirmek 

zorunda kalacaktır.  Böyle bir imkanı bulunmayan adaylar 

uzaktan konservatuvar eğitimi programı ile derslerine devam 

edebilir.  Türkiye’de 80’den fazla üniversite uzaktan eğitim 

hizmeti sunarken tamamı üniversitelere bağlı olan 

konservatuvarların hiçbiri bu hizmetin kapsamında değildir.  

Konservatuvarlarda sağlanacak uzaktan eğitim hizmetinin 

olası faydaları: 

 

 Türkiye’nin şehir yerleşimine uzak noktalarında 

yetenekli öğrenciler keşfedilip, eğer yoksa okul 

tarafından gerekli internete erişim ve görüntülü 

iletişim ekipmanı sağlanarak bu öğrencilerin eğitim 

programına alınması sağlanabilir. Öğrencinin ev 

ortamı müsait değilse bulunduğu yerleşim biriminin 

uygun bir okul binasında uzaktan eğitimi 

yürütebileceği bir ortam oluşturulabilir. Bu noktada 

öğrencinin ikamet ettiği yerleşim biriminin, geniş 

bant internete erişim sağlayabileceği bir bölgede 

olması gerekir. TUİK verilerine göre hanelerin 

internete erişim oranı 2017 ylında %80 olarak tespit 

edilmiştir [15]. Ancak bu oranın ne kadarının kırsal 

kesimi kapsadığı konusunda bir bilgi yoktur.  

 Uzaktan eğitim sistemi Lisansüstü öğrenciler için 

avantaj sağlayabilir. Aynı zamanda geçimini de 

sağlamak zorunda olan ve yaptığı iş dolayısıyla 

(Orkestrada çalmak, operada, balede görev almak 

gibi) farklı bir şehirde yaşamak zorunda olan 

Lisansüstü öğrencilerin derslere daha kolay şartlarda 

devam etmesi sağlanabilir. 

 Mezun olmak için birkaç dersi kalmış bir öğrenci 

konservatuvarın bulunduğu ilin dışında yaşıyorsa ve 

bir işte çalışmak, evli olup eşiyle aynı şehirde 

yaşamak durumunda olmak, bebek sahibi olmak vb. 

gibi sebeplerle şehir değiştiremiyorsa uzaktan eğitim 

sistemiyle kalan derslerini tamamlayabilir.  

 Türkiye’de geniş çaplı alanları etkilemese de aşırı 

hava koşullarında  (soğuk, sıcak, fırtına vb.) uzaktan 

öğretim yoluyla derslerin devamı sağlanabilir.  

 Ulaşım konusunda zorluk yaşayan engelli öğrenciler  

bu sistemden yararlanabilir. 

 Öğrenimi devam eden bir öğrenci çeşitli sebeplerle 

şehir değiştirmek, hatta yurt dışına taşınmak zorunda 

kalırsa, örneğin uzun süredir çalıştığı ve değiştirmek 

istemediği hocasıyla bu sistemle derslerine devam 

edebilir. 

 Konservatuvarların öğretim elemanları 

konservatuvar dışında eğitim veren diğer okullarda, 

o okulda koordinatörlük yapacak bir öğretmen 

aracılığıyla koro ve orkestralar kurup bunları 

uzaktan konserlere hazırlayabilir. 

 Herhangi bir konservatuvara davet edilen 

uluslararası düzeyde bir sanatçı, uzaktan öğretim 

yoluyla diğer konservatuvarların öğrencileriyle de 

çalıştay yapabilir.  

 Şehir dışında ya da yurt dışında konserler vermek ya 

da diğer görevlere gitmek durumunda olan bir 

konservatuvar öğretim elemanı, okul dışından 

derslerini aksatmadan yürütebilir. 

 

Uzaktan eğitimin riskli ve uygulanma güçlüğü yaratacak 

yönleri: 

 

 Enstrümanı öğrenmeye başlama aşamasında, el 

pozisyonu, oturuş, duruş ile ilgili direkt müdahale 

yapılamaması, pozisyon ya da duruşu öğretmenin 

kendisinin göstermesi durumunda ise öğrencinin 

ekrandan görerek anlamasının zorluğu. Öğretmenin 

her pozisyonu anlatarak belletmek zorunda olması. 

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 

enstrüman eğitimcileriyle yapılan görüşmelerde 

enstrümanın başlangıç aşamasının uzaktan eğitim 

yöntemiyle verimli olamayacağı görüşü ağırlık 

kazanmıştır. 
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 İnternette kesinti ve gecikme, buna bağlı olarak 

dersin sağlıklı yapılamaması.  

 Sesin birebir iletilememesinden dolayı müzikal 

ifadelerin, sonoritenin sağlıklı yansıtılamaması.  

 Piyano dışındaki enstrümanlarda eşlik yapılması 

gerektiğinden görüntülü internet bağlantısındaki 

gecikme eşzamanlı eşliği imkansız kılacaktır.  Eşlik 

mutlaka öğrencinin yanında olmalıdır.  

 

Uzaktan Eğitim Sisteminin Uygulanması 

 

Konservatuvarlarda uzaktan eğitim sisteminin 

uygulanabilmesi için bir web sayfası altyapısı kurulması 

gerekir. Verilecek bir şifre ile öğrenci, web sayfası 

aracılığıyla derse bağlanır. Ayrıca tarafların hızlı bir internet 

bağlantısı, kamera ve mikrofona sahip bir tablet, dizüstü 

bilgisayar ya da PC bilgisayara ihtiyaçları olacaktır. Bu 

donanım sağlandığı taktirde dersler yürütülebilecektir.  

 

IV. SONUÇ 

 

Türkiye’de 80’den fazla üniversite uzaktan eğitim hizmeti 

sunarken, tamamı üniversitelere bağlı olan konservatuvarların 

hiçbiri bu hizmetin kapsamında değildir. Tüm avantajları ve 

riskleri göz önünde bulundurulduğunda uzaktan eğitim 

hizmeti içine dahil edilecek bir konservatuvar düzeyinde 

enstrüman eğitimi, tamamen yüz yüze eğitimin tamamen 

yerine geçebilecek bir uygulama olamasa da, zorunluluk 

gerektiren durumlarda adaylar ve öğrenciler lehine oldukça 

avantajlı ve yararlı bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Özet – Menteşeoğulları Beyliği Dönemine ait günümüze kadar varlığını sürdürmüş olan sekiz adet hamamın, kural tabanlı analiz 
yöntemiyle mekan kurgusunun çözümlenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca bu çalışmada mekan kurgusu, mekanlar arası ilişki ve 
Menteşe Beyliği Dönemi Hamamları’nın belirli kurallar ile nasıl bir oluşum ve gelişim gösterdiği irdelenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler– Menteşeoğulları Beyliği, hamam, kural tabanlı tasarım, mimari tasarım 
 

A Research On The Solution Of The Space Editing By Rule-Based 
Analysis Method Of The Menteşeoğulları Beylik Period Baths 

 
Abstract – It is aimed to analyze the layout of eight baths, which have survived from the Menteşeoğulları Principality period to 
the present day, by means of rule based analysis. In addition, in this study, it is examined how space fiction, Inter-space 
relationship and Menteşe Beylik period baths showed a formation and development with certain rules.    
 
Keywords – Menteşeoğulları Beyliği, bath, rule-based design, architectural design 
 

I. GIRIŞ 
Anadolu Selçuklu Devleti’nin 13.yy’da zayıflayarak 

Anadolu’daki hakimiyetini kaybetmesiyle Anadolu Beylikler 
Dönemi başlamıştır. Menteşeoğulları Beyliği, Emir Menteşe 
Bey tarafından Güneybatı Anadolu’daki Karia Bölgesi’nde 
Beçin başkent ilan edilerek kurulmuştur. Beyliğin egemenliği 
sürecince Beçin ve Balat kentleri en önemli merkezleri 
konumundadır. Beylik 13.yy’ın ortalarından 15.yy’ın 
başlarına kadar egemenliğini devam ettirmiştir [1]. 

Menteşeoğulları Beyliği Dönemi’nden günümüze kadar 
varlığını sürdürmüş özellikle Beçin ve Balat kentlerinde 
birçok eser bulunmaktadır. Yapılan çalışmada bu döneme ait 
varlığını günümüze kadar sürdürmüş olan sekiz adet hamam 
kural tabanlı analiz yöntemiyle irdelenerek mekan kurgusunun 
çözümlenmesi amaçlanmıştır. İncelenen hamamlar; 

Beçin’de bulunan; 
 Kale Hamamı, 
 Büyük Hamam (Ahmed Gazi Hamamı),  
 Seymenlik Hamamı, 
 Yelli (Kepez) Hamamı, 
 Konak (Bey) Hamamıdır. 

Balat’ta bulunan; 
 No.’lu Hamam (İbrahim Bey Hamamı), 
 No.’lu Hamam (İlyas Bey-A), 
 No.’lu Hamam (İlyas Bey-B)’dır. 

Yapılan çalışma kapsamında hamamlar genel ve özel 
hamam olmak üzere sınıflandırılmış, mekansal kurguları kural 
tabanlı analiz yöntemi olan biçim grameri ile analiz edilmiştir. 
Bu analizde hamamın kurgulanmasında kullanılan mekansal 
elemanların birbirleri ile bağıntısının kural dizgisine 
ulaşılması hedeflenmiştir. 

II. KURAL TABANLI TASARIM 
Kural tabanlı tasarım; algoritmik bir sistem olup tasarım 

problemlerinin çözümünde ve analizinde kullanılır. Tasarımın 
analizi ve sentezi için oluşturulan algoritmik sistem, ortaya 
çıkardığı kural ve sınırlama ile tasarım problemini çözerken, 
bu kuralların irdelenmesiyle de biçimleniş kurgusunun analizi 
konusunda veri üretmektedir [2]. 

İşlemsel tasarımın uygulama alanlarından bir tanesi olan 
biçim grameri, geleneksel ve sezgisel tasarım eyleminin 
karşısında kural tabanlı analitik bir yöntemdir. Biçim grameri, 
tasarlama eyleminde atılacak adımların belirli kurallar ile 
tanımlanmış ve adım adım takip edilebilir bir sistemdir. 
Tasarım adımlarını tanımlayan kural tabanlı algoritmalar kural 
setlerinden oluşur. Uygulanan tüm kuralların sonucundaki 
ürün algoritma çıktısıyla bir bütündür. Bileşenler arasındaki 
ilişki ve bir araya gelme kuralları belirlenen gramerler kural 
tabanlı tasarımın algoritmasıdır (Şekil 2.1) [2]. 

 
Şekil 2.1. Biçim grameri aşamaları tasarım örneği [2] 
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Yapılan bu çalışmada Menteşeoğulları Beyliği Dönemi’ne 
ait hamamlar, biçim gramerinin mevcut mimari stil ve 
tipolojilerin çözümlenmesi olan analiz tabanında 
incelenecektir. Bu bağlamda hamamların mekansal elemanlar 
arasındaki ilişkisinin çözümlenmesi amaçlanmaktadır. 

III. MENTEŞEOĞULLARI BEYLIĞI HAMAMLARI’NIN MEKAN 
ELEMANLARI 

Menteşeoğulları Beyliği’ne ait hamamlar tek hamam 
niteliğindedir ve günümüzde fonksiyonunu yitirmiştir. II ve III 
No.’lu hamamların kazı ve restorasyonu, Büyük Hamam, 
Seymenlik, Yelli ve Konak hamamlarının ise sadece kazısı 
yapılmıştır. Hamamlar genel ve özel hamam olmak üzere ikiye 
ayrılır. Hamamlar; soyunmalık, aralık, ılıklık, hela, traşlık, 
sıcaklık ve su deposu mekanlarından oluşur. 

Soyunmalık 
Soyunmalık, hamamların giriş ve dinlenme yeridir. 

Doğrudan bir kapı veya taşlık mekanından geçilerek girilir. Bir 
veya iki girişlidir. İncelenen hamamlardan; Büyük ve II No.’lu 
Hamam iki girişli diğer hamamlar ise tek girişlidir.  

Soyunmalık ısıtılmayan bir hacimdir ve genellikle 
dikdörtgen veya kare planlıdır. Kale Hamamı’nın soyunmalığı 
‘L’, diğerleri ise dikdörtgen plan şemasındadır. 

Aralık 
Soğukluk ile ılıklık arasında koridor biçimindeki mekandır. 

12. ve 13. yüzyıl hamamlarının genelinde aralık mevcuttur. 
Geçiş mekanıdır. Hela, traşlık gibi servis mekanlarına 
bağlantılıdır. 16. yüzyıldan itibaren yerini ılıklığa bırakır.  

I No.’lu, II No.’lu, Büyük Hamam, Seymenlik, Yelli ve 
Kale Hamamı’nda aralık mekanı mevcuttur. Ayrıca Yelli 
Hamamı’nda aralığa hela ve traşlık servis mekanları bağlıdır. 

Ilıklık 
Sıcaklığa geçmeden önceki ılık mekandır ve vücut burada 

sıcak havaya alıştırılır. Soğuk iklim bölgelerinde kışın 
soyunmalık olarak kullanılır. 

Kare veya dikdörtgen plan şemasına sahiptir. I No.’lu 
Hamam, Büyük Hamam, Seymenlik Hamamı, II No.’lu 
Hamam ve Yelli Hamamı’nın ılıklık bölümleri kare planlıdır. 
II No.’lu Hamam’ın ılıklığı dikdörtgen planlıdır.   

I No.’lu Hamam, Büyük Hamam, Seymenlik Hamamı ve II 
No.’lu Hamam’da hela ve traşlık servis mekanları ılıklığa 
bağlıdır. 

Hela 
Hela, aralık veya ılıklığa bağlıdır. Pis su burada toplanarak 

hamamdan dışarı atılır.  Traşlıkla beraber tek bir hacim veya 
yapıya ek şeklindedir. I No.’lu Hamam ve Seymenlik 
Hamamı’nda hela traşlık ile birliktedir. Büyük Hamam’da hela 
ayrı bir mekandır. Hela, II No.’lu Hamam’da ılıklığa ve Yelli 
Hamamı’nda ise aralıkla irtibatlı traşlığa bağlıdır. 

Traşlık (Usturalık) 
Vücuttaki istenmeyen tüylerin temizlendiği mekandır. I 

No.’lu Hamam ve Seymenlik Hamamı’nda hela ve traşlık 
birliktedir ve ılıklığa bağlıdır. Büyük Hamam ve II No.’lu 
Hamam’da traşlık, ılıklığa bağlıdır. Yelli Hamamı’nda ise 
traşlık, aralığa bağlıdır. 

Sıcaklık 
Hamamın en sıcak bölümüdür ve yıkanma eylemi burada 

gerçekleştirilir. Sıcaklık; sıcaklık ana mekanı, eyvan ve halvet 
olmak üzere üç bölümden oluşur. Selçuklu Hamamları’ndan 
itibaren benzer bir şema ile inşa edilmişlerdir.  

Ana mekan, genellikle kare planlıdır. Kubbenin altında 
kare, altıgen veya sekizgen planlı bir göbek taşı bulunur. 

Eyvan üç tarafı kapalı, bir tarafı açık olup sıcaklığın ana 
mekanına bakan mekandır ve dikdörtgen planlıdır. Halvet özel 
yıkanma hücresidir. Diğer bölümlerden daha sıcaktır. Rahat 
yıkanmak için bu mekan tercih edilir. Genellikle kare planlıdır. 

Su deposu 
Sıcaklığa bitişik, dikdörtgen planlıdır. Boyutları hamamın 

büyüklüğüne, çift ve tek oluşuna göre değişir. Su deposu girişi 
bulunmayan ve sıcaklıktan pencere ile kontrol edilen bir 
mekandır.  

Su deposunun altında ocak yer alır, ateş yakılan kısımdır. 
Ocağın üstünde dökme bakırdan bir kazan bulunur. Ocağın 
ağzı külhana açılır. 

Yelli Hamamı’nın su deposu “L”, diğerleri dikdörtgen 
planlıdır. Büyük Hamam ve Seymenlik Hamamı’nda sıcak su 
deposundan başka birde soğuk su deposu mevcuttur. 

Külhan 
Hamam suyunu ve hacimlerini ısıtmak için ateş yakılan 

ocağın bulunduğu mekandır. Su deposunun planına uygun 
olarak genellikle dikdörtgen biçimlidir. Ayrı bir girişi vardır. 

Büyük Hamam’da külhanın duvar kalıntıları mevcuttur. 
Diğer hamamlarda bu bölüm günümüze ulaşamamıştır. 

IV. MENTEŞEOĞULLARI BEYLIĞI DÖNEMI HAMAMLARI’NIN 
MEKAN KURGUSU 

Menteşe Beyliği’nden günümüze kadar varlığını sürdürmüş 
sekiz adet hamam bulunmaktadır. Menteşeoğulları’nın 
yaşadıkları yerlerde inşa ettikleri hamamlar bunlarla sınırlı 
değildir. Fakat günümüze kadar gelebilmiş, 14. ve 15. yüzyıla 
ait olan yapılar, bu hamamlardan ibarettir [3]. Hamamlar; 
soyunmalık, aralık, ılıklık, hela, traşlık, sıcaklık, su deposu ve 
külhan mekanlarından oluşur. Bu mekanların hepsinin bir 
arada bulunabileceği gibi birkaç tanesinin eksik olduğu 
biçimlenmeler de görülmektedir. 

Hamamlar kullanılış amaçlarına göre genel ve özel hamam 
olmak üzere iki gruba ayrılır. Genel hamamlar halkın 
kullanması için, kent merkezlerinde, cami ve kent giriş kapıları 
yakınlarında, tek veya çift hamam olarak inşa edilmiş vakıf 
yapılarıdır. Tek hamamlar günün belli saatlerinde sadece 
erkeklerin veya sadece kadınların kullandığı hamamlardır. 
Çifte hamamlar ise; tek ısıtma, tek su deposu ile iki soğukluk, 
iki ılıklık ve iki sıcaklığın bulunduğu, bir tarafını erkeklerin, 
diğer tarafını ise kadınların kullandığı hamamlardır. Çifte 
hamamlar, genellikle simetrik yapıdalardır. Özel hamamlar; 
ev, konak ve saray gibi yapıların içerisinde yer alan, sıcaklık 
ve halvet bölümünden oluşan, küçük boyutlardaki 
hamamlardır [4]. 

İncelenen hamamlar özel ve genel hamam olmak üzere iki 
gruba ayrılmıştır. Özel hamamlar; 

 Kale Hamamı, 
 Konak (Bey) Hamamı, 
 III. No.’lu Hamam (İlyas Bey-B)’dır. 

Genel hamamlar; 
 Seymenlik Hamamı, 
 Büyük Hamam (Ahmed Gazi Hamamı),  
 Yelli (Kepez) Hamamı, 
 No.’lu Hamam (İbrahim Bey Hamamı), 
 No.’lu Hamam (İlyas Bey-A)’dır. 

Kural tabanlı analiz yöntemi olan biçim grameri ile yapılan 
analizlerde; hamamları oluşturan mekanlar ve bunlar 
arasındaki bağıntının incelenmesi ve böylelikle 
Menteşeoğulları Beyliği Dönemi Hamamları’nın kurgulanış 
kurallarının çözümlenmesi hedeflenmiştir. 
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Yapılan analizlerde hamamın kurgulanmasında ilk adımın 
sıcaklık bölümünün yerleştirilmesi olduğu görülmüştür. 
Sıcaklık bölümü hamamın büyüklüğüne ve kullanımına bağlı 
olarak kendi içerisinde bölümlere ayrılır. Bu bölümlenme; 

 Sadece sıcaklık ana mekanı  
 Sıcaklık ana mekanına eklenmiş eyvanlar  
 Sıcaklık ana mekanı ve halvet 
 Sıcaklık ana mekanı, eyvanlar ve halvet biçimindedir. 

Sıcaklık bölümü biçimlenen hamam ikinci aşamada geçiş 
mekanları olan aralık ve ılıklık ile soyunmalığa bağlanır. 
Aralık mekanı 12. ve 13. yüzyıl hamamlarının genelinde 
bulunmaktadır. 16. yüzyıldan itibaren yerini ılıklığa bırakır. 
Aralık ve ılıklık mekanlarına servis mekanları olan traşlık ve 
hela eklenmektedir. Sıcaklık bölümü dış duvarına eklenen su 
deposu ile de hamam biçimlenişi tamamlanmaktadır. 

 
A- Kale Hamamı 
Beçin Antik Kenti’nde iç kalede yer almaktadır. Yapıya ait 

herhangi bir yazılı belge bulunmamakta ve yapının inşa tarihi 
kesin olarak bilinmemektedir. Menteşe Beyliği Dönemi’ndeki 
yapılarda görülen malzeme ve teknik özellikler Kale 
Hamamı’nda da görülmektedir ve 14. yüzyıl ortalarında, 
olduğu düşünülmektedir [3]. Yapı, özel hamam niteliğinde, az 
mekanlı ve küçük ebatlıdır. 
 

 
Resim 4.1. Kale Hamamı [5] 

 

 
Şekil 4.1. Kale Hamamı plan şeması [6] 

 
Biçim grameri analizinde yapılan soyutlama ile mekanlar 

arasındaki kurgu incelenmiştir. İncelenen bu kurguda 
mekanların özellikleri şu şekildedir;  

 Kale Hamamı, ana kurguyu oluşturan sıcaklık 
bölümü, geçiş mekanı olan aralık, hamama girişi 
sağlayan ‘L’ biçimindeki soyunmalık ve sıcaklık 
duvarına bitişik bulunan su deposundan 
oluşmaktadır. 

 Sıcaklık bölümü hamamın yıkanma bölümüdür ve 
mekanlar sıcaklık bölümüne göre kurgulanmıştır. 
Sıcaklık bölümüne aralık, aralığa da soyunmalık 
bağlıdır. Sıcaklık bölümüne su deposunun 
bağlanması ile biçimleniş tamamlanmıştır. Sıcaklık 
bölümü bu hamamda sadece sıcaklık ana mekanından 
oluşmaktadır. 

 Kale Hamamı özel hamam niteliğindedir ve hamamı 
oluşturan en asgari mekanlara sahiptir. 

  

 
Şekil 4.2. Kale Hamamı’nın biçim gramer analizi 

 

 
Şekil 4.3. Kale Hamamı biçimlenme şeması 

 
B- Konak (Bey) Hamamı 
Beçin Ören Yeri’nde, Ahmet Gazi Medresesi’nin 

kuzeybatısında bulunmaktadır. Malzeme, teknik ve üslup 
bakımından da 15. yüzyıl başlarına tarihlendirilmektedir [3]. 
 

 
Resim 4.2. Konak (Bey Hamamı) [7] 

 

  
Şekil  4.4. Konak (Bey) Hamamı planı [8] 

 
Biçim grameri analizinde yapılan soyutlama ile mekanlar 

arasındaki kurgu incelenmiştir. İncelenen bu kurguda 
mekanların özellikleri şu şekildedir; 

 Konak Hamamı, ana kurguyu oluşturan sıcaklık 
bölümü, hamama girişi sağlayan soyunmalık ve 
sıcaklık bölümü duvarına bitişik bulunan su 
deposundan oluşmaktadır. 

 Sıcaklık bölümü hamamın yıkanma bölümüdür ve 
mekanlar sıcaklık bölümüne göre kurgulanmıştır. 
Sıcaklık bölümüne soyunmalık bağlıdır. Sıcaklık 
bölümüne su deposunun bağlanması ile biçimleniş 
tamamlanmıştır. Sıcaklık bölümü bu hamamda 
sıcaklık ana mekanı, iki eyvan ve iki halvetten 
oluşmaktadır.  

 Sıcaklık bölümü ile soyunmalık arasında geçiş 
mekanı olan aralık ve ılıklık bulunmamaktadır. 

 Konak Hamamı özel hamam niteliğindedir. 
Hamamların oluşması için gerekli olan asgari mekan 
elemanları sıcaklık bölümü, soyunmalık ve su 
deposundan oluşmaktadır. 
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Şekil 4.5. Konak (Bey) Hamamı’nın biçim gramer analizi 

 

 
Şekil 4.6. Konak (Bey) Hamamı’nın biçimlenme şeması 

 
C- III No.’lu Hamam (İlyas Bey Hamamı-B) 
Balat’ta İlyas Bey Külliyesi’nde, cami ve medresenin 

kuzeyinde, II No.’lu Hamam’ın güneyinde bulunmaktadır. 
Hamam, külliyeye ait olduğu ve İlyas Bey Dönemi’nde 
yapıldığı düşünülerek, 15. yüzyıl başlarına 
tarihlendirilmektedir [5]. 

 

 
Resim 4.3. III No.’lu Hamam  [7] 

 

 
Şekil 4.7. III No.’lu Hamam plan şeması [6] 

 
Biçim grameri analizinde yapılan soyutlama ile mekanlar 

arasındaki kurgu incelenmiştir. İncelenen bu kurguda 
mekanların özellikleri şu şekildedir; 

 III No.’lu Hamam, ana kurguyu oluşturan sıcaklık 
bölümü, geçiş mekanı olan ılıklık, hamama girişi 
sağlayan soyunmalık ve sıcaklık bölümünün 
duvarına bitişik bulunan su deposundan 
oluşmaktadır. 

 Sıcaklık bölümü hamamın yıkanma bölümüdür ve 
mekanlar sıcaklık bölümüne göre kurgulanmıştır. 
Sıcaklık bölümüne ılıklık, ılıklığa da soyunmalık 
bağlıdır. Sıcaklık bölümüne su deposunun 
bağlanması ile biçimleniş tamamlanmıştır. Sıcaklık 

bölümü bu hamamda sıcaklık ana mekanı ve 
halvetten oluşmaktadır. Halvet hamamlarda özel 
yıkanılan birimdir ve sıcaklık ana mekanına 
doğrudan bağlantılıdır. 

 III No.’lu Hamam özel hamam niteliğindedir ve 
hamamı oluşturan en asgari mekanlara sahiptir. 
 

 
Şekil 4.8. III No.’lu Hamam’ın biçim gramer analizi 

 

 
Şekil 4.9. III No.’lu Hamam’ın biçimlenme şeması 

 
D- Seymenlik Hamamı 
Beçin Antik Kenti’nde merkezde bulunan yapılar ile Yelli 

Külliyesi’nin yer aldığı arazi arasında, Seymenlik Mevkii’nde, 
Karaahmet Boğazı’nın kenarında yer almaktadır. Yapıya ait 
herhangi bir yazılı kaynak bulunmamaktadır. Seymenlik 
Zaviyesi’nde bulunan sikkeler dikkate alınarak yapı 14. 
yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilmiştir [9]. 
 

 
Resim 4.4. Seymenlik Hamamı [9] 

 

 
Şekil 4.10. Seymenlik Hamamı plan şeması [10] 

 
Biçim grameri analizinde yapılan soyutlama ile mekanlar 

arasındaki kurgu incelenmiştir. İncelenen bu kurguda 
mekanların özellikleri şu şekildedir; 

 Seymenlik Hamamı, ana kurguyu oluşturan sıcaklık 
bölümü, geçiş mekanı olan ılıklık, servis mekanı olan 
traşlık, hamama girişi sağlayan soyunmalık ve 
sıcaklık bölümünün duvarına bitişik bulunan su 
deposundan oluşmaktadır. 

 Sıcaklık bölümü hamamın yıkanma bölümüdür ve 
mekanlar sıcaklık bölümüne göre kurgulanmıştır. 
Sıcaklık bölümüne ılıklık, ılıklığa traşlık ve aralık 
bağlı olup aralığada soyunmalık bağlıdır. Sıcaklık 
bölümüne su deposunun bağlanması ile biçimleniş 
tamamlanmıştır.  
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 Sıcaklık bölümü bu hamamda sıcaklık ana mekanı, 
iki eyvan ve iki halvetten oluşmaktadır.  

 Seymenlik Hamamı genel hamam niteliğindedir. 
 

 
Şekil 4.11. Seymenlik Hamamı’nın biçim gramer analizi 

 

 
Şekil 4.12.Seymenlik Hamam’ın biçimlenme şeması 

 
E- Büyük Hamam (Ahmed Gazi Hamamı) 

Ahmet Gazi Hamamı olarak da anılan Büyük Hamam; Beçin 
Kalesi’nin güneyinde, Ahmet Gazi Medresesi’nin 100 m. 
kuzeydoğusunda bulunmaktadır. Büyük Hamam’ın Ahmet 
Gazi Bey tarafından 14. Yüzyılın son çeyreğinde yaptırılmış 
olduğu sanılmaktadır [3]. 
 

 
Resim 4.5. Büyük Hamam [7] 

 

 
Şekil 4.13. Büyük Hamam plan şeması [4] 

 
Biçim grameri analizinde yapılan soyutlama ile mekanlar 
arasındaki kurgu incelenmiştir. İncelenen bu kurguda 
mekanların özellikleri şu şekildedir; 

 Büyük Hamam, ana kurguyu oluşturan sıcaklık 
bölümü, geçiş mekanı olan ılıklık ve aralık, servis 
mekanları olan traşlık ve hela, hamama girişi 
sağlayan soyunmalık, sıcaklık bölümünün duvarına 
bitişik bulunan su deposundan ve bu mekanlarla 
bağlantısı olmayan ılıklık ve traşlık duvarına bitişik 
bulunan soğuk su deposundan oluşmaktadır. 

 Sıcaklık bölümü hamamın yıkanma bölümüdür ve 
mekanlar sıcaklık bölümüne göre kurgulanmıştır. 
Sıcaklık bölümüne ılıklık bağlıdır. Traşlık, hela ve 
aralık ılıklığa bağlanır.  Aralığa da soyunmalık 
bağlıdır. Sıcaklık bölümüne su deposunun ve traşlık 

ılıklık duvarlarına da soğuk su deposunun bağlanması 
ile biçimleniş tamamlanmıştır.  

 Sıcaklık bölümü bu hamamda sıcaklık ana mekanı, 
dört eyvan ve iki halvetten oluşmaktadır.  

 Eyvan ve halvetin bir arada kullanıldığı bu hamamda; 
eyvan ve halvet mekanları dönüşümlü olarak 
biçimlenir. Eyvanlar 90 derecelik açıyla sıcaklık ana 
mekanına dik bağlanırken halvetler 45 derecelik 
açıyla çapraz bağlanmıştır. 

 Büyük Hamam genel hamam niteliğindedir ve 
hamamı oluşturan bütün mekan elemanlarına 
sahiptir. 

 

 
Şekil 4.14. Büyük Hamamı’nın biçim gramer analizi 

 

 
Şekil 4.15.Büyük Hamam’ın biçimlenme şeması 

 
F- Yelli (Kepez) Hamamı 
Beçin Ören Yeri’nin güneydoğusunda ve Kepez Mevkii’nde 

bulunmaktadır. Yelli Külliyesi’nin bir parçası olarak inşa 
edilmiştir. Kepez Mevkii’nde inşa edilmiş olması ve 
yakınındaki medrese, cami ile malzeme ve teknik olarak 
benzerlik göstermesinden dolayı 14. yüzyıl sonu 15. yüzyıl 
başlarına tarihlendirilebilmektedir [5]. 
 

 
Resim 4.6. Yelli Hamamı [11] 

 

 
Şekil 4.16. Yelli Hamamı plan şeması [11] 

 
Biçim grameri analizinde yapılan soyutlama ile mekanlar 

arasındaki kurgu incelenmiştir. İncelenen bu kurguda 
mekanların özellikleri şu şekildedir; 

 
 Yelli Hamamı, ana kurguyu oluşturan sıcaklık 

bölümü, geçiş mekanı olan ılıklık ve aralık, servis 
mekanları olan traşlık ve hela, hamama girişi 
sağlayan soyunmalık ve sıcaklık bölümünün 
duvarına bitişik bulunan su deposundan 
oluşmaktadır. 
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 Sıcaklık bölümü hamamın yıkanma bölümüdür ve 
mekanlar sıcaklık bölümüne göre kurgulanmıştır. 
Sıcaklık bölümüne ılıklık, ılıklığa da aralık bağlıdır. 
Aralığa soyunmalık ve traşlık bağlanırken, traşlığa da 
hela bağlanır. Sıcaklık bölümüne su deposunun 
bağlanması ile biçimleniş tamamlanmıştır.  

 Sıcaklık bölümü bu hamamda sıcaklık ana mekanı, üç 
eyvan ve üç halvetten oluşmaktadır. Eyvan ve 
halvetin bir arada kullanıldığı bu hamamda; eyvan ve 
halvet mekanları dönüşümlü olarak biçimlenir. 
Eyvanlar 90 derecelik açıyla sıcaklık ana mekanına 
dik bağlanırken halvetler 45 derecelik açıyla çapraz 
bağlanmıştır. 

 Yelli Hamamı genel hamam niteliğindedir ve 
hamamı oluşturan bütün mekan elemanlarına 
sahiptir. 

  

 
Şekil 4.17. Yelli Hamamı’nın biçim gramer analizi 

 

 
Şekil 4.18. Yelli Hamam’ın biçimlenme şeması 

 
G- I No.’lu Hamam (İbrahim Bey Hamamı) 
Balat’ta Mieletos Antik Tiyatrosu’nun doğusunda İbrahim 

Bey Camii’nin batısında bulunmaktadır. Hamamın, İbrahim 
Bey Camii Mahalle’sinde ve İbrahim Bey Camii’ne yakın bir 
konumda inşa edilmiş olması, malzeme ve teknik olarak 
benzer özellikler göstermesi nedeniyle 14. yüzyılın ortalarında 
inşa edildiği düşünülmektedir [3]. 

 

 
Resim 4.7. I No.’lu Hamam [5] 

 

 
Şekil 4.19. I No.’lu Hamam plan şeması [6] 

 
Biçim grameri analizinde yapılan soyutlama ile mekanlar 

arasındaki kurgu incelenmiştir. İncelenen bu kurguda 
mekanların özellikleri şu şekildedir; 

 I No.’lu Hamam, ana kurguyu oluşturan sıcaklık 
bölümü, geçiş mekanı olan ılıklık ve aralık, servis 
mekanları olan traşlık ve hela, hamama girişi 
sağlayan soyunmalık ve sıcaklık bölümünün 
duvarına bitişik bulunan su deposundan 
oluşmaktadır. 

 Sıcaklık bölümü hamamın yıkanma bölümüdür ve 
mekanlar sıcaklık bölümüne göre kurgulanmıştır. 
Sıcaklık bölümüne ılıklık bağlıdır. Ilıklığa da 
traşlık/hela ve aralık,  aralığa da soyunmalık bağlıdır. 
Sıcaklık bölümüne su deposunun bağlanması ile 
biçimleniş tamamlanmıştır.  

 Sıcaklık bölümü bu hamamda sıcaklık ana mekanı, 
dört eyvan ve dört halvetten oluşmaktadır. Eyvan ve 
halvetin bir arada kullanıldığı bu hamamda; eyvan ve 
halvet mekanları dönüşümlü olarak biçimlenir. 
Eyvanlar 90 derecelik açıyla sıcaklık ana mekanına 
dik bağlanırken halvetler 45 derecelik açıyla çapraz 
bağlanmıştır. 

 I No.’lu Hamam genel hamam niteliğindedir ve 
hamamı oluşturan bütün mekan elemanlarına 
sahiptir. 

 

 
Şekil 4.20. I No.’lu Hamamı’nın biçim gramer analizi 

 
 

 
Şekil 4.21. I No.’lu Hamam’ın biçimlenme şeması 

 
H- II No.’lu Hamam (İlyas Bey Hamamı-A) 
II No’ lu Hamam Balat’ta, İlyas Bey Külliyesi içinde, cami 

ve medresenin kuzeyinde bulunmaktadır. İlyas Bey tarafından 
yaptırılan caminin dış avlusu içerisinde bulunmakta olup 
külliyenin bir parçasıdır. Bundan dolayı kesin tarih verilemese 
de 15. yüzyıl başlarına tarihlendirebilir [3]. 

 

 
Resim 4.8. II No.’lu Hamam [5] 
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Şekil 4.22. II No.’lu Hamam plan şeması [6] 

 
Biçim grameri analizinde yapılan soyutlama ile mekanlar 

arasındaki kurgu incelenmiştir. İncelenen bu kurguda 
mekanların özellikleri şu şekildedir; 

 II No.’lu Hamam, ana kurguyu oluşturan sıcaklık 
bölümü, geçiş mekanı olan ılıklık ve aralık, servis 
mekanları olan traşlık ve hela, hamama girişi 
sağlayan soyunmalık ve sıcaklık bölümünün 
duvarına bitişik bulunan su deposundan 
oluşmaktadır. 

 Sıcaklık bölümü hamamın yıkanma bölümüdür ve 
mekanlar sıcaklık bölümüne göre kurgulanmıştır. 
Sıcaklık bölümüne ılıklık bağlıdır. Ilıklığa da traşlık, 
hela ve aralık,  aralığa da soyunmalık bağlıdır. 
Sıcaklık bölümüne su deposunun bağlanması ve 
sıcaklık bölümü ile su deposu duvarlarına bitişik olan 
kaynaklarda buhar odası olabileceğinden söz edilen 
[3] mekanın bağlanması ile biçimleniş 
tamamlanmıştır.  

 Sıcaklık bölümü bu hamamda sıcaklık ana mekanı, 
dört eyvan ve dört halvetten oluşmaktadır. Eyvan ve 
halvetin bir arada kullanıldığı bu hamamda; eyvan ve 
halvet mekanları dönüşümlü olarak biçimlenir. 
Eyvanlar 90 derecelik açıyla sıcaklık ana mekanına 
dik bağlanırken halvetler 45 derecelik açıyla çapraz 
bağlanmıştır. 

 II No.’lu Hamam genel hamam niteliğindedir ve 
hamamı oluşturan bütün mekan elemanlarına 
sahiptir. 

 

 
Şekil 4.23. II No.’lu Hamamı’nın biçim gramer analizi 

 

 
Şekil 4.24. II No.’lu Hamam’ın biçimlenme şeması 

 
 

V. SONUÇ 
Menteşeoğulları Beyliği Dönemi Hamamları’nda yapılan 

kural tabanlı analizinde hamam kurgusunu meydana getiren 
elemanların bir araya geliş şemaları ve kurgulanışları adım 
adım biçim grameri yöntemiyle çözümlenmiştir. 

Yapılan bu analizler sonucunda, Menteşe Beyliği Dönemi 
Hamamları’nın bilişsel kurallar çerçevesinde kurgulandığı ve 
bu kurgunun mekan düzeninde kendini gösterdiği tespit 
edilmiştir. Mekan kurgusundaki kurallar hamamın özel ve 
genel olmasına göre mekan elemanlarında farklılık göstermiş 
fakat mekan kurgusundaki düzen aynen korunmuştur.  

Hamamların mekan kurgusu sıcaklık bölümünün 
şekillenmesi ile başlayıp, geçiş ve servis mekanlarının, giriş 
mekanının bağlanması ile devam etmiş ve su deposunun 
eklenmesiyle biçimlenmesi tamamlanmıştır.  

Sıcaklık bölümünün biçimlenmesi en temel mekan olan 
sıcaklık ana mekanıyla başlamıştır. Sadece sıcaklık ana 
mekanı bulunması veya eyvan ve halvetin farklı sayı ve 
biçimde eklenmesiyle sıcaklık bölümünün biçimlenmesi 
tamamlanmıştır. 

Sekiz adet dönem hamamının incelenmesi sonucunda elde 
edilen kuralların birbirleri ile benzer olduğu ve bu benzerliğin 
sonucunda biçimlenişlerin birbirlerine yakın olduğu 
görülmüştür. 

Yapılan bu çalışma ile elde edilen tasarım verilerinin 
günümüz tasarımında da veri olarak kullanılması 
amaçlanmıştır.   
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Özet – Sivrihisar İlçesi’nin geleneksel kent dokusu ve konutları özgün niteliğini koruyarak günümüze kadar gelmiştir. Sivrihisar 
geleneksel konutlarının ve kent dokusundaki kurgusunun incelendiği bu çalışmada; geleneksel konut-kent dokusunun 
tanımlaması, kamusal-yarı kamusal-özel alan ilişkisinin nasıl kurgulandığının çözümlenmesi amaçlanmıştır. 
Geleneksel kent dokusunun temel yapıtaşı olan konutların analizi, kent-konut etkileşimi ve kurgusu hakkında özgün bilgiler 
vermektedir. Bu çalışmada geleneksel konut ve yapı taşı olarak biçimlendirdiği kent, biçim gramer yöntemi ile soyutlanarak 
mekansal kullanım olan; kamusal-yarı kamusal-özel alan bağlamında analiz edilerek kurgusal düzeninin çözümlenmesi 
hedeflenmiştir.  
Yapılan bu çalışma ile geleneksel konutların bilişsel kurallar çerçevesinde biçimlendiği ve bu konutların bir araya gelip kent 
dokusunu oluştururken de yine bu kurallar çerçevesinde kurgulandığı, bir rastgeleliğin söz konusu olmadığı görülmüştür. 
 
Anahtar kelimeler– Sivrihisar,geleneksel konut, geleneksel kent dokusu, mimari tasarım, biçim grameri 
 

Analysıs Of Tradıtıonal Sivrihisar Archıtecture’s Usage Of Space Usıng 
Shape Grammar And The Setup Of The Tradıtıonal Urban Texture 

 
Abstract – Sivrihisar has managed to preserve the unique characteristics of its traditional urban texture and buildings until today. 
This study is aimed at the traditional buildings of Sivrihisar and the formation of its urban texture; and attempts to portray the 
urban texture of the District and to analyse how the relationships between public, semi-public and private spaces are formed. 
The analysis of buildings as the foundations for traditional urban texture provides unique insight for city-building interactions 
and setup. This study attempts to render the traditional buildings and the city that they have shaped from its foundations via 
shape grammar methods and analyse them and their setup in terms of public, semi-public and private spatial usage. 
The study concluded that traditional buildings were shaped in accordance with cognitive rules and the buildings also abided by 
these rules when forming the urban texture together, therefore ruling out any notion of randomness. 
 
Keywords – Sivrihisar, traditional building, traditional urban texture, architectural design, shape grammer 
 

I. GIRIŞ 
Sivrihisar geleneksel kent dokusu ve konutları özgün 

niteliğini koruyarak günümüze kadar gelmiştir. Geleneksel 
kent dokusunun temel yapıtaşı olan konutların analizi, kent-
konut etkileşimi ve kurgusu hakkında özgün bilgiler 
vermektedir. 

Mekansal örgütlenmenin Sivrihisar geleneksel konutlarına 
ve etkileşim içinde bulunduğu geleneksel kent dokusuna 
etkisinin incelendiği bu çalışmada; kamusal, yarı kamusal ve 
özel alan bağlamında biçim grameri yöntemi ile soyutlama 
yapılarak analiz edilmiştir.  

Konut-kent ölçeğinde yapılan analiz çalışmalarında; 
Sivrihisar geleneksel konutlarında biçimleniş kurguları avlu-
sofa-oda ilişkisi ve yapının konumlanması özel-yarı kamusal 
ve kamusal alan bağlamında biçim grameri ile soyutlama 
yapılarak analiz edilmiştir. Yapılan bu analizler ile geleneksel 
kent dokusunun yapıtaşı olan konutların biçimleniş 
kurgularının çözümlenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca konutlar 
incelenerek elde edilen plan tiplerinin mevcut geleneksel kent 
dokusu içerisindeki yerleşimleri ve etkileri analiz edilmiştir. 
Yapılan bu analizlerde geleneksel konut kurgusu ve geleneksel 

kent dokusundaki konut kurgusunun çözümlenmesi 
hedeflenmiştir. 

Geleneksel konutlar ve doku içerisindeki kurgu mimari bir 
dil çerçevesinde organik yapıda olup yazılı olmayan ve bilişsel 
kurallar ortaya koyarak biçimlenmiştir. Bu kurallar yaşantının 
etkisi ve yansıması ile bu biçimlenişe yön vermiştir. Sosyal ve 
kültürel yaşantıdan doğrudan etkilenen bu kurgu mahremiyet 
ve egemenlik davranışları neticesinde kamusal, yarı kamusal 
ve özel alan kavramlarını ortaya çıkarmıştır. 

Bu çalışma kapsamında geleneksel konutun ve kent 
dokusundaki yerinin tanımlanması, kamusal-yarı kamusal-
özel alan ilişkisinin nasıl kurgulandığının çözümlenmesi ve 
kent-konut etkileşiminin irdelenmesi hedeflenmiştir. Analiz 
yöntemi olarak kural tabanlı yaklaşım olan biçim grameri 
kullanılmıştır. 

II. MEKANSAL KULLANIM 
Mekansal davranışlar kentsel örüntünün oda, yapı, sokak, 

meydan, mahalle bileşenlerini kapsamaktadır. Özel mekan, 
mahremiyet ve egemenlik alanı oluşturma davranışlarının 
sonucudur. Egemenlik alanı oluşturma davranışı 
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kişiselleştirilmiş mekan kavramını ortaya çıkarır. Mahremiyet 
ise denetim davranışının yansımasıdır. Özel mekanlar bireyin 
mahremiyetini sağlaması için kurguladığı mekandır ve 
düzenleme, sahiplenme ve bağlanma duygularını verir. Konut 
en önemli özel mekandır [1]. 

Newman (1972) egemenlik alanları ile ilgili bir hiyerarşi 
üzerinde çalışmıştır. Bu çalışmada özel mekanlar mahremiyet, 
özelliklilik ve korunma gibi duyguları temsil etmektedir. 
Hiyerarşinin diğer bölümünü ise kamusal mekanlar 
oluşturmaktadır. Kamusal mekanlar ise herhangi birine aitliği 
bulunmayan, kişiselleştirilmemiş ve kullanıcı bireyler 
tarafından hak iddia edilemeyen alanlardır [1]. Hiyerarşilerin 
amacı ise insanların çevreleri ile kendisi arasında bir kontrol 
mekanizması kurabilmektir [2]. 

Kamusal mekan herkese açıklık ile ifade edilir. Mekanın 
açık veya kapalı olması ile değil erişilebilir olması kamusal 
mekan tarifi için önemlidir. Genel kullanıma izin verilen alan 
olması en önemli özelliğidir. Özel ve kamusal mekanlar 
arasındaki bağı ise yarı kamusal alanlar sağlamaktadır (Şekil 
2.1). 

 

 
Şekil 2.1. Geleneksel kentte mekansal kullanım bağlamında konut-avlu-

sokak ilişkisi 

III. MIMARI DIL VE BIÇIM GRAMERI 
Mimarlıktaki temel elemanlar olan biçimlerin kurallı bir 

araya gelmesi ise mimari dili oluşturur. Mimarın tasarlama 
alışkanlıkları bu kurallar bütününü sorgulamadan belirli bir 
sırada tekrarlaması ile oluşur. Tasarımdaki bileşenler 
arasındaki kurgu deneyimler ile kazanılmış bir sürecin 
ürünüdür [3]. Bu mimari stillerin oluşmasının da temelidir. 
Mimari dilin gramerinin ortaya konması sınırlı sayıda biçim ve 
kuralla sınırsız alternatif üretilmesini sağlamaktadır [4]. 

Tasarım bilgisini soyutlaştırarak birbirleri ile ilişkilerini 
çözümleme çalışmaları; tasarlamayı anlaşılır ve üzerinde 
çalışılarak geliştirilebilir bir hale getirmek içindir [5].Mimarın 
tasarım yaparken izlediği adımları yapay dil ortamında 
anlatabilecek kadar net ifade etmesi kural tabanlı tasarım 
fikrinin ortaya çıkma sebebidir. Algoritmanın en önemli 
özelliği ise karmaşıklıktan uzak ve kolay takip edilebilen 
sınırlı kural setlerinden oluşmasıdır. Yemek tarifine benzeyen 
bu algoritmalar tasarımların analizi ve sentezi için kullanılan 
bir sistemdir. Tasarım operasyonlarının net olarak 
belirlenmesi bu operasyon dizgeleri için bir algoritma tanımlar 
[3].  

Algoritma bir problemin çözümü için bir fomüldür. Fakat 
tasarımı oluşturan bu işlemlerin esas amacı tasarımı formül 
düzeyine indirgeme işlemi değil alternatif varyasyonlar 
sunarak yeni koşullar sunmaktır. Bu kurallar dizisinde sistem 
tekrar yorumlanabilir ve yeni kurgu ile farklı ürünler elde 
edilebilir [6]. 

  Stiny ve Gips biçim gramerini, 1970’li yılların başında 
kural tabanlı yapıya uygun, algoritmik yapıyı tanımlayan 
tasarım dilini tarif ve yaratma yolu olarak tanımlamıştır [5]. 
Dilbiliminde türetici biçimsel oluşum kurallarının bulunması 
ve tekrarla kullanılmasına benzer bir yapı gösteren biçim 
grameri algoritmik bir yapıya sahiptir. Dili oluşturan kurallar 

olarak tanımlanabilen bu algoritmanın analizi dilin 
kurallarının anlanması ve yenilerinin üretilmesine olanak 
sağlamaktadır [7].  

Kurala dayalı bir sistem olan biçim grameri tasarım 
dillerinin tarifinde ve yaratımında kullanılmaktadır. Biçim 
grameri, tasarım dillerini tanımlamak ve üretmek için bir 
araçtır [3]. 

IV. GELENEKSEL KONUT-KENT ÖLÇEĞINDE MEKANSAL 
KULLANIM BIÇIM GRAMER ANALIZI 

Geleneksel dokuyu oluşturan konutlarda mahremiyet, huzur 
ve işlevsellik ön plandadır. Geleneksel dokuda avlulu, üst 
katlarında açıklıkları alt katlara göre fazla olan, organik 
bölümlenmeden dolayı düzgün olmayan arazilere yerleşen ve 
üst katlarında çıkmalar yapılarak düzgünleştirilen konutlar 
mevcuttur (Resim 4.1) [8]. 

 

 
Resim 4.1. Konutun zeminde ve üst katta konumlanışı [9] 

 
Konutların kurgulanması avlunun yerinin belirlenmesi ile 

başlarken bu işlemin en önemli adımı sofanın konumunun 
belirlenmesidir. Sofa, konut içerisinde odalar arasında bağlantı 
kuran toplanma alanlarıdır. Konut plan kurgusunun en önemli 
ögesi olan sofa ortak yaşamın merkezidir. 

Özşuca, Geleneksel Sivrihisar Evleri’ni sofanın konum ve 
biçimine göre sınıflandırmıştır. Bunlar; 

 Dış sofalı; I tipi, L tipi, köşe sofalı, üç tarafı kapalı 
 İç sofalı; karnıyarık, bir tarafı karnıyarık, T tipi, haç 

tipi 
 Karma sofalıdır [10]. 

Konutları meydana getiren birimler olan oda, sofa, avlu, 
bahçe, servis mekanları ve sirkülasyon elemanları biçim 
grameri ile soyutlanarak (Şekil 4.1) analiz edilmiştir. Yapılan 
bu soyutlama ile geleneksel konutların biçimleniş kurgusu 
çözümlenmiştir. Yapılan analizler göstermektedir ki; 
geleneksel konut kurgusunun bilişsel kurallar ve kısıtlayıcılar 
çerçevesinde biçimlenmiştir. Odaların konut içerisinde bir 
sofa etrafında kurgulandığı, birimler arasındaki bağıntısı ve 
sofanın konumuna göre farklı tiplerin meydana geldiği 
görülmüştür. 

 

313



Öz and Yavuz, Sivrihisar Geleneksel Konutlarinin Mekansal Kullanim Bağlaminda Biçim Grameri İle İrdelenmesi Ve Geleneksel Kent 
Dokusundaki Kurgusu, İSAS 2018, Ankara, Turkey 

 
Şekil 4.1. Geleneksel konutun biçim grameri ile soyutlanması 

 
Konut ölçeğinde girişin sağlandığı sokaklar kamusal alanları 

oluştururken avlu ve sofa mekanları yarı kamusal alanları 
meydana getirmektedir. Konut ölçeğinde özel alanlar ise 
odalardır (Şekil 4.2). 

 

 
Şekil 4.2. Konutun biçim grameri ile soyutlanarak mekansal kullanımının 

analizi 
 

Yapılan analiz çalışmalarında (Çizelge 4.1) avluların 
konumunun konutun arkasında, yanında veya hem arkası hem 
yanında olduğu gözlemlenirken avlusuz evlere de 
rastlanmıştır. Avlunun konumunun belirlenmesi konutun 
kurgusunda ilk adım olduğu görülmektedir. Avlular aynı 
zamanda konutlar ile sokağın ilişkisini de düzenlemektedir 
(Şekil 4.3). 

 

 
Şekil 4.3. Avlunun konumu, mekansal kullanımı ve biçim gramer analizi 

 
Organik olarak biçimlenen yollar çerçevesinde şekillenmiş 

mahalleler geleneksel kent dokusunun yapı taşı olan 
konutlardan meydana gelmektedir (Resim 4.2). Bu konutlar 
topografya ile uyumlu olarak kurgulanmış ve birbirlerini 
kapatmayacak biçimde konumlanmıştır. Aynı zamanda 
akrabalık ilişkileri, sosyo-kültürel durum, mahalle kavramı, 
yapıların kütlesel olarak birbirine uyumu vb. etkenler de 
konutların konumlanmasını doğrudan etkilemiştir. 

 
Resim 4.2. Geleneksel kent dokusunda konutlar [9] 

 
Konut yerleşimindeki en önemli etkenlerden biride 

mahremiyet olgusudur. Merkez bölge ile alt merkezleri ve 
bunlarla da konutları birbirine bağlayan sokaklar kent 
içerisindeki konutları çevreleyen kamusal alanlardır. 
Bireylerin mahremiyetinin ön planda olduğu konutlar ise özel 
alanlardır. Kamusal alan olan sokaklardan özel alanlara ise 
genellikle yarı kamusal olan avlular aracılığı ile geçilir. Avlu 
(Resim 4.3) etrafı yüksek duvarlarla çevrilidir ve kamusal 
alandan konutu tamamen ayrıştırır. Bu ayrışma konuttaki 
mahremiyet duygusunun kazandırılmasını sağlar. Aynı 
zamanda yapı adalarının oluşumunda da avlu sınırları 
belirleyici rol oynamaktadır. 

 

 
Resim 4.3. Geleneksel kent dokusunda konut-avlu-sokak [9] 
 
İncelenen evlerde sokakla bağlantı kuran girişlerin 

birçoğunun avludan olduğu görülürken, sadece sokaktan veya 
hem sokak hem avludan girişi olan konutlarda mevcuttur. 
Konutların kütlesel olarak avlu ve sokak ile ilişkisi de 
mekansal kullanım bağlamında biçim grameri ile 
soyutlaştırılarak analiz edilmiştir. Kamusal alan olan yollar, 
yarı kamusal olan avlular ve özel alan olan evler arasındaki 
bağıntı çözümlenmiştir.(Şekil 4.3, Çizelge 4.1). 
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Çizelge 4.1. Geleneksel kent ve konutların mekansal kullanım biçim 

gramer analizi 
 

 
Çizelge 4.1. (Devam) Geleneksel kent ve konutların mekansal kullanım 

biçim gramer analizi 
 

 
Çizelge 4.1. (Devam) Geleneksel kent ve konutların mekansal kullanım 

biçim gramer analizi 
 
Yapılan analizler sonucunda; geleneksel konutların yapı-

avlu-yol konumuna göre altı farklı tipte biçimlendiği 
görülmüştür (Şekil 4.4). Bunlar; 

 Avlunun konutun arkasında konumlandığı, 
 Avlunun konutun yanında ve arkasında 

konumlandığı (L biçimi), 
 Avlunun konutun yanında konumlandığı, 
 Avlunun “L” biçimindeki konutun köşesinde 

konumlandığı, 
 Avlunun “U” biçimindeki konutun içinde 

konumlandığı, 
 Avlunun bulunmadığı tiplerdir. 

 

 
Şekil 4.4. Yapı-avlu-yol konumu ve biçim gramer analizi 

V. GELENEKSEL KENT DOKUSUNDA KONUT TIPLERININ 
KONUMLANMASI VE MEKANSAL KULLANIM BIÇIM 

GRAMER ANALIZI 
Geleneksel kent dokusunda farklı ölçeklerde yapılan 

analizlerde yapı-avlu-yol konumunun kamusal, yarı kamusal 
ve özel alanların birbirleri ile bağlantılı oldukları ve konut 
kurgulanmasında bu konumlanmanın belirgin rol oynadığı 
gözlemlenmiştir. İncelenen evlerde bu kurgu temelinde altı 
farklı tip tespit edilmiştir (Şekil 4.4, 4.5). Yapılan bu analiz 
çalışmasında tespit edilen tiplerin geleneksel kent 
dokusundaki konumlanmaları ve mekansal kullanımı biçim 
grameri ile soyutlanarak analiz edilmiştir. 

 

 
Şekil 4.5. İncelenen geleneksel konutlarda konut-avlu biçimleniş 

soyutlaması 
 

Mevcut geleneksel kent dokusu konut yerleşim bölgeleri 
içerisinde yer alan altı farklı alan seçilmiştir (Şekil 4.6). 
Organik olarak biçimlenmiş sokaklar ile çerçevelenmiş bu 
alanlar içinde geleneksel konutların konumlanması, etkileşimi 
analiz edilirken aynı zamanda da kamusal alan olan sokaklar, 
özel alan olan konutlar ve yarı kamusal olan avluların 
bağıntıları gözlemlenmiştir (Şekil 4.7). 
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Şekil 4.6. Geleneksel kent dokusunda analiz edilen konut bölgeleri 

 

 
Şekil 4.7. Geleneksel kent kurgusunda konut tipleri ve mekansal 

kullanımı 

VI. SONUÇ 
Geleneksel kent dokusunun yapı taşı olan konutların çevresi 

ile kurduğu ilişki, dokuya sağladığı katkı ve kendi içindeki 
biçimleniş kurgusunun biçim grameri ile soyutlanarak analiz 
edilmiştir.  

Konut-kent ölçeğinde yapılan analizlerde geleneksel konut 
biçimlenişinin bilişsel kurallarla doğa ile uyumlu, akrabalık 
ilişkileri, sosyo-kültürel durum, mahalle kavramı, kütlesel 
uyum, mahremiyet ve işlevsellik etkenleri dikkate alınarak 
insan odaklı olarak kurgulandığı görülmüştür. Bu bilişsel 
kurallar konutun biçimlenmesindeki ana faktördür. Kurallar 
çerçevesinde biçimlenen konutlar birbirleriyle, doğayla ve 
çevresiyle uyum içinde kurgulanmıştır. 

Geleneksel kent dokusunun ve konutların kurgulanmasında 
mahremiyet olgusunun getirdiği sonuçlardan bir tanesi de 
mekansal kullanımdır. Kent-konut ölçeğinde mahremiyetin en 
üst düzeyde olduğu yer özel alan olan konutlardır. Herkesin 

ortak olarak kullandığı sokaklar ise kamusal alanlardır. 
Kamusal alanlar ile özel alanlar arasında yer alan ve yarı 
kamusal olan avlular ise yüksek duvarları ile tam bir ayırıcı 
görevini üstlenmektedir. Bu yüzden bilişsel kurallar 
çerçevesinde kurgulanan geleneksel konutların biçimlenişinde 
avlunun konumu ve konut-avlu-sokak ilişkisi önemli bir 
faktördür.  

İncelenen konutlarda avlunun yapının yanında kurgulandığı 
tip en fazla görülürken avlusu olmayan konutlara az da olsa 
rastlanmıştır. Bu tiplerin analiziyle yapı-avlu-yol 
konumlanışlarının aynı zamanda mekansal kullanım olan 
kamusal-yarı kamusal-özel alan kavramın göz önüne alınarak 
bilişsel kurallar çerçevesinde kurgulandığı anlaşılmaktadır. 

Avlunun konumunun belirlenmesi organik olarak 
biçimlenmiş sokaklar arasında kalan alanlara oturan konutların 
kurgusundaki ilk adımdır. Yarı kamusal alan olan avlu 
kamusal alan ile özel alanı birbirinden ayırırken hem konutun 
çevresi ile bağlantı kurar hem de konut kendi içinde 
biçimlenişinde önemli bir etkendir.  

Yapının kurgulanması avlunun yerinin belirlenmesi ile 
başlarken bir sonraki adım ise sofanın konumunun 
belirlenmesidir. Konut plan kurgusunun en önemli ögesi olan 
sofa ortak yaşamın merkezidir. Konut ölçeğinde sofa aile 
bireylerinin ortak kullanım alanı olarak yarı kamusal alan 
özelliğini taşımaktadır. Bu ölçekte özel alanlar ise odalardır. 
Sofa, özel alan olan odaların mahremiyetinin sağlanmasında 
önemli rol oynamaktadır. İncelenen konutlarda sofanın 
konumuna göre biçimleniş kuralları konutun kurgusunu 
etkileyerek dokuz farklı tip oluşturmaktadır.  

Yapılan analiz çalışmalarında avlu-konut-yol ilişkisine göre 
tespit edilen konut tiplerinin geleneksel kent dokusu 
içerisindeki konumlanışları ve mekansal kullanımları 
incelenmiştir. Bu analiz çalışmalarında incelenen konutların 
geleneksel kent dokusunda biçimleniş kurgusunun belirli 
bilişsel kurallar çerçevesinde ve mekansal kullanım olan 
kamusal, yarı kamusal ve özel alan kavramları dikkate alınarak 
kurgulandığı gözlemlenmiştir.  

Konutun zemininin ve de avlusunun oturtulması ile konut 
biçimlenmeye başlamaktadır. Avlunun konuta göre 
konumunun hem konut hem de kent ölçeğinde etkisi bu 
bakıma önemlidir. Bu konumlanışın yapı adaları içerisinde 
benzer kurallar ile tekrar etmesi geleneksel kent kurgusu 
içerisinde yer alan konutların konut-avlu-yol bağlamında ve 
mekansal kullanımda bilişsel kurallar ile biçimlendiğini ve bir 
rastgele yerleşimin söz konusu olmadığını göstermektedir. 

Yapılan analizler göstermektedir ki; tespit edilen altı farklı 
tipin farklı varyasyonları ile topografya, sosyo-kültürel yapı, 
akrabalık ilişkileri, mahalle kavramı, kütlesel uyum, 
mahremiyet ve işlevsellik etkenleri dikkate alınarak geleneksel 
kent dokusu kurgulanmıştır. 

Sonuç olarak yapılan analizlerde; geleneksel konutların 
bilişsel kurallar çerçevesinde biçimlendiği ve bu konutların bir 
araya gelip kent dokusunu oluştururken de yine bu kurallar 
çerçevesinde kurgulandığı görülmüştür. Yapılan analiz 
çalışmaları neticesinde elde edilen kuralların yeni kent 
oluşumlarını doğrudan etkileyen konutların biçimlenişinde bir 
tasarım verisi olarak kullanılarak geleneksel kent ve konut ile 
uyumlu, tasarım odağının doğru belirlenmiş kent ve konutların 
kurgulanmasında etkin rol oynaması amaçlanmıştır. 
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 Abstract - Because today’s architecture is characterized by various concepts and numerous designs instead of an architectural 

style, it is heavily described by the identity of the architect. However, according to the d-gene pool theory of Karina Moraes 

Zarzar, this identity is in general inspired by the past experiences of the architect more likely by a precedent that affected him 

differently. After that, this precedent is repeated again and again as Deleuze explained in order to create different and new 

concepts. Purpose: This paper studies how the concepts of repetition and difference are used to create an architectural identity 

and search whether all the repetitions with mutations are associated with the context. Limitation: The research will focus on the 

architecture of Coop Himmelb(l)au since its foundation until today. Method: to study the identity of Coop Himmelb(l)au namely 

Wolf Prix as the founder of the firm, his concepts, basically the cloud concept, were analyzed regarding the “repetition and 

difference” theory of Deleuze.   

Keywords: Identity, the cloud, repetition, context, d-gene pool, Coop Himmelb(l)au.  

 
  

 I.  INTRODUCTION  

Lefebvre in his book called The Survival of Capitalism (1973) 

stated that expression of repetition is a poor process [6]. 

Because it has to reproduce in order to present what was 

repeated as new but it actually represents something archaic.  

Deleuze from the other side, with his “difference, repetition, 

and becoming” theory aims to prove that evolution and 

developments are constructed as a process of repetition 

basically considered as a product of difference. [15] He 

defends the fact that repetition is a creative way to produce and 

encourages it because it allows for the production of variation 

and holds in it a positive power of transformation. To repeat 

means to rethink the same thing again but in a new and 

different way. Deleuze explained that repetition is produced 

via difference and not mimesis. [10] The produced repetition 

would be just a replication, but repeat with a difference is an 

infinite process that creates an eternal return, every end 

represents the beginning of the next. [3] He defined 

differentiation in his book difference and repetition as follow: 

“Difference, in general, is distinguished from diversity or 

otherness. For two terms differ when they are other, not in 

themselves, but in something else; thus, when they also agree 

on something else” [[3] p.30].  

In the repetition with a difference, the relationship with the 

context is the subject questioned in this study. As Cohen stated 

(1987); "contextualism proposes the establishment of physical 

continuities between adjacent buildings”. [6] It teaches respect 

to the designer, respect of the environment, to the past of the 

existing as being related to the context emphasize identity and 

difference. In today's' architectural agenda, unfortunately, each 

architect creates his own context mostly forgetting the context 

in which design takes place. While the architect creates his 

own context, he is also concerned about identity by repeating 

some of the precedents used in the previous projects.   

The research that Karina Moraes Zarzar made about how the 

architectural concept created and chosen by the architect is 

based on the use of past information to generate new 

information. [18] This last resembles a gene that undergoes 

repetitions with mutations and through each repetition it 

changes and develops. According to Zarzar, architects should 

go back with their memory to the past and find a precedent that 

they can use it to fit their purpose. Once the architect chooses 

his precedent from his own d-gene pool it will, eventually, be 

able to be repeated and transformed. This d-gene pool, 

somehow, represents the identity of the architect.  

Coop Himmelb(l)au represents the case research of the article 

that will be studied to understand the philosophy of the firm 

directed by Wolf Prix as the founder. The concepts used, 

basically, the cloud concept were analyzed regarding the  

“repetition and difference” theory of Deleuze and his own 

dgene pool was analyzed in terms of the architect’s identity.  

II. The Design-Gene Pool of Coop Himmelb(l)au:  

Architectural design is a complicated process that any architect 

passes by during his project conception. However, every 

architect, in general, precise for himself a key-concept that 

affected him the most and applies it in almost all of his designs 

in order to evoke different feelings, but not getting away from 

the context of the environment where the project is attached. 

Coop Himmelb(l)au’s architecture has a remarkable concept 

that cannot be interpreted or understood to the naked eye. For 

this reason, the designs of Wolf Prix were chosen to be studied 

and analyzed in order to extract the precedents that affected 

him and bring up the coming-after concepts of his d-gene pool.   
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Looking at the first project of Coop Himmelb(l)au, “The 

Wolke” (Fig.1), designed in 1968 as a flying cloud attached to 

the ground with a camion which contains a circulation arm to 

ensure a free movement to the upper volume. The resulted 

design was a floating habitation that provides a free 

displacement of the user away from the outside, made of air 

and dynamics. Starting from this first design, Wolf Prix and 

his partners (Wolf D. Prix, Helmut  Swiczinsky and Michael 

Holzer (which leaves the group in 1971) created Coop 

Himmelb(l)au in 1968, in order to share their new ideas that 

support the new architectural style of deconstruction) chose the 

cloud as their initial concept, because they wanted to “Make 

architecture changeable like clouds”. [16] However, the prime 

cause of choosing this precedent by Wolf Prix was the Tower 

of Babel, since he aims to finish it by constructing the cloud 

that surrounds it.  As the Austrian architect highlighted “I think 

that as an architect, one should want to finish building the 

Tower of Babel.” This is a complex confession from Wolf 

D.Prix, that continues to shape his entire oeuvre until today. 

And then he finished by explaining: “we began with the 

artifact called the cloud. The cloud interpreted in 1968 as a 

pneumatic form could change depending on movement and 

emotional condition of its users (…)” [[14], p47]  

  

Fig.1: Wolke Project, 1968.   

http://www.coophimmelblau.at/  

Wolf Prix has chosen this precedent as his key concept because 

he was seeking for a dynamic concept that can repeat itself in 

a different manner in order to fit the global design of the project 

site, and the cloud was a perfect choice. In this context, to 

create such a form, Wolf Prix thinks that one has to deny 

several things precisely architectural traditional laws. From the 

other hand, the site, the landscape, the program, the climate, 

and even the selected technologies affect the primary 

precedent and final product is the mutation of the concept with 

differentiation. This last represents an intensive system 

continually undergoing change. However, by saying that the 

precedent is repeated with differentiation in his projects, one 

must think that it represents each time something new instead 

of something that resembles virtually. [10]   

Again, Wolf Prix claims to build the cloud-like complex 

structures because the society needs complex solutions to face 

its complex problems. [8] So, the result of the designs, in 

general, resists interpretations due to the complexity of the 

form. Even though Wolf Prix repeats each time the concept of 

the cloud, but the differentiation of it allows for a new form to 

be born, a new formal ambiguity. This is exactly what Zarzar 

explained in her book that the d-gene pool concept system aims 

to develop and reinforce the designs by repetitions. [19] 

However, these new repetitions call for creativity as Deleuze 

explained, new means innovation and novelty that have a 

positive power of transformation. [10] Wolf Prix wants to use 

this power to create futuristic buildings that from one side 

create a difference in the surrounding and from the other side 

holds his identity. As he explained,     

“We want an architecture that has more. Architecture 

that bleeds that exhausts, that whirls, and even breaks. 

Architecture that lights up, stings, rips, and tears under 

stress. Architecture has to be cavernous, fiery, smooth, 

hard, angular, brutal, round, delicate, colorful, obscene, 

lustful, dreamy, attracting, repelling, wet, dry, and 

throbbing. Alive or dead. If cold, then cold as a block 

of ice. If hot, then hot as a blazing wing. Architecture 

must blaze.” [12]  

Indeed, the cloud was not chosen just for its ability to be 

repeated with a difference, but it was also chosen for its 

characteristics. This concept helped Coop Himmelb(l)au to 

realize  a free plan design conception. The space concept of 

Coop Himmelb(l)au completely gives up on traditionally 

recognized elements such as the wall, pillar, and roof, and tries 

new concepts with which an architectural space can still be 

created. He also works all of his designs with the eyes closed 

so that he can follow his feelings and live in the place. As Peter 

Zumthor stated in his book “Thinking Architecture”: “When I 

work on a design I allow myself to be guided by images and 

moods that I remember and can relate to the kind of 

architecture I am looking for. Most of the images that come to 

mind originate from my subjective experience and are only 

rarely accompanied by a remembered architectural 

commentary” [[20], p. 25]  

This is exactly what Wolf Prix does in designing with the eyes 

closed that is he lets his feelings and senses to guide his hand 

through his drawings. He tries to express the space concept by 

analyzing space based on the three-dimension thoughts, rather 

than understanding the architectural space based on horizontal 

and vertical planes. This method helped him more to develop 

his d-gene pool.   

It is true that a building is a series of wordless metaphors; each 

element is linked to a larger class of symbolism. But in our 

case, Coop Himmelb(l)au uses metaphor and sometimes 

analogy in his conception because it adds more complexity to 

the building. Zarzar stated that metaphors contribute to helping 

the designer to find a new form of communication because it 

holds in it a hidden message. [18] As Collins Cobuild 

dictionary defined metaphor, by describing it as an imaginative 

way of describing something by referring to something else 

that has the qualities that you want to express. [19] So here, 

Coop Himmelb(l)au aims in its design to reach a level of 

obscurity that is extracted in the first place from metaphor. 

Wolf Prix, on the other hand, explained it as follows,  

“When we speak of ships, others think of ship 

wreckage. We, however, think of wind inflated white 

sails. When we speak of eagles, the others think of a 

bird. We, however, are talking about the wingspan. 

When we speak of black panthers, the others think of 
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predatory animals. We, however, think of the untamed 

dangerousness of architecture. When we speak of 

leaping whales, the others think of saurian. We, 

however, think of 30 tons of flying weight. We will not 

find architecture in an encyclopedia. Our architecture 

can be found where thoughts move faster than hands to 

grasp it” [[11], p29]  

The Dalian International Conference Center opened in 2012 

represents one of the remarkable powers that architecture 

contains (Fig.2). The application of the cloud concept in this 

project took a different way.  Remarkably, the created shell 

takes the form of a huge cloud that transforms in some places 

to fit the plans’ functional ideas, and at the same time, preserve 

and represent the building’s complexity opposite to the 

surroundings. As Wolf Prix explained: “We design back and 

forth, constantly checking out optimal solutions, to create a 

synergy between outside and inside. It’s not function follows 

form, or form function, but how each shapes the other 

dynamically”. [5] The buildings’ part that represents the cloud 

is as well lifted from the ground plan at 7m, which gives it as 

well the appearance of a flying cloud. Even though the cloud 

concept can be read directly by the naked eye, here the 

comments of the architects and critics vary.   

In this project, Wolf Prix treated the concept differently 

believing that the interior’s function required the final 

appearance. The interior planification was designed 

urbanistically by conceiving the gaps as streets, avenues, and 

plaza. Completed with bridges, ramps, stairway and dead ends 

just like a real town. The forms that are stretched and pushed 

the building counter to the outside as explained by Wolf Prix, 

“you have the feeling the inside pushes on the skin”. The 

building is an artistic complexity with forms that wrap and 

spaces that bend out of sight. Forms and spaces that are 

extremely interlocked through fluidity, continuity, and 

dynamism, as wolf Prix stated: “liquid, fluid, dynamic, 

continues spaces are the new space of our century." Still, the 

building is "complex without being complicated". [5] Here, the 

cloud metaphor is realized as a positive transformation 

increasing the design richness. Through the analysis of this 

project, it is clear that by the metaphorical repetition of the 

principal concept i.e. the cloud it is translated as a flying 

element enriching the principal concept. So the shell has been 

mutated without losing its originality. By changing some 

features, the aim is to revise the initial concept so it can suit the 

context.   

  

  

Fig.2: The Dalian International Conference Center, 

China.  

http://www.coop-himmelblau.at   

The Museum of the Confluences realized in 2012 sits at the tip 

of a peninsula on one of the most spectacular sites in France, 

the confluence of the majestic Rhône and Saône Rivers (Fig.3). 

In this project, Wolf Prix has chosen a form sparks our 

curiosity and desire to learn. “Its clear, readable forms stand 

for the world in which we move each day. The cloud, by 

contrast, holds the knowledge of the future. What is known and 

what is to be explored are understood in the Musée des 

Confluences as a spatial experimental design to stimulate 

public curiosity.” said Wolf Prix. [2] The idea of the design is 

the metaphor of the crystal and the clouds. These two elements 

respectively symbolize the known and the unknown, the clarity 

of the familiar environment we know today and the hazy 

uncertainty that the future holds in store. Wolf Prix expressed 

these themes by formal mutation, penetration, deformation, 

simultaneity, resolution, and changeability.  

The design of this project started with the psychogram 

technique. As Wolf Prix explained it by saying: “the act of 

drawing the psychogram is “the first capturing of the feeling 

on paper”. [9] It represents a special design method that Wolf 

Prix and his crew followed according to which they could draw 

with their eyes closed in order to channel emotional impact 

rather than pure, formal and logic once and they called it 

psychogram.[[1], p14 The first sketch and the resulted building 

are the same just like all the other projects that Coop 

Himmelb(l)au designed. The idea behind the design of such 

special, rich and complex forms was not designed just by 

focusing on architecture, but by thinking about all the 

psychological sides of the surrounding in order to result in a 

functional and dynamic building. Therefore, all the shapes that 

are found in the building of Musée des Confluences are related 

to the content. [9] So this eye-catching building holds the 

signature of CH through the familiar concepts he uses in the 

design, and the most important is the mutation of the cloud 

concept. Of course, by looking at the building, we can’t 

directly read the cloud, because this is one of Wolf Prix’s 

intention, to create a non-forgettable mysterious building.   

  

  

Fig. 3: The entrance to the museum through the Crystal form. 

http://www.coop-himmelblau.at/  

The Arvo Pärt Sound Cloud Project designed in 2014 is 

another example of how Wolf Prix mutated the cloud. (Fig.4) 
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In this project, the designer used the cloud again but this time 

a musical cloud form. The idea behind this shape was inspired 

by the song "Spiegel im Spiegel”, by transforming the main 

sequence spectrogram of the song into the curves of a roof. 

This project holds another idea extracted from the design-gene 

pool of Wolf Prix. Basically, the cloud concept is applied with 

a different method, which is a group of musical notes that 

intend to house musicians in the middle of a forest. To provide 

a direct inspiration from nature, the designer kept the building 

open to the outside and chose to lift the building from the 

ground floor in order to give more privacy to the upper floors 

and connect the building with the surrounded trees. In this way, 

the mutation of the concept in this project was made by taking 

into consideration the users’ actions. From one hand, using full 

opaque façade on the concert side which needs more isolation, 

and from the other hand, using full transparency in the classes 

and practice rooms.  

  

  

Fig. 4: The Arvo Pärt Sound Cloud Project 

http://www.coop-himmelblau.at/  

III. CONCLUSION  

Karina Moraes Zarzar has studied the origin of the architectural 

concept and came up with the d-gene pool system that allows 

for the architect to create his own identity by repeating the 

same concept but with mutations or differences. This concept 

is normally something that the designer was affected by and 

adopted it through his designs. In the design process, the 

mutations of the concept are applied mimetically, i.e. either 

analogically or metaphorically. In this article, the results of the 

analysis made about the architecture of Coop Himmelb(l)au 

has shown that Wolf Prix keeps on repeating the same design 

concept to create an identity. By using the psychogram 

technique, the architect designs through his senses and feelings 

before conceiving it as he wants to satisfy the users’ need. This 

design process shows that repeating the same concept but with 

differentiation helps to enrich the principal concept as Wolf 

Prix explains. Every mutation does not go back to the previous 

project but to the initial concept which helps more Wolf Prix 

to emphasize his own identity.  

To summarize, Deleuze definition for repetition in which he 

identified two types of repetition, one that is made by copying 

the same concept and the other by repeating with difference 

which he also defended when he explained the difference 

between the two of them: “The first repetition is repetition of 

the Same, explained by the identity of the concept or 

representation; includes difference and includes itself in the 

alterity of the Idea… One is ordinary, the other distinctive and 

singular. One is developed and explicated, the other enveloped 

and in need of interpretation” [[3], p24] This last statement 

describes what actually Coop Himmelb(l)au is doing. As 

Deleuze defends the fact that repetition is a creative way to 

produce, as it holds in it a positive power of transformation. 

Similar to Deleuze, Coop Himmelb(l)au believes that each 

repetition represents a new idea for a different design to be 

born. The designed projects do not hold any similarity or 

resemblance but instead, the mutation of the repeated concept 

hides the actual concept, which proves that architects repeat 

their concepts to experiment, to reinvent, to transform and 

finally to have something new that also represents their 

identity. So Coop Himmelb(l)au takes every design as an 

opportunity to interpret the concept of the cloud as it explores 

a new idea that has its own context each time.  
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Özet – Mimarlık; toplumsal, ekonomik, teknolojik boyutlarının ötesinde temelde, mekân tasarlama ve nesneleri biçimlendirme 

eylemi gerçekleştirir. Mimarların biçimlendirme sürecine nasıl başladığı veya hangi yöntemleri kullandığı büyük bir araştırma 

konusudur. Bu çalışma kapsamında mimari biçimlendirme için geliştirilen üretken biçimlendirme yaklaşımlarından 

bahsedilmiştir. Bu doğrultuda mimarlıkta biçimlendirme yaklaşımlarının bilgi ve teknolojiyle yeni bir boyut kazandığı 21.yy’da, 

dünyada düzenlenen mimari tasarım yarışmaları üzerinden ele alınmıştır. Çalışma kapsamında, mimari tasarım yarışmalarından 

seçilen tasarımların biçimlenmesini etkileyen üretken biçimlendirme yaklaşımları kararlarının analizi yapılarak, tasarıma etki 

eden faktörler ve yaklaşımlar belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler- Mimari tasarım yarışmaları, üretken biçimlendirme yaklaşımları, kavramsal tasarım, tasarımın gelişimi ve 

biçimsel dönüşümü. 

 

Abstract – Architecture; beyond its social, economic and technological usage is concerned with designing spaces and shaping 

objects. How architects begin the process of design and which methods they employ is a considerable research interest. This 

study has evaluated some of the generative design methods used for architectural design. This topic was investigated through the 

lens of architectural design contests held over the world in the 21st century, a time when design methods have recently been 

bolstered by advancing information and technology networks. Decision-making processes of generative design approaches from 

architecture contests were analysed and factors and approaches influencing design were attempted to be found. 

Keywords: Architectural design contests, generative shaping approaches,  conceptual design, development and formal 

transformation of design 

  

 

I. GIRIŞ 

Mimarlık; görselliğin ön planda olduğu ve estetik değerlere 

sahip bir sanat dalıdır. Mimarlık; toplumsal, ekonomik, 

teknolojik boyutlarının ötesinde temelde, mekân tasarlama ve 

nesneleri biçimlendirme eylemi gerçekleştirir. [11] Mimaride 

biçim; insanların barınmak, korunmak, çevresinden ayrılmak 

amacıyla oluşturduğu yapılanmalarla başlamıştır ve tarihsel 

gelişim sürecinde de her dönemin anlayışına göre 

çeşitlenmiştir. [4] Rönesans’tan günümüze kadar olan mimari 

biçimlenme sürecinde mimarlık ürünleri, bulundukları 

dönemin anlayışlarına bağlı olarak değişiklik göstermiştir. 

Özellikle de içinde bulunduğumuz çağın, bilgiye ve 

teknolojiye bağlı değişimler yaşaması nedeniyle son yirmi 

yılda mimarlıkta biçimlendirme yaklaşımları farklılıklar 

göstermiştir. Bilgi ve bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ile 

birlikte mimari tasarım anlayışı ve biçimlenmenin değişime 

uğraması, mimarların ve tasarımcıların, önceden tahmin 

edilemeyen, karmaşık biçimler üretmelerine ve eskiden teknik 

olarak üretilmesi zor biçimlerin kolay ifadesine imkân 

sağlamıştır. Böylece yeni ve farklı biçim üretmede kullanılan 

bir biçimlendirme yaklaşımı olarak nitelendirdiğimiz üretken 

biçimlendirme yaklaşımları ortaya çıkmıştır. [8]   Sayısal 

tabanlı tasarımdan beslenen ve tasarım sürecinde bilginin 

kullanımına yönelik ortaya çıkan üretken biçimlendirme 

yaklaşımları, geleneksel biçimlendirme yaklaşımlarına göre 

farklılıklar gösterir ve yeni olanaklar sunar. Bu çalışmada, 

dünya çapında düzenlenen mimari tasarım yarışmaları 

üzerinden üretken biçimlendirme yaklaşımlarının, kavramsal 

tasarım ve biçimsel gelişim üzerine etkilerinin karşılaştırılmalı 

olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Böylece; biçimlendirme 

sürecindeki yaklaşımları anlama, belirleme ve kullanım 

alanlarını inceleme süreçleri gerçekleştirilmeye çalışılmış 

olur.  

Çalışma kapsamında, dünyadan belirlenen 21. yy ’da 

düzenlenmiş mimari tasarım yarışma örnekleri, üretken 

biçimlendirme yaklaşımları üzerinden değerlendirilerek 

günümüz mimari tasarım yaklaşımlarının belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu bağlamda mimari tasarım yarışması 

örnekleri kavramsal tasarım ve tasarımın geliştirilmesi 

bakımından iki aşamada analiz edilmiştir. Böylelikle üretken 

biçimlendirme yaklaşımlarının mimari tasarım sürecine nasıl 

dönüştürdüğü ve tasarıma sunduğu yenilikler belirlenmeye 

çalışılmıştır. Böylelikle üretken biçimlendirme 

yaklaşımlarının tasarım sürecine sunduğu farklılıklar ve 

tasarım sürecinin değişebilirliğine etkisi analiz edilmeye 

çalışılmıştır.   

II. ÜRETKEN BİÇİMLENDİRME YAKLAŞIMLARI   

Biçimlendirme yaklaşımları genel olarak biçimin 

oluşturulmasındaki düzeni ifade eder. [10] Üretken 

biçimlendirme yaklaşımları geleneksel biçimlendirme 

yaklaşımlarından farklı olarak tasarımı biçimlendiren veri 
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gruplarının bağlamsal olarak değerlendirilmesiyle, çok sayıda 

alternatif veya değişebilir tasarımlar sunmayı hedefler. 

Üretken biçimlendirme yaklaşımlarının temel özelliği bir 

bilimsel çalışmanın problem çözümünde ele aldığı yöntemi 

benimsemesi ve ondan yararlanmasıdır.[7] Örneğin; dilden, 

matematikten ve biyoloji bilimlerinden faydalanarak 

tasarımlara yön verilmiştir.[6] Bu biçimlendirme yaklaşımları 

altı ana başlıkta incelenmiştir. Biçim gramerleri: Biçim 

grameri üretim adımları, kullanılacak geometrik elemanların, 

başlangıç biçiminin ve biçim üretim kurallarının belirlenmesi 

ile ifade edilir. [2]  Bu yaklaşımda her bir döngüde başlangıç 

biçiminden türeyen fakat ona benzemeyen biçimler ortaya 

çıkar. Fraktaller: Biçim hangi noktadan alınırsa alınsın 

bakıldığında, yine başlangıçtaki biçime benzer. Bu işlem ne 

kadar tekrar etse de aynı sonuçla karşılaşılır.  Bu yaklaşımın 

genel özellikleri tekrarlama, öz benzerlik ve orandır. [1] 

Voronoi ve Delaunay üçgenlemesi: Bir yüzeyin başlangıç 

kümesini temel alarak, onu çözümleme veya parçalama yolu 

olduğu görülür. Önceden belirlenen çekirdek noktalardan 

diğer hücreye geçmek için en az enerji harcanan yolların 

oluşturduğu bölgeler, voronoi hücresi olarak adlandırılır. 

[5]Genetik algoritmalar: Doğal seçilim prensibinden 

yararlanarak geliştirilmiş, doğadaki evrime dayanan etkili 

çözüm arama algoritmalarıdır.  Bu biçimlendirmede, farklı 

çoğalma işlemleriyle aynı aileye ait,  farkları olan biçimler 

üretilir.  En uyumlu şekil ortaya çıkana kadar bu çoğalma, 

dönüşüm ve farklılaşma devam eder. [3] Kendini organize 

eden sistemler: Kuş sürülerinin hareketi ve karıncaların yuva 

yapma süreci gibi doğada var olan olayları örnek alır. Bu 

yaklaşımda sonuç ürün, genelde basit kuralların tekrarıyla 

oluşur. [11] Biyomimesis: Yunanca bios: yaşam, mimesis: 

taklit etmek kelimelerinden oluşmuş ve Benyus tarafından 

1990’ların sonuna doğru tanımlanmıştır.[2] Biyomimesis 

doğanın en doğruyu bildiğini ve bu bilgiden yararlanmayı 

savunur. [7] Bu tanımlamaların ve diğer belirtilen faktörlerin, 

analiz tablolarında örnek yarışma projelerinin incelenmesinde 

ve karşılaştırılarak değerlendirilmesinde kullanılmasıyla, 

birtakım verilere ulaşılmıştır. 

 

III. MİMARİ TASARIM YARIŞMALARINDA ÜRETKEN 

BİÇİMLENDİRME YAKLAŞIMLARI ÖRNEKLERİ 

Bu çalışma kapsamında, 21. yy’ da dünya çapında düzenlenen 

mimari tasarım yarışmalarından örneklerin, üretken 

biçimlendirme yaklaşımları üzerinden incelenmesi ve 

karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda yarışmalardan 

mimari tasarım örnekleri, üretken biçimlendirme yaklaşımları 

üzerinden karşılaştırılarak analiz edilmiştir. Analiz iki 

aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk olarak kavramsal tasarım 

aşamasında tasarımı biçimlendiren verilere nasıl karar 

verildiği ve tasarımın kavramsal süreci, ikinci aşama olan 

tasarımın geliştirilmesinde ise, tasarımı biçimlendiren 

verilerin nasıl dönüştüğü ve biçimlenmeyi ne derece etkilediği 

belirlenmeye çalışılmıştır. Böylelikle üretken biçimlendirme 

yaklaşımlarının tasarımın geliştirilmesi ve biçimsel 

dönüşümünde ne kadar etkin olduğu ölçülmek istenmiştir. 

Kavramsal tasarım aşamasında başlangıç biçiminin, belirlenen 

biçimlendirme yaklaşımı ile zihinsel süreç ilişkisi incelenerek, 

tasarımın ilk kararlarının nasıl oluşturulduğu belirlenmiştir.  

Çalışmada, dünya çapında belirlenen 6 mimari tasarım 

yarışması örneği karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.  

Tablo 1. Biçim Gramerleri Örnek Yarışma İncelemesi 

 

        Tablo 2. Fraktaller Örnek Yarışma İncelemesi 

 
 

             Tablo 3. Voronoi ve Delaunay Örnek Yarışma İncelemesi 
 

 
Tablo 4. Genetik Algoritmalar Örnek Yarışma İncelemesi 
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Tablo 5. Kendi Kendini Organize Eden Sistemler Örnek Yarışma 

İncelemesi 
 

 
 

 

Tablo 6. Biyomimesis Örnek Yarışma İncelemesi 
 

 
 
 

 

 

 

IV.DEĞERLENDIRME  

Değerlendirme bölümünde; çalışmadan toplanan tüm veriler 

bir araya getirilerek, dünya çapında belirlenen yarışmalardan 

6 mimari tasarım örneği, üretken biçimlendirme yaklaşımları,  

kavramsal tasarım, tasarımın gelişimi ve biçimsel dönüşümü 

aşamaları üzerinden değerlendirilmiştir. Kavramsal tasarım 

aşamasında üretken biçimlendirme yaklaşımları, süreç ve bu 

süreçte yaşananlarla ilgilenir. Tasarımın geliştirilmesi 

aşamasında ise, tasarımı biçimlendiren verilerin nasıl 

dönüştüğü ve biçimlenmeyi ne derece etkilediği belirlenmeye 

çalışılmıştır.  Dünyadan belirlenen mimari tasarım 

yarışmalarından örneklerin karşılaştırmalı değerlendirilme 

tablosunda (Tablo 7.’de ) gösterilmiştir. 

 

Tablo 7. Dünyadan Belirlenen Mimari Tasarım Yarışmalarından Örneklerin 
Karşılaştırmalı Değerlendirme Tablosu 

 

Tablo 8. ‘de belirtilen mimari tasarım sürecini etkileyen 

faktörler alternatifler içinden seçilmiştir. Bu faktörlerin 

tasarımın gelişimi ve biçimsel dönüşümü aşamasında üretken 

biçimlendirme yaklaşımlarına nasıl etki ettikleri incelenmiştir. 

Tablo 8. Mimari Tasarım Sürecini Etkileyen Faktörler [12] 

 

Değerlendirme tablosundaki veriler incelendiğinde, biçim 

gramerleri, genetik algoritmalar, voronoi, kendi kendini 

organize eden sistemler ve fraktallerde, tasarımın gelişiminde 

kütlesel faktörlerden etkilenmenin ortak olduğu görülmüştür. 

Biyomimesis, genetik algoritmalar, kendi kendini organize 

eden sistemler ve voronoi ise, malzeme, strüktür ve yapım 

teknolojisinden yararlanma ortaktır.  

Genetik algoritmalar, kendi kendini organize eden sistemler ve 

fraktal yaklaşımlarda çevresel etkenlerden etkilenme ortak 

olurken, biyomimesis, genetik algoritmalar ve voronoide, 

işlevsel olarak etkilenmenin ortak olduğu görülmüştür. 
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Biyomimesis, kendi kendini organize eden sistemler ve 

genetik algoritmalarda ise tasarımın gelişiminde teknolojik 

etkenlerden etkilenme ortak olmuştur. 

Dünyadan örneklerin tamamı incelendiğinde de ise, tasarımın 

gelişiminde kütlesel etkenlerden etkilenme ilk sırada yer 

alırken, mekânsal etkilenmenin son sırada yer aldığı 

görülmüştür.  

Kavramsal tasarım ve biçimsel gelişim ve dönüşüm aşamaları 

incelendiğinde; biyomimesis örneklerinde işlevsel faktörlerin, 

tasarımın gelişimi ve dönüşümü aşamasını etkilediği, kendi 

kendini organize eden sistemlerde ise, sürü hareketlerinden 

yola çıkıldığı ve yersizlik kavramının vurgulandığı 

görülmüştür. Böylece, tasarımın gelişiminde kütlesel 

faktörlerden etkilenme olmamıştır. Genetik algoritmalarda 

yapı, çevre şartlarına uyum için evrim geçirmiştir. Bu evrim 

kavramı neticesinde yapıda, kütlesel ve işlevsel olarak 

netleşme sağlanmıştır. Voronoi, bağlayıcı strüktür yapısıyla 

kütlesel ve mekânsal olarak etkileşimi sağlayıp, yapıları 

bütünleştirmiştir. Ayrıca voronoi ile oluşturulan strüktür, 

boşluğa mekânsal destek sağlayarak, yapılar arasındaki 

mekânsal örgütlenmeyi de sağlamıştır. Fraktal biçimlendirme 

yaklaşımında ise, Sierpinski şekil kombinasyonu, çevresel ve 

kütlesel faktörlerden faydalanmıştır. Biçim gramerinde bir 

kural doğrultusunda birleşen kütlelerden oluşturulan yapılar, 

öncelikle işlev yönünden kararlaştırılmış, daha sonra mekânlar 

oluşturulmuş ve son olarak kütle oluşumu tamamlanmıştır.  

 

V.SONUÇ  

Üretken biçimlendirme yaklaşımlarının, farklı yarışmalar 

üzerinden değerlendirilmesi sonucunda, kavramsal tasarım ve 

biçimsel gelişim süreçlerinde, tasarımların birbirlerinden 

yararlanılan çevre koşulları (sosyo kültürel ve fiziksel çevre), 

kütlesel (geometri), mekânsal (mekân organizasyonu),işlevsel 

(kullanıcı gereksinimleri) ve teknolojik(malzeme, strüktür) 

faktörler bakımından farklılaştıkları izlenmiştir.  

Değerlendirmeye göre üretken biçimlendirme yaklaşımlarının, 

geleneksel biçimlendirme yaklaşımlarının algı biçimlerinden 

olan sosyolojik, psikolojik, dini ve politik kavramlara ek 

olarak, teknolojik faydalanma ile daha fazla sayıda alternatif 

biçim üretebildikleri gözlenmiştir.  

Yapılan çalışmada, tasarım sürecinin gelişimindeki kavramsal 

ve biçimsel gelişim aşamaları ile tasarımın hangi kural, faktör 

ve yaklaşımlar doğrultusunda ele alındığı belirlenmiş ve bu 

şekilde tasarım sürecinde biçimlenmenin, değişimi ve 

dönüşümü izlenmiştir. Özellikle bilgisayar yazılımlarındaki 

gelişmelerin etkisiyle farklı biçimsel arayışlarda üretken 

yaklaşımların etkin olduğu ve tasarımcının yöntemlerini 

geliştirerek yenilikçi ürünler ortaya koyulmasına destek 

olduğu görülmüştür. 

Sonuç olarak, biçimsel alternatif üretmedeki başarısı, 

tasarımın dönüşümüne olanak vermesi, strüktürden, 

malzemeye, mekân örgütlenmesinden kültürel verilerin 

izlerinin mimari tasarım sürecine taşınmasına kadar, birçok 

verinin kullanılabilirliği nedeniyle üretken tasarımların 

mimari tasarımın biçimlenmesinde etkin olarak kullanılmaya 

başlandığı belirlenmiştir.  
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Özet - Bu çalışmada, jeotermal güç temelli elektrik, sıcak su, ısıtma ve soğutma üreten bölgesel enerji dönüşüm sisteminin 

termodinamik analizi incelenmiştir. Jeotermal kaynaktan üretilen enerji çift fazlı organik Rankine çevrimi (ÇF-ORC) ve tek 

etkili absorpsiyonlu soğutma (TEAS) sisteminin tahriki için kullanılabilir. Entegre sistem analizi Mühendislik Denklem 

Çözücüsü (EES) yazılım programı kullanılarak ortaya konulmuştur. Entegre sistemin ve iki alt sistemin (ÇF-ORC ve TEAS) 

enerji ve ekserji verimlilikleri hesaplanmıştır. Aynı zamanda, farklı çalışma durumlarının entegre sistem ve alt-sistemlerine olan 

etkileri incelemek için parametrik çalışma verilmiştir. Sonuç olarak tüm sistemin enerji ve ekserji verimlilikleri sırasıyla  

%38,28 ve %36,39 olduğu görülmüştür.   

        

Anahtar kelimeler- Jeotermal enerji, bölgesel enerji dönüşüm sistemi, termodinamik analiz.  

  

Thermodynamic Analysis of A Geothermal Energy-Based District Energy Conversion System  

  

Abstract - In this study, thermodynamic analysis of a geothermal power-based district energy conversion system which produces 

electricity, hot water, heating and cooling are investigated. The energy produced from geothermal resource can be utilized to 

drive a double stage organic Rankine cycle (DS-ORC) and a single effect absorption cooling (SEAC) system. Integrated system 

analysis is conducted by using the Engineering Equation Solver (EES) software program. The energy and exergy efficiencies of 

integrated system and its two sub-systems (DS-ORC and SEAC) are calculated. Also, a parametric study is given in order to 

find out how different operating conditions effect the integrated system and its sub-systems performance. As a result, it is 

observed that overall energy and exergy efficiencies of whole system are 38.28% and 36.39%, respectively.  

  

Keywords- Geothermal energy, district energy conversion system, thermodynamic analysis.   

 
  

1. GİRİŞ  

   Enerji kısaca iş yapabilme yeteneği olarak 

tanımlanabilir. Nükleer, kimyasal, mekanik, termal, 

jeotermal, güneş, rüzgar, hidrolik ve elektrik gibi 

enerji çeşitleri, uygun metotlarla birbirine 

dönüştürülebilmektedir [1]. Ekonomik anlamda 

farklı yöntemlerle enerji üretiminde kullanılan 

kaynaklar, enerji kaynakları olarak 

adlandırılmaktadır. Kullanışlarına göre enerji 

kaynakları, uzun bir geleceğe kadar varlığını 

koruyabilen, kendini yenileyebilen, yenilenebilir 

enerji kaynakları ve kısa bir gelecekte 

tükenebileceği öngörülen fosil enerji kaynakları 

olmak üzere ikiye ayrılır. Fosil enerji kaynakları 

petrol, kömür ve doğalgazdır. Yenilenebilir enerji 

kaynakları ise güneş, rüzgar, dalga, jeotermal gibi 

kaynakları içermektedir. Jeotermal kaynaklar güç 

üretimi ve hacim ısıtma uygulamaları için kullanılan 

temiz, güvenli ve sürdürülebilir bir kaynak olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  Bir veya daha fazla enerji 

kaynağını kullanarak güç, ısıtma, soğutma, hidrojen, 

sıcak su, temiz su, kurutma ve  benzeri ürünlerin 

eldesin de entegre sistemlerinin kullanımı son 

yıllarda daha fazla önem kazanmaya başlamıştır.     

   Kanoğlu ve diğerleri [2] enerji ve ekserji 

analizlerini kullanarak hidrojen üretimi için  

tasarlanan dört sistemi incelenmişlerdir. Aynı 

zamanda jeotermal kaynak sıcaklığının hidrojen ve 

güç üretimi üzerine olan etkisini incelemişlerdir.      
Yüksel ve Öztürk [3] yapmış olukları çalışmada 

hidrojen ve güç üretimi için yeni bir jeotermal enerji 

destekli entegre sistemin termodinamik ve termo-

ekonomik analiz sonuçlarını sunmuşlardır. 

Önerdikleri entegre sistem jeotermal, ORC, PEM 

elektroliz ve absorpsiyonlu soğutma sisteminden 

oluşmaktadır. Yaptıkları çalışmanın sonucunda 

entegre sistemin enerji verimliliğini %47,04 ve 

ekserji verimliliğini ise %31,15 olarak 

hesaplamışlardır.       

   Dai vd. [4], düşük dereceli atık ısı geri 

kazanımında organik Rankine çevriminin (ORC) 
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içlerinde su, amonyak, bütan ve izobütanın da 

bulunduğu farklı akışkanlar kullanarak 

karşılaştırmalı bir çalışma ve parametrik 

optimizasyonunu yapmışlardır. Termodinamik 

parametrelerin ORÇ performansı üzerindeki 

etkilerini incelemişler ve her bir çalışma akışkanı 

için ekserji verimliliği ile optimize etmişlerdir. 

Çevrime bir dahili ısı değiştirici eklenmesiyle 

performansın artabileceğini vurgulamışlardır.     

Gomri [5], soğutma uygulamaları için tek etkili, çift 

etkili ve üçlü etkili absorpsiyonlu soğutma 

çevrimlerinin uygulama potansiyelini araştırmıştır. 

Simülasyon sonuçlarını, çeşitli işletme 

parametrelerinin performans katsayısı, ekserjik 

verimi ve üretilen soğutucu akışkanın kütle akış 

hızının üç sistemin verdiği ısıya oranı arasındaki 

etkiyi incelemek için kullanmıştır. Sonuç olarak, çift 

etkili sistemin performansının, tek etkili sistemin 

performansının yaklaşık iki katı olduğu ve üçlü etki 

sisteminin performansının tek etkili sistemin 

performansının üç katından biraz daha düşük olduğu 

sonucuna varmıştır. Ayrıca sistemlerin ekserjik 

verimliliklerini incelemiş, üç etkili ve iki etkili 

sistemin ekserjik verimliliğinin tek etkili sistemden 

daha fazla olduğunu bildirmiştir.   

   Yapılan çalışmada bölgesel enerji sisteminin 

tasarımı için önerilen jeotermal enerji destekli 

entegre sistemin termodinamik analizi 

sunulmuştur. Sunulan entegre sistem jeotermal 

sistemi, çift fazlı organik Rankine çevrim sistemi 

ve tek etkili absorpsiyonlu soğutma sistemi olmak 

üzere üç altsistemden oluşmaktadır. Sunulan 

çalışmanın ana amaçları aşağıda verilmiştir.  

  

• Çevre sıcaklığının entegre sistem ve alt 

sistemlere olan etkisinin incelenmesi,  

• Çevre sıcaklığının soğutma sistemi 

performans katsayılarına olan etkisinin 

incelenmesi,  

• Jeotermal akışkan sıcaklığının sistem 

ekserji yıkım miktarı ve ekserji 

verimliliğine olan etkisinin incelenmesi.  

• Türbin girdi basıncının güç üretimi ve 

organik Rankine çevrimi ekserji 

verimliliğine olan etkisinin 

incelenmesidir.    

  

2. SİSTEM TASARIMI  

   Jeotermal enerji destekli bölgesel enerji sistemi 

için güç, ısıtma, soğutma ve sıcak su üretimi için 

tasarlanmış entegre sistemin şematik sunumu Şekil  

1’de verilmiştir. Bu entegre sitemin birincil güç 

sağlayıcısı çift fazlı organik Rankine çevrimi 

(ÇFORC) olarak tasarlanmıştır. ÇF-ORC alt 

sistemi üç ısı değiştiricisi (ID), iki genleştirici, bir 

ayrıştırıcı, bir ORC türbini, bir karışım odası ve 

pompadan oluşmaktadır. Jeotermal kaynak 

sıcaklığında ve basıncındaki jeotermal su ID-I 

sistem bileşenine 1 noktasından girer ve 2 

noktasından çıkar. Basıncı arttırılmış ÇF-ORC 

çalışma akışkanı 13 noktasından ID-I’e 

girmektedir. Daha sonra IDI’den çıkan çalışma 

akışkanı genişletici-I elektrik üretimi için 

girmektedir. Genişlemenin sonucunda 5 

noktasındaki iki fazlı akışkan sıvı ve buhar 

fazlarına ayrışmak için ayrıştırıcı ünitesine 

girmektedir. Ayrıştırma prosesinden sonra, elektrik 

üretimi için hem buhar hem de sıvı fazda ki 

akışkanlar genişletici-II ve ORC türbinine 9 ve 6 

noktalarından girmektedir. 7 noktasında türbinin 

çıkışında yüksek buhar kalitesinden dolayı, doymuş 

sıvı fazı elde etmek için çalışma akışkanı ID-II’ye 

girer. Diğer taraftan genişletici-II’den ayrılan 

düşük buhar kalitesine sahip olan çalışma akışkanı 

karışım odasına girer ve karışım akışkanı 11 

noktasında çıkar. Aynı zamanda pompa-I çalışma 

akışkanının basınç seviyesini yükseltmek için 

kullanılır.   

   Entegre sistemden soğutma yükü elde etmek içi tek 

etkili absorpsiyonlu soğutma (TEAS) sistemi 

kullanılmıştır. ID-I’den çıkan jeotermal çalışma 

akışkanı 3 noktasında jeneratör sistem bileşenine 

girmektedir. Jeneratöre giren ısı enerjisi, LiBr-H2O 

karışımından H2O buharlaşır ve 26 noktasında 

kondensere gider. Akışkanın ısı enerjisi kondenserde 

dışarı atılır. Bundan dolayı H2O 27 noktasında 

doymuş akışkan olarak kondenserden ayrılır. Daha 

sonra H2O 28 noktasındaki daha düşük sıcaklık 

seviyelerine genleşme valfi-I’den geçerek ulaşır. 

Evaporatör sistem komponenti evsel uygulamalar 

için soğutma etkisini oluşturur. Sonra H2O 

evaporatör komponentinden çıkar ve 29 noktasında 

absorbere giriş yapar. H2O ile LiBr-H2O karşımı ile 

birleştirilir. 20 noktasında absorberden çıkan LiBr-

H2O karışımı ID-IV’e doğru pompa yardımı ile 

basıncı yükseltilerek gönderilir. Daha sonra, ID-

IV’den çıkan LiBr-H2O karışımı 22 noktasında 

jeneratöre giriş yapar. Yüksek LiBr konsantrasyonlu 

LiBr-H2O karışımı ısı enerjisini vermek için ID-IV’e 

23 noktasında giriş yapar.  

Sonra, 24 noktasında ID-IV’den çıkan karışım 

genleşme valfi-II yardımıyla genleştirilerek 

absorbere 25 noktasında giriş yapar.  
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Şekil 1. Jeotermal enerji destekli bölgesel entegre sistemin şematik sunumu  
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 3. TERMODİNAMİK ANALİZ  verimliliğinin hesaplanması, verim kayıplarının  

   Herhangi bir entegre sistemin termodinamik yerinin tespit edilmesi, ekserji yıkım miktarlarının analizi, 

incelenen sistemin enerji ve ekserji hesaplanması ve gerekli düzenlemeler yapılarak  

sistemin daha verimli çalışır duruma getirilmesi 

amacıyla yapılır.  

   Enerji dengesi hesaplanırken termodinamiğin 

birinci yasasından yararlanılır. Bu yasa genel olarak 

enerjinin var veya yok edilemeyeceğini ifade eder. 

Enerji analizi sistemin bütünüyle ilgili bilgi 

verirken sistemdeki enerji kayıplarını göz önünde 

bulundurmaz. Bu nedenle sistemin ideal duruma 

yakınlığını net olarak ortaya koyamamaktadır.      

Ancak gerçek sistemlerde entropi ve sinmelilerken 

kaynaklanan enerji kayıpları bulunmaktadır [6].    

Ekserji analizi termodinamiğin ikinci yasasına 

dayanmaktadır ve aynı zamanda entropiye benzer 

şekilde ekserjide korunmaz. Bunun nedeni 

tersinmezlikler ve ekserjinin bir kısmının sistem 

sınırlarından çıkmasıdır.  Ekserji, enerjinin 

kullanışlılığının kalitesinin ya da değişim yapma 

kalitesinin bir ölçüsüdür olarak karşımıza çıkar [7]. 

Ekserji analizi daha gerçekçi bir yaklaşım 

sunduğundan çok daha fazla tercih edilen bir 

metottur.  

   İncelemesi yapılan sistemin termodinamik 

analizinin yapılması için aşağıdaki kabuller 

yapılmıştır.  

 Çevre sıcaklığı (To) ve basınçı (Po) 25 °C 

ve 101,3 kPa olarak alınmıştır.   

 Kinetik, potansiyel ve kimyasal enerji 

değişimleri tüm sistem boyunca ihmal 

edilmiştir.  

 Tüm akışlar ve sistem bileşenleri her 

zaman çalışma sıcaklığı ve basıncında 

çalışmaktadır.  Sistem bileşenlerinden 

olan ısı kayıpları ihmal edilmiştir.  

 Tüm sistemin her zaman kararlı akış ve 

kararlı hal koşullarında olduğu kabul 

edilmiştir.  

  

3.1. Kütle Dengesi  

   Karalı hal ve akış şartlarında kütle korunum denklemi 

aşağıdaki gibi ifade edilebilir.   

∑ 𝒎̇  𝒈 = ∑ 𝒎̇  ç                    (1)    

Burada 𝒎̇  kütle debisidir, alt indisler g ve ç ise 

kontrol hacmine giren ve çıkanları ifade etmektedir.   

  

3.2. Enerji Dengesi   

   Karalı hal ve akış şartlarında, kinetik ve 

potansiyel enerji değişimleri ihmal edilirse enerji 

denge denklemi aşağıdaki gibi yazılabilir. ∑ 𝒎̇  𝒈 𝒉𝒈 

+ ∑ 𝑸̇  𝒈 + ∑ 𝑾̇  𝒈 = ∑ 𝒎̇  ç 𝒉ç + ∑ 𝑸̇  ç + ∑ 𝑾̇  ç(2)       

                                

Burada 𝑸̇  ve 𝑾̇  sırasıyla ısı ve iş transfer hızlarını ve 

𝒉 özgül entalpiyi göstermektedir.   

  

3.3. Entropi dengesi   

   Termodinamiğin ikinci yasası kullanılarak entropi 

denge denklemi aşağıdaki gibi ifade edilebilir.  
  

 ∑ 𝒎̇  𝒈 𝒔𝒈  𝑻𝒐  

 𝒎̇  ç 𝒔ç          (3)  

  

  

  

   Burada 𝒔 özgül entropiyi ve 𝑺̇  ü entropi üretim 

hızını göstermektedir. Enerjinin aksine entropi, 

sistemdeki tersinmezlikler sebebiyle korunmaz. 

Sistemden çıkan entropi girenden daha büyüktür ve 

bu fark entropi üretimi olarak isimlendirilir ve 

entropi denge denkleminde belirtilmelidir.   

  

3.4. Ekserji Dengesi   

   Ekserji, çevresiyle etkileşimde olan bir prosesten 

elde edilebilecek maksimum iş olarak tanımlanabilir 

[8]. Sistem içi ısı transferi ve sistemin çevreyle olan 

ısı transferi, sistem ve çevre arasında önemli 

miktarda sıcaklık farkını meydana getirir. Bu 

sıcaklık farkı sistemde tersinmezliklere sebep olur. 

Kaybedilen ve geri döndürülemeyen bu enerji kaybı 

sistem performansını azaltır. Sistemdeki enerji 

kayıplarının belirlenmesi sistem performansını 

artırmaya yardımcı olur. Genel ekserji denge 

denklemi aşağıdaki gibi verilebilir.  

 ∑ 𝒎̇  𝒈 𝒆𝒙𝒈 + ∑ 𝑬̇  𝒙𝑸̇𝒈 + ∑ 𝑬̇  𝒙𝑾̇𝒈 = ∑ 𝒎̇  ç 

𝒆𝒙ç   

 ∑ 𝑬̇  𝒙𝑾̇ç + 𝑬̇  𝒙𝒚                               (4)  

  

   Burada 𝑬̇ 𝒙𝑸̇ ve 𝑬̇ 𝒙𝑾̇ sırasıyla ısı ve işe ilişkin 

ekserji transfer hızlarını gösterir ve aşağıdaki gibi 

ifade edilebilir.   

𝑬̇  𝒙𝑸̇ = (𝟏 − 𝑻𝑻𝒐) 𝑸̇                            (5)  

 𝑬̇  𝒙𝑾̇ = 𝑾̇                     (6)  

  

𝑬̇ 𝒙𝒈, 𝑬̇ 𝒙ç ve 𝑬̇ 𝒙𝒚 ise sırasıyla giren ekserji, çıkan 

ekserji ve sistem tersinmezliklerini tanımlayan 

ekserji yıkım hızıdır [9].   

   Bir maddenin akışının ekserjisi, çevresiyle 

etkileşimde olan bir sistemin kendi özgün 

durumundan çevresel duruma götürüldüğünde 

sağlanabilecek maksimum iş miktarı olarak 

tanımlanabilir. Bir akışla ilgili ekserji dört ana 

unsurdan oluşur; fiziksel ekserji, kimyasal ekserji, 

kinetik ekserji ve potansiyel ekserji [10]. Sunulan bu 

çalışmada kimyasal, kinetik ve potansiyel ekserji 

terimleri ihmal edildiği için sadece fiziksel ekserji 

terimi aşağıda verildiği gibi tanımlanmıştır.    

𝒆𝒙𝒇𝒊𝒛 = 𝒉 − 𝒉𝒐 − 𝑻𝒐(𝒔 − 𝒔𝒐)                 (7)  
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   Burada 𝒉 ve 𝒉𝒐 sırasıyla gerçek durumda ve referans 

çevre durumunda ki özgül entalpileri, 𝒔 ve 𝒔𝒐 ise gerçek 

durumda ve referans çevre durumunda ki özgül 

entropileri göstermektedir.  

   Denklem (4) ile verilen ekserji yıkım ifadesi (𝑬̇ 𝒙𝒚) 

doğrudan entropi oluşumuyla ilgilidir ve aşağıdaki gibi 

hesaplanabilir.  

 𝑬̇  𝒙𝒚 = 𝑻𝒐𝑺̇  ü                       (8)  

   Entegre sistem bileşenlerinin hepsi için kütle, 

enerji, enropi ve ekserji denge denklemleri yukarıda 

verilen prosedürler kullanılarak yazılmış ve Tablo 

1’de sunulmuştur.  

  

Tablo 1. Entegre sistem bileşenlerinin kütle, enerji, entropi ve ekserji denge denklemleri  

Bileşen  Kütle 

dengesi  

Enerji dengesi  Entropi dengesi  Ekserji dengesi  

Isı değiştiricisi-I 

(ID-I)  

𝑚̇  1 =𝑚̇  2  

𝑚̇  3 =𝑚̇  14  

𝑚̇  1ℎ1 +𝑚̇  14ℎ14 

=𝑚̇  2ℎ2 +𝑚̇  3ℎ3  

𝑚̇  1𝑠1 +𝑚̇  14𝑠14 

+𝑆ü  𝑟𝑡,𝐼𝐷−𝐼 

=𝑚̇  2𝑠2 +𝑚̇  3𝑠3  

𝑚̇  1𝑒𝑥1 +𝑚̇  14𝑒𝑥14 

=𝑚̇  2𝑒𝑥2 +𝑚̇  3𝑒𝑥3 

+𝐸 𝑥𝑌,𝐼𝐷−𝐼  

Genleştirici-I  

(Gen-I)  

  

𝑚̇  4 =𝑚̇  5  𝑚̇  4ℎ4 

=𝑚̇  5ℎ5 +𝑊̇  𝑔𝑒𝑛_𝐼  

𝑚̇  4𝑠4 +𝑆ü  𝑟𝑡,𝑔𝑒𝑛_𝐼 

=𝑚̇  5𝑠5  

𝑚̇  4𝑒𝑥4 

=𝑚̇  5𝑒𝑥5 +𝑊̇  𝑔𝑒𝑛_𝐼 

+𝐸 𝑥𝑌,𝑔𝑒𝑛_𝐼  

Ayrıştırıcı (Ay)  𝑚̇  5 

=𝑚̇  6 

+𝑚̇  9  

𝑚̇  5ℎ5 

=𝑚̇  6ℎ6 +𝑚̇  9ℎ9  
𝑚̇  5𝑠5 +𝑆ü  𝑟𝑡,𝑎𝑦 

=𝑚̇  6𝑠6 +𝑚̇  9𝑠9  

𝑚̇  5𝑒𝑥5 =𝑚̇  6𝑒𝑥6 +𝑚̇  9𝑒𝑥9 

+𝐸 𝑥𝑌,𝑎𝑦  

Türbin (Tür)  𝑚̇  6 =𝑚̇  7  𝑚̇  6ℎ6 

=𝑚̇  7ℎ7 +𝑊̇  𝑇ü𝑟  

𝑚̇  6𝑠6 +𝑆ü  𝑟𝑡,𝑇ü𝑟 =𝑚̇  7𝑠7  𝑚̇  6𝑒𝑥6 

=𝑚̇  7𝑒𝑥7 +𝑊̇  𝑇ü𝑟 

+𝐸 𝑥𝐷,𝑇ü𝑟  

Isı değiştiricisiII 

(ID-II)  

𝑚̇  7 =𝑚̇  8  

𝑚̇  14 

=𝑚̇  15  

𝑚̇  7ℎ7 +𝑚̇  14ℎ14 

=𝑚̇  8ℎ8 +𝑚̇  15ℎ15  

𝑚̇  7𝑠7 +𝑚̇  14𝑠14 

+𝑆ü  𝑟𝑡,𝐼𝐷−𝐼𝐼 

=𝑚̇  8𝑠8 +𝑚̇  15𝑠15  

𝑚̇  7𝑒𝑥7 +𝑚̇  14𝑒𝑥14 

=𝑚̇  8𝑒𝑥8 +𝑚̇  15𝑒𝑥15 

+𝐸 𝑥𝑌,𝐼𝐷−𝐼𝐼  

Genleştirici-I  

(Gen-II)  

  

𝑚̇  9 =𝑚̇  10  𝑚̇  9ℎ9 

=𝑚̇  10ℎ10 +𝑊̇  𝑔𝑒𝑛_𝐼𝐼  

𝑚̇  9𝑠9 +𝑆ü  𝑟𝑡,𝑔𝑒𝑛_𝐼𝐼 

=𝑚̇  10𝑠10  

𝑚̇  9𝑒𝑥9 

=𝑚̇  10𝑒𝑥10 +𝑊̇  𝑔𝑒𝑛_𝐼𝐼 

+𝐸 𝑥𝑌,𝑔𝑒𝑛_𝐼𝐼  

Karışım  odası 

(Ko)  

𝑚̇  8 +𝑚̇  10 

=𝑚̇  11  

𝑚̇  8ℎ8 +𝑚̇  10ℎ10 

=𝑚̇  11ℎ11  

𝑚̇  8𝑠8 +𝑚̇  10𝑠10 +𝑆ü  𝑟𝑡,𝐾𝑜 

=𝑚̇  11𝑠11  

𝑚̇  8𝑒𝑥8 +𝑚̇  10𝑒𝑥10 

=𝑚̇  11𝑒𝑥11 +𝐸 𝑥𝑌,𝐾𝑜  

Isı değiştiricisiIII 

(ID-III)  

𝑚̇  11 

=𝑚̇  12  

𝑚̇  16 

=𝑚̇  17  

𝑚̇  11ℎ11 +𝑚̇  16ℎ16 

=𝑚̇  12ℎ12 +𝑚̇  17ℎ17  

𝑚̇  11𝑠11 +𝑚̇  14𝑠14 

+𝑆ü  𝑟𝑡,𝐼𝐷−𝐼𝐼𝐼 

=𝑚̇  12𝑠12 +𝑚̇  17𝑠17  

𝑚̇  11𝑒𝑥11 +𝑚̇  14𝑒𝑥14 

=𝑚̇  12𝑒𝑥12 +𝑚̇  17𝑒𝑥17 

+𝐸 𝑥𝑌,𝐼𝐷−𝐼𝐼𝐼  

Pompa-I (P-I)  𝑚̇  12 

=𝑚̇  13  

𝑚̇  12ℎ12 +𝑊̇  𝑃−𝐼 

=𝑚̇  13ℎ13  
𝑚̇  12𝑠12 +𝑆ü  𝑟𝑡,𝑃−𝐼 

=𝑚̇  13𝑠13  

𝑚̇  12𝑒𝑥12 +𝑊̇  𝑃−𝐼 

=𝑚̇  13𝑒𝑥13 +𝐸 𝑥𝐷,𝑃−𝐼  

Jeneratör (Jen)  𝑚̇  2 =𝑚̇  3  

𝑚̇  20 

=𝑚̇  21 

+𝑚̇  24  

𝑚̇  2ℎ2 +𝑚̇  20ℎ20 

=𝑚̇  3ℎ3 +𝑚̇  21ℎ21 

+𝑚̇  24ℎ24  

𝑚̇  2𝑠2 +𝑚̇  20𝑠20 

+𝑆ü  𝑟𝑡,𝐽𝑒𝑛 

=𝑚̇  3𝑠3 +𝑚̇  21𝑠21 

+𝑚̇  24𝑠24  

𝑚̇  2𝑒𝑥2 +𝑚̇  20𝑒𝑥20 

=𝑚̇  3𝑒𝑥3 +𝑚̇  21𝑒𝑥21 

+𝑚̇  24𝑒𝑥24 +𝐸 𝑥𝑌,𝐽𝑒𝑛  

Kondenser 

(Kon)  

𝑚̇  25 

=𝑚̇  26  

𝑚̇  28 

𝑚̇  25ℎ25 +𝑚̇  28ℎ28 

=𝑚̇  26ℎ26 +𝑚̇  29ℎ29  

𝑚̇  25𝑠25 +𝑚̇  28𝑠28 

+𝑆ü  𝑟𝑡,𝐾𝑜𝑛 

=𝑚̇  26𝑠26 +𝑚̇  29𝑠29  

𝑚̇  25𝑒𝑥25 +𝑚̇  28𝑒𝑥28 

=𝑚̇  26𝑒𝑥26 +𝑚̇  29𝑒𝑥29 

+𝐸 𝑥𝑌,𝐾𝑜𝑛  
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=𝑚̇  29  

Genleşme valfiI 

(Gv-I)   

𝑚̇  25 =𝑚̇  

26  

𝑚̇  25ℎ25 =𝑚̇  26ℎ26  
𝑚̇  25𝑠25 +𝑆ü  𝑟𝑡,𝐺𝑣_𝐼 

=𝑚̇  26𝑠26  

𝑚̇  25𝑒𝑥25 

=𝑚̇  26𝑒𝑥26 +𝐸 𝑥𝑌,𝐺𝑣_𝐼  

Evaporatör 

(Eva)  

𝑚̇  26 

=𝑚̇  27  

𝑚̇  30 

=𝑚̇  31  

𝑚̇  26ℎ26 +𝑚̇  30ℎ30 

=𝑚̇  27ℎ27 +𝑚̇  31ℎ31  

𝑚̇  26𝑠26 +𝑚̇  30𝑠30 

+𝑆ü  𝑟𝑡,𝐸𝑣𝑎 

=𝑚̇  27𝑠27 +𝑚̇  31𝑠31  

𝑚̇  26𝑒𝑥26 +𝑚̇  30𝑒𝑥30 

=𝑚̇  27𝑒𝑥27 +𝑚̇  31𝑒𝑥31 

+𝐸 𝑥𝑌,𝐸𝑣𝑎  

Absorber (Ab)  𝑚̇  23 

+𝑚̇  27 

=𝑚̇  18  

𝑚̇  32 

=𝑚̇  33  

𝑚̇  23ℎ23 +𝑚̇  27ℎ27 

+𝑚̇  32ℎ32 

=𝑚̇  18ℎ18 +𝑚̇  33ℎ33  

𝑚̇  23𝑠23 +𝑚̇  27𝑠27 

+𝑚̇  32𝑠32 +𝑆ü  𝑟𝑡,𝐴𝑏 

=𝑚̇  18𝑠18 +𝑚̇  33𝑠33  

𝑚̇  23𝑒𝑥23 +𝑚̇  27𝑒𝑥27 

+𝑚̇  32𝑒𝑥32 

=𝑚̇  18𝑒𝑥18 +𝑚̇  33𝑒𝑥33 

+𝐸 𝑥𝑌,𝐴𝑏  

Pompa-II (P-II)  𝑚̇  18 

=𝑚̇  19  

𝑚̇  18ℎ18 +𝑊̇  𝑃−𝐼𝐼 

=𝑚̇  19ℎ19  
𝑚̇  18𝑠18 +𝑆ü  𝑟𝑡,𝑃−𝐼𝐼 

=𝑚̇  19𝑠19  

𝑚̇  18𝑒𝑥18 +𝑊̇  𝑃−𝐼𝐼 

=𝑚̇  19𝑒𝑥19 +𝐸 𝑥𝐷,𝑃−𝐼𝐼  

Genleşme valfiII 

(Gv-II)   

𝑚̇  22 =𝑚̇  

23  

𝑚̇  22ℎ22 =𝑚̇  23ℎ23  
𝑚̇  22𝑠22 +𝑆ü  𝑟𝑡,𝐺𝑣_𝐼𝐼 

=𝑚̇  23𝑠23  

𝑚̇  22𝑒𝑥22 

=𝑚̇  23𝑒𝑥23 +𝐸 𝑥𝑌,𝐺𝑣_𝐼𝐼  

Isı 

değiştiricisiIV 

(ID-IV)  

𝑚̇  19 

=𝑚̇  20  

𝑚̇  21 

=𝑚̇  22  

𝑚̇  19ℎ19 +𝑚̇  21ℎ21 

=𝑚̇  20ℎ20 +𝑚̇  22ℎ22  

𝑚̇  19𝑠19 +𝑚̇  21𝑠21 

+𝑆ü  𝑟𝑡,𝐼𝐷−𝐼𝑉 

=𝑚̇  20𝑠20 +𝑚̇  22𝑠22  

𝑚̇  19𝑒𝑥19 +𝑚̇  21𝑒𝑥21 

=𝑚̇  20𝑒𝑥20 +𝑚̇  22𝑒𝑥22 

+𝐸 𝑥𝑌,𝐼𝐷−𝐼𝑉  

  

3.5 Enerji Verimlilik Analizi  

   Bir sistemin performans ölçüsü olarak enerji 

verimliliği (𝜼), faydalı enerji çıktısıyla giren 

enerji arasındaki enerji oranı olarak 

tanımlanabilir [11].  

  
∑ 𝒇𝒂𝒚𝒅𝒂𝒍𝚤 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒋𝒊 ç𝚤𝒌𝒕𝚤𝒔𝚤 

𝜼 =                   (9)  
∑ 𝒈𝒊𝒓𝒆𝒏 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒋𝒊 

    

ÇF-ORC, TEAS ve tüm sistemin enerji 

verimlilik denklemleri aşağıda verilmiştir.   

  

 𝑾̇  𝒏𝒆𝒕             
(10)  

𝜼Ç𝑭−𝑶𝑹𝑪 
= 

𝒎̇  𝟒(𝒉𝟏𝟑−𝒉𝟒)+𝑾̇  𝑷_𝑰 

  

𝑸̇  𝒔𝒐ğ𝒖𝒕𝒎̇𝒂+𝑸̇  𝒔𝚤𝒄𝒂𝒌 𝒔𝒖 

𝜼𝑻𝑬̇𝑨𝑺̇ = 𝒎̇  

𝟐(𝒉𝟐−𝒉𝟑)+𝑾̇  𝑷_𝑰𝑰            (11)   

𝑾̇  𝒏𝒆𝒕+𝑸̇  𝒔𝒐ğ𝒖𝒕𝒎̇𝒂+𝑸̇  𝚤𝒔𝚤𝒕𝒎̇𝒂+𝑸̇  𝒔𝚤𝒄𝒂𝒌 𝒔𝒖 

 

 𝜼𝑺̇𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎̇ 
= 

𝒎̇  𝟏(𝒉𝟏−𝒉𝟑)+𝑾̇  𝑷_𝑰+𝑾̇  𝑷_𝑰𝑰        (12)  

    

Burada 𝑾̇  𝒏𝒆𝒕 sistemden üretilen toplam güç 

olarak tanımlanır ve aşağıda ki gibi 

hesaplanabilir.  

  

𝑾̇  𝒏𝒆𝒕 =𝑾̇  𝑮𝑬̇𝒏_𝑰 +𝑾̇  𝑮𝒆𝒏_𝑰𝑰 +𝑾̇  𝑻ü𝒓       (13)  

  

3.7 Ekserji Verimlilik Analizi  

   Ekserji verimliliği, tersinmezlikleri 

kayıplardan ayırdığı ve kayıpları azalttığı için 

sistem hakkında daha fazla bilgi sunar. Ekserji 

verimliliği analizi, enerji verimliliği analizine 

kıyasla sistemin daha iyi anlaşılmasını sağlar ve 

bu nedenle son zamanlarda daha sık kullanılan 

bir metottur [12].  

  
ç𝚤𝒌𝒂𝒏 𝒆𝒌𝒔𝒆𝒓𝒋𝒊 

𝝍                            (14)  
𝒈𝒊𝒓𝒆𝒏 𝒆𝒌𝒔𝒆𝒓𝒋𝒊 

    

ÇF-ORC, TEAS ve tüm sistemin ekerji 

verimlilik denklemleri aşağıda verilmiştir.   

  

  

 𝑾̇  𝒏𝒆𝒕                    

(15)  

𝝍Ç𝑭−𝑶𝑹𝑪 = 𝒎̇  𝟒(𝒆𝒙𝟏𝟑−𝒆𝒙𝟒)+𝑾̇  𝑷_𝑰 
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= 
∑ 
∑ 

𝑬̇  𝒙𝑸̇𝒔𝒐ğ𝒖𝒕𝒎̇𝒂+𝑬̇  𝒙𝑸̇𝒔𝚤𝒄𝒂𝒌 𝒔𝒖  

𝝍𝑻𝑬̇𝑨𝑺̇ = 𝒎̇  

𝟐(𝒆𝒙𝟐−𝒆𝒙𝟑)+𝑾̇  𝑷_𝑰𝑰       (16)   

𝑾̇  𝒏𝒆𝒕+𝑬̇  𝒙𝑸̇𝒔𝒐ğ𝒖𝒕𝒎̇𝒂+𝑬̇  𝒙𝑸̇𝚤𝒔𝚤𝒕𝒎̇𝒂+𝑬̇  𝒙𝑸̇𝒔𝚤𝒄𝒂𝒌 𝒔𝒖 

 
 𝝍𝑺̇𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎̇ = 𝒎̇  𝟏(𝒆𝒙𝟏−𝒆𝒙𝟑)+𝑾̇  𝑷_𝑰+𝑾̇  𝑷_𝑰𝑰   (17)  

  

3.8. Performans katsayısı    Tek etkili 

absorpsiyonlu soğutma sisteminin verimlilik 

değerlendirme analizinde önemli bir yer tutan 

enerji performans katsayısı (𝑪𝑶𝑷𝒆𝒏) ve ekserji 

performans katsayısı (𝑪𝑶𝑷𝒆𝒏) aşağıdaki ifadeden 

hesaplanabilir.   

𝑄̇ 𝐸𝑣𝑎                    

(18) 𝐶𝑂𝑃𝑒𝑛 = 𝑄̇ 𝐽𝑒𝑛+𝑊̇  𝑃_𝐼 

  

𝐶𝑂𝑃𝑒𝑥 =  𝑥𝐽𝑒𝑛𝑄̇𝐸 𝑥𝐸𝑣𝑎𝑄̇+𝑊̇  𝑃_𝐼                  (19)  
𝐸 

  

4. Sonuçlar ve tartışma  

   Bölgesel enerji sisteminin ve alt sistemlerinin 

ekserji yıkımları, ekserji yıkım oranları, enerji 

verimlilikleri ve ekserji verimlilikleri Tablo 2’de 

verilmiştir. Bu tablodan görüleceği üzere en fazla 

ekserji yıkımı ve ekserji yıkım oranı çift fazlı organik 

Rankine çevriminde olmaktadır. Bu sonuçlara göre 

en fazla entegre sistem iyileştirmesinin burada 

yapılmasının gerekli olduğu görülmektedir. 

Jeotermal enerji dönüşüm alt sistemi en yüksek 

enerji ve ekserji verimlilik değerlerine sahiptir. 

Bunun nedeni ise bölgesel enerji dönüşüm sistemine 

gerekli olan ısıl gücü sağlıyor olmasıdır.        

   Soğutma  sistemlerinin 

 değerlendirilmesinde performans katsayılarının 

incelenmesi genellikle tercih edilen bir yoldur. 

Performans katsayıları hem enerji ve hem de ekserji 

analizine bağlı olarak hesaplanmaktadır. Şekil 2’den 

görüldüğü üzere çevre sıcaklığı 5 °C’den 40 °C’ye 

yükseldiğinde, enerjetik COP sabit kalırken aynı 

sıcaklı değişimden ekserketik COP 0,3175’den 

0,3875 değerine yükseldiği görülmektedir.    

absorpsiyonlu soğutma siteminin COPen ve COPex 

değişimleri  

  

   Çevre sıcaklığının entegre sistem ve alt 

sistemlerinin ekserji yıkım miktarlarına olan etkisi 

Şekil 3’de gösterilmiştir. İlgili şekilden görüleceği 

üzere çevre sıcaklığı 5 °C’den 40 °C’ye artığında 

jeotermal enerji destekli entegre sistem ve alt 

sistemlerinin ekserji yıkım miktarları azalmaktadır. 

Bunun nedeni tüm sistem ile alt sistemlerinin çevre 

ile olan sıcaklık farkının azalması neticesinde ısı 

kayıp transfer hızının azalmasıdır. Tüm sistemin 

ekserji yıkım miktarının belirtilen dış ortam sıcaklık 

değişimine bağlı olarak 14.136 kW değerinden 

12.457 kW değerine azaldığı belirlenmiştir.       

  

  

 

Şekil 3. Çevre sıcaklığının tüm sistem ve alt 

sistemlerin ekserji yıkım miktarları üzerine olan 

etkisi  

  

   Şekil 4’de çevre sıcaklığının tüm sistem ve alt 

sistemlerinin ekserji verimliği üzerine olan etkisi 

gösterilmiştir. Çevre sıcaklığı 5 °C’den 40 °C’ye 

artığında jeotermal enerji alt sisteminin ekserji 

verimliliğinin en az değiştiği yani %47,92’den 

%48,64’e yükseldiği, ÇF-ORC alst sisteminin 

ekserji verimliliği %19,16’dan %26,17’ye artığı, 

Tablo 2. Bölgesel enerji sistemin ve alt sistemlerinin termodinamik analiz sonuçları  

Alt sistemler  Ekserji yıkımı 

(kW)  

Ekserji yıkım oranı 

(%)  

Enerji verimliliği 

(%)  

Ekserji verimliliği 

(%)  

Jeotermal 

sistem  

2840  21,55  42,27  48,34  

ÇF-ORC  

sistemi  

6475  49,14  18,82  23,17  

TEAS sistemi  3862  29,31  16,24  14,37  

Tüm sistem  13.177  100  38,28  36,39  
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TEAS alt sisteminin ekserji verimliliği %10,35’den 

%17,38’e yükseldiği ve son olarak tüm alt sistemin  
 5 10 15 20 25 30 35 40 

 Çevre sıcaklığı (oC)   

Şekil 4. Çevre sıcaklığının tüm sistem ve alt 

sistemlerin ekserji verimliliği üzerine olan etkisi    

Entegre sistemin en önemli tasarım parametresi olan 

türbin girdi basıncının toplam güç üretimi ve ÇF-

ORC alt sistemin ekserji verimliliğine olan etkisi 

Şekil 5’de sunulmuştur. Sistemin çalışma basıncının 

7 kPa olduğu göz önüne alındığında, şekilden 

görüldüğü üzere türbin girdi basıncının 5 kPa’dan 10 

kPa değerine yükseldiğinde ÇF-ORC alt sisteminden 

toplam güç üretimi 6.310 kW değerinden 10.235 kW 

değerine yükselmektedir. Aynı zamanda belirtilen 

miktardaki türbin girdi basıncının artması durumu 

ÇF-ORC sisteminin ekserji verimlilik değerini 

%19,16’dan %29,18’e kadar değiştiği görülmüştür. 

Bunun nedeni ÇFORC alt sistemine ait olan türbinin 

girdi akışkanının entropi içeriğinin artan çalışma 

akışkan basıncı ile artmasıdır.     

 

Şekil 5. Türbin girdi basıncının toplam güç üretimi 

ve ÇF-ORC alt sistemin ekserji verimliliğine olan 

etkisi  

   120 °C’den 190 °C’ye artan jeotermal kaynak 

sıcaklığının toplam güç üretimi ve tüm sistemin 

ekserji verimliliğine olan etkisi Şekil 6’da 

gösterilmiştir. Jeotermal akışkan sıcaklığının 150 °C 

olduğu kabul edildiği göz önüne alınırsa, şekilden 

görüldüğü üzere jeotermal akışkan sıcaklığının 

belirtilen değişimine bağlı olarak ÇFORC alt 

sisteminden sağlanan toplam güç üretiminin 5.915 

kW değerinden 9.424 kW değerine yüksediği 

belirlenmiştir. Aynı zamanda belirtilen miktardaki 

jeotermal akışkan sıcaklığının artması durumunda 

tüm sisteminin ekserji verimlilik değerinin 

%32,31’den %39,38’e kadar arttığı görülmüştür. 

Bunun nedeni artan jeotermal akışkan sıcaklığı ile 

daha fazla ısı girdisinin alt sistemlere aktarılıyor 

olmasıdır.      

 

Şekil 6. Jeotermal kaynak sıcaklığının toplam güç 

üretimi ve tüm sistemin ekserji verimliliğine olan 

etkisi  

  

5. Değerlendirme  

   Bu çalışmada, jeotermal enerji destekli bölgesel 

enerji sistemi ihtiyaç duyulan elektrik, ısıtma, 

soğutma ve sıcak su üretimi için entegre sistemin 

tasarımı ve termodinamik analizi verilmiştir.    

Jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerjiye 

dayanan entegre sistem, fosil yakıt kullanan 

sistemlerden farklı olarak çıktı ürünlerinin arzında 

çevreyi kirletmediğinden insanlık için çok 

önemlidir. Jeotermal enerjiye dayalı entegre sistem 

tasarımının geliştirilmesi için termodinamik 

analize dayalı daha fazla araştırmaların yapılması 

gereklidir. Termodinamik değerlendirme 

çalışmaları, EES mühendislik yazılım programı ile 
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gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen 

çıktılar aşağıda verilmiştir.  

• ÇF-ORC alt sisteminin ekserji yıkım 

miktarı diğer alt sistemlerden daha 

yüksektir.  

• En yüksek ekserji verimliliğine jeotermal 

alt sistemi ulaşmaktadır.    

• Çevre sıcaklığı entegre sistemin ve tüm 

alt sistemlerinin ekserji yıkım 

miktarlarını azaltırken ekserji 

verimliliklerini arttırmaktadır.   

• Artan türbin girdi basıncı total güç 

üretimini ve ÇF-ORC sistem verimliliğini 

artırmaktadır.  

• Artan jeotermal kaynak sıcaklığı total güç 

üretimi ve entegre sistem ekserji 

verimliliği üzerine pozitif etkiye sahiptir.     
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Özet –Yenilikçi soğutma teknolojileri arasında yer alan ısı boruları, sahip olduğu özgün karakteristikler sebebiyle son yıllarda 

önemli bir araştırma alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Isı boruları, taşınımla ısı geçişi ve sıvı-buhar faz değişimi ilkelerinden 

faydalanılarak, ısının bir bölgeden başka bir bölgeye aktarılmasını sağlayan pasif cihazlardır. Yüzeylerin soğutulması ve/veya 

yüzeylerde eş sıcaklık dağılımı elde edilmesi amacıyla kullanılırlar. Basit yapılı olmaları, içerisinde hareketli parça 

bulundurmamaları ve yüksek ısı geçiş kapasiteleri gibi üstün özellikleri vardır. En genel şekliyle ısı borusu, içerisinde iş 

akışkanı bulunan kapalı bir hacim olup; çok farklı geometrilerde tasarlanabilirler. Ticari olarak uygulanabilir nitelikte olması 

ve ısıl kontrol açısından gelecek beklentileri karşılayabilecek potansiyele sahip olmaları, ısı borularına olan ilgiyi 

artırmaktadır. Bu çalışmada, ısı borularının tanımı ve temel çalışma prensibi, ısı borusu türleri ve bu türlere özgü 

karakteristikler, ısı borusu bileşenleri ve uygulama alanları ile ilgili bilgiler sunulacaktır.   

 

Anahtar Kelimeler– Isı borusu, ısı borusu çeşitleri, ısıl kontrol, soğutma teknolojisi. 

 

 

Abstract – Among the innovative cooling technologies, heat pipes emerge as an important research area in recent years due to 

their unique characteristics. Heat pipes are passive devices that allow the heat transfer from one region to another by using the 

principle of heat transfer including convection and liquid-vapor phase change. They are used to cool the surfaces and/or to 

achieve a temperature gradient on the surfaces. They have superior properties such as simple structure, having no moving parts 

and having high heat transfer capacities. Most commonly, the heat pipe is a closed volume with a working fluid in it; they can 

be designed in very different geometries. Being commercially viable quality and having the potential to meet future 

expectations for thermal control increases the interest in heat pipes. In this study, information about heat pipes and basic 

operation principle, their types and characteristics, heat pipe components and their application areas are presented. 

 

Keywords - Heat pipe, heat pipe types, thermal management, cooling technologies.

I. GİRİŞ 

Isıl kontrol yöntemleri, elektronik ve/veya elektro-mekanik 

sistemlerin uzun ömürlü kullanımı, performansının artırılması 

ve mini/mikro boyutlara doğru giden tasarım süreçlerinin 

kolaylaşması açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle, bu tür 

sistemlerde açığa çıkan ısının uzaklaştırılmasını sağlayacak 

etkili yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut yöntemler 

arasında en ilgi çekici olanlardan biri ısı borularıdır.          

Isı borusu kavramı ilk olarak 1944'te Gaugler [1] 

tarafından ortaya atılmış ve sonrasında (1962) Trefethen [2] 

tarafından ele alınmıştır. 1963'te Wyatt ısı borusu patent 

başvurusu yapmıştır [3]. Aynı yıl içinde, Los Alamos Ulusal 

Laboratuarı'nda George Grove [4] uzay programı ve 

uygulaması için ısı borusu üretmiştir.  

Isı borusu, düşük sıcaklık farkı ile uzun mesafeler boyunca 

yüksek miktarda ısı aktarımı sağlayabilen ve çalışma 

süresince pompa, kompresör gibi herhangi bir mekanik 

cihaza gereksinim duymayan oldukça etkili pasif bir ısı 

transfer cihazıdır.  

Isı borusunun bileşenleri; kapalı bir kap (container), fitilli 

bir yapı (wicked structure) ve kendi buharıyla dengede  

 

 

 

çalışan az miktarda sıvıdır (iş akışkanı, working fluid). 

Çalışma sıcaklığına bağlı olarak, ısı borusu içerisinde, su, 

etanol, metanol, amonyak vb. farklı iş akışkanları 

kullanılabilir. Isı boruları genellikle üç bölümden 

oluşmaktadır: (1) buharlaştırıcı bölge, (2) yoğuşturucu bölge 

ve (3) adyabatik bölge. Isı borusunu oluşturan yapı 

elemanları ve ısı borusu bölgeleri Şekil 1’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 1. Isı borusu yapı elemanları [6] 

 Isı borusunun çalışma şekli genel olarak şu şekilde 

özetlenebilir: Buharlaştırıcı bölgesinden alınan ısı sonucunda 

sıvı fazdaki akışkan buhar fazına geçer ve borunun iç 

bölgesinden yoğuşturucu bölgesine doğru hareket eder. 

Yoğuşturucu bölgesinde ısı dış ortama aktarılır ve buhar 

fazındaki akışkan tekrar sıvı faza geçer. Böylece sıcak bir 
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yüzeyden alınan ısı daha soğuk bir bölgeye aktarılmış olur. 

Sıvı haldeki akışkan fitil adı verilen kılcal yapı üzerinden 

kılcallık etkisi ile tekrar buharlaştırıcı bölgesine döner.  Bu 

işlem yoğuşan akışkanı, buharlaştırıcı bölgesine geri 

döndürmek için yeterli kılcallık kuvveti olduğu sürece devam 

edecektir. Isı aktarımındaki fiziksel mekanizma faz 

değişimine dayandığı için ısı borusu çok yüksek miktarda ısı 

aktarımı sağlar. Şekil 2’de ısı borusunun çalışma şekli ve 

yapısı verilmiştir. 

 

 

Şekil 2. Isı borusu: Çalışma şekli (a) ve kesit görünüşü (b)  [5] 

Bu çalışmanın amacı, ısı borularının tanımı ve temel 

çalışma prensibi, ısı borusu türleri ve bu türlere özgü 

karakteristikler, ısı borusu bileşenleri ve uygulama alanları ile 

ilgili bilgiler sunmaktır. 

II. ISI BORUSU TÜRLERİ 

Isı boruları, tasarım konusunda geniş bir esnekliğe sahip 

olup, kullanım alanı ve amaçlarına göre çok farklı formlarda 

üretilebilmektedirler. Ayrıca, ısı borularının çalışmasını 

sağlayan etkin kuvvet de kullanım amacına veya tasarıma 

göre değişebilmektedir. Literatürde yer alan ısı borusu türleri 

aşağıda detaylı olarak verilmiştir.     

A. Geleneksel Isı Borusu 

Geleneksel ısı borusu kavramı, dairesel veya dikdörtgensel 

kesite sahip, içerisinde belli bir miktar iş akışkanı ve fitil 

bulunan kapalı bir hacmi ifade etmektedir. Bu tür ısı 

borularında sıvının buharlaştırıcı bölümüne dönmesini 

sağlayan etkin mekanizma kılcallık kuvvetidir. Ayrıca, ısı 

borusu buharlaştırıcı bölge, adyabatik bölge ve yoğuşturucu 

bölgelerinin her üçünü de içermektedir. Isı boruları için ifade 

edilen genel yapıya ve çalışma prensibine sahiptirler. 

Yoğuşturucu bölgesine kıyasla daha sıcak olan buharlaştırıcı 

bölgesinde sıvı fazdan buhar fazına; soğuk olan yoğuşturucu 

bölgesinde ise buhar fazından sıvı fazına doğru faz 

değişimleri gerçekleşir. Sonuç olarak her iki uç bölgede de 

faz değişimi söz konusudur ve bu bölümlerdeki basınçlar 

aynı zamanda ilgili koşullardaki doyma basınçlarıdır. 

Dolayısıyla, buharlaştırıcı bölümünden yoğuşturucu 

bölümüne doğru (yüksek basınçtan düşük basınca doğru) 

kanalın iç bölgesi boyunca iş akışkanı hareket eder. 

Yoğuşturucu bölümünde yoğuşan iş akışkanı fitilli yapı 

boyunca kılcallık kuvveti etkisiyle buharlaştırıcı bölümüne 

geri döner. Sıvının kanal içerisindeki çevriminde etkin 

kuvvetin kılcallık olması sebebiyle, yer çekimi etkisinin 

olmadığı yatay pozisyonlarda da çalışabilme avantajına 

sahiptirler. Ancak, fitilli yapının varlığı ve zamanla deforme 

olabilmesi sebebiyle bazı dezavantajları söz konusudur.   

Geleneksel ısı borusunun şematik resmi Şekil 3’te 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 3. Geleneksel Isı Borusu [6] 

B. Minyatür ve Mikro Ölçekli Isı Borusu 

Üretim teknikleri gün geçtikçe gelişmektedir. Bunun 

sonucu olarak elektronik bileşenler, mini ve mikro boyutlarda 

üretilebilmektedir. Gelişim sadece üretim yöntemleriyle 

sınırlı olmayıp, elektronik sistemlerin işlem kapasiteleri de 

artmaktadır. Bunun sonucu olarak daha fonksiyonel, 

boyutları daha küçük ve hafif sistemler geliştirilmektedir. 

Böylece, sağlık sektörü, savunma sanayisi, otomotiv sektörü 

ve toplumun beklentileri karşılanmaktadır. Artan işlem 

kapasitelerine karşı azalan boyutlar, elektronik sistemler için 

yüksek termal yoğunlukları ifade etmektedir. Sistem 

güvenliği için etkili ısıl kontrol yöntemleriyle açığa çıkan ısı 

akılarının sistemlerden uzaklaştırılması gerekmektedir. Bu 

gibi sistemler için geliştirilen ve mini/mikro boyutlara sahip 

olan ısı borularına minyatür ve/veya mikro ölçekli ısı boruları 

adı verilmektedir. Buradaki sınıflandırma sadece geometrik 

boyutlarla ilgili olup, farklı türlerdeki ısı boruları mini/mikro 

ölçekte üretildikleri takdirde bu kapsamda değerlendirilebilir. 

0.5 ile 5 mm arasında hidrolik çapa sahip bir ısı borusu 

minyatür ısı borusu olarak tanımlanır [7]. Boyları genellikle 

100 mm ile 300 mm arasında değişmektedir [8]. Mikro ısı 

boruları ise 10 ila 500  μm aralığında bir hidrolik çapa 

sahiptir [9]. 

C. Düz Plakalı Isı Borusu 

Düz plakalı ısı borusu, dikdörtgen şeklindeki levhaların 

birleştirilmesi ile oluşturulur. Çalışma mekanizmaları,  

geleneksel dairesel ısı borusundaki gibidir. İkisi arasındaki 

temel fark, elde edilecek geniş bir yüzey alanı üzerine sıvı 

dağılmasını sağlamak için fitilin aldığı şekildir. Bu şekildeki 

ısı borusunun ana özelliği, yüzey boyunca çok küçük sıcaklık 

gradyanlı bir yüzey üretme kabiliyetidir. Bu izotermal yüzey, 

ısıtıcı tarafından üretilmiş sıcak bölgeleri üniform hale 

getirmek ve soğutmak için kullanılabilir. [10] Şekil 4’te düz 

plakalı ısı borusunun şematik resmi verilmiştir.  

 

 

Şekil-4: Düz Plaka Isı Borusu [11] 

D. Döngülü Isı Borusu 

Döngülü ısı boruları 1980’li yılların başlarında Rusya’da 

icat edilmiştir. Şekil 5’te görüldüğü gibi sistem bir 

buharlaştırıcı bölümü, yoğuşturucu bölümü, telafi odası 

(compensation chamber), buhar ve sıvı geçiş hatlarından 

oluşmaktadır. Döngülü ısı borusunda fitil sadece 

buharlaştırıcı ve telafi odasında yer almaktadır. Buharlaştırıcı 
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bölgesi içindeki fitil gözeneklerinin uygun değerde olması, 

döngüyü sağlayan kılcallık için önemlidir. Telafi odasındaki 

fitilin gözenek boyutları sıvı giriş-çıkışını sağlamak için 

buharlaştırıcı bölgesindeki fitile göre daha büyüktür. 

Döngülü ısı borusunun çalışma prensibi şu şekilde 

açıklanabilir: Buharlaştırıcıya giren ısı ile beraber sıvı 

buharlaşır ve buharlaştırıcı içindeki fitilde buhar-sıvı ara 

yüzeyinde kılcal kuvvetler oluşur. Bu kuvvetlerin etkisiyle 

buhar yoğuşturucuya kadar taşınır. Buhar yoğuşturucu 

bölgesinde sıvı hale geldikten sonra tekrar kılcal kuvvetler 

etkisiyle buharlaştırıcıya gider. Telafi odası ise fazla suyu 

depolar ve sistemin çalışma sıcaklığını kontrol eder [12]. Bu 

sistemlerin en önemli özelliği ortamdaki atık ısı sayesinde 

döngüyü sağlamaları ve hareketin sağlaması için dışardan bir 

kuvvete ihtiyaç duymayan pasif cihazlar olmasıdır. 

 

Şekil 5. Döngülü Isı Borusu [13] 

E. Yerçekimi Takviyeli Isı Borusu (Termosifon) 

Yerçekimi takviyeli ısı borusunun çalışması sırasında, 

buharlaştırıcı bölümüne uygulanan ısıl yük, iş akışkanının bir 

kısmının buharlaşmasına sebep olur. Isı borusunun içini 

dolduran saf buhar, yoğuşturucu bölgesinin soğuk olan 

duvarına temas edince, yoğuşmaya başlar. Yoğuşan akışkan, 

yerçekimi etkisiyle buharlaştırıcıya doğru hareket eder. Orada 

yeniden buharlaşır ve hızlı bir buhar akımı halinde yeniden 

yoğuşturucu bölgesine döner. Bu çevrim sırasında buhar 

hızları, aksi yönde ilerleyen sıvı akışına kıyasla, yüksek olup, 

bazı hallerde buhar hızının ses hızına yaklaştığı ve hatta ses 

üstü hızlara ulaştığı görülür [14]. Termosifonlar yer çekimi 

etkisiyle çalışan fitilsiz ısı borularıdır. Sadece düşey veya 

düşeye yakın konumlarda çalışabilirler. Fitilli yapının 

olmaması ve çalışmasındaki etkin mekanizmanın farklı 

olması sebebiyle geleneksel ısı borularından ayrılırlar.  

F. Titreşimli Isı Borusu 

Titreşimli ısı boruları (TIB) verimliliği yüksek, hızlı ısıl 

tepkiye sahip basit yapılı cihazlardır. Isıl değişimlere hızlı 

tepki veren kılcal bir borunun kıvrımlar halinde bükülmesi 

veya düz bir plaka üzerine kıvrımlı kanallar açılmasıyla 

oluşturulurlar. Geleneksel ısı borularının aksine titreşimli ısı 

borularında fitilli yapı yoktur. Akışkan hareketi kendi 

kendine sürdürülebilir titreşim ve salınım hareketiyle 

sağlanır. Bu yüzden kullanılan borunun iç çapı çok önemlidir. 

Kılcallık etkisi ile akışkan boru içinde atımlı halde ilerler. 

 Titreşimli ısı borusu genel olarak iki çeşittir. Birincisi 

kapalı uçlu titreşimli ısı borusudur. Şekil 6’da gösterildiği 

gibi kapalı bir çevrim sağlamak için borunun uçları birbirine 

bağlanmıştır. İkincisi ise açık uçlu titreşimli ısı borusu olarak 

adlandırılır [15]. Bu tip ısı borularında ısı geçişi, kabarcıklı 

kaynama ve buharlaşma sonucu oluşan basınç dalgası sonucu 

akışkanın titreşerek ilerlemesi sonucu oluşur. 

 

Şekil 6. Titreşimli Isı Borusu [16] 

G. Değişken İletkenlikli Isı Borusu 

Değişken iletkenlikli ısı borusu, buharlaştırıcı bölgesinin 

sıcaklığını ve dolayısıyla onunla temas eden nesnenin 

sıcaklığını sabit bir değerde tutabilmektedir. Başka bir 

deyişle, değişken iletkenlikli ısı borusu sıcaklık regülatörleri 

olarak çalışır.  

Değişken iletkenlikli ısı borusunda, iş akışkanına ek olarak 

ısı borusuna yoğuşmayan gaz enjekte edilir. Yoğuşmayan gaz 

hacminin, yoğuşturucudan gelen ısı transferi ile doğrudan 

ilişkisi vardır. Isı borusu içindeki basınç arttıkça ve 

yoğuşmayan gazın hacmi azaldıkça, yoğuşturucu bölgesinin 

uzunluğu artar ve daha fazla ısı transferi gerçekleşir. Diğer 

taraftan, ısı borusu içindeki basınç azalırsa, yoğuşmayan 

gazın hacmi artar ve yoğuşturucu bölgesinin uzunluğu azalır, 

yoğuturucu bölgesinden dışarıya ısı transferi engellenir [17]. 

Sonuç olarak, buharlaşma sıcaklığındaki herhangi bir artış, 

yoğuşmayan gazın yoğuşturucu bölgesinde daha küçük bir 

hacme sıkıştırılmasına sebep olur ve yoğuşturucu bölgesinin 

artan uzunluğu sebebiyle büyük miktarda ısı aktarımı 

gerçekleşir. Tersine, buharlaştırıcı bölgesindeki sıcaklıkta 

meydana gelen herhangi bir düşüş, yoğuşturucu bölgesine 

temas eden buhar yüzeyinde bir azalmaya yol açar Bu 

nedenle, değişken iletkenlikli ısı borusunda, yoğuşturucu 

bölgesinin alanı sıcaklıktaki değişikliklere göre değişir ve ısı 

transfer değeri de orantılı olarak değişir. Şekil 7’de değişken 

iletkenlikli ısı borusunun şematik resmi verilmiştir. 

 

Şekil 7. Değişken İletkenlikli Isı Borusu [18] 
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H. Dönen Isı Borusu  

Grey tarafından 1969 yılında keşfedilen [19], dönen ısı 

boruları, ısı borusunun ekseni etrafında dönmesi sebebiyle bu 

isimle adlandırılmaktadır. Geleneksel ısı borularına benzer 

şekilde çalışırlar [20, 21]. Buharlaştırıcı ve yoğuşturucu 

bölümlerinde iş akışkanının faz değiştirmesi sonucu, ısı 

borusu üzerinde nispeten az bir sıcaklık düşüşüne ve buna 

karşın yüksek ısı transfer hızlarına olanak sağlarlar. Bu 

sebeple, bu tür cihazlarda tek fazlı ısı transfer cihazlarına 

kıyasla çok daha düşük bir ısıl direnç meydana gelir [22]. 

Dönen ısı borularında iş akışkanının dolaşımında rol oynayan 

temel kuvvet merkezkaç kuvvetidir. Bu durum, geleneksel ısı 

borularında bulunan fitilli yapıya olan ihtiyacı ortadan 

kaldırır [23]. 

Endüstriyel uygulamaların çoğu, dönen elektrikli 

makineler, ısı değiştiricileri ve yüksek hızda dönen kesme 

işlemlerini soğutmak için döner ısı borularını kullanır. Şekil 

8’de dönen ısı borusunun şematik resmi verilmiştir. 

 

Şekil 8. Dönen Isı Borusu [24] 

I. Konvansiyonel Olmayan Isı Boruları 

Isı borularının çoğunluğu silindirik veya dikdörtgen kesitli 

olsa da özel uygulamalar farklı geometrilere sahip ısı 

borularının kullanılmasını gerektirir. Örnekler arasında, 

mikro / minyatür ısı boruları, enine kesiti çokgen biçimli olan 

ısı borusu veya ısı borusunun uzunluğu boyunca değişen 

enine kesitler bulunmaktadır. Şekil 9’da değişken kesitli bir 

ısı borusunun şematik resmi verilmiştir. 

 

 

Şekil 9. Çokgen Kesitli Isı Borusu Tasarımı [25] 

III. ISI BORUSU YAPI ELEMANLARI 

Isı borusu 3 temel yapı elemanından oluşur: (1) İş 

akışkanı, (2) fitil ve (3) dış muhafaza. 

A. İş Akışkanı 

Bir ısı borusu tasarımı veya seçiminde dikkat edilecek en 

önemli hususlardan biri uygun iş akışkanın seçimidir. Isı 

borularında en çok kullanılan iş akışkanlarından bazıları 

Tablo 1’de verilmiştir. Isı borusundaki iş akışkanı, 

buharlaştırıcı bölgesinden aldığı ısıyı yoguşturucu bölgesine 

çok hızlı bir şekilde iletebilmelidir. Bu işlemi 

gerçekleştirebilmesi için, belirli özelliklere sahip olmalıdır. 

Kullanılacak akışkan, ısı borusu içerisine boru iç hacminin 

yaklaşık 1/3’ü oranında doldurulur (kabul edilen ideal dolum 

oranıdır. Çalışma koşullarına göre değişebilir). Isı borusu 

içerisine doldurulan akışkan miktarı üzerine yapılmış olan 

araştırmalarda ısıtma veriminin akışkan miktarlarına göre 

değiştiği belirlenmiştir. 

Tablo 1. Isı Borusunda Kullanılan İş Akışkanları ve uyumlu olduğu 

malzemeler [26] 

 

İşletme 

Aralığı (°C) 

 

Akışkan 

Cinsi 

Kaynama 

Noktası 

Sıcaklığı 

(°C) 

Gövde ve Fitil 

için Uygun 

Malzeme 

-200 ile -80 Nitrojen -196 Paslanmaz çelik 

-70 ile -60 Amonyak -33 Paslanmaz çelik 

-60 ile 40 Freon 134a -26,5 Paslanmaz çelik 

-40 ile 120 Freon 21 8,92 Paslanmaz çelik 

-10 ile 180 Freon 113 47,6 Paslanmaz çelik 

40 ile 220 Freon 114 92,8 Paslanmaz çelik 

-20 ile 120 Pentan 28 Paslanmaz çelik 

0 ile 120 Aseton 56,2 Bakır, 

Paslanmaz çelik 

10 ile 130 Metanol 65 Bakır, 

Paslanmaz çelik 

0 ile 130 Etanol 78,6 Bakır, 

Paslanmaz çelik 

10 ile 200 Su 100 Bakır, Nikel  

190 ile 500 Civa 356 Paslanmaz çelik 

 

400 ile 800 

 

Potasyum 

 

760 

Nikel, 

Paslanmaz çelik 

 

500 ile 900 

 

Sodyum 

 

883 

Nikel, 

Paslanmaz çelik 
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Kaynamanın gerçekleşmesi, ilk çalışmaya başlama ve 

akışkan-malzeme uygunlukları gibi konular ısı borusu 

tasarımında ve imalatında önceden bilinmesi gerekli olan 

parametrelerdir. Uygun bir iş akışkanının belirlenmesinde ilk 

dikkate alınacak konu buharlaşma sıcaklığıdır. Kullanılan iş 

akışkanları kritik özellikleri bakımından kaynama noktası, 

buharlaşma ısısı, diğer malzemelerle uyumluluk, ısıl 

iletkenlik, ıslatabilirlik, buhar basıncı, ısıl kararlılık, 

kinematik viskozite, yüzey gerilimi, donma noktası gibi 

özelliklerine göre değerlendirilir.  

Eksenel doğrultuda yüksek miktarda ısı aktarımı için iş 

akışkanının buharlaşma gizli ısısı yüksek olmalıdır. Yeterli 

pompalama kuvveti elde edebilmek için yüzey gerilimi 

yüksek olmalıdır. Yüzey ıslatma özeliği iyi olmalıdır. Isı 

transferinin iyileşmesi açısından ısıl iletkenliği yüksek 

olmalıdır. Akışın kolaylaşması açısından ise viskozitesi 

düşük olmalıdır. İş akışkanının kullanılan boru malzemesi 

ve/veya fitil malzemesi ile uyumlu olmaması durumunda iki 

temel problem ortaya çıkabilir: (1) akışkan içerisinde 

yoğuşmayan gaz üretimi ve (2) fitil veya dış muhafazanın iç 

yüzeylerinde kimyasal reaksiyonlar sonucunda deformasyon. 

Her iki problem de performans kaybına sebep olur.            

[27, 28, 29]. 

B. Fitil  

Bir ısı borusunun çalışması esnasında, iş akışkanı 

yoğuşturucu bölgesinden buharlaştırıcı bölgesine doğru fitil 

yardımıyla döner (ısı borusu türüne bağlı olarak). Fitildeki 

kılcallık fitilin iç yüzeyinde oluşur ve bu yüzeyde bir gerilme 

meydana gelir. Bu gerilme ile akışkan yüksek hızda fitilin iç 

yüzeyinde hareket eder [30].  

Fitillerin kullanıldığı ısı borularında, fitilli yapının sahip 

olması gereken en önemli özellik; kılcallık etkisi oluşturarak 

sıvı fazdaki iş akışkanının buharlaştırıcı bölgesine dönüşünü 

sağlayacak düzeyde gözenek büyüklüğüne sahip olmasıdır. 

Bu özellik minimum akış direnci için önemlidir [31]. Çalışma 

esnasında maksimum kılcal-pompalama basıncının artması 

küçük yüzey gözenekliğiyle sağlanabilir. 

İdeal bir fitilde bulunması gereken özellikler aşağıda 

belirtilmiştir. 

 Akışkan ve duvar malzemesine uyumlu olmalıdır. 

 Yüksek sıcaklıklarda bozulmamalıdır. 

 Sürtünme katsayısı düşük olmalıdır.  

 Sıcaklık değişimlerine bağlı olarak şekil bozukluğu 

ortaya çıkmamalıdır. 

 Emici özelliği bulunmamalı, ısı borusuna uygun 

çapta ve ölçüde olmalıdır. 

C. Dış Muhafaza 

Dış muhafazanın görevi ısı borusu içindeki akışkanı 

çevreden ayırmaktır. Bu nedenle dış muhafaza sızdırmaz 

olmalı, iç ve dış basınç farkına dayanabilmeli, akışkan ile dış 

ortam arasındaki ısı alışverişine olanak vermelidir. Dış 

muhafaza seçilirken dikkat edilecek hususlar; 

 Hem çevre şartlarına, hem de ısı borusu içindeki 

akışkanın şartlarına uygun olmalıdır. 

 Dayanıklılık ve ağırlık oranı uygun olmalıdır. 

 İmal usullerine uygun olmalıdır. (Kaynaklanabilme, 

makinede işlenebilme gibi). 

 Kullanılan akışkanlar tarafından ıslatılabilmelidir. 

Isı borusunu oluşturan elamanların birbiriyle uyumlu 

olması gerekmektedir. Malzemenin birbirine uygun olmaması 

halinde ortaya çıkan en önemli iki sorun korozyon ve 

yoğuşmayan gaz çıkmasına sebep olan reaksiyonların 

meydana gelmesidir [32]. Yoğuşmayan gaz, yoğuşturucuda 

birikerek akışı bloke edecek ve ısı geçişini olumsuz 

etkileyecektir. Dış muhafaza, iş akışkanıyla teması 

sonucunda erirse, malzemeden ayrılan parçalar akışla birlikte 

hareket ederek ısı borusunun yoğuşturucu bölümüne taşınır 

ve orada birikir. Bunun sonucu olarak yüzey üzerindeki 

üniform sıcaklık dağılımı bozulur ve akış hattında 

tıkanıklıklar meydana gelebilir. 

IV. ISI BORUSU UYGULAMALARI 

Malzeme işleme teknolojileri hızlı bir şekilde gelişmekte 

ve buna paralel olarak kompakt sistemler üretilebilmektedir. 

Gelişen teknoloji, aynı zamanda, işlem kapasitesi yüksek 

cihazlara olan talebi artırmaktadır. Performansı artan, buna 

karşı boyutları küçülen sistemlerdeki en önemli 

problemlerden biri açığa çıkan yüksek ısıl yoğunluklardır. 

Sistemlerin güvenli çalışma aralığında kalabilmesi ve 

performans kaybının yaşanmaması için etkili ısıl kontrol 

yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda en iyi 

çözüm yollarından biri pasif ısı transfer cihazı olan ısı 

borularının kullanımıdır. 

Elektronik parçaların küçülmesiyle ortaya çıkan en büyük 

problemlerden birisi de bu parçaların soğutma ihtiyaçlarının 

karşılanmasıdır. 1993 yılında Pentium işlemciler dünyaya 

tanıtıldıktan sonra işlemcilerin gücü yıldan yıla artış 

göstermiştir. 2000 yılına gelindiğinde işlemcilerin ısı akısı 

yaklaşık 10-15 W/cm2 iken 2010 yılında bu değer 120-150 

W/cm2’ye çıkmıştır. Ortalama bir dizüstü bilgisayarın gücü 

25-50 W, masaüstü cihazların gücü ise 80-150 W arasında 

değişmektedir. Bu nedenle, etkin ısıl kontrol yöntemlerine 

ihtiyaç duyulmaktadır. Elektronik ekipmanlarda meydana 

gelen (işlemcilerinde) ısınma problemini gidermede ısı 

boruları yaygın olarak kullanılmaktadır [33]. Şekil 10’da 

dizüstü bilgisayara yerleştirilmiş ısı borusunun resmi 

verilmiştir. 

 

 

Şekil 10. Dizüstü Bilgisayara Yerleştirilmiş Isı Borusu [34] 

Kalıp imalatı ve plastik enjeksiyon sırasında ergimiş 

olarak kalıba doldurulan plastik veya metal alaşımlar çok kısa 

bir sürede katılaştırılarak istenilen şekli alması sağlanır. 

Soğutma süresi kısaltılarak seri üretim hızlandırılmış olur. Bu 

nedenle ısının kalıptan çekilmesi çok önemlidir ve bu işlem 

ısı boruları ile gerçekleştirilebilir. 

Isı borusu özellikle uzay araçlarındaki ısıl problemlerin 

çözümünde başarı ile kullanılmaktadır. Uzay araçlarının 

yüzeyine gelen ısıl ışınımın düzgün olmaması, araç içinde 

büyük sıcaklık farklarının doğmasına sebep olur. Uzay 
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araçlarını çepeçevre saran ısı boruları yardımıyla bu aşırı 

sıcaklık farkları denge haline getirilmektedir [33].  

Isı borularının başka bir uygulama alanı uydulardır. 

Uydunun güneşe bakan yüzü aşırı ısınmakta, karanlık yüzü 

ise çok düşük sıcaklığa maruz kalmaktadır. Bu problemi 

gidermek için uydunun dış yüzeyine ısı borularından oluşan 

bir yapı yerleştirilir [32]. Böylece ısınan taraftan ısı 

borularıyla ısı geçişi sağlanarak uydu çevresel olarak sabit 

sıcaklıkta tutulmuş olur. 

Fotokopi makinelerinde ise buharlaştırıcı ve 

yoğuşturucunun radyal doğrultuda birbirlerinden ayrıldıkları 

dairesel ısı boruları kullanılır.  

Elektrik motorlarının çalışması esnasında meydana gelen 

sıcaklık artışlarını önlemek için rotorun çevresinde ısı 

borularını içeren tasarımlar kullanılmaktadır.  

Sıcak suya ya da kızgın buharlı boruların yakın çevresine 

yerleştirilen yer altı elektrik hatlarında da ısıl limitleri 

aşmamak için işletme ve bakım masraflarının uygun 

olmasından dolayı ısı boruları kullanılabilmektedir [35]. 

Fazla ısınan bölgelere yerleştirilen ısı boruları sayesinde 

soğutma sağlanmaktadır. 

İnsan vücudundaki tümörleri yok etmek için dondurucu 

cerrahi sondalar kullanılmaktadır. Bu tip cerrahi yöntemler, 

etrafındaki dokuya zarar vermediği ve çok az kanama ve 

ağrıya neden olduğu için tercih edilmektedir. Hastalıklı 

dokuyu tedavi etmek için hassas sıcaklık kontrolü sağlayan 

mikro ısı boruları kullanılan tıbbi sondalar da mevcuttur [36]. 

İklimlendirme sistemlerinde kullanılan ısı borularında 

soğutucu akışkan kullanılır. Bu tür sistemlerde geri dönen 

sıcak hava ile ısı borusunun buharlaştırıcı kısmı temas 

ettirilerek boru içindeki akışkan buharlaştırılır. Buharlaşan 

akışkan borunun diğer ucuna, bir başka ifade ile yoğuşturucu 

bölümüne hareket eder ve burada sistem içinde soğutulan 

hava ile soğutulur. Yoğuşan akışkan tekrar buharlaştırıcı 

bölümüne girerek çevrime devam eder. Bu sayede 

iklimlendirme konfor şartları iyileştirilir, havadaki nem 

miktarı azaltılır ve hava kalitesi arttırılır. Klima sistemlerinde 

ısı borusunun kullanılması ile yaklaşık %15 oranında enerji 

tasarrufu sağlanmaktadır [16]. 

Havacılık uygulamalarında, kanatların keskin uçları ve 

uçağın burun kısmı uçak hızı arttıkça 1500 K (1227 °C) gibi 

sıcaklık değerlerine ulaşabilmektedir. Bu durum uçakta 

kullanılan malzeme ve uçuş güvenliği açısından tehlike arz 

etmektedir. Kanadın sivri uçlu kısımları buharlaştırıcı görevi 

görürken, düz olan kısımları daha az ısındığı için yoğuşturucu 

görevi görür [33]. Ayrıca gaz türbin kanatçıklarının 

soğutulması da mikro ölçekli, minyatür ısı boruları ile 

yapılmaktadır. 

Kutup bölgeleri ya da dökümhane gibi çok düşük veya çok 

yüksek sıcaklık bölgelerinde çalışan meslek grupları, ciddi 

sağlık problemleri ile karşı karşıyadır. Aşırı soğuk bölgelerde 

uzuv donmaları sorun olurken, aşırı sıcak bölgelerde 

hipetermi görülmektedir. Isı borusu yerleştirilmiş eldiven, 

çorap ve kıyafetlerle uzuvlar arasında ısı geçişi sağlanarak bu 

gibi sorunların önüne geçilebilir. Soğuk iklimlerde, ısı 

boruları el ve ayak parmaklarının donmasının önüne geçmek 

için gövdeden ısı çekilebilir [35]. Şekil 11’de soğuk iklimler 

için vücut ısısını kolun ön bölümünden ısı borularıyla 

parmaklara geçişini sağlayan eldivenin tasarımı verilmiştir. 

 

Şekil 11. Isı Borulu Eldiven Tasarımı [35] 

Kıvrılabilen bir boru kullanılarak, otomobillerin ısıtma 

devreleri ısı borusu ile çalıştırılabilir. Motorda egzoz 

manifolduna yerleştirilebilecek bir depo ile çekilen ısı, iç 

havalandırma ısı değiştiricisine bağlanan bir depo ile içeri 

alınır. Bu şekilde bir düzenleme ile otomobilin çabuk olarak 

ısıtılması temin edilir. Motorun çalışmasıyla otomobilin 

içindeki havada ısınmaya başlayacaktır. Böylece klasik 

ısıtıcılarda olduğu gibi motor soğutma suyunun ısınması için 

geçmesi gereken uzun zamana ihtiyaç yoktur. 

Ayrıcı ısı boruları; boru sisteminin stabilize edilmesi, atık 

ısıların tekrar kullanılması, jeotermal enerjinin kullanılması, 

enerji depolama, gaz türbini jeneratörlerinde ısı transfer 

elemanı olarak kullanılması, uçakların fren sistemlerinin 

soğutulması, otoyol ve köprülerin don tehlikesine karşı 

korunmasında, bacalardaki atık ısının geri kazanılmasında, 

nükleer santrallerin soğutulmasında, lazer aynalarının 

soğutulmasında, fırınların ısıtılmasında, tava ve tencerelerin 

homojen ısıtılmasında, güneş enerjisinde ve diğer birçok 

alanda uygulanabilmektedir. 

V. SONUÇLAR 

Bu çalışmada, modern ısıl kontrol yöntemlerinden biri olan 

ısı boruları kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Isı borularının 

tanımı, önemi, çalıma prensibi, temel yapı bileşenleri, türleri, 

seçim kriterleri ve kullanım alanları konularında literatürde 

var olan bilgiler derlenerek sunulmuştur.    
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Abstract – Today, human beings encounter countless visual narratives every day and sometimes they can construct reality 

through these narratives. Creation of perfect visual images for perfect visual appeal also brings along with the sense of “ideal 

beauty". Transmisions of idealized beauty shows itself clearly in the advertisement messages we are exposed to at any time. In 

the images presented by advertising along with the function of creating meaning, instead of reality, there are images of men and 

women with certain physical characteristics comes in front of us. In terms of setting these beauty standarts Photoshop is the most 

preferred design program in the advertising sector. Possiblities of all changes can be made on the photos with this program causes 

that creation of perfect bodies to be perceived as real by individuals. 

Making sense of themselves through the physical appearance and self-confidence relationship of young people, the study aims 

to show their influence on the beauty emphasis and presentation in advertising. In order to reveal young peoples’ impact on the 

beauty emphasis and presentation in advertising interviews were conducted with 13 university students who were studying at 

Istanbul Aydın University and Nişantaşı University between the ages of 20 and 30 in the study. Semi-structured questions aimed 

at exposing the impact Photoshop in advertising. Interviews with participants in the study shows that despite of being aware of 

the fact that the beauty presented, especially the ads, is not real, however they still need to shape their physical appearance while 

expressing themselves in line with the “ideal beauty” concept. Accordingly, it shows that replaces of the physical appearance 

into an idealized conception of the physical appearance also can create a lack of self-confidence and unhappiness in psychological 

sense. 

Keywords – Advertisement, Using sense of beauty, Photoshop 

 

I. GİRİŞ 

 

Günümüzde tüketim ekonomisinin yönlendirmesiyle adeta 

sürekli tüketmeye güdülenen bireyler için mükemmel güzellik, 

neredeyse ulaşılması gereken bir amaç olarak 

belirlenmektedir. Bu bağlamda yaşadığımız bu tüketim 

çağında tüketilen şeyler arasında diğer nesnelerden daha güzel, 

kıymetli ve daha fazla yan anlamlar yüklenen nesne olarak 

karşımıza “Beden” çıkmaktadır. Bedenin yeniden keşfi, 

reklam, moda, kitle kültüründe yer alışı ve etrafını kuşatan 

sağlık, perhiz, gençlik gibi anlatılar, bedeni günümüzde 

kurtuluş nesnesine dönüştürmekte, bunun sonucunda, beden 

ruhun yerini almaktadır. Bu anlayış güzelliği değiş tokuş 

edilen bir göstergeler malzemesi dönüştürmekte, bir gösterge, 

değer olarak işlev görmesine neden olmaktadır. Baudrillard 

bunu “Güzel olmak iş dünyasındaki başarı gibi beden 

düzeyinde seçilmiş olma göstergesidir” şeklinde 

belirtmektedir (Baudrillard, 2000: 163-168). Bunun 

aktarılmasında özellikle reklamın büyük payı bulunmaktadır. 

Reklamlarda “idealize edilmiş güzellik kalıplarında” cinsel 

bir nesne olarak sunulan kadını, reklamın hedef kitlesi olan 

kadınlar izlediklerinde, yaratılan ideal güzellik algısı 

karşısında bu modellerle özdeşim kurarak onlar gibi olmaya 

öykünmektedirler (Elden ve Bakır, 2010: 164). Özellikle 

kadınların hedef kitle olarak belirlendiği reklamlarda 

Goldman’ın savunduğu gibi kadın vücudu genel olarak 

dudaklar, gözler, yanak, saç, kalça, bel, uyluk, deri ve eller 

olmak üzere adeta ‘zones of consumption’ ‘Tüketim 

Bölgeleriyle’ eşanlamlı hale getirilmiştir (Goldman, 1992: 

132). Bu bağlamda son yıllarda reklamlardan nasıl 

etkilendiğimiz konusu üzerine yoğunlaşan çalışmalarda, her 

yaş grubundan tüketicilerde reklamların doğrudan bir etkisi 

olarak ‘görünüş takıntıları’ ve ‘yeme bozukluklarının’ geliştiği 

ortaya çıkmıştır. Bu duruma sebep olan temel neden 

‘mükemmel beden ve yüz’ hayalinin reklamlarda gerçekçi 

olmayan görüntülerle yaratılıp bu ‘hayali mükemmelliğin’ 

normalleştirilmeye çalışılması gösterilmektedir (URL 1). 

 

Dolayısıyla özellikle fotoğraf üzerinde etkili bir biçimde 

çeşitli düzenlemeler yapabilme imkânı tanıyan ve bu amaçla 

oldukça geniş araçlarla donatılmış olan Photoshop Bilgisayar 

Grafik Programı reklam sektöründe tercih edilen bir reklam 

tasarım aracı olarak kullanılmaktadır. Fotoğraf üzerinde gözle 

ayırt edilemeyecek ayarlarda rötuşların yapılabilmesine imkân 

tanıyan Photoshop sayesinde fotoğraftaki tüm kusurlar ve kötü 

ya da istenilmeyen görüntüler kullanılan araçlar sayesinde 

istenilen estetik görünüme dönüştürülebilir (URL 2).  Bu 

noktada kişilerin kısa süre içerisinde Photoshopla adeta estetik 

ameliyat yapılırcasına fiziki görünüşleri düzeltilerek ‘ideal 

güzelliğe’ ulaşabilmeleri sağlanmaktadır. Ne var ki, 

Photoshopla insanlara sunulan gerçek olamayacak kadar 
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küçük bir bele, büyük kalça ve göğüslere sahip olabilme hayali 

ideal güzellik uğruna insanları kilo verebilmek için aç kalma 

gibi zorlu bir mücadele içine sokarak iştahsızlık ve anoreksiya 

ve hatta ölüme kadar gidebilecek organ yetmezliği gibi 

felaketlere neden olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı 

Özellikle gençlerin fiziki görünüş ve özgüven ilişkisi 

üzerinden kendilerine dair anlamlandırma yaparak, 

reklamlardaki güzellik vurgusu ve sunumundan nasıl 

etkilendiğini göstermek adına, Photoshop’un reklamlardaki 

kullanımının gençler üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu 

araştırmaya, Nişantaşı Üniversitesi ve İstanbul Aydın 

Üniversitesi öğrencileri dâhil edilmiştir. Çalışmada, 

Photoshop’un reklamlardaki kullanımının gençler üzerindeki 

etkisi incelenirken toplumsal bir fayda yaratmak anlamında 

soruna dair farklı görüş ve yönelime sahip kişilerle 

derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Alınan cevaplar 

ışığında Photoshop’un reklamlardaki kullanımının yarattığı 

etkiden kaynaklanan sorunun çözümüne yönelik bir iddia 

ortaya koymak yerine çözüm sunumlarının işaret ettiği öğelere 

dikkat çekilmektedir. 

 

Reklam üzerinden anlam yaratımı ve Güzellik algısı 

 

Reklamı tanımlarken, sadece ürün ve hizmet duyurulması 

olarak ele almak, reklamın karmaşık ve kapsamlı yapısını 

açıklamak için yeterli olmamaktadır. Reklam, duyurumun 

ötesinde, tüketicilerin tutum ve davranışlarını etkileyerek 

satmak üzerine oluşturulmuş bir strateji olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Peltekoğlu, 2010: 4). Reklamın bu tutum ve 

davranışlara etki edebilmesi için tüketiciyi bilgilendirmesi, 

olumlu tutum ve davranışların sürdürülebilmesi için de onları 

etkilemesi gerekmektedir. Bu noktada reklamcı alıcısını ikna 

etmek durumundadır (Elden ve Bakır, 2010: 31). Her geçen 

gün artan ürün ve hizmet çeşitleri kuruluş ve tüketicileri farklı 

nedenlerle zorlamaktadır. Kuruluşlar müşteri sadakatini 

sağlamaya çalışırken tüketiciler sayısız mesaj içeren iletiler 

karşısında seçim yapmaya çalışmaktadırlar. Ürünler ve 

hizmetler arasındaki farkların azalması, aynı özelliğe sahip 

ürünlerin çoğalması bu seçimi güçleştirmektedir. Reklam 

aktarımları fonksiyonel özellikleri ortaya koyduğunda “hızlı, 

güçlü, dayanıklı” gibi işlevler artık günümüz tüketicisi için çok 

ayırt edici kabul edilmemekte, “ne vaat ediyor?” sorusunun 

cevabı, etkiyi belirlemektedir. Reklam yoluyla aktarılan bu 

vaatlerin gerçekleştirile bilirliği önem taşımaktadır. 

 

Batı, günümüzün reklamcılık anlayışında, reklamların ürün 

ve hizmete yönelik doğrudan bir bilgilendirmeye gitmek 

yerine, ürünleri birtakım duygularla eşleştirerek tanıtımı 

gerçekleştirdiklerini belirtmektedir.  Bunun için de popüler 

kültür ürünlerinden aldıkları simgeleri kullandıklarını 

söylemektedir. Bu noktadan baktığımızda, reklamın bize 

sunduğunun sadece satın alınması istenen ürünün doğasında 

yer alan nitelikler olmadığını görmekteyiz. Reklamlar, tüm bu 

ürünlerin bizler için bir şey ifade etmesini sağlamaya 

çalışmakta, bunu da gündelik hayatın içerisinde yer alan 

nesneleri, şeyleri şekillendirerek karşımıza koymaktadır (Batı, 

2005: 176). Reklamın şeyleri bize satmak işlevi, beraberinde 

anlam yapıları yaratmak işlevini de getirmektedir. Williams’ a 

göre, “şeyleri bize satmak” bir anlam sürecini gerektirir.  

Reklamlar satmaya çalıştıkları ürünlerin nitelik ve özellikleri 

kadar, bu ürünlerin insanlar için bir şey ifade eder hale 

gelebildiği biçimi de dikkate almalıdırlar (Williamson, 2000: 

12). İnsanların beklenti, istek ve arzuları zaman içerisinde 

değişmekte, bunları karşılayacak şeylerde anlamlar 

aramaktadır. Şampuanın saçı temizlemesi kadar, çekiciliği 

artırarak toplum içerisinde dikkat çekici olabilme imkânı 

vermesi gibi anlatılar, temizlenme ihtiyacını fizyolojik bir 

durumdan çıkararak kendine güven, öz saygı anlamları 

yükleyerek mesajı oluşturmakta ve bunu sağlayan bir ürün 

olarak karşımıza çıkarmaktadır. İnsan ilişkilerini birebir ve 

yakın düzeyde yaşamasını kısıtlayan günümüz şartlarında 

bireyler en basit ihtiyaçların karşılanmasında bile bir değer 

algısı arayışı içerisine girmektedirler.  

 

Reklamcılık sadece ürünle ilgili bilgi vermek üzerine ya da 

promosyon amaçlı hareket etmemekte, imajlar kullanarak, 

satın alınacak arzu ve zevkleri manipüle etmeye yönelik 

hareket etmektedir (Harvey, 1997: 320). Boorstine göre 

reklamlar abartılı beklentileri beslemektedir. Bunun sebebi, 

gerçek ve görüntünün uyuşmaması, gerçeğe oranla 

görüntünün, daha canlı ve çarpıcı oluşudur. Reklam yoluyla 

sunulan imgeler gerçekmiş gibi hayatımızda yer alır, bu durum 

gerçek dünyaya karşı algı ve deneyimlerimizi de etkiler (Dyer, 

2010: 126). Reklam olgusunun görsel ve sözel anlamda 

incelenmesi, reklamların ürünlerini tanıtmak amacının 

ötesinde, onların arka planlarında yer alan mesajları 

görebilmemize ve anlamlandırabilmemize de olanak 

sağlamaktadır. Reklamlar da farklılık yaratmak için 

düzenlenmiş göstergeleri kullanarak farklı olmak zorundadır. 

Ürünler arasında diğerlerine göre farklılık yaratmanın en 

önemli yolu ayırt edici bir görüntü bulmaktır. Baudrillard 

reklamın anlamaya, öğrenmeye değil, umut etmeye yol açtığı 

ölçüde kehanet sözü olduğunu söylemektedir. Reklamın etkili 

olma tarzının, söyledikleriyle önceden var olan gerçeği değil, 

yaydığı kehanet göstergesinin gerekliği üzerinden sonradan 

gelecek bir doğrulamayı varsayarak gerçekleştirdiğini 

belirtmektedir (Baudrillard, 2000: 162). 

 

 

Vigarello, Güzelliğin Tarihi’nde geçmişten bugüne fiziksel 

mükemmelliğin işaretlerinin değiştiğini söylemektedir. 

Mutlak güzellik anlayışı, yerini tekil güzellik arayışlarına 

bırakmıştır. Görünüşü yeniden yapılandırmaya imkân 

sağlayan, bakım yöntemleri, ürünler, cerrahi müdahaleler 

yoluyla süslenme en yoğun olduğu dönemi yaşamaktadır. 

Süslenme anlayışı doğal olarak var olan ya da herkesin sahip 

olmadığı düşünülen güzelliği, herkesin hizmetine sunarak 

daha da önem kazanmaktadır. Vigarello, bu süsün bireysel 

mutluluk için baskın bir amaç haline dönüştüğünü, toplum 

merkezine yerleşmiş sonsuz bir arayış olarak verildiğini 

belirtmektedir (Vigarello, 2004: 279).    

 

Kadının varlığını görsel unsurlar üzerinden 

değerlendirilmesi, yaşadığımız tüketim kültüründe erkek 

egemen anlatılar yoluyla işlenmekte ve medya yoluyla ideal 

güzellik çerçevesi şeklinde aktarılmaktadır. Belirli ölçütlere 

göre aktarılan güzellik tanımı, kadını birey olmaktan 

çıkarmakta bir araç, süs ve seks imgesine dönüştürmektedir. 

Bunun aktarılmasında medyanın televizyon, dergi, ilan ya da 

sosyal ortamlardan yararlanarak büyük payı bulunmaktadır 

(Güzel, 2013: 82). 

 

Reklamlar, mal ve hizmetler hakkında tüketicileri 

bilgilendirme işlevini yerine getirmenin yanı sıra; toplumsal 

bir değer yaratma işlevini de üstlenmektedir. Reklamlar, 
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öznelere, egemen ideoloji içinde kendilerine bir yer edinme 

sürecinde kimliklerini tanımlayabilecekleri birer ayna 

tutmaktadır. Ürünü kullanma yoluyla, yeni bir kimlik 

edinebilmelerini sağlamaktadır. Tüketimin hayat biçimi haline 

geldiği günümüzde, reklamlar, bir nesne daha satın alarak 

kendimizi ya da hayatlarımızı değiştirmemizi önermektedir. 

Bu değişikliğe inandırmak için de yüzeysel görünüşü 

değişmiş, böylece kıskanılacak duruma gelmiş insanlar 

gösterilmektedir. Reklamın çekicilik üretme süreci 

olduğundan hareketle, kıskanılacak durumun çekici olmak 

anlamını yansıtması istenmektedir (Berger, 2010: 131). 

Çekicilik kavramı beraberinde güzellik algısını da 

getirmektedir. Günümüzde güzellik algısı, farklı kültürlerin 

kendi özgü yapılarını barındırmaktan, dünya üzerinde ortak 

gelişen benzer bir güzellik anlayışına yönelmektedir.  

Beraberinde beğenilmek ve takdir görmeyi getiren güzel olma 

arzusu medya yolu ile genel bir güzellik tarifinin oluşumu ile 

karşımıza çıkmaktadır (Soydaş, 2010: 42). Farklı kültürel 

özelliklerin kendine has unsurları bir araya getirilip ideal 

güzellik formu oluşturulmakta ve bu durum bir güzellik 

standardına dönüştürülmektedir. Moda anlayışı günümüzde 

giysiler kadar beden üzerindeki değişiklikleri de içerir 

olmaktadır. Standartlaştırılan bu ideal güzellik uğruna beden 

üzerinde müdahaleliler tercih edilmektedir (Saygılıgil, 2016: 

200). Modellerin çok güzel, çekici ve kadınsı olmalarını 

sağlayan ürünlere sahip olarak, onlar gibi olmaya çalışan 

kadınlara reklamlar, beğenilmenin, cinsel anlamda arzulanır 

olmanın anahtarını sunmaktadır (Elden ve Bakır, 2010: 164).  

 

Baudrillard gerçekliğin günümüzde minyatürleştirilmiş 

hücreler, matriksler, bellekler ve komut hücreler tarafından 

üretildiğini söylemektedir. Sonsuz kere yeniden üretimi 

mümkün olan, işlemsel bir gerçek karşımıza çıkmaktadır. 

Düşsellikten yoksun, sentetik bir şekilde üretilen bu gerçek 

diğer adıyla hipergerçek ile tüm gösteren sistemlerin tasfiye 

edildiği bir simülasyon çağına girilmiştir (Baudrillard, 2011: 

15).    

 Photoshopla ideal güzellik ve kabul görme 

 

Photoshop bilgisayar yazılımı olarak 1980’lerin sonlarında 

Thomas ve John Knoll kardeşler tarafından geliştirilmiştir. 

Knoll kardeşlerinin bu yazılımı geliştirmekteki amaçları o 

yıllarda henüz çok gelişmemiş olan kamera teknolojilerinin 

imajların gerçek görüntülerini yakalayamamasından 

kaynaklanan büyük bir eksikliği Photoshopla telafi ederek 

imaj üzerinde düzenlemeler yaparak gerçek görüntüsüne 

dönüştürüp tekrar yaratmaktır (URL 2).  Snicers çikolata 

reklamı John Knoll tarafından ilk defa Photoshop kullanılarak 

tasarlanmış bir reklam örneğidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figür 1 Snicers çikolata reklamı John Knoll tarafından ilk defa Photoshop 

kullanılarak tasarlanmış bir reklam örneğidir. Kaynak:  (URL 2) 

İmajların tekrar yaratılması amacıyla geliştirilen Photoshop 

günümüzde hem masa üstü yayıncılık alanında hem de 

internet tabanlı yayıncılık alanlarında Vektörel ve Bitmap 

grafiklerin tasarımında ihtiyaç duyulan bir dijital grafik 

tasarım programı olarak birçok farklı sektörde farklı 

amaçlarda kullanılmaktadır.  Dijital ortamda bu formattaki 

grafikler temelde çizgiler ve bezier eğrilerinden oluşur 

bunlara vekteröl grafikler denilir. Bu nedenle ölçeklendirme 

işlemlerinde herhangi bir bozulmaya uğramazlar. Dijital 

ortamda bu formattaki grafikler noktalardan diğer bir deyişle 

piksellerden oluşurlar bunlara bitmap grafikler denilir. Bu 

nedenle bu grafiklere aynı zamanda “Raster Graphic” de 

denilir. Pikseller grafiğe ait renk bilgisini kareler içerisinde 

tutarak bunların birleştirilmesi ile tüm grafiğe ait görüntüyü 

oluştururlar (Gümüştepe, 2005). 

 

Photoshop sayesinde internet tabanlı yayıncılıkta ve masa 

üstü yayıncılıkta kullanılan grafikler insan gözünün ayırt 

edemeyeceği şekilde çeşitli formlara çeşitli grafik biçimlerine 

dönüştürülebilmektedir. (URL 2).   

 

Reklam üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında, her 

birinde aşırı güzelliğin ‘ideal bir kültür’ olduğu görülmektedir. 

Bu noktada kişilerin kısa süre içerisinde Photoshopla adeta 

estetik ameliyat yapılırcasına fiziki görünüşleri düzeltilerek 

‘ideal güzelliğe’ ulaşabilmeleri sağlanmaktadır. Dolayısıyla, 

reklamlarda ve sosyal medya araçlarında Photoshop 

kullanımını daha aşırı hale geldikçe, ideal kültür olarak 

normalleştirilen aşırı güzel olma‘ideal güzelliğe’ sahip 

olabilme arzusu daha da aşırı hal almaktadır. 

 

Günümüzde gerek reklamlarda ve gerekse sosyal medya 

araçlarında Photoshop’la büyüyen genç neslin neredeyse 

plastik cerrahinin güzel olmak için gereken tek bir yol 

olduğuna inanmalarına çalışılmaktadır. Özellikle moda 

dünyasındaki mankenlerin daha ince ve daha zayıf olma 

çabaları insan sağlığını tehdit eden sorunların başında gelen 

Anoreksiya ve Bulimiya gibi rahatsızlıkların ülkeden ülkeye 

hızla yayılarak çoğalmasına neden olmaktadır. 

 

İnsanların fizyolojik ihtiyaçları kadar psikolojik ihtiyaçları 

da bulunmaktadır. İnsanlar için, var oluşlarını ortaya 

koyabilmek, bunu anlamlandırmak, onaylanmak, sevilmek, 

saygı duyulmak ve değerli olduklarının hissettirilmesi 
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yaşamlarını sürdürebilmek için çok önemlidir.  Maslow’un 

ihtiyaçlar hiyerarşisinde basamaklandırdığı ihtiyaçlardan, 

fizyolojik ve güvenlik ihtiyacının arkasından sevgi, saygı ve 

kendini gerçekleştirmenin gelmesi sosyal bir varlık olan insan 

için diğer insanlarla birlikte olmak ve onlar tarafından 

benimsenmenin ihtiyacını karşımıza getirmektedir. Ancak 

daha önce kişinin bu dünyada var oluşunu ortaya koymak ve 

buna bir anlam yüklemek istemesi gelmektedir. Bu anlam bir 

değer olgusunu içermeli, onaylanmalıdır (Arıcak, 2015: 27-

31).  Benlik saygısı, kişinin kendisi ile ilgili konulara ne kadar 

olumlu yaklaştığının bir ölçütüdür. Aynı zamanda, özdenetim 

sağlayabilmesi, kendini kontrol etmesi ve amaçlarına ulaşmak 

için önemli bir etkendir. Burada karşımıza çıkan önemli 

noktalardan biri kişinin benlik saygısını neyin üzerine kurduğu 

konusudur. Kişi benlik saygısını akademik başarıya ya da 

fiziksel görünüm gibi özelliklere dayandırabilmektedir. 

(Kağıtçıbaşı ve Cemalcılar, 2016: 262). Reklam sektöründe ve 

sosyal medyada son yıllarda büyük bir sorun haline gelen 

Photoshop sadece “güzellik standartlarını” belirlemekle 

kalmayıp toplumda “kabul görme” standartlarını belirlemesi 

de olağan hale gelmiştir. İngiltere’de New Look moda 

dergisinin kadınların kendi bedenlerine olan güvenleri 

konusunda yaptığı bir araştırma sonuçları, kadınların özellikle 

genç kızların okudukları moda dergilerinde modeller ve 

ünlülerin görüntülerinin dijital olarak nasıl değiştirilerek 

güzelleştirildikleri hakkında bilgilendirilmeleri konusunda 

hala uzun bir yol kat edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. 

Yaşları 18 ile 65 arasında 2000 kadın üzerinde yapılan bu 

araştırmaya göre, 18-24 yaş arası kadınların %15’nin 

okudukları moda dergilerindeki model ve ünlülerin 

görüntülerinin gerçek yaşantılarında göründükleri gibi 

olduklarına inandıklarına dair şaşırtıcı gerçekler ortaya 

çıkmıştır. Araştırma ayrıca, İngiltere’de yaşayan kadınların 

üçte birinin bedenleri hakkında son derece güvensiz 

olduklarını öne sürmektedir. 2000 kadın üzerine yapılan bu 

araştırma aynı zamanda kadınların %33’nün ulaşmak 

istedikleri ideal bedene sahip olmayı başaramayacaklarına 

inandıklarını göstermektedir (URL 3).  

 

Bu bağlamda, Amerikan Sağlık Örgütü üyesi (AMA board 

member) Doktor McAneny, reklamlarda modellerin 

görüntüsünün son derece değiştirilerek yansıtılan vücut imajı 

kişiler üzerinde gerçekçi olmayan beklentiler yaratabileceğini 

savunmaktadır. McAneny incelediği bir reklamda fotoğraftaki 

modelin belinin rötuş yapılarak çok belirgin bir biçimde 

inceltildiğini sonuç olarak modelin kafasının belinden daha 

geniş hale geldiğini vurgular. Dolayısıyla, özellikle ergenlik 

çağındaki çocuklarımızın ve gençlerimizin bu tür reklamlarda 

görülen modellerin gerçekçi olmayan yüz ve vücutlarının 

ancak Photoshop gibi bilgisayar yazılımlarıyla yapılan rötuşlar 

sonucunda oluşturulduğunun belirtilmesi konusunda duyarlı 

olmamızı bu nedenle yapılan bu tür çalışmaların durdurulması 

gerektiğini savunur (URL 2).   

 

 

Figür 2 McAneny incelediği bir reklamda fotoğraftaki Kaynak:  (URL 2) 

 

Güzelliğin idealize edilmesi özellikle yetişme çağındaki 

genç bireyler üzerinde olumsuz etkiler yaratabilmektedir.   

Dove’un 14 ülkeden 10-17 yaş aralığında 5000’in üzerinde 

katılımcı ile kızlardaki güzellik algısı ve özgüven konularında  

yaptığı, “ Dove 2017 Kızlarda Güzellik ve Özgüven 

Araştırması” dünya genelinde kızların yarısından fazlasının 

(yüzde 54’ü) fiziksel özgüveninin yüksek olmadığını 

göstermektedir. Araştırmanın Türkiye verilerine göre, 

dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de kızların %50’sinin fiziksel 

özgüveninin yüksek olmadığı dış görünüşle ilgili olarak 

özgüven eksikliği yaşayan 10 kızdan 7’sinin aileleri ya da 

arkadaşları ile görüşmekten ve ev dışındaki aktivitelere 

katılmaktan kaçındığı, 10 kızdan 8’inin yemek yemeyi 

bırakarak sağlıklarını riske attığı, 10 kızdan 7’sinin verdikleri 

kararın arkasında durmadığı veya kararlarını 

uygulayamadıkları görülmektedir. Diğer taraftan aynı 

araştırma verilerine göre; 10 kızdan 8’i mutluluk kaynağı 

olarak güzelliğe çok fazla vurgu yapıldığını, 10 kızdan 7’si 

medyadaki imajların değiştirildiğini veya manipüle edildiğini, 

Türkiye’de ve dünya genelinde 10 kızdan 7’sinin, bu 

mecralarda görülen kadın ve kızların sadece çok azının gerçek 

hayatta göründükleri gibi olduğunu düşündükleri 

görülmektedir. Bu veriler, kızların medyada gördükleri imajlar 

hakkındaki farkındalıklarının arttığını ve değişime 

yöneldiklerini göstermektedir (URL 4).  

 

Photoshop kullanımına karşı ünlülerin eylemleri 

 

Günümüzde bazı modellerin ve ünlülerin medya ve 

reklamlardaki görüntülerinin üzerinde çok fazla Photosop 

kullanılmasıyla gerçek olmayan mükemmelliğin yansıması 

olan imajlarına dikkat çekerek onları örnek alan özellikle 

çocuk ve gençlerin yanlış etkilenmeleri konusunda Photoshop 

kullanımına karşı eylemler başlattıkları görülmektedir. 

Photosop kullanımına karşı tepkilerinin gösteren ünlülerin 

gerçekleştirdikleri eylemlerden bazıları tarihsel sıralamasıyla 

şöyledir; 

 

Photosop kullanımına karşı gerçekleştirilen eylemlerin 

başında dünyaca ünlü Hollywood yıldızı oyuncu Brad Pit ve 

doğal portre fotoğrafçılığında detay ve yakın çekimleriyle 

bilinen fotoğrafçı Chuck Close’un 2009 yılında yapılan bu 

ortak çalışmayla W Magazin dergisinde yer alan ortak bir 

çalışması yer almaktadır. 
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Figür 3 Chuck Close’un 2009 yılında oyuncu Brad Pit ile yapılan 

çalışması Kaynak: (URL 5) W Magazin 

2013 yılında Glamour moda dergisinin kapağında “cildinin 

çok pürüzsüz” ve “saçlarının çok yumuşak” görünmesinin 

gerçek görüntüsüne asla uyuşmadığını dile getirerek 

Photoshop kullanımına karşı tepkisini gösteren diğer bir ünlü 

de dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga olmuştur (URL 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figür 4 Lady Gaga’nın 2013 yılında Glamour moda dergisinin 
kapağındaki Photoshop uygulaması Kaynak: (URL 2) 

 

 

2014 yılında Avustralyalı model Meaghan Kausman Fella 

Swim mayo firmasının reklamında kullanılan imajı üzerinde 

çok fazla Photosop kullanılmasına karşı kendi Instegram 

hesabında yayınladığı reklam çekimlerindeki orijinal 

Photoshoplanmamış fotoğrafının altına “midemi ve kalçamı 

incelterek, vücudum üzerinde çok büyük ölçüde değişiklik 

yapmışlar” sözleriyle Photosop kullanılmasına karşı tepkisini 

göstermiştir (URL 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figür 5 Avustralyalı model Meaghan Kausman Fella Swim mayo firmasının 
reklamında kullanılan imajı üzerinde Photosop kullanılması örneği Kaynak: 

(URL 2) 

 

Figür 6 Kate 

Winslet 2015 
yılında 

kozmetik 
firması 

L'Oréal ile 

yatığı 
reklamlarda 

Photoshop 

kullanımına 
karşı 

yürütülen 

kampanya 
Kaynak: 

(URL 6) 

 

Reklamlarda Photoshop kullanımına karşı tepkisini gösteren 

bir başka ünlü Kate Winslet 2015 yılında kozmetik firması 

L'Oréal ile yatığı reklam sözleşmesinde reklam fotoğraflarında 

oyuncunun yüzü üzerinde Photosop kullanılmaması şartını 

koyarak reklamlarda Photoshop kullanımına karşı yürütülen 

kampanyaya destek olur. Ünlü kişilerin görünüşlerinin 

özellikle onların hayranları olan gençler tarafından çok 

önemsendiğine dikkat çeken Winslet, ünlülerin genç nesillere 

karşı sorumlu olduklarını bu nedenle doğal, gerçek ve pozitif 

bir imaj sergilemelerinin gerektiğini savunur (URL 6). 2003 

yılında GQ dergisinin kapağında Kate Winslet 

Photoshoplanarak zayıflatılmış vücudu üzerinde yapılan 
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rötuşa karşı gelir. Winslet’ın BBC televizyonunda yaptığı 

ropörtajda bu durumu “Çekimlerin yapıldığı gün bana aslında 

fotoğrafın Polaroid hali gösterildi. Bacaklarımın üçte birini 

zayıflattıklarını size söyleyebilirim” diyerek açıkladı (URL 7). 

 
 

 

Figür 6 GQ dergisinin kapağında Kate Winslet Photoshoplanarak 
zayıflatılmış vücudu Kaynak: (URL 7). 

 

 Photoshop kullanımına karşı tüketici eylemleri 

 

Photosop kullanımına karşı tepkiler yanlızca ünlüler 

tarafında gerçekleşmekle kalmamış özellikle tüketicilerin de 

Photosop kullanımına karşı yürüttükleri eylemler oldukça ses 

getirmiştir. Photosop kullanımına karşı tepkilerinin gösteren 

tüketicilerin gerçekleştirdikleri eylemlerden bazıları tarihsel 

sıralamasıyla şöyledir; 

 

2012 yılında 14 yaşında Julia Bluhm, Amerikan gençlik 

dergisi olan Seventeen Magazin dergisine karşı dünyanın her 

yerinden “herkese çevresinde görmek istediği değişimi 

gerçekleştirebilmesi için olanak sağlayan ve hızla büyüyen 

küresel bağlamda dünyanın en büyük imza kampanya” sitesi 

olan Change.org web sitesinden bir imza kampanyası 

başlatmıştır (URL 8). Seventeen Magazin dergisinin editörü ve 

tüm çalışanlarının da imzalarıyla kampanyaya katılımlarını 

sağlayarak yaklaşık 86 bin imza toplayan Bluhm, Seventeen 

Magazin dergisi ile Photosop kullanımını kısıtlayan “Vücut 

Barış Antlaşması” (Body Peace Treaty) yapmıştır (URL 2).    

 
Figür 7 Julia Bluhm ile Amerikan gençlik dergisi olan Seventeen Magazin 

dergisi ile Photosop kullanımını kısıtlayan “Vücut Barış Antlaşması”  

Kaynak: (URL 2) 

Photoshop kullanımını kısıtlanması bağlamında Seventeen 

Magazin dergisinin “Vücut Barış Antlaşması” na göre (URL 

2); 

• Genç kızların vücut ve yüzlerinde ne şimdi ne de 

bundan sonra asla değişiklik yapılmayacak 

• Vücut şekli, cilt rengi, saçı, boyu ve kilosu gibi 

ayrımlar yapmadan her türlü güzelliği övülecek 

• Kilo veya vücut şekli ayrımı yapmaksızın her zaman 

sağlıklı gerçek kişiler ya da modeller kullanılacak  

 

Anorexiya hastası olan ve bu hatalığını yenen Erin 

Treloar’ın 2014 yılında Change.org web sitesi üzerinden 

“Hassas Güzellik Sohbetleri” (Raw Beauty Talks) adı altında 

başlattığı imza kampanyası ile  kadınların sağlıklı zihinsel 

yaşam ve sağlıklı bedensel imaj için Photosop kullanımına 

karşı eylem gerçekleştirmiştir (URL 9). 

 

Treloar aynı zamanda 2015 yılında twitter üzerinden 

“#LessIsMore” adı altında Photoshop kullanımına karşı bir 

başka imza kampanyası daha başlatmıştır (URL 10). 

 
Figür 8  Erin Treloar, Raw Beauty kurucus ve Beden Imajı Aktivisti. 

Kaynak: (URL 9) 

 

 Photoshop kullanımına karşı yeni reklam yasaları 

 

Amerika Birleşik Devletleri Kongresi ve Amerikan 

Hekimler Birliği (AMA) de tüketicilerin yanlış 

yönlendirilmesini ve reklamlarda Photoshop’un sınırsız ve 

kontrolsüz bir şekilde kullanımını denetim altına almak adına 

önemli adımlar attılar. Bu bağlamda, 2014 yılında Amerikan 

Hekimler Birliği (AMA) imajlar üzerinde Photoshop 

kullanılarak standartlara uygun olmayan gerçek dışı rötuşlar 

yapılmasına şiddetle karşı olduklarını ve bu tür uygulamaların 

kişiler üzerinde yeme bozuklukları ve sağlıksız imaj sorunları 

gibi çok önemli sağlık problemlerine neden olabileceklerini 

duyurdu (URL 1). 

 

Aynı yılda Amerika Birleşik Devletleri Kongresi de daha 

fazla sağduyulu ve güvenilir reklamların yapılmasını 

desteklemeye yönelik “Truth in Advertising Act of 2014”  

“2014 yılı Doğru Reklam Yasası”’nı kongrenin onayından 

geçirdi. Bu yasaya göre, reklamlarda ve diğer medyalarda 

ürünün satışını sağlamak amacıyla kullanılan imajlar üzerinde 

yapılacak değişiklikler kişilerin fiziksel karakterlerini aynen 

gösterecek biçimde uygulanacaktır. 

 

ABD doğru reklam yasasına benzer bir yasayı yüyürlülüğe 

koyan diğer bir ülke de Fransa olmuştur. Bu bağlamda, reklam 

endüstrisinde gerçekliğin kullanımının zorunluluk haline 

getirilmesi amacıyla “1 Ekim 2017 tarihinden itibaren 

yürürlüğe giren yasa ile birlikte Fransa’da ticari amaçla 

kullanılan tüm fotoğraflarda, kampanyada yer alan modelin 

bedeninin dijital ortamda değiştirilmesi durumunda 

“Photographie retouchée” yani “fotografik rötuş” ibaresinin 

kullanılması zorunlu hale getirilmiştir (URL 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figür 9  Fransa’da 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren “Photoshop 

yasağı” Kaynak: (URL 2) 
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Kamuoyunda “Photoshop yasağı” olarak bilinen uygulamaya 

göre; ticari amaçlı herhangi bir katalog, ilan, gazete veya 

dergide yer alan fotoğraflarda rötuş amaçlı yapılan her türlü 

müdahale ve değişiklik, bir uyarı notu ile tüketiciye 

bildirilecektir. (URL 12).   

Diğer yandan, hükümetlerin reklamlarda photoshop 

kullanımına karşı aldığı bu yeni yasal kararlar beraberinde bir 

sorunu çözerken bir başka sorun ortaya çıkarmaktadır. 

Photoshop kullanımına karşı alınan bu yeni yasal kararlardan 

global reklamcıların etkilenip etkilenmeyeceği konusu yeni bir 

tartışma konusunu gündeme getirmektedir. Bu konularda 

uzman hukukçu Geraint Lloyd-Taylor, “Fransa dışından gelen 

ve Fransa’da yer alan global reklam kampanyalarının söz 

konusu değişiklikten etkilenip etkilenmeyeceklerinin yüzde 

100 belli olmadığını belirtiyor” (URL 11).  

 

 

 

Yeni trend: pozitif vücut pazarlaması 

 

Hükümetlerin reklamlarda Photoshop kullanımına karşı 

aldığı yasal önlemler alınmasında çok daha öncesinde bazı 

şirketlerin bu konuda reklamlarında photoshop kullanımını 

azaltarak ve doğal, gerçek ve pozitif beden imajını teşvik eden 

mesajlar vermeleriyle bazı adımlar attığı görülmektedir. Bu 

şirketlerin başında 2000’li yılların başında dönemin en başarılı 

reklam kampanyası olarak nitelendirilen “Gerçek Güzellik” 

(Real Beauty) reklam kampanyasını başlatan Dove markası 

yer almaktadır. Bu kampanyanın en çarpıcı kısmı reklam 

afişinde çok farklı yaş, ırk ve bedenlere sahip model olmayan 

sıradan kadınların iç çamaşırlarıyla yer almasıdır (URL 2). 

Dove’nin tüm kadınlar için savundukları sözlerden biri, 

görsellerinde, rötuşlanmış, dijital oynama yapılarak 

oluşturulmuş kusursuz görseller yerine kadınlara gerçek 

halleriyle yer vermeleridir (URL 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Figür 10  Dove Gerçek Güzellik Kampanyası, Kaynak: (URL 13)  

 
II.YÖNTEM 

 

Çalışmada, Photoshop’un reklamlardaki kullanımının 

gençler üzerindeki etkisi incelenirken toplumsal bir fayda 

yaratmak anlamında soruna dair farklı görüş ve yönelime sahip 

kişilerle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Nitel araştırma 

yöntemleri içinde yer alan “görüşme” tekniği iletişim 

araştırmalarında oldukça kullanılmaktadır tekniğin çıkış 

noktası, “insanların ne düşündüğünü öğrenmek istiyorsan 

onlara sor” ilkesidir (Geray, 2014: 150). Çalışmada yaşları 20 

ile 30 yaş arasında değişen üniversite öğrencileri ile 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Üniversite öğrencileri ile 

çalışılmasındaki amaç farklı yaş gruplarının bu eğitim 

seviyesinde bulunabilmesi ve farklı bakış açılarını ortaya 

koyabilme imkânı tanımasıdır. Görüşme için 2017-2018 

Eğitim –Öğretim yılında, İstanbul Aydın Üniversitesi ve 

Nişantaşı Üniversitesi’nde okumakta olan öğrencilerden 

Tesadüfi olmayan örnekleme yöntemi ile 13 öğrenci 

seçilmiştir. Bu yöntem Nitel araştırmacıların ve ön araştırma 

yapanların sıklıkla kullandıkları bir yöntem olarak karşımıza 

çıkmaktadır (İslamoğlu, 2011: 173). Amaca uygun ve 

araştırmacının sübjektif yargılarından uzak olacak biçimde 

tesadüfi olmayan örnekleme yöntemleri ile oluşturulmuş bir 

örneklemden, tesadüfi örnekleme yöntemlerine göre 

oluşturulmuş bir örneklemden daha iyi sonuçlar almak olasıdır 

(Yükselen, 2006: 75). Görüşme sırasında katılımcılara Yarı-

Yapılandırılmış sorular yöneltilmiştir. Bu görüşme şekli için 

alanda yapılan yüz yüze görüşmeler ve bir grubun soruna 

odaklanması ile oluşan “odak grup görüşmesi” uygun 

örnekleri oluşturmaktadır (Bal, 2016: 163). 

 
Gerçekleştirilen görüşmelerde reklamlarda kullanılan kadın 

ve erkek imgelerinin görsellerinin ve bu görseller üzerinde 

yapılan Photoshop uygulamalarının yarattığı etkiyi ortaya 

koymayı hedefleyen yarı yapılandırılmış sorular sorulmuştur. 

Yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler 40-50 dakika arasında 

gerçekleşmiştir. 

III.BULGULAR 

 

Görüşme yapılan 13 katılımcının 6’si kız öğrenci, 7’si erkek 

öğrencilerden oluşmaktadır. Görüşme yapılan katılımcıların 

demografik özelliklerinden yaşları aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır.    

 

Tablo1.  Katılımcıların demografik özellikleri 

 

Yaş Kişi sayısı 

20 1 

21 3 

22 2 

23 1 

24 2 

27 1 

28 2 

30 1 

 

Reklamlarda kullanılan kadın ve erkek görsellerinin etkisini 

ölçmek üzere katılımcılara “Reklamlardaki modellerin 

görünümlerine öykünüyor musunuz?” sorusu yöneltilmiştir. 

Reklamın, satın alma kararını etkilemeye yönelik çekicilik 

unsurlarını, reklamda yer alan modellerin görsel görünümleri 

üzerinden yaratımına literatürde değinilmişti. Bu durumun 

gençler üzerindeki etkisini, bu görünümlerin özendirici, 

imrendirici bir etki oluşturup oluşturmadığını ortaya koymak 

adına yönelttiğimiz bu soruya; Katılımcıların 6’sı 

öykündüklerini ifade ederken, 4 katılımcı öykünmediklerini 

söylemiştir. 3 katılımcı bazı durumlarda öykünmenin 

gerçekleştiğini belirtmişlerdir. Öykündüklerini belirten 
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katılımcılardan bazıları görüşlerini şu şekilde ifade 

etmişlerdir: 

 
“Evet, reklamlar bilinçaltımıza yerleşiyor, göz aşinalığı yaratıyor. 

Farkında olmadan reklamlardaki modellerin görünümlerine özeniyoruz” (O. 

A, 22, erkek). 

 
 “Modellerin görünümleri beni etkiliyor. Çünkü modelin tarzında kendime 

yakın şeyler görüyor ve kendime yakıştırıyorum” (S. K., 23, erkek). 

 
“Evet, çünkü o kadar güzel görünüyorlar ki, psikolojimi bozuyorlar. Onlar 

gibi olmak isteyip mutsuz olmama neden oluyorlar” (Y. K., 30, kadın). 

 

Kimi katılımcılar bu özenimi bazı durumlara bağlayarak 

gerçekleştiğini ifade etmişlerdir. Buna göre verilen cevaplara 

örnekler şu şekildedir: 

 
“Genelde reklamlardan çok, izlediğimiz filmlerdeki karakterler beni 

etkiliyor. Reklamların ticari amaçlı hareket ettiğini bilmem, yapılan 

manipülasyonları bilmem biraz buna engel oluyor” (A. H., 27, kadın). 

 
“Genellikle evet, ancak modelin gerçek halini biliyorsam bazen yapaylık 

aklıma gelebiliyor ve düşüncem değişebiliyor” (Ş. Ö., 28, kadın). 

 
“Bazen, çünkü önemli işlerde yapılan model çekimleri uğradığı Photoshop 

etkileri göze hitap ediyor” (A. G., 21, erkek). 

 

Kesinlikle modellerin görünümlerine öykünmediklerini 

belirten katılımcıların görüşlerinden bazıları da şu şekildedir; 
 

“Hayır, çünkü kendim olmaya bakıyorum ve bu yüzden gerek 
duymuyorum” (A. A. C., 20, erkek). 

 

“Gerek duymuyorum. Bunun sebebi, reklamlardaki modellerin yaşam 
tarzlarının oynadıkları gibi olmadığını düşünüyorum” (D. D., 21, kadın). 

 
“Beğendiğim oyuncular oluyor, onların görünüşlerini beğeniyorum. Ama 

onlar gibi olmak gibi bir düşüncem bulunmuyor” (B. T., 21, kadın). 

 
“Aslında olmuyor, çünkü genel itibari ile ben reklamların bütünüyle bir 

ürünün pazarlanması ve bir içeriğin bize sunulması olduğunun farkındayım. 

Modeller ya da sunulan karakterler açısından bakacak olursak beni çok 
etkilemiyor” (Y. K., 24, erkek). 

 

“Reklamlarda gördüğünüz modellerin gerçek hayatta da 

aynı şekilde görüldüklerini düşünüyor musunuz?” 

Katılımcılara yöneltilen bu soruya, 12 kişi reklamlarda 

modellerin gerçek hayatta aynı şekilde göründüklerini 

düşünmedikleri yönünde cevap vermişlerdir. Aşağıda bu 

yönde verilen cevaplardan örnekler yer almaktadır: 

 
“Hayır düşünmüyorum. Çünkü reklam ve makyaj hileleri ile herkesi güzel 

gösterebilmek mümkün” (A. C. A., 20, erkek). 

 

“Hayır çünkü orada bir kurgu düzeni ile hazırlanıyorlar bu sebepten aynı 

göründüklerini düşünmüyorum” (B. K., 22, erkek). 

 

“Hayır düşünmüyorum. Çünkü reklamlarda neyi tanıtmak istiyorlarsa 
onlarla alakalı giyinip davranıyorlar. Benim düşüncem gerçekte çok 

farklılar” (O. A., 22, erkek). 

 
“Hayır düşünmüyorum. Hatta artık birçoğunun günlük hayattaki 

görünümlerine sosyal medya hesaplarından ulaşabiliyoruz ve sonuç genellikle 

günlük hayatta farklı oldukları” (Ş. Ö., 28, kadın). 
 

“Gerçek hayatta böyle olmadıklarını biliyorum Photoshopla 

farklılaştırılarak bütün doğallığın orijinalliğinin kaybolduğunu 
düşünüyorum” (Y. K., 30, kadın). 

 

“Normaldeki haliyle, makyajsız görüntülerinde oynama olmadan halleri 
çok farklı. Reklamlardaki hallerine baktığımızda o kadar kusursuzlar ki 

halbuki gerçek hayatta bir çok kusurları var” (B.Ç., 24, kadın). 

 

“Genellikle hayır çünkü Photoshop ile düzeltilmiş bir fotoğraf dikkatlice 

bakılınca bir kişi tarafından kolaylıkla fark edilebilir” (A. G., 21, erkek). 

 

Diğer taraftan reklamlarda yer alan modellerin bazı 

durumlarda günlük hayatlarında da aynı göründüklerini 

düşünen 1 katılımcı şu şekilde düşüncelerini belirtmiştir: 

 
“Bazılarının evet. Artık ünlülerin doğal hallerini yakalıyor ya da kendileri 

de paylaşıyorlar. Baktığınız zaman kadın makyajsız fotoğraf paylaşmış ama 

hala çok güzel” (B. Ç., 24, kadın). 

 

“Reklamlarda Photoshop kullanımı sizce gerekli midir?” 

Photoshop uygulamalarının yarattıkları etki kadar reklam için 

gerekliliğini ölçtüğümüz bu soruda, soruyu yönelttiğimiz 

katılımcıların 8’i reklamlarda Photoshop’un kullanılması 

gerektiği yönünde cevap verirken, 2’si Photoshop’un 

kullanımının gerekli olmadığını belirtmiştir. 3 katılımcı ise 

bazı durumlarda gerekli olabileceğini belirten cevaplar 

vermişlerdir. 

 

Reklamlarda Photoshop kullanımı gereklidir yönünde 

verilen cevaplara baktığımızda aşağıdaki örnekleri 

görmekteyiz: 

 
“Evet gereklidir. Çünkü ham fotoğraf ne kadar iyi olursa olsun son rötuşlar 

için Photoshop gereklidir. Reklamın dikkat çekici olmasına katkısı olur” (A. 
C. A., 20, erkek). 

 

“Evet gereklidir. Gerek renk gerek kadraj düzenleme ve eksiklikleri 
düzeltmek için Photoshop gereklidir” (B. K., 22, erkek). 

 

“Gerekli, fazla belli olmadan abartısız kullanılmasında bana göre bir 
sakınca yok” (O. A., 22, erkek). 

 

“Kesinlikle gereklidir. Ürün bu sayede tüketici ve alıcının gözünde daha 
farklı ve daha hoş gözükebilir” (S. K., 23, erkek). 

 

“Tabi ki gereklidir. Çünkü reklamlar ilgi çekici olmalıdır. Bu yüzden de 
Photosop kullanımı gereklidir. Ham hali kullanıldığında insanlar üzerinde 

istenilen etkiyi yaratmak daha zor olur” (D. D., 21, kadın). 

 

Reklamda Potoshop’un kullanımını gerekli bulmayanların 

cevaplarına örnekler şu şekildedir: 

 
“Gerekli bulmuyorum çünkü insanları yanıltıcı ve kandırıcı oluyor. 

Reklamdaki giysilere bakıyorsunuz çok güzel gözüküyor, oysa mağazada aynı 
değil” (B. T., 21, kadın). 

 

“Bence değil, modeller ve objeler oldukları gibi görünürlerse daha samimi 
görünürler. “Gerçeğin çok dışında görünüyorlar. Sanki çok daha özel çok 

daha ulaşılmazmış gibi gösterilmek isteniyor Photoshopla” (Y. K., 30, kadın). 

 

Reklamda Photoshop kullanımının bazı durumlarda 

gerçekleşebileceği yönünde görüş bildirenlerin görüşlerine 

örnekler aşağıda yer almaktadır: 

 
“Aslında hem gerekli hem gerekli değil ama şöyle düşünüyorum. Bira 

yandan gerekli değil herkes olduğu gibi güzel zaten diye düşünüyorum ama 

bir elbise almaya kalktığınız zaman mesela bacakları lekeli, vücudunda çok 

çıkıntılar olan bir modelin üzerinde bir elbise gördüğünüz zaman 
almıyorsunuz ya ben de mi bu model gibi gözüküyorum bu elbiseyi alıyorsam 

ben de demek ki öyleyim gibi bir algı da oluşturabilir ki insanlar bu tür 

şeylerden genelde hoşlanmazlar” (B. Ç., 24, kadın). 
 

“Bazı durumlarda düzenlemek ve bazı efektleri yaratabilmek adına evet. 

Ama gerçeklikten uzaklaştıran bir Photoshop kullanımı bence gerekli değil” 
(Ş. Ö., 28, Kadın). 

 

“Yerine göre kullanılmalı, yerine göre kullanılmamalı. Ürün reklamlarında 
kullanılabileceğini düşünüyorum. Ama dergilerdeki modeller üzerinde 

kullanılmaması gerekmektedir” (M. Ö., 28, erkek). 
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Photoshoplu görüntülerin gerçekliği temsili üzerinden 

konuya baktığımızda, literatürde değinilen konularda özellikle 

gençlerin fiziksel özelliklerinden kaynaklı kendini 

beğenmeme ve buna bağlı gelişen özgüven eksikliği karşımıza 

çıkmaktaydı. Bu noktadan hareketle hazırlanan sorulardan ilki 

“İnsanların fiziksel görünüşleriyle ilgili 

memnuniyetsizliklerini Photoshop ile giderdiklerini 

düşünüyor musunuz?” şeklinde katılımcılara yöneltilmiştir. 

 

Bu soruya cevap veren katılımcıların tümü, Photoshop ile 

insanların fiziksel görüntüleri üzerinde değişiklik yaptıklarını 

düşündüklerini ifade etmişlerdir. 

 

İnsanların kendileri ile fiziksel yönden beğenmedikleri 

görünümleri Photoshop ile giderdiklerini düşünen katılımcı 

görüşlerine örnekler aşağıda yer almaktadır: 

 
“Evet düşünüyorum. Yüzdeki siyah noktalar, sivilceler giderilmezse 

insanlar izlemek ya da bakmak istemez. Şahsen ben reklam çekmek istesem 
temiz yüzlü güzel görünülmesini isterim” (O. A., 22, erkek). 

 

“Tabi ki. Herkesin vücudunda rahatsız eden yanları vardır. Kişi, birçok 
insan beni görecekse bu kusurları yok etmeliyim diye düşünebilir. Ama bu ne 

kadar doğru bilmiyorum açıkçası. Sonuçta yarın öbür gün o kişiyle sokakta 

karşılaşabilirim, bir yerde görebilirim benim açımdan da yanıltıcı olabilir 
belki ben onun o fiziğini beğeniyorumdur ama dışarıda görünce beni de hayal 

kırıklığına uğratır. Reklamlarda oynayanlar aynı zamanda insanların 

hayatlarında bir rol model oluyorlar. Ama onunda kendine özgüven eksikliği 
ya da kendinde bazı şeyleri kapatmaya çalışması ben de bir hayal kırıklığı 

oluşturur.  Ne kadar kendine özgüvenli derken, oysa bir şeyini kapatmış 

olduğunu anlarım” (B. T., 21, kadın). 
 

“Evet düşünüyorum çünkü gerek yüz gerek bedensel olarak değişimler 

yapılabilir. Bazen kendimde de kullanıyorum” (B. K., 22, erkek). 
 

“Evet. Çok fazla yapan var hatta bu ifşa fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra 

ben de arkadaşlarımın fotoğraflarına bakarken yakınlaştırıp bakıyorum. 
Çünkü gerçekten yapıyorlar. Genelde bacak boyu uzatma, üst bacak daraltma 

yapılıyor. Yakın çekimlerde gıdı küçültme. O şekilde yapılıyor” (B. Ç., 24, 

kadın). 
 

“Evet kesinlikle düşünüyorum. Photoshop bir foto-manipüle aracıdır. Bu 

yüzden bütün fiziksel eksiklikleri gidermede kullanılabilir” (A. C. A., 20, 
erkek). 

 

“Evet düşünüyorum. Hatta bunu hemen hepimiz basit telefon uygulamaları 
ile yapabiliyoruz” (Ş. Ö., 28, kadın). 

 

“Evet reklamlarda öyle gösterildiği için bambaşka biri çıkıyor ortaya ve 
herkes onları izledikçe komplekse giriyor. Aslında sivilceler, çiller 

Photoshoplandığı için gençler onların pürüzsüz bir cilde sahip olduğunu 

zannedip bir sürü kozmetiğe yöneliyorlar” (Y. K., 30, kadın). 
 

“Evet, düşünüyorum. Birçok manken, model kusurlarını, eksikliklerini 

Photoshop ile gizlemeye çalışıyor. Oldukları görünümün çok dışına 

çıkıyorlar” (M.Ö., 28, erkek). 

 

“Denk geliyorum görüyorum da. Günümüzde dış görünüşte doğallığın ön 
plana çıktığı görülebiliyor, doğallığa da ihtiyaç görünüyor” (Y. K., 24, erkek). 

 

Fiziksel olduğu kadar ruhsal etkileri ortaya koymak için 

hazırlanan “Photoshop ile yaratılan görsellerin, insanların 

psikolojik beklentilerine yönelik hazırlandığını düşünüyor 

musunuz?” sorusuna cevap veren 12 katılımcı Photoshop ile 

yaratılan görsellerin insanların psikolojik beklentilerine 

yönelik hazırlandığını düşünürken 1 katılımcı “Düşünmüyorum. 

Photoshop ile yaratılan görsellerin çok abartılı olduğunu görüyorum. Tüm 
görsellerin photoshoplu olduğunun bilincindeyim. O yüzden böyle 

düşünmüyorum” (M. Ö., 28, erkek) şeklinde cevap verdi. 

 

Görsellerde Photoshop’un kullanılmasının, kişinin 

psikolojik beklentilerine yönelik olduğunu düşünen 

katılımcıların verdiği cevaplardan örnekler aşağıda yer 

almaktadır: 

 
“Evet. Photoshop’un genellikle insan da kusurlu bulunana özellikleri yok 

etmede ya da düzeltmede kullanıldığını düşünürsek psikolojik beklentilere 

yönelik hazırlandığını düşünebiliriz. Çünkü kusurların giderilmesi insanı 

psikolojik anlamda iyi hissettirir” (Ş. Ö., 28, kadın). 
 

“Evet düşünüyorum. Çünkü insanlar bu Photoshoplar ile olduklarından 

daha güzel ve yakışıklı görünebilirler. İnsanlarda bu şekilde en az onlar kadar 
iyi görünebileceklerini düşünürler. Ve psikolojik olarak daha iyi hissederler” 

(S. K., 23, erkek). 
 

“Biz onları o müthiş vücutlarıyla, o güzel görüntüleriyle ne kadar özgüvenli 

ne kadar iyi hisseden biri olarak görüyoruz ama eğer onları zaten 
kapattırıyorsa öyle bir insan olmadıkları anlaşılıyor” (B. T., 21, kadın). 

 

“O tamamen kendini kandırma olarak kalıyor. Ama o fotoğrafı yüzde yüz 
kusursuz göründüğüne inanarak paylaşmak istiyor. bu özgüven eksikliğiyle 

alakalı. Ben kendi adıma çok fazla güzel bir kız değilim çok fazla fotoğraf 

paylaşmam. Gerçekten güzel çıktıysam, grup fotoğrafıysa paylaşmayı tercih 
ediyorum. Tek bireysel fotoğraf paylaşırken üzerine bunu paylaşsam mı 

paylaşmasam mı diye düşünüyorum” (B. Ç., 24, kadın). 

 
“Evet düşünüyorum çünkü fotoğraf çekinirken yaratılacak etki içinde 

bulunulan psikolojiyi de etkiler. İnsanların beklentilerine göre düzenlenip 

hazırlanır ve psikolojik olarak iyi hissedebilirler kendilerini iyi görürlerse” 
(B. K., 22, erkek). 

 

“Evet psikolojik olarak herkes güzel şeyler görmek ve güzel şeylere bakmak 
isterler” (A. G., 21, erkek). 

“Evet düşünüyorum. Pphotoshop ile daha iyi hale gelen biri kendini 

psikolojik olarak da daha iyi hissedebilir” (A. A., 20, erkek). 
 

“Evet. Photoshop’un genellikle insan da kusurlu bulunana özellikleri yok 

etmede ya da düzeltmede kullanıldığını düşünürsek psikolojik beklentilere 
yönelik hazırlandığını düşünebiliriz. Çünkü kusurların giderilmesi insanı 

psikolojik anlamda iyi hissettirir” (Ş. Ö., 28, kadın). 

 
“Bence medya da gördüklerine özenme ve bu özenimi tatmin etme ihtiyacı. 

Yeni jenerasyonun modayı takip etme isteğinin altında bence rol model olarak 

seçilmiş kişiler olduğunu düşünüyorum. Bunda da o kişilerin güzelliği ve 
Photoshopla daha güzelleştirilmiş halleri etkin oluyor” (Y. K., 21, erkek). 

 

“Özellikle reklam sektöründe amaç ürünün satılmasıdır. Bu yüzden yapılan 
çalışmalar bence tamamen psikolojik beklentilere göre hazırlanıyor. 

Kullanılan renklerin kullanımı, reklamda ki karakterlerin görünümleri, 

bunların birbiri ile uyumu hepsinin tamamen insan psikolojisine göre 
tasarlandığını düşünüyorum” (A. H., 27, kadın). 

 

Photoshop kullanımının olumsuz etkilerini ortaya koymak 

adına katılımcılara yöneltilen “Photoshoplu görüntülerin insan 

sağlığına zararlı etkileri olduğunu düşünüyor musunuz?” 

sorusuna Katılımcıların 7’si Photoshoplu görüntülerin insan 

sağlığına zararlı etkileri olduğunu düşünürken, 3 katılımcı 

zararlı olmadığı yönünde görüşlerini ifade etmişlerdir. Diğer 3 

katılımcı ise tam olarak zararlıdır ya da değildir diye görüş 

bildiremeyeceklerini söylemişlerdir. 

 

Photoshoplu görüntülerin insan sağlığı için zararlı etkileri 

olduğu yönünde görüş bildiren katılımcı cevaplarına örnekler 

şu şekildedir: 

 
“İnsan sağlığını psikolojik, fizyolojik ve sosyolojik açıdan fazlasıyla 

bozuyor. Aslında görünen çok farklı iken Photoshopla farklı gözükenler 

yüzünden kişiler onların göğüsleri, botokslu yüzleri, popoları gibi fiziksel 
görüntülerine özenip estetik merkezlerine, cilt bakım ürünlerine zayıflama 

merkezlerine yönelip hem kendilerini bulma adına kaybediyorlar. Hem de 

zaman ve para harcayarak kısır bir döngüde dönüyorlar” (Y. K., 30, kadın). 

 
“Bunu, gördüklerini kendine rol model olarak alıp kendini ona benzetmek 

isteyenler için düşünürsek evet zararlı. Estetiğe yönelip sağlıklarını 

bozabilirler” (A.G, 21, erkek). 
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“Photoshop ile genelde insanda kusursuz güzelliği yaratma çabası vardır. 

Reklamlarda dergilerde sürekli photoshop kullanılması insanları kusursuz 
görünme çabasına iter ve estetiğe yöneltir. Kusursuz güzelliğe 

ulaşamayacağını düşünen kişilerde psikolojik anlamda sorunlar yaratabilir. 

Ya da başka bir yönden bakarsak photoshop kullanan bir kişi görüntü olarak 
kendine sanal bir görüntü yaratır ve gerçek görüntüsü ile yarattığı görüntü 

arasında karmaşa yaşayan bir birey haline gelebilir” (Ş.Ö., 28, kadın). 

 
“Çocuk ve ergen psikolojisi için zararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü 

daha kişiliği tam oturmamış bireyler reklamlardaki karakterlere öykünerek 

onlar gibi olmaya çalışıyor. Ancak çoğu zaman reklamlardaki kişiler ürünü 

sattırmak için özel olarak giyiniyor ve o reklamlar üzerinde çokça 
manipülasyon yapılıyor. Kişi bunları gerçekmişçesine kendisine 

yorumladığında kendinde bir eksiklik hissediyor ve onlara benzemek uğruna 
zarar görüyor. Genç kızların daha güzel görünmek modellere benzemek i.in 

estetik ameliyat olmaları psikolojik etkilerine ek olarak fizyolojik olarak da 

zarar veriyor” (A.H, 27, kadın). 
 

Photoshoplu görüntülerin insan sağlığı için zararlı olmadığı 

yönünde görüş bildiren katılımcı cevaplarına örnekler şu 

şekildedir: 

 
“Bence sağlık için zararlı olmadığını düşünüyorum” (O. A., 22, erkek). 

 

“Hayır, düşünmüyorum. Photoshop günümüzde çoğu fotoğrafta 
kullanılıyor. Sebebi ise düzeltmeler ve temel düzenlemeler yapılması. Bunun 

da insan sağlığına gerek fiziksel gerek psikolojik bir etkisi olmadığını 

düşünüyorum.” (B.K, 22, erkek). 
 

Kesin olarak zararlı olduğuna katılmayıp, bazı durumlara 

dayandıran katılımcıların görüşlerine örnekler: 

 
“Kısmen bu fikre katılıyorum. Örneğin birey Photoshop ile oluşan 

görüntüden bazen oldukça etkilenebiliyor. Ve o görüntüye ulaşabilmek için 

cildine aşırı makyaj yapabiliyor ve kendi sağlığına bu görüntüye ulaşmak için 

zarar verilebiliyor” (S. K., 23, erkek). 
 

“Doğru kullanılırsa zararlı olmadığını düşünüyorum. Ama insanlarla alay 
etme ve rencide etme gibi durumlar için kullanılırsa zararlı olabilir.” (A.C.A, 

20, erkek). 

 
“Çok zararlı da diyemem ama çok zararsız da diyemem. Çok fazla aşırı 

oynanan görüntüler insanlar için kandırıcı olabiliyor diğer taraftan bazen bir 

şeyleri güzel gösterebilmek ve çekebilmek içinde gerekli oluyor” (B.T. 21, 
kadın). 

 

IV.BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Katılımcıların Photoshop’un reklamlardaki kullanımının 

gençler üzerindeki etkisi sorununa yaklaşımlarının temelinde  

“özenme” kavramı öne çıkmaktadır. Reklamlarda 

kullanılan kadın ve erkek görsellerinin etkisini ölçmek üzere 

katılımcılara “Reklamlardaki modellerin görünümlerine 

öykünüyor musunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Bu durumun 

gençler üzerindeki etkisini, bu görünümlerin özendirici, 

imrendirici bir etki oluşturup oluşturmadığını ortaya koymak 

adına yönelttiğimiz bu soruya verilen cevaplar baskın olarak 

bir özenimin olmadığı göstermektedir. Güzelliğin reklamlarda 

idealize edilmesine yönelik katılımcılara reklamlarda 

gördükleri modellerin gerçek hayatta da aynı şekilde olup 

olmadıklarına dair yöneltilen soruya, 1 katılımcı reklamlarda 

yeralan modellerin bazı durumlarda günlük hayatlarında da 

aynı göründüklerini düşündüğünü belirtirken, 12 kişi 

reklamlarda modellerin gerçek hayatta aynı şekilde 

göründüklerini düşünmedikleri yönünde cevap vermişlerdir. 

Bu noktada modellerin kusursuz görünümlerinin programlar 

sayesinde ya da makyaj, çekim tekniği gibi bazı etkenler 

doğrultusunda oluştuğunun farkında olduklarının bir 

göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Buna bağlı olarak reklamlarda gerçekçi olmayan 

görüntülerle yaratılıp ‘hayali mükemmelliğin’ 

normalleştirilmeye çalışılmasına yönelik, Reklamda 

Potoshop’un kullanımının gerekli olup olmadığına dair 

yöneltilen soruya katılımcıların yarıdan fazlası  reklamlarda 

Photoshop’un kullanılması gerektiği yönünde cevap vermiştir. 

Reklamın ikna etme, yönlendirme ve etkileme gibi unsurları 

taşıyan satınalma kararına etkisi, gerçeği -aldatıcı olmadan- 

olduğu gibi değil, etkileyiciliği sağlamak adına çekçi ve 

hayallere dayalı gösterilmesinin beklentisini ortaya 

koymaktadır. Photoshoplu görüntülerin gerçekliği temsili 

konusunda literatürde değinilen konularda özellikle gençlerin 

fiziksel özelliklerinden kaynaklı kendini beğenmeme ve buna 

bağlı gelişen özgüven eksikliği karşımıza çıkmaktaydı. Bu 

noktadan hareketle “İnsanların fiziksel görünüşleriyle ilgili 

memnuniyetsizlikleri Photoshop ile giderdiklerini düşünüyor 

musunuz?” şeklinde katılımcılara yöneltilmiş ve bu soruya 

cevap veren katılımcıların tümü, Photoshop ile insanların 

fiziksel olarak beğenmedikleri yönleri üzerinde değişiklik 

yaptıklarını düşündüklerini ifade etmişlerdir. Bu durum her ne 

kadar karşımıza çıkan görüntülerin gerçekliği temsilinde 

inandırıcı bulunmasa da yine de bir güzellik anlayışının 

benimsendiğini göstermektedir. Bu güzellik anlayışı, günlük 

hayatın içerisinde kendimizi ifade ederken Photoshop gibi 

programlardan yardım almamızı sağlamakta, 

Beğenmediğimiz, daha iyi görünmesini istediğimiz 

bedenimizin kimi kısımlarını değiştirebilme şansı 

tanımaktadır.  

 

Photoshop’un reklam sektöründe sadece “güzellik 

standartlarını” belirlemekle kalmayıp toplumda “kabul 

görme” standartlarını belirlemesinden kaynaklanan ruhsal 

etkilerini ortaya koymak için hazırlanan “Photoshop ile 

yaratılan görsellerin, insanların psikolojik beklentilerine 

yönelik hazırlandığını düşünüyor musunuz?” sorusuna cevap 

veren 12 katılımcı Photoshop ile yaratılan görsellerin 

insanların psikolojik beklentilerine yönelik hazırlandığını 

düşünürken sadece bir katılımcı böyle düşünmediğini ifade 

etmiştir. Katılımcılar fiziksel görünümün yansıması olarak 

psikolojik olarak iyi hissetmek, kendine güvenmek gibi 

özellikleri photoshop yolu ile sağlanmasını onaylayan 

cevaplar vermişlerdir. Bu da literatürde ele alındığı gibi 

kendini ifade ederken fiziksel olarak güzel görünümünün, 

kişinin psikolojik durumuna yansımasını aktarmaktadır. Diğer 

taraftan, genel anlamda hem fiziksel hem de ruhsal olarak 

Photoshop görüntülerin insan sağlığına zarar verip vermediği 

konusunda katılımcılara yöneltilen soruda ise katılımcıların 

yarıdan fazlası zararlı olduğunu ifade etmiş, bir kısım katılımcı 

kısmen bu zararın gerçekleştiğini söylemiştir. Bu zararların 

neler olduğuna yönelik görüşler, gerekli olmayan cerrahi 

müdahaleler, sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve bunun 

sonucu yeme bozuklukları, güzel görünmek için sarf edilen 

ekonomik harcamalar ve bunlara bağlı gelişen psikolojik 

sorunlar olduğu yönündedir. 

 

V.SONUÇ 

 

Güzellik algısını, reklam üzerinden şekillendiren medya 

dili, bu algıyı oluştururken sunduğu kadın ve erkek 

imgelerinde çekiciliği çeşitli uygulamalar üzerinden 

oluşturmaktadır. Bu uygulamalardan biri olan “Photoshop” 
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kullanımı ile sunulan görüntüler, kusursuz bedenler 

yaratmakta ve bireyler tarafından gerçek olarak algılanmasına 

neden olmaktadır. Özellikle gençler üzerinde yapılan 

çalışmalarda fiziksel görünüm ve öz güven arasındaki 

bağıntının kuvvetli oluşu, onların bu görüntülerden daha çok 

etkilenmelerini gündeme getirmektedir. Reklamlar gibi her 

gün sayısız maruz kaldığı mesajlar karşısında “ideal güzelliği” 

bu görüntüler doğrultusunda oluşturan genç bireylerin hem 

psikolojik hem fizyolojik etkilenimlerini ortaya koymak adına 

yapılan bu çalışmada, üniversite öğrencileri arasından 

katılımcılarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Katılımcıların görüşleri çerçevesinde altı maddeye ayrılarak 

incelenen, Photoshop’un reklamlardaki kullanımının etkisi 

sorunu değerlendirilmiştir. Bu noktada özellikle gençlerin 

hedef kitle olarak belirlendiği reklamlarda ideal güzellik 

temsilinin üretimi, iletimi ve aktarılması öne çıkmıştır. 

 

Çalışmada katılımcılarla yapılan görüşmeler, başta 

reklamlar olmak üzere sunulan güzellik algısının Photoshop 

gibi programlar ve makyaj, çekim teknikleri gibi ek 

takviyelerle oluşturulduğunun farkında olunduğunu ortaya 

koymaktadır. Buna rağmen yine de empoze edilen “ideal 

güzellik” anlayışı doğrultusunda özellikle genç bireylerin 

toplum içerisinde kendi kimliklerini ortaya koyarken fiziksel 

görünümlerini şekillendirme ihtiyacı duyduklarını 

göstermektedir. Buna bağlı olarak beğenilme ihtiyacının 

kişisel donanım, kişilik özelliklerinden öte fiziksel görünüme 

dayandırılması ve bu görünümün tektipleştirilmiş, idealize 

edilmiş bir anlama büründürülmesi, beraberinde psikolojik 

anlamda mutsuzluk ve özgüven eksikliği yaratabildiğini 

göstermektedir.  Bu noktadan çıkışla reklam verenler ve 

reklamcıların ticari boyutun ötesinde toplumsal boyutu 

düşünen sorumlu bir anlayış taşımaları gerekliliği önem 

taşımaktadır. 
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Abstract – Geocell, which is one of the increasingly used geosynthetic materials in recent years, limits the lateral movement of 

the ground with its three-dimensional honeycomb structure. Thanks to this new technique, the cost of the soil improvement 

methods and the construction time are reduced. Even though various researchers have performed laboratory, field, and numerical 

studies, the factors affecting the working mechanism and performance of the geocells are not fully explained. With this review 

study, geocell history, usage areas, parameters affecting performance and working mechanism are explained. 
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Özet– Son yıllarda kullanımı artan geosentetik malzemelerden birisi olan hücresel dolgu(geocell) üç boyutlu arı peteği yapısı ile 

zeminin yanal hareketini sınırlandırmaktadır. Yeni gelişen bu teknik sayesinde zemin iyileştirme yöntemlerinin maliyeti ve 

yapım süresi azalmaktadır. Çeşitli araştırmacıların yaptıkları laboratuvar, arazi, nümerik ve sayısal çalışmalar olmasına rağmen 

hücresel dolgunun çalışma mekanizması ve performansını etkileyen faktörler tam olarak açıklanamamıştır. Yapılan bu derleme 

çalışması ile hücresel dolgunun tarihçesi, kullanım alanları, performansını etkileyen parametreler ve çalışma mekanizması 

açıklanmıştır. 

 

 

Anahtar Kelimeler –hücresel dolgu, geosentetik, zemin güçlendirme, inşaat mühendisliği, geoteknik mühendisliği 

 

I. GİRİŞ 

Çeşitli zemin iyileştirme yöntemleri olmasına rağmen 

maliyet ve işçilik açısında son 40 yıldır kullanılmaya başlanan 

zemin iyileştirme yöntemlerinden biri de zemin donatısı 

kullanmaktır. Bu yöntemin öncüsü Fransız mimar ve 

mühendis Henri Vidal olmuştur [1]. Bu alanda sistematik 

araştırmalar ise Binquet ve Lee tarafından metalik şeritler 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir [2,3]. Daha sonraki yıllarda 

uygulamasının zorluğu, maliyetinin yüksek olması sebebiyle 

geosentetik olarak adlandırılan polimer malzemeler 

kullanılarak zeminlerin taşıma gücünde güçlendirme 

uygulamaları yapılmıştır. Bu geosentetik malzemelerin 

ayırma, güçlendirme, drenaj, filtrasyon, koruma ve yalıtım 

gibi fonksiyonları bulunmaktadır. Son yıllarda kullanımı artan 

geosentetik çeşidi olan hücresel dolgu(geocell) üç boyutlu, arı 

peteği şeklinde zemini sıkıştırarak ve sınırlandıran yapısı ile 

diğer geosentetik malzemelerden ayrılmaktadır. Zemini 

sınırlandırarak yanal olarak hareketi engellemesi sonucunda 

hücresel dolgu zemin kompozitinde ek bir kohezyon 

oluşumunu görülmektedir [4,5,6,7]. Üç boyutlu yapısından 

dolayı oluşturduğu kompozit yapı bir radye temel davranışı 

göstererek trafik, sürşarj ve hareketli yüklerin daha geniş bir 

alana yayılmasını sağlamaktadır [8,9,10,11]. Bu sayede 

zeminin taşıma gücünde, kayma dayanımlarında ve zeminin 

oturma performansında önemli iyileşmeler 

gözlemlenmektedir. Oluşturduğu membran etkisinden 

kaynaklanan çekme gerilmeleri de taşıma gücü oturma 

performansını artırmaktadır. 

Çeşitli araştırmacılar; hücresel dolgu malzemesini 

araştırmasına rağmen bu sistemin çalışma mekanizması tam 

olarak belirlenememiştir. Bu çalışma kapsamında günümüzde 

kullanım alanı artmakta olan, hücresel dolgu (geocell) 

malzemesinin tarihçesi, kullanım alanları, geçmişten 

günümüze kadar yapılan akademik çalışmalar araştırılarak 

sunulmuştur. 

II. HÜCRESEL DOLGUNUN TARİHÇESİ 
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ISO 13426-1:2003 EN açıklamasına göre hücresel dolgu; 

“üç boyutlu polimerik (sentetik veya doğal) arı peteği veya 

web şeklinde birbirine bağlı şaşırtmalı şekilde şeritlerden 

yapılmış zemin partiküllerini tutan, çatılarda ve küçük bitkiler 

için erozyon kontrolü amacıyla ve zemin tutma özelliği olan 

malzemelerdir” olarak tanımlanmaktadır [12].  

Hücresel dolgu malzemesi kullanılarak yapılan ilk çalışma 

Webster (1979a,b) tarafından gerçekleştirilmiştir [13,14]. İlk 

uygulamalarda dayanımın yüksek olmasından dolayı metalik 
malzemeler tercih edilse de, maliyetin yüksek ve 

uygulamasının zor olması nedeniyle bu uygulamadan 

vazgeçilmiştir. 

Hücresel dolgular üç boyutlu, arı peteği şeklinde, zemini 

hapseden ve sıkıştıran, yüksek yoğunlukta polimerden(HDPE) 

veya polimerik alaşımdan(NPA) meydana gelen bir yapıdır. 

Günümüzde hücresel dolgu malzemesi olarak kullanılan 

HDPE’den üretilmiş ürünlerin zeminin taşıma gücü-oturma 

performansı açısından performansının NPA hücresel dolgu 

sistemine göre düşük olduğu kanıtlanmıştır [15].  Genellikle 

hücresel dolgu üretiminde bu malzemeler kullanılsa da çeşitli 

araştırmacılar geogrid [8,9,10,16,17,18,19,20,21,22,23], 

geonet [24], plastik şişe [25], bambu [26], atık lastik [27], 

Hindistan cevizi lifi [28], örgüsüz geotekstil [29,30,31], örgülü 

geotekstil [31,32] gibi malzemeleri kullanılarak hücresel 

dolgunun davranışını incelemişlerdir.  

 

    

            (a)                        (b)                           (c) 

   

            (d)                        (e)                           (f)              

Şekil 1. Çeşitli hücresel dolgu malzemeleri; (a):HDPE [33], (b):plastik şişe 

[25], (c):atık lastik [27], (d):geogrid [24], (e):Hindistan cevizi lifi [28], 

(f):geonet [24] 

III.  KULLANIM ALANLARI 

Başlıca temel kullanım alanları; dolgular, temeller, 

kaplamalı yollar, demiryolları, istinat duvarları ve şev 

stabilitesi ve şevlerin erozyon kontrolü olarak düşünülebilir. 

Ayrıca son zamanlarda peyzaj projeleri, boru hatlarının 

korunması gibi alanlarda da hücresel dolgular 

kullanılmaktadır.  

KAPLAMALI VE KAPLAMASIZ YOLLAR 

Kaplamalı veya kaplamasız yollar ile ilgili tasarım 

yöntemleri genellikle büyük ölçekli yol testlerinden veya 

çeşitli saha deneylerinden elde edilen amprik eşitliklerden 

meydana gelmektedir. Son yıllarda ortaya çıkan hücresel 

dolgu malzemesi için böyle bir yaklaşım söz konusu değildir.  

Ama şu bilinen bir gerçektir ki 2 boyutlu geosentetik 

malzemeler ince daneli granüler malzemeler için uygun 

değilken 3 boyutlu hücresel dolgu malzemesi için uygulama 

ve performansta herhangi bir sorun bulunmamaktadır [5] 

(Şekil 2.). Çeşitli araştırmacılar; [34,35] yaptıkları arazi 

çalışmalarında geleneksel olarak güçlendirilmiş bir kaplamalı 

yol tabakası ile hücresel dolgu ile güçlendirilmiş tabakayı 

karşılaştırarak dolgu tabakası üzerine gelen düşey 

gerilmede %50 oranında bir azalış olduğunu tespit etmişlerdir. 

Hücresel dolgu içine hapsettiği zemin tabakasının modülünü 

artırması da elde edilen başka bir sonuçtur. 

 

Şekil 2. Hücresel dolgunun kaplamalı yollarda uygulanması 

TEMELLER  

Genellikle hücresel dolgular istinat duvarları, gömülü 

borular, şerit temellerde kullanımı varken birçok araştırmacı 

kare ve dairesel temeldeki davranışını da incelemiştir. 

Genellikle temel problemi olan aşırı oturma, düşük taşıma 

gücü veya yetersiz kayma gerilmesi gibi nedenlerle oluşabilen 

sorunların çözümünde kullanılmaktadır (Şekil 3.) 

 

Şekil 3. Hücresel dolgunun temellerde uygulanması 

Araştırmacılar hücresel dolgu malzemesi ile güçlendirilmiş 

temel yüklemesi ile güçlendirilmemiş durumu 

karşılaştırmışlardır. Hücresel dolgu ile güçlendirilmiş taşıma 

gücü ile güçlendirilmemiş taşıma gücü arasındaki orana; nihai 

taşıma gücü iyileşme oranı adı verilirken (BCIR), aynı gerilme 

değeri için oturma oranlarındaki azalmaya ise temel oturması 

azalma oranı (FSRR) adı verilmektedir. Yapılan araştırmalar 

sonucunda hücresel dolgu malzemesinin alt tarafına 

yerleştirilen düzlemsel geosentetik malzemenin de taşıma 

gücü oturma ilişkisi bakımından etkili olduğu sonucu ortaya 

çıkmıştır. 

    (1) 

 

   
      (2) 

Burada;  hücresel dolgu ile güçlendirilen 

zemindeki taşıma gücünü belirtirken,  ise 

güçlendirilmeyen durumdaki taşıma gücünü belirtmektedir. 
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Bu oranlar çeşitli araştırmalar tarafından incelenmiştir. BCIR 

değeri 1,5 ile 6 arasında bulunmuştur 

[8,9,10,15,17,18,19,20,21,22,30,32,33,36,37]. Hücresel 

dolgunun rijitliği, zeminin karakteristik özellikleri, hücresel 

dolgunun genişliği, yüksekliği, hücre açıklığı sayısı gibi 

faktörler bu orana etki etmektedir. 

DOLGULAR  

Dolgu işlemi yapmak ise hem zor hem de maliyet açısından 

pahalı bir inşa işidir. Hatta bazı zayıf zeminler inşaat 

ekipmanlarını bile taşıyamamaktadır. İnşaat sonrası aşırı 

oturma ve buna bağlı stabilite kaybı da dolgularda karşılaşılan 

en büyük problemlerden biridir. Bu yüzden ekonomik ve uzun 

ömürlü olmasından dolayı hücresel dolgular tercih 

edilmektedir (Şekil 4.). Bush ve diğ.  (1990) [16] tarafından 

belirtilen bilgilere göre yapım maliyeti hücresel dolgular 

kullanılarak %30 azalmaktadır.  

 

Şekil 4. Hücresel dolgunun dolgularda kullanılması 

Cowland ve Wong (1993), [38] Hong Kong’da yaptıkları 

çalışmalar ile bu uygulamanın ilk örneklerini oluştururken, 

Latha ve diğ. (2006) [39] ve Zhang ve diğ. (2010) [40] 

yaptıkları laboratuvar ortamındaki dolgu yüklemesi ile 

temellerde olduğu gibi taşıma oranında artış ve oturma 

miktarında azalma meydana gelirken oluşan ek kohezyondan 

dolayı zeminin kayma dayanımının arttığı da gözlemlenmiştir. 

IV. HÜCRESEL DOLGUNUN ÇALIŞMA MEKANİZMASI 

Hücresel dolgu sistemleri zeminleri hapsederek ve 

sıkıştırarak kompozit bir davranış göstererek davranış olarak 

radye temellere benzemektedirler [8,38,41]. Bu sayede 

hapsettiği zeminin yanal ve düşey hareketlerini 

sınırlamaktadır. Çeşitli araştırmacılar tarafından yapılan 

çalışmalara göre hücresel dolgu ile güçlendirilen zeminlerde 

temelin taşıma gücünün artmasının ve oturma miktarının 

azalmasının yanında kohezyonsuz zeminlerde bile ek olarak 

da bir görünür kohezyon oluştuğu gözlenmiştir [4,5,6,7]. 

Hücresel dolgu malzemesinin bir önemli özelliği de yükleme 

esnasında zeminde oluşan yenilme kamasını kesmesi ve 

aktarılan yükün daha derinlere ulaşmasını sağlaması olarak 

gösterilebilir. Alt tabaka zemini olarak adlandırılan kısım 

arazide bulunan mevcut zemini tanımlarken, dolgu zemini ise 

hücresel dolgu yerleştirildikten sonra eklenen zemini 

tanımlamaktadır (Şekil 5). B temel genişliği, u, hücresel dolgu 

üzerinde bulunan dolgu tabakasının kalınlığını (gömülme 

derinliği), h hücresel dolgunun yüksekliğini, Bg ise hücresel 

dolgunun genişliğini simgelemektedir. 

 
Şekil 5. Hücresel dolgu ile güçlendirilmiş zemin profili 

Çeşitli araştırmacılar [5,8,10,11,30] hücresel dolgu 

sisteminin çalışma mekanizmasını açıklayan yaklaşımlarda 

bulunmasına rağmen en çok kabul edilen yaklaşım Zhang ve 

diğ. (2010) [40] tarafından açıklanan yaklaşımdır. Bu 

yaklaşıma göre hücresel dolgu kullanılarak güçlendirilmiş 

zeminlerin taşıma gücü aşağıdaki etkilere bağlıdır. 

 Yanal Sınırlandırma Etkisi 

 Gerilim Yayılma Etkisi 

 Membran Etkisi 

YANAL SINIRLANDIRMA ETKİSİ 

Hücresel dolgu sistemleri dolgu zemini hapsettiği ve 

sıkıştırdığı için bu zeminlerin temel yükü altında hareket 

etmesini zorlamaktadırlar. Bu şekilde hücresel dolgu 

tabakasının içinde bulunan zeminin rijitliği artacaktır ve 

davranışı kompozit malzeme davranışına benzeyecektir (Şekil 

6.). 

 

Şekil 6. Hücresel dolgu ile zemin arasında meydana gelen yanal 

sınırlandırma etkisi 

Hücresel dolgu duvarı ile dolgu malzemesi arasında bu 

sınırlanmadan dolayı mobilize olan yanal gerilmeler oluşacak 

ve bu gerilmeler yüzey kayma gerilmelerini meydana 

getirecektir. Bu şekilde zeminin kayma dayanımında bir artış 

meydana gelecektir. Oluşan bu yatay gerilmeler hücresel 

dolgunun iç tarafında aktif toprak basıncını oluştururken,  aktif 

toprak basıncından meydana gelen yanal genişleme ise komşu 

hücrede meydana gelen pasif toprak basıncı ile ve hücre duvarı 

arasında oluşan çevresel gerilme ile de hücre duvarındaki 

deformasyonlar sınırlandırılmaktadır [30,41,42] (Şekil 7.). Bu 

nedenle genellikle hücresel dolguların yenilmesi hücreleri 

birbirine bağlayan kaynaklarda kopmalardan meydana 

gelmektedir. Hedge ve Sitharam (2015) [43] aşağıdaki eşitlik 

ile çevresel gerilmenin elde edilebileceğini açıklamışlardır. 

     (3) 

     (4) 
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    (5) 

 hücresel dolgu üzerinde bulunan çevresel gerilmeyi,  

çevresel gerilmeden meydana gelen birim şekil değiştirmeyi, 

 hacimsel birim şekil değiştirmeyi,P aktif toprak basıncını, 

E hücresel dolgu malzemesinin Young Modülünü, d hücresel 

dolgunun açıklık genişliğini, t hücresel dolgunun kalınlığını 

ve   hücresel dolgunun Poisson oranını simgelemektedir. 

 

Şekil 7. Hücresel dolguda yükleme sonucunda meydana gelen çevresel 

gerilmeler [56] 

Bu oluşan gerilmelerin yanında hücresel dolgu malzemesi 

ile zemin arasında bir sürtünme kuvveti meydana gelmektedir.  

MEMBRAN ETKİSİ 

Hücresel dolgunun altında bulunan zemin temel yüklemesi 

etkisiyle yer değiştirdiği için hücresel dolgu konkav bir şekil 

alır. Bunun sonucunda hücresel dolgu üzerinde çekme kuvveti 

oluşacaktır (Şekil 8.). Bu olay zeminin taşıma gücünde bir artış 

meydana getirirken hücresel dolgunun altında bulunan zemine 

aktarılacak gerilme miktarını da azaltmaktadır. Bu etkinin 

mobilizasyonu için zeminin aşırı yer değiştirmesi 

gerekmektedir. Bu yüzden bazı araştırmacılara göre bu etki 

hizmet verebilirlik sınırları açısından ihmal edilmesi gereken 

bir etki olarak görülmüştür. 

 

Şekil 8. Hücresel dolgu elamanlarında membran etkisi 

GERİLİM YAYILMA ETKİSİ 

Hücresel dolgu malzemesi üç boyutlu yapısı nedeniyle ve 

yanal sınırlandırma etkisi sonucunda rijit kompozit bir 

davranış sergilemektedir. Bazı araştırmacılar bu etkiyi kiriş 

etkisi olarak da adlandırmaktadırlar [8,9,10,11]. Bu etki 

sayesinde hücresel dolgu sistemine üzerine gelen yük daha 

geniş alanlara yayılacak ve daha derinlere aktarılacaktır. Bu 
sayede temelin taşıma gücünde bir artış, oturma miktarında da 

azalma meydana gelecektir. Yükün genişlemesinden dolayı 

oluşacak açıya gerilme yayılım açısı adı verilmektedir. Bu 

açının değerinin elde edilmesi ile hücresel dolgu üzerine 

gelecek yük hesaplanabilmektedir. Neto ve diğ. (2013) [11] 

yaptığı yaklaşıma göre gerilim yayıldığı yüzey ile temel 

genişliği arasındaki mesafenin farkını 2 tane hücre açıklığının 

toplamına eşit olduğunu varsayarken, Zhang ve diğ. (2013) 

[40] elde ettikleri sonuçlara göre gerilme yayılım açısı 25˚ ile 

55 ˚ arasında, Dash ve diğ. (2007) [10] elde ettiği sonuçlarda 

bu açının 8.08 ˚ ile 41.6 ˚ arasında elde etmişlerdir. Bu açının 

hücreler arasındaki açıklık mesafesi, hücresel dolgunun 

yüksekliği, hücresel dolgu gömülme derinliği artıkça ve 

hücresel dolgu genişliği azaldıkça azaldığı görülmüştür [10]. 

Gerilim yayılma etkisi Şekil.9 da gösterilmiştir. 

 

Şekil 9. Hücresel Dolgu Elemanı İle Güçlendirilmiş Zeminlerde Gerilme 

Yayılım Etkisi 

Gerilme yayılım açısı ise gelen yükün yayıldığı açıdır ve 

aşağıdaki eşitlik ile elde edilir. 

     (6) 

     

Burada;  yayılan gerilmeden meydana gelen genişlik ile 

temel genişliği arasındaki fark,  hücresel dolgu yüksekliği,  

ise hücresel dolgu gömülme derinliği olarak belirtilmiştir. 

V. HÜCRESEL DOLGU İLE İLGİLİ PARAMETRELER 

 

Çeşitli araştırmacılar laboratuvar koşullarında tasarladıkları 

zemin tankının içine hücresel dolgu malzemesi yerleştirerek 

temel altında yükleme yaparak çeşitli parametrelerin hücresel 

dolgu ile güçlendirilmiş zeminin performansına etkisini 

incelemişlerdir. Bu parametreler sırasıyla; 

HÜCRESEL DOLGUNUN DİĞER GEOSENTETİKLER İLE 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Birçok araştırmacı [13,27,29,30,31,32] hücresel dolgu 

sistemi ile diğer geosentetik malzemelerin performansını 

karşılaştırmışlardır. Elde edilen sonuçlara göre hücresel dolgu 

sistemi ile güçlendirilen zeminler taşıma gücünde artış ve 
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oturma oranında azalma bakımından en verimli sonucu verdiği 

ortaya çıkmıştır. 

HÜCRESEL MALZEMENİN YÜKSEKLİĞİ 

Araştırmacılar [10,15,17,20,21,23,25,29,30,32,33,37,42,44] 

hücresel dolgu malzemesinin yüksekliğini değiştirerek taşıma 

gücüne olan etkisini incelemişlerdir. Elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda yükseklik arttıkça taşıma gücünde artış ve 

temel zemininde oluşan oturma miktarında azalma 

gelmektedir. Bunun nedeni daha fazla yüzey sürtünmesinin 

meydana gelmesi, yayılım açısının büyümesi ve oluşan pasif 

gerilmelerden dolayı hücresel dolgunun sınırlandırmasının 

daha fazla olmasıdır. Elde edilen çalışmalara göre optimum 

hücre yüksekliği temel genişliğinin 1.8 katı ile 2.1 katı 

arasında değişmektedir. Bu değerden daha fazla olan hücre 

yüksekliklerinde ise yükleme altında yerel burulmalar 

meydana gelmektedir. Dash ve diğ. (2007) [10] yaklaşımına 

göre ise göre hücresel dolgu yüksekliği temel genişliğinin 2 

katından fazla olduğu zaman davranışı geniş kirişe benzerken, 

bu orandan küçük olduğu zaman sığ kiriş davranışına 

benzediğini belirtmişlerdir. 

HÜCRESEL MALZEMENİN GENİŞLİĞİ 

Hücresel dolgu sisteminin genişliği arttıkça, çevresini 

sardığı zemin ile daha iyi bir yüzey sürtünmesi meydana 

getirebilecek, membran etkisinden dolayı da taşıma gücüne 

katkısı daha fazla olacaktır. Araştırmacılar 

[8,9,10,21,22,27,32,33,36,45] yaptıkları çalışmalar sonucunda 

optimum elde edilen hücresel dolgu genişliği, temel 

genişliğinin 4 ile 8 katı arasında değiştiğini gözlemlemişlerdir. 

Chummar 1972 [46] yaptığı çalışmalar sonucunda, 

güçlendirilmemiş sığ temeller için yenilme zonu temel 

köşelerinden 2B uzaklıkta olduğu düşünülürse bulunan temel 

genişliği değerleri bu değer ile paralellik göstermektedir. 

HÜCRESEL MALZEMENİN GÖMÜLME DERİNLİĞİ 

Yapılan çeşitli araştırmalar sonucunda 

[8,10,15,21,36,37,47] hücresel dolgu malzemesi üzerinde 

bulunan dolgu malzemesinin derinliğinin taşıma gücüne etki 

ettiği ortaya çıkmıştır. Bu dolgu malzemesi temel yükü altında 

bulunan hücresel dolgunun deforme olmasını engellerken 

yükün daha geniş bir alana yayılmasını sağlayacaktır. Elde 

edilen optimum gömülme derinliği kum türü dolgular için 

temel derinliğinin 0,05 katı ile 0,1 katı arasında değişirken kil 

türü dolgular için bu değer 0’dır. 

HÜCRESEL DOLGU SİSTEMİNİN HÜCRE AÇIKLIĞI 

Hücre açıklığı hücresel dolgu sistemlerindeki bir tane 

hücrenin içine yerleşen eş değer dairesel alanın çapı olarak 

tanımlanmaktadır. Çeşitli araştırmacıların [4,13,15,18,27] 

yaptıkları çalışmalar sonucunda hücre açıklığının küçülmesi 

sonucunda zeminin sınırlandırılması ve sıkışması oranının da 

artmasından dolayı zeminin taşıma gücünde artış meydana 

gelmektedir. Birçok araştırmacı [13,18,26] hücre açıklığı 

değerinin en az temel genişliği kadar olması gerektiğini 

önerirken; Dash ve diğ. (2003) [9] ise optimum hücre açıklığı 

temel genişliğinin 0,8 katı olması gerektiğini belirtmiştir. 

HÜCRESEL DOLGUNUN GEOMETRİK ŞEKLİ 

Pokharel ve diğ. (2010) [15] yaptığı çalışmada dairesel 

şekilli hücresel dolgunun eliptik şekilli dolguya göre 

dayanımını daha yüksek bulmuştur. Sherin ve diğ. (2017) [37] 

dairesel, kare ve anüler şekilde hücrelerin dayanım oturma 

ilişkisini incelemiş ve elde ettiği sonuca göre dairesel ve kare 

şekilli hücrenin dayanımının birbirine yakın olduğu, anüler 

şekilli hücrenin dayanımın daha yüksek olduğunu bulmuştur. 

GEOGRİDLERDEN MEYDANA GELEN HÜCRESEL DOLGUNUN 

DESENİ 

Dash ve diğ. (2001) [8] yaptığı çalışmada geogridlerden 

meydana getirdiği hücresel dolgunun deseninin taşıma gücü 

üzerindeki etkisini incelemiştir. Şekil 10.’da gösterilen 

desenlerden zikzak desenin performansının daha yüksek 

olduğunu bulmuştur.  

 

Şekil 10. Geogridlerden Meydana Gelen Hücresel Dolgu Desenleri [8] 

ZEMİNİN SIKILIĞIN İNCELENMESİ 

Çeşitli araştırmacılar [8,18,27,45] sıkılığın taşıma gücü ile 

olan ilişkisini incelemiştir. Elde edilen sonuçlara göre sıkılığın 

artması taşıma gücünü artırırken temelin oturma miktarında 

ise azalma meydana getirecektir. Zeminin sıkılığı ile taşıma 

gücünün doğrudan bir ilişkisi bulunmaktadır. Sıkı malzemeler 

hücresel dolguyu sınırlandırarak daha iyi bir kompozit haline 

gelmesini sağlayarak zemine penetre olmasını zorlayacaktır. 

Ayrıca sıkılığın artması ile hücresel dolgu duvarı ile zemin 

arasında meydana gelen sürtünme değeri de artış 

göstermektedir. Hücresel dolgu kompozitini bir temel tabakası 

gibi düşünürsek taşıma gücü yaklaşımları sıkılıkla arttığı için 

bu açıdan da bir artış söz konusu olduğunu belirtmek yanlış 

olmayacaktır. Bu yüzden araştırmacılar maksimum taşıma 

gücü elde etmek için mümkün olan en iyi sıkılığın elde 

edilmesini istemektedirler. 

HÜCRESEL DOLGU ALTINA YERLEŞTİRİLEN GEOGRİDİN ETKİSİ 

Çeşitli araştırmacıların [9,21,25,26] yaptığı çalışmalarda 

hücresel dolgu malzemesi altına yerleştirilen geogridin taşıma 

gücünü artırdığı görülmüştür. Geogrid malzeme ile hücresel 

dolgu malzemesinin penetrasyonu sınırlandırılarak sistem 

daha rijit bir duruma getirilmiştir. Ayrıca geogrid malzeme 

sayesinde gelen yükler çekme kuvveti altında aktarılarak 

taşıma gücünde artış meydana gelmektedir. 

GEOGRİDLERDEN MEYDANA GELMİŞ HÜCRESEL 

DOLGULARDA GRİD AÇIKLIĞININ ETKİSİ 

Grid açıklıkları hücresel dolgu zemin kompozitinin 

davranışını oldukça etkilemektedir. Elde edilen sonuçlara göre 

delikli hücresel dolgu sistemlerine göre daha geniş grid 

açıklığı olan geogridlerden meydana gelmiş hücresel 

dolguların performansının daha yüksek olduğu görülmüştür. 
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Buna rağmen küçük grid açıklıkları zemin ile yüzey 

sürtünmesini ve sınırlandırma etkisini artırmaktadır. Dash ve 

diğ. (2001) [8], optimum grid açıklığını zemin sınıflandırma 

deneyleri sonucu elde edilen sonuçlara dayanarak, zeminde 

bulunan yüzde 50 malzemenin geçtiği dane boyutunu 80 katı 

olarak belirlemiştir. 

HÜCRESEL DOLGU İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ ZEMİNİN GERİLME 

BİRİM ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ 

Araştırmacılar [4,5,6,7] hücresel dolgu ile çevrelen zemine 

üç eksenli basınç deneyi ile davranışı incelediklerinde, bu 

kompozit sistemde ek bir kohezyon ve yanal gerilme artışı 

gözlemlerken, içsel sürtünme açısında herhangi bir değişik 

meydana gelmemiştir (Şekil 11.). 

 

Şekil 11. Hücresel dolgu ile güçlendirilmiş zemin numunesinde oluşan ek 

kohezyon 

Elde edilen sonuçlara göre kohezyon artışının hücresel 

dolgu malzemesinin çekme modülü ile doğrudan bir ilişkisi 

olduğunu ortaya çıkarılmıştır. Tek bir hücresel dolguda 

meydana gelen yanal gerilmedeki artışı ve gözlemlenen 

kohezyonu bulmak için Henkel ve Gilbert. (1952) [48] 

membran teorisinden yararlanılmıştır. Ortaya çıkan ek 

kohezyon ve gerilme artışının eşitliği aşağıdaki gibi 

açıklanmıştır. 

           

      (7)                          

    

      (8) 

 

Burada,  ek kohezyon artışını,  yanal gerilemedeki 

artışı,  çevresel birim şekil değiştirmeği,  yenilme 

anındaki eksenel birim şekil değiştirmeği, bir hücresel 

dolgu hücresin deney öncesi çapını, M,  anından 

membranın sekant modülü olarak belirtilmektedir. 

Hücresel dolgu ile güçlendirilen zeminler için Madhavi 

Latha. (2000) [49] aşağıdaki eşitlikte verilen eş değer modülü 

önermiştir. Bu önerilen yöntem Duncan ve Chang. (1970) [50] 

tarafından hiperbolik yöntemden geliştirilerek elde edilmiştir. 

200 ve 0.16 değerleri orta sıkı kumlu zeminler için 

önerilmektedir.  

     
      (9) 

     

Burada;  hücresel dolgu ile güçlendirilmiş kum zeminin 

Young modülü parametresi,  güçlendirilmeyen kum 

zeminin Young modülü parametresi, M de hücresel dolgu 

malzemesinden çekme deneyi sonucu elde edilen modülünü 

belirtmektedir. 

Hücresel dolgu tabakasının tanjant modülü ise Janbu. (1963) 

[51] eşitliğinden aşağıdaki gibi bulunması araştırmacılar 

[39,40,41,42] tarafından önerilmektedir. 

     (10) 

Burada;  hücresel dolgu tabakasını tanjant modülünü,  

hücresel dolgu ile güçlendirilmiş kum zeminin Young 

modülünü,  bir atmosfer basıncını (100kPa), n de 

güçlendirilmeyen zeminin üst katsayısını belirtmektedir.  

VI. SONUÇ 

Bu makalede hücresel dolgu ile ilgili geçmişte yapılan 

çalışmalar, kullanım alanları, hücresel dolgunun 

performansını etkileyen parametreler ve hücresel dolgu ile 

güçlendirilmiş temellerin taşıma gücü ile ilgili yaklaşımlar 

açıklanmıştır. Önceki yapılan çalışmalardan da görülebileceği 

gibi hücresel dolgunun çalışma mekanizmasında önemli 

eksiklikler bulunmaktadır. Gelecekte bu alanda yapılacak 

çalışmalar sayesinde kaplamalı-kaplamasız yollarda, 

demiryollarında, dolgularda, erozyon kontrolünde, temellerde 

ve istinat yapılarında kullanım alanları artacaktır. 

Hücresel dolgunun faydalarını şu şekilde sıralamak 

mümkündür. 

 Zemini yanal olarak sınırlandırarak oluşan kompozit 

yapıda ek bir kohezyon oluşmasını sağlamaktadır. 

 Oluşan kompozit yapı rijit bir radye temel 

davranışına benzeyerek, gelen yükün daha geniş 

alanlara yayılmasını sağlamaktadır. 

 Hücresel dolgunun yer değiştirmesi ile oluşan 

membran etkisi ile çekme kuvvetleri meydana 

gelmektedir. 

 Zeminin taşıma gücünü artırırken, temel oturmalarını 

ve yüzey kabarmalarını azaltmaktadır. 

 Diğer zemin iyileştirme yöntemleri ile 

karşılaştırıldığında arazide uygulanması oldukça 

kolay, maliyeti daha düşüktür. 

 Geosentetik malzemeler ile karşılaştırıldığında ise 

performans açısından en optimum sonuçlar elde 

edilmektedir. 
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Özet – Makineler; insan hayatına doğrudan etki eden, günlük yaşamda en ufak bir işte dahi kullanılabilen, yapılan çalışmaların 

kalitesini arttıran ve hayatımızı kolaylaştıran en önemli etkenlerdendir. İmalat ise soyut haldeki makinelerin tasarımlarının 

yapılarak yüksek performanslı ve gerçek hayatta uygulanabilir hale getirilmesi işlemidir. İmalat teknolojilerinde; talaşlı imalat, 

kaynak, plastik şekil verme, sac işleme, döküm gibi yöntemler kullanılırken makine teknolojileri ise CNC, kalıpçılık, otomotiv, 

mekatronik gibi alanlarda kullanılır.  

  

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün araştırmalarına göre iş kazası sebebiyle ölenlerin sayısı, her sene dünya genelindeki 

savaşlar sonucunda ölenlerin sayısından 3 kat daha fazladır. İş kazalarının büyük bir kısmının imalat sektöründe yaşanmakta 

olduğu kanıtlanmıştır. Makine imalat endüstrisinde; makineler çalışır durumdayken hızla dönen disklerden dolayı uzuv 

kayıpları, kalıplardan çapak alınması durumunda vücutta oluşabilecek kesikler, döküm esnasında meydana gelebilecek 

yanıklar, kişisel ekipmanların kullanılmamasından dolayı oluşabilecek hasarlar iş kazalarındandır.  

 

Bu çalışmada, makine ve imalat sektöründe çalışan personelin son yıllardaki iş kazaları ve meslek hastalıkları istatistikleri 

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan verilerle irdelenmiştir. Son beş senenin verileri grafiklere dökülüp incelendiğinde iş 

kazaları ve meslek hastalıkları kadın çalışanlardan daha çok erkek çalışanları etkilemiştir. Bu bilgilerden yola çıkarak makine 

sektöründe alınması gereken tedbirler belirtilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler - Makine Teknolojileri, İmalat Teknolojileri, İş Kazaları, Meslek Hastalıkları  

 

 

1. GİRİŞ 

İmalat, belirli bir ham maddeyi kaliteli, hızlı ve en düşük 

maliyetlerle işleyerek somut bir makina parçası haline gelene 

kadar yapılan işlemlerin tamamıdır [1]. Makina imalat 

sektöründe çeşitli alanlarda takım tezgâhlarından iş 

makinalarına kadar birçok farklı makinanın üretimi ve 

tasarımı yapılabilir. Plastik şekil verme yöntemlerinden olan 

talaşlı imalat, döküm, haddeleme, kaynaklı birleştirme vb. 

üretim sektöründe başlıca kullanılan yöntemlerdendir [2].  

 

Dünyadaki ekonomik kalkınmanın temeli makine 

teknolojilerinin hızlı bir şekilde üretim sektöründe geniş bir 

alana sahip olmasıdır. Teknolojinin gelişmesiyle hayat 

standartları da artmıştır. Bir ülkenin refah seviyesini teknoloji 

alanındaki gelişmeler temsil etmektedir. Buna bağlı olarak 

makina imalatı söz konusu üretim olduğunda son yıllarda 

büyük bir artış göstermiştir. Dünya ülkelerinin geneline 

bakıldığında Türkiye’de bu alanda göze çarpan ülkelerden 

biri olmaya başlamıştır. Türkiye’nin imalat sektöründeki hızlı 

ilerlemesinin sonucuna bağlı olarak üretimin artmasının yanı 

sıra gelişmiş ülkelerdeki gibi seri imalat yöntemleri sıklıkla 

kullanılmadığı için iş kazaları ve meslek hastalıkları meydana 

gelmeye başlamıştır.  

 

İşyerinde meydana gelen çalışanın ölümü ile sonuçlanan, 

çalışanı fiziki veya ruhen zarara uğratan olaylar iş kazası 

olarak tanımlanmaktadır. 2011-2016 yıllarının SGK 

verilerine göre, Türkiye’de meydana gelen iş kazalarının 

ortalama olarak %12-15’nin makinelerden kaynaklanan 

kazalar olduğu tespit edilmiştir [3]. İş kazalarının başında 

dikkatsiz çalışma ve güvensiz hareketler gelmektedir. Buna 

bağlı olarak iş kazalarının önüne geçebilmek için makineler 

tasarlanırken çalışanların yapabilecekleri hatalar göz önünde 

bulundurulup bunlara uygun tedbirler alınmalıdır.  

 

Meslek hastalığı ise çalışan personelin işyeri koşullarında 

yaptığı işe bağlı olarak ve tekrarlı olarak hastalanması ya da 

psikolojik olarak etkilenmesi durumunda meydana gelir [3-

4]. Meslek hastalıkları kimyasal ve fiziksel olarak iki farklı 

tipte görülebilir. Kimyasal kaynaklı hastalıklar çalışanlar 

üzerinde daha yoğun ve ciddi şekilde gözlemlenir. Çalışma 

ortamında bulunan tozlardan; kurşun, arsenik, cıva gibi 

bileşenlerden; silika kumundan akciğer kanseri, bronşit ve 

silikoz gibi ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır. Fiziksel 

kaynaklı hastalıklar ise gürültülü ortamlarda çalışan 

personelde işitme kayıplarına, titreşimli cihazlarla çalışan 

personellerde de eklem ağrılarına sebebiyet vermektedir. 

Gerekli tedbirlerin alınmaması sonucunda meslek hastalıkları 

ölümle sonuçlanabilmektedir [5]. 

 

Bu çalışmada makine imalat sektöründe yaşanan iş kazaları 

ve meslek hastalıklarının 2011-2016 SGK verilerinden 

yararlanarak istatistikleri oluşturulmuştur. Bu veriler, iş 

kazalarının ve meslek hastalıklarının mevcut durumunu 

ortaya koyarak kapsamlı ve doğru istatistiklerin 
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oluşturulmasında rol oynamaktadır. Bu çalışmadan yola 

çıkarak imalat sektöründe yaşanabilecek iş kazaları ve meslek 

hastalıklarını en aza indirgeyebilmek için gerekli tedbirlerin 

alınmasında referans olacaktır [3]. 

2. İŞ KAZALARI 

İş kazaları işyerinde meydana gelen ve genellikle ölümle 

sonuçlanan olaylardır. İş kazalarını minimum seviyeye 

getirmek için, işveren ve çalışanların çalışma ortamındaki iş 

sağlığının ve iş güvenliğinin korunması için kanunlar 

belirlenmiştir. Bunlardan biri de 6331 Sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu’dur. Bu kanun, kamu ve özel sektöre ait 

bütün işlere ve işyerlerine, tüm çalışanlarına uygulanır. 

İşverenler ve çalışanlar, sağlıklarını ve güvenliklerini 

tehlikeye atmamak için iş sağlığı ve güvenliği kanunlarına 

uymalıdırlar. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk 

değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 

İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, 

çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve 

güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve 

işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir 

nitelikte olmalıdır.  

 

İşverenin; çalışanın sağlığını ve güvenliğini sağlamakla 

yükümlü olduğu bu kanunda öncelik meydana gelebilecek 

olan iş kazalarının önlenmesinde ve meslek hastalıklarının 

önüne geçebilecek tedbirlerin alınmasındadır. İşveren 

çağımızın değişen şartlarına uygun tedbirler almakla ve 

bunları takip etmekle yükümlüdür. Aynı zamanda 

görevlendirme yaparken çalışanının bedensel uygunluğunu 

göz önünde bulundurmalıdır.  

 

İşveren işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları için risk 

değerlendirmesi yapmakla sorumludur. Risklerden kaçınmak, 

risklerin kaynağını bulmak, risklerin çalışanın sağlık ve 

güvenliğine olan etkisini en aza indirmek, tedbirlere öncelik 

vermek ve çalışanlara uygun talimatlar vermek işverenin iş 

tanımlarındandır. Risk değerlendirmesi yapılırken 

çalışanların kullanacağı kişisel koruyucu donanımların 

seçimi, işyerinin düzeni, kadın çalışanların durumu, 

kullanılacak kimyasal maddeler yüksek öneme sahiptir. Bu 

sebeple işverenin doğru analizler yaparak çalışanını korumak 

için doğru görevlendirmeler yapması, gerekli ölçümü, 

kontrolü, incelemeyi yapması ve uygun tedbirleri alması 

gerekmektedir.   

 

İşveren işyerinde meydana gelen iş kazalarının ve meslek 

hastalıklarının kaydını tutmalı ve gerekli incelemeleri 

yaparak rapor hazırlamalıdır. İşveren işyerinde yaşanan olası 

bir iş kazasında, kazadan sonraki üç iş gününde ya da işyeri 

hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını 

öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik 

Kurumu’na bildirmelidir [6-7]. 

 

Bu çalışmada Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 

standartlarına göre belirlenmiş olan ve iş kazalarının 

sebepleri doğrultusunda düzenlenen istatistikler 

oluşturulmuştur. Ayrıca hazırlanan grafiklerde standardize iş 

kazası oranları temel olarak alınmıştır. Çalışma ortamındaki 

risk faktörünü göstermek amacıyla oluşturulan, o sene 

içerisinde meydana gelen kaza sayısının yine aynı sene 

içerisinde meydana gelebilecek kaza sayısına oranına 

standardize iş kazası oranı denir. 2011-2016 yılları arasındaki 

6 yıllık dönemde SGK tarafından raporlanan ve Türkiye’de 

meydana gelen makine kaynaklı iş kazaları aşağıdaki Şekil 

1’de gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 1: Türkiye’de Yıllara Göre Makine ve Ekipman İmalatında İş Kazası 

Geçiren Sigortalı Sayılarının Cinsiyet Dağılımı 

 

Şekil 1’in incelenmesi sonucunda son 6 yılın verilerine 

göre ortalama 167 kadın çalışanın ve 4.366 erkek çalışanın iş 

kazası geçirdiği belirlenmiştir. Söz konusu olan verilerde 

kadınların geçirdiği iş kaza oranlarının erkeklerin geçirdiği iş 

kaza oranlarına göre oldukça düşük olduğu gözlenmiştir. 

Türkiye genelinde yapılan araştırmalara göre erkek ve kadın 

işçilerin %2,45’i makine imalat sektöründe meydana gelen iş 

kazalarına maruz kalmaktadır.  

3. İDARİ PARA CEZALARI VE UYGULANMASI 

6331 sayılı İSG kanununda belirtilen 2017 yılına ait 

verilerin 4. maddedeki işverenin genel yükümlülüğü ve 10. 

maddedeki risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve 

araştırmaya göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen 

işverenin her bir yükümlülük için ayrı ayrı 2.702 TL, 2018 

yılında ise 3.092 TL ödemesi zorunludur. Aynı kanuna göre 

2017 yılında risk değerlendirmesi yapmayan ve yaptırmayan 

işverene 4.055 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için 6.083 

TL idari para cezası verilir. 2018 yılında ise risk 

değerlendirmesi yapmayan ve yaptırmayan işverene 4.641 

TL, aykırılığın devam ettiği her ay için 6.963 TL idari para 

cezası verilir [6]. Bu çalışmada bahsedilen para cezalarının 

çalışan sayılarına ve yapılan işin tehlike sınıfına göre 

dağılımını gösteren grafik Şekil 2,3 ve 4’te belirtilen 

yükümlülükleri yerine getirmeyen işverenler için; Şekil 5,6 

ve 7’de risk değerlendirilmesi yapmayan işverenler için 

verilmiştir.  
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Şekil 2: Az Tehlikeli İşyerlerinde Gerekli Önlemleri Almayan ve 

Denetlemeleri Yapmayan İşveren İçin Uygulanan İdari Para Cezalarının 
Dağılımı 

 

Verilen grafiğe göre 50 ve üzeri çalışanı bulunan az 

tehlikeli işyerlerinde gerekli tedbirleri almayan işveren için 

uygulanan idari para cezası %43’tür. 10-49 çalışanı bulunan 

işyerindeki işveren için uygulanan idari para cezası %29 iken, 

10’dan az çalışanı bulunan işyerlerindeki işveren için bu 

oran %1 daha azdır. 

 

Şekil 3: Tehlikeli İşyerlerinde Gerekli Önlemleri Almayan ve Denetlemeleri 

Yapmayan İşveren İçin Uygulanan İdari Para Cezalarının Dağılımı 

 

Tehlikeli sınıfında yer alan 50 ve üzeri çalışanı bulunan 

işyerinde ve 10’dan az çalışanı bulunan işyerindeki işveren 

için ödemesi gereken idari para cezası, az tehlikeli işyerlerine 

göre daha azdır. 10-49 çalışanı bulunan işyerindeki işveren 

için uygulanan idari para cezası %3 artarak %32 olmuştur. 

 

 

Şekil 4: Çok Tehlikeli İşyerlerinde Gerekli Önlemleri Almayan ve 

Denetlemeleri Yapmayan İşveren İçin Uygulanan İdari Para Cezalarının 
Dağılımı 

 

Çok tehlikeli sınıfında yer alan ve gerekli önlemleri 

almayan 50 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde işverene 

uygulanan idari para cezası %46 iken, 10-49 çalışanı veya 

10’dan az çalışanı bulunan işyerlerinde çalışan azaldıkça bu 

oranda azalmaktadır.  

 

 
Şekil 5: Az Tehlikeli Sınıfındaki İşyerleri İçin Uygulanan 2017-2018 

Yıllarına Ait İdari Para Cezasının Dağılımı 
 

Az tehlikeli sınıfındaki 50 ve üzeri çalışanı bulunan 

işyerlerinde en yüksek idari para cezaları ödenirken, 10’dan 

az çalışanı bulunan ve 10-49 çalışanı bulunan işyerlerinde 

eşit miktarda idari para cezaları ödenmektedir. 

 

 
 

Şekil 6: Tehlikeli Sınıfındaki İşyerleri İçin Uygulanan 2017-2018 
Yıllarına Ait İdari Para Cezasının Dağılımı 

 

Tehlikeli sınıfındaki 50 ve üzeri çalışanı bulunan 

işyerlerindeki idari para cezası en fazla iken, çalışan sayısı 

azaldıkça uygulanan idari para cezalarının da azaldığı 

görülmüştür. 
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Şekil 7: Çok Tehlikeli Sınıfındaki İşyerleri İçin Uygulanan 2017-2018 
Yıllarına Ait İdari Para Cezasının Dağılımı 

Çok tehlikeli sınıfında bulunan tüm işyerlerinde risk 

değerlendirmesi gerekli aralıklarla yapılmadığında en yüksek 

idari para cezası yaptırımı uygulanmıştır. 

  

Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarında bulunan 

işyerlerine, riskleri belirlemek için gerekli kontrol, ölçme, 

muayene ve araştırmanın yapılmadığı durumlarda en az idari 

para cezası verilmektedir. 

 

6331 sayılı İSG kanununun 2017 yılına ait verilerinde 14. 

maddesindeki iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve 

bildirimine göre çalışanlarının başına gelen iş kazası ve 

meslek hastalıklarını gerekli birimlere bildirmeye işverene 

2.026 TL idari para cezası verilirken 2018 yılına ait verilerde 

2.319 TL idari para cezası verilmiştir. 2017 yılına ait 

verilerde İSG kanunun 16. maddesindeki çalışanların 

bilgilendirilmesine göre çalışanların iş sağlığı ve güvenliği 

konularında bilgilendirilmesini sağlamayan işverene her 

çalışan başına 1.350 TL idari para cezası uygulanırken 2018 

yılına ait verilerde 1.545 TL idari para cezası uygulandığı 

görülmüştür [6]. 

4. MESLEK HASTALIKLARI 

Bir çalışanın yaptığı işin niteliğinden dolayı iş sırasında 

gerçekleşecek her türlü kalıcı olsun veya olmasın fiziksel 

veya ruhsal hastalıklara meslek hastalığı denir [8]. Ülkemizde 

son yıllarda, iş sağlığı ve güvenliği açısından yaşanan 

sorunlar karşısında birçok önlemler alınmış bunların 

beraberinde meslek hastalıklarına karşı toplumun 

bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır [9]. Meslek hastalıkları 

konusunda çalışan ve işverenin bilinçlendirilmesi şarttır. 

Meslek hastalıkları birçok tedbirin alınmasıyla önlenebilir 

hastalıklardır. Hijyen kurallarına uyularak, işin özelliğine 

göre çalışanlara eğitimler verilerek, kişisel koruyucu 

donanımlar kullanılarak meslek hastalıkları önlenebilir [10]. 

Meslek hastalıklarını önlemek amacıyla yakın zamanda 

meslek hastaneleri de kurulmuştur. Bu hastanelerde 

hastalıkların önceden teşhis edilip tedavilerini en kısa sürede 

yapabilmek ve mesleki kaynaklı olup olmadıklarını 

incelemek gibi faaliyetler devam etmektedir [8]. Buna bağlı 

olarak son 6 yılda tutulan hastalık olay sayısı kaydı Şekil 

8’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 8: 2011-2016 Yılları Arasında Görülen Hastalık Olay Sayısı 

 

Türkiye’de 2011-2016 yılları arasındaki dönemde 

meydana gelmiş olan 2447 vakanın, imalat sanayindeki 

çalışma ortamından ve temas halinde olunan malzemelerden 

ortaya çıktığı belirlenmiştir.  

 

Türkiye’de 2011-2016 yılları arasında en sık görülen 

meslek hastalıklarının ortalama dağılımları Şekil 10’da 

verilmiştir. 

 

 

 
 

Şekil 10: 2011 – 2016 Yılları Arasında Türkiye’de Makine İmalat Sanayinde 
Teşhisi Konmuş Meslek Hastalıkları Ve Nedenleri 

 

2011-2016 yılları arasında Türkiye’de Makine İmalat 

Sanayisinde çalışanların yarısından fazlası arsenik ve 

bileşiklerinin etkisinden oluşan meslek hastalıklarına 

yakalanmışlardır. Daha sonra %34 oranında Sükroz ve 

Tüberküloz hastalıkları görülmüştür. Neredeyse yok 

denilebilecek miktarda %1 Nikel ve bileşenleri sebebiyle 

meydana gelen hastalıklar ve %2 cilt hastalıkları 

görülmüştür. 

 

 

 

5. ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ 
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İş yerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi için 

işveren çalışanlarını işyerinin özelliklerini dikkate alarak 

belirli konularda bilgilendirmelidir. Çalışanlara kendi yasal 

hak ve sorumlulukları anlatılmalı, ilk yardım, doğal afetler, 

yangınla mücadele, tahliye ve olağan dışı durumlar 

konusunda bilgilendirme yapılmalıdır.  

 

Tehlikeli iş sınıfına giren çalışma ortamında bulunan 

çalışanlar için meydana gelebilecek riskler, tehlikeler ve 

bunlardan doğabilecek sonuçlar açıklanmalı, alınan tedbirler 

hakkında bilgi verilmelidir. İşveren önceden yaşanan iş 

kazaları ve meslek hastalıkları için oluşturulan risk analiz 

raporlarına çalışanlarının ulaşmasını sağlamalıdır.  

 

İşverenin önceliği çalışanına iş sağlığı ve güvenliği 

hakkında bilinçlenmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda işveren 

çalışanlarına belirli tarih aralıklarında ve düzenli olarak 

eğitim vermekle yükümlüdür. Eğitimler ortaya çıkan yeni 

risklere uygun olarak yenilenmeli ve belgelenmelidir. 

Çalışanın işyerinde güvenli çalışma yöntemlerini uygulaması 

ve uygun kişisel koruyucu donanıma sahip olması iş sağlığı 

ve güvenliği açısından çok önemlidir [6]. 

6. SONUÇ  

Bu çalışmada, işverenlerin ve çalışanların, 

yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeleri, iş sağlığı ve 

güvenliğini özümsemeleri, bunları uygulamaları ve 

günümüzdeki makineleşmenin iş kazalarına etkisi 

irdelenmiştir. 

 

Makineleşmenin getirdiği ağır şartlar göz önünde 

bulundurularak günümüze kadar çalışanlar için iş sağlığı ve 

güvenliği kanunları belirlenmiştir. Bu kanunlar ile 

işyerlerinde uygulanması zorunlu kurallar oluşturulmuştur. 

Buradan yola çıkarak İSG adı altında denetimi sağlayan ortak 

sağlık ve güvenlik birimleri iş sağlığı ve güvenliği genel 

müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiştir. İş Sağlığı ve 

güvenliği çalışan sağlığını korumak ve çalışana verilen değeri 

göstermek amaçlı oluşturulan bir sistemdir.  

 

Dünya genelinde yüz binlerce çalışan ve Türkiye’de 

binlerce çalışan personel, ihmalkârlık ve çalışma ortamında 

oluşabilecek risklerle meydana gelen iş kazaları ve gerekli 

tedbirlerin alınmamasıyla ortaya çıkan meslek hastalıkları 

sonucunda hayatlarını kaybetmektedir. İş kazalarını ve 

meslek hastalıklarını ortadan kaldırmak mümkün değildir 

ancak oluşacak hasarları minimize etmek için yapılan 

çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmaların temelinde yatan en 

önemli faktör risk analizinin doğru şekilde yapılıp olay 

meydana gelmeden önce kazayı engellemektir. 2011-2016 

yılları arasında Türkiye’de Makine İmalat Sanayisinde 

çalışanların yarısından fazlası arsenik ve bileşiklerinin 

etkisinden oluşan meslek hastalıklarına yakalanmışlardır. 
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Abstract – This study presents the modelling of the pathological elements based memelements. More than forty years ago, Chua 

predicted the existence of memristor (memory+resistor) which is the fourth fundamental passive circuit element. In 2008, 

Hewlett Packard (HP) researchers demonstrated the physical implementation of the new element which provides the missing 

relationship between the magnetic flux (ϕ) and the electric charge (q). Memelements are gaining popularity among the 

researchers because of the some unique behaviors. Many memelements are designed using active circuit elements because of 

their advantages such as low energy consumption, wide band width, and compatible with nonlinear circuit element design. 

Pathological elements are gaining the popularity because of their capability of modelling active circuits. All presented 

memelements consist of transistors and active circuit elements. In this study, pathological circuit equivalents of memelements 

are presented.  

  
Keywords –Memelements, pathological elements, circuit modelling.  

 
  

I. INTRODUCTION  

Resistors, capacitors and inductors as passive circuit 

elements connect the relationships between voltage-current, 

charge-voltage and flux-current respectively. But the 

connection of the flux and charge is missing until Chua’s 

original paper [1]. Chua called the new circuit element, 

memristor (memory+resistor), which provides the missing 

relationship between flux and charge [1].   

But, Chua’s paper [1] didn’t attract researchers’ attention 

until 2008 [2]. Memristor is not implemented until this year 

because of the lack of the advanced technology. Researchers 

interested in the effect of the memristor on the classical 

designed circuits. That is why, emulator circuits were designed 

[3-8] because of the fact that the physical implemented 

memristor did not obtained easily.   

All memelement circuits consist of transistors and active 

circuit elements. But there is no detailed mathematical studies 

how the memristor exhibit its hysteresis curve and how we can 

control or improve mathematically its voltage-current 

behavior depend on the material structure.   

From this point, pathological elements provide unique 

advantages to obtain and improve the transfer function of 

memelements. The operational amplifier (Opamp) is realized 

from a nullor when one of the norator terminals is connected 

to the ground. The nullor element provides ability to model 

active devices [9-10]. Sánchez-López introduced grounded 

pathological elements based fully differential active device 

models [11]. In this study, pathological elements based 

memelement has been presented.  

II. PATHOLOGICAL ELEMENTS  

Various pathological elements such as voltage mirror and 

current mirror become important to avoid the use of the 

resistors in the nullor representation of building block. The 

nullator and narrator are one port elements and defined by 

V=I=0, and V, I are arbitrary, respectively. Voltage mirror is a 

two port network element and defined by,  

  

 V V1  2                         (13)  

 I1  I2 0           (14)  

The circuit symbol of the voltage mirror is shown in Fig.1.  

  
The all voltages and currents for current mirror are arbitrary.  

     V andV 

arearbitrary1 2                        (15)  

 

1 V 2 V 

1 I 2 I 

Fig.1 The voltage mirror symbol.   

2 1 I Iarealsoarbitrary  

1 V 

2 I 1 I 

2 V 
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Fig.2 The current mirror symbol. The nullor 

which is a two port network element is shown in Fig.3. and 

consists of an input nullator and an output norator. The 

voltage and current of a nullator and norator take zero and 

independently arbitrary value, respectively.  a c 

 b Nullator Norator d  

Fig.3 The nullor element [2].  

The operational amplifier (Opamp) is realized from a nullor 

when one of the norator terminals is connected to the ground. 

The nullor element provides ability to model active devices [9-

10]. Transistors which can be operated in saturation region, 

linear region and subthreshold region have crucial importance 

in all memelement circuit design. Transistors are not operated 

in only one region in circuit applications, sometimes operated 

in both saturation and linear region or other probabilities. In 

this situation the analyses of transistors become very hard 

especially operated in subthreshold region. Therefore the 

pathological models of transistors provide important 

advantage to analyses the transistor based circuit. The MOS 

transistor was modeled with nullor element as shown in Fig.4. 

Active circuit elements have elusive properties to design 

emulator or new circuit components. Because memristor is 

passive circuit elements and cannot be modeled using only 

passive circuit elements.  

  

 
Fig.4 The MOS transistor model using nullor [12].  

At this point, pathological elements occupy very important 

place. Sánchez-López introduced grounded pathological 
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elements based fully differential active device models as 

shown in Fig.5. [11].  
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A. Circuit I  

The memristor circuit which is based on DDCC active circuit 

element was designed by Yesil et al. [6], this circuit has semi-

floating characteristics and strong voltage-current hysteresis 

curve. The schematic of the circuit is shown in Fig. 6 when 

rearranged using the pathological circuit elements.  

 

Fig. 6  DDCC based memristor emulator which is presented by Yesil and 
coworkers [16].  

  

B. Circuit II  

Babacan and Kacar designed fully floating memristor 

emulator based on OTA active circuit element [7], and its 

pathologic circuit element based new schematic is shown in 

Fig.7a. The bulk terminals were connected to the drain 

terminals of the transistors that is why the pathological element 

based MOS transistor model [12] are rearranged using bulk 

terminals as shown in Fig.7b. All active circuit element based 

circuits lack of the detailed analyses for this reason their 

pathological equivalent is presented. The detailed analyses are 

able to be done when using new forms. Because all circuits can 

be perform memristive effect but researchers didn’t control the 

memristive effect when look at the mathematical equations or 

transfer function. And also the active circuit element based 

emulators can be improved when all analyses are known.   
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(b)  

Fig.8 a) Fully floating memristor emulator based on OTA [7] and b) 
Pathological element equivalents of the MOS transistor [12].  

  

III. CONCLUSION  

In this study, pathological equivalents of the memristor 

emulators have been referred. Memristors which have 

nonlinear characteristics are new passive circuit element and 

there are several techniques to model memristive 

characteristics. Especially active circuit element based 

memristor emulators are more successful among all emulators. 

Classical nodal analyses of active circuits are difficult so all 

presented active circuit element based memristor emulators are 

lack of the detailed mathematical analyses. Therefore, the 

detailed mathematical analyses are essential to analyse and 

improve the memristor and memristor based circuits. That is 

why pathological circuit elements become significant 

candidate to analyse, solve and improve the memristive 

elements and memristor based circuit characteristics.  
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Özet–Dünya’da iklim değişikliği etkisiyle farklı çevresel değişkenlerde önemli etkiler gözlenmektedir. Bu nedende iklim 

parametrelerindeki değişiklikler incelenmeli ve analiz edilmelidir. Bu değişiklikler parametrik ve parametrik olmayan testlerle 

belirlenebilir. Bu çalışmada Antalya ili meteoroloji istasyonuna ait 1965-2017 yılları arasında kaydedilen aylık ortalama yağış, 

sıcaklık, nem ve buharlaşma verileri kullanılmıştır. Trend analizi için Lineer Regresyon, Mann-Kendall, Sen ve Sen’in T testi 

yöntemleri kullanılmıştır. Verilerde yıllık ve aylık trendi belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Mann-Kendall ve Sen testi sonuçlarına göre yıllık nem verilerinde azalma, sıcaklık verilerinde artma ve yağış verilerinde azalma 

trendi belirlenmiştir. Ancak buharlaşmada trend gözlenmemiştir. Aylık buharlaşma değerlendirmelerde ise sadece Ocak ayında 

azalma trendi saptanmıştır. Aylık nem değerlendirmelerinde ise Şubat, Mart, Nisan, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında azalma 

trendi saptanmıştır. Aylık sıcaklık değerlendirmelerinde ise Ocak ayı dışında tüm aylarda artma trendi saptanmıştır. Aylık yağış 

değerlendirmelerinde ise Şubat ve Aralık aylarında azalma trendi saptanmıştır. Sen’in T testi sonuçlarına göre aylık nem ve 

buharlaşma verilerinde azalma, sıcaklık verilerinde artma trendi saptanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler – Trend analizi,  Mann-Kendal yöntemi, Sen yöntemi, Lineer regresyon yöntemi, Antalya 

 

Trend Analysis of Some Meteorological Data in Antalya 

Abstract–The effects of climate change in the world are observed to have significant effects on different environmental variables. 

Therefore, changes in climate parameters should be examined and analyzed. These changes can be determined by parametric 

and non-parametric tests. In this study, monthly average precipitation, temperature, humidity and evaporation data between 1965-

2017 for the meteorological station of Antalya city were used. Linear Regression, Mann-Kendall, Sen and Sen’s T test methods 

were used for trend analysis. It is aimed to determine annual and monthly trends in the data. 

According to the results of the Mann-Kendall and Sen test, there was a tendency to decrease in annual humidity, increase in 

temperature data and decrease in precipitation data. But, trend has not been observed in annual evaporation data. In the 

monthly evaporation evaluoations showed a decreasing tendency only in January.  

Monthly humidity showed a tendency to decrease in February, March, April, October, November and December. In the 

monthly temperature evaluations, an increase tendency was determined in all months except January. In monthly precipitation 

evaluations, a decreasing tendency was determined in February and December. According to the results of the Sen’s T test, 

there was a tendency to decrease in monthly humidity and evaporation, increase in temperature data. 

 

Keywords – Trend analysis; Mann-Kendall test; Sen test; Linear regression, Antalya 

 

 

I. GİRİŞ 

İklim değişikliği etkisiyle birçok bölgede iklim 

parametrelerinde anlamlı değişiklikler öngörülmektedir. 

Hidrolojik çevrimin önemli unsurları iklim parametreleridir. 

İklim parametrelerindeki değişiklikler ise tarımsal 

faaliyetlerden su kaynaklarına pek çok alanda önemli sorunlar 

ortaya çıkaracaktır. Türkiye küresel ısınmanın potansiyel 

etkileri açısından risk grubu ülkeler arasındadır. Özellikle su 

kaynaklarının zayıflaması, orman yangınları, kuraklık ve 

çölleşme ile bunlara bağlı ekolojik bozulmalar gibi öngörülen 

olumsuz yönlerinden etkilenecektir [1]. 

 

Yağış, sıcaklık, akım, buharlaşma gibi iklim verileriyle trend 

analizi dünyada ve ülkemizde farklı amaçlarla, farklı 

disiplinlerdeki araştırmacılar tarafından değerlendirilmiştir. 

Örneğin; yağış için Kadıoğlu ve diğ. [2], Partal ve Kahya [3], 

İstanbulluoğlu ve diğ. [4], Türkeş [5] ve Zhang ve diğ. [6]; 

yağış ve sıcaklık için; Tağıl ve Danacıoğlu [7], Kızılelma ve 

ark. [8]; su kalitesi değişkenleri için İçağa ve Harmancıoğlu 

[9], Kalaycı ve Kahya [10]; akım için Önöz ve Beyazıt [11], 

Kahya ve Kalaycı [12] ve Cıgızoğlu ve diğ. [13]; ve göl 

seviyeleri için Cengiz ve diğ. [14], Bacanlı ve Tuğrul [15]; 

buharlaşma için Chattopadhyay ve Hulme [16], Thomas [17] 

trend analizi yapmışlardır. 
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Bulut, Yeşilata ve Yeşilnacar (2006), Atatürk Baraj Gölünün 

bölge iklimine etkisini Lineer Reg. Mann-Kendall ve Sen 

yöntemlerini kullanarak araştırmışlardır. Sıcaklık ve bağıl 

nemde artış, toplam yağışta önemli bir değişim olmadığı ve 

rüzgar hızında azalma trendi olduğu tespit etmişlerdir [18]. 

Karabulut (2012), Akdeniz Bölgesi'nde minimum ve 

maksimum sıcaklığın belirgin bir şekilde artmakta olduğu 

bulmuştur [19]. Tağıl ve Danacıoğlu (2012), Ege Bölgesi'nde 

sıcaklık verisinde artma eğilimi tespit etmişlerdir [7]. 

Kızılelma ve diğ. (2015), İç Anadolu Bölgesi'nde maksimum 

ve minimum sıcaklık eğiliminin arttığı saptamışlardır [8]. 

Bacanlı ve Tanrıkulu Ege bölgesinde 50 yıllık yağış ve sıcaklık 

verileri değerlendirildiğinde sıcaklık verilerinde bölge 

genelinde artış trendi saptanmıştır [20]. Bacanlı ve Tanrıkulu, 

Ege bölgesinde bulunan 25 gözlem istasyonlarına ait aylık ve 

yıllık buharlaşma verilerini Mann-Kendall ve Sen testi 

yöntemleri kullanılarak trend analizi yapmışlardır. Yaz 

aylarında mevsimlik buharlaşmada % 12 azalma, %24 artma 

eğilimi belirlenmiştir. Aylık buharlaşma değerlendirmelerde 

ise süreklilik saptamamışlardır [21]. Bacanlı, Ege bölgesindeki 

yağış ve kuraklık verilerinin trend analizini değerlendirmiştir 

[22].  

 

İklim parametrelerinin trendinin önümüzdeki zamanda nasıl 

değişeceği ne kadar iyi bilinirse suyun nerede nasıl 

kullanılacağı nereye gideceği o kadar iyi belirlenebilecektir. 

Bundan dolayı bu çalışmada Antalya ili meteoroloji 

istasyonuna ait 1965-2017 yılları arasında kaydedilen aylık 

ortalama yağış, sıcaklık, nem ve buharlaşma verileri 

kullanılmıştır. Trend analizi için parametric olan Lineer 

Regresyon analizi yöntemi; parametrik olmayan, Mann-

Kendall, Sen ve Sen’in T testi yöntemleri kullanılarak 

verilerde yıllık ve aylık trendin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

II. VERİLER 

Bu çalışmada aylık ve yıllık veriler kullanılmıştır. Veriler 

Antalya iline ait verilerdir. 1965-2017 yılları arasındaki yıllık 

verilerin istatistiksel özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.  

 

Tablo 1. Antalya ili yıllık verilerin istatistiksel özellikleri.   

 Ortalama Standart 

Sapma 

Çarpıklık 

Katsayısı 

Buharlaşma 148,99 25,14 -1,22 

Nem  62,81 2,96 -0,47 

Sıcaklık 18,71 0,95 0,21 

Yağış 1066,44 351,51 0,17 

 

Antalya ilinde Akdeniz iklimi görülmektedir. Yazları sıcak 

ve kurak; kışları ise bol yağışlı geçer. Antalya, sahilinde denize 

girilirken, dağlarında kayak yapılan dünyanın sayılı 

şehirlerinden biridir. Sıcaklığı -4.3°C ile 43.4°C arasında 

değişir. Kışın 10 dereceden aşağı soğuk çok nadirdir. Yağış 

ortalaması metrekareye 1070 milimetredir. Antalya’nın 

topraklarının % 60’ı ormanlıktır [23].   

 

 

 

 

 

 
Şekil 1. Antalya ili hatitası 

 

III. YÖNTEM 

Lineer Regresyon Analizi  

Bir rastgele değişkenin değerini bir veya daha fazla sayıda 

rastgele değişkenlerin değerlerine bağlı olarak en iyi şekilde 

tahmin etmeye yarayan regresyon denkleminin belirlenmesine 

de regresyon analizi denir. Lineer regresyonda, y = a+bx 

şeklindeki regresyon denkleminde, b sabiti değişimin yönünü 

ve miktarını vermektedir. b’nın pozitif olması artan bir 

değişimi, negatif olması azalan bir değişimi ifade eder. b’nın 

sıfırdan çok farklı olmaması ise bir değişimin olmadığını 

gösterir. Lineer trendin anlamlılığı, Student t testi ile tespit 

edilir [24]. 

 

Mann-Kendall Testi  

Mann tarafından  geliştirilen test ile zaman serisinde trend 

olup olmadığı kontrol edilmektedir. (Sıfır hipotezi; “𝐻0: trend 

yok”). Zaman serisi (𝑥𝑖, 𝑥𝑗) olarak incelenir. Test istatistiği;  

  

S=P-M                  (1) 

 

şeklinde hesaplanır. P;  i<j için 𝑥𝑖<𝑥𝑗 olan çiftlerin sayısı ve 

M; 𝑥𝑖 > 𝑥𝑗  olan çiftlerin sayısıdır.   

Örnek sayısı n≥10 için varyans (σs); 

 

                 σs = √𝑛(𝑛 − 1)(2𝑛 + 5)/18                 (2) 

 

Varyans hesaplandıktan sonra Z istatistiği belirlenir;     

                                   

    𝑍 = {

𝑆−1

√σs
          ; 𝑆 > 0

  0             ; 𝑆 = 0
𝑆+1

√σs 
          ; 𝑆 < 0

                             (3)    

                               

(3) denkleminde tanımlanan Z testi istatistiği standart 

normal dağılımdır. Eğer örnekte birbirine eşit gözlemler varsa 

(𝜎𝑠), 

                

σs = √[𝑛(𝑛 − 1)(2𝑛 + 5) − ∑ 𝑡𝑖(𝑡𝑖 − 1)(2𝑡𝑖 + 5)]/18𝑖        (4)          

 

şeklinde hesaplanır, burada ti eşit olan gözlemlerin sayısını 

göstermektedir. 

α anlamlılık seviyesinde H0 hipotezi test edilir. Trendin olup 

olmadığı karar verilir, trend varsa; S değeri negatif ise azalan ; 

pozitif ise artan yönde trendi ifade eder [25]. 
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Sen Trend Eğim Testi 

Zaman serisinde lineer bir trend mevcut ise gerçek eğim 

(birim zamandaki değişim) belirlenebilir. Bu yöntem veri 

hatalarından veya ekstrem değerlerden etkilenmeyen eksik 

veri bulunduğu kayıtlara uygulanabilmektedir [26]. j ve k 

zamanlarındaki veriler 𝑥𝑗  ve 𝑥𝑘  olmak üzere (j>k şartı ile) 

𝑁 = 𝑛(𝑛 − 1)/2 adet 𝑄𝑖  (i= 1,2,…,N) değeri aşağıdaki ifade 

ile hesaplanır. 

 

         𝑄𝑖 = (𝑥𝑗 − 𝑥𝑘)/(𝑗 − 𝑘)        (5)      

                                                                     

Burada n zaman periyotlarının sayısını göstermektedir. 

Yukarıdaki bağıntı yardımı ile tüm 𝑄𝑖değerleri hesaplanır ve 

küçükten büyüğe doğru sıralanır. Bu N adet 𝑄𝑖  değerlerinin 

medyanı lineer trend eğim parametresini tahmin etmek için 

ilgili bir istatistiktir. N sayısının tek olması durumunda (6) 

bağıntısı ile çift olması durumunda ise (7) bağıntısı ile bulunur. 

 

              𝑄𝑚𝑒𝑑𝑦𝑎𝑛 = 𝑄(𝑁+1)/2              (6)    

              

 𝑄𝑚𝑒𝑑𝑦𝑎𝑛 = (𝑄𝑁/2 + 𝑄(𝑁+2)/2)/2          (7)                           

                               

Bulunan Q medyan değeri, Sen’in önerdiği parametrik 

olmayan teknik kullanılarak iki taraflı test ile %95 güven 

aralığında test edilir ve gerçek eğim hakkında karar verilir [26]. 

 

Sen’in T Testi 

Sen’in T testi dağılımdan bağımsızdır [27]. Xij gözlem 

istasyonunda ölçülen değişken değeri olup i yılları (i=1,...,n) 

ve j ayları (j=1,...,12) temsil etmektedir. İlk önce j. ay ve i. yıl 

için X.j ve Xi. ortalama değerleri bulunur. Daha sonra 

Mevsimsel etkileri kaldırmak için n yıllık verilerin her bir 

ayından o ayın ortalaması çıkarılarak (Xij-X.j) fark değerleri 

elde edilir. 1’den 12× n’e kadar tüm farkların sırası Rij = 

Rank(Xij − X. j) ifadesi ile hesaplanır. Rankların ortalaması 

her bir ay için R. j ve her bir yıl için ise Ri. eşitliği ile bulunur. 

Sonuç olarak Sen’in T testi istatistiği aşağıdaki eşitlikle 

hesaplanır. 

 

T = [
12m2

(n(n+1) ∑ (i,i Rij −R.j)
2]

1/2

[∑ (i −
n+1

2

n
i=1 )(Ri.  −

nm+1

2
)]                   (8) 

 

α anlamlılık seviyesinde T>Zα (standart normal değişken) 

durumunda trendin yokluğu üzerine kurulan Ho hipotezi 

reddedilir ve belirli bir trendin olduğu sonucuna varılır [28]. 

 

IV. BULGULAR 

Antalya ili için yıllık ortalama sıcaklık, yağış, nem ve 

buharlaşma verilerinin lineer regresyon analizi yapılmıştır. 

Sonuçlar Şekil 2’de verilmiştir.  

 

 
Şekil 2. Antalya ili yıllık ortalama sıcaklık, yağış, nem ve 

buharlaşma değerleri değişimi. 

 

Antalya ili için yıllık ortalama değerler için lineer regresyon 

analizi sonuçları tablo 2 de verilmiştir. Yağış, nem ve 

buharlaşma için negatif eğim; sıcaklık için pozitif eğim 

saptanmıştır. Yıllık buharlaşma ve yağış azalma 

göstermektedir. Yağış ve buharlaşmada değişim çok 

küçüktür. %95 güven düzeyine t testi (t𝛼/2=2.086) sonucuna 

göre değişmede önemli bir artma olmadığı söylenebilir. 

 

Tablo 2. Yıllık veri lineer regresyon analizi sonuçları 

 b R2 t Hipotez 

Buharlaşma -0,29 0,033 1,319 Kabul 

Nem -0,06 0,131 2,773 Ret 

Sıcaklık 0,03 0,280 4,453 Ret 

Yağış -0,50 0,069 1,944 Kabul 

 

Mann-Kendall ve Sen testi sonuçları tablo 3 de verilmiştir. 

Mann-Kendall testi sonuçlarına göre iki yönlü %95 (z=1,96) 

ve %90 (z=1,645) güven aralıklarında, Ho (trend yoktur) 

hipotezi değerlendirilmiştir. Buharlaşmada trend yoktur. 

Nemde azalan yönde bir trend olduğu görülmektedir. 

Sıcaklıkta artan yönde bir trend olduğu görülmektedir. Yağışta 

ise %90 güven aralığında azalan yönde bir trend olduğu; %95 

güven aralığında ise trend olmadığı görülmektedir.   

Sen testi sonuçlarına göre buharlaşma ve sıcaklıkta eğim 

pozitiftir, nem ve yağışta ise eğim negatiftir. Tüm 

parametrelerde önemli bir trend yoktur. 

 

Tablo 3. Yıllık veri Mann-Kendall ve Sen testi sonuçları 

 Z Hipotez Q(Eğim) 
 

Buharlaşma 1,59 Kabul 0,347 

Nem -2,68 Ret -0,074 

Sıcaklık 3,31 Ret 0,033 

Yağış -1,93 Ret/Kabul -0,543 

 

Aylık verilere göre Mann-Kendall (MK) ve Sen (S) testi 

sonuçları tablo 4 ve 5’ de verilmiştir. Aylık buharlaşma 

değerlendirmelerde sadece Ocak ayında azalma trendi 

saptanmıştır. Aylık nem değerlendirmelerinde ise Şubat, Mart, 

Nisan, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında azalma trendi 

saptanmıştır. Aylık sıcaklık değerlendirmelerinde ise Ocak ayı 

dışında tüm aylarda artma trendi saptanmıştır. Aylık yağış 

değerlendirmelerinde ise Şubat ve Aralık aylarında azalma 

trendi saptanmıştır. 

Sen testi eğim sonuçları tüm parametreler için tablo 4 ve 5’ 

de verilmiştir.  

 

Tablo 4.  Aylık buharlaşma ve nem değerleri için Man-

Kendall ve Sen sonuçları 

 BUHARLAŞMA NEM 
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 MK S MK S 

 Z Q(Eğim) Z Q(Eğim) 

OCAK -2,32* -0,406 -1,43 -0,118 

ŞUBAT 0,00 0,000 -2,36* -0,159 

MART 0,84 0,141 -3,06* -0,142 

NİSAN -0,05 -0,023 -1,7* -0,080 

MAYIS -0,21 -0,046 0,00 0,000 

HAZİRAN 0,05 0,068 0,68 0,032 

TEMMUZ -0,27 -0,230 0,71 0,040 

AĞUSTOS 0,01 0,050 0,81 0,041 

EYLÜL -1,28 -0,600 -0,31 -0,015 

EKİM -1,05 -0,279 -2,22* -0,129 

KASIM -1,37 -0,283 -2,72* -0,180 

ARALIK -1,63 -0,250 -1,97* -0,134 

 

 

Tablo 5. Aylık sıcaklık ve yağış değerleri için Man-Kendall 

ve Sen sonuçları 

 SICAKLIK YAGIŞ 

 MK S MK S 

 Z Q(Eğim) Z Q(Eğim) 

OCAK 1,59 0,021 -1,22 -1,500 

ŞUBAT 2,54* 0,040 -2,05* -1,657 

MART 2,24* 0,033 -1,28 -0,721 

NİSAN 2,40* 0,031 0,51 0,150 

MAYIS 2,62* 0,025 1,13 0,243 

HAZİRAN 2,27* 0,021 0,30 0,006 

TEMMUZ 3,24* 0,032 0,55 0,000 

AĞUSTOS 4,68* 0,048 -0,13 0,000 

EYLÜL 3,43* 0,039 1,64 0,079 

EKİM 3,45* 0,054 -0,15 -0,062 

KASIM 2,28* 0,041 -0,93 -0,735 

ARALIK 1,97* 0,023 -1,94* -2,195 

 

Sen’in T testi sonuçları tablo 6’da verilmiştir. %95 (z=1,96) 

ve %90 (z=1,645) güven aralıklarında, Ho (trend yoktur) 

hipotezi değerlendirilmiştir. Nem ve buharlaşma verilerinde 

azalan yönde bir trend olduğu görülmektedir. Sıcaklıkta artan 

yönde bir trend olduğu görülmektedir. Yağışta ise trend 

olmadığı görülmektedir. 

 

Tablo 6. Sen’in T testi sonuçları 

 T Hipotez 

Buharlaşma -2,99 Ret 

Nem -3,63 Ret 

Sıcaklık 10,46 Ret 

Yağış -0,95 Kabul 

 

V. SONUÇLAR 

Antalya ili meteoroloji istasyonuna ait 1965-2017 

periyodunda yağış, sıcaklık, nem ve buharlaşma verileri 

Lineer Regresyon, Mann-Kendall, Sen ve Sen’in T testi 

yöntemleri kullanılarak trend analizide aşağıdaki sonuçlar elde 

edilmiştir. 

 

Antalya ili için yıllık ortalama değerler için lineer regresyon 

analizine göre  yağış ve buharlaşma verilerinde trend yoktur. 

Nem ve sıcaklık verilerinde trend vardır. Mann-Kendall ve Sen 

testi sonuçlarına göre yıllık nem verilerinde azalma, sıcaklık 

verilerinde artma ve yağış verilerinde azalma trendi 

belirlenmiştir. Ancak buharlaşmada trend gözlenmemiştir.  

 

Antalya ili için aylık ortalama değerler için Sen’in T testi 

sonuçları nem ve buharlaşma verilerinde azalan yönde bir 

trend, sıcaklıkta artan yönde bir trend olduğu, yağışta ise trend 

olmadığı saptanmıştır.  

 

Aylık buharlaşma değerlendirmelerde ise sadece Ocak 

ayında azalma trendi saptanmıştır. Aylık nem 

değerlendirmelerinde ise Şubat, Mart, Nisan, Ekim, Kasım ve 

Aralık aylarında azalma trendi saptanmıştır. Aylık sıcaklık 

değerlendirmelerinde ise Ocak ayı dışında tüm aylarda artma 

trendi saptanmıştır. Aylık yağış değerlendirmelerinde ise 

Şubat ve Aralık aylarında azalma trendi saptanmıştır. 

 

Özet olarak 1965-2017 periyodunda tüm 

değerlendirmelerde Antalya ili sıcaklık değerlerinde önemli 

artma trendi saptanmıştır. 
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Abstract – Recently, works on the development of equipment in the field of power electronics has been increasing day by day. 

Inverter design is one of the outstanding issues in the field of power electronics. One of the most important of these studies has 

been the multi-level inverter topology. Because of their working ability in high power and high efficiency in alternative energy 

sources, multi-level inverters are preferred. Multilevel inverters have the advantages of lower harmonic on output voltage, 

lower switching frequency and higher efficiency than conventional inverter designs. In this study, 11 level inverter design is 

given. The parts forming the inverter structure, the switching method and working principle are explained. The method used to 

calculate the switching angle and the resulting formulas are presented. Experimental studies were carried out in the Matlab 

2017b simulation of multilevel inverter. The designed inverter produces low harmonic output voltage and reduces the dv / dt 

stress stress on the switching elements. The obtained results can be used in real time applications. 

 

Keywords – Power Electronics, Multi-level Inverter, Level Module, H Bridge, Inverter Design 

 

I. INTRODUCTION 

Inverters has become an indispensable element for many 

industrial applications today. In control of various engine 

types and power systems, inverters are widely used. There are 

also more usage of inverters in systems where battery 

systems, fuel cells, solar batteries, wind turbines or micro 

turbines feed a load or network. Due to this reason, studies on 

inverters are increasing and accordingly inverter technology 

is rapidly developing. The main aim in all the studies is to 

obtain the output voltage and load current with better quality 

by keeping the number of switches at the minimum level. As 

a result of the studies made for this purpose, many new 

structures have been obtained and new switching techniques 

have been developed on these structures. In multi-level 

inverters, as the number of levels increases, the change in 

output voltage is more similar to the sinus signal [1]. For this 

reason, works in multilevel inverters design has been 

increased to achieve high quality current and voltage signals. 

In recent years, high power and low harmonic demand in 

alternating current power supplies has been increasing 

steadily. In the case where these sources feed a load or 

network, it is desirable that the voltage waveform of the 

inverter output voltage is very sinusoidal because the 

harmonic levels are too low. [2,3] This can also be achieved 

using multi-level inverter topologies. Multi-level inverter 

topologies in the literature can be basically classified into 

three groups called diode-clamped, flying-capacitor and 

cascaded inverters. There are also cascaded transformers and 

cascaded half H-bridge inverters in the literature. 

Since multilevel inverters have gradual voltage levels, the 

dv / dt voltage stress on the switching elements is low and the 

output voltage is high. Low efficiency and electromagnetic 

interference problems arise due to the high switching 

frequency of the pulse width ratio (PWR) inverter and the 

high dv / dt stress of these inverters. As a result, the output 

filter must be used to reduce high switching frequency 

components and to obtain sinusoidal output voltage in series. 

To avoid these problems, multi-level inverters compete with 

classic PWR inverters [4] - [6]. 

Depending on the developments in inverter technology, a 

novel multilevel inverter structure and the switching method 

to be used in this structure have been developed. The parts 

constituting the inverter structure are introduced, and the 

operation principle of inverter is given. Procedures for 

increasing the number of voltage levels have been described. 

With the developed method, the switching functions are 

obtained according to the switching directions. Section 2 

includes details of elements in cascade 11-level inverter 

design and working principles. The experimental results of 

the design performed in Section 3 are interpreted. Section 4 is 

final section which contains conclusions and discussion. 

II. MATERIALS AND METHOD 

 

The principle diagram of the multi-level inverter prototype 

shown in Fig. 1. The designed 11-level inverter is basically 

composed of two modules. These are level modules and H-

bridge module. A phase inverter used in design has a very 

suitable structure to expand. By increasing the number of 

level modules in the structure, the number of levels of output 

voltage can be easily increased. 
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Fig. 1.  Inverter Structure 

 

A. Level Module 

 

The level module consists of 1 switching element and 1 

direct current source. The voltage of the source in each level 

module, 

 

       2(𝑘−1). 𝑉𝑑   (1) 

 

In this equation, k = 1,2,3 ... m. Also, m is the number of 

level modules found in one-phase inverters and Vd is the 

voltage of the first level [7]. 

 

     𝑉𝑑 =
2.𝑉𝑚𝑎𝑥

n𝑓𝑛−1
 (2) 

 

Where Vmax is the maximum value of the voltage change in 

one phase and nfn is the number of levels of the phase-neutral 

voltage [8]. Fig. 2 shows the principle diagram of the level 

module. 

 

Fig. 2.  Level Module Implementation 

 

B. H Bridge 

 

The structure of the H-Bridge module is the same as that of 

the conventional H-Bridge inverter. The H-bridge module is 

the fixed part in the inverter system and as can be understood 

from Figure 1, there is an H-bridge module in each phase. 

The principle diagram of the H-bridge module is shown in 

Fig. 3. 
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Fig. 3.  H Bridge 

 

The multilevel inverter structure in this work will be called 

binary cascade because the source voltage values change in 

multiples of two as in the binary number system. Thanks to 

this structure, the number of auxiliary switching elements and 

the resources can be increased to easily increase the number 

of levels. Compared with classical multilevel inverters, the 

increase in the number of switching elements is less as the 

number of levels increases. 

There is a correlation between the number of level modules 

and the number of switching elements and the number of 

levels of output voltage. These relations are given in Eqs. (3) 

and (4) [9]. 

 

       n𝑓𝑛 = 2(𝑚+1) − 1  (3) 

 

       r1𝜑 = 2𝑚 + 4   (3) 

 

nfn is the number of levels of phase-neutral voltage. r1φ 

represents the number of switching elements of the 1-phase 

inverter [10]. 

III. RESULTS 

 

Eleven level inverter designs have been realized for the 

same switching frequency, modulation index, output 

frequency and load values. The switching frequency was 

chosen to be 20 kHz, L = 0.01 H and C = 2.10-6 F. The 

voltage graph of the eleven level inverter is given in Figure 4. 

 

 

Fig. 4. Simulation Result

 

The designed multi-level inverter prototypes were firstly 

simulated. Then a series of experimental studies were carried 

out by producing an inverter. Simulation and experimental 

results of multi-level inverter are given in Figure 4. 

IV. CONCLUSION AND DISCUSSION 

 

In this study, a new structure was developed by developing 

the methods available in the literature. The method used for 

calculation of the switching angles and the formula obtained 

as a result are presented. Accordingly, the switching angles 

can easily be calculated by the proposed method. The 

designed inverter has a very suitable structure to expand. 

With the added resources, the number of levels increases 

exponentially. As the number of levels increases, the total 

harmonic distortion decreases and it is seen in the 

experimental results. The designed inverter significantly 

reduces the dv / dt stress on the switching elements and 

produces good output voltage. 
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DUYGUSAL TWITTER ANALİZİ 

Özet - İnsanlar sanal âlemde her geçen gün sosyalleşmek için paylaşım yaparak, duygu ve 

düşüncelerini değişik platformlarda diğer insanlara duyurmakta ve onlarla paylaşım yapmaktadır. 

İnsanların duygu ve düşünceleri onların doğadaki olaylara ve bu olayların öznelerine karşı davranış ve 

söylemlerini şekillendirmektedir. Özellikle sanal platformlardan Twitter, her geçen gün popülerliği 

artmakta ve hızlı bir mikro blog tarzında kullanıcılarına anlık paylaşım yapma ve içerik görüntüleme 

imkânı vermektedir. Duygusal Twitter Analizi çalışması; insanların olaylar karşısındaki duygu ve 

düşüncelerinin Twitter üzerindeki yapmış oldukları paylaşımların içeriklerinden belirlenip 

belirlenemeyeceği üzerinedir. Makine öğrenimi, Yapay Zekâ ve önceden oluşturulmuş Corpus adı 

verilen büyük veriler sayesinde %98.8 oranında sınıflandırmamız mümkün olmuştur. Bu sınıflandırma 

sayesinde hedef kitlenin ya da kişinin eğilimleri önceden tahmin edilebilmekte ve bu da politika 

yapıcıları ile tanıtım-pazarlama sektörü için yapılacak yatırımlar ve söylemler hakkında bir fikir 

verebilmeyi mümkün kılmaktadır.  Bu çalışmada önceki çalışmalardan farklı olarak tek bir algoritma 

kullanmak yerine üç farklı algoritma kullanılmıştır. Duygusal analizde doğal dil işleme teknikleriyle 

beraber hangi algoritma daha verimlidir sorusuna cevap vermiştir. Çalışmada 4500 öğe içeren bir veri 

seti kullanılmıştır. Bu veri setinin 4000 öğesi sistemi eğitmek ve geri kalan kısmı ise sistemin testi için 

kullanılmıştır. Kullanılan algoritmalar arasında en verimli çalışanı Naïve Bayes olmuştur. Bu 

algoritma %98.8 oranında doğru sonuç vermiştir. Sırayla Karar ağacı algoritması %93.1 ve N-Gram 

algoritması ile % 73.9 başarı elde edilmiştir. Bu çalışmada sistemin doğu çalışmasından emin olduktan 

sonra anlık olarak kullanıcı temelinde Twitler analiz edilmiştir.  

  

Anahtar Kelimeler: Duygusal Zekâ Analizi, yapay zekâ, Makine öğrenmesi, Twitter, Naive Bayes, 

N-Gram, Karar ağacı 

 

Abstract - Human shares lots of thing in cyberspace every day to socialize and shares their sense and 

ideas in social platforms to announce to others. One’s thoughts and senses shape his behaviors and 

reaction to these events and subjects of these. Twitter, one of the social media platform has a 

popularity getting bigger in everyday and gives opportunity to its users to share their sense, thoughts, 

and view contents as a microblog. My work naming “Sentinel Twitter Analysis” is on detecting 

people’s senses and thoughts by their shares in social media platform, Twitter. Thanks to Machine 

Learning (ML), Artificial Intelligence (AI) and big data naming PreSet Corpus, it could be possible to 

classify tweets with nearly 98.8% accuracy. In this study, tree different algorithms are used in spite of 

using only one regarding with prior ones. In Sentimental Analysis, it was answered to the question that 

“Which algorithm is the most efficient when it is used with Natural Language Processing. A data set 

containing 4500 tokens is used in study. 4000 of this data set were used to train the system and the rest 

was used to test the system. The most efficient algorithms among used tree was Naïve Bayes. This 

algorithm gave 98.8% percent accuracy while Decision Tree Algorithm gave 93.1% and N-grams 

algorithm gave 73.9% accuracy.   After being ensured that system runs correctly, user-based Tweets 

were analyzed   instantly. 

 

Keywords: Sentimental Analysis, Twitter, Naive Bayes, Machine Learning, Artificial Intelligence, N-

Gram, Decision Tree 
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1. GİRİŞ 
 

 İnsanlar günümüzde eskiden hiç olmadığı kadar sosyallikten uzak dijital dünyada bu 

yoksunluklarını ya da ihtiyaçlarını giderme peşindedir. Durum böyle olunca her gün sayıları ve 

içerikleri hızla artan sosyal medya mecraları ise daha da popüler hale gelmekte ve insanlar günlük 

yaşamdaki duygu, istek ve arzularını sosyal medyada siber dünyanın dili ile anlatmaya çalışmaktadır. 

Siber dünya her ne kadar sınırsız sayıda cihaz, altyapı ve kullanıcılardan oluşsa da genel anlamda 

insanlar çağlar boyunca edindiği bilgi, birikim ve kültürleri ile iletişim kurmaktadır. Bugün kullanılan 

yüzlerce sosyal medya araçlarında neredeyse kullanılan dil aynıdır. Bu dil kullanıcıların kendi ya da 

başka kullanıcıların paylaşmış oldukları içerikler hakkında yapmış olduğu yorumlar ya da beğeni-like 

ya da beğenmeme-unlike şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Dahası son dönemde meşhur olan duygu 

anlatımı için oluşturulmuş özel karakterler-emojiler kullanılmaktadır. Sosyal medya bugün itibariyle 

neredeyse dünya nüfusunun yarısına ulaşmış ve her yaştan her gruptan insanın eylemde bulunduğu, 

paylaşım yaptığı dijital bir platform durumundadır. Bu kadar fazla kullanıcı web2.0 etkisi ile yapılan 

paylaşımlara katkı sağlamakta ya da bizzat paylaşımı kendisi oluşturmaktadır. Bu kadar çok kişinin 

kullandığı ve bu denli yoğun içeriğin olduğu dijital platformdan anlamlı sonuçlar çıkarmak mümkün 

müdür? Bu paylaşımlardan elde edilebilecek anlamlı veriler ne işe yarar? 

Kısaca Duygu(Sentiment) Analizi(DA denilen sosyal medya ortamlarındaki her türlü içeriğin 

makine öğrenimi(machine learning, MÖ) ve yapay zekâ algoritmaları(artificial intelliegince-AI) ile 

işlenerek anlamlı sonuçlar elde etme sürecini ifade etmektedir. Günümüzün en çok tartışılan ve erişilen 

teknoloji çağının hızına ayak uydurmuş olan Twitter kitleleri en çok etkileyen bir alan haline gelmiştir. 

İşte “Duygusal(Sentiment) Twitter Analizi” isimli çalışmada bu sosyal medya ortamı hedef alınarak 

yukarıda sorulan sorulara cevap ararken multidisipliner bir çalışma ile yapılan paylaşımlardan elde 

edilen anlamlı sonuçların nasıl ve ne şekilde kullanılacağı yönünde Reklam ve Pazarlamadan Siyasete, 

Spora ve toplumun hemen her alanı ile alakalı ilgili kişilere fikir verme ve genel eğilimleri(trendleri) 

gösterme amacı taşımaktadır. 

Bu çalışmaya benze daha önce Malaysiya’da Aliza Sarlan, Chayanit Nadam ve Shuib Basri 

tarafından yapılmış çalışmalar bulunmaktadır [1]. Bu çalışmada insanların olumlu veya olumsuz 

duyguları üzerinde çalışma yapılarak bu ülkede insanların duygu haritasını çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Ayrıca Amerika birleşmiş devletlerinde 2012 seçimlerinde insanların düşüncelerini ve tuttukları siyasi 

partileri anlayabilmek için Hao Wang tarafından güney California üniversitesinde bir çalışma 

yapılmıştır [14]. Hindistan Kelkete üniversitesinde Nipun Bhatia ve Sarath Krishna tarafından 

insanların menfi ve müspet duygularını daha fazla anlayabilmek adına bir çalışma yapılmıştır [15]. 

 

2. DUYGU ANALİZİ 
 

Günlük yaşamda insanlar karşılaştıkları olaylar karşısında karar vermek zorunda kalırlar. Tam 

da bu esnada yaşanılan sıkıntı kişiler için tam da katlanılmaz bir süreç haline gelmektedir. Hangi 

arabayı alsam? Hangi model olsa? Pişman olur muyum? Gibi sorular insanları sıkıntıya sokmakta ve 

yaşam standartlarını düşürmektedir. Duygu analizini bir fikir madenciliği olarak gören Illinois 

Universitesinden Bing Liu, DA’nin insanların tam da bu kararsızlık içerisindeki durumları için bir fikir 

verici olarak görülebileceğinden bahsetmektedir [1]. 

Bu çalışma esnasında kişilerin anlık olarak paylaşım yaptıkları Twitter isimli sosyal medya 

hedef olarak alınmıştır. İnsanlar duygu durumlarını genellikle kelimelere dökerek ifade ederler [2].  

Kişilerin yapmış oldukları paylaşımları müspet, menfi ve tarafsız olarak üç gruba ayırabiliriz. Günlük 

hayatta fikirler ve paylaşımlar en genel olarak bu şekilde sınıflandırılabilir. Mutluluk, heyecan, neşe, 

ümit, sevinç gibi duygu barındıran ifadeler müspet iken; kin, nefret, korku, ümitsizlik, savaş, ölüm, 

hırs gibi duygu barındıran ifadeler ise menfi ve kişilerin objectif olarak durum bildirmeleri yani 

aktarım cümleleri gibi ifadeler ile diğer iki gruba da ait olamayacak ifadeler tarafsız duygular olarak 

ifade edilir. 
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 2006 yılında Twitter bugün itibariyle aylık 330 milyon aktif kullanıcısı ve günlük 500 milyon 

adet tweet paylaşımı ile dünyanın en büyük sosyal medya araçlarından biridir [3].  Saniyede yaklaşık 6 

milyon adet tweetin atıldığı bu ortamdan anlık olarak doğru şekilde duygu analizi yapmak bir insan 

için mümkün değildir. O yüzden böylesine büyük verinin olduğu bir ortamda veriler iyi tanımlanmış 

bilgisayar destekli Yapay Zekâ Algoritmaları kullanan yazılımların işidir [4]. 

 

 

3. MATERYAL VE YÖNTEMLER 
 

 Bu çalışmada günümüzde dil işlemede en çok kullanılan programlama dili olan Python 3.6  [5] 

ve Django Web Framework [6]  tercih edilmiştir. Çalışmanın anlamlı sonuçlar verebilmesi için ilk 

önce üç duygudan birisiyle etiketlenmiş olan geniş bir sözlük(corpus) oluşturulmuştur. Bu sözlüğün 

oluşturulması ve anlık olarak herhangi bir Twitter kullanıcısının tweetlerini analiz edebilmek için 

Twitter Geliştirici API kullanılmıştır [7], Twython [8]  isimli Pyhton API ile Twitter verileri 

çekilmiştir. Programda üç sekme bulunmaktadır. İlk sekmede 1. Resimde görüldüğü üzere girilen 

twitter kullanıcısının son 200 twiti analiz edilmiş olarak gelmektedir. İkinci sekmede 2. Resimde 

görüldüğü gibi corpusa dinamik olarak ekleme yapabilmek için bir twitter adresi girilmektedir. Girilen 

kullanıcıya ait olan tweetler burada sınıflandırıldıktan sonra corpusa etiketlenmiş olarak 

kaydedilmektedir. Üçüncü sekmede ise 3. ve 4. Resimden anlaşılacağı üzere corpustaki tüm veriler 

görüntülenebilmekte ve gerektiğinde düzeltme ya da silme işleme gerçekleştirilmektedir. Twitter 

kullandığımız API sayesinde bize JSON formatında bir veri dönmektedir [9].  Bu veri içinde 140 dan 

fazla özellik olarak tanımlanan veri mevcut olup UTF-8 olarak kodlanmış veri JSON olarak 

verilmektedir. Twitterın bu çalışma mantığı ve Türkçe alfabenin UTF-8 içinde olmasından dolayı 

programımızda Python 3.6 tercih edilmiştir. ASCII formatı kullanan birçok programlama dili ve 

twitter API Türkçe karakterlerde muhtemel yaratacakları sıkıntılardan dolayı bu tercih yapılmıştır.  

 

 
Resim 1. Son 200 tweet analizi 

 

   

 
Resim 2. Corpus’a dinamik ekleme 
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Resim 3. Corpus’daki tüm verilerin görüntülenmesi 

 

 

 
Resim 4. Corpus’daki verilerin düzenlenmesi 

 

Programın etkili çalışabilmesi ve doğru sonucu verebilmesi için corpusa eklenecek olan veriler 

üzerinde temizleme işlemi yapılmıştır.  Python programının etkili katar işlemi olan Regex Kütüphanesi 

kullanılmış ve özellikle noktalama işaretleri, @, #, RT, linkler gibi gereksiz karakterler temizlenmiştir.  

 

 Tüm bu işlemlerden sonra Ajax ve Jquery gibi dinamiklik sağlayan teknolojiler sayesinde 

kullanıcı kendisine gösterilen twitlerden hangi sınıfa uygunsa ona göre corpusa(sözlüğe) kaydeder. 

Sözlük sistem içinde bir JSON dosyasıdır ve veriler JSON objeleri olarak kaydedilir: 

 

  [{"text": "Tekvandoda 4 altın 1 bronz", "label": "pos"}] 

 

3.1 Kullanılan Algoritmalar  
 

 Twitter Duygu Analizi işleminde Corpus oluşturulduktan sonraki aşama Makine Öğrenimi 

gerçekleştirmek ve Yapay Zekâ Algoritmaları ile anlamlı sonuçlar çıkarmaya çalışmaktır. Doğal Dil 

İşleme Tekniklerinin-Algoritmalarının başında gelen Naive Bayes, Karar Ağacı ve N-Gram Analiz 

yöntemleri yapılan çalışmalarda doğru sonuç verebilmesi için kullanılmıştır. Üç algoritmaya da aynı 

veri seti uygulanmış ve aynı girdilere verdikleri sonuçlar tablada sırasıyla karşılaştırılmıştır.  
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3.1.1 Naïve Bayes [10] 

 

Bayes teorimi bir olayın kendisi ile ilişkili olayların gerçekleşme şartına bağlı olduğunu ortaya 

koyan istatistiksel bir teoridir. Dil işleme algoritmaları arasında verdiği sonuçlar sayesinde en popüler 

olan ve doğruluğa en yakın sonuç veren algoritmalardan biridir. 

 

     (1) 

Bu karşılaştırmada bir sonraki kelimenin mutlaka bir öncekiyle bağlı şartı göz önüne alınarak 

yapılan bir karşılaştırma söz konusudur. Bu karşılaştırmaları yapabilmek için TextBlob [11] isimli 

Python kütüphanesi kullanılmıştır. Bu kütüphane NLTK [12]  isimli doğal dil işleme kütüphanesini 

kullanmaktadır. Bu karşılaştırma sayesinde en son kelime olarak etiket kabul edilmektedir. Etiketlerde 

ise cümlenin olumlu, olumsuz veya tarafsız olduğu ile ilgili 3 farklı etiket söz konusudur. Her bir tweet 

için ayrı ayrı sınıflandırma yapılıp tüm etiketlere benzerlik oranı ondalık sayı olarak virgülden sonra 3 

hanesi yuvarlanarak kullanıcıya gösterilmektedir. 

 

Naive Bayes karşılaştırma çok küçük kütüphanelerde dahi doğruluk olarak gayet güzel 

sonuçlar verebilmektedir. 

 

3.1.2 Karar Ağacı (Decision Tree) [13] 

 

Karar Ağacı algoritması oluşturmuş olduğumuz sözlükteki her bir cümleyi ele alarak bir karar 

mekanizması oluşturmaktadır. İkili (doğru-yanlış Binary) şekilde her bir durum dallanmaktadır. En 

nihayetinde verilen girdisi bize bu karar ağacı üzerinde yürüterek en doğru sonucu vermeyi 

amaçlamaktadır. 

 Bu algoritmanın kullanımı da TextBlob ve NLTK Kütüphanesi ile mümkün olmaktadır. 

TextBlob kütüphanesi NLTK sayesinde sahip olmuş olduğu DecisionTreeClassifier isimli sınıfı 

sayesinde kullanıcılara bu algoritma ile sınıflandırma yapabilme imkânı verebilmektedir. 

Bu sınıfın bir özelliği de yaratılan DecisionTree yapısını preetyprint isimli metodu ile bizlere 

verebilmesidir. 

Dikkat çeken en önemli özellik DecisionTree algoritmasının küçük kütüphanelerde bazen 

yanlış sonuçlar verse de kütüphanenin büyümesi halinde doğruluk değeri 1’e yani %100’e 

yaklaşmaktadır. 

 

3.1.3 N-Gram Analizi 
 

N-Gram analiz verilen texti n-gramlara ayırarak en çok benzer şekilde bize sözlükteki 

kelimeyi vermektedir. Bu haliyle N-Gram analizini kullanmak çok mümkün gözükmemektedir. Çünkü 

kütüphanede tüm veriler birlikte tutulmaktadır. Bu yüzden analiz aşamasında kütüphanedeki verileri 

sanal olarak 3 farklı sözlüğe çevirmekte ve her bir kütüphanedeki en çok benzer olanının oranları 

karşılaştırılmaktadır. Böylece analiz edilmek istenen tweetin en çok hangi label’e benzediği hakkında 

bize fikir vermektedir. 

 

4. ALGORİTMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI 
 

 Her üç algoritma da TextBlob ve NLTK kütüphaneleri sayesinde kullanılmakta ve analiz 

edilmek istenen kullanıcının tweetleri tek tek sınıflandırılmaktadır (Tablo 1). 

 Küçük kütüphanelerde en doğru sonuçlar Naive Bayes ile alınırken kütüphane büyüdükçe 

Karar ağacının daha doğru cevaplar verdiği ortaya çıkmaktadır. N_gram analizde ise sanal olarak 
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oluşturulmuş kütüphanelerden en çok benzeyen tweetlerin oranları karşılaştırılmakta ve netice de 

ençok benzeyenin label’i analiz edilen tweetin label’ı kabul edilmektedir. 

 

Tablo 1. Kullanılan algoritmaların karşılaştırılması 

 

Naïve Bayes Decision Tree N-Gram 

%98.8 %93.1 %73.9 

 

5. SONUÇ 
Duygusal Twitter Analizi, gelişen teknoloji sayesinde insanların ilişkilerinin siber âleme kayması ve 

neredeyse tüm duygu ve düşüncelerinin bu platformlarda ifade etmelerinin bir sonucu olarak bu 

ortamda paylaşılan içeriklerden anlamlı sonuçlar çıkarma amacını taşımaktadır. Sosyal Medya 

araçlarından neredeyse en hızlı ve etkileme açısından en etkilisi olan Twitter çalışmasında sırasında 

model alınmıştır. Twitter içeriği olan Tweetlerden Makine Öğrenimi ve Yapay Zekâ Algoritmaları 

kullanılarak bir Corpus oluşturulmuştur. Bu Corpus Big Data olarak adlandırılan büyük veri tipleri 

içermektedir. Burada yapılması gereken algoritmalar ve bilgisayarların işlem gücü kullanılarak anlamlı 

sonuçlar çıkarmadır. Önceden oluşturduğumuz Corpus makinenin etiketlerden yola çıkarak kendisine 

sorulan içeriklerin ne olduğunu sınıflandırmaya yaramaktadır. Elde edilen sonuçlar bu şekilde bir 

analizin mümkün olacağını ortaya koymaktadır. Duygusal Twitter Analizi sayesinde amaç her ne 

kadar kullanıcıların paylaşımlarındaki duygu tiplerinin ortaya çıkarılması olsa da, ilerleyen teknik ve 

alt yapı ile sosyal medya ortamında işlenen suçlar, çocuk pornografisi, teröre destek ve eleman 

kazanma gibi birçok kriminal vakaların çözüme kavuşturulması için hem politika yapıcılara hem de bu 

işin uzmanlarına gerekli desteği verecektir. 
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Özet – Gürültülü ortamlarda ses işaretinin gürültüsüz olarak elde edilmesi oldukça önemlidir. Karışım ortamı ve gürültü 

kaynakları bilinemediğinden dolayı ayrıştırma işlemi oldukça zordur. Bu çalışmada doğrusal biçimde karışmış olan farklı ses 

işaretleri, Kanonik Korelasyon Analiz tabanlı algoritmaları kullanılarak ayrıştırılmıştır. Algoritmaların başarım oranlarıyla 

birlikte, işlemsel yükleri ile orantılı olan işlem süreleri karşılaştırılmış ve ayrıca algoritmaların işlem sürelerini düşürmek için 

Ayrık Dalgacık Dönüşümü yönteminden faydalanılmıştır. Bunlara ek olarak farklı veri uzunlukları kullanılarak, veri 

uzunluğunun algoritma performansları üzerindeki etkisi incelenmiştir.  
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Özet –Kör kaynak ayrıştırma, birden fazla sinyalin karışımını içeren bir veri kümesinden bu karışımı oluşturan her bir 

kaynağın tahmin edilmesi olarak tanımlanabilir. Bu işlemin kör olarak adlandırılması kaynaklar hakkında hiçbir ek bilgi 

olmadığını belirtmektedir. Kör kaynak ayrıştırma da tahmin edilecek sinyal sayısı kadar karışım sinyali varken, tek kanal kör 

kaynak ayrıştırma işleminde sadece bir karışım sinyali olduğundan kaynakların tahmini maliyetli bir işlemdir. Bahsedilen bu 

yöntemle herhangi bir işarete eklenmiş istenmeyen bir gürültü, bozucu bir etki veya başka bir sinyal kaynağı diğer bir kaynaktan 

ayrıştırılabilir veya bu çalışmada olduğu gibi tek bir mikrofonla kaydedilmiş 2 farklı enstrümantal işaret kaynağı birbirinden 

ayrıştırılabilir. Yapılan bu çalışmada sürekli dalgacık dönüşümü kullanılarak negatif olmayan matris ayrıştırma ile tek kanallı 

olarak kaydedilen iki işaret birbirinden ayrıştırılmıştır. Önerilen yöntemin başarım analizini değerlendirmek için sonuçlar işaret 

gürültü oranı cinsinden değerlendirilmiştir.   
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I. GIRIŞ 

Serbest oksijen radikali (SOR), organizmada metabolik 

reaksiyonlar sırasında sürekli olarak üretilen ve endojen 

antioksidan mekanizmalarla etkisizleştirilmeye çalışılan 

oksijen metabolitleridir. Enfeksiyöz ajanlara karşı savunma ve 

hücresel sinyal sistemlerinde görev alması gibi yararlı 

etkilerinin yanında, oksidatif stresi arttırarak hücresel 

lipidlere, proteinlere ve DNA’ya zarar vermesi gibi zararlı 

etkileri mevcuttur (1). Travma, iskemi veya enfeksiyon 

nedenlere bağlı oluşabilecek doku hasarı sonrası oluşan SOR 

vücuttaki oksidatif stresi arttırır (2). SOR ile hızlı 

reaksiyonlara girerek oksidasyon/peroksidasyon ilerlemesini 

önleyen ve/veya etksizileştiren maddelere antioksidanlar denir 

(3). Antioksidanların bu reaksiyonları engelleyerek doku 

hasarını azaltmasına veya engellemesine ise antioksidan 

savunma sistemi denir (4). Zincir kırma reaksiyonlarının her 

basamağında hidroperoksit oluşması, ortamdaki ürünler ve 

hasarın tamamiyle engellenememesi nedeniyle oksidasyon 

reaksiyonları ve SOR tamamen yok edilemez (5). Oksidatif 

strese bağlı artan SOR veya antioksidan yetersizliği sonucunda 

bozulan hücresel metabolizma, moleküler yıkılma ve doku 

hasarını oluşur (6). Antioksidan Savunma: Radikal metabolit 

üretiminin engellenmesi, üretilmiş radikallerin temizlenmesi, 

hücre hasarının onarılması, sekonder radikal reaksiyonların 

engellenmesi,endojen antioksidan kapasitenin arttırılması 

olarak beş değişik yolağın tamamıdır (7). Enzimatik 

antioksidanlar; süperoksit dismutaz, glutatyon peroksidaz 

(GPx) ve katalazdır. Non-enzimatik antioksidanlar; glutatyon 

(GSH), α-tokoferol (E vitamini), askorbik asit (C vitamini), 

karotenoidler, flavonoidler ve diğer antioksidanlardır. İlk kez 

1930’larda bulunan alfa lipoik asit 1950’lerde karaciğerden 

saflaştırılıp 1,2 ditiyolen-3 pentanoik asit olarak 

adlandırılmıştır (8). Alfa lipoik asit (ALA) iki sülfür molekülü 

içeren ve doğal oluşan kısa zincirli bir yağ asitidir (9). Düşük 

redoks potansiyeli ve benzersiz redüksiyon kapasitesi ile 

SOR’un etkisizleştirilmesinde ve diğer antioksidanların okside 

formlarının redüksiyonu sağlayan ALA’ya bu sebeple 

“antioksidanların antioksidanı” denilmektedir (10). Lipoik asit 

doğal olarak mitokondride bir takım enzimatik reaksiyonlarla 

oktanoik asit ve sisteinden sentezlenebilmektedir (11). 

Ispanak, brokoli, akciğer, karaciğer, böbrek ve kalp ALA’nın 

en önemli kaynaklarındandır (12). 

A. Alfa Lipoik Asit (ALA) Formları 

ALA’nın redükte ve okside olmak üzere iki formu 

mevcuttur. Redükte olan formuna dihidrolipoik asit (DHLA) 

adı verilmektedir. ALA’nın iki formu oksidasyon-redüksiyon 

reaksiyonlarıyla birbirlerine dönüşebilmektedir (13). Her iki 

formu da biyolojik aktivite gösterir. Ancak redükte formu olan 

DHLA biyolojik olarak daha aktif formudur (6). ALA’yı 

DHLA’ya indirgeyen birkaç enzim bildirilmiştir. Bu enzimler 

ALA’nın R- enantiyomerine bağlanan lipoamid dehidrogenaz; 

S-enantiyomerine bağlanan glutatyon redüktaz ve 

tiyoredoksin redüktazdır 

 

B. Alfa Lipoik Asit (ALA) Sentezi 

Lipoik asit tüm canlı organizmalarda sentezlenir. İnsanlarda 

primer sentez yeri karaciğer olmakla beraber akciğer, böbrek 

ve kalpte de sentezlenir (9). 

C. Alfa Lipoik Asit (ALA) Taşınması 

ALA oral veya intravenöz yolla alındığında hücre içine 

girer. Ardından daha aktif formu olan DHLA’ya indirgenir. 

Ratlarda karaciğer ve izole hepatositlerde yapılan ALA’nın re-

uptake çalışmalarında iki ayrı transport mekanizması 

bildirilmiştir: Taşıyıcılı uptake ve pasif difüzyon (14). 

D. Alfa Lipoik Asit (ALA) Biyolojik Etkileri 

İlk kez mantar zehirlenmelerinin tedavisinde kullanılan 

ALA’nın aynı ekip tarafından nöropatik şikayetleri olan 

hastaların tedavisinde de kullanılabileceği gösterilmiştir (15). 

Ayrıca ALA’nın askorbat, E vitamini ve ubikinol diğer 

antioksidanların okside formlarını azaltarak daha güçlü bir 

antioksidan savunma sağladığını, endotel disfonksiyonu ve 

egzersiz sonrası oksidatif stresi azalttığını, metal bağlayıcı 

ajan görevi olduğunu, nükleer faktör kappa B ve insülinin 

sinyal yolaklarında düzenlemeler yaptığını, aterosklerotik plak 

oluşumunu önlediğini gösteren yayınlar mevcuttur 

(16,17,18,23). Her iki formunun da (okside ALA, DHLA) 

hipoklorik asit, hidrojen peroksit, hidroksil radikali ve 

peroksinitrit gibi SOR ve nitrojen türlerini redükte ettiği 

bildirilmiştir (16,19,20). ALA’nın kan-beyin bariyerini geçme 

potansiyeli sayesinde beyin antioksidanı ve terapötik ajan 

olarak görev alabilir (21). Ayrıca ALA, Cu, Mn, Zn ve Pb ile 

DHLA’da Hg ve Fe ile şelat oluşturup pro-oksidan olan bu 

metallerin detoksifikasyonu sağlayarak da antioksidan özellik 

göstermektedir (22). Diabetes mellitus (DM)’lu hastalarda 

ALA, iskelet kası ve adipositlerde tirozin ve serin/tironin 

kinazları uyararak dokulara glikoz girişini artırır ve bu yolla 

kan şekeri regülasyonunda görev alır (24,25). Bu etki 600 

mg/gün’lük dozda maksimum iken daha yüksek dozlarda 

fazladan olumlu etki gözlenmemiştir (26). ALA’nın 

antioksidan özelliği ile diyabetik komplikasyonları 
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azaltabileceği düşünülmektedir (27,28,29). ALA’nın bir başka 

etkisi ise hipokampüsteki nöron dejenerasyonunu azaltarak 

bilişsel fonksiyonu iyileştirmesidir (30). Ratlara düzenli 

verilen ALA desteği sonrası bilişsel fonksiyonlarında gelişme 

gözlenmiştir (31). Ayrıca akut alerjik ensefalomiyelitli ve 

multiple sklerozlu ratlarda ALA monositlerin göç kapasitesini 

değiştirerek ve kan beyin bariyerini stabil hale getirerek 

ensefalomiyelit oluşumuna karşı koruyucu etki göstermiştir 

(32). Düzenli ALA verilen hepatit C’li hastalarda, ileri evre 

kanserlerde periferik kan mononükleer hücrelerinin fonksiyon 

bozukluklarında iyileşme belirlenmiştir (33). 

E. Alfa Lipoik Asit (ALA) Toksik Etkileri ve Dozu 

Ticari formları genellikle 50-600 mg arasında ALA 

içermektedir. ALA’nın etkilerini incelemek için genellikle 

100-800 mg arasındaki dozlar tercih edilmiş olup, 7 ay 

diyabetik hastalarda 1800 mg/gün kullanılması sonrası yan 

etki gözlenmemiştir (34,35). İnsanlarda yapılan çalışmada 

güvenilir günlük dozun 600-2400 mg arası olduğu 

gözlenmiştir (36). LD50 dozunun ratlarda intravenöz olarak 

400-500 mg/kg, köpeklerde oral olarak 400-500 mg/kg olduğu 

tespit edilmiştir. Karaciğer enzim seviyesi baz alınarak 

köpeklerde yapılan bir çalışmada en düşük yan etki dozunun 

121mg/kg/gün olduğu saptanmıştır (19). 10 aylık çocukta 

ALA tablet kullanımının intoksikasyona neden olduğu 

bildirilmiştir (37). Çok yüksek dozlarda ALA kullanımının 

deri reaksiyonları ve hipoglisemi gibi yan etkiler 

doğurabileceği rapor edilmiştir (19). İlaç etkileşimi açısından 

tiroid tedavisi, insulin, oral antidiyabetik kullanan hastalarda 

dikkat edilmelidir (34). Gebelik ve laktasyon döneminde 

yeterli kanıt olmadığı için kullanımı önerilmemektedir.  

II. SONUÇ 

 

ALA ve DHLA serbest radikal yakalama, metallerle şelat 

oluşturma, diğer antioksidanların yeniden kullanılabilirliğini 

arttırma ve oksidatif hasarı onarma mekanizmaları gibi 

antioksidan özellikleriyle oksidatif stresin azaltılmasında 

yardımcı olamakla birlikte ağır metallerle şelat oluşturarak 

toksik etkilerini azaltabilmektedir. İnsülinin sinyal yolaklarını 

etkileyerek hücre içine glikoz girişini artırarak kan glikozu 

dengesinin sağlanmasına yardımcı olur. Bu etkileri nedeniyle 

diyabetik komplikasyonların ve nörodejeneratif hastalıkların 

oluşumunu ve/veya ilerlemesini önleyebilmektedir. Yapılan 

çalışmalarda diğer antioksidanların rejenerasyonunu sağlama 

özelliğinden dolayı karnitin, CoQ, C ve E vitaminleri ile 

sinerjist etki göstermekte olup bu etkileri ile ALA 

‘antioksidanların antioksidanı’ ismini hak etmektedir 
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Özet  - İnsanlığın var oluşundan beri kullanılan bitkiler sadece besin maddesi olarak değil aynı zamanda tıp alanında da yaygın 

olarak kullanılmıştır. Bunlardan biri olan kekiğin içerisinde barındırdığı uçucu yağlardan timol ve özellikle karvakrolün insan 

sağlığına etkinliği son zamanlarda çok sık irdelenmeye başlanmıştır. Yapılan bu çalışmalar özellikle karvakrolün insan sağlığına 

ciddi etkileri olduğunu ispatlamaktadır.Araştırmalar karvakrolün antibakteriyel, anti-fungal, anti-parazitik, antioksidan 

olduğunu ve tümör hücrelerinde biyotoksik olduğunu göstermiştir. Bu derlemede amaç, neredeyse her bölgede yetişen ve çok sık 

tüketilen kekiğin içerisinde bulunan uçucu yağ karvakrolün yapılan çalışmalar eşliğinde etkinliğinin sunulmasıdır.

I. GIRIŞ 

Bitkiler insanlık için var oluşundan günümüze kadar önemli 

besin kaynaklarından biridir. İnsanlık tarihine bakıldığında 

bitkiler hep tanınmış, incelenmiş, kullanılmış ve tanıtılmıştır 

(1). İnsanlar bitkileri sadece beslenmede lezzet verici madde 

olarak değil aynı zamanda kanser, enfeksiyon, obezite, mide 

ülseri, yara bakımı gibi birçok hastalığın tedavisinde yardımcı 

destek tedavisi olarak kullanmaktadır. Bitkisel ilaçlar, 

özellikle gelişmekte olan ülkelerin kırsal bölgelerinde yaygın 

olarak kullanılmış ve hatta bitkiler geleneklerinin bir parçası 

olmuştur (2). Hem geleneksel tıpta hem de modern tıpta 

tedavide yer alan bitkiye, tıbbi bitki denmektedir (3). Tıbbi 

bitkilerin tedavide kullanılmasının en önemli nedeni içinde 

barındırdıkları uçucu yağlardır. Tıbbi bitkilerden biri olan 

kekik Lamiaceae familyasında yer alır. Birçok bölgede yaygın 

şekilde yetişmektedir. Özellikle içerisinde barındırdığı timol 

ve karvakrol (KAR) bileşikleri kekiğin tıbbi bitki olarak 

kullanılmasında en önemli etkendir. 

A. Karvakrol’ün Etkileri 

Kekik yağı birçok alanda kullanılmaktadır. Sadece tedavi edici 

değil aynı zamanda gıda bozulmasını engellemek için, herbisit 

olarak, insektisit olarak da yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Kekiğin damıtılarak elde edilen uçucu kekik yağı ve bu sırada 

kekik yağının altında biriken %0.1 oranında kekik yağı da 

içeren kekik suyu hiperkolesterolemide, diabetus mellitusta, 

gastrointestinal hastalıklarda, alt ve üst solunum yolları 

hastalıklarında kullanımı mevcuttur (1,3,4,5). Kullanım alanı 

bunlarla da sınırlı olmamakla birlikte iştah açıcı, kalp-damar 

hastalıklarında, barsak parazitlerinde, safra yolları 

hastalıklarında da kullanılmaktadır (4,5,6,7,8,9,10,11). 

KAR’ın analjezik, antiinflamatuvar, antikanserojen, 

antibakteriyel, antifungal, yara iyileşmesini ve hücre 

çoğalmasını hızlandırıcı etkileri olduğunu gösteren birçok 

çalışma bulunmaktadır (12,13). Son yıllarda akciğer kanseri 

içindeki oranı artan adenokarsinomda KAR’ın, kanserli 

hücrelerin sayısını azalttığı, hücrelerin morfolojisini bozduğu 

ve total protein oranını azalttığı gösterilmiştir (14). 2009 

yılında yapılan bir çalışmada da KAR’lı su içirilen ratların 

karaciğer ve testis hücre DNA’larının hidrojen peroksitin 

(H2O2) oksidatif etkilerine, kontrol grubuna göre daha 

dayanıklı olduğu gösterilmiştir (15). Akdeniz yöresinden 

toplanan kekiğin damıtılması ile elde edilen timol ve KAR 

uçucu yağlarının biyotoksik etkiye sahip oldukları 

bildirilmiştir (16). Yapılan bir başka çalışmada kekiğin 25 

farklı bakteri türüne karşı anti-mikrobiyal etkinliği 

gösterilmiştir (17). KAR’ın gr(-) ve gr(+) bakteri türleri 

üzerinde etkinliğini göstermek için yapılan bir çalışmada 

KAR’ın bakteriyostatik etki gösterdiği bildirilmiştir (18). 

Yapılan diğer çalışmalarda ise karvakrolün Listeria 

monocytogenes ve Escherichia coli üzerine bakterisidal 

etkileri ispatlanmıştır (19,20). Sadece antibakteriyel değil 

ayrıca antiparazitik ve antifungal olduğu yapılan çalışmalarca 

desteklenmektedir. Karvakrol ve timolün fungal 

mikroorganizma olan Aspergillus niger’ın hücre organelleri, 

hücre membrane ve hücre duvarını bozarak inhibitörik etki 

gösterdiği yani antifungal olduğu saptanmıştır (7). 

Baharatlarda bulunan bu uçucu yağlar potansiyel 

antioksidanlardır. Kekikte bulunan karvakrol serbest oksijen 

radikalleri ile etkileşerek antioksidan etkinlik göstermektedir. 

Karvakrolün antioksidan etkinliğinin sentetik antioksidanlarla 

karşılaştırıldığında daha yüksek olduğu gözlenmiştir 

(21,22,23). Karvakrolün yaygın olarak bilinen 

antioksidanlardan olan askorbik asit ve vit-E kadar güçlü 

antioksidan olduğu yapılan çalışmalarca (24,25) gösterilmiştir. 

II. SONUÇ 

Daha sıklıkla baharat olarak kullanılan kekik özellikle 

içerisinde barındırdığı timol ve karvakrol uçucu yağları ile 

insan sağlığında çok ciddi ve güçlü etkilere sahiptir. Daha çok 

araştırma yapılması belki de ileride kekiğin baharattan çıkıp 

tibbi bir ajan olarak karşımıza çıkmasını sağlayacaktır. 
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I. GIRIŞ 

Türkçe'de "hosa giden" anlamına gelen "keyf" kelimesinden 

türetilmis olan kefir (1), Kafkasya’da yasayan insanların çok 

sık tükettikleri, sütün mayalandırılmasıyla elde edilen eski bir 

fermente süt ürünüdür (1,2,3). Kefir, fermentasyonda spesifik 

olarak Lactobacillus kefiri, Leuconostoc, Lactococcus ve 

Acetobacter cinslerinin değisik susları ile laktozu fermente 

eden (Kluyveromyces marxianus) ve etmeyen mayaları 

(Saccharomyces unisporus, Saccharomyces cerevisiae ve 

Saccharomyces exiguus) içeren starter kültürler ya da kefir 

granüllerinin kullanıldığı fermente süt ürünü olarak 

tanımlanmaktadır (4). Kefir granülleri, kefiran ve kazeinden 

olusan, simbiyoz halinde yasayan mikroorganizma 

kümeleridir. L. kefiranofaciens tarafından üretilen kefiran 

suda çözünebilir bir glukogalaktandır (5,6). Süt içine bırakılan 

kefir granülleri, süte mikroorganizma vermektedir. Kefir 

granüllerindeki mikroorganizma türü ve oranı, granüllerin 

orjinine göre değismektedir (7). Kefirin mikrobiyal florası, 

kefir granüllerinin orijini, mikroorganizmaların düzeyi, 

mikroorganizma türlerinin oranı, inkübasyon sıcaklığı gibi 

multifakföriyeldir (8). Kefir granüllerine “Peygamber darısı” 

denmekte ve 1-6 mm arası büyüklükte olup karnıbaharı 

andıran süngerimsi görünümdedir (5). Kefir, saklanma 

kosullarına bağlı asitlik, CO2 ve alkol oranına gore tatlı, orta 

sert, sert ve çok sert kefir olarak gruplandırılır (9). İçeriğinde 

yüksek miktarda B1, B12, vit-K ve folik asit bulunur (10,11). 

Kefirin mikroflorası, sütü fermente ederek laktik asit, CO2 az 

miktarda alkol, asetaldehit, aseton, diasetil olusturarak, kefirin 

kendine özgü aroma ve kıvamının olusmasına katkı sağlar 

(2,3,10,12). Kaliteli kefir %0.6-0.9 laktik asit, %50 

CO2, %0.6-0.8 etil alkol, farklı aldehitler ve aseton içermelidir 

(13,14,15). 

A. Kefir’in Sağlık Üzerine Etkileri 

 

Anti-Kanserojenik Etki 

Yapılan bir çalısmada yoğurt ve kefirin süte göre 

antimutajenik etkilerinin daha güçlü olduğu gözlenmistir (16). 

Antimutajenik etki mekanizmalarından birisinin de 

antioksidan etkileri olduğu gösterilmistir (17). Kefirin anti-

kanserojenik etkisi yaygın bir sekilde arastırılmıstır 

(18,19,20,21). Kefirin içerdiği proteinlerin, L. kefiranofaciens 

tarafından üretilen Kefiraninin antikanserojenik etkileri 

ispatlanmıs olup bu aktivitenin doz bağımlı olduğu 

gözlemlenmistir (22,23). Antikarsinojenik etkide sülfür içeren 

aminoasit grubunun önemli yeri olduğu öne sürülmüstür (16). 

Yapılan bir baska çalısmada kefirin HTLV-1 negatif malign T 

lenfositlerde büyümeyi engelleyici ve apopitozisi hızlandırıcı 

etkileri kanıtlanmıstır (24). 

 

Anti-Alerjik Etki 

Alerji kan elemanlarından eozinofil artısı ile meydana gelen 

bir reaksiyondur. Eozinofil artısını ve/veya etkilerini azaltmak 

antialerjik tedavide oldukça önemlidir (25). Kefirin alerjik 

akciğer hastalıklarında ovalbumin aracılı eozinofil artısını ve 

hipersekresyonu azalttığı gösterilmistir (26). Bir baska 

çalısmada, kefiranin mast hücre degranülasyonunu 

baskılayarak mast hücre aracılı alerjik hastalıkların 

engellenmesinde etkili olabileceği öne sürülmüstür (27). 

 

Anti-Mikrobiyal Etki 

Kefirin içerdiği laktobasil türleri ve fermentasyon sırasında 

mikrofloranın ortaya çıkardığı bazı metabolitler 

antimikrobiyal etkiden sorumludur (28). Kefirin, gr(-) 

bakteriler üzerinde bakteriyostatik; gr(+) bakteriler üzerinde 

ise bakterisitik etkisi daha ön planda olduğu belirtilmektedir 

(29). Kefirin bakterisitik etkisinin kanıtlandığı gr(+) 

bakteriler: Y. enterocolitica, L. monocytogenes, E. coli, L. 

innocua, S. enteritidis, S. aureus, B. cereus’dir (29,30,31,32). 

Ayrıca kefirin C. albicans, S. Typhi, S. sonnei, S. aureus, E. 

coli’ye karsı antimikrobiyal etkinliği ispatlanmıstır (33). P. 

aeruginosa ile enfekte cilt yanıklarında kefirin, gümüs 

sulfadiazin tedavisine göre kıyasla etkili olduğu gösterilmistir 

(34). 

 

Anti-Hipertansif Etki 

Kefir içerisindeki kefiranın ratlarda kan basıncını anlamlı 

ölçüde düsürdüğü gösterilmistir (35). Kefirin kan basıncı 

düsürücü etkisini anjiotensin converting enzim (ACE) 

inhibitörü antihipertansif ilaçlar gibi ACE’yi baskılayarak 

gösterdiği ispatlanmıstır (36). 

 

Gastrointestinal Sistem Etkileri 

Kefir, diğer süt ve süt ürünlerinin aksine gastrointestinal 

sistem motor ve bosalma islevi üzerine uyarıcı etkisiyle ve 

antagonistic etkisi ile barsakta patojen bakteri 

kolonizasyonunu engellemesiyle güçlü bir probiotik olduğu 

gösterilmistir (37,38). Kefir ayrıca insanlarda gastrointestinal 

system ülser tedavisinde de kullanılmaktadır (39). 

 

İmmünolojik Etkileri 

Bağısıklık sistemi beslenme ile doğrudan iliskidir (40). 

Kefirin bağısıklık sistemi düzenleyici etkisi olduğu yapılan 

çalısmalarda ispatlanmıstır (41). Ratlarda yapılan deneysel 

çalısmada oral kefirin kolera hastalığını olusturan bakteri v. 
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cholerae’nın ürettiği kolera toksinine karsı barsak mukozal 

bağısıklık yanıtını artırdığı tespit edilmistir (42). Bir baska 

çalısmada, kefir verilen ratlarda akciğer enfeksiyonu ve 

peritonitte makrofajların, patojenlerin aktivitelerini daha etkili 

azaltabileceği gösterilmistir (43). İnsanlarda yapılan bir 

çalısmada 1.5 aylık kefir tüketimini takiben IL-8’de azalma, 

IL-5 ve TNF-α’da artma sağlayarak sepsisin kontrolünde 

kefirin etkinliğini göstermistir (44). 

 

Laktoz İntoleransı Üzerine Etkileri 

Laktoz, sütte bulunan bir disakkarittir ve laktoz intoleransı 

ise barsakta yetersiz β-galaktosidaz olmasıdır (45). Kefir 

granüllerinde β- galaktosidaz bulunması ve kefirin düsük 

laktoz içeriği laktoz intoleransı olanlarda laktoz sindirimini 

kolaylastırdığı ve siskinlik hissini %71’lere varan oranlarda 

azalttığı bildirilmistir (46,47). 

 

Kolesterol Üzerine Etkileri 

Hiperkolesterolemili ratlarda yapılan çalısmada kefir, 

VLDL, LDL, triasilgliserol seviyelerini anlamlı olarak 

düsürürken; HDL kolesterol seviyelerini yükseltmistir. Etki 

mekanizması tam bilinmemekle birlikte, kefirdeki 

mikroorganizmaların safra aside parçalayıcı enzimleri 

artırarak kolesterol emilimini azaltması ve kolesterol 

sentezinde görevli HMG-CoA redüktaz enzim aktivitesini 

azaltması sonucu bu etkiyi gösterdiği öne sürülmektedir (48). 

Öne sürülen diğer mekanizma ise kefir fermentasyonu 

sırasında orotik asitlerin azalmasıdır (49). Kolesterol düzeyi 

normal 13 erkek hastada yapılan baska bir çalısmada ise kefir 

tüketiminin plazma kolesterol düzeyini etkilemediği tespit 

edilmistir (50). 

 

Kan Şekeri Üzerine Etkileri 

Yapılan çalısmalarda kefir içerisindeki kefiranın iskelet 

kasında hücre içi glikoz alımını artırdığı ve Tip 2 DM 

tedavisinde kullanılabileceği savunulmustur (51). 

 

Sinir Sistemi Üzerine Etkileri 

Kefir içindeki mikroorganizmalar, yüksek miktarda vitamin 

üretmektedir ve özellikle mikroorganizmalarının ürettiği 

biyotin, diğer B kompleks vitaminlerin emilimini de 

arttırmaktadır (52). Bu sayede kefir ile birlikte vitaminlerin 

yeterli alınması vitamin eksikliğine bağlı gözlenen sinir 

sistemi hastalıklarında olumlu etki yaptığı gözlenmistir 

(11,12). Kefirin antidepresif etkisi triptofan, magnezyum ve 

kalsiyum içeriğinin yüksek olmasına bağlanmaktadır (12,52). 

II. SONUÇ 

Bu derlemede yapılan çalısmalar esliğinde kefirin insan 

sağlığına etkileri incelenmistir. Ortaya çıkan sonuç kefirin 

kaskaflardan gelen bir mucize olduğunu göstermektedir. 

Neredeyse bütün sistemler üzerinde olumlu etkileri gözlenmis 

olup zararlı etkileri tespit edilmemistir. Kefirin bu 

sonuçlarından en önemlisi ise belki de ciddi etkili bir anti-

kanserojen olusudur. Bu konuda daha fazla çalısma yapılması 

kafkaslarda ölüm yasının bu kadar ileri olmasında kefir 

mucizesinin yerini bizlere gösterecektir. 
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I. GIRIŞ 

Çok yaygın kullanım alanı olan domates bitkisi, 

patlıcangiller familyasındandır. Anavatanı Peru ve komşu 

ülkeleridir (1). Aztekler tarafından adı ‘tomatl’ konulan 

domates şu an dünyada patatesin ardından ikinci sırada en çok 

tüketilen sebzedir. İspanyollar domatesi 1519 yılında Avrupa 

ile tanıştırmışlardır (2). Bu tarihten sonra domates tüm 

Avrupa’da yaygın tüketilmeye başlamıştır. Domatesin, enerji 

değeri düşük, protein ve yağdan yoksun bir besin gıdası olması 

diyetlerde sık kullanılmasını sağlamaktadır (3). 100 gr 

domatesin besin değerlerine bakarsak; 25 kal. enerji, 4.0 gr 

karbonhidrat, 0.8 gr protein, 0.3 gr yağ, 7mg kalsiyum, 0.6 mg 

demir, 600 IU Vit. A, 0.16 mg Vit. B-1, 0.05 mg Vit. B-2, 0.7 

mg niasin, 23 mg Vit. C bulunmaktadır. İçerisinde bulunan 

likopen, antioksidan madde olması yanında 

antikanserojeniktir. Likopen aynı zamanda domates dışında 

karpuz, kuşburnu vb. kırmızı meyve ve sebzelerde de 

mevcuttur. Saklama koşulları ve işlem görmesi domates 

içerisindeki likopen oranını değiştirmektedir (4,5). Diğer 

besinlerin aksine pişirilen domateste likopen oranının arttığı 

yapılan çalışmalarda gösterilmiş olup; sebebinin ise pişirilen 

domateste likopenin daha aktif formuna geçiş yapması olarak 

değerlendirilmiştir (6). Bu nedenle domatesin pişirilerek 

tüketilmesinin insan sağlığına olan etkilerini güçlendireceği 

düşünülmüştür (7,8,9,10,11,12,13,14,15). Likopen ayrıca Vit-

A benzeri madde olarak da anılır. Prospektif yapılan bir 

çalışmada domates tüketmenin kanserlerde mortaliteyi %50 

oranında azalttığı gözlenmiştir (16,17,18). Özellikle prostat 

kanserine karşı likopenin koruyucu ve hatta kanserin 

ilerlemesini engelleyici etkileri kabul görmüştür (19). Bir 

başka çalışmada ise likopenin pankreas kanserine karşı 

koruyucu olduğu gözlenmiştir (20). Güneş yanıkları sonucu 

oluşabilecek cilt kanserlerine karşı da likopenin etkinliği 

ispatlanmıştır. Ayrıca domates tüm sebze ve meyveler 

arasında içerdiği likopen ile ağız boşluğundan rektuma kadar 

tüm gastrointestinal kanserleri, meme kanserini, karaciğer 

kanserini azalttığı ispatlanan ve en anlamlı sonuçların, en net 

ilişkinin gösterildiği tek sebzedir (16). Likopenin 

antikanserojen özelliğini nasıl sergilediği tam 

çözülememesine rağmen bu konuda bir kaç teori üretilmiştir. 

Bunlardan birincisi likopenin insülin benzeri büyüme 

faktörünün salgılanmasını baskılaması, diğeri ise çok güçlü bir 

antioksidan olması nedeniyle hücrede DNA hasarına sebep 

olan SOR’u temizlemesidir (19). Çeşitli faktörlerle oluşan 

serbest oksijen radikalleri (SOR), yaşlanma, kemik erimesi, 

kalp-damar hastalıkları, kanser gibi birçok hastalığa yol 

açmaktadır. Bu nedenle antioksidanların organizmadaki yeri 

tartışılmaz önem arz etmektedir (21,22,23). Likopen de güçlü 

bir antioksidandır. Antioksidan özelliğine yönelik bir kaç teori 

mevcuttur. Bunlardan biri serbest oksijeni yakalayarak 

radikallerle birleşerek serbest oksijen radikali oluşumunu 

engellemesi, diğeri ise oluşan SOR ile direk reaksiyona girip 

SOR’u yok etmesidir (24,25). Likopen ayrıca diğer eksojen 

antioksidan olan vit-E ve vit-C’yi tamir ederek tekrar tekrar 

kullanılmasını sağlamaktadır (26). Endojen antioksidan olan 

SOD, katalaz, glutatyon redüktazında üretimini stimüle ederek 

antioksidan özellik gösterir (27). Likopenin bir diğer insan 

sağlığındaki rolü ise hasarlı hücrelerin programlı ölümü olan 

apopitozisi uyararak kemoterapötik ajanlara benzer 

davranmasıdır (28).  

II. SONUÇ 

Domates tüm dünyada çok sık tüketilen sebzelerdendir. 

Literatür incelendiğinde domates ve ürünlerinin içerisindeki 

likopenin sağlık üzerindeki olumlu etkileri domatesi oldukça 

önemli kılmaktadır. Likopenin prostat kanseri başta olmak 

üzere meme, pankreas, akciğer, cilt, karaciğer ve 

gastrointestinal kanserlerinin önlemesindeki yeri likopen 

içeren başta domates olmak üzere, karpuz vb. besinleri daha 

da önemli hale getirmektedir. Bu nedenle birçok çalışmada 

domates tüketiminin artırılmasının sağlığa önemli katkılar 

sağlayacağı konusunda fikir birliğine varılmıştır. Bu konu 

üzerinde daha çok çalışma yapılması likopenin antikanserojen 

etkilerinin tespiti için ciddi önem arz etmektedir. 
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I. GIRIŞ 

İnsan sağlığı için yeterli ve dengeli beslenme önemini hiç 

kaybetmemiştir. Yeterli ve dengeli beslenme, gıdaların tad 

duyusundan ziyade, vücudun ihtiyaç duyduğu besin öğelerini 

tam olarak karşılamasıdır. Bu nedenle metabolizma için 

önemli görevleri olan gıdaların tüketilmesi önem kazanmıştır. 

L-karnitin ise bu konuda çok önemli bir bileşiktir. Lkarnitinin 

günlük gereksiniminin %75 enteral beslenme ile eksojen 

olarak alınır, %25 ise endojen olarak sentezlenir. İnsanda 

endojen olarak salgılanan L-karnitin en fazla karaciğerde 

üretilmekte ve %98'i kas dokusunda depolanmaktadır. İnsan 

vücudu yaklaşık 20 mg Lkarnitin sentezlemektedir. L-karnitin 

sentezi için; lizin, metionin, demir, vit-C, B6 ve niasine ihtiyaç 

vardır. Bu maddelerin eksikliğinde L-karnitin sentezi azalır. 

Bu nedenle L-karnitin, alfa lipoik asit gibi vitamin benzeri 

madde olarak bilinir. Özellikle yetersiz diyet, fizyolojik stres 

ve kronik böbrek yetmezliği gibi hastalıklarda eksojen L- 

karnitin alınmasına ihtiyaç vardır. L-karnitin hidrofilik yapıda 

ve düşük molekül ağırlığına sahiptir. Gulewitcsh ve Krimberg 

tarafından 1905 yılında kas dokudan izole edilerek ‘carnis’ 

(latince et) teriminden türetilerek karnitin adı verilmiştir (1,2). 

L-karnitin, infertilite, bağışıklık sistemi, hipertansiyon, diabet 

gibi bir çok hastalığın tedavisinde de kullanılmaktadır (3). L-

karnitinin SOR’a karşı süpürücü etkisi, membran 

stabilizasyonu, mitokondrial hasarı önlediği ve böylece enerji 

üretimini artırması etkilerinden dolayı antioksidan olduğu 

gösterilmiştir (4). Ayrıca L-karnitin angina ataklarını azalttığı, 

efor kapasitesini artırdığı, kalp yetmezliği ve aritmilerde 

faydalı olduğu, trigliserid ve kolesterolü düşürmesi nedeniyle 

gıda takviyesi olarak tavsiye edilmektedir (5).  

 

L-Karnitin emilim, sentez ve yapısı: L-karnitin, endojen 

sentez ile ve besinler ile alınır. Oral alınan L-karnitin ince 

barsaklardan aktif transport ve pasif difüzyon ile yaklaşık %80 

oranında emilir. L-karnitin’in biyokimyasal formülü β-

hidroksi-γ-trimetilaminobutirat’tır (6). Bileşimindeki karbon 

L-lisinden gelirken, 4-N metil gruplarında metil metioninden 

gelir. Koline benzeri bir aminoasit yapıda olan L-karnitin 

polar, küçük yapılı, hidrofilik, sıcaklıktan etkilenmeyen bir 

maddedir. L-karnitin; vit-B ile ilişkili, aminoasit ve vitamin 

benzeri esansiyel bir madde olarak tanımlanır (7). 

Aminoasitlere benzerliği nedeniyle bu başlık altında da 

toplanabilir (8). Vitaminlere benzetilmesine rağmen endojen 

sentezi olduğu için tam olarak vitaminler sınıfına dahil 

edilmemektedir (9). Ratlarda LD50 dozu 9 g/kg olması 

nedeniyle çok düşük toksisiteye sahiptir. L-karnitin, hücrede 

enerji üretiminde zorunlu bir bileşiktir. Uzun zincirli serbest 

yağ asitlerinin açilkarnitin redüksiyonunda ihtiyaç duyulan bir 

kofaktör ve ayrıca yağ asitlerinin mitokondriye geçişini 

sağlayarak betaoksidasyonda görev alan esansiyel bir 

maddedir (10). Serbest ve esterleşmiş formu bulunabilir. 

Serbest formu toplam miktarın % 80’ ini oluşturur. Endojen 

olarak sadece aktif olan L-formu sentezlenir (11).  

 

L-karnitin Kaynakları: Hem bitkisel hem de hayvansal 

yağlar L- karnitin içermemektedir (8). Beslenme ile alınan 

eksojen karnitin kaynakları sırası ile kırmızı et, tavuk, balık ve 

süt ürünleridir. Bunların dışındaki besinlerde karnitin oranı 

çok düşüktür (12,13). Pişirme teknikleri, tütsüleme ve 

depolama şartları besinlerde karnitin miktarında kayba neden 

olabilmektedir (14).  

 

L-karnitinin Etkileri: İnsan vücudunda depo halde yaklaşık 

20-25 g L-karnitin bulunmaktadır. Ayrıca eksojen olarak 

besinlerle günlük 100-300 mg L-karniti alınabilmektedir. 

Günlük 20 mg/kg L-karnitinin uygun doz olduğu 

belirtilmektedir. Sağlıklı kişilerde günlük L-karnitin ihtiyacı 

1200 mg'a kadar çıkabilmektedir (15). Eksojen Lkarnitin en 

çok et ve et ürünlerinde olması nedeniyle vejetaryenlerin 

karnitin ihtiyaçları tamamen endojen senteze bağlıdır (16). Bu 

sebepten ötürü vejetaryenlerde karnitin eksikliği 

gözlenmektedir. Ratlarda yedi ay L-karnitinden yoksun diyet 

sonrası toplam vücut karnitininde %50 düşüş izlenmiştir (17). 

L-karnitin kalp-damar hastalıklarına karşı yağ asitlerinin 

oksidasyonunda görev alarak koruyucu etki göstermektedir. 

Kronik böbrek yetmezliği (KBY) olanlarda karnitin sentezinin 

azalmasına bağlı hipertrigliseridemi ve kalp damar hastalıkları 

gelişimi bununla ilişkilendirilebilir. Yapılan bir çalışmada 

hipertrigliseridemisi olan KBY hastalarında 20 mg/kg L-

karnitin verilmesinin trigliseriti düşürüp HDL’yi yükseltmek 

için uygun doz olduğu gözlenmiştir ve hatta dozun 60mg/kg’a 

kadar yükseltilmesinin hastalarda ortaya çıkabilecek 

aterosklerozisi engelleyebileceği belirtilmiştir (18). Karnitin 

ayrıca kısa zincirli yağ asitlerini esterleştirilmiş forma 

dönüştürüp yedek enerji kaynağı olarak depolanmalarına 

olanak verir (7,19). Benzer şekilde karnitin, serbest oksijen 

radikalleriyle reaksiyona girerek antioksidan özellik gösterir 

(20,21). Lkarnitin kan-beyin bariyerini geçerek, sinir 

hücrelerine ulaşır ve asetilkolin sentezinde asetil grupları 

transferinde görev alabilir (22,23). Karnitin ayrıca valin, lösin 

ve izolösin gibi aminoasitlerin gerekli durumlarda 

oksidasyonunda, peroksizomal oksidasyonda, keton 
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cisimciklerinden enerji üretiminde kullanımında ve eritrosit 

membran fosfolipid yapılanmasında görev alır (24). 

Karnitin'in, kalpte lipid ester birikimi ve lipid peroksidasyon 

ürünü malonyldialdehid (MDA) oluşumunu önleyerek ATP 

sentezini artırdığı düşünülmektedir (25). Serbest oksijen 

radikallerinin sentezini artıran Fe++'le kompleks oluşturarak 

lipid peroksidasyonunu azaltarak antioksidan etki gösterir 

(26). Ratlarda yapılan bir çalışmada antioksidan olan SOD, 

glutatyon ve katalaz, C ve E vitaminlerinin karnitin verilmesi 

ile artış göstermeleri bir diğer antioksidan etki mekanizması 

olarak gözlemlenmiştir (27,28,29). Sperm motilitesi bozuk 

hastalarda asil-L-karnitin/L- karnitin oranında azalma olduğu 

gözlenmiştir (30,31). L-karnitin tedavisi verilen infertil 

erkeklerde sperm konsantrasyonu ve hareketliliğinde, sperm 

miktarında artış gözlenmiştir (32,33). Düzenli egzersiz ve L-

karnitin takviyesi ile dayanıklılık, efor kapasitesinin 

artırılabileceği ve SOR üretiminin azaltılabileceği 

düşünülmektedir (34,35). Dayanıklılık gerektiren sporlarda L-

karnitinin oral alımından ziyade i.v. kullanımının tercih 

edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (36). 

II. SONUÇ 

L-karnitin, enerji üretimindeki görevi ve faydalarından 

ötürü, sporcularda yaygın kullanılan bir ajandır. L-karnitin en 

çok; yaşlanmayı geciktirme, hafızanın (özellikle Alzheimer ve 

Parkinson gibi hastalıklardan korunmada) geliştirilmesi, kalp 

hastalıklarının engellenmesinde koruyucu olarak, perifer 

damar hastalıklarının ve kronik böbrek yetmezliğinin, sinirsel 

rahatsızlıklar ve depresyonun tedavilerinde, obezite 

çalışmaları ve diyabet tedavisi, sperm olgunluğu ve 

hareketliliğini geliştirme ile sporcu sağlığı ile ilgili konularda 

destekleyici tedavi amacıyla kullanımı yaygındır 

(33,37,38,39,40,41,42,43,44,45). 
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Abstract – The particulate matters in ambient air were sampled in Denizli, Turkey in winter and spring using Bergerhoff 

Method. The average dry deposition fluxes were calculated as 152.1 ± 30.7 mg m-2 day-1 and 333.9 ± 214.2 mg m-2 day-1 in 

spring and winter, respectively. The minimum dry deposition flux was observed as 115.4 mg m-2 day-1 on May 4-6, 2015 

period, while the maximum flux was determined as 733.3 mg m-2 day-1 on November 7-9, 2016. No significant relation was 

observed between the dry deposition fluxes and the values of the temperature and the wind speed. It has been determined that 

the dry deposition fluxes in winter were approximately twice of the fluxes in spring. It can be said that the concentrations of 

particulate matters sourced from domestic heating in winter have higher concentrations than spring. 

 

Keywords – Air pollution, ambient air, Bergerhoff method, dry deposition, flux, particulate matter 

 

I. INTRODUCTION 

Dry deposition is the transport of gaseous and particulate 

species from the atmosphere onto surfaces in the absence of 

precipitation. The factors that govern the dry deposition of a 

gaseous species or a particle are the level of atmospheric 

turbulence, the chemical properties of the depositing species, 

and the nature of the surface itself. The level of turbulence in 

the atmosphere, especially in the layer nearest the ground, 

governs the rate at which species are delivered down to the 

surface. For gases, solubility and chemical reactivity may 

affect uptake at the surface. For particles, size, density, and 

shape may determine whether capture by the surface occurs. 

The surface itself is a factor in dry deposition. A nonreactive 

surface may not permit absorption or adsorption of certain 

gases; a smooth surface may lead to particle bounce-off. 

Natural surfaces, such as vegetation, whereas highly variable 

and often difficult to describe theoretically, generally 

promote dry deposition [1].  

Dry deposition and wet deposition are the ultimate paths by 

which particulate matters and trace gases are removed from 

the atmosphere.  

The relative importance of dry deposition, as compared 

with wet deposition, for removal of a particular species 

depends on the following factors; whether the substance is 

present in the gaseous or particulate form; the solubility of 

the species in water; the amount of precipitation in the 

region; the terrain and type of surface cover [1]. 

Particulate matter (PM) is a pollutant of great 

environmental concern due to its association with increased 

mortality (from non-accidental and cause-specific diseases). 

There have been numerous efforts to demonstrate a strong 

relationship between mortality and particulate matters. PM is 

also known to exert significant effects on the alteration of the 

earth's radiative balance. However, the mechanism and the 

extent of such an association still remain unknown for further 

investigation [2]. 

The process of dry deposition of gases and particles is 

generally represented as consisting of three steps:  

1. Aerodynamic transport down through the atmospheric 

surface layer to a very thin layer of stagnant air just 

adjacent to the surface 

2. Molecular (for gases) or Brownian (for particles) 

transport across this thin stagnant layer of air, called 

the quasi-laminar sub layer, to the surface itself 

3. Uptake at the surface [1]. 

In this study, dry deposition of particulate matters in 

ambient air was determined using Bergerhoff Method at two 

different seasons in Denizli, Turkey. The sampling periods 

were April 2015-May 2015 and November 2016-December 

2016. Particulate matter analyses of dry deposition samples 

were performed at the laboratory and dry deposition fluxes 

were calculated. The data of dry deposition fluxes were 

compared with the data of PM10 concentrations. Statistical 

relations between dry deposition fluxes and meteorological 

parameters were investigated. 

II. MATERIALS AND METHOD 

A. Dry Deposition Sampling 

Denizli has dense population, advanced industrialization, 

and heavy traffic. Therefore air pollution problems can be 

occurred as well as the other environmental problems in 

Denizli.  

Dry deposition samplings were carried out at Pamukkale 

University, Kinikli Campus (37.44 N, 29.06 E) in Denizli, 

Turkey.  

Dry deposition sampling site is an urban area under the 

effect of residential heating in winter and has moderate traffic 

(Fig. 1). 
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The samplings were performed at two different periods:  

- Spring, between April 2015 and May 2015  

- Winter, between November 2016 and December 2016 

 

 
Fig. 1 The location of sampling station in Denizli, Turkey 

B. Dry Deposition Sampling Method 

Dry deposition sampling of particulate matters was 

performed using Bergerhoff Method.  

The sampler was transparent, polyethylene and cylindrical. 

Dimensions of the sampler were 13 cm of diameter and 26 

cm of height. It was set at a stand approximately 0.5 m high 

from ground level.  

The samplers and laboratory materials were washed with 

1:1 HNO3 acid, then rinsed with tap water and deionized 

water and dried prior to use. The same procedure was 

replicate using 1:1 HCl acid [3].  

Ultra-pure water of 500 mL was put to the sampler. The 

sampler was hold on throughout 2 days. At the end of the 

sampling, dry deposition samples were transferred to cleaned 

sample storage containers and brought to the laboratory. 

C. Particulate Matter Analyses of Dry Deposition Samples 

Analyses of particulate matters were made at the Research 

Laboratory of Environmental Engineering Department, 

Pamukkale University. The volumes of the samples were 

measured and recorded. The amount of total suspended solids 

(TSS) and the amount of total dissolved solids (TDS) were 

added to each other to determine the total solid matter in the 

sample. 

To analyse suspended solids, the conditioned 0.45 µm 

cellulose acetate filters (Sartorius) were weighed with 

analytical balance. The deposition samples of 50 mL were 

filtered by filtration apparatus. The filter was put to the oven 

at 103-105 0C for one hour. Then the filter was cooled for 

half an hour in the desiccator and weighed with the analytical 

balance.  

TSS value was calculated by the following formula: 

𝑇𝑆𝑆 (𝑚𝑔 𝐿−1) =
𝐴−𝐵

𝑉
    (1) 

A: Weight of the filter paper and the residue (mg) 

B: Weight of the clean filter paper (mg) 

V: Volume of sample (L) 

To measure total dissolved solids, a clean evaporating dish 

was conditioned and weighed with analytical balance. After 

the sample has been filtered, the filtrate was transferred to the 

evaporating dish and weighed with analytical balance. The 

filtrate was put to the oven at 103-105 0C for one hour. Then 

it was cooled for half an hour in the desiccator and weighed 

with the analytical balance.  

TDS value was calculated as follows: 

𝑇𝐷𝑆 (𝑚𝑔 𝐿−1) =
𝐴−𝐵

𝑉
    (2) 

A: Weight of the evaporating dish and the residue (mg) 

B: Weight of the clean porcelain evaporating dish (mg) 

V: Volume of sample (L) 

D. Calculation of Dry Deposition Fluxes  

Dry deposition fluxes of the samples were calculated by 

the following formula: 

𝐹 (𝑚𝑔 𝑚−2 𝑑𝑎𝑦−1) =
𝑚

𝐴×𝑇
   (3) 

m: Mass of total solid matter (mg) 

A: Surface area of the sampler (m2) 

T: Sampling time (day) 

E. Quality Control 

Field and laboratory blanks were collected along with the 

dry deposition samples to determine the contaminants 

occurred during the sampling, handling, and filtration steps. 

Particulate matter analyses of these samples were also 

performed. 

F. Statistical Analysis 

Statistical analysis of the data was performed using 

Microsoft Excel program. Statistical relations were 

determined at the p < 0.01 level. 

III. RESULTS 

A. Dry Deposition Fluxes 

The average dry deposition fluxes of particulate matters in 

spring and winter were determined as 152.1 ± 30.7 mg m-2 

day-1 and 333.9 ± 214.2 mg m-2 day-1, respectively. 

The minimum dry deposition flux was observed as 115.4 

mg m-2 day-1 on May 4-6, 2015 period, while the maximum 

flux was determined as 733.3 mg m-2 day-1 on November 7-9, 

2016 throughout the entire sampling period. 

In spring, the minimum and maximum fluxes were 

observed as 115.4 mg m-2 day-1 in May 4-6, 2015 and 200.0 

mg m-2 day-1 in May 14-16, 2015, respectively (Table 1). 

Table 1. Dry deposition fluxes of particulate matters in spring in          

Denizli, Turkey 

Sampling Period Flux (mg m-2 day-1) 

12-14.04.2015 123.1 

27-29.04.2015 176.9 

02-04.05.2015 153.8 

04-06.05.2015 115.4 

06-08.05.2015 184.6 

12-14.05.2015 161.5 

14-16.05.2015 200.0 

16-18.05.2015 130.8 

18-20.05.2015 123.1 

 

  

In  winter,  the  minimum  flux  was  determined  as  116.2 mg

m-2 day-1 in November 19-21, 2016, while the maximum flux

 

 

 

 

 

 

Sampling 

Site 

DENİZLİ 

TURKEY 
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was observed as 733.3 mg m-2 day-1 in November 7-9, 2016 

(Table 2). 

Dry deposition fluxes seen in spring were close to each 

other, while the fluxes observed in winter were different from 

each other (Fig. 2). 

Table 2. Dry deposition fluxes of particulate matters in winter in          

Denizli, Turkey 

Sampling Period Flux (mg m-2 day-1) 

02-04.11.2016 200.0 

07-09.11.2016 733.3 

17-19.11.2016 155.6 

19-21.11.2016 116.2 

21-23.11.2016 400.0 

23-25.11.2016 177.8 

05-07.12.2016 533.3 

07-09.12.2016 488.9 

14-16.12.2016 200.0 
 

 

Fig. 2 Comparison of dry deposition fluxes of particulate matters in spring 

and winter in Denizli, Turkey  

B. Dry Deposition Fluxes and PM10 Concentrations 

PM10 concentrations and daily dry deposition fluxes 

related to each sampling period were investigated in terms of 

interpretation the pollution level of particulate matter. PM10 

concentrations were obtained from the Air Pollution 

Measurement Station, Republic of Turkey Ministry of 

Environment and Urbanization.  

The average PM10 concentrations in spring and winter 

were determined as 76.2 ± 14.2 mg m-3 and 149.2 ± 40.6 mg 

m-3, respectively. 

No significant relations were observed between the dry 

deposition fluxes and PM10 concentrations during the 

sampling periods (Fig. 3, Fig. 4). 

 

Fig. 3 Statistical relation between dry deposition fluxes and the PM10 

concentrations in spring 

C. Dry Deposition Fluxes and Meteorological Parameters 

Temperature and wind speed values were provided from the 

General Directorate of Meteorology, Republic of Turkey 

Ministry of Forestry and Water Management.  

The average temperature values in spring and winter were 

determined as 20.4 ± 3.6 0C and 12.4 ± 2.5 0C, respectively. 

 

Fig. 4 Statistical relation between dry deposition fluxes and the PM10 
concentrations in winter 

The average wind speed value was observed as 1.4 ± 0.2 m 

s-1 in spring, while the average wind speed was determined as 

3.3 ± 1.3 m s-1 in winter. 

The minimum temperature was observed as 13.3 0C in 

April 12-14, 2015, while the maximum temperature was 

determined as 24.8 0C in May 18-20, 2015 during the 

sampling period in spring.  

The minimum and maximum wind speeds were 1.2 m s-1 

in May 16-18, 2015 and 1.8 m s-1 in April 27-29, 2015, 

respectively. 

During the sampling period in winter, the minimum and 

maximum temperatures were determined as 9 0C in 

December 14-16, 2016 and 17.0 0C in November 2-4, 2016, 

respectively.  

The minimum wind speed was 2.1 m s-1 in November 23-

25, 2016, while the maximum wind speed was 5.8 m s-1 in 

November 7-9, 2016. 

The significant statistical relation was not determined 

between the dry deposition fluxes and the values of the 

temperature and wind speed during the sampling period in 

spring (Fig. 5). In winter, no significant relation was 

observed between the dry deposition fluxes and the values of 

the temperature and the wind speed (Fig. 6). 

IV. DISCUSSION 

The dry deposition flux values in Denizli, Turkey were 

ranged from 115.4 to 733.3 mg m-2 day-1 during the sampling 

periods. It has been observed that the dry deposition fluxes in 

winter were approximately twice of the fluxes in spring. 

Likewise, the PM10 values in winter were about twice as high 

as the PM10 values in spring. 

High dry precipitation flux values were also determined in 

studies performed in different regions. The flux values at 

Uludag University, Bursa, Turkey by Bergerhoff Method 

were ranged from 300 to 7860 mg m-2 day-1 the period of 

April to June 2001. The daytime flux values (3078 ± 2412 

mg m-2 day-1) were more than six times the value for night 

time (524 ± 149 mg m-2 day-1) [4].  

Dust samples were collected at monthly intervals from 

three different sites (commercial, residential, and control) of 

the Jharia coal mining area, India. The yearly average dust 
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fall was higher for the commercial site (15.5 t km-2 month-1) 

than the residential site (10.7 t km-2 month-1) of Jharia coal 

mining area. The dust deposition rate was highest during 

(Marchsummer - (OctoberwinterbyfollowedJune), -

lowest in the monsandFebruary) (Julyseasonoon -

September) [5]. 

 

Fig. 5 Statistical relations between dry deposition fluxes and the values of 
temperature and wind speed in spring  

 

Fig. 6 Statistical relations between dry deposition fluxes and the values of 
temperature and wind speed in winter 

V. CONCLUSION 

The higher flux values were observed in winter than in 

spring in Denizli, Turkey at two sampling periods; April 

2015-May 2015 and November 2016-December 2016. The 

winter season is the season in which fuels for heating start to 

be used. It can be said that the higher concentrations of 

particulate matters sourced from domestic heating in winter. 

This is supported by the higher concentrations of PM10 in 

winter. 

The data obtained in this study indicate that dry deposition 

of particulate matters is important in Denizli. Therefore, 

effects of dry deposition on environments should be 

investigated in the future. 
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Abstract – The quality control process for determining fabric faults causes high cost and time loss when performed with human 

eyes. Adding a real-time system to the fabric production mechanisms is very difficult to detect mistakes. In this study, 5 MP 

Raspberry Pi camera module is used to detect the image of the fabric moving through the conveyor band and a Raspberry Pi 3 

minicomputer to process the received image and display it on the touch screen. In addition, studies on the inspection of the faults 

in the woven fabrics, which are the most applied areas of image processing methods, have been investigated and thresholding 

method, HSV color space transformation and morphological processes have been used in order to detect the fault in any fabric 

accurately and correctly. The most suitable threshold values for these methods have been determined by testing in the images 

obtained as a result of the investigations. 

 
Keywords – Fabric Faults, Faults Detection, Image Processing, Segmentation, Morphological Operation 

 

I. INTRODUCTION 

 

The quality and smoothness of fabric surfaces is of great 

importance in the textile industry. The demand for fabrics, 

which are very common in use, has increased rapidly, 

especially with the continuous growth in fashion sector. 

Parallel to the increase in demand, fabric production also 

increases at the same rate. Only the quality of the fabrics 

produced should not fall. If the production of defective 

products due to faults found in fabrics is realized, the 

producers may suffer serious material damage. For this reason, 

the fabrics to be produced must be checked before they are 

offered to consumers. Inspection of fabric surfaces in the 

production is very beneficial in terms of production cost 

because the fastest and most accurate job is done. If this 

observation is done based on the human eye, production slows 

down and it is insufficient to examine the types of errors that 

are difficult to detect. Since the evaluation of the faults on the 

fabric will vary from person to person, a certain fault tolerance 

will not be obtained and a certain standard of production 

quality will not be achieved. 

When it comes to national fabric manufacturing industry, 

methods used in the quality control process are conventional 

methods and quality control systems imported from abroad. 

Conventional control is carried out with the human eye. This 

process increases production cost and causes slower operation 

failure to detect errors beyond faults tolerance due to 

elongation of demanded product's elapsed time and fatigue of 

the human eye. 

It has been observed that a number of international studies 

have been conducted within framework of literature works. 

Thanks to our proposed system, camera usage and image 

processing algorithms are independent of human supervision 

and they are more important than other works. In addition, 

although stereo image acquisition techniques are used within 

the scope of the examined articles, a single camera is used for 

image acquisition and transmission in the proposed method. In 

this study, it is aimed to find fault types on the fabric surface 

independently of human control. 

Chronologically, Wood et al. used Fourier power spectrum 

to determine the content of the spectral frequency of the source 

images to determine faults on the carpet [1]. It shows that the 

Fourier spectrum is repeated periodically for accurate texture 

images. For this reason, tissue thickness and pattern regularity 

are measured by autocorrelation. Cross-correlation is used for 

pattern recognition. Campell et al. used discrete Fourier 

transform in error detection on denim fabric with a multi-layer 

artificial neural network [2]. Faults are detected with obtained 

features by Fourier transform in maximum probability 

classifier. Tsai et al. Used the Fourier transform-based 

spherical image refinement scheme to detect faults on fabric 

[3]. With a one-dimensional Hough transform, any contour 

lines on the image were removed using inverse Fourier 

transform. The difference between new image and the actual 

image obtained at this point is predicted as an error. Sari-Sarraf 

et al. [4] used edge fusion and wavelet transform in pre-

processing of images. 3700 subjects with 26 different types of 

imperfections from vibration-free and high-resolution cameras 

have detected errors with 89% accuracy rate using 2-D 

Dauechies wavelets over their images.  

Kumar et al. performed Gabor wavelet feature selection with 

a guided error approach in detecting fabric faults [5]. In 

addition, Gabor function with low computational cost has only 

proposed error detection through virtual part. Tsai et al. [6] has 

implemented a Gabor filter design with one dimension to 

transform fabric images into a two-dimensional, gray-level 

picture, and to reduce computational load of fabric faults 

detection. Chiu et al. developed a Fourier domain maximum 

probability estimator based on a proportional Brownian model 

for detection of fabric faults [7]. This method has succeeded 

on four wrong fabric pictures. Tsai et al. uses Fourier 

transform-based spherical image scheme [8]. They tried to 

remove repetitive patterns in fabric texture by inverse Fourier 
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transformation by performing the optimum radius adjustment 

in the refresh process in the images. In the figure, regions with 

homogeneous transition have the same gray level and the 

regions with defective are more apparent. Shu et al. [9] 

developed a Gabor filtering method based on multiple threads 

and scales for automatic error detection. The method in 

different frequencies operate depending on the energy of the 

convolution of the filter bank. Many studies have 

demonstrated the feasibility of this method. Ogata et al. [10] 

used two-dimensional discrete Fourier transforms to detect 

spherical errors on embossed fabric, and Gabor filters for local 

errors. Hou et al. [11] designed multiple adaptive wavelets for 

detection of each fabric faults. 98% detection rate was 

achieved by using multiple adaptive wavelet transform on 56 

images with 8 kinds of errors and 64 images without errors. 

Sengottuvelan et al. [12] proposed a method based on Fourier 

transformation by examining relationship between images and 

structures in frequency space in fabric images. They obtained 

7 important features from the central frequency spectrum and 

classify them according to 3 kinds of error types. 

The study included in four sections. In Section I, 

introduction section, the aim of the research and literature 

research is stated. Materials and methods are in Section II. In 

Section III, obtained results with proposed method were 

evaluated. In the conclusion and discussion, it is envisaged that 

proposed algorithm applied real-time prototype and fabric 

faults are detected.   

II. MATERIALS AND METHOD 

A. Thresholding Method 

 

Thresholding is one of the most important approaches for 

visual segmentation purposes. Segmentation is used to 

separate meaningful regions. The purpose of segmentation is 

distinguished objects from background. Gray level is 

symbolized as L and gray level ranges from 0 to L-1. In Otsu 

method, C0 and C1 must be defined in terms of single level 

threshold. As T is thresholding value in the range of [C1, L-1], 

it is assigned to pixel class C0 otherwise C1. Pixels in the range 

[0, t-1] representing threshold value T are assigned to pixel 

class C0 in the pixel order In images,   probability of repeating 

all gray values must be calculated. The formula for this 

condition expressed as Pi; 

 

( ) /iP h i N    (1) 

Where h(i) is recurrence of Gray levels and N is total pixels. 

The gray level probabilities are calculated within their own 

weights: 
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The average intensity expression of image: 

 

  0 0 1 1t W W      (4) 

The following formulas are used to classify classes: 

 
2

0 0 0( )tW     
2

1 1 1( )tW     (5) 

 

Objective function with these calculated values is found as 

follows: 

 

      0 1( )f t       (6) 

 

 Finally, threshold value must be found by making 

experiments on all gray levels that will maximize the objective 

function. For this, threshold value (tı) is calculated as: 

 

      argmax{ ( )}ıt f t    (7) 

 

The real image of a fabric at Fig. 1, there is a fabric image 

with a thresholding process in Fig. 2. 
 

 

Fig 1. Real fabric image  

 

  

  

 

 

 

 

Fig. 2. Thresholding image

B. HSV Space Transformation

  The areas of application of HSV are high-quality computer 
applications, space change in case colors cannot be selected. 
In  its  simplest  form,  it  is  used  to  select  the  various colors 
required  for  a  particular  picture.  That  is,  users  can  select 
desired color from color channel.

  Hue  is  represented  by  colour  circle.  A  triangle  is  used  to 
represent  saturation  and  value.  The  triangle  represents 
horizontal  axis  value  and  vertical  axis represents  saturation. 
When  a  specific  colour  is  needed,  a  colour  is  chosen  from 
circular region and saturation is chosen from the vertical angle 
of  the  triangle.  Brightness  value  can  be  selected  from 
horizontal angle of the triangle.

  In  this  work,  color space  transformation  is  applied  from 
RGB color space to HSV color space. The point to note here

is that the RGB values must be reduced to between 0 and 1.
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After each pixel has been normalized by dividing by 255, HSV 

values can be found with the following formulas: 

 / 255ıR R   / 255ıG G    / 255ıB B  (8) 

Calculation for Hue value: 
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Calculation for Saturation value: 
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Calculation for Value: 
 

         maxV C    (11) 

The areas of application of HSV are high-quality computer 

applications, space change in case colors cannot be selected. 

In its simplest form, it is used to select the various colors 

required for a particular picture. That is, users can select 

desired color from color channel. 

The advantages of HSV's color space is very similar to 

human's color perception. Other than HSL, methods define 

colors in relation to primary colors. The colors used in HSV 

can be easily detected by the human brain. However, this does 

not always apply to RGB and CMYK. Fig. 3 shows application 

of various channels of HSV to fabric surface. 
 

 

 

Fig. 3. Four HSV channels of Fabic image  

C. Morphological Operations 

 

Mathematical morphological operation is a powerful image 

processing analysis in nonlinear neighbourhood processes 

required for applications such as identification and extraction 

of structures such as borders, skeletons, noise reduction and 

segmentation. There are two basic operations used in 

morphological image processing: expansion and erosion. 

Other processes are obtained using these two processes. For 

example; opening and closing operations. 

Opening morphological operation that is used to enlarge or 

thicken an object in a binary image. Expanding a numeric 

image means enlarging it as much as the intersection of image 

with the structural element.  

Closing morphological process that helps to reduce an object 

in a binary image. The closing process is the inverse of an 

opening process. With closing process, numerical image is 

etched. In other words, the objects in the picture are small, if 

they are wide, the bound objects tend to separate. 

Opening and Closing Process: Opening and closing, 

spreading and grinding operations are performed by sequential 

application of binary image. Opening is achieved by sequential 

application of expansion and etching. With this operation, two 

objects close to each other are separated without causing too 

much change. Closing is achieved by sequential application of 

the grinding and expansion process. So two objects close to 

each other are connected without much change in the image. 

In this study, the noises in the image were eliminated using 

morphological opening and closing operations and the existing 

faults were clarified. 

 

D. Proposed method and System structure 

 

As a basic principle in the proposed study, it is aimed to 

perform on-line error detection by appropriately processing 

image taken from an external environment in a proper manner. 

The methods to be applied for this reason can be classified 

under two main headings. These headings are processed on the 

computer and detected errors in light to the obtained attributes. 

As can be seen in Fig. 4 and Fig. 5, illuminated fabric image is 

captured by the camera and processed on an embedded system. 

 

 
Fig. 4. Working principle of System  

The fabric moving through the conveyor belt is transferred 

from rollers to other rollers by means of the DC motor while 

video frame is taken for the detection and processing of fabric 

image by camera. In this video image processing unit, 

individual thresholding, HSV space conversion and 

morphological opening / closing methods are applied and then 

faults on fabric are determined. Here, if there is an error above 

tolerance, instantly processed image on fabric of fault is 

reflected on interface and presented to user's evaluation. 
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Fig. 5. System Structure  

 
Fig. 6. Block Diagram of Proposed System  

III. RESULTS 

 

In this study, rips, stains, etc. on fabrics produced for 

different purposes in textile. The detection of faults is provided 

using image processing methods. Obtained faults are grouped 

into various forms and image processing methods are used 

according to these group faults. 

HSV space was used to find oil and other stains on the fabric. 

This is to indicate texture difference of oil spot which is close 

to texture of fabric. Thus, grease and similar stains, dirts have 

been observed more comfortably. 

Thresholding has been done to find scratches such as 

ballpoint pens and pencils. Because these tones, which are in a 

different colour than the texture of the fabric, give a darker 

image by pulling down the light value. Thus, ballpoint pen and 

similar spots were observed more easily on the image by the 

thresholding. In addition, the thresholding is ripped and is also 

effective in detecting tears. 

Morphological opening and closing operation has been 

applied to clear the noise from view and to clarify the detected 

faults. Thus, it is possible to observe faults obtained more 

clearly. 

These separately used spaces and filters were collected at the 

end to obtain a single image. All faults that may occur on this 

display are shown on a single image. Errors that may occur or 

are likely to be missed are reduced to the lowest level, 

converted to a level that the quality control element can easily 

perceive, and faults that can be avoided by saving time with 

speed increase in quality control process have been removed 

in Fig. 7. and Fig. 8. 

 

 
Fig. 7. a) Original image b) Processed image  

 
Fig. 8. Original and Processed image with different faults type 

IV. CONCLUSION AND DISCUSSION 

 

There are no methods similar to proposed method in 

literature. In this study, light is distributed homogeneously on 

fabric and examined with help of a single camera. This makes 

it easier to detect the faults by the camera and conveyor band 

speed can be increased. In the literature studies, camera angle 

was changed or multiple cameras were used and speed of 

conveyor slowed down because installed systems were 

affected by dust, no image was obtained with single camera, 

no homogenous illumination was provided. In addition, it has 

been determined that damage images obtained in some studies 

are distorted in their shapes. In our work, a single camera was 

used and it will be possible to find correct fault without any 

influence from undesirable materials such as dust on the fabric. 

In our proposed method, there will be no limitation in the size 

of controlled fabrics due to the homogeneous distribution of 

light on surface of fabric. At the same time, an embedded 

system independent of the computer was designed. In the 

literature, there is no real system capable of analysing the 

conveyor with high speed and accuracy with embedded 

systems. Thanks to the embedded system used, energy and 

space will be saved. With this method, the quality control 
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process in the glass production sector will be made more 

reliable and faster. 
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Abstract – In this paper, signal recognition system is proposed for classification of soil types and buried object by using feature 

extraction and artificial neural networks. Using GprMax simulation program, 300 GPR A scan signals were obtained for 

different ground planes and materials with 206 Hz sampling frequency. Since the materials of buried objects are non-magnetic, 

these signals contain electric fields in the z direction (Ez) and magnetic fields in the x and y directions (Hx, HY). Features are 

extracted from them in time and frequency domain such as mean, standard deviation, skewness, kurtosis etc. Therefore, signal 

features are obtained for inputs of artificial neural networks. Feed forward backpropagation neural network is chosen as an 

artificial neural network model. The outputs of neural network are types of soil and materials. Also, classification accuracy is 

examined with changes in learning rates, iteration numbers, momentum constant and number of neurons in hidden layer. The 

obtained results show high accuracy rate for soil and material recognition.  

  

Keywords –Ground Penetrating Radar, Signal Processing, Feature Extraction, Classification, Artificial Neural Network 

 

I. INTRODUCTION 

 

Ground Penetrating Radar (GPR) is a tool used for 

underground mapping using high frequency electromagnetic 

(EM) waves. GPR used to be detected such as buried objects, 

metal and non-metal mines, wire and pipes etc. [1]. GPR is 

used effectively in many fields such as engineering, 

geophysics and medicine. For example; infrastructural 

evaluation of bridges, roads and railways, detection of buried 

objects, glacier depth determination, groundwater mapping, 

mine and explosive ammunition recognition, and detection of 

breast cancer tumors. Modeling how EM waves propagate in 

naturally occurring or man-made heterogeneous 

environments is a difficult problem [2]. It is not always 

possible to use GPR to generate the data needed for the 

algorithms to be used for the detection of buried objects. Due 

to the difficulty of obtaining data with GPR and the 

component cost, a modeling software is needed for this need. 

GprMax is an open-source software that meets this need and 

imitates EM wave propagation by simulating the numerical 

modeling of GPR [2]. 

Wall-behind target detection and positioning systems are 

used in military defence and search-and-rescue operations. It 

is a radar that works on the S-band, to detect moving or 

stationary targets behind the wall. A 20 cm thick concrete 

wall can detect objects behind the wall at a distance of 20 m. 

Radar, which has an aperture of about 2.25 m, can be used by 

being mounted on a vehicle. It is used to provide tactical 

advantage in city type battlefields. It can be used for search 

and rescue work under earthquake disaster. Both the position 

of person behind walls and number and location of the walls 

in between are vital in such an application. In the same way, 

it will be very important to obtain information such as 

interior human, wall locations in case of fire [3].  

The land mine crisis is a problem that covers every nation 

in the world. In the last 10 to 15 years, considerable 

precautionary measures about mine problem has resulted in a 

significant increase to develop safe and low cost techniques 

in the detection and cleaning of mines. However, effective 

and sensitive detection of mines remains a clear problem due 

to various types of mines and complex research scenarios. 

Recent research techniques include; metal detectors, acoustic 

technology, electro-optical detection, forward-looking 

infrared (FLIR) chemical detection, quadrupole resonance 

detection, ground-penetrating radar (GPR). Among these 

techniques, ground penetrating radar (GPR) has several 

significant advantages over other techniques and more 

feasible surveillance tool for landmine detection [4].   

The study was evaluated in four parts. In Section I, the 

Introduction section, the aim of the research and the purpose 

of the research is stated. In Section II, materials and methods 

are explained. In Section III, which consists of results, 

obtained results with proposed method were evaluated. In the 

conclusion and discussion, it is envisaged that proposed 

algorithm for GPR A scan signals can be applied to real-time 

systems and that supervised algorithms can be used to detect 

buried objects. 

II. MATERIALS AND METHOD 

A. Ground Penetrating Radar  

 

GPR is in principle composed of a receiver and a 

transmitter antenna, a center unit and computer divisions. An 

electromagnetic pulse is generated by the central unit or, 

more generally, an electromagnetic signal is emitted by the 

transmitter antenna into the ground. Although generated 

signals are dispersible in all directions, most of them 

propagate underground as a cone under transmitter antenna. 
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Electromagnetic waves sent to underground continue to 

progress deeper as they return, reflecting some of the objects 

or surfaces that have different dielectric properties. 

The reflected signals are collected and recorded by the 

receiver antenna. It is called "radar gram" [5]. In Fig. 1, basic 

working principle of GPR is shown schematically. 

 

 
Fig. 1 GPR System  

Generally, receiver and transmitter antennas are contained 

within a rigid box that is resistant to collision and move 

together. Thanks to GPR equipment with an integrated 

structure, radar grams obtained can be displayed during real-

time operation and recorded on the hard disk of the laptop 

computer. Signals that are sent out from the transmitter and 

sent to the ground and reflected from the circles are recorded 

as a function of time. Depth determinations can also be made 

on this count. In the ground radar method, environment is 

examined by using high frequency electromagnetic fields 

which are sent to surface to be studied and changing over 

time. 

Electrical properties of soil are important parameters in 

GPR design. The electrical property of the soil depends on 

the structural parameters of the soil such as dielectric 

constant, permeability and electrical conductivity. When 

relative dielectric and magnetic constants determine effective 

wavelength, electrical conductivity of soil determines loss of 

propagation. 

The radar equation given in Eq.1-2 specifies range at 

which a target with a radar cross section can be detected [6]. 

 

       𝑃𝑟 =
𝑃𝑡𝐺𝑡

(4𝜋𝑅2)2

𝐴𝑒𝑅𝐶𝑆

𝐿
    (1) 

 

𝐿(𝑑𝐵) = 𝐿𝑎(𝑑𝐵) + 𝐿𝑟1
(𝑑𝐵) + 𝐿𝑠1

(𝑑𝐵) + 𝐿𝑠2
(𝑑𝐵) + 𝐿𝑟2

(𝑑𝐵) (2) 

 

Transmitter antenna gain (𝐺𝑡) depends on antenna type, 

geometry and wave frequency. Effective cross section of the 

receiver antenna is expressed by the antenna gain as follows. 

 

   𝐴𝑒 =
𝐺𝑟𝜆2

4𝜋
 (3) 

 

GPR data can be processed and displayed in three different 

ways such as A, B and C-scan. Coordinate system used for 

the display of GPR data is shown in Fig. 2. 

 

 

Fig. 2 Coordinate system of GPR data 

B. Discrete Fourier Transform 

 

Fourier transformation is a continuous transformation. 

However, in practical applications, discrete data points are 

being studied. That is, a signal is represented by its values 

taken at certain points of that signal. The definition of 

discrete Fourier transform is given by Eq. 4 where 𝑓 is a 

sequence between 0 and N, 𝑓𝑛 is the value of 𝑡=𝑡n and k is an 

integer [7]: 

 

  𝑓𝑘 = ∑ 𝑓𝑛𝑒−2𝜋𝑖𝑛𝑘/𝑁𝑁−1
𝑛=0    (4) 

 

The inverse of discrete Fourier transform is similar to the 

inverse of Fourier transform and is given in Eq. 5: 

 

  𝑓𝑛 =
1

𝑁
∑ 𝑓𝑘𝑒−2𝜋𝑖𝑛𝑘/𝑁𝑁−1

𝑛=0    (5) 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

  The  simplest  indicator  of  whether  a  transformation  is 
suitable  for  working  with discrete  signals which are discrete 
data  points. They are  generated  by  samples how  accurately 
original signal can be represented in combination process [8].

  It  is  important  that  sample  data  points  collected  from  an 
analog  signal  should  not  be  lost  during  the  creation  of  a 
function  from  these  points  by  bringing  them  together  again 
and  again.  According  to  this  theory, sampling  frequency  of 
sample data points collected from the signal must be 2 times 
or the highest frequency in the signal to be sampled [9]. Thus, 
collected  data  represents  only specific signal  in  a  specific 
way. If examined signal contains frequencies higher than half 
of sampling  frequency,  also called  Nyquist  frequency,  a

phenomenon called as aliasing occurs [10]. When this signal
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is reconstructed from the sample points, it is observed as the 

inverse of the part up to Nyquist frequency. 

The following expression applies for an (𝑡) function that is 

continuously defined in a certain frequency range, such as 𝑇, 

with the Fourier transform 𝑥. 

 

   𝑥(𝑡) = ∑ 𝑥(
𝑛𝜋

𝑇
)

sin (𝑇𝑡−𝑛𝜋)

𝑇𝑡−𝑛𝜋

∞
−∞      (6) 

  

C. Artificial Neural Network 

 

Artificial neural networks are formed by combination of 

multiple neurons.. For this reason, it is necessary to 

understand properties of a neuron for entire network. There 

are five main items such as inputs, weights, activation 

function, summation function and outputs. The network 

formed by neurons consist of three layers: input, hidden and 

output layer [11].  

Artificial neural networks have a learning structure 

through the input of the training set. Artificial neural 

networks have the ability to learn from sample data or to 

learn in their own experience. Data inputs can be made to 

neurons in the artificial neural network [12]. 

The weight of input data in artificial neural networks is 

called coefficient that determines influence factor on neuron. 

The weights provide communication information between 

neurons [13]. 

In an artificial neural network, a neuron can exchange data 

with more than one neuron. The summation function is used 

to calculate data input of network obtained in this data traffic. 

It is expressed as general summation of data by weights 

which are usually given. There are many addition functions 

such as maximum, minimum, majority and cumulative. In the 

maximum addition function, the system inputs are multiplied 

by their respective weights and the largest of the results is 

considered as neuron input [14]. In the minimum addition 

function, the smallest value between results obtained by 

multiplying the inputs by weights is assigned as input of 

system. In majority addition function, signs of the values 

obtained as a result of multiplication of inputs and weights. 

In the classifications made according to the labels, input 

assignment is performed according to majority. The new 

input values are calculated by adding the previous values to 

the input values multiplied by the weights in the sum total 

[15]. 

Once neuron inputs are identified using summation 

function, neural network must process this raw information 

and generate a response. Activation functions are used to 

calculate magnitudes of this reaction, which neurons 

generate. One of activation functions is linear function to 

convey output to input data without any action. In the step 

function, if the input value is greater than the threshold value, 

the output value is 1, and if it is smaller, the output value is 0. 

If information to be learned in sinus function that indicates a 

sinus curve distribution, input values will be sinusoidal. 

Threshold values are used to set sigmoid function input 

values between 0 and 1. In the hyperbolic tangent function, 

the input values must pass through the hyperbolic tangent 

function. 

The value obtained after evaluation by the acquisition and 

activation functions of the data at neuron input is regarded as 

neuron output. Neurons may have multiple inputs and 

outputs.  

D. GPR A Scan Data Generation  

 

In general, an A-scan with 256 or 512 samples will suffice 

to obtain sufficient resolution and bandwidth. As a result of 

at least 12-bit or 16-bit digitization of this data, it will take up 

to 1 Kbytes of memory for each A-scan data. By using data 

compression techniques, the amount of memory required can 

be reduced. In the created system, classification process was 

performed by using A-scan signals obtained from different 

depth of materials in different soil scenarios.  

Before generating GPR A scan signals, necessary 

scenarios must be created. Two cylindrical objects made of 

different materials in different depths were used to create 

these scenarios. Fig. 3 shows the scenario used to obtain GPR 

A scan signals. Three types of soil and five different material 

types for buried objects were used in the scenarios. Wet, 

moist and dry soil was chosen as soil type. Buried object 

materials are alumina, nylon, pec, silicon and wood. 

 

Fig. 3 GPR A scan signals scenario 

 

GPR A scan signals consist of electric field and magnetic 

field components. These field signals have different 

components in the x, y and z directions. GPR A scan signals 

obtained using the GprMax program are shown in Fig.4. 

 

 

Fig. 4 Generated GPR A scan signals 

 

GPR A scan signals are obtained by creating scenarios in 

the GprMax program. GprMax program obtains these scan 

signals by the Finite Difference Time Domain (FDTD) 
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method. When Fig. 4 is examined, the amplitudes in the z 

direction of the electric field components change. In the 

magnetic field components, the amplitudes in the x and y 

directions change. For this reason, it is planned to use Ez, Hx 

and Hy components of the generated signals. In this study, 

105 A scan signals were obtained. These signals include 315 

signals that need to be processed using the necessary 

electrical and magnetic field components. 

E. Proposed Method 

 

In this study, proposed method basically consists of two 

parts. Feature extraction process is first part of proposed 

method. Various features have been introduced to better 

represent 315 GPR A scan signals obtained from the GprMax 

program. In order to increase number of obtained features, 

Fourier transform is applied on signal in the time domain to 

convert frequency domain. In this way, features have been 

extracted in both time and frequency domain. Fig.5 shows 

features of both time and frequency domain. 

 

 

Fig. 5 Features Extraction Process in Time and Frequency Domain 

 

In Fig. 5, 11 features were obtained in total in time and 

frequency domain. In order to process obtained signals, it is 

necessary to extract properties in time and frequency domain. 

For this reason, Fourier transform is used to convert the 

signals in the time domain to the frequency domain. At this 

point, the features of the signal in both time domain and 

frequency domain can be examined. At the same time, 

features such as energy, mean, standard deviation, skewness, 

kurtosis, 0-20 Hz / Full Frequency range and 21-107 / Full 

Frequency range have been extracted in time and frequency 

domain.  

Best known is the mean of the values x1,...,xN, 

 

         𝑀𝑒𝑎𝑛 = 1

𝑁
∑ 𝑥𝑗

𝑁
𝑗=1       (7) 

 

Standard deviation is formulized as: 

 

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = √
1

𝑁−1
∑ (𝑥𝑗

𝑁
𝑗=1 − 𝑥)2     (8) 

 

Skewness and kurtosis formulas are defined as: 

 

 

   𝑆𝑘𝑒𝑤𝑛𝑒𝑠𝑠 =
1

𝑁
∑ [

𝑥𝑗−𝑥

𝜎
]

3
𝑁
𝑗=1      (9) 

  

                𝐾𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠 =
1

𝑁
∑ [

𝑥𝑗−𝑥

𝜎
]

4

− 3𝑁
𝑗=1       (10) 

 

Energy formula is represented in below. 

               
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 = ∑ [𝑥[𝑛]]2𝑁

𝑗=1        (11) 

 

After feature extraction process, it is necessary to convert 

linguistic parameters to digital parameters at the neural 

network output. Digitization process has been done for 

classification of soil and material types. Digitization for soil 

type was done as 1, 2, 3. For buried object materials, numbers 

1, 2, 3, 4 and 5 are assigned. Soil and material types are 

defined in different classes as indicated in the Table 1. 

Table 1. Electrical properties of soil and buried objects in GPR scenarios 

 
 

 

 

Fig. 6 Proposed Method
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Material and soil estimation can be performed using a total 

of 11 features obtained from A scan signals. Artificial neural 

networks have been proposed for this prediction. Artificial 

neural networks have training and testing steps. After the 

current total data were randomly mixed, 70% of data were 

selected for training. With the remaining 30% of the data, the 

trained network classification performance will be tested. 

Artificial neural networks will have 11 inputs and 3 outputs. 

About 20 hidden layers are used in this network. The 

proposed method is shown in Fig 6.  

III. RESULTS  

 

In this study, the feature of GPR A scan signals was 

extracted and the buried object and soil surface prediction 

were performed. In addition, the effect of parameters of 

artificial neural networks on network performance is 

examined. Different learning coefficients, moment constants 

and iteration numbers have been tried to classify the extracted 

features. The effect of these parameters on the accuracy rate 

is given in tables and graphs. 

 

 
Fig. 7 Learning Rate & Accuracy Rate 

 
Fig. 8 Iteration number & Accuracy Rate 

 

 

Fig. 8 Momentum Constant & Accuracy Rate  

 

When graphs of different network parameters are 

examined, classification accuracy in test data varies between 

100-28.57%. As can be seen from these graphs, the most 

suitable values for the learning rate for network training 

varied between 0.6-1.1. In the iteration numbers, it was 

understood that the most suitable values are between 700-

1300. In Mometium constants, the highest accuracy ratios 

were obtained between 0.04-0.17. 

IV. CONCLUSION AND DISCUSSION 

 

Efficient GPR A scan signal classification method is 

presented. The proposed method is basically based on Fourier 

transform and artificial neural network. The general purpose 

is to determine type of soil and materials of buried objects. It 

is performed in 315 different GPR A scan signals. In the 

artificial neural network, learning rate values varying with 

0.1 step between 1 and 4 and average accuracy rate are 

achieved by 90.57%. The highest accuracy is 100% while the 

lowest accuracy is 50%. At the same time, the number of 

iterations has been changed between 0-5000 and 100 iteration 

increases in each step. The highest accuracy was 100% while 

the lowest accuracy was 28.57%. Finally, momentum 

constants were changed from 0 to 0.99 in 0.01 steps. The 

average accuracy rate was 88.33%. The highest accuracy rate 

is 100% while the lowest accuracy rate is 42.85%. A real-

time detection system can be built using the network structure 

with the highest degree of accuracy in operation. 
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Özet – Bilişsel radyo sistemleri son yılarda artan spektrum yoğunluğuna çare bulmak için geliştirilen teknolojilerin genel 

adıdır. Bilişsel radyo sistemlerinde frekans spektrumunu en doğru şekilde algılamak ise bu teknolojilerin başlangıç aşamasıdır. 

Spektrum algılama için literatürde çok farklı yöntemler kullanılmasına rağmen özdeğer tabanlı spektrum algılama bazı özellikleri 

nedeni ile üzerinde fazlaca çalışılan başlıklar arasındadır. Özdeğer tabanlı algılama eşik değerinin seçimi algoritma performansını 

doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmada farklı özdeğer tabanlı algılama yöntemleri için kullanılan farklı eşik değerlerinin 

algoritma performansına etkisi incelenmiştir.  
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Abstract – Current study is related with numerical simulation of a centrifugal pump impeller with the specific speed of nq=13. 

By the help of computational fluid dynamics (CFD) at different operating points, pump performance rsults (Head-Discharge 

graph) are obtained. Simulations were in good agreement with experimental results. Afterwards, two phase CFD study is carried 

out in order to examine the cavitation performance of the pump. According to the numerical cavitation tests conducted in selected 

flow rates by decreasing the inlet pressure gradually; required net positive suction (NPSHR) curve of the pump is obtained. 

During meshing procedure, single blade passage is considered and tetrahedrons are used. On the other hand, while meshing the 

vaneless diffuser, hexahedron elements are used. Finer grids are adopted on solid surfaces for a detailed flow observation. Shear 

Stress Transport (SST) turbulence model is used throughout the study and Rayleigh-Plesset cavitation model is applied in two 

phase simulations. 

 

Keywords – Centrifugal pump, impeller, cavitation, CFD, turbulence, two phase 

 

I. INTRODUCTION 

In any fluid flow process, if the local pressure becomes equal 

or less than the vapour pressure of the working fluid, 

vaporization occurs. Afterwards, water vapour bubbles forms 

and collapse when the local pressure increases again. During 

this vaporization and condensation cycle pressure fluctuations 

leads to noise, vibration and wear in the end. This situation is 

a complex phenomenon with phase changes and defined as 

cavitation [1-3]. 

Yokoyama’s study is one of the first studies related with 

cavitation performance of a centrifugal pump. He conducted 

experiments on an impeller with a sharp, chamfered and blunt 

vane in order to observe the effect of inlet vane profile on 

cavitation. As a result, it is seen that as the inlet profile become 

thinner, better cavitation performance is achieved [4]. Luo et 

al. improved a centrifugal pump impeller designed by a 

conventional method. Based on the designed impeller, five 

new designs are obtained and their cavitation performances are 

compared with a CFD study. Eventually, the design with both  

extending leading edge to the suction side and increased inlet 

blade angle gave the best results for both hydraulic and 

cavitation performance enhancement [5].  Christopher and 

Kumaraswamy performed experiments for three different inlet 

vane profiles: blunt, elliptic and circular in order to compare 

the cavitation performance of the pumps. Consequently, they 

showed that as the inlet profile become rounder, cavitation 

performance of the pump increased [6]. Bonauiti et al. 

conducted both an experimental and numerical study on a 

mixed flow pump impeller for a better pump in terms of 

cavitation and efficiency. Hydraulic variables are used for 

parameterization of the blade profile in order to achieve both 

higher suction and efficiency performance increase. 

Furthermore, the numerical results of the final design is 

validated by experiments [7]. Liu et al. compared two 

impellers for a mini turbo-pump with different specifications 

designed based on different methods, experimentally. As a 

result, they showed that the increase of outlet blade angle and 

vane number gave better results in the point of cavitation and 

hydraulic performance [8]. Caridad et al. conducted two phase 

CFD studies for a centrifugal pump impeller with varying gas 

void fractions and compared pump characteristic curves. Also, 

a sensitivity analysis is carried out according to the gas bubble 

sizes. The numerical results were in great agreement with the 

experiments [9]. Zhang et al. performed an experimental and 

numerical study on the first stage of a centrifugal charging 

pump which are used in nuclear applications. Cavitation 

performance tests are actualized at four different flow rates and 

pump performance and NPSHR curves are obtained. They also 

found out that, pressure fluctuations are highly affected from 

the water vapour formation, growth and collapse [10]. Medvits 

et al. analysed the performance of a centrifugal pump under 

cavitating conditions. For this purpose, a homogenous two 

phase CFD study is conducted and results are compared with 

the experiments. According to the results, performance curves 

(head coefficient-flow coefficient and head coefficient-

cavitation number) are merged at off-design conditions [11]. 

This study consists of numerical simulation of a commercial 

centrifugal pump. Accordingly, CFD simulations are 

performed for varying flow rates according to the data taken 

from the company and head discharge pump characteristic 

curve of the pump obtained numerically. The results were in 

good agreement with the experimental data. Moreover, a two 

phase CFD study is conducted in order to obtain the cavitation 

performance of the pump. Suction performance of the pump is 

determined for specified flow rates by performing numerical 

cavitation test. Finally, required net positive suction head 

(NPSHR) values are calculated according to the results of the 

numerical cavitation tests. Experimental and numerical results 
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of the cavitation tests are also compared. All numerical 

procedure is carried out via Ansys 16.0. 

II. GRID GENERATION AND MESH INDEPENDENCY 

A commercial centrifugal pump with total head (H) 90.55 

m and 59.9 m3/h discharge is considered rotating at 2975 rpm 

on its best efficiency point. The impeller consists of 5 vanes 

and tip diameter is 132 mm. Shaft power is 24.21 kW and 

required net positive suction head is 5.36 m. Also, the 

efficiency is 61 % at its best efficiency point. Pump impeller 

specifications are tabulated in Table 1. All values are taken 

from the company’s test results. 

Table 1. Pump specifications 

Pump Specifications Value 

Head [m] 90.55 

Discharge [m3/h] 59.9 

Rotational speed [rpm] 2975.2 

Specific speed 13 

Number of vanes 5 

Tip diameter [mm] 132 

Shaft power [kW] 24.21 

Efficiency 0.61 

NPSHR [m] 5.36 

 

Mesh independency process is essential to be carried out in 

CFD studies. As it is known, the more the computational 

domain is divided into smaller regions, the more accurate 

results will be actualized. However, overmuch number of 

elements will bring about extra time and computational costs. 

So, grid independent solution with minimum time and 

computational cost must be achieved together. Six different 

cases with increasing grid number are demonstrated in Figure 

1, which shows the variation of head against total mesh 

number in the computational domain.  
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Fig. 1 Variation of head against mesh number   

Figure 1 shows that, as the mesh number increases, the head 

value converges to a value around 101 m. From that point, 

there is no remarkable change in pump head. Accordingly, 

scheme 1 and 2 are inappropriate for numerical simulations. 

On the other hand, case 3 will ensure sufficient results for the 

computational domain. Detailed values of demonstrated mesh 

schemes are tabulated in Table 2 including mesh sizing and 

total number of elements. 

Table 2. Mesh independency study 

Case Sizing [mm] Num. of El. Head [m] 

1 1.5 535350 96.45 

2 1.2 852408 99.39 

3 1 1222592 100.89 

4 0.8 1634198 100.42 

5 0.7 2137597 101.65 

6 0.6 2991541 101.36 

Accordingly, case 3 with 1 mm face sizing resulted in 

1222592 total mesh number is selected in order to carry out the 

simulations. Mesh details can be seen from Figure 2 below: 

 

(a) 

 

(b) 
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Fig. 2 Mesh details a) single passage, b) boundary layer over solid surfaces 

and hexahedral grid on vaneless diffuser   

III. NUMERICAL ALGORITHM 

In this section, numerical procedure is explained. In order 

to conduct a CFD study, a turbulence model and proper 

boundary conditions must be designated. Moreover, a 

cavitation model must be introduced for two phase flow 

analysis. 

A. Turbulence Model 

All simulations are carried out by Shear Stress Transport 

(SST) turbulence model. SST turbulence model uses k-ω 

turbulence model in the boundary layer, which is appropriate 

for boundary layer simulations. On the other hand, it employs 

k-ε turbulence model in the free stream. Governing equations 

of SST turbulence model are [12]: 
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In the equations, F1 and F2 are blending functions. S represents 

the invariant measure of the strain rate, ρ density, νt=µt/ρ 

turbulent kinematic viscosity, µ molecular dynamic viscosity 

and y the interval to the closest wall, respectively. 

The values of the constants are: 

α1 = 5/9, α2 = 0.44, β1 = 3/40, β2 = 0.0828, β* = 0.09, σk1 = 0.85, 

σk2 = 1, σω1 = 0.5, σω2 = 0.856 

B. Cavitation Model 

During two phase simulations, Rayleigh-Plesset cavitation 

model is used. This model considers bubble dynamics and 

assumes that cavitation occurs by formation of nuclei, bubble 

growth and collapse. Governing equation of the cavitation 

model is presented [13]. 
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In the equation, pB represents pressure of the bubble surface, p∞ 

ambient pressure, ρL density of liquid, νL kinematic viscosity of 

liquid, Rb radius of spherical bubble and σ surface tension, 

respectively. 

C. Boundary Conditions 

The simulation is conducted by a single blade passage. Wall 

boundary condition is assigned for solid surfaces like hub, 

shroud and blade.  

On the other hand, atmosphere pressure boundary condition is 

used at inlet. For outlet, mass flow outlet of a single passage is 

determined. For two phase flows, it is assumed that 100 % of 

the fluid entering the pump is liquid. Phase changes are 

showed up according to the pressure drop at the impeller. 

IV. RESULTS AND DISCUSSION 

In order to compare the experimental and numerical results, 

pump characteristic curves are considered at first. Afterwards, 

two phase CFD simulations are carried out to compare the 

suction performance of the pump. In other words, cavitation 

test is conducted via finite element approach.  

A. Comparison of Pump Characteristic Curves 

Pump characteristic curve is determined by conducting 

experiments on varying discharges. Pressure difference 

between inlet and outlet is considered as head at a certain flow 

rate. When these points are combined, pump characteristic 

curve is formed.  

Experimental results are taken from the company and 

numerical simulations are performed by CFD. Same procedure 

in the experiment is implemented. Variation of head is 

calculated with respect to discharge in each simulation. The 

results are demonstrated in Figure 3. 

As it is seen from the figure, the numerical results are in 

good agreement with the experimental results especially at 

higher flow rates. As the flow rate increased, the error is 

increased. This situation can be caused from the reversed flows 

causing cavitation. It should not be forgotten that, while 

performing these simulations water is specified as working 

fluid. Two phase simulations are carried out in numerical 

cavitation test analysis. 
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Fig. 3 Comparison of experimental and numerical pump characteristic curves 

B. Two-phase Cavitation Simulations 

In this section, two phase simulations are performed in order 

to have a knowledge on cavitation performance of the pump. 

In other words, cavitation test is conducted numerically. For 

this purpose, inlet pressure is decreased step by step at a certain 

discharge and the head drop point is determined. This test is 

conducted at four different flow rates. The results are showed 

in Figure 4. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Fig. 4 Cavitation tests conducted numerically for different flow rates a) 37.1 
m3/h, b) 49.7 m3/h, c) 59.9 m3/h, d) 74.8 m3/h    

C. Comparison of Required Net Positive Suction Head 

Curves 

In order to prevent pump from cavitation, it is essential to 

obtain the point where head drop is occurred. With this data, 

required net positive suction head of the pump is calculated. 

NPSHR can be defined as total head of the fluid at pump inlet. 

In practice, it is difficult to determine the point of head drop. 

So, the pressure where 3 % head drop occurrence is considered 

as critic pressure. 

g

PP
NPSH vc

R



                              (5) 

Here Pc is the pressure where 3 % head drop occurred (critic 

pressure), Pv is water vapour pressure of the working fluid, ρ 

is the density of the working fluid and g is the gravitational 

acceleration. Comparison of experimental and numerical 

NPSHR against flow rate is presented in Figure 5 below.  
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Fig. 5 Comparison of experimental and numerical required net positive 

suction head curves 

V. CONCLUSION 

This study is related with numerical modelling of a 

cavitating pump. In order to figure out this work, CFD 

calculations are conducted. Accordingly, experimental and 

numerical pump characteristic and required net positive 

suction head curves are compared. The main findings and 

recommendations are: 

(1) The numerical results are good agreement with the 

experiments in pump characteristic curves. At best 

efficiency point, the error is 9.1 %. Excluding the off-

design conditions, the error rate is between 5.3-12 % for 

varying flow rates. 

(2) Two phase cavitation test are conducted at four different 

flow rates because there were four sets of experimental 

data. Experimental and numerical NPSHR curves are 

somewhat different but the tendencies are similar. Also, 

the error rate decreases as the flow rate increases. 

(3) The study will continue by changing inlet and outlet 

blade angles, inlet vane profile and wrap angle; which 

are important parameters for cavitation performance of 

a centrifugal pump. This will increase the cavitation 

resistance of the pump.  
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Özet - Bu çalışmada birer adet ikili Al-9Si, üçlü Al-9Si-0,1Sr ve dörtlü Al-9Si-0,1Sr-0,6Mg alaşımı indüksiyonlu ergitme 

ocağında ergitme ve oda sıcaklığında tutulan kokil kalıba döküm yöntemi ile üretildi. Alaşımların yapısal ve mekanik 

özellikleri üretilen alaşım külçelerinden talaşlı imalat yöntemiyle hazırlanan numuneler üzerinde yapılan incelemeler ile 

belirlendi. İçyapı incelemeleri standart metalografik yöntemler ile hazırlanan ancak dağlama yapılmayan numuneler üzerinde 

gerçekleştirildi. Sertlik değerleri Brinell sertlik ölçüm yöntemi, akma ve çekme dayanımı ile kopma uzaması değerleri ise 

universal bir çekme deneyi makinesinde yapılan testler yardımıyla belirlendi. İkili Al-9Si alaşımının içyapısının alüminyumca 

zengin α dendiritleri, primer silisyum, ötektik Al-Si fazlarından oluştuğu, üçlü Al-9Si-0,1Sr alaşımının içyapısında ise ikili Al-

9Si alaşımındaki fazlara ek olarak AlxSiySrz fazı oluştuğu görüldü. Üçlü Al-9Si-0,1Sr alaşımına %0,6 oranında yapılan 

magnezyum katkısının ise içyapıyı belirgin bir şekilde etkilemediği görüldü. Al-9Si alaşımına %0,1 oranında yapılan 

stronsiyum katkısının sertliği çok az da olsa düşürdüğü, akma ve çekme dayanımı ve kopma uzaması değerlerini ise 

iyileştirdiği görüldü. Üçlü Al-9Si-0,1Sr alaşımına yapılan magnezyum katkısının ise akma ve çekme mukavemetini önemli 

ölçüde artırırken, kopma uzaması değerini azalttığı görüldü. Stronsiyum ve stronsiyum-magnezyum katkılarının ikili Al-9Si 

alaşımının sertlik, akma ve çekme mukavemeti ile kopma uzaması değerlerinde yol açtığı değişimler yapısal özelliklerine 

dayandırılarak açıklandı.  

 
Anahtar kelimeler: Al-Si alaşımları, Al-9Si-0,1Sr alaşımı, Al-9Si-0,1Sr-0,6Mg alaşımı, İçyapı, Mekanik özellik 

 

I. GİRİŞ 

Otomotiv, savunma, uzay ve havacılık sanayilerinde yapılan 

imalatlarda ürün ağırlıkların azaltılması, işgücü ve enerji 

verimliliğinin (yakıt ekonomisi) artırılması büyük önem 

taşımaktadır. Bu durum söz konusu sanayi dallarında 

kullanılmak üzere yeterli mukavemet değerlerine sahip ancak 

daha hafif malzemelerin geliştirilmesi gerekliliğini ortaya 

çıkarmıştır. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar daha düşük 

yoğunluklu ve yüksek özgül mukavemetli, üstün aşınma ve 

korozyon direncine sahip kolay şekillendirilebilen 

malzemelerin geliştirilmesi üzerine yoğunlaşmıştır [1]-[12].  

Döküm, işlenme ve kaynak yapılma kolaylıklarının yanı 

sıra düşük yoğunluk değerlerine sahip oldukları için 

alüminyum-silisyum (Al-Si) esaslı alaşımlar üzerinde son 

yıllarda yoğun araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmış 

olup, bu çalışmalar sonucunda uygun içyapı, sertlik, 

mukavemet ve süneklik kombinasyonuna sahip olan pek çok 

Al-Si esaslı alaşım geliştirilmiştir [2]-[13]. Çoğu ticarileşmiş 

olan bu alaşımlar uygulamada içten yanmalı motorların, 

elektrik rotorlarının, jet motorlarının, pompa gövdelerinin, 

silindir kafalarının, pistonların, dişli kutularının, yüksek 

basınca ve korozyona dayanım gerektiren uygulamalardaki 

bazı parçaların, sıvı ve gaz depolama amaçlı üretilen 

tankların, kompresörlerin, kamyon ve otobüs şaselerinin, 

burçların, mil yataklarının, karterlerin, konveyörlerin 

imalatlarında başarı ile kullanılmaktadır [14].   

Al-Si alaşımları içerdikleri silisyum miktarına göre ötektik 

bileşim oranı olan %12,6’dan az miktarda silisyum içeriyorsa 

ötektik altı, çok miktarda silisyum içeriyorsa ötektik üstü, 

%12 civarında silisyum içeriyorsa ötektik veya yakın ötektik 

bileşim esaslı alaşım olarak da sınıflandırılmaktadır 

[12],[14],[15]. Bu alaşımların sertlikleri ve mekanik 

özellikleri kimyasal bileşimlerine, üretim yöntemlerine ve 

uygulanan ısıl işleme göre farklılık göstermektedir [14],[16]-

[18]. Günümüzde Al-Si alaşımları üzerine yapılan araştırma 

ve geliştirme çalışmaları bu alaşımların yapısal özellikleri ile 

birlikte sertlik, mukavemet ve süneklik değerlerinin daha da 

iyileştirilmesi üzerine yoğunlaşmış olup, çeşitli alaşım 

elementi katkıları, ısıl işlem ve/veya üretim teknikleriyle söz 

konusu özelliklerinin geliştirilmesi yoluna gidilmiştir 

[2],[4],[5],[7],[9],[10],[12],[15],[19]-[31]. Bu çalışmalarda 

özellikle bakır, nikel, çinko, vanadyum, demir ve zirkonyum 

gibi alaşım elementlerinin Al-Si alaşımlarının sertlik ve 

mukavemetlerini artırdığı görülmüştür. Ancak, yoğunlukları 

alüminyum ve silisyumun yoğunluğundan çok fazla olan bu 

alaşım elementleri Al-Si alaşımlarında yoğunluk artışına 

sebep olmakta ve dolayısıyla özgül mukavemetlerini olumsuz 

etkilemektedir. Dökümlerinde çekirdeklenmeyi artırıcı, tane 

küçültücü, dendirit kol mesafesini azaltıcı veya ötektik 

silisyum parçacıklarının şekillerini ve dağılımlarını 

değiştirecek etkiye yol açan elementler kullanma veya katı 

çözünürlük yoluyla Al-Si esaslı alaşımlarında daha üstün 

sertlik, yapısal veya mekanik özellikler elde edilebilmektedir 

[9],[13],[14],[23],[27],[32],[33]. Al-Si esaslı alaşımların 

yapısal ve mekanik özelliklerinin incelenmesi konusunda pek 

çok araştırma çalışması yapılmasına rağmen, özellikle ötektik 

silisyum parçacıklarını modifiye eden stronsiyumun ve 
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alüminyum içerisinde çözünen magnezyumun ötektik altı Al-

9Si alaşımının içyapı ve mekanik özelliklerine etkilerinin bir 

arada sistematik olarak incelendiği bir çalışma 

bulunmamaktadır. Bu nedenle bu çalışmada ötektik altı 

bileşim esaslı Al-9Si alaşımının yapısal ve mekanik 

özelliklerine stronsiyum ve stronsiyum-magnezyum 

katkılarının etkisinin incelenmesi ve söz konusu literatür 

eksikliğin giderilmesi amaçlanmıştır.       

II. DENEYSEL ÇALIŞMA 

Bu çalışma kapsamında üretilen alaşımların nominal 

kimyasal bileşimleri Tablo 1’de verilmiştir. Söz konusu 

alaşımların üretimi için uygun kimyasal bileşimi (ağırlıkça) 

verecek oranda %99,8 saflıkta alüminyum (Al), %99,9 

saflıkta silisyum (Si), %99,9 saflıkta magnezyum (Mg) ve 

%15 oranında stronsiyum (Sr) içeren Al-15Sr alaşımı orta 

frekanslı bir indüksiyonlu ergitme ocağında ergitilerek 

karıştırıldı. Sıvı durumdaki alaşımlar kimyasal bileşimlerine 

göre belirlenen uygun döküm sıcaklıklarından (700-720°C), 

oda sıcaklığında tutulan konik şekilli ve ϕ60xϕ110x260 

boyutlarında SAE 8620 çeliğinden üretilmiş olan bir kokil 

kalıba dökülerek katılaştırıldı. İçyapı incelemeleri için 

üretilen alaşımlardan talaşlı yöntemle üretilen numuneler 

standart metalografik yöntemler ile hazırlandı. Hazırlanan 

numuneler yüzeylerine herhangi bir dağlama işlemi 

yapılmadan önce ışık mikroskobunda daha sonra da taramalı 

elektron mikroskobunda (SEM) incelendi ve içyapılarını 

gösteren fotoğraflar (mikrograf) ışık mikroskobunda çekildi. 

Sertlik ölçümleri Brinell sertlik ölçüm yöntemi ile 62,5 kgf 

yük altında ve 2,5 mm çapında bilye kullanılarak 

gerçekleştirildi. Her bir alaşımın sertliği en az onbeş ölçümün 

ortalaması alınarak belirlendi. Çekme deneylerinde üretilen 

alaşım külçelerinden ϕ8x40 ölçü boyutlarında talaşlı imalat 

yöntemiyle hazırlanan numuneler kullanıldı. Bu deneyler 10-3 

s-1’lik ortalama deformasyon hızında gerçekleştirildi. Her bir 

alaşım için en az 6 adet çekme deneyi yapıldı ve elde edilen 

sonuçların ortalaması alınarak alaşımların akma ve çekme 

dayanımı ile kopma uzaması değerleri belirlendi.  

 

Tablo 1. Üretilen alaşımların nominal kimyasal bileşimleri 

Alaşım 
Alaşım elementi oranı(%) 

Si Sr Mg Al 

Al-9Si  9 - - Kalan 

Al-9Si-0.1Sr 9 0,1 - Kalan 

Al-9Si-0.1Sr-0.6Mg 9 0,1 0,6 Kalan 

 

III. BULGULAR VE TARTIŞMA 

İkili Al-9Si alaşımının içyapısının alüminyumca zengin α 

dendiritleri, primer silisyum ve ötektik Al-Si fazlarından 

oluştuğu görüldü, (Şekil 1). Bu fazların oluşumu söz konusu 

alaşımın katılaşma davranışına göre açıklanabilir. Şöyle ki, 

Al-Si faz diyagramına göre, sıvı metalin sıcaklığı katılaşma 

noktasına kadar düştüğünde önce alüminyum çekirdekleri 

oluşur. Sıcaklık düşmeye devam ettikçe alüminyum 

çekirdekleri farklı yönlerde büyür ve dendiritik formdaki α 

fazı oluşur. Soğuma süresi arttıkça daha fazla alüminyum 

katılaşır ve dendiritler büyür. Sıvı metalin kimyasal bileşimi 

ötektik bileşime (Al-12,6Si), sıcaklığı ötektik noktanın 

sıcaklık değerine geldiğinde dendiritler arası bölgelerde 

alüminyum matris üzerinde iğne şekilli ötektik silisyum 

parçacıklarının dağıldığı ötektik katılaşma meydana gelir. 

Üretilen ötektik altı alaşımların içyapısında görülen primer 

silisyum parçacıkları, denge dışı katılaşma nedeniyle oluşmuş 

olabilir.  

İkili Al-9Si alaşımına % 0,1 oranında stronsiyum 

katılmasıyla elde edilen üçlü Al-9Si-0,1Sr alaşımının 

içyapısındaki ötektik silisyum parçacıklarının ikili 

alaşımdakilere daha kısa ve nispeten küresel şekilli olduğu 

görüldü, (Şekil 2). Ayrıca üçlü Al-9Si-0,1Sr alaşımında ikili 

Al-9Si alaşımındaki fazlara ek olarak AlxSiySrz oluştuğu 

gözlendi, (Şekil 2). Stronsiyum ilavesi ile ikili Al-9Si 

alaşımının içyapısında bulunan ötektik silisyum 

parçacıklarının boyutlarında gözlenen bu değişimler 

stronsiyumun döküm sonrası soğuma koşullarında neden 

olduğu değişime dayandırılarak açıklanmaktadır [34],[35]. 

Şöyle ki; literatürde [35] stronsiyum ilavesinin ötektik 

reaksiyon süresince açığa çıkan ısının artmasına ve bu 

nedenle ikili alaşıma göre ötektik dönüşüm sıcaklığının 

düşmesine, ötektik noktanın sağa yani daha yüksek silisyum 

oranına doğru kaymasına ve daha düşük sıcaklıkta 

çekirdeklenmenin başlamasına neden olduğu ifade 

edilmektedir. Çekirdeklerin büyüme sıcaklığının düşmesi de 

Al-Si ötektik çekirdeklerinin etrafında meydana gelebilecek 

katılaşmayı bir başka deyişle çekirdek büyümesini 

engellediği için ötektik silisyum parçacıklarının daha ince 

taneli kaldığı ileri sürülmektedir [23],[36]-[38].   

Üçlü Al-9Si-0,1Sr alaşımına %0,6 oranında yapılan 

magnezyum katkısının ise içyapıyı belirgin bir şekilde 

etkilemediği ve üçlü alaşımdakilerden farklı bir faz 

oluşmadığı görüldü, (Şekil 3). Bu durum üçlü alaşıma ilave 

edilen magnezyumun alaşımın içyapısını oluşturan fazlar 

içerisinde tamamen çözünmesinden kaynaklanmış olabilir.  

 

 
 

   Şekil 1. Al-9Si alaşımının içyapısını gösteren fotoğraf 
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Şekil 2. Al-9Si-0.1Sr alaşımının içyapısını gösteren fotoğraf (a:düşük 

büyütme b: yüksek büyütme) 

 

 
 

 

 
 

Şekil 3. Al-9Si-0.1Sr -0.6Mg alaşımının içyapısını gösteren fotoğraf 

(a:düşük büyütme b: yüksek büyütme) 

 
Üretilen alaşımların sertlik değerleri Şekil 4, akma 

dayanımları Şekil 5, çekme dayanımları Şekil 6 ve kopma 

uzaması değerleri Şekil 7’deki grafiklerde verilmektedir. İkili 

Al-9Si alaşımının sertliği ortalama 52 BSD, akma ve çekme 

dayanımları sırasıyla ortalama 72 ve 155 MPa, kopma 

uzaması ise % 9 olarak ölçüldü. Bu alaşıma %0,1 oranında 

yapılan stronsiyum ilavesinin sertliğini yaklaşık olarak % 4 

azalttığı, akma ve çekme mukavemetlerini sırasıyla % 7 ve 6, 

kopma uzamasını ise % 50 artırdığı görüldü, (Şekil 4-7). 

Üçlü Al-9Si-0,1Sr alaşımına yapılan magnezyum katkısının 

ise sertliği %26, akma ve çekme dayanımlarını sırasıyla % 39 

ve 11 oranında artırdığı, kopma uzamasını ise %64 azalttığı 

görüldü, (Şekil 4-7). 

Stronsiyumun ikili Al-9Si alaşımın sertliğinde yol açtığı 

azalma stronsiyum katkısı ile ötektik noktanın daha yüksek 

silisyum oranlarına kayması nedeniyle yapıda alüminyumca 

zengin fazın hacimsel oranının artmasından kaynaklanmış 

olabilir. Magnezyum katkısıyla Al-9Si-0,1Sr alaşımının 

sertliğinin artması magnezyumun yapıdaki fazlar içerisinde 

çözünmesi nedeniyle oluşan katı çözelti sertleşmesinin 

etkisinden kaynaklanmış olabilir.       

Al-9Si alaşımının akma ve çekme dayanımı değerlerine 

stronsiyum ve magnezyumun etkisi içyapıda neden oldukları 

değişime dayandırılarak açıklanabilir. Şöyle ki, Al-Si 

alaşımında mukavemet değerlerinin özellikle alüminyum 

dendiritlerinin ve ötektik fazın yapıdaki durumuna ve 

dağılımına bağlı olduğu bilinmektedir [39]. Stronsiyum 

katkısı ile ötektik noktanın sağa doğru kayması sonucunda α 

dendiritlerinin yapıdaki oranının artması alaşımın akma ve 

çekme mukavemetini önemli ölçüde etkilemiş olabilir. Ayrıca 

hem stronsiyumun alüminyum içerisinde çözünmesi 

nedeniyle oluşan katı çözelti sertleşmesi, hem yapıda yeni bir 

fazın (AlxSiySrz) çökelmesi nedeniyle oluşan ikincil faz 

çökelmesi hem de ötektik silisyum parçacıkların incelmesi 

nedeniyle dislokasyonlarının hareketlerinin engellenmesi bu 

alaşımların mukavemet değerlerinde meydana gelen artışın 

sebebi olabilir. Magnezyumun Al-9Si-0,1Sr alaşımının 

mukavemetinde neden olduğu artışın sebebi ise özellikle 

alüminyumca zengin dendiritler içerisinde çözünmesinden 

kaynaklanan katı çözelti sertleşmesinin etkisinden 

kaynaklanmış olabilir.  

Al-9Si alaşımına stronsiyum katkısının kopma uzamasını 

artırdığı görüldü, (Şekil 7). Al-9Si-0,1Sr alaşımına 

magnezyum katılması durumunda ise kopma uzamasının 

azaldığı görüldü, (Şekil 7). Stronsiyum ilavesi ile kopma 

uzaması değerlerinde meydana gelen artış silisyuma göre 

daha sünek olan alüminyumca zengin α dendiritlerinin 

yapıdaki oranının artmasından ve ötektik silisyum fazının 

modifikasyonundan kaynaklanmış olabilir. Magnezyum 

katkısı nedeniyle Al-9Si-0,1Sr alaşımının kopma uzamasında 

meydana gelen azalma ise magnezyum elementinin kafes 

yapısının özelliğinden kaynaklanmış olabilir. Zira, literatürde 

magnezyum elementinin sahip olduğu sıkı düzenli 

hegzagonal kafes yapısında dislokasyonların c kafes 

parametresi yerine c+a kafes parametresi yönünde daha 

düşük enerji ile daha kolay kaydığı ve bununda sünekliği 

olumsuz etkilediği ileri sürülmektedir [40].   
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Şekil 4. Al-9Si, Al-9Si-0,1Sr ve Al-9Si-0,1Sr-0,6Mg alaşımlarının sertlik 

değerleri 

 
 

Şekil 5. Al-9Si, Al-9Si-0,1Sr ve Al-9Si-0,1Sr-0,6Mg alaşımlarının akma 
dayanımı değerleri 

 

 
 

Şekil 6. Al-9Si, Al-9Si-0,1Sr ve Al-9Si-0,1Sr-0,6Mg alaşımlarının çekme 

dayanımı değerleri 

 

 
 

Şekil 7. Al-9Si, Al-9Si-0,1Sr ve Al-9Si-0,1Sr-0,6Mg alaşımlarının kopma 

uzaması değerleri 

IV. SONUÇLAR 

İkili Al-9Si alaşımının içyapısı alüminyumca zengin α 

dendiritleri, primer silisyum, ötektik Al-Si fazlarından, üçlü 

Al-9Si-0,1Sr alaşımının içyapısı ise ikili Al-9Si alaşımındaki 

fazlarla birlikte AlxSiySrz fazından oluşmaktadır. Üçlü Al-

9Si-0,1Sr alaşımına %0,6 oranında yapılan magnezyum 

katkısı söz konusu üçlü alaşımın içyapısını belirgin bir 

şekilde etkilememektedir. Al-9Si alaşımına %0,1 oranında 

yapılan stronsiyum katkısı sertliği çok az da olsa düşürmekte, 

akma ve çekme dayanımı ile kopma uzaması değerlerini ise 

önemli ölçüde iyileştirmektedir. Üçlü Al-9Si-0,1Sr alaşımına 

yapılan magnezyum katkısı ise bu alaşımın akma ve çekme 

mukavemetini önemli ölçüde artırırken, kopma uzaması 

değerini azaltmaktadır.  
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Abstract – DC-DC boost converters are usually used so as to increase voltage in battery charging of electrical vehicles, power 
factor correction circuits and solar photo voltaic panels etc. applications. The control of these converter types is realized with 
Pulse Width Modulation (PWM) owing to its high power density, fast dynamic response and easy control. The high switching 
frequency is needed to provide these features. However, the switching losses and electromagnetic interference (EMI) increase 
if  the  switching frequency  is  increased.  The  efficiency  and  performance  of  the  converter  decrease  in  this  case.  So,  the  soft 
switching techniques are improved to minimize the switching losses and increase the efficiency DC-DC boost converters are 
commonly in photovoltaic panels to reduce the cost and increase the power density by increasing the switching frequency. It is 
also necessary to use soft switching techniques in order to the switching power losses and electromagnetic interference noises 
as a result of increased switching frequency. In this study, soft switching techniques, which are very popular in recent years 
and frequently used in the industry, are described. After discussing the advantages and disadvantages of applying each of the

techniques described, the results are compared and simulated with PSIM program.

Keywords –Soft switching, boost converter, hard switching, pulse width modulation, solar photovoltaic panel. 

 

I. INTRODUCTION 

Recently, energy demand and conservation of conventional 

fuel reserves increases rapidly. Due to these renewable 

energies draws the attention of researchers recently. Solar 

power technology is one of the fastest growing and popular 

among existing renewable energies. Solar photovoltaic (PV) 

systems are the most sought after renewable energy source 

due to the universal availability of the solar irradiation and 

the flexibility to install the PV panel at the consumer end. In 

order to improve the efficiency of the PV system by 

overcoming the losses due to the partial shading and module 

mismatches, modular PV systems are preferred for low power 

applications. To meet the requirements of various solar PV 

applications, high performance converters with improved 

efficiency and power density are needed. [1-4]. 

The solar cell has nonlinear V –I and P–V characteristics, 

which depend on the irradiance, the operating temperature 

and load condition of the cell. Therefore, the dc–dc converter 

for a PV system has to control the variation of the maximum 

power point of the solar cell output. In other words, 

modulation of the duty ratio of the dc–dc converter controls 

maximum power point tracking [5-7]. 

To increase the power density and efficiency in PV 

systems, the high frequency switching DC-DC boost 

converters topologies have been considered and discussed for 

solar PV applications. However, the high switching 

frequency leads to the switching losses and EMI noises. So, 

the soft switching (SS) techniques are improved to solve 

these issues. The basic SS techniques are zero voltage 

transition (ZVT) and zero current transition (ZCT). 

In ZVT SS technique, the voltage of main switch is 

reduced to zero by aid of an active snubber cell while the 

main switch is at off state. Then, a control signal is applied to 

the gate of the main transistor while its voltage is zero. Thus, 

the main switch turns on without loss under ZVT [8]. In ZCT 

SS technique, firstly the current of main switch is dropped to 

zero by aid of an active snubber cell while the main switch is 

at on state.  The control signal of the main switch is removed 

while its current is zero. So, the main switch turns off under 

ZCT [9].  

The turning off without the switching loss is provided 

owing to ZCT while the turning on without switching loss is 

provided owing to ZVT. Many studies have been made to 

eliminate disadvantages in ZVT and ZCT techniques [10-14]. 

Boost converters are used to boost the input voltage. The 

output voltage will be higher than the input voltage. But there 

is a power loss across the switching device. This can be 

eliminated by operating the switch either at zero voltage or at 

zero current. Thus the converter efficiency is improved. This 

is the necessity of a boost converter with soft- switching [15]. 

In this paper, two example soft - switched boost converter are 

examined and compared from a solar panel. One of the 

converters provides ZVT soft switching other than ZCT soft 

switching. So, these SS techniques are compared for solar PV 

panel. 

II. SWITCHING METHODS 

In the power electronics converter, the semiconductor 

elements can be operated two switching methods. These 

methods are hard switching method and soft switching 

method.   

A. Hard Switching 

Hard switching is a switch made without using any 

additional circuitry to reduce or eliminate the switching 
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losses of semiconductor power elements. The hard switching 

operation causes the reverse recovery losses of the diodes. 

Also, the electromagnetic interference (EMI) noises occur in 

the semiconductor elements since the current and voltage rise 

speed is high in the hard switching operation. To overcome 

these problems, the soft switching method is improved. 

HARD SWITCHING

 
Fig. 1  The voltage and current shapes in hard switching method 

B. Soft Switching 

Soft switching is a switching method used to minimize or 

eliminate the switching losses and EMI noises with additional 

circuits or minimizing. The additional circuits developed for 

soft switching are called snubber cells. The purpose of the 

soft switching method is to increase the power density of the 

circuit. 

III. SOFT SWITCHING TECHNIQUES 

The basic soft switching techniques are ZCS, ZVS, ZVT 

and ZCT. ZVT and ZCT are modern SS techniques. In the 

modern techniques, the switching losses are completely 

eliminated but the losses are minimized in the classical 

techniques (ZCS and ZVS). 

A. Zero Voltage Switching 

Zero voltage switching (ZVS) is a soft switching technique 

implemented in the turning-off process. In this technique, 

basically a small-value capacitor is connected in parallel to 

the power switch, limiting the rate of voltage rise of the 

element. Thus, the overcurrent of the current and the voltage 

is reduced, the switching energy loss is reduced and the 

switching energy is transferred to the capacitor. This energy 

in the capacitor is recovered in modern cells. 

The switching energy loss in ZCS and ZVS techniques is 

not completely eliminated. For this reason, these techniques 

are also called ZCS and ZVS techniques. Normally, the series 

inductance causes an additional voltage stress on the power 

element and the parallel capacitor causes an additional 

current stress. 

B. Zero Current Switching 

Zero current switching (ZCS) is a soft-switching technique 

implemented in the process of turning-on. In this technique, a 

low-valued inductance is connected in series to the power 

switch, limiting the rate at which the current flows through 

the element. Thus, the overcurrent of the current and the 

voltage and the loss of switching energy are reduced. In fact, 

the switching energy is transferred to the inductance. This 

inductive energy is consumed in a resistance in classical 

cells, but is recovered by transferring a voltage source or load 

with a short-time partial resonance in modern cells. 

C. Zero Voltage Transition 

Zero voltage transition (ZVT) is an advanced soft 

switching technique applied in the turning-on process of the 

semiconductor power switches. In this technique, the voltage 

of the power switch is reduced to zero by a short-time partial 

resonance and the control signal is applied while this voltage 

is held at zero. Thus, switching energy loss is completely 

eliminated. This technique, in which the switching energy is 

recovered, can be obtained with modern cells and requires an 

additional power switch. 

Additionally, the discharge energy loss of the parasitic 

capacitor of the power switch is eliminated and this energy is 

recovered in this technique. This soft switching technique is 

of importance for MOSFET power components with high 

parasitic capacitors. In Fig. 2, an example ZVT PWM DC-

DC boost converter is shown [13]. 
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Fig. 2  An example ZVT PWM DC-DC boost converter [13] 

D. Zero Current Transition 

Zero current transition (ZCT) is an advanced soft-switching 

technique performed in the turning-off process. In this 

technique, the current passing through the power switch is 

reduced to zero by a short-time partial resonance and the 

control signal is cut off while the current is kept at zero. 

Thus, the overcurrent of the current and the voltage and the 

loss of switching energy are completely eliminated. This 

technique, in which the switching power is recovered, can 

only be achieved with modern cells and requires an auxiliary 

or additional semiconductor switch. In Fig. 3, an example 

ZCT PWM DC-DC boost converter is shown [14]. 
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Fig. 3  An example ZCT PWM DC-DC boost converter [14] 

IV. SIMULATION RESULTS 

An example ZVT and ZCT converters mentioned above are 

simulated by 50 W and 100 kHz in PSIM 9.1.1 simulation 

program. In the simulation operation, the input voltages of 

the converters are obtained from a photovoltaic solar panel 

and its value is 15 V. The input voltage is increased with 

boost converter until 48 V in order to charge a battery. 

Fig. 4 shows example ZVT boost converter scheme in PSIM 

programme. In here, the input voltage is obtained with solar 

PV panel and its value is 15 V. This converter is operated 100 

kHz switching frequency and 50 W output power. The 

simulation results are given Fig. 5 and Fig. 6. 

. 
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Fig. 4  Example ZVT boost converter with solar PV panel input  

In Fig. 5, the current and voltage waveforms of the solar 

solar PV panel and the output voltage are given. It can be 

seen that solar PV panel provides the constant input voltage 

for the boost converter. 

  
Fig. 5  The simulation results of the solar solar PV panel  

In Fig. 6, the voltage and current waveforms of the main 

switch, the auxiliary switch and the main diode of the 

example ZVT boost converter are given. As shown in figure, 

the main switch turns on under ZVT due to the snubber cell 

and turns off under ZVS due to the snubber capacitor. The 

auxiliary switch turns on under ZCS and turns off under 

ZVS. Also, the main diode turns on under ZVS and turns off 

under ZCS. There is no additional current or voltage stress on 

the semiconductor elements.  

In this converter, the parasitic capacitors are charged to the 

output voltage while the MOSFET element is off-mode. The 

parasitic capacitor value in the MOSFET switch has the 

greatest value compared to other switches. The discharge of 

the Cr capacitor over the switch means that an energy of 

1/(2CVout
2) is lost every cycle. Therefore, the energy that 

accumulates in the Cr capacitor must be recovered. The 

structures with ZVT snubber cells are applied to switch 

MOSFET semiconductor elements. 

ZVT ZVS

 
Fig. 6  The simulation results of the example ZVT PWM DC-DC boost 

converter. 

Fig. 7 shows example ZCT boost converter scheme in PSIM 

programme. In here, the input voltage is obtained with solar 

PV panel and its value is 15 V. This converter is operated 100 

kHz switching frequency and 50 W output power. The 

simulation results are given Fig. 8. 

. 

 
Fig. 7  Example ZCT boost converter with solar PV panel input  

In Fig. 8, the voltage and current waveforms of the main 

switch, the auxiliary switch and the main diode of the 

example ZCT boost converter are given. As shown in figure, 

the main switch turns on under ZCS and turns off under ZCT 

due to the snubber cell. The auxiliary switch turns on under 

ZCS and turns off under ZVS-ZCS. Also, the main diode 

turns on under ZVS and turns off under ZCS. Just there is an 

additional voltage stress on the main diode.  

In this converter, it is desirable to have no active or passive 

auxiliary elements on the main current paths in a well-

designed snubber cell. Because the elements on this main 

current path cause the loss due to their internal resistance, 

they reduce the efficiency. It also increases the cost of 

cooling by causing heating problems. In this converter, the 

sunbber inductance is a disadvantage that the inductance is on 

the main current path. Because the losses caused by the 

internal resistance of the inductance reduce the amount of 

transformer efficiency. Another problem of the snubber cell 

is that the voltage stress of 2Vout times occurs in the main 

diode. Furthermore, the energy of the parasitic capacitor of 

the main transistor cannot be recovered. 

ZCT ZVS

 
Fig. 8  The simulation results of the example ZVT PWM 

DC-DC boost converter. 

Consequently, the ZVT boost converter is suitable to boost 

the voltage of solar solar PV panel system. If the ZVT 

switching method is used, the switching power losses are 

eliminated without the additional losses or stresses.  

V. CONCLUSION 

In this paper, the solar PV panel voltage is boosted with a 

soft switching boost converter. The soft switching method 

ensures the reducing the switching power losses, EMI noises 

and reverse recovery losses and it provides that the efficiency 

and the power density are increased. For this reason, the most 

important soft switching techniques ZVT and ZCT 

techniques are examined with example topologies in the 

simulation operation. Finally, ZVT and ZCT boost converters 

are operated by minimizing the switching power losses.  
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Özet – Maxwell denkleminin AV formülasyonu esas alınarak, zamana bağlı bir akım altında süperiletken telin elektromanyetik 

özelliklerini çözmek için yeni bir sayısal model geliştirilmiştir. Farklı akım genlikleri için alternatif akım (AA) kayıpları 

hesaplanmış ve iki boyutlu (2B)  H formülasyonu ile kıyaslanarak modeller arasında oldukça iyi bir uyum sağlanmıştır. Önerilen 

model, hesaplama süresini mevcut modellere kıyasla önemli ölçüde azaltmaktadır. 3B'deki akım ve manyetik alan dağılımları, 

geçen akımın farklı zaman adımları için gösterilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler – 3B modelleme, Yüksek sıcaklık süperiletkenleri, Transport akım 

 

Abstract – A novel numerical model to resolve the electromagnetic properties of superconducting wire under time dependent 

transport current have been proposed using based on so-called AV formulation of Maxwell equation. AC losses for different 

current amplitude is evaluated and benchmarked by 2D H- formulation and introduced quite well agreement between the models. 

The calculation time of the proposed model reduces considerably compared to available models.  The current and magnetic field 

distributions in 3D are shown for different time steps of transport current.   

 

Keywords – 3D Modelling, High temperature superconductor, Transport current. 

 

I. GİRİŞ 

Milenyumdan günümüze yüksek sıcaklık 

süperiletkenlerinin birçok pratik mühendislik cihazları ve 

uygulamalarındaki performansını analiz etmek için çeşitli 

sayısal yöntemler geliştirilmesinde önemli gelişmeler 

sağlanmıştır. Sayısal yöntemler, bobin, kablo, transformatör 

ve hacimsel gibi birçok formdaki yüksek sıcaklık süperiletken 

malzemelerin elektromanyetik ve termal özelliklerini 

incelemek için oldukça güçlü ve kullanışlıdır [1]. İki boyutlu 

analizlerde akım geçen süperiletken telin oluşturduğu öz 

alandan kaynaklı kayıplar, büküm açısının değişiminin etkileri 

vs. problemin tamamı çözülememektedir. Bu tür eksikliklerin 

giderilmesi için analizlerin üç boyutta yapılması zorunluluk 

getirmektedir. Ayrıca, iki boyutta yapılan birçok sayısal 

metotta zorunlu kabuller yapılmış ve iletkenin yapısı tamamen 

homojen kabul edilip, tellerin şekli, sayısı ve aralarındaki 

mesafeler ihmal edilmiştir. Buna rağmen bu analizlerle 

kavramsal sonuçlar elde edilmiştir [2-4].  

Süperiletken malzemelerin sonlu elemanlar yöntemi 

çerçevesinde elektromanyetik davranışlarını analiz etmek için 

üç ana formülasyon kullanılmaktadır. Bu üç formülasyon; H-

formülasyonu [5-8], A-V formülasyonu [9-12] ve T-Ω 

formülasyonlarıdır [13-15]. Temel olarak Maxwell 

denklemleri her üç formülasyon için de prensipte eşit olup her 

bir formülasyon için kısmi diferansiyel denklemlerin çözümü 

oldukça farklıdır [16]. Bu yöntemlerden en popüleri olarak H-

formülasyonu söylenebilir ve bir çok grup araştırmalarını bu  

formülasyon çerçevesinde gerçekleştirmiştir. 3B modelleme 

olarak yine H-formülasyon [17-20] ve T-Ω formülasyon [21-

23] kullanılmıştır. Ancak, A-V formülasyonu çerçevesinde 

henüz bir gelişme sağlanamamıştır. 

Bu çalışmada, ikinci nesil bir yüksek sıcaklık süperiletken 

tel için A-V formülasyonu çerçevesinde sayısal hesaplamalar 

yapılmış ve geçen akımın farklı zaman periyotları için bu 3B 

süperiletken içerisinde meydana gelen akım dağılımları 

gösterilmiştir. 

II. MATERYAL METOT 

Hesaplamalarda L=5 cm uzunluğunda ve yarıçapı rSC=1 

mm olan ve kritik akım yoğunluğu Ic=300 A akım taşıma 

kapasitesi olan süperiletken bir tel göz önüne alındı. Tel xy- 

düzleminde yatmakta (Şekil 1) ve z-ekseni boyunca,  

 

𝐼𝑎 𝑡 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 𝑠𝑖𝑛 2𝜋𝑓𝑡   (1) 

 

biçiminde sinüzoidal akım akmaktadır. Burada Imax, alternatif 

akımın genliği ve f, frekansıdır. Zamanla değişen alternatif 

akımın oluşturduğu transport kayıplarını hesaplamak için AV-

formülasyonuna dayalı yeni bir yöntem geliştirildi. Bu amaçla 

Ampere-Maxwell denklemi AV formülasyonunda şu şekilde 

ifade edilebilir: 

 

𝜎
𝜕𝑨

𝜕𝑡
+ ∇ × 𝑯 = 𝑱, 

  
      𝑩 = ∇ × 𝑨,   (2) 
      𝑩 = μ𝐇,   

  𝑬 = −
𝜕𝑨

𝜕𝑡
− 𝛁𝑉 

  
 

burada σ, iletkenlik; A, vektör potansiyeli; B, manyetik alan; 

μ, bağıl manyetik geçirgenlik, E, elektrik alan ve V, potansiyel 
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gradyentidir. Süperiletken malzemenin elektromanyetik 

tepkisi için non-lineer iletkenlik yerine, süperiletkenden akım 

üzerine 3 boyutta şu kısıtlama yapılmıştır [24]: 

𝐽𝑥 = 𝐽𝑐 𝐵,𝑇 𝑡𝑎𝑛ℎ  
−
𝜕𝐴𝑥
𝜕𝑡
𝐸𝑐

 , 

 

𝐽𝑦 = 𝐽𝑐 𝐵,𝑇 𝑡𝑎𝑛ℎ 
−
𝜕𝐴𝑦
𝜕𝑡
𝐸𝑐

 , 

  (3) 

𝐽𝑧 = 𝐽𝑐 𝐵,𝑇 𝑡𝑎𝑛ℎ  
−
𝜕𝐴𝑧
𝜕𝑡
𝐸𝑐

 . 

 
Burada Jc, uygulanan dış manyetik alana ve sıcaklığa bağlı 

kritik akım yoğunluğudur ve Ec=10-4 V⁄m elektrik alan 

kriteridir. 

 Sınır şartı olarak süperiletken telin etrafında R=10 rSC 

yarıçapında silindir biçiminde bir hesaplama uzayı yerleştirildi. 

Hesaplama uzayında Drichlet sınır şartı uygulandı ve her 

noktada manyetik alanın değeri bilindiği kabul edildi, 

hesaplama uzayı olarak kullanılan dış yüzeyindeki manyetik 

alan değerleri aşağıdaki ifadelere göre tanımlandı,  

 

𝐻𝑥 =
𝐼𝑎 𝑡 

2𝜋 𝑥2 + 𝑦2

−𝑦

 𝑥2 + 𝑦2
 

𝐻𝑦 =
𝐼𝑎 𝑡 

2𝜋 𝑥2 + 𝑦2

𝑥

 𝑥2 + 𝑦2
 

𝐻𝑧 =
𝐼𝑎 𝑡 

2𝜋 𝑥2 + 𝑦2

𝑧

 𝑥2 + 𝑦2
 

 (4) 

 

 Hesaplamalar Comsol Multiphysics paket 

programının AC/DC modülü kullanılarak yapılmıştır. 

Süperiletken telin ve dış uzayın örgülemesi “meshing” için 

süperiletken bölgenin çok yoğun bir biçimde örgülenmesi 

gerekmektedir. Bu amaçla süperiletken telin içerisi “free-

triangular”, yüzeyi “swept” ve hesaplama yüzeyi ise “Free-

tedrahedral” örgüleme tekniğine göre örgülendi (Şekil 1). 

8404 boundary elemanı ve 118264 eleman kullanılmıştır. 3B 

hesaplamalarda örgüleme elemanın seçimi ve eleman sayısı 

sonuçları oldukça değiştirmektedir. Bu yüzden yoğun bir 

örgüleme yapılması tercih edilmelidir. Minimum toplam 

eleman sasısı böyle bir sistem için 50 000 den aşağı 

olmamalıdır.  

 
Şekil 1. Süperiletken bir telin 3D hesabında kullanılan örgüleme. 

 

III. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Modelin geçerliğini göstermek için geliştirilen 3B yöntem 

ile H-Formülasyonun sonuçları karşılaştırıldı. Bu amaçla 

süperiletken model telden akım geçirildi ve akımın genliğine 

karşı oluşan kayıpların benzeşimi yapıldı. Bu amaçla 

süperiletken telde oluşan kayıplar. 

𝑃 = 2  𝑑𝑡

3/ 4𝑓 

1/ 4𝑓 

 𝑱𝑬 𝑑𝑉 

 (5)  

 

ifadesi ile hesaplandı. Burada 2 çarpanı bir tam periyot 

üzerinden hesaplanan kayıp için kullanılmıştır. Benzeşimlerde 

H-Formülasyonu için yüzey üzerinden 𝐼𝑎 = ∫ 𝐽 𝑑𝑆 biçiminde 

bir kısıtlama “constrain” uygulanmıştır. Ancak, geliştirilen 

yöntemde akım ve potansiyel fark üzerinde ayrıca bir 

kısıtlamaya gerek olmamaktadır. 

 
Şekil 2. Uygulanan akımın genliğine karşı geliştirilen 3D yöntem ve 2D H-

Formülasyonun kullanılarak hesaplanan kayıpların karşılaştırılması. 

 

Şekil 2’de her iki yöntemin karşılaştırılması verilmektedir. 

Akımın genliği Imax= 0.9Ic den başlayarak Imax/10’ar adımlarla 

azaltılmıştır. Şekilden de görüleceği üzere yüksek akım 

genliklerinde 𝐼𝑎 ≥ 𝐼𝑐 2⁄  akım genliklerinde aralarındaki 

fark %1 civarındadır. Ancak düşük akım genliklerinde ise 2B 

H-Formülasyonu ve geliştirilen 3B yöntem ile hesaplanan 

kayıp değerleri arasında önemli farklılıkların olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Bunun en önemli nedeni düşük akım genlikleri 

ile çalışırken AV –Formülasyonu için daha yoğun örgüleme 

yapılması gerekmesindendir. Bunu düzeltmek için iki yöntemi 

vardır; ya düşük örgüleme yapılacak ya da program içerisinde 

tanımlanan nispi tolerans ve mutlak tolerans değerleri 

10−10~10−12  seviyelerine düşürülecektir. Yapılacak bu 

değişikliklerin ikisi de hesaplama zamanını uzatmaktadır. 

Burada dikkat çekilmesi gereken en önemli nokta geliştirilen 

3B yöntemin 2B- H Formülasyonu ile yapılan hesaba göre 

yaklaşık 3 kat daha hızlı olmasıdır. Bu yöntemin en önemli 

başarısı olarak görülebilir. 
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Şekil 3. 𝐼𝑚𝑎𝑥 = 150 𝐴 ve 𝑓 = 50 𝐻𝑧 seçilerek, uygulanan akımın 𝑇 8⁄  ile 

3𝑇 4⁄  aralığında süperiletken tel içerisinde hesaplanan akım dağılımları. 

Şekil 3’de çeşitli zamanlar için süperiletken telde oluşan 

akım dağılımları gösterilmektedir. Şekilden de görüleceği 

üzere dış akım artıkça süperiletken telin yüzeylerine yapın 

bölgelerde süper akımlar indüklenmekte ve telin içerisinde 

akımın akmadığı bir bölge oluşmaktadır. Akım maksimum 

değerinde azaltılmaya başlandığında ise aynı şekilde telin dış 

yüzeylerinde zıt yönde akım indüklenmektedir. Aynı şekilde 

akım azaltılması durumunda da akımın akmadığı bir bölge 

korunmaktadır. Bu durum tipik bir süperiletken malzemenin 

transport akıma karşı verdiği tepkidir. Akımın dış yüzeylerden 

akması kaybın artmasına neden olmaktadır. Kroyojenik 

dizaynında göz önüne alınması gereken bir durum olarak 

görülmelidir. 

IV. SONUÇ 

A-V formülasyonu esas alınarak, zamana bağlı bir akım 

altında 3B süperiletken telin elektromanyetik özelliklerini 

çözmek için yeni bir sayısal model geliştirilmiştir. Önerilen 

yöntem literatürde kullanılan 2B H formülasyonu ile 

kıyaslanmış ve modeller arasında oldukça iyi bir uyum 

gözlenmiştir. Ancak, önerilen model ile hesaplama süresinde 

mevcut modellere kıyasla önemli ölçüde iyileştirme elde 

edilmiştir. 
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Özet– Bilişsel radyo kullanılmayan ya da az kullanılan spektrum bantlarına dinamik olarak erişim olanağı sağlayan ve 

kullanıcılar arasında herhangi bir olumsuzluğa neden olmadan spektrum paylaşımını gerçekleştiren yazılım tabanlı bir 

teknolojidir. Kablosuz haberleşme ağlarında bilişsel radyonun başarımı spektrum boşluklarının doğru ve hızlı bir şekilde 

algılanmasına bağlıdır. Bu çalışmada, optimum eşik değerin belirlenmesi için katı bir eşik değer düzeni belirlenmemiştir. 

Bilişsel radyolarda spektrum algılama başarımını artırmak için yanlış algılama olasılığı minimize edilirken, algılama 

olasılığının maksimize edilmesi amaçlanmıştır. Bunun için algılama olasılığının performansını etkileyen birinci ve ikinci tip 

hatalar detaylı olarak incelenmiş ve kaskat eşik değer belirleme düzeni önerilmiştir. Yapılan çalışma üç aşamadan meydana 

gelmektedir. İlk aşamada IEEE 802.22 standardına göre yanlış alarm olasılığının 0.1’den küçük olması istenmektedir. Bu değer 

dikkate alınarak yanlış alarm olasılığına bağımlı bir eşik değer belirlenir. İkinci aşamada bu eşik değerin kullanılması 

sonucunda yapılan analize bağlı olarak kurulan ikili hipoteze göre birincil ve ikincil tip hataların toplamı optimize edilerek eşik 

değer ifadesi yeniden tanımlanır. Son aşamada ise çevrimiçi öğrenme algoritması sunulmuştur. Önerilen algoritma ile birincil 

ve ikincil tip istatistiksel hatalar analiz edilerek lisanslı kullanıcının varlığına ya da yokluğuna karar verebilmek için gerekli 

olan optimum eşik değer ifadesine ilişkin yeni matematiksel ifadeler türetilmiştir. Bu matematiksel ifadeler kullanılarak 

önerilen algoritmanın farklı sönümlemeli kanallar üzerinde başarımı test edilmiştir. Simülasyon çalışmaları sonucunda 

optimum eşik değer seçimine bağlı olarak spektrum algılama performansında özellikle düşük SNR rejiminde önemli bir 

iyileşme olduğu görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler – Spektrum algılama, Enerji Algılama, Eşik Değer, Makine Öğrenme Algoritmaları, Çevrimiçi Öğrenme 

Algoritması 

I. GİRİŞ 

Haberleşme sistemlerinin bir alanı olan kablosuz 

haberleşme sistemleri insanların değişen talep ve 

ihtiyaçlarına cevap verebilmek için hızlı bir gelişim ve 

değişim içerisindedir. Kablosuz haberleşme sayesinde 

insanların mekâna olan bağımlılığı ortadan kalkmıştır. Bunun 

sonucunda, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için 

kullanılan kablosuz cihaz sayısında muazzam bir artış 

meydana gelmiştir. Bu artışla doğrusal olarak spektrum 

bantlarına olan talep her geçen gün daha da artmaktadır. Bu 

talebin karşılanabilmesi için mevcut spektrum bantlarının 

verimli bir şekilde kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Amerika 

Birleşik Devletleri telekomünikasyon otoritesi Federal 

Communications Commission (FCC) tarafından yapılan 

ölçümler lisanslı bantların % 90’a varan oranlarda 

kullanılmadığını göstermiştir. Ölçüm sonuçları FCC 

Spectrum Policy Task Force grubu tarafından “FCC Report 

of the Spectrum Efficiency Working Group,” başlıklı raporda 

yayınlanmıştır [1],[2]. Son yıllarda tam kapasite ile 

kullanılmayan ya da boş olan bu iletim ortamlarının etkin bir 

şekilde kullanılması konusunda pek çok araştırma 

yapılmıştır. Bu araştırmalarda öne çıkan kavramlardan birisi 

Mitola tarafından 1999 yılında ortaya konulan bilişsel radyo 

kavramıdır [3]. Bilişsel radyo çalıştığı elektromanyetik 

ortamı algılayarak, kullanılmayan frekans bantlarını tespit 

eden ve radyo çalışma parametrelerini bu bantlarda yayın 

yapabilecek şekilde uyarlayabilen yazılım tabanlı bir 

teknolojidir [4].  

 Literatürde spektrum algılama ile ilgili çok sayıda çalışma 

yapılmıştır. Spektrumun daha etkin kullanımı maksadıyla 

bilişsel radyolarda, boş veya daha az kullanılan kanalları 

belirlemek için uyumlu filtre [5], döngüsel durağanlık tabanlı 

algılama [6] ve enerji algılama tabanlı algılama [7] başta 

olmak üzere çok sayıda analiz yöntemi kullanılmaktadır. 

Birincil kullanıcıya ait bant genişliği, çalışma frekansı, 

modülasyon türü ve derecesi, darbe şekli ve çerçeve yapısı 

gibi işaretleşme bilgilerinin bilinmesi durumunda algılama 

süresi kısa olan uyumlu filtre tabanlı yöntemler tercih edilir 

[5]. Buna karşın, eğer birincil kullanıcılara ait bilgiler tam 

olarak bilinmiyorsa matematiksel ve donanımsal karmaşıklığı 

az olan enerji algılama tabanlı yöntemler tercih edilir [6],[7]. 

Enerji algılama tabanlı spektrum algılamada öncelikle 

amaçlanan, birincil kullanıcı işaretinin var olup olmadığının 

önceden belirlenen gürültü gücüne bağımlı bir eşik değeri ile 

karşılaştırılarak belirlenmesidir. Spektrum algılama 
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başarımının optimum eşik değer ifadesinin elde edilmesi ile 

artırılabileceği yapılan çalışmalarda gösterilmiştir [8]-[11]. 

Ancak pratikte gürültü gücü gölgeleme, sönümleme, algılama 

zamanı ve bilişsel radyo kullanıcısın konumuna bağlı olarak 

spektrum algılama başarımında değişimler yaşanmaktadır. Bu 

değişim genellikle algılama performansını düşürmektedir. 

Literatürde sönümleme, gölgeleme, mekânsal farklılıklar gibi 

algılama başarımı olumsuz etkileyen faktörlerin etkisini 

azaltmak için işbirlikçi spektrum algılama modelleri bir 

çözüm olarak sunulmuştur [12],[13].  

Son yıllarda yapay zekâ ve makine öğrenme algoritmaları 

konusunda çalışmalarda ciddi bir artış olduğu görülmektedir. 

Yongwei, Z. ve arkadaşları, spektrum algılama probleminin 

çözümü için makine öğrenmesine dayalı bir algılama yöntemi 

önermişlerdir [14]. Bu yöntem sinyal özelliklerine ve 

sınıflandırma için kullanılan kümeleme algoritmasına 

bağımlıdır. Alınan sinyaller k-means kümeleme algoritması 

kullanılarak sınıflandırılır. Sınıf parametreleri, özdeğer ve 

kovaryansları belirlenerek önerilen algoritmanın performansı 

araştırılmıştır. Makine öğrenme algoritmasının kullanılması 

ile hata olasılığının düştüğü ve algılama performansının 

arttığı belirtilmiştir [14].  

Bu çalışmada, sırasıyla ikinci bölümde enerji algılama 

tabanlı spektrum algılama yöntemi tanımlanarak, önerilen 

yöntem yardımıyla optimum eşik değer ifadesi için yeni 

matematiksel ifadeler türetilmiştir. Üçüncü bölümde farklı 

sönümlemeli kanallar üzerinde önerilen algoritmanın 

performansına ilişkin sistem benzetimi yapılmış ve elde 

edilen veriler paylaşılmıştır. Son bölümde önerilen yöntemin 

avantaj ve dezavantajları sunulmuştur. 

 

II. METARYAL VE METOT 

Bu bölümde, spektrum algılama problemi tanımlanmış 

olup, bu problemin çözümü için önemli bir parametre olan 

optimum eşik değer ifadesi matematiksel olarak elde 

edilmiştir. 

A.  Enerji Algılama Sistem Modeli 

Bilişsel radyo sistemlerinde önsel bilgiye ihtiyaç 

duyulmaması ve matematiksel karmaşıklığının az olması 

nedeniyle spektrum algılama için enerji algılama yöntemi 

kullanılır [1]-[3]. Spektrum algılamada öncelikle amaçlanan, 

birincil kullanıcı işaretinin var olup olmadığının bir eşik 

değeri ile karşılaştırılarak belirlenmesidir. Şekil 1 de, bir 

enerji detektörüne ait blok şema verilmiştir. 

 
Şekil 1. Enerji Detektör Blok diyagramı 

Enerji algılama sistem modelinde birincil kullanıcıya ait 

iletim gücü tespit edilerek önceden belirlenen gürültü gücüne 

bağımlı bir eşik değeri ile karşılaştırılarak birincil 

kullanıcının varlığına ya da yokluğuna karar verilir. 

Başlangıç aşamasında aşağıdaki belirtildiği gibi iki hipotez 

oluşturulur [15]: 

      𝐻0:      𝑌[𝑛] = 𝑊[𝑛]          𝑖ş𝑎𝑟𝑒𝑡 𝑦𝑜𝑘;   

   𝐻1:       𝑌[𝑛] = 𝑋[𝑛] +𝑊[𝑛]  𝑖ş𝑎𝑟𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑟;                        (1) 

Burada sırası ile 𝑌[𝑛] alınan işareti,   W[n] sıfır ortalamalı ve 

varyansı 𝜎𝑛
2  olan toplanabilir beyaz Gauss gürültüsünü, 𝑋[𝑛] 

ise 𝜎𝑠
2  varyanslı iletilen işareti ve  𝑛 = 0,1,2, . , 𝑁 olmak 

üzere N ise gözlemlenen pencere sayısını göstermektedir. 

Enerji algılama tabanlı spektrum algılama yönteminde 

birincil kullanıcı işaretinin varlığına karar verilirken, test 

istatistik değeri (T) belli bir eşik değeri (γ) ile karşılaştırılır. 

Enerji detektörü için test istatistiği, hızlı fourier dönüştürücü 

(FFT) bileşenleri dizisi olarak gösterilebilir. Bu test istatistiği 

sinyalin enerjisini temsil eder. Enerji sezici için test istatistik 

değeri;  

              𝑇 =
∑ (𝑌[𝑛])2𝑁
𝑛=1                                                                   (2) 

şeklinde tanımlanır [15]. N örnek sayısı yeterli ise Merkezi 

limit teoremi göre T istatistik dağılımı Gauss dağılımı 

dönüşür[5]. 

  𝐻0:           𝑇~𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(𝑁𝜎𝑛
2 +𝑁2𝜎𝑠

4)                                  

𝐻1:          𝑇~𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙((𝜎𝑛
2 + 𝜎𝑠

2), 2𝑁(𝜎𝑛
2 + 𝜎𝑠

2)2)          (3) 

ifade edilir. Elde edilen T değeri eşik değerinden büyükse 

işaretin varlığına, değilse sadece gürültünün varlığına karar 

verilir.      

                  𝐸ğ𝑒𝑟       𝑇 ≥
 𝜆           𝑖ş𝑎𝑟𝑒𝑡 𝑦𝑜𝑘;                                                 𝐸ğ𝑒𝑟       𝑇 <
 𝜆            𝑖ş𝑎𝑟𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑟;                                      (4) 

Ancak, algılama performansı iki parametreye bağlı olarak 

ölçülür. Bunlar sırası ile algılama olasılığı (Pd) ve yanlış 

algılama olasılığıdır (𝑃𝑓𝑎): 

𝑃𝑑 = 𝑃(𝑇 > 𝜆 𝐻1⁄ ) = 𝑄 (
𝜆 − 𝑁(𝜎𝑛

2 + 𝜎𝑠
2)

√2𝑁(𝜎𝑛
2 + 𝜎𝑠

2)2
)                   (5) 

 

  𝑃𝑓𝑎 = 𝑃(𝑇 > 𝜆 𝐻0⁄ ) = 𝑄 (
𝜆 − 𝑁𝜎𝑤

2

√2𝑁𝜎𝑤
4
)                               (6) 

Burada Q(x) aşağıdaki gibi ifade edilir:      

                  𝑄(𝑥) =
1

√2𝜋
∫ exp (−

𝑦2

2
) 𝑑𝑦

∞

𝑥
                                             (7) 

 

  

  Spektrum  algılama  probleminin  çözümünde  enerji 
algılama  tabanlı  yöntemin  başarımı  optimum  eşik  değer 
ifadesinin  elde  edilmesine  bağımlıdır.  Eşik  değer  ifadesine 
bağlı  olarak  lisanslı  kullanıcıların  varlığına  ya  da  yokluğuna 
karar  verilir.  Uygun  bir  eşik  değer  elde  edilememesi  sistem

algılama başarımında istenmeyen düşüşlere neden olacaktır.

B. Eşik Değer Belirleme

  Spektrum algılama probleminin başarımının işaret gürültü 
oranı  (SNR)’ye  bağımlı  olduğu  görülmüştür.  Yapılan 
çalışmalarda  enerji  algılama  sisteminin  başarım 
performansının  SNR’in  pozitif  olduğu  yerlerde  yüksek, 
negatif  olduğu  düşük  SNR  rejiminde  ise yeterince  iyi 
olmadığı  gözlenmiştir.  Pratik  uygulamalarda  her  bir  bilişsel 
kullanıcıda alınan sinyal gizli birincil terminal problemlerinin

yanı sıra solma ve gölgelemeden kaynaklanan belirsizliklerin
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etkilenebilir. Bununla birlikte çoğu yaklaşımda gürültü 

gücünün kesinlikle bilindiği varsayılır. Ancak, pratikte 

gürültü gücü algılama zamanı ve konumuna bağlı olarak 

değişebilir. Bu durum gürültü belirsizliği olarak tanımlanır. 

Bu nedenle enerji algılama tekniği kullanılan spektrum 

algılama modellerinde algılayıcının düşük SNR rejiminde 

performansı sistem başarımı açısından son derece önemlidir 

[16], [17]. 

Spektrum algılama performansının ölçümünde iki parametre 

çok önemlidir. Bu parametrelerdeki değişim algılama 

başarımı önemli ölçüde etkilemektedir.  

1. Birincil kullanıcının (PU) varlığını gösteren H1 hipotezi 

altında, algılama olasılığı 𝑃𝑑’dir. Birincil kullanıcıların 

parazit etkilerinden yeterince korunması için 𝑃𝑑’nin 

olabildiğince büyük olması gerekir.  

2. Birincil kullanıcıların yokluğunu gösteren H0 hipotezi 

altında yanlış alarm olasılığı 𝑃𝑓𝑎’dir.  𝑃𝑓𝑎 spektrum 

kullanımını artırmak için oldukça küçük olmalıdır. 

AWGN kanalda algılama olasılığı; 

   

𝑃𝐷 =
1

2
𝑒𝑟𝑓𝑐

𝜆 − 𝜇1

√2𝜎1
                                                                (8) 

Yanlış algılama; 

𝑃𝑓𝑎 =
1

2
𝑒𝑟𝑓𝑐

𝜆 − 𝜇0

√2𝜎0
                                                             (9) 

Hatalı algılama olasılığı ve algılama parametreleri; 

𝑃𝑚 = 1 − 𝑃𝑑                                                                          (10) 

{
 

 
𝜇0 = 𝑁𝜎𝑛

𝜇1 = 𝑁𝜎𝑛
2(𝛾 + 1)2

𝜎0
2 = 2𝑁𝜎𝑛

4

𝜎1
2 = 2𝑁𝜎𝑛

4(𝛾 + 1)2}
 

 

𝛾 = 𝑆𝑁𝑅                                  (11) 

olarak verilmiştir. Enerji detektörü için eşik değeri 

belirlenirken 𝑃𝑓𝑎 ile 𝑃𝑑 arasındaki denge düşünülmelidir. 𝑃𝑓𝑎 

minimize edilirken 𝑃𝑑 maksimize olmalıdır. Buna sabit yanlış 

alarm oran (CFAR) algılama düzeni denir. 𝑃𝑚 minimum bir 

değere ayarlanır veya 𝑃𝑑 maksimum bir değere sabitlenerek 

𝑃𝑓𝑎 en aza indirilebilir. Pratikte eşik, normal olarak yalnızca 

gürültü gücünün bilinmesini gerektiren durumlarda belirli bir 

𝑃𝑓𝑎’yı karşılayacak şekilde seçilir. 𝑃𝑑 ve 𝑃𝑓𝑎’nın arasındaki 

dengeye bağlı olarak karar eşiği belirli bir 𝑃𝑓𝑎değeri için, 

                       

 𝜆 = 𝑄−1(𝑃𝑓𝑎)√2𝑁 + (𝑁)𝜎𝑛                                             (12) 

ifade edilir. Düşük SNR’de elde edilen bu eşik değerine bağlı 

olarak algılama performansı büyük ölçüde düşer. Burada 

önemli olan, düşük SNR deki algılama performansının 

iyileştirilmesidir. Bu nedenle 𝑃𝑓𝑎  ve 𝑃𝑚  bağımlı olan toplam 

hata olasılığı 𝑃𝑒 kullanılarak optimize eşik değer ifadesi 

tanımlanmıştır [18]. 

Toplam hata olasılığı 𝑃𝑓𝑎   ve Pm ağırlıklar toplamından; 

                                
𝑃𝑒 = 𝑃𝐻0𝑃𝑓𝑎 + 𝑃𝐻1𝑃𝑚                                                        (13) 

Minimize etme probleminden faydalanarak; 

𝜆 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝜆(𝑃𝐻0𝑃𝑓𝑎 + 𝑃𝐻1𝑃𝑚)                                  (14) 

optimize eşik değeri için;  

𝑑𝑃𝑓𝑎

𝑑𝜆
+
𝑑𝑃𝑚
𝑑𝜆

= 0                                                                    (15) 

 

𝜕2𝑃𝑒
𝜕𝜆2

< 0                                                                                (16) 

𝑃𝑓𝑎 ve 𝑃𝑚 den; 

                           

𝑑𝑃𝑓𝑎

𝑑𝜆
= −

1

√2𝜋𝜎0
𝑒
−(
(ʎ−μ0)

2

√2𝜎0
)
                                            (17) 

𝑑𝑃𝑚
𝑑𝜆

= −
1

√2𝜋𝜎1
𝑒
−(
(ʎ−μ1)

2

√2𝜎1
)
                                              (18) 

15,16,17,18’deki denklemlerden faydalanılarak eşik değer 

ifadesi aşağıdaki gibi yeniden tanımlanır. 

𝜆 =
−𝑏 + √𝑏 − 𝑎𝑐

𝑎
                                                             (19) 

Denkleme ait a,b ve c katsayıları ise;    

𝑎 = 𝜎1
2 + 𝜎0

2                                                                        (20) 

𝑏 = 𝜎0
2𝜇1 − 𝜎1

2𝜇0                                                               (21) 

𝑐 = 𝜎1
2𝜇0 + 𝜎0

2𝜇1 −
𝜎1
2𝜎0

2

ln (
𝜎1
𝜎0
)
                                              (22) 

olarak verilmiştir [18]. 

C. Çevrimiçi Öğrenme Algoritması Yardımıyla Optimum 

Eşik Değer İfadesinin Elde Edilmesi 

Optimum eşik değer ifadesinin elde edilmesinde 

oluşturulan sistem modeli çok önemlidir. Oluşturulan 

modelin değerlendirilmesi doğruluk ve gerçek pozitif oran 

gibi parametrelere bağımlıdır. Bununla birlikte geriye dönük 

yapay olarak oluşturulan tahmin verileri ölçümlerde 

kullanılarak gerçek performans analiz edilebilir. Spektrum 

algılama probleminin çözümünde kullanılan enerji algılama 

yöntemi başarımı gürültü gücüne göre tanımlanan eşik değere 

bağımlıdır. Şekil 2’de olasılık dağılım eğrisinde gösterildiği 

gibi yanlış algılama olasılığı (𝑃𝑓𝑎) ve hatalı algılama olasılığı 

(𝑃𝑚) arasındaki dengenin gözetilerek eşik değerin 

belirlenmesi son derece önem arz etmektedir.   
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Şekil 2. Eşik Değer için Enerji İlişkin Gauss İstatistiksel Dağılımı 

 

Eşik değere bağlı olarak H0 hipotezi için yanlış alarm 

olasılığının azalması ve H1 hipotezi için hatalı algılama 

olasılığının artmasına neden olabilir. Bunun sonucunda 

toplam hata olasılığındaki değişim algılama performansını 

düşürebilir. Bu çalışmada çevrimiçi öğrenme algoritması 

kullanılarak yanlış algılama olasılığı ile hatalı algılama 

olasılığı arasındaki ilişki incelenmiş, bir ve ikincil tip hata 

parametreleri ve doğru algılama parametrelerinin analizi 

yapılarak Şekil 3’de gösterildiği gibi negatif ve pozitif olmak 

üzere veriler sınıflandırılarak iki sınıf oluşturulmuştur. Bu 

sınıflar için kritik eşikler belirlenerek gri bir alan 

oluşturulmuştur. 

 

Şekil 3. Sınıflara İlişkin İstatistiksel Dağılım Eğrileri 

Şekil 3’de tanımlanan R gri alan bölgesindeki veriler 

kümeleme algoritması kullanılarak alt sınıflara bölünmüştür. 

Oluşturulan sınıflar bir ve ikincil tip hatalar dikkate alınarak 

algılama performansları başarım düzeylerine göre 

derecelendirilir. Başarılı olan sınıfların başarım düzeylerini 

artırmak için, hata etki analizi yapılarak hata katsayıları ve 

ağırlık dizileri elde edilmiştir. Ağırlık dizileri yardımıyla bir 

iyileştirme faktörü tanımlanmıştır. Daha sonra yarılama ve 

ikiye bölme yöntemi kullanılarak rastgele üretilen gürültü 

süreçleri için optimum eşik değer ifadesi iyileştirme faktörü 

bağımlı olarak yeniden tanımlanmıştır. Çevrimiçi öğrenme 

algoritması yardımıyla optimum eşik değer ifadesinin elde 

edilmesine ilişkin işlem basamakları aşağıda sırasıyla 

verilmiştir.  

Aşama1. Yanlış algılama olasılığı ile hatalı algılama olasılığı 

arasındaki ilişkinin incelenmesi ve ağırlık dizileri yardımıyla 

bir iyileştirme katsayının elde edilmesi.  

1. Adım: Her bir (Ni,Pi) değerleri belirlenir ve sınıflar 

oluşturulur. 

2. İki sınıfa ait kritik eşik değer ifadeleri tanımlanır. 

3. İki eşik değer arasındaki gri alan içerinde (X1,2,…….,Xn) alt 

sınıf oluşturulur. 

4. Adım: Her bir alt sınıf için ağırlıklar tanımlanır. ( ) 

5. Adım: Ağırlıkların ortalaması bulunur. 

𝑤𝑖,𝑗 =
𝑤𝑡,𝑖

∑ 𝑤𝑡,𝑗
𝑁
𝑖=0

                                                                   (23) 

6. Adım: Veriler sınıflandırılır ve toplam hata oranı elde 

edilir.  

𝐸𝑇 = 𝜀𝑡 = 𝑚𝑖𝑛∑𝑤𝑡𝑐𝑖                                                      (24)

𝑁

𝑖=0

 

𝑐𝑖    = {
0,    ℎ𝑡(𝐻𝑡 , 𝑋𝑖, 𝑌𝑖 , 𝑃𝑖) = 𝑦𝑖
1,   ℎ𝑡(𝐻𝑡 , 𝑋𝑖 , 𝑌𝑖 , 𝑃𝑖) ≠ 𝑦𝑖

                                    (25) 

 

7. Yanlış Pozitif Hata(H1/Hatalı Algılama) 

𝐸𝐹𝑃 =∑𝑤𝑡,𝑖𝑐𝑖

𝑝

𝑖=0

                                                                   (26) 

8. Yanlış Negatif Hata(H0/Yanlış Hatalı Algılama) 

𝐸𝐹𝑁 =∑𝑤𝑡,𝑖𝑐𝑖

𝑁

𝑖=0

                                                                   (27) 

9. Sınıflandırma olasılıkları ve oranları sırası ile; 

𝑃𝐹𝑃 =
𝐸𝐹𝑃
𝐸𝑇

                                                                             (28) 

𝑃𝐹𝑁 =
𝐸𝐹𝑁
𝐸𝑇

                                                                            (29) 

𝑇𝑃𝑅 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁
                                                                            (30) 

𝑇𝑁𝑅 =
𝑇 𝑁

𝑇𝑁 + 𝐹𝑃
                                                                            (31) 

Mathews Korelasyon Katsayısı; 

 

𝑀𝐶𝐶 =
𝑇𝑃 ∗ 𝑇𝑁 − 𝐹𝑃 ∗ 𝐹𝑁

√(𝑇𝑃 + 𝐹𝑃)(𝑇𝑃 + 𝐹𝑁)(𝑇𝑁 + 𝐹𝑃)(𝑇𝑁 + 𝐹𝑁)
(32) 

 

8. İyileştirme katsayısı(p); 

𝑝 = [𝑙𝑜𝑔 (
1 − 𝜀𝑡
𝜀𝑡

)] (
1 − 𝑃𝐹𝑁
𝑃𝐹𝑃

) ∗ 𝑀𝐶𝐶                            (33) 

  2.  Aşama: Bolzano ya  da yarılama  ve  ikiye  bölme  yöntemi 
olarak  ifade  edilen  optimizasyon  tekniği  kullanılarak  elde 
edilen alıcı gücünün alt ve üst sınırları kullanılarak optimum

eşik değeri yeniden tanımlanır.   
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𝜆𝑖
𝑛𝑒𝑤 = 𝜆𝑖

𝑜𝑝𝑡
± 𝑝𝑖 [

min (𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑖) + max (𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑖))

2
]   (34) 

3. Aşama: Algılama performansı test edilir. Algılama 

performansında artış varsa eski eşik değerin yerini yenisi alır. 

Bu işlem algılama başarımında değişim olmaması durumunda 

sonlandırılır. Bunun sonucunda optimum eşik değer elde 

edilmiş olur. 

 

III. BAŞARIM ANALİZİ VE NÜMERİK SONUÇLAR 

Spektrum boşluklarının doğru bir şekilde algılanması 

bilişsel radyonun verimli bir şekilde çalışması için çok 

önemlidir. Bu bölümde önerilen enerji algılama tabanlı 

çevrimiçi öğrenme algoritmasının başarımı farklı 

sönümlemeli kanallar için yapılarak elde edilen sonuçlar 

sunulmuştur.  

Şekil 4’de SNR=-10dB ve L=500 örnekleme için yanlış 

alarm olasılığına karşılık gelen algılama olasılığına ilişkin 

alıcı işletim karakteristik eğrisi (ROC), AWGN kanal için 

elde edilmiştir.  

 
Şekil 4. AWGN kanal için ROC Eğrisi 

Şekil 5’de SNR=-10dB ve L=500 örnekleme için yanlış 

alarm olasılığına karşılık gelen algılama olasılığına ilişkin 

alıcı işletim karakteristik eğrisi (ROC), Rayleigh kanal için 

elde edilmiştir.  

 

Şekil 5. Rayleigh kanal için ROC Eğrisi 

Şekil 6’da SNR=-10dB, m=3 ve L=500 örnekleme için 

yanlış alarm olasılığına karşılık gelen algılama olasılığına 

ilişkin alıcı işletim karakteristik eğrisi (ROC), Nakagami-m 

kanal için elde edilmiştir. 

 

Şekil 6. Nakagami-m kanal için ROC Eğrisi  

 Ayrıca, IEEE 802.22 WRAN bilişsel radyo standardı 

dikkate alınarak,  𝑃𝑓𝑎=0.1 için eşik değer ve algılama 

olasılıkları literatürde önerilen dinamik eşik değer modeli ile 

karşılaştırmalı olarak Tablo.1, Tablo.2 ve Tablo.3’de 

verilmiştir. 

Tablo 1. AWGN Kanal için eşik değer ve algılama olasılığı 

𝑃𝑓𝑎=0.1 Algılama Olasılığı 

(𝑃𝑑) 

Dinamik Eşik Değeri(λd) 1.0573 0.7250 

Çevrimiçi Öğrenme Eşik 

Değeri(λyeni) 

1.0499 0.7643 

 

Tablo 2. Rayleigh Kanal için eşik değer ve algılama olasılığı 

𝑃𝑓𝑎=0.1 Algılama Olasılığı 

(𝑃𝑑) 

Dinamik Eşik Değeri(λd) 15.9872 0.1890 

Çevrimiçi Öğrenme Eşik 

Değeri(λyeni) 

14.6324 0.2538 

 

Tablo 3. Nakagami-m Kanal için eşik değer ve algılama olasılığı 

𝑃𝑓𝑎=0.1 Algılama Olasılığı 

(𝑃𝑑) 

Dinamik Eşik Değeri(λd) 518.0252 0.6803 

Çevrimiçi Öğrenme Eşik 

Değeri(λyeni) 

516.7996 0.6885 

 

 

    

 

IV. SONUÇ VE TARTIŞMA

  Bu  çalışmada  spektrum  algılama  probleminin  çözümü 
için  yeni  bir  optimum  eşik  değer  modeli  geliştirilmiştir.

Enerji  algılama  tabanlı çevrimiçi öğrenme  algoritmasının
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kullanılarak optimum eşik değer ifadesi için yeni 

matematiksel ifadeler türetilmiştir. Önerilen yöntemin farklı 

sönümlemeli kanallar üzerinde spektrum algılama başarım 

analizi yapılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda, bilişsel 

radyo sistemlerin algılama performansında kayda değer bir 

iyileşme olduğu görülmüştür.  
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Abstract – Multiple imputation (MI) is increasingly being used as a sophisticated tool to handle missing data in the recent 

years. The standard MI techniques use Bayesian sampling methods for making posterior draws for the imputations and analyse 

the imputed data sets under a frequentist framework. However, the software packages that are used to implement these 

techniques are not yet fully flexible to account for the non-normality of the incomplete variables in repeatedly measured data 

sets. Multiple imputation can be performed in a fully Bayesian modelling context, which offers a flexible alternative in terms 

of fitting hierarchical non-normal imputation models. This work is motivated by an observational cohort study which consists 

of different types of incomplete time-varying variables, such as skewed continuous, ordered and unordered categorical 

variables. These variables were imputed using hierarchical Bayesian imputation models, such as multivariate truncated normal, 

gamma, multinomial and logistic. The estimates of the analysis model obtained with fully Bayesian imputation method were 

compared to standard MI methods, which assume normality of the incomplete variables. In addition, the performance of the 

fully Bayesian imputation was evaluated with a simulation study, under different settings of incomplete data.   

 

 

Keywords – missing data, multiple imputation, Bayesian imputation, repeated measures, missing at random 

 

I. INTRODUCTION 

       Missingness is a very common problem in repeated 

measures studies, especially when there are vulnerable 

patients which are difficult to follow. Multiple imputation 

(MI) is increasingly being used as a sophisticated tool to 

handle missing data in the recent years [1]. The standard MI 

techniques use Bayesian sampling methods for making 

posterior draws for the imputations and analyse the imputed 

data sets under a frequentist framework. However, the 

software packages that are used to implement these 

techniques are not yet fully flexible to account for the non-

normality of the incomplete variables in repeatedly measured 

data sets. Multiple imputation can be performed in a fully 

Bayesian modelling context, which offers a flexible 

alternative in terms of fitting hierarchical non-normal 

imputation models as well as specifying a correlation 

structure which conforms to the true correlation of the 

repeatedly measured data set [2].  

 In this study, the estimates of the analysis model obtained 

with fully Bayesian imputation method were compared to 

standard MI methods, which assume normality of the 

incomplete variables. In addition, the performance of the 

fully Bayesian imputation was evaluated with a simulation 

study, under different settings of incomplete data.  

. 

II. MOTIVATING DATA SET 

The continuity of care data was collected to investigate 

the association between continuity of cancer care and various 

health outcomes. It was an observational cohort study with 

199 cancer patients, assessed at 5 time points over 12 months. 

51% of the time points had at least one incomplete variable, 

and 15% of the time points had outcome fully observed but at 

least one incomplete explanatory variable. In Table 1 the 

variables are described. The study outcome was a continuous 

variable, with a 39% of missingness. The explanatory 

variables health need scores are continuous but has skewed 

distributions. They are repeatedly measured and have 

significant amount of missingness. The repeatedly measured 

categorical variables include mental health score and 

treatment phase.   

Table 1. Descriptives of the data set 

Variable Description  Variable type 

Mean 

(SD) 

% of 

missing 

values 

concare 
Continuity of 

care score 
Normal 

50.6 

(9.4) 
39.1 

phys 
Physical need 

score 
Right skewed 

10.7 

(4.7) 
34.6 

psyc 
Psychological 

need score 
Right skewed 

19.6 

(8.6) 
35.7 

hltsys 
Health system 

need score 
Right skewed 

19.2 

(6.7) 
35.9 

satis 
Satisfaction 

score 
Left skewed 

41.5 

(7.8) 
   34.7 

ghq 
Mental health 

status 
Binary -    36.1 

trtphase Treatment phase Categorical -    32.8 

site Cancer site Categorical -     0.0 

440



Kalaycioglu., A Bayesian imputation approach for handling missing data in repeatedly measured categorical variables, ISAS2018, Antalya, 

Turkey 

 

III. MATERIALS AND METHOD 

      Multiple Imputation replaces each missing value with a 

set of plausible values that represent the uncertainty about the 

right value to impute, via imputation models. These multiply 

imputed data sets are then analysed by using standard 

procedures for complete data and combining the results from 

these analyses [1]. 

A. Multiple Imputation using Multivariate Normal 

Imputation Models (MVNI) 

 

MVNI uses a hierarchical multivariate normal imputation 

model which treats the incomplete variables as multivariate 

responses of the imputation model [3]. Binary and ordinal 

variables are imputed assuming a latent normal structure via a 

probit link which links into the multivariate normal 

imputation model. For imputing a nominal variable, say X1 

with s categories, s independent latent normal variables are 

generated according to a probability rule [4]. At each MCMC 

update a latent normal value is drawn and the missing values 

in X1 are imputed using the probability rule.  

The analysis model is defined as a random intercepts 

model: 

concareij = β0+ β1physij + β2psycij + β3hltsysij + β4satisij + 

β5ghqij + β6trtphaseij+β7lungij + β8colorectalij + β9periodij + ui 

+ eij,  

eij~N(0, σe
2),  

uj~N(0, σu
2), i=1,...,199 and j=1,…,5.         

 

B. Imputation by Chained Equations (ICE) 

ICE  uses univariate or in other words separate regression 

models which treats each incomplete variable as response. 

Software is developed for imputing repeatedly measured 

continuous variables using random-effects imputation models 

in R software (Random-effects ICE) [5]. However when there 

are incomplete binary/categorical variables in dataset, there is 

no software implementation which fits random-effects 

logistic imputation models. Therefore fixed effects univariate 

imputation models are used for imputing repeatedly measured 

variables. However, using fixed effects imputation models 

requires an adjustment for repeated measurements.  

Therefore the repeated measurements data set is 

converted to ‘wide’ format. Then separate fixed-effects 

imputation models for each time point are fitted, and    

preceding and following time points are used as predictors in 

the imputation model [6]. 

C. Bayesian MI with univariate hierarchical imputation 

models 

As the standard MI methods have limitations in terms of 

imputing non-normally distributed repeatedly measured 

incomplete variables, a fully Bayesian imputation models are 

proposed as they offer a flexible alternative in terms of fitting 

hierarchical non-normal imputation models [2,7]. For right 

skewed variables (i.e. phys, psyc and hltsys) univariate 

gamma imputation models are used as follows: 

 

 physij~Gamma (μij
imp2

τ, μij
imp

τ)                                             

log(μij
imp

) = γ0i + γ1concareij + γ2site: lungi + γ3site: coli 

                        +γ4periodij , 

 

where a N(μγ0

imp
, σγ0

imp2

) prior is specified for the random 

intercept γ0i. Covariance structure is imposed on the inverse 

of the variance, i.e. precision parameter τ, with Gamma(0.01, 

0.01) prior. Non-informative N(0, 106) priors were specified 

for the regression coefficients, γk(k=1,2,3,4) and μγ0

imp
.  

For the other skewed variables the following imputation 

models are used: 

 skewed variableLeft satis: Truncated normal 

imputation model. 

 Binary variable ghq: Logistic imputation model 

 Categorical variable trtphase: Multinomial logistic 

imputation model  

 

IV. RESULTS 

The continuity of cancer care data set is analysed using 

different MI methods. Data analysis with Bayesian and 

MVNI methods provided significantly different results. The 

data set could not be analysed with ICE, due to overfitting 

problem in the data set.  

 
Table 2. Results from the case study 

 

Analysis Method 

 

Bayesian MI MVNI 

Variables �̂�𝑘 SE(�̂�𝑘) �̂�𝑘 SE(�̂�𝑘) 

phys -0.140 0.128 -0.198 0.131 

psyc -0.169 0.041 -0.207 0.049 

hltsys -0.077 0.056 -0.060 0.058 

satis  0.498 0.057 0.394 0.068 

ghq = 1 -2.047 1.050 -1.619 1.017 

trtphase = 1 -3.027 1.273 -1.573 1.506 

trtphase = 2 -3.695 1.339 -1.275 1.650 

trtphase = 3 -0.222 0.793 0.951 1.819 

trtphase = 4 -0.803 1.889 2.362 2.226 

 

In order to evaluate the performance of the fully Bayesian 

MI in the case of non-normally distributed incomplete 

repeatedly measured explanatory variables a simulation study 

is conducted and the results are compared with all available 

case analysis (AC), MVNI and ICE.  

 

Simulation Strategy: 1000 data sets with 199 subjects 

were simulated according to: 

 

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑎𝑟𝑒𝑖𝑗 = −0.100 × 𝑝ℎ𝑦𝑠𝑖𝑗 − 0.175 × 𝑝𝑠𝑦𝑐𝑖𝑗 − 0.085 

× ℎ𝑙𝑡𝑠𝑦𝑠𝑖𝑗 +  0.400 × 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑖𝑗 

                   +0.200 × 𝑔ℎ𝑞𝑖𝑗  +  0.006 × 𝑙𝑢𝑛𝑔𝑖 + 0.010 × 

                        𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑙𝑖 −  0.100 × 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑗 +  𝑢𝑗 + 𝑒𝑖𝑗 

with eij~N(0, 0.72), uj~N(0, 0.42), i=1,...,199 and j=1,…,5 

 

Missing at random (MAR) data were generated with 50% 

of the time points having missing values. The missingness in 

each variable was imposed using logistic models that defines 

probability of missingness. 
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The simulation study showed that for incomplete binary 

variables MVNI assuming normality provides biased results, 

whereas imputing these variables using the univariate 

Bayesian logistics models as imputation models provided 

almost unbiased results (Fig. 1). For imputing the skewed 

incomplete variables, univarite Bayesian non-normal 

imputaion models provided the least biased results in general. 

The results of the simulations were also compared in terms of 

coverage and root mean squred errors of the resgression 

coefficients of the analysis model. For handling non-normal 

and categorical incomplete variables the proposed fully 

Bayesian imputation models were appeared to have the 

highest coverage and root mean squared error rates compared 

to standard MI methods and AC analysis.  

 

 

 
Fig. 1. Box-plots of absolute bias obtained with different 

methods. 

V. CONCLUSION 

In this study, a fully Bayesian MI is proposed for 

handling non-normally distributed incomplete variables. 

The simulation study showed promising results in the 

favour of the proposed methodology. That is, the 

Bayesian MI may be preferable when there is a mixture of 

incomplete continuous and categorical variables in the 

repeatedly measured data, particularly for categorical 

variables. The Bayesian method also offers flexibility 

regarding the choice of distributions for the continuous 

variables, which may be useful when handling non-

normal continuous variables with missing values. It is 

important to consider the appropriateness of the chosen 

distributions carefully, as an incorrect choice may lead to 

bias. 
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Özet – Halıcılık; Anadolu’nun birçok yöresinde olduğu gibi, Aksaray ve çevresinde de köklü bir geleneğine sahiptir. Aksaray 

Selçuklular devrinden beri ünlü bir halı merkezidir. Bu gelenek Osmanlı döneminde de de sürmüştür. Halının ana malzemesi 

yün olup, Aksaray’ın dağ ve ova köylerinde yaşayan ve koyun yetiştiriciliği ile uğraştıkları için koyunlardan yılda bir kereye 

mahsus yapılan kırkım işlemi ile elde edilen yünler dokumalarda ham madde olarak kullanılmaktadır. Aksaray yüzyıllardan beri 

dokuma merkezlerinden biri olarak bilinmektedir. Aksaray halıları denince akla ilk olarak Taşpınar dokumaları gelir. Ancak 

yapılan alan araştırmalarında durumun böyle olmadığı görülmektedir. Aksaray’da adının bilinmediği hatta hiç duyulmadığı, gün 

yüzüne çıkmamış dokuma bölgeleri, dokuma isimleri ve motifleri vardır. Bunlardan biri de Belisırma kasabasıdır.  

 

Belisırma köyünde yastık, minder, çeyrek, taban ve farklı tekniklerde dokunmuş kilim çeşitleri bulunmaktadır. Özellikle de 

dokumalarda kullanılan motifler dokumalara ismini vermiştir. Örneğin güllü halılar, yıldızlı motifli halılar bu bölgede en yoğun 

dokunmuş ve dokumalara adını veren örnekleridir. Bu dokumaların yanında bölgede Taşpınar ve arısama dokuma örnekleri de 

görmek mümkündür. Dokumalarda kullanılan ipleri ise kendi yöntemleri ile farklı bitki ve meyvelerden doğadan elde etmeleri 

de dokumaların kalitesini artırmaktadır. 

 

Ancak yaklaşık yirmi- otuz yıldır dokuma yapılmayan köyde günümüzde sayısı çok az hatta yok denilecek kadar az üretim 

yapılmaktadır. Dokuma ev ekonomisine destekten çok boş zamanlarını geçirmek için yapılan çalışmalar olarak görülmektedir. 

 

Yapılan araştırma ile Belisırma köyünde bulunan dokumaların; desen ve renk kompozisyonları, kullanılan motifler, dokumalarda 

kullanılan iplerin boyanmasında kullanılan doğal boyar maddeler, dokumaların ve dokuma sanatının günümüzdeki durumu 

hakkında veri toplanması yapılmış, yapılan bilgilerin paylaşımı amaç edinilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler- Belisırma, el dokuması, motif, halı, Aksaray 

 

AKSARAY-BELİSIRMA OF WEAVINGS 

Abstract – Tapestries; As well as being in many parts of Anatolia, Aksaray and its surroundings have a long tradition. Aksaray 

is a famous carpet center since the Seljuk period. This tradition continued during the Ottoman period. The main material of the 

carpet is wool, and the wool obtained by shearing from the sheep once a year is used as raw material in the weeds because they 

live in mountain and plain villages of Aksaray and they are dealing with sheep breeding. Aksaray has been known as one of the 

weaving centers since centuries. As for  

 

Aksaray carpets, Taşpınar weaves are the first to come to mind. However, it seems that this is not the case in field research. In 

Aksaray there are weaving zones, weaving names and motifs whose name is not known or even never heard. One of them is 

Belisırma town. 

 

In Belisırma village there are pillow, cushion, quarter, base and different types of kilim woven in different techniques. In 

particular, the motifs used in weaving have given the name of weaving. For example, royals, motifs with star motifs are the most 

intensely woven and weaving examples in this region. In addition to these weaves, it is also possible to see examples of weaving 

in the region of Taşpınar and Arisama. On the other hand, the yarns that are used in the woven are obtained from the different 

plants and fruits by their own methods, thus increasing the quality of the weaves. 

 

However, in the village, which has not been woven for about twenty-thirty years, there are very few productions today. Woven 

is seen as work done to spend too much leisure time supporting the home economics. 

 

With the research done, the textiles found in Belisırma village; design and color compositions, motifs used, natural dyestuffs 

used in dyeing of the wefts used in weaving, data on the present state of weaving and weaving art have been collected, and the 

aim of sharing the constructed information has been aimed. 

 

Key Words- Belisırma, hand weaving, motif, carpet, Aksaray 
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I. GİRİŞ 

Aksaray, Hristiyanlığın daha ilk yıllarında önemli bir din 

merkezi olmuştur. Kayserili Basilus ve Nazianzos’lu 

Gregorius gibi mezhep kurucuları 4. yy. da burada 

yetişmişlerdir. Mısır ve Suriye sisteminden ayrı bir manastır 

hayatının kurallarını bunlar tespit etmişlerdir. Böylece Yunan 

ve Slav sistemi doğmuştur. Mısır ve Suriyeli rahiplerin dünya 

ile olan ilişkilerini kesmelerine rağmen Basilus ve 

Gregorius’un rahipleri dünya ile olan ilişkilerini 

kesmiyorlardı. Bu yeni anlayışın yeri Belisırma idi. Gregoriusi 

teslis inancına yeni bir izah getirerek Hz. İsa’nın tanrılığı 

tartışmasında İznik toplantısı görüşlerine kuvvet kazandıran 

fikirler ileri sürdü. Böylece Hristiyanlık tarihinde öncü bir aziz 

oldu. Gregorius’un yetiştiği kayalık bölge (Belisırma, Ihlara, 

Gelveri) Manastır ruhuna uygun, kayalara oyulan kiliseler 

topluluğu haline geldi. Arap akınlarına karşı, Hasandağındaki 

müdafaa kaleleri karşı koyunca bu kiliseler ibadet merkezi 

durumlarını devam ettirdiler. 

 

 

  

Resim 1. Belisırma Köyü 

 ( https://www.google.com.tr/search?q=aksaray+belisırma+köyü&rl 

28Ağustos 2017) 

 

Vadiye  çok yakın olan Hasan Dağı ve çevresi, I. ve 

II.  jeolojik zamanlarda  oluşmuştur. Neojen  (Genç  Tersiyer ) 

ve IV. Zamanda oluşan yükselmelere karşın havzalar oldukça 

düşük kalmıştır. Hasan  Dağı volkanının püskürmesine neden 

olan tektonik hareketler sonunda çevre yüzeyini geniş bir 

volkanik tabaka kaplamıştır. Aynı hareketler sırasında 

kalkerin basınç ve sıcaklık etkisiyle yarattığı kırık hattan 

fışkıran doğal sıcak suyu, Yaprakhisar ve Ihlara arasında 

bulunan Ziga Kaplıcaları’nda görebiliriz. Çevrenin yapısal 

karakterini derşnden etkileyen volkanik püskürtme 

sonucu  oluşan tüf taşları, rüzgar, erozyon ve diğer doğa 

etkenleri ile aşınmış, Selime ve Yaprakhisar’da  karşımıza 

çıkan değişik görünüm ve renklerde Peri Bacaları’nı 

yaratmıştır. Tektonik hareketler, bazı yerlerde yumuşak tüfün, 

bazı yerlerde gri yeşil  ve kahverenginin tonlarının hakim 

olduğu ve iri taneler halinde ufalanan kayaların kapladığı 

alanları çöküntüye uğratmıştır. Ihlara vadisi boyunca ilerleyen 

Melendiz Çayı da bu tür çökmenin sonucu oluşan kanyon 

vadinin tabanını oyarak daha büyük bir derinlik kazanmıştır. 

Yer yer 100 veya 120 metre derinliğe varan vadiyi ikiye 

bölerek akan Melendiz Çayı ilk çağlarda bu 

ırmağa  “Kapadokya Irmağı”  anlamına gelen  “Potamas 

Kapadokus” denilirdi. Aksaray yakınlarında “Uluırmak” adını 

alarak Tuz Gölüne ulaşır(Demircioğlu, sözlü görüşme, 

07.07.2017). 

Belisırma köyü Aksaray merkeze 42 km, bağlı olduğu 

Güzelyurt İlçesine 11 km uzaklıkta olup, Ihlara vadisi içinde, 

önceleri kuzey yakasına yerleşmiş daha sonra halkın imkanları 

geliştikçe yukarı düzlük alana yerleşmeye başladığı tarihi 

yerleri olan bir köydür. Halen daha eski evlerde oturmakta 

olan aileler de vardır. Vadi içerisinde turistlere ve gelen 

misafirlere restorasyonlar açarak bölgeye has yemek çeşitleri 

ile hizmet vermektedirler. (Görür, sözlü görüşme, 

16.07.2017).  

 

Ihlara vadisinin devamı olan Belisırma köyünde tarihi 

kiliseleri de içinde barındırmaktadır. Bunların başında Ala 

Kilise ve Direkli kilise gelmektedir. Köyde yaşayan halk 

tarımcılık, bağcılık ve hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. 

Elinde sanatı olanlar başta Ankara olmak üzere ülkenin birçok 

vilayetinde çalışmaktadırlar. Yurt dışında çalışan insanlarda 

vardır(Görür, sözlü görüşme, 16.07.2017).  

 

Ihlara Vadisi ve çevresi, Hasan Dağı volkanizması ile 

şekillenen fosil peyzajın Hıristiyanlığın ilk dönemlerinden 

itibaren oyularak barınma ve ibadet yeri olarak kullanılması 

sonucu oluşan kültürel peyzaj değerleri bakımından zengindir. 

Ihlara Vadisi ve çevresi özellikle sahip olduğu kültürel peyzaj 

değerleri sebebiyle, yılda yaklaşık 200.000 kişi tarafından 

ziyaret edilmektedir. Ancak; vadinin turistlere, Kapadokya 

turlarının sadece birkaç saatlik kısmında sunulması sebebiyle, 

yerel halkın turizm faaliyetleri içinde yer alamaması çalışma 

alanının problemini oluşturmaktadır. Bölgenin sahip olduğu 

zengin kültürel peyzajın yerel halkın turizm faaliyetlerine 

katılımını sağlayacak şekilde, turist beklentileri de göz önünde 

bulundurularak turistik ürün olarak sunulması 

 

 

 

 

 

 

 

beklenmektedir(Uzun-Somuncu,2012,s:114).

Aksaray çevresinde 1950 yıllarından bu yana dokunan halılara 
Aksaray halıları denilmektedir. Bu halılar Aksaray merkez ve 
Aksaray’a  bağlı  Armutlu,  Amarat,  Çardak,  Emirgazi,  Eskil, 
Eşmekaya,  İncesu,  Gine,  Gözlükuyu,  Karataş,  Kırgıl, 
Kutluköy, Sinasa, Sultanhanı, Taşpınar, Ulukışla, ve Yeşilova 
köylerinde dokunmaktadır. Bunların içinde Gelveri, Yeşilova, 
Kutluköy  ve  Taşpınar  halıları  en  çok  tanınanlarıdır  (Deniz, 
2013, s:178).

Aksaray  yöresi  halılarında  görülen  sandık  bölümü,  Doğu 
Anadolu Bölgesi’nde Sivas dışında pek kullanılmaz. Taşpınar 
halıları genellikle göbeklidir. Halıların çeşitlerine göre değişen 
göbek şekilleri zaman içinde yöredeki köyleri de etkilemiştir. 
Günümüzde  Taşpınar  modeli  dokuyan  Aksaray’a  bağlı 
Kutluköy  (Yörük  Köyü),  Yeşilova  ve  Amarat  (Yenikent)

halılarında  da  benzer  hususiyetler  bulmak  mümkündür

(Öztürk, 1985, s:267).

Aksaray  Selçuklular devrinden beri ünlü bir halı  merkezidir. 
Bu  gelenek  Osmanlılar  devrinde  de  sürmüştür.  Yörede, 
devrinde  yatak  ve  yorgan  yerine  kullanılan  ve  bugün  halk 
arasında desenlerinden dolayı it izi veya kedi izi desenli halı

adıyla isimlendirilen halılar mevcuttur (Aslanapa, 1972, s:12). 
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İç Anadolu Bölgesi halılarında bitkisel doğal boyanın elde 

edilmesindeki yöntemler ve kullanılan malzemeler çeşitlilik 

gösterir. Taşpınar’da dokuma tezgâhına ıstar veya hana denir. 

1960 yıllarına kadar Aksaray çevresindeki her köyde kertme 

ıstar denilen dik ve yarı yatık tezgâhlar kullanılmış, bu 

tarihlerden sonra ağaçtan yapılmış modern tezgâhlar 

yaygınlaşmıştır (Deniz,2013,s:184). 

 

Halı desenleri 1960 yıllarına kadar Aksaray çevresindeki her 

köyde özgün bir karaktere sahipken, bu tarihlerden sonra 

Taşpınar halısı modeli yaygınlaşmıştır. Günümüzde de 

Taşpınar halısı modeli uygulanmaktadır: Desenlerin büyük bir 

bölümünün nasıl ortaya çıktığı bilinmemektedir. Ancak, bu 

desenlerin bir süre sonra yöre köylerde de kullanılmaya 

başlamasıyla, yapılan yeni ilavelerle çoğaltıldığı inancındayız. 

Sözgelimi 1950 yıllarında Konya, Kırşehir gibi merkezlerin 

etkisiyle yaygınlaşan manzara motifleri 1960 yıllarından sonra 

Kutluköy ve diğer merkezlerde de kullanılır hale gelmiştir. 

Manzara deseni Taşpınar halılarında 1950 yıllarından sonra 

gelişmeye başlamıştır. Muhtemelen, manzara desenleriyle 

ünlü Kırşehir ve Konya yöresi halıları örneklik etmiştir. 

Özellikle Konya üslûbu daha etkilidir (Arık, 1983, s. 23). 

II. BELİSIRMA EL DOKUMALARININ 

SINIFLANDIRILMASI 

Belisırma halıları taban, minder, yastık, heybe ve kilim 

dokumalar  dokunmuştur. Yörede bordürlere ayak, dikdörtgen 

çerçeveye sandık, kompozisyonun merkezine yerleştirilen 

madalyona göbek ve iç içe geçmiş zeminlere ise top adı 

verilmiştir.   

 

Dokumalar da desen kağıdı kullanılmadan daha önceden 

dokunmuş halılar desen olarak kullanılmaktadır. Desen 

dokumaların içinde birden fazla göbek ve ayak 

kompozisyonunun yanı sıra değişik suyolu gibi motifler yer 

almaktadır(Görür, sözlü görüşme, 16.07.2017).  

 

Belisırma El Dokuması Halıların Çeşitleri 

 

Taban halısı: Büyük oda veya salona sermek için dokunur. 

Yaklaşık 3.50 x 2.10 -3.60 x 2.20 veya 400 x 2.30 cm. 

ölçülerindedir. Büyüklüğü 6-10 m2 arasında değişir. 

Genellikle 13-16 çile ipten dokunur. Çoğunlukla göbeklidir. 

Göbek şekli taban göbek adıyla isimlendirilir(Yeşildal, sözlü 

görüşme, 17.07.2017). 

 

 

 
Fotoğraf 1.Taban halısı dokuma örneği(Kılıç 

Karatay, 2017). 

 

Minder halısı: Yere veya eve gelen misafirin altına sermek 

için dokunur. İçi yün ile doldurulan minderler genellikle 70 x 

70veya 60X60 cm. ölçülerindedir. Son yılarda 40 x 40 cm. 

boyutlarında sandalye minderleri de dokunmaktadır (Yörük, 

sözlü görüşme, 17.07.2017) 

 

 
Fotoğraf 2. Minder halısı dokuma örneği(Kılıç 

Karatay, 2017). 

 

Yastık halısı: İnsanların otururken sırtını duvara dayamak 

üzere dokunmuş halılardır. Genellikle 110 x 50-60 cm. 

boyutlarındadır. Eski örnekleri göbekli, zincirli desenleriyle 

tanınır. Günümüz yastık halılarında benzer desenlere 

rastlanmaktadır(Yörük, sözlü görüşme, 17.07.2017). 

 
Fotoğraf 3.Yastık halısı dokuma örneği(Kılıç 

Karatay, 2017). 

 

 

Heybe dokuması: İçinde eşya taşımak için kullanılır. Eskiden 

ağız kısımları deri ile kaplanır ve kilitlenirdi. Günümüzde çok 

az dokunmaktadır (Söyler, sözlü görüşme, 16.07.2017). 

 
Fotoğraf 4. Heybe halısı dokuma örneği(Kılıç 

Karatay, 2017). 

Kilim dokumaları 
Türklerde kilim dokuma bilinen en eski el sanatlarımızdan 

biridir. Köydeki kilim dokuma örneklerinde cicim ve zili 
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tekniği ile halı dokumalarda kullanılan pıtrak, çengel gibi 

motiflerin yer aldığı kompozisyonlar dokumalarda yer 

almıştır. 

 
Fotoğraf 4. Kilim dokuma örneği(Kılıç Karatay, 

2017). 

 

Ayrıca köyde eskiden beri süregelen önemli bir gelenek vardır. 

Köyde hemen hemen her evde kilim dokuması görmek 

mümkündür. Çünkü köyde cenaze olması durumunda cenaze 

sahibi cenazesini kilim dokumalara sarar sonrasında 

defnedildikten sonra o dokumayı camiiye bağışlanır ve o 

dokuma artık camiinin envanter kayıtlarına geçmektedir. 

Ancak birkaç yıl önce köy camiinde bulunan el dokuması 

örnekleri ihale ile satılmış artık camiide el dokumasının yerini 

makine dokumalar almıştır (Görür, sözlü görüşme, 

16.07.2017).  

 

Çuval (Torba)Dokuması 

 

Torba ve heybe dokuma geleneği Anadolu dışında Orta 

Asya’da yaşayan Türk Cumhuriyetlerinde ve diğer akraba 

Türk boylarında da vardır. Çoğunlukla horjun, horcun, korcun 

olarak bilinen bu dokumalar çözgü yüzlü cicim tekniğinde 

dokunmaktadır. Türkmenistan da mafraşa benzeyen 

dokumalar çoğunluktadır (Deniz, 2007, s:4). 

 

Çuval dokumalar genellikle un, arpa gibi tahılları saklamak 

amacıyla kullanılmaktadır.  

 
Fotoğraf 5. Çuval(Torba) dokuma örneği(Kılıç Karatay, 

2017). 

III. BELİSIRMA EL DOKUMALARININ RENK, DESEN 

VE MOTİF ÖZELLİKLERİ 

Belisırma halılarda desenler ezbere ya da daha önceden 

dokunmuş sadece desenleri içeren “örneklik” adı verilen 

halılara bakılarak dokunmaktadır. Köyde dokunan 

dokumalarda Taşpınar dokuması ve Arısama dokuması 

halılarının renk kompozisyonlarında kullanılan renkler 

egemen olup, en çok kullanılan renkler kırmızı, lacivert, yeşil, 

gri, kahverengi, mavi ve beyaz olup, dokumalar yıldız halısı, 

top halısı, Taşpınar halısı, Arısama halısı,cicim ve düz dokuma 

kilimler gibi adlarla anılan desenler yaygın olarak 

dokunmaktadır. Belisırma köyünde bulunan dokumalarının 

çoğu halılar köşe göbeklidir (Aslan, sözlü görüşme, 

16.07.2017) 

Renkler şu şekilde elde edilir.  

 

Kırmızı: Sergele kökü diye bilinen Kök boya bitkisinden 

elde edilir. Kök boya su dolu bir kazan içinde ip ile birlikte 

kaynatılır (Görür, sözlü görüşme, 16.07.2017).  

 

Kahverengi: Palamut ve şap ile birlikte kaynatılır. İçerisine 

boyanacak ipler katılıp yeniden kaynatılır. Kahverengi bir renk 

ortaya çıkar (Aslan, sözlü görüşme, 16.07.2017).  

 

Açık kahverengi (cevt): Yörede yetişen ve halk arasında cevt 

adıyla tanınan, boyacı bir bitkiden elde edilir. Cevt 

bulunmadığı zaman pelitden de (palamut) yapılır (Özmel, 

sözlü görüşme, 16.07.2017).  

 

Gri (pisi tüyü): Halk arasında gri renk pisi tüyü adıyla 

tanınır. Siyah ve beyaz yünün karıştırılarak elde edilir 

(Yeşildal, sözlü görüşme, 17.07.2017). 

 

Yeşil: Domatesin sapı ve kökünden elde edilir (Aslan, sözlü 

görüşme, 17.07.2017). 

 

Sarı: Soğan kabuğunun ip ile birlikte şap atılan su ile 

kaynatılmasından elde edilir. Aynı zamanda ceviz kökü ve 

ceviz zarının kullanıldığı da olmuştur (Görür, sözlü görüşme, 

16.07.2017).  

 

Hardal sarısı: Ceviz, kayısı ve diğer meyve ağaçlarının kök 

diye bilinen kısımlarındaki uçları ile soğan kabuğunun birlikte 

kaynatılmasından elde edilir. Köklerin kullanılmasının nedeni 

renkleri sabitlemek içindir. Genelde yabani olarak yetişen ve 

ev önleri veya avlu içlerini süpürmek için toplanan, yöre halkı 

dilinde süpürgelik adı verilen yeşil çok dallı ve yapraklı 

bitkinin ip ve su ile birlikte kaynatılmasından elde edilir 

(Görür, sözlü görüşme, 16.07.2017).  

 

Lacivert: İp şap ve sirke ile birlikte kaynatıldıktan sonra 

karışım içine lacivert renkli sentetik boya katılıp tekrar 

kaynatılır (Özmel, sözlü görüşme, 16.07.2017).  

 

Siyah: Siyah koyunun yününden veya sentetik kumaş boyası 

ile elde edilir. (Yörük, sözlü görüşme, 17.07.2017). 

 

IV. DOKUMALARIN MOTİFLERE GÖRE 

SINIFLANDIRILMASI 

 

Belisırma köyünde yapılan alan araştırmasında elde edilen 

dokuma örneklerinde dokumalarda kullanılan motiflerin 

dokumalara ismini verdiği belirlenmiştir. Güllü, yıldızlı ve 

göbekli gibi isimler yöredeki dokumacıların doğadaki 

nesnelere benzetmesi sonucu verdiği isimlerdir. 
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Yıldızlı halıları 

Zemin kısmında kullanılan motifin yıldıza benzetilmesi 

sonucunda bu ismi almış yastık ve minder dokumalarda yoğun 

kullanılmaktadır (Görür, sözlü görüşme, 16.07.2017).  

 
Fotoğraf 6. Yıldızlı halısı dokuması(Kılıç Karatay, 

2017). 

Güllü Halıları 

 

Dokumanın zemin kompozisyonuna hakim olan motifin güle 

benzemesi sonucunda güllü halısı denilmiş ve genellikle 

yastık, minder ve taban dokumalarda kullanılmıştır. (Özmel, 

sözlü görüşme, 16.07.2017).  

 

 
Fotoğraf 7. Güllü halısı dokuması(Kılıç Karatay, 

2017). 

 

Yörede bu dokumaların dışında Taşpınar ve arısama dokuma 

örneklerine rastlamak mümkündür. Ayrıca yine Belisırma 

köyünde köken olarak Ihlara kaabası kabul edilen karpuz 

göbekli dokumaları da görmek mümkündür. 

 
Fotoğraf 8. Taşpınar dokuması(Kılıç Karatay, 2017). 

 

 

 
Fotoğraf 9. Arısama dokuması(Kılıç Karatay, 2017). 

 

 
Fotoğraf 10. Karpuz Göbekli taban dokuması(Kılıç Karatay, 

2017). 

 

V. DISCUSSION 

This should explore the significance of the results of the 

work, not repeat them. The results should be drawn together, 

compared with prior work and/or theory and interpreted to 

present a clear step forward in scientific understanding. 

Combined Results and Discussion sections comprising a list of 

results and individual interpretations in isolation are 

particularly discouraged. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. SONUÇLAR

  Geleneksel  halılarımız  günlük  kullanım  ihtiyaçlarımız 
doğrultusunda  üretilmiş,  dokuma  tekniği,  desenleri  ve 
kullanılan tekstil maddeleriyle formlarını oluşturarak kültürel 
dokumuza  paralel  olarak  zamanla  değişime  uğramıştır.  İlk 
örneklerden  günümüze  kadar  dokunan  örneklerde  Türk 
toplumun sosyolojik, psikolojik, ekonomik, coğrafik, kültürel 
değişim  ve  gelişimlerinin  yansımalarını  halılarımızda 
görülmektedir.

Köyde dokumanın bitme nedenlerine bakılacak olursa;

-İlk  olarak  bölgenin  turistik  bölge  olması  ve  halkın

çoğunluğunun yurt dışında çalışıyor ve yaşıyor olması

-Okuma düzeyinin yüksek olması

-Yeni neslin el sanatlarımıza gereken önemi vermemesi

-El  sanatlarımızı  yaşatma  çalışmalarında  yeterli  bilgi  ve

deneyime sahip olmayan kişilerin ürünleri temsil etme çabaları

-El sanatlarının değer ve öneminin yeterince kavranamaması 

Belisırma köyünde dokuma sanatı geçmişte var olmuş ancak

günümüzde  dokuması  yapılmayan  dokumalar  arasındadır.
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Ülkemizde adı bilinmeyen ilk dokuma örnekleri değildir. 

Dokumalarda kullanılan motifler yöresel olarak etkileşim 

olduğunu göstermektedir. Halkın benzettiği nesnelere bakarak 

motif üretmesi ve bunu farklı ebatta dokumalarda kullanması 

ve dokuma yaparken desen kağıdı kullanmadan ezbere veya 

görsele dayalı olarak üretmesi bu bölgede dokuma yapan 

dokumacıların başarısını göstermektedir. 

 

Dokuma sanatının yok olmasının en önemli nedenlerinden 

biri olarak usta çırak ilişkisinin eskisi gibi olmamasıdır. El 

dokuması halıcılık ata sanatımız olup teknik ve motifleriyle 

sağlam bir geleneğe dayanmaktadır. Bununla birlikte, el 

dokuması halıcılık sektörünün sorunları her geçen gün biraz 

daha artmaktadır. Geçmişte bir dokuma merkezi olan 

ülkemizde dokuma sanatı her geçen gün biraz daha değer 

kaybetmekte olup bu sorunun bir an evvel önüne geçilmelidir. 

 

Bu nedenle dokuma sanatımızı gelecek nesillere 

aktarabilmek ve yaşatabilmek için; Alanında uzman kişilerin 

bu sanatı temsil etmesi, sanatımıza gençlerimizin ilgisini 

çekecek proje ve tanıtımların yapılması, teknolojiden çok el 

sanatlarımızın değerli olduğunu ön plana çıkarmak, el 

sanatlarımızla ilgili seminerler verilmesi, Halk eğitim, 

Belediye ve Çıraklık eğitim merkezlerinde sanatlarımıza dair 

kaliteli ve etkileyici eğitimler verilmelidir. 
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Özet – Aksaray ili tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bu medeniyetlere ait izleride barındırmaktadır. 

Geleneksel olarak birçok el sanatlarımıza da ev sahipliği yapmaktadır. Bunlara örnek olarak halı, hasır, çömlek-testi yapımı, 

çorap-patik örücülüğü ve yorgancılık sanatlarını gösterebiliriz. 

Yorgancılık sanatı insanların ihtiyacından kaynaklanmış zamanla da zanaat haline gelmiştir. Yapıldıkları dönemin birer tarihi 

belgesi olan yorganlar zamanla kompozisyonlarda zenginlik kazanmış ve özellikle de çeyizlerde vazgeçilmez ürünlerden 

olmuştur. 

Ancak gelişen teknoloji, sanayinin gelişmesi, kullanılan malzemelerdeki değişim ve hazır tüketim zamanla diğer bölgelerimizde 

de olduğu gibi Aksaray ’ın kendine has el sanatlarını olumsuz etkilenmiş ve hatta kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya getirmiştir.  

 Yapılan araştırma sonucunda, Aksaray’da yorgancılık sanatını icra eden ustalar, kullandıkları araç ve gereçler, 

kompozisyonlarda kullanılan desenler ve anlamları, işlem basamakları ve günümüzdeki durumu hakkında bilgi toplanılmış ve 

toplanılan bilginin paylaşımı amaç edinilmiştir. 

Anahtar Kelimeler – Yorgancılık, Sanat, Aksaray,Geleneksel, Motif 

 

AKSARAY CITY OF QUILT ART 

Abstract – Throughout the history of Aksaray, many civilizations have hosted it and are on the traces of these civilizations. 

Traditionally many handicrafts are also being hosted. Examples are carpets, straw, pottery-making, sock-patting knitting and 

quilting arts. 

 The art of quilting has become a craft with the time that people have needed. The duvets, which are historical documents 

of the era they have made, have gained prosperity in composition over time and have become especially indispensable products 

in dowries. 

 However, as the developing technology, the development of the industry, the changes in the materials used and the 

ready consumption are in our other regions over time, Aksaray 's own handicrafts have been negatively affected and even faced 

with the danger of disappearance. 

 As a result of the research, Aksaray aims to share information about the masters who practiced the art of quilting, the 

tools and materials they used, the patterns and meanings used in composition, the steps of the process and the present situation.   

 

Keywords – Quilting, Art, Aksaray, Traditional, Motif 

 

I. GİRİŞ 

M.Ö. 7000-6000 yıllarında Neolitik devirde Anadolu 

medeniyetinin ilk izlerini gördüğümüz Konya yakınlarındaki 

Çatal höyükte Hasandağı’na dolayısıyla Aksaray’a ait 

vesikalara rastlanmaktadır. Burada Hasandağının lav 

püskürttüğünü tasvir eden bir kazıntı resme rastlanmıştır. 

Neolitik dönemde Aksaray ve çevresi iskân görmüştür. 

Kalkolitik ve eski demir devirlerinde iskan olup olmadığı 

bilinmemekle birlikte çevre köylerde (Böget ve Koçaş) bu 

döneme ait seramiklere rastlanmaktadır.M.Ö. 3000-2000 

yıllarında Anadolu’da Hatti kavmi yaşamıştır. Bu dönemde 

Asurlu Tacirler burada ticaret yapmışlardır. Aksaray’ın ilk ve 

Orta Tunç devirlerindeki durumunu Acemhöyük ören 

yerlerindeki yapılan kazılardan ve müze müdürlüğünün satın 

almış olduğu eski eserlerden öğrenmekteyiz. Bu dönemde 

Asurlu tüccarlar Mezopotamya’dan gelerek şehirlerin 

banliyölerinde ticaret merkezi kurmaya başlamışlardır. Asurlu 

tüccarlar yazıyı biliyorlardı. Pişirilmiş çamur üzerine yazılmış 

metinler, çamurun pekiştirilmesi suretiyle yapıştırılıyordu. 

Höyük. M.Ö. 3000’den itibaren iskan edilmiştir. Acemhöyük’ 

ün en parlak devirleri M.Ö.2000 yılının ilk yarısına isabet 

etmektedir.Koloni dönemlerinin sonlarına doğru, M.Ö. 1700 

yıllarında Kafkaslardan gelen, küçük şehir devletleri kuran ve 

Anadolu’da, askeri bir devlet halinde bir kavmin varlığını 

görüyoruz. Hint-Avrupalı olan bu kavmin Anadolu’da siyasi 

iktidarı ele geçirerek kurduğu devlet, eski Hitit Devletidir. 

Aksaray’da Hititlere ait eserler bulunmamakla beraber mağlup 

memleketler arasında Aksaray’ın da adı geçmektedir.Orta 

Anadolu’da MÖ.13.yy. sonlarına kadar devam eden Hitit 
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egemenliği M.Ö. 2.yy.da batıdan (Trakya) gelen ve deniz 

kavimleri olarak bilinen kavimlerin en güçlüsüdür.Yanardağ 

küllerinin sıkışmasından oluşan tüf tabakalarının çok kolay 

kazılabilme özelliği nedeniyle bölgemize çok sayıda yeraltı 

şehri, dik yamaçlara kaya içinde yerleşme birimleri 

yapılmıştır. 7.yy. sonlarından itibaren Müslüman Arapların 

Anadolu üzerinden İstanbul’a yaptıkları seferler nedeni ile 

bölgeye sığınan Hıristiyanların sayısı çok artmış, Ihlara, 

Gelveri ve Göreme gibi yerleşim birimleri 

oluşmuştur.Aksaray, 1142 tarihinde Selçuklular tarafından 

zapt edilmiş ve 1470 yıllarındaki Osmanlı hâkimiyetine kadar 

İlhanlı, Danişmentli, Karamanoğulları egemenliğinde 

kalmıştır.1470 yıllarında Aksaray’ı ele geçiren İshak Paşa 

tarafından, Fatih Sultan Mehmet’in emri ile halkın bir bölümü 

İstanbul’a nakledilmiştir.Aksaray geçmişten günümüze Hitit, 

Pers, Hellenistik Dönem (Büyük İskender), Roma, Bizans, 

Selçuklu ve Osmanlı egemenliklerinde kalmıştır. Cumhuriyet 

dönemine kadar Konya’ya bağlı bir sancak olan Aksaray 1920 

yılında vilayet olmuş, 1933 yılında vilayetliği lağvedilerek 

Niğde'ye ilçe olarak bağlanmıştır. 15 Haziran 1989 yılında 

yeniden vilayet olmuştur.Aksaray’ın adının ilk olarak eski 

Hitit metinlerinde geçen “Nenessa (Nenossos) olduğu 

sanılmaktadır. M.Ö. 1. bin yılda Kral Kiakki döneminde 

Şinakhatum - Şinukhtu olarak anılan Aksaray, Hellenistik 

dönemde Kapadokya Krallığına bağlanmış ve Garsaura olan 

ismi Arkhelais olmuştur. Selçuklular döneminde de II. 

Kılıçarslan tarafından Arkhelais olan adı Aksaray olarak 

değiştirilmiş ve ikinci başkent durumuna gelmiştir. Şehre kötü 

insanların alınmamasından dolayı iyi insanların yaşadığı yer 

anlamına gelen "Şehr-i Süleha" olarak anılmıştır. 

 İnsanoğlunun varolamasından beri doğan 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ortaya çıkan el sanatlarımız 

zamanla değişime uğramıştır. Her ne kadar zamanla değişime 

uğrasalarda varolduğu toplumun kültürünü yansıtmaktadır. 

Yapıldığı dönem hakkında bilgi veren el sanatlarımız artık 

teknolojinin ilerlemesi ve sanayinin gelişmesi, arz ve talebin 

değişmesi ve el emeğinin değerini bulmaması sonucunda 

üretim azalmış ve kaybolma tehlikesine sokmuştur. 

Yatakta örtünmeye yarayan, içi pamuk, yün vb. şeylerle 

doldurularak dikilmiş geniş örtü” şeklinde tanımlanan yorgan, 

Türkçenin ilk dönemleri olan Eski Uygur Türkçesi ve 

Karahanlı Türkçesi metinlerde ywgurkan şeklinde görülmekte 

ve örtünmek manasına gelmektedir(Clauson 1972, s: 708-

907). 

İlk dönemlerde yorgan, sadece yatan kişinin üzerine örttüğü 

örtü değil aynı zamanda kişinin büründüğü bir çeşit örtü 

manasını da ihtiva etmiştir. Nitekim kadınların büründükleri 

örtü, Eski Türk kaynaklarında zaman zaman yorgan olarak 

adlandırılmıştır(Ögel, 2000, s: 221). 

Göçebe bir yapıya sahip olan Türklerde ilk yorgan örnekleri 

hayvan derisi ile aplike (yama işi) tekniğinde yapılan örtüler 

ve yünün sıkıştırılmasıyla oluşturulan keçe türünde görülür. 

Gelişen aplike yöntemi zamanla desen ve motiflerin 

oluşumunu da beraberinde getirmiştir. Doğadaki çeşitli 

bitkilerden elde edilen boyalar ile bu deri ve yünler boyanmış, 

aplikelere renk girmiştir. Artık yorganlar daha zengin 

görünüşlü, daha çekici hale gelmiştir(Yardımcı, 2008, s:12). 

Yorgan, zamanın ilerlemesi ve yaşam koşullarının 

değişmesiyle birlikte bir yandan ihtiyaç doğrultusunda 

kullanılırken bir yandan da göz kamaştıran örnekleriyle 

geleneksel süsleme sanatında önemli bir gelişme kaydetmiştir. 

Osmanlı Devleti döneminde, 16. ve 17. Yüzyıllarda yorgan 

yüzü olarak kullanılan kadife, atlas, ipek, keten vb. kumaşlar, 

altın ve gümüş teller, değerli taşlar ve pullarla işlenip 

bezenmiştir (Köksal, 2008, s:12). 

Yorgan sadece geçmişte değil, günümüzde de önemli bir 

maddi kültür öğesi konumundadır. Gelinin çeyizinin 

vazgeçilmezleri arasında yer alan yorganlar, renkleri ve 

işlemeleriyle çeyizi görmeye gelenlerin her zaman ilgi odağı 

olmuştur. Anadolu’nun pek çok yöresinde gelinin çeyizindeki 

yorganın niceliği, o çeyizin niteliğiyle ilişkilendirilmiştir. 

Hatta çeyizlik yorganlar, düğün öncesi düzenlenen bir törenle 

kaplanır. Lohusa kadınların yorgan ve yastıkları ile sünnet 

edilmiş çocukların yatırıldığı yorgan ve yastıklar da oldukça 

özenle yapılmaktadır. Lohusa yataklarında bebek için 

hazırlanan yorgan ile anne için hazırlanan yorgan, desen ve 

renk yönünden benzerlik gösterir. Sünnet yatakları ise 

çocukların ilgi odağı olup, sünnetlik diktirilen yorgan o çocuk 

evleninceye kadar itina ile saklanır ve evlendiğinde erkek 

çeyizi olarak verilir(Kömürcü,2005, s: 5). 

Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarımızdan birisi de 

yorgancılıktır. Yorgan üste örtülmek amacıyla kullanılan, üstü 

yüzlük, altı astarlık olmak üzere iki kumaş arasına yün ve ya 

pamuk gibi dolgu malzemesi koyularak üzerinden dikiş 

yapılan geniş örtüdür. Ancak ilk zamanlarda yorgan sadece 

yatarken üste örtülen bir kullanım eşyası olarak  bilinmiyordu. 

Bir üst elbise veya üstlük için de, zaman zaman yorgan ifadesi 

kullanılıyordu. Yani yorgan daha çok bürünülecek veya 

örtünülecek bir örtünün adıydı. Çobanların, üzerlerine 

aldıkları kepenek, büyük bir aba, bazen de kadınların 

büründükleri örtüler eski Türk kaynaklarında, yorgan adı ile 

adlandırılabiliyordu (Özkan, 2005, s.76). 

Aksaray ilinde yorgancılığın başlangıç tarihine ait belgeler 

bulunmamaktadır. Yörenin varoluşundan beri öncesinde 

ihtiyaçdan daha sonraları ise sanat amaçlı yapılan yorgancılık 

zamanla desen ve malzemede değişikliğe uğramış eski 

önemini de yitirmiştir. Yorgancılık sanatı ile uğraşanların 

sayısı Aksaray merkez olmak üzere dört kişidir. Bu ustalar 

yetiştirdikleri çıraklar ile bu sanatı geleceğe bırakma çabası 

içine girmişlerdir. Ancak günümüzdeki hazır tüketim 

nedeniyle hazır yorgan kullanımı bu durumu olumsuz 

etkilemiştir. 

II. AKSARAY YORGANCILIĞI 

A. Kullanılan Araç ve Gereçler 

Aksaray ilinde yorgan yapımında araç olarak; hallaç 

makinesi, desen, ölçü ipi, iğne, yüksük, dövme sopası, mezura, 

cetvel, makas, tebeşir, dikiş makinesi, gereç olarak ise; yüzlük 

olarak deri saten ve astarlık kumaşlar, dolgu malzemesi olarak 

yün, elyaf ve pamuk ve dikiş iplikleri kullanılmaktadır. 

Hallaç Makinesi: Genellikle yün pamuk ve elyaf gibi 

malzemelerin kabartmaya ve daha yumuşak bir hal almasına 

uardımcı olan motorlu araçtır. Makinenin arka kısmında yer 

alan dişliler yardımıyla dönen bölmeye yerleştirilen yün 

pamuk veya elyafın  kabarık yumaklar haline getirmektedir.  

Desenler: Yorganın yüzeyinde çalışılacak olan 

kompozisyoonlardır. Genelde ezbere yada katologdan 

müşterinin talebine göre belirlenir(Babür, 2017). 
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Fotoğraf  2.  Yorgan yüzeylerinde kullanılan 

desenler(Kılıç Karatay,2017). 

 

Ölçü ipi: Yorganı desenlendirme sırasında, ölçülü bir 

şekilde hiza almak ve yorganın orta kısmını bulmak için 

kullanılan pamuklu ipliktir (Balta, 2017). 

İğne: Çelikten üretilmiş, dikiş dikmek için kullanılan 

araçtır. İğne kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli 

özelliği ucunun sivri ve paslı olmamasıdır. Aksi takdirde 

kumaştan geçmez ve kumaşda deliğe neden olur (Bozlak, 

2017). 

 

Yüksük: İğne batmasını önlemek ya da iğneyi itmek için 

genellikle iğneyi kullandığımız elin yüzük parmağına 

takılır ( Bozdoğan, 2017). 

 

Dövme sopası: Yüzlüğü ve astarı dikilen yorgan yüzünün 

içine yerleştirilen yün, pamuk veya elyafın eşit olarak 

dağılması için vurarark dağıtma işleminde kullanılan araç 

olup ağaçtan yapılmıştır. Çok kalın olmamakla beraber 

boyu da bir metre veya daha uzun da olabilir(Bozdoğan, 

2017). 

 

Mezura: Genellikle kumaşaların ölçümü kullanılır.  

 

Cetvel: Ahşapdan yapılmış 1,5 m’lik cetvel 

kullanılmaktadır. 

 

 
Fotoğraf 4. Cetvel(Kılıç Karatay,2017). 

 

Makas: yorgan dikilecek kumaşların kesim işleminde 

kullanılır. Yorgancılıkta daha çok terzi makası diye 

adlandırılan büyük metal makas kullanılmaktadır 

(Bozlak, 2017). 

 

Tebeşir: Belirlenmiş olan desenin kumaş üzerine çizilmesi 

işleminde kullanılır(Balta, 2017). 

 

Yüzlük Kumaşlar: Genellikle yorganın üst kısmında 

yüzlük olarak kullanılan kumaşlardır. Bunlar genellikle deri 

saten ve basma kumaşlardır. Çeyiz amaçlı yapılan 

yorganlarda genellikle zarif ve zengin durması bakımından 

deri saten kullanılmaktadır( Bozdoğan, 2017). 

 
Fotoğraf 5. Deri Saten kumaşlar (Kılıç Karatay,2017). 

 

Astarlık Kumaşlar: Yorganın alt kısmına dikilen kumaşa 

astarlık denir(Babür, 2017). 

 

         
Fotoğraf 6. Astarlık kumaşlar(Kılıç Karatay,2017). 

 

Dolgu Malzemeleri: Yorgan dikiminde dolgu malzemesi 

olarak yün, pamuk ve elyaf kullanılmaktadır(Balta, 2017). 

 

 
Fotoğraf 7.  Çırpılmış yün                                             

 

 
                                    

 

Fotoğraf 8. Elyaf (Kılıç Karatay, 2017)

İplikler: Her nevi bez ve mensucatı dikmek veya dokumak

için kullanılan pamuk, keten, ipek, yün gibi iplik yapmağa
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elverişli maddelerden yapılmış, pamuk ipliği, keten ipliği, 

yün ipliği, ipek ipliği gibi iplikler dikim aşamasında 

kullanılmaktadır. (Arseven, 1983, s.806). 

 

B. Yorgan Dikim Aşamaları 

Yorgan dikiminde ilk aşama; yorgan yüzü ve astarın 

dikilerek kalıbın oluşturulmasıdır. Bu işlem tamamlandıktan 

sonra dolgu malzemesi doldurulur. Doldurulan malzemenin 

eşit olarak dağıtılması için sopa ile dövülür. 

 

 

Fotoğraf 9. Kalıba doldurulan malzemenin dövülme 

işlemi(Kılıç Karatay,2017). 

 

Yorganın dikimi esnasında kayma olasılığı önlemek için 

belli aralıklarla ve belli bölgelere teyel dikişi atılır. Teyal 

dikişinden sonar işlenecek desen belirlendikten sonar 

yorganın ilk olarak 20 cm kadar kenarları işlenir ve bu 

işleme de kıyı dikişi denilmektedir. Kıyı dikişi yapılmış 

yorganın iç kısmında çerçeve oluşmuştur. Oluşan bu 

çerçevenin orta kısmı ölçü ipiyle ayarlanır. Orta kısmı 

belirlenen yorgana belirlenen desen tebeşir ve ölçü ipi 

yardımıyla çizilir. Çizilen desenlerin üzerinden tekrar 

çırpma dikişi uygulanır. Desenlendirme işlemi tamamlanan 

yorgan, dikime hazır hale gelmiştir. Dikimi tamamlanan 

yorgan, değnek yardımıyla tekrar dövüldükten sonra asılır. 

Bu işlemle birlikte yorgan kullanıma hazır hale 

gelmiştir.(Babür, 2017). 

 

Desensiz düz yorgan dikiminde ise kalıbın içine dolgu 

malzemesi yerleştirilip sopa ile dövüldükten sonar 

kenarlardan başlayarak ortaya kadar dikdörtgen olacak 

şekilde iğne ile sırıma yani dikme işlemi 

uygulanmaktadır(Bozdoğan, 2017). 

 

 
Fotoğraf 10. Yorganın kenar dikiminin yapılması (Kılıç 

Karatay,2017). 

 

C. Aksaray Yorganlarının Motif ve Desen Özellikleri 

Aksaray yorgancılığında kullanılan bezemelerde bitkisel, 

geometrik ve hayvan figürlü desenler ağırlıklı olarak yer 

almaktadır. Bu desenler tüketicisinin zevk ve beğenisine göre 

belirlenmektedir ancak bazen yorgancı ustalar ticari amaçlı en 

çok talep edilen desenleride işleyerek hazır halde 

bulundurmaktadırlar. Desenlerde bitkisel,geometric ve hayvan 

figürleri ayrı ayrı kullanıldığı gibi bazende bir arada kullandığı 

yorganlar da vardır.. Bitkisel olarak; lale, gül, karanfil, 

papatya, yonca, kabak gülü ve yapraklar kullanılırken, 

geometrik desenlerde baklava, kare, diktörtgen ve hayvan 

figure olarak da tavus kuşu ve kuş motifinin yanı sıra yelpaze, 

kıvrım ve fiyonk adı verilen motifler de 

kulanılmaktadır(Bozdoğan, 2017). 

• Bitkisel Desenler; 

Genel olarak doğada varolan bitki, yaprak, çiçek, lale, 

papatya, zambak, muz ve gül gibi motifleri yorganlarda desen 

olarak kullanmaktadırlar. Doğanın zenginliği el sanatlarımızın 

birçok alanına kaynak olduğu gibi yorgan sanatına da kaynak 

olmuş birbirinden güzel kompozisyonlara ev sahipliği 

yapmıştır. Özellikle çeyiz ve örtünme ihtiyacından doğan 

yorgan zamanla sanat haline gelmiş hatta bazı kesimlerde 

meslek olmuştur(Bozlak, 2017). 

 

 
Fotoğraf 11. Yonca motifi (Kılıç Karatay, 2017) 

 

 
Fotoğraf  12.Papatya motifi (Kılıç Karatay, 2017) 

 
Fotoğraf  13.Yapraklı Çiçek motifi (Kılıç Karatay, 2017) 
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Fotoğraf 14.Göbekli Orkide (Kılıç Karatay, 2017) 

 
Fotoğraf15. Buketli Zambak (Kılıç Karatay, 2017) 

 
Fotoğraf 16. Muz motifi (Kılıç Karatay, 2017) 

 

 
Fotoğraf 17. Asma (Kılıç Karatay, 2017) 

 

 
Fotoğraf 18.  Çerceveli kabak Gülü (Kılıç Karatay, 

2017) 

 

 
Fotoğraf 19.  Yapraklı Güz (Kılıç Karatay, 2017) 

 

 
Fotoğraf 20. Göbekli Lale (Kılıç Karatay, 2017) 

 

 Geometrik Desenler 

Baklava, kare ve digger geometric motifler desen olarak 

kompozisyonda yer almaktadır. Diktörtgen ve kareler 

genel olarak çerceve ve bölme amaçlı kullanılmaktadır. 

 

 
Fotoğraf 21. Çerceveli kurdele (Kılıç Karatay, 2017) 
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Fotoğraf 22.  Çerceveli kurdele (Kılıç Karatay, 2017) 

 

 
Fotoğraf 23.  Göbekli köşe (Kılıç Karatay, 2017) 

 

 
Fotoğraf 24. Tavan nakışı (Kılıç Karatay, 2017) 

 

 Hayvan Fügürlü Desenler 

 
Fotoğraf 25. Tavus Kuşu (Kılıç Karatay, 2017) 

 

 
Fotoğraf 26.  Bülbül ve Gül Deseni (Kılıç Karatay, 2017) 

 

Bitkisel, geometrik ve hayvan figürlü desenlerin yanısıra 

fiyonk, papyon gibi farkı desenlerde kullanılmaktadır. 

 

 
Fotoğraf 27. Fiyonk deseni (Kılıç Karatay, 2017) 

 

 
Fotoğraf 28. Papyon  Deseni (Kılıç Karatay, 2017) 

 

  

 

III. SONUÇLAR

  Yorgan  insanoğlunun  ihtiyaç  duyduğu  bir  kullanım  eşyası 
olmasından ziyade çeyizlerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bazı 
köy ve kasabalarda yeni doğan bebeklere de hediye olarak özel 
olarak  yapılan  yorganlar  hediye  edilmektedir. Eskiden 
çeyizlerde yer alan sayısı çeyiz sahibi kız yada erkeğin saygın 
ve  zengin  ailesi  olduğunu  gösterir  gücü  simgelerken 
günümüzde öenmini yitirmiş yorgancılıkla uğraşan usta sayısı 
bir  elin  parmaklarını  geçmemektedir.  Nedenine  bakılacak

olursa  ,teknolojinin  gelişmesi,  El  emeğinin  karşılığını
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almaması, maaliyeti daha ucuz fabrikasyon ürünleri ve 

sanayiinin gelişmesi gibi birçok neden söylenebilir. , 

Aksaray ilinde yorgan ustalarının en büyük sorunlarından 

biri de bu sanatı geleceğe icra edecek çırak ve kalfa 

bulamamalarıdır. Tükenme noktasına gelen sanatı eden 

ustalarda bu meslaği bırakmayı düşündüklerini belirtmişlerdir. 

Bu sanatın geleceğe aktarılması için digger el sanatlarımız 

dada olduğu gibi kurs, seminer ve benzeri çalışmalarla yeni 

çıraklar/kalfalar, ustalar yetiştirilmelidir. 

Yorgan sanatının Pazar bulamaması da bu sanatın 

kaybolmasını tetikleyen diğer nedenlerden biridir. Pazar 

olmamaması yapılan ürünlerin satışının olmaması gibi 

nedenlerde mevcuttur. 

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve turizm açısından 

gelişmekte olduğu göz önünde bulundurularak, pazar 

olanaklarının bu yönde oluşturulması hem bu el sanatının 

gelişimi hem de bölgenin tanıtımı yöreye olumlu katkılarda 

bulunacaktır. İl kültür müdürlüğü, belediye ve üniversite gibi 

önde gelen kuruluşların düzenleyeceği festival, şenlik, 

sempozyum, konferans gibi kültürel etkinlikler Bu ve 

aksaray'da icra edilen digger sanatların gelişmesine ve 

geleceğe taşınmasında önemli rol oynayacaktır. 
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Özet  – Bu çalışmada, robotik uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılan kapasitif rotary enkoder anlatılacaktır.  Kapasitif 

rotary enkoderler hem açısal pozisyon hem de açısal hız ölçmede kullanılmaktadır. Enkoder temel olarak 3 ana parçadan 

oluşmaktadır: 1. komple iletken olan sabit dairesel plaka; 2. merkezi diğer plakalardan kaydırılan yalıtkan hareketli plaka; 3. 

komple iletken ve elektrotların olduğu dört eşit parçaya ayrılan sabit alt plaka. Bir sinüzoidal sinyal, komple iletken olan sabit 

plakaya uygulanmaktadır. Dönme hareketi esnasında iki iletken plaka arasında kapasitans oluşmaktadır. Sinüzoidal sinyal, 

kapasitans-gerilim entegreleri sayesinde modülasyon işlemine hazırlanmıştır. Ardından, MATLAB ortamında çift yan bant 

demodülasyon işlemi ile açısal hız ve pozisyon çıktısı elde edilmiştir. MATLAB ortamında; iki iletken plaka arasında 

kapasitans oluşumu, çift yan bant modülasyon ve demodülasyon işlemi, demodülasyon işleminden geçen sinyale 2. dereceden 

alçak geçiren filtre uygulanması ve arctangent işlemi gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, girişte gürültülü bir şekilde 

sisteme uygulanan sinüzoidal sinyalin çıkışta gürültüsüz olduğu gözlenmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler – Kapasitif sensör, Açısal pozisyon sensörü, Çift yan bant demodülasyon, Kapasitans ölçümü 

 

 

Abstract – In this study, a capacitive rotary encoder, which is used widely in robotic applications, will be described. Capacitive 

rotary encoders are used for both angular position and angular velocity measurement. The encoder basically consists of three 

parts: 1. fixed circular plate with complex conductor; 2. moving plate with insulator shifted from other central plates; 3. fixed 

bottom plate divided into four equal parts with complex conductor and electrodes. A sinusoidal signal is applied to a fixed 

plate, which is a complex conductor. During the rotation movement, the capacitance is formed between the two conducting 

plates. The sinusoidal signal is prepared for the modulation process by capacitance-to-voltage integrations. Subsequently, in 

the MATLAB environment, the angular position and velocity output were obtained by double sideband demodulation. In the 

MATLAB; capacitance formation between two conductive plates, double sideband modulation and demodulation, application 

of 2nd low pass filter to the signal passing through demodulation process and arctangent operation are performed. As a result 

of study, it was observed that the signal applied to the system in a noise condition at the input was noiseless at the output.  

 
Keywords – Capacitive sensor, Angular position sensor, Double sideband demodulation, Capacitance measurement 

 

I. GİRİŞ 

Açısal pozisyon ve hız bilgisi çeşitli uygulamalarda yaygın 

bir şekilde kullanılmaktadır. Örneğin, otomotiv kontrol 

sistemlerinde, endüstriyel robotik otomasyon 

uygulamalarında, endüstriyel ölçme uygulamalarında sıklıkla 

karşımıza çıkmaktadır. Farklı işlemleri gerçekleştirmek üzere 

programlanan denetleyiciler için önemli bir geri besleme 

bilgisi haline gelmiştir. Endüstrideki gerçekleşen yeniliklerle 

beraber bu tarz açısal poziyon ve hız bilgisi üreten 

sensörlerden istenen teknik yeteneklerde sabit kalmamıştır. 

Yüksek çözünürlükte çıkış bilgisi, yüksek tekrarlanabilirlik 

ve kararlılık, düşük hacim ve düşük maliyet gibi önemli 

özellikler kapasitif rotary enkoder sensörlerin teknik 

yeterlilikleri haline gelmiştir [1-2]. 

 

Optik açısal sensörler ve elektromanyetik resolver 

endüstriyel ve akademik projelerde sıklıkla kullanılan açısal 

konum sensörleridir [3].  Optik sensörler açısal pozisyon  

bilgisini yüksek çözünürlükte üretebilmektedir. Fakat optik 

sensörün performansı ağır çevresel şartlarda düşmektedir, 

örneğin mekanik titreşim, yüksek sıcaklık veya aşırı kirlilik 

gibi durumlar. Elektromanyetik resolver ise optik enkodere 

göre belirtilen çalışma ortamlarında daha iyi sinyal çıkışı 

üretmektedir. Elektromanyetik resolver optik sensörlere göre, 

ağır şartlarda optimum çıkış sinyali üretmesine rağmen, 

yeterli çözünürlükte ve doğrulukta çıkış sinyali 

üretememektedir. Ayrıca, hem optik enkoderler hem de 

elektromanyetik nispeten pahalıdır ve çeşitli uygulama 

senaryolarında sıklıkla kullanılmaktadır [4-6]. 

 

  Kapasitif açısal sensörler, optik sensörlere ve 

elektromanyetik çözücülere göre bazı önemli avantajlar 

sağlamaktadır. Elektromanyetik çözücüler ile 

karşılaştırıldığında, kapasitif açısal sensör düşük maliyet ve 

basit yapısı nedeniyle üstünlük sağlamaktadır. Kapasitif 

rotary enkoderin ana bileşeni baskılı devre kartı olduğu için 

maliyet ve sensörün yapısına avantajı getirmektedir. Nem ve 
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yağ gibi endüstriyel kirliliğe karşı duyarlı olmasına rağmen, 

bu durum belirtilen şartlara uygun bir muhafaza ile 

aşılabilmektedir.  

Kapasitif açısal enkoder hem yüksek hassasiyetle beraber iyi  

bir sağlamlık açısından hem de düşük maliyet, basit bir yapı 

ve düşük güç tüketiminden dolayı kritik bir cihazdır [7]. 

      

II. MATERYAL VE YÖNTEM 

A. Mekanik Tasarım 

Şekil 1’de kapasitif rotary enkoderin şematik tasarımı 

gösterilmiştir [8]. Enkoder 3 plakadan oluşmaktadır. Elektrot 

T rotary enkoderin tamamı iletken ve sabit üst plakasıdır. 

Alttaki plaka ise yine aynı şekilde iletken ve sabittir. Fakat 

alttaki plaka 4 çeyrek daire dilimlerine ayrılmıştır. 4 eşit 

parçaya ayrılan kısım Elektrot –A, B, C ve D’den 

oluşmaktadır. Hareketli plaka ise merkezi diğer plakalardan 

kaydırılmış yalıtkan disktir. Kapasitif rotary enkoderin 

çevresel ortam şartlarından izolesi, alt ve üstte bulunan 

muhafaza parçalarıyla sağlanmaktadır. 

 

 
Şekil 1. Kapasitif rotary enkoder şematik çizim tasarımı 

Kapasitif rotary enkoderin tasarımına göre, Elektrot T-A, 

T-B, T-C ve T-D arasında 4 kapasitör oluşmaktadır. İzole 

parça belirtilen kapasitörler arasında hava/ dönen disk /hava 

formunda bir sandviç katmanı oluşturmaktadır. Bu yapı 

kapasitansı arttıran bir model olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kapasitansı arttırmak için ayrıca iki iletken plaka arasındaki 

mesafeyi azaltmakta farklı bir çözüm yoludur.  

 

 

Şekil 2. A, B, C ve D kapasitans değerlerinin MATLAB simülasyon 

sonuçları 

 

Şekil 2’de yalıtkan disk dönme açısına göre oluşan A, B, C 

ve D kapasitans değerlerinin MATLAB simülasyon sonuçları 

görülmektedir. Merkezi kaydırılmış disk dönme hareketine 

başladığında, genellikle Elektrot T ve Elektrot A arasında 

kapasitans değeri maksimum olurken aynı zamanda C 

kapasitör değerinin minimuma gittiği görülmüştür. Benzer 

durum B ve D kapasitörleri içinde geçerlidir. Birisi 

maksimuma doğru giderken diğer kapasitörde minimuma 

gitmektedir. Bu durum Elektrot T ve Elektrot A arasında 

oluşan alanla doğrudan ilişkilidir. Alttaki sabit iletken plaka 4 

çeyrek daire dilimlerine ayrıldığı için oluşan kapasitans 

değerleri arasında 90 derece faz farkı oluşmaktadır. 

B. Elektronik Tasarım 

Şekil 3’te modüle edilecek sinyaller gösterilmiştir.  

MATLAB ortamında yapılacak simülasyonlarda kapasitif 

rotary enkoder milinin frekansı 100 Hz olarak kabul 

edilmiştir. Modülasyon işlemi için frekansı 100 kHz olan bir 

sinüs üretilecektir. Üretilen sinüs frekansının 4 katı değer ile 

örnekleme yapılacaktır. Yani 100 kHz üretilen sinyal, 400 

kHz örnekleme oranı ile okunacaktır.  

 

 

Şekil 3. Elektrot A, B, C ve D değerleri 

Kapasitanslar arasında birbirini tamamlayan bir yapı 

oluşturmak adına Elektrot A ile Elektrot C, Elektrot B ile 

Elektrot D gruplandırılmıştır. Elektrot A ile C arasında 

oluşan kapasitans değeri Şekil 4’te gösterilmiştir.  

 

Şekil 4. Elektrot A - C, B – D arasında oluşan kapasitans farkı 

 

 

Genlik modülasyonunda  kullanılan taşıyıcı işaret 

 

𝑥𝑐(𝑡) = 𝐴𝑐𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑐𝑡)                                           (1) 
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Sinüzoidal taşıyıcı işaret ile bilgi işaretinin zaman alanında 

çarpılmasıyla çift yan bant işareti elde edilir [9].  Formül ile 

belirtilen ifadenin şematik gösterimi Şekil 5'de gösterilmiştir. 

 

𝑋Ç𝑌𝐵(𝑡) = 𝑥(𝑡)𝑥𝑐(𝑡) = 𝑥(𝑡)𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑐𝑡)                         (2) 

 

Şekil 5. Çift yan bant sinyalin modülasyon işlemi 

Merkezi kaydırılmış diskin hareketiyle oluşan 100 Hz’lik 

sinyal ile başlayan süreç, modülasyon işlemi için üretilen 100 

kHz ile sinyal ile çarpılmasıyla devam etmektedir. Kapasitif 

rotary enkoderin modülasyon işlem çıkışı Şekil 6’da 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 6. Modülasyon işlemi çıkışında oluşan çıkış 

 

Taşınan bilgi işaretine ulaşabilmek için modülasyon işlemi 

ardından sinyalin demodülasyonu gerekmektedir. 

Demodülasyon işleminin şematik hali Şekil 7'de 

gösterilmiştir.  

Şekil 7.  Çift yan bant sinyalin demodülasyon işlemi  
 

Mesaj işareti m(t) çift yand bant sinyalli işaretin yerel 

taşıyıcı ile çarpılması sonucunda ortaya çıkan işaretin alçak 

geçiren filtreden (LPF) geçirilmesiyle geri elde edilir. 

MATLAB ortamında yapılan demodülasyon işlemi 

çıkışındaki sinyal Şekil 8'de gösterilmiştir. 

Şekil 8.  Çift yan bant sinyalin demodülasyon işlemi 

 

Filtreler genellikle aralıklarına göre, pass-band'deki frekans 

cevabına göre ve devre elemanlarına göre sınıflandırırlar.  

Filtreleme aralığına göre sınıflandırmada, dört çeşit filtre 

mevcuttur; alçak geçiren(low-pass), yüksek geçiren(high-

pass), bant geçiren(band-pass) ve de bant durduran(bant-

reject) filtrelerdir. 

 

Devre elemanlarına göre sınıflandırmada ise, iki çeşit filtre 

mevcuttur; aktif ve pasif filtreler. Pasif filtreler, devrelerinde 

sadece pasif elemanlar(direnç, bobin ve kapasite) bulunduran 

yapılardır. Bu pasif elemanlar birbirlerine o şekilde bağlanır 

ki sadece belirli frekansları geçirirken diğer frekanslarında 

sönümlendirirler. 

  

Aktif filtreler, yapılarında aktif malzemeler(transistör ve 

işlemsel yükselteçler) ve ayrıca direnç, bobin ve kapasite 

içeren devrelerdir. Aktif filtreler modern haberleşme 

sistemlerinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Çünkü 

aktif filtreler aşağıda belirtiler avantajlara sahiptirler [10]: 

 

 İndüktif karakteristiğe sahip transfer fonksiyonları, 

özel devre tasarımlarıyla gerçekleştirilebildiğinden 

dolayı, indüktanslar yerine direnç 

kullanılabilmektedir. 

 İşlemsel yükselteçin yüksek giriş empedansı ve 

düşük çıkış empedansına sahip olmasından dolayı, 

filtre devresi mükemmel izolasyon karakteristiğine 

sahip olmakla beraber kaskat yapılar içinde son 

derece uygundur. 

 

Şekil 9. Birinci dereceden alçak geçiren filtre karakteristiği  [11]  

 Yapılan simülasyon sonucunda mesaj işaretini elde etmek 

için son bir işlem kalmıştır. Demodüle edilen sinyale, alçak 

geçiren filtre uygulanması sonucunda mesaj işaretine 

458 



Karaşahin and Karalı, Çift Yan Bant Modülasyon ve Demodülasyona Dayalı Kapasitif Rotary Enkoder, İSAS 2018, Konya, Türkiye  

ulaşılması hedeflenmektedir. Şekil 10'da alçak geçiren filtre 

sonucu gösterilmiştir. 

 

Şekil 10.  Alçak geçiren filtre işlemi 

  Alçak geçiren filtre işlemi sonucunda, mesaj işaret frekansı 

100 Hz olan sinyale, 100 kHz taşıyıcı sinyal ile sırasıyla 

modülasyon, demodülasyon ve alçak geçiren filtre işlemleri 

sonucunda herhangi bir faz farkı ve bozulma olmadan 

ulaşılmıştır. 

 

  Kapasitif rotary enkoderin açı bilgisini çıkışa aktarmak için 

son bir işlem gerekmektedir. Alçak geçiren filtre çıkışındaki 

elde edilen sinyalin arctangenti ile enkoderin açı bilgisine 

ulaşabilmektedir. MATLAB ortamında elde edilen kapasitif 

rotary enkoder açı bilgisi Şekil 11'de gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 11.  Alçak geçiren filtre ardından arctangent işlemi 

 

III. SONUÇ 

MATLAB ortamında çift yan bant modülasyon ve 

demodülasyon tabanlı kapasitif rotary enkoder başarıyla 

gerçekleştirilmiştir.  

 

 Söz konusu rotary enkoder sabit plaka tasarımlarında 

çeşitli makalerle incelenmiştir. Literatürde 2 plaka ve 3 

plakalı tasarımlar olmasına rağmen belirtilen sebeplerden 

dolayı 3 plakalı tasarımlar öne çıkmaktadır. Bu nedenlerden 

dolayı bu ve bundan  sonraki çalışmalarda 3 plaka ve çeyrek 

daire dilimlerine bölünmüş plaka tasarımı üzerinde devam 

edilecektir.  

 

Alçak geçiren filtre 16 katsayılı olarak kurgulanmıştır. 

Filtrenin tasarım metodu, FIR – Window, örnekleme 

oranı(sampling rate) 400 kHz, kesim frekans(cutt-off) değeri 

200 Hz, ölçekleme bant geçiren beta değeri 0.5 ve Kaiser-

Window metodu seçilmiştir 

 

Belirtilen parametreler değiştirilerek elde edilen sinyal 

çıkışında iyileştirmeler yapılabilir. Bu tarz parametre ve 

tasarım metodlarının değiştirilmesi ileride yapılacak 

çalışmaların konusu olacaktır. 
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Özet- Öğrencilerin derse katılımını takip etmek öğretim elemanı açısından oldukça uğraştırıcı ve zaman alıcı bir süreçtir. 

Üniversitelerde derse katılım takibi, yoklama kâğıdı sınıfta dolaştırılarak yapılır. Her bir öğrencinin numarası ve imzası alınır. 

Ancak, bu işlem dersin verimliliğini azaltır ve zaman kaybına neden olur. Öğrencilerinin derse katılımını kontrol etmek için,  bu 

çalışmada, akıllı mobil cihazlar için RFID (Radio Frequency Identification - Radyo Frekanslı Tanıma) ve bluetooth teknolojisi 

kullanılarak öğrenci yoklama uygulaması geliştirilmiştir. Geliştirilen uygulamada, RFID ve bluetooth modülü kullanılarak bir 

devre tasarlanmış ve mobil cihaz için bir program yazılmıştır. Öğrencilerin numaraları RFID özellikli kimlik kartlarına 

tanımlanmıştır. Temassız olarak okutulan öğrenci bilgisi bluetooth ile mobil cihaza iletilmiş ve veritabanına kaydedilmiştir. 

Böylece ilgili ders için öğrenci yoklaması alınmıştır. Dönem sonunda mobil cihazda saklanan yoklama bilgileri, sunucu 

bilgisayara aktarılmış ve öğrenci bazında istatistiksel bilgiler alınabilmiştir.       

 

Anahtar Sözcükler- Yoklama sistemi, Sensorlar, RFID, Bluetooth, Mobil cihazlar  

   

Development of Student Attendance Application for Mobile Devices with  

RFID and Bluetooth Technologies 

  
Abstract- To follow the class attendance of the students is a challenging and time consuming process in terms of lecturer. Follow-

up of class attendance at universities is done by circulating the attendance sheet in class. The number and signature of each 

student is got. However, this process reduces the efficiency of the class and causes time loss. In order to control the class 

attendance of the students, in this study, the student participation application was developed for smart mobile devices using RFID 

(Radio Frequency Identification) and Bluetooth technology. In the developed application, a circuit was designed using RFID and 

bluetooth module and a program was written for the mobile device. The numbers of the students were defined on ID cards with 

RFID feature. The information read as contactless of the student was transmitted to the mobile device via Bluetooth and saved 

in the database. Thus, the attendance information of the students was got for the related class. At the end of the semester, the 

attendance information stored on the mobile device was transferred to the server computer and statistical information could be 

obtained on a student basis.       

   
Keywords- Attendance system, Sensors, RFID, Bluetooth, Mobile device  
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ÖZET  

 

İnternette yaygın veri kullanımı ve kapasitesi her geçen gün hızla artmaktadır. Bu nedenle, bu verilerin aktarımı veya iletimi 

sırasında veri güvenliği önem arz etmektedir. Dolayısıyla, birçok veri şifreleme algoritmaları kullanılmaktadır. Literatürde en 

yaygın kullanılan algoritma çeşitleri TEA, XTEA, AES, DES, RSA, RC5 algoritmalarıdır. Literatürde bu şifreleme 

algoritmalarının performans analizi ile ilgili bir çok çalışma bulunmasına rağmen bunların altısının birbiri  ile kıyaslanması 

hakkında çalışma bulunmamaktadır. Bu bildiride literatürden farklı olarak bu altı algoritmanın işlem süresi ve hafıza gereksinimi 

yönünden karşılaştırılmaları ve birbirlerine göre üstünlükleri veya dezavantajları konusunda çalışma yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Şifreleme Algoritmaları, TEA, XTEA, AES, DES, RSA, RC5 , veri güvenliği, performans analizi. 

 

 

I.GİRİŞ 

Günümüzde haberleşme ve iletişim için internet ortamı 

yoğun olarak kullanıldığından dolayı bilgi güvenliği önemli 

bir kavram haline gelmiştir. Dijital ortamda kullanılan 

verilerin üçüncü şahıslar tarafından ulaşılmaması için 

birçok yöntem kullanılmıştır. Bu yöntemlerden biriside 

şifreleme işlemidir.  Şifreleme verinin belirli bir teknikle 

mesajın anlaşılamaz bir biçime dönüştürülmesi işlemidir. 

Verinin orijinal şekline açık metin, dönüştürülmüş haline 

şifreli metin denir [1].  

Şifreleme işlemi için 2 yöntem kullanılmaktadır. Bunlar 

“Simetrik Şifreleme” ve “Asimetrik Şifreleme” olarak 

tanımlanmaktadır. Simetrik şifreleme aynı anahtar ile hem 

şifreleme hem de çözme işlemi yapılırken, asimetrik 

şifreleme de ise şifreleme işlemi için genel (Public) anahtar 

kullanılırken, çözme işlemi için özel (Private) anahtar 

kullanılmaktadır [2]. 

  Bu çalışmanın diğer bölümlerinde daha önce yapılan 

çalışmalar incelenmiş, bu çalışmalarda kullanılan şifreleme 

algoritmaları hakkında kısa bilgi verilmiş ve yapılan 

çalışma anlatılmıştır. Sonraki bölümde ise çalışmanın 

sonuçları açıklanmıştır. 

II. MATERYALLER VE YÖNTEM 

A.Önceki Çalışmalar 

H. Kodaz ve F. M. Botsalı simetrik ve asimetrik şifreleme 

algoritmalarının avantaj ve dezavantajları üzerinde 

durmuşlardır [3]. Bu çalışmada Simetrik şifreleme 

işleminde anahtarın karşı tarafa ulaştırmada güvenlik 

sorunu olarak ortaya koyarken Asimetrik şifrelemenin 

simetrik şifrelemeye göre daha uzun sürdüğünü ortaya 

koymuşlardır [3]. 

Aamer Nadeem ve M. Younus Javed  simetrik şifreleme  

algoritmalarının dördü, yani DES, 3DES, AES (Rijndael) ve 

Blowfish algoritmalarının performansı, farklı içeriklerdeki 

ve farklı içeriklerdeki girdi dosyalarını şifrelemek suretiyle 

karşılaştırmışlardır [4]. Yaptıkları çalışmaya göre 

Blowfish'in, uygulama için seçilen algoritmalar arasında en 

iyi performans gösteren algoritma olduğu sonucuna 

varmışlarıdır [4]. 

  S.B. Akben ve A. Subasi RSA (Rivest, Shamir, Adelman)  

ve Eliptik Eğri Şifreleme algoritmalarını performans 

açısından karşılaştırmışlardır [5]. Bu çalışmada RSA Eliptik 

Eğri Şifreleme algoritmasına göre daha yavaş ve güvensiz 

olduğunu belirtmişlerdir [5]. 

Çakıroğlu ve diğerleri [6] SEA algoritmasını AES ve RC6 

algoritması ile karşılaştırmışlardır. Yaptıkları çalışmaya 

göre, SEA, her iki alternatif algoritmaya kıyasla daha az kod 

belleği boyutu gerektirir. Veri hafızasına gelince, SEA'nın 

AES'den daha az bellek boyutuna ihtiyacı vardır, ancak 

RC6 SEA'dan daha az bellek boyutu gerektirir. Ayrıca, SEA 

AES tarafından aşılmış olmasına rağmen, yürütme süresi ve 
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bant genişliği açısından RC6'ya göre daha iyi bir 

performansa sahip olduğunu ortaya koymuşlarıdır [6]. 

Luo ve diğerleri [7] yaptıkları çalışmada SEAL, RC4, RC5 

Ve TEA algoritmaların şifreleme ve şifre çözme süreleri ve 

kapladıkları kod boyutlarını karşılaştırmaları sonucunda 

TEA algoritmasının kod yapısının kolay ve basit olmasına 

ile birlikte en az yer kapladığını ve en iyi performansı 

gösterdiğini ortaya koymuşlardır [7]. 

 

B. Şifreleme Algoritmaları  

 

 i. Tiny Encryption Algorithm  (TEA) 

 

Tiny Şifreleme Algoritması (TEA) ilk olarak 1994 yılında 

Roger Needham ve David Wheeler tarafından yayınlandı. 

TEA başlangıçta algoritmayı depolamak için gereken bellek 

açısından bakıldığında son derece küçük bir algoritma 

olarak tasarlanmıştır. Bu, temel işlemleri çok basit hale 

getirerek başarıldı. Temel işlemler çok basit olduğu için 

TEA da çok hızlı bir şifreleme algoritması olarak kabul 

edilir. Bu özellikler, TEA'nın, teknik özelliklerde 

belirtildiği gibi DES tarafından belirtilen tüm modlarda 

çalıştırılabildiği gibi, geçmişte zayıf donanım veya yazılım 

şifreleme uygulamaları için bir seçimdir [8]. 

ii.Tiny Encryption Algorithm  (XTEA) 

 

TEA, Wheeler ve arkadaşları tarafından XTEA'ya 

(Genişletilmiş TEA) genişletildi. (1997). Kelsey ve ark. 

Tarafından işaret edilen iki küçük zayıflığın düzeltilmesi 

önerilmiştir. (1997). TEA gibi, XTEA aritmetik ve 

mantıksal işlemleri kullanır [9]. 

iii.Advanced Encryption Standard (AES) 

Gelişmiş Şifreleme Standardı (AES), ABD hükümeti 

tarafından kabul edilen bir şifreleme standardıdır. Standart, 

orijinal olarak Rijndael olarak yayınlanan daha büyük bir 

koleksiyondan kabul edilen üç blok şifreleri, AES 128, 

AES-192 ve AES-256 içerir. Her bir AES şifresinin, 

sırasıyla 128, 192 ve 256 bit anahtar boyutlarında 128 bit 

blok boyutu vardır. AES şifreleri kapsamlı bir şekilde analiz 

edilmiştir ve şu anda dünya çapında kullanılmaktadır [10]. 

iv.Data Encryption Standard (DES) 

Veri Şifreleme Standardı (DES) 1976 yılında Amerika 

Birleşik Devletleri tarafından resmi FIPS standardı olarak 

seçilen ve daha sonra uluslararası alanda yaygın olarak 

kullanılmaya başlanan bir şifreleme yöntemidir [11]. 

Ulusal Standartlar Bürosu (NBS). Bu standardı, Veri 

Şifreleme Standardı'nı kullanmadan önce ya da çakışarak 

Federal bilgisayar sistemlerine uygulanabilen ve 

uygulanması gereken diğer bilgisayar güvenlik önlemleri ile 

birlikte ele almıştır [12]. 

v. RSA (R.Rivest, A.Shamir ve L.Adleman) 

 

  RSA R. Rivest, A. Shamir ve L. Adleman tarafından 

asimetrik şifreleme algoritması olarak geliştirildi. 

Çalışmalarında anahtar dağıtımının yanında şifreleme ve 

deşifreleme işlemlerini de gerçekleştirmişlerdir. RSA 

şifreleme sisteminde şifreli veriyi oluşturabilmek için bir 

açık anahtara ihtiyaç vardır. Şifreli veriyi alan kişinin de 

bilgiyi deşifre edebilmesi için gizli anahtarının olması 

gerekir [1]. 

vi. RC5 

 

RC5 1994’te Ron Rivest tarafından tasarlanan bir simetrik 

blok şifreleme algoritmasıdır. RC5'in yeni bir özelliği, 

veriye bağımlı rotasyonların ağır kullanımıdır. RC5 

değişken bir kelime boyutuna, değişken bir sayıya ve 

değişken uzunlukta bir gizli anahtara sahiptir. Şifreleme ve 

şifre çözme algoritmaları son derece basittir [13]. 

C. Uygulama 

 

Bu çalışmada şifreleme algoritmalarının aynı boyuttaki 

veriyi şifreleme süreleri, şifre çözme süreleri ve şifreli 

metinlerin hafızada kapladıkları boyutları açısından 

incelenmiştir. Bu amaçla TEA, XTEA, AES, DES, RSA ve 

RC5 algoritmalarının performans analizi yapılmıştır. 

Bu çalışmada algoritmaların performans analizini 

gerçekleştirebilmek için kullanılan ortam; 

 Visual Studio geliştirme ortamı  

 C# kullanılarak algoritmalar yazılmıştır.  

 İşlemci : İntel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9400 

2.53 GHz  

 İşletim Sistemi : Windows 10  

 Güvenli MOD ortamından test edilmiştir. 

Bu çalışmada kullanılan dosya boyutları; 

 100 KB 

 200 KB 

 300 KB 

 400 KB 

 500 KB 

Yapılan çalışmada mevcut 6 algoritmaların yazılımı 

kodlaması yapılıp her bir algoritmanın ayrı ayrı olarak açık 

metini şifreleme işlemi ve şifreli metnin açık metne 

dönüştürülme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan 

simülasyon ortamı Resim1 de gösterilmiştir. 
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Resim 1.  Yapılan Simülasyonun Görüntüsü 

i. Şifreleme Performans Karşılaştırması; 

Şifreleme işlemleri yapılırken açık metin algoritmaya 

gönderildiği anda sayaç başlatıldı ve şifreleme işlemi sona 

erdiği anda sayaç durdurulup şifreleme işlemi için geçen 

süre tespit edildi. TEA, XTEA, AES, DES, RSA ve RC5 

algoritmaları 100 KB, 200 KB, 300 KB, 400 KB ve 500 KB 

açık metinleri şifreleme süreleri karşılaştırması Tablo1’de 

gösterilmiştir. Tablo1’de de görüleceği gibi en iyi şifreleme 

süresini AES algoritması gerçekleştirirken XTEA 

algoritması en uzun sürede şifreleme işlemini 

gerçekleştirmiştir. 

 

Tablo1. Şifreleme Süreleri 

i. Çözme Performans Karşılaştırması; 

Algoritmaların çözme süreleri karşılaştırılırken oluşturmuş 

oldukları şifreli metin algoritmalara gönderilip açık metin 

elde edilmesi için geçen süre tespit edilmiştir. Şifre çözme 

işlemleri Tablo2’de görüldüğü gibi TEA ve XTEA en iyi 

performansı göstermişlerdir. Buna karşın DES algoritması 

en uzun sürede şifreli metin çözme işlemini 

gerçekleştirmiştir.  

 

Tablo2. Şifre Çözme Süreleri 

iii. Şifreli Metin Boyutları Karşılaştırması; 

Şifreleme işlemi gerçekleştirilirken aynı boyuttaki aynı 

veriler algoritmalara gönderilmiştir. Bunun sonucunda 

oluşan şifreli metinlerin boyutları farklılık göstermiştir. 

Şifreli metinlerin boyutları Tablo3’te gösterilmiştir. 

Tablo3’te görüleceği gibi en az şifreli metin boyutu RSA 

algoritması gerçekleştirirken TEA algoritması en büyük 

veri boyutu olarak gerçekleştirmiştir. Veri boyutları 

incelendiğinde TEA ve XTEA açık metnin yaklaşık 6 katı 

veri boyutuna ulaşırken, AES, DES, RSA ve RC5 açık 

metnin yaklaşık 1,5 katı veri boyutuna ulaşmıştır. 

 

Tablo3. ŞifreliVeri Boyutları 

III. BULGULAR 

Bu çalışmada, kablosuz ağlarda kullanılan şifreleme 

algoritmalarının açık metni şifreleme süreleri, şifreli metni 

çözme süreleri ve şifreli metin boyutları incelenmiştir. 

Yapılan çalışmada algoritmaların açık metni şifreleme 

süreleri ve şifreli metni çözme süreleri farklılıklar 

göstermiştir. Veri boyutlarına baktığımızda şifreli 

metinlerin boyutları da farklılık göstermektedir.   
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Yapılan çalışma sonucunda toplam şifreleme ve çözme 

sürelerinde en iyi performası AES algoritması göstermiştir. 

Bu karşın XTEA algoritması en uzun süren algoritma 

olmuştur. Şifreli metinlerin boyutlarına bakıldığında en iyi 

sonucu RSA algoritması gerçekleştirmiştir.  

IV. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Algoritmaların şifreleme sürelerinde en başarılı algoritma 

AES algoritmasıdır. TEA ve XTEA algoritmaları şifre 

çözme işlemini en hızlı  gerçekleştirmelerine rağmen 

şifreleme süreleri uzun olduğundan AES algoritmasında 

daha uzun süre harcamışlardır. En uzun süren algoritma ise 

DES algoritması olmuştur. Bu 6 algoritmanın şifreleme 

işlemi ve şifre çözme işlemi toplam süreleri dikkate 

alındığında en iyi performansı AES algoritması gösterirken 

en kötü performansı DES algoritması göstermiştir. Şifreli 

veri boyutları incelendiğinde RSA’nın şifreli metni en az 

yer kaplarken, TEA algoritmasının şifreli metni en çok yer 

kapladığı görülmüştür. 
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Özet- Görelilik kavramı 20. Yüzyılda Einstein’in izafiyet teorisi ile ön plana çıkan bir kavram olmasına rağmen, temeli eski 

çağlara kadar dayanır. Görelilik kavramı, insan bilgisinin kendisinde gerçekliği vermediğini, kendisindeki gerçekliği bilmenin 

mümkün olmadığını, edindikleri bilgilerin bir açıdan ilişkilere bağlı olduğunu, bilginin doğru olma ölçüsünün toplumlar ve 

kişiler bakımından değişken olduğunu ileri süren bir düşünce tutumudur. Einstein’in ortaya attığı teori ile üçüncü boyuta 

dördüncü boyut eklenmiş ve o dönemdeki sanatçılar bu teoriden etkilenerek dördüncü boyutu çalışmalarına yansıtmaya 

çalışmıştır. Bu çalışmanın amacı felsefede, bilimde ve sanatta ön plana çıkan görelilik kavramının mimarlık üzerindeki 

yansımalarını incelemektir.  

 

Zamanın değişmesi ve bilgiye ulaşmanın hızla artması ile görelilik kavramı da evrildi. Çağdaş dönemde kavramlar 

farklılaşarak evrildi ve dönüştü. Bu çalışmanın amacı dönüşen kavramlar üzerinden görelilik ile bağlantılı kavramlar aracılığı 

ile güncel mimarlık üzerindeki örneklere bakmaktır. Görelilikle ilgili olduğunu düşünülen fark-tekrar, kıvrım, köksap, çokluk, 

rastlantısallık, paralaks ve açık kavramları üzerinde durulmuştur. Görelilik kavramı ile yakından ilişkisi olduğu düşünülen 

Steven Holl’ün tasarımları üzerinde durulacaktır.  

 

Steven Holl hem kuramsal anlamda ciddi çalışmalar yapan hem de kılgısal anlamda bunları yansıtan bir mimar olduğu için 

özellikle üzerinde yoğunlaşılmıştır. Kuramsal anlamda sürekli olarak çalışmalar yapan Steven Holl, her geçen zamanda 

değişen ve dönüşen kavramları tekrar tekrar ele alır ve tasarım sürecinin nasıl değiştiğini gösterir. Steven Holl tasarımlarının 

fikir aşamasında bir konsept belirler ve onun üzerinden tasarım yapar. Dolayısıyla kuramsal anlamda yaptığı çalışmaları 

tasarımlarına yansıtır. Tasarımlarında göreliliğe gönderme yapan çoklu okumalara, paralaks kaymalara rastlarız.    

 

Anahtar kelimeler- Görelilik, Steven Holl 

 

Reflections on Relativity in Philosophy, Science and Art in Architecture  
 

Abstract- Although the concept of relativity is a concept emerging in the 20th century with Einstein's theory of relativity, the 

foundation is based on ancient times. The concept of relativity is an attitude of thinking that human knowledge is not realistic 

in itself, that it is impossible to know the reality in itself, that the information that they obtain depends on an association, that 

the extent of knowledge is variable in terms of societies and persons. With Einstein's theory, the fourth dimension was added to 

the third dimension, and artists at that time were influenced by this theory to try to reflect the fourth dimension into their work. 

The aim of this work is to examine the reflections of the concept of relativity in architecture, which is in the philosophy, 

science and art. 

 

With the change of time and the rapid increase in the access to information, the notion of relativity has also evolved. Concepts 

evolved and transformed in the contemporary era. The purpose of this study is to look at the examples on contemporary 

architecture through concepts related to relativity through transforming concepts. The concept of difference-repetition, folding, 

rhyme, multiplicity, coincidence, parallax, and openness, which are thought to be related to relativity, is emphasized. Steven 

Holl's designs, which are thought to be closely related to the concept of relativity, will be emphasized. 

 

Steven Holl is particularly focused on the fact that he works both theoretically and seriously, and is an architect who reflects 

them in a practical sense. Steven Holl, constantly working in theoretical sense, constantly tackles changing and changing 

concepts and shows how the design process changes. Steven Holl sets out a concept in the idea stage of his designs and designs 

over it. Therefore, he reflects his works in his theoretical sense in his designs. We have multiple readings, parallax shifts, 

which refer to relativity in their designs. 

 

Key words- relativity, Steven Holl 
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Özet –  Deneyim, tarih boyunca birçok düşünür tarafından farklı açılardan değerlendirilerek herhangi bir kavram olmanın 

ötesinde bilgi edinmenin bir kaynağı olarak görülmüş, bilginin kendisi olarak ele alınmıştır. Dolayısıyla mekânın 

tanımlanmasında deneyim şarttır ve birey-mekân kavramları deneyim tartışmalarında önemli bir yere sahiptir. Kartezyen bakış 

açısına göre mekân, bireyden bağımsız, sayısal verilere dayalı bir gerçeklik olarak ele alınırken, gelişen neden-sonuç ilişkisine 

dayalı bütüncül bakış açısında beden ve mekân bir bütün olarak ele alınır ve fiziksel özellikleriyle beraber algısal özellikleri de 

göz önünde bulundurulur. Günümüzde mekânın kavranışına, bilgisine ve üretimine katkı sağlamak amacıyla deneyimi oluşturan 

duyumları vurgulayan alternatif mekânsal deneyim yöntemleri araştırılmaktadır. Bu doğrultuda büyük ve küçük ölçekte dijital 

bir ara-yüz olarak kullanılan video mapping uygulamaları bir nesnenin ya da mekânın deneyimlenebilmesi için yenilikçi 

yaklaşımlardan biridir. Görsel ve işitsel ögeler kullanarak herhangi bir yüzeyi dinamik bir ekrana dönüştürmeye yarayan video 

mapping tekniği ile ölçeği doğrultusunda deneyimlenen mekân, kavramsal ve anlatımsal nitelikler kazanmaktadır.  Çalışma 

doğrultusunda, Rosalind Krauus’un mekâna göre yapılan çalışmaları incelerken ortaya koyduğu başlıklardan yola çıkarak, 

mimarlık olmayan, mimarlık olan ve mimarlık olmayan arasında, doğal mekân ve mimari mekân arasında olarak kategorize 

edilen örnek uygulamalar üzerinden, video mapping uygulamasının sadece seyredilen değil, algısal, eylemsel ve dalma özellikleri 

ile yaratılan bir deneyim olduğu vurgulanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler – video mapping, mekân, deneyim, mekânsal deneyim. 

 

Abstract – Throughout history, the experience has been evaluated from different angles by many philosophers, to be a source of 

information beyond being a concept and considered as knowledge itself. Hence, experience is essential in defining of the space 

and the concepts of individual-space have an important place in the discussions of experience. According to the Cartesian point 

of view, space is considered as an individual-independent reality based on numerical data, while the individual and space are 

considered as a whole in the holistic point of view which based on the developing cause-effect relationship. In order to contribute 

to the understanding, knowledge and production of the space, alternative spatial experience methods, that emphasize the 

sensations which creates the experience, are explored today. Nowadays video mapping practices, which are used as a digital 

interface on a small or large scale, are one of the innovative approaches for the experience of the object and space. By video 

mapping technique, that converts any surface to a dynamic screen using by visual and audio elements, the space, which is 

experienced in line with the scale, gains conceptual and expressive qualities. In line with this study, it is emphasized that  the 

application of video mapping is not only watchable but an experience by perceptual, action and immersion characteristics, 

through the sample practices that are categorized as non-architecture, between architecture and non-architecture, between natural 

spaces and architectural spaces based on the titles Rosalind Krauss puts into consideration when analysing the studies according 

to space. 

 

Keywords: video mapping, space, experience, spatial experience. 

 

I. GİRİŞ 

bağlamındadisiplininbirçokboyuncatarihDeneyim

farklıolarakdeneyimlenendeneyimleyen kavramlar

aracılığıyla tartışma konusu olmuştur. Çalışmanın birinci 

yersürecinedeneyim kavramının tarihselbölümünde,

kavradeneyimdisiplinindemimarlıkverilerek mının 

tartışılması için altyapı oluşturulmuş, ardından birey ve mekân 

ilişkisi olarak ele alınan mekânsal deneyimin çerçeveleri farklı 

düşünür ve mimarların söylemlerine yer verilerek mimarlık 

çizilmeyesınırlarıkavramınındeneyimdisiplininde

çalışılmıştır. Bölümün devamında teknolojinin gelişmesi ile 

birlikte ortaya çıkan fiziksel ve sanal olmak üzere farklı mekân 

kavramlarına yer verilmiş, sanal mekân kavramına 

yoğunlaşılarak sanal mekânın deneyimlenmesi üzerine 

algısallık, eylemsellik ve dalma kavramları üzerinden bu 

deneyimin süreçlerine yer verilmiştir. Çalışmanın ikinci 

bölümünde günümüzde sanal mekân deneyiminin yaygın 

olarak kullanılmaya başlandığı video mapping 

uygulamalarının tarihsel süreci anlatılarak, uygulama alanları 

ve kapsamına değinilmiş ve bu uygulamaların mimarlık ile 

ilişkisini kavrayabilmek için sanat teorisyeni Rosalind 
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Krauss’un doğal ve mimari olmak üzere ele aldığı mekân 

kavramlarının arasındaki sınırların şeffaflaştırmak adına 

ortaya koyduğu şema üzerinden video mapping uygulamaları 

sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma altında bir sanal mekân 

olan video mapping uygulamalarının nasıl deneyimlendiği bir 

önceki bölümde açıklanan algısallık, eylemsellik ve dalma 

kavramları üzerinden açıklanmıştır.  

II. DENEYİM VE MEKÂNSAL DENEYİM 

A. Deneyim Kavramı 

Nihil in intellectu quod non prius in sensu (Akıl, önce 

duyularda var olmayan hiçbir şeyi içermez). 

 -Aristoteles 

Deneyim hem gündelik dile ait bir terim hem de neredeyse 

her sistematik düşüncenin gövdesinde rol oynayan bir 

kavramdır. Kelimenin etimolojisi araştırılırsa deneyim, 

tecrübe, yaşantı, pratik gibi kavramlarla yakın ilişki 

kurmaktadır. Sözcüğün İngilizce karşılığı olan experience, 

kökeni Latince deneme, deney anlamlarına gelen experiri ve 

experientia kelimelerinden türemiştir. Latince 

expereri(denemek),  periculum(tehlike)” ile aynı kökten  

geldiği için deneyim, hayatta karşılaşılabilecek kötü şeyleri 

aşmak gibi bir dünyaeviliği ifade edebildiği gibi, yine Latince 

kökenli, Fransızcada experience ve İtalyancada esperienza 

kelimeleri bilimsel bir deney anlamına gelerek kelimenin 

nesnelliğini vurgulamaktadır. Deneyim sözcüğünün 

Yunancada karşılığı ise İngilizce empirical (ampirik)* 

sözcüğünün de kökünü oluşturan empeiriadır. Burada 

deneyim ile dolaysız gözlemin bağlantısını saptamak 

mümkündür. İngilizcede tek bir sözcük ile karşılansa da 

deneyimin Almanca karşılıkları olan erlebnis ve erfahrung 

kelimeleri ise deneyimi iki farklı açıdan ele almaktadır [1]. 

Erlebnis dile yaşantı olarak çevrilirken genellikle gündelik 

hayat içindeki daha dolaysız ve kişisel olan güçlü ve yoğun 

kırılma anlarını temsil eder; tecrübe olarak çevrilen erfahrung 

ise dış dünyadan gelen uyarıcılarla birlikte oluşurken bellek ile 

ilişki kurar. Bu tanımlardan yola çıkarak deneyim kavramının 

muğlak bir kavram olduğu söylenebilir. Bu muğlaklık ise, 

kavramın özü sebebiyle sonu belli olmayan, hayal edilemeyen 

ve sürekli değişen bir yapısı olduğundan gelmektedir.  

Jay[1] deneyimlenen şeyin paylaşılamayacağından ve 

gerçekte ne deneyimlendiğini sadece öznenin kendisinin 

bilebileceğinden bahseder. Bu bağlamda deneyim dili aşar ve 

kendi gerçekliğini oluşturur. Dolayısı ile deneyim aslında 

kamusal dil ile öznellik, ifade edilebilir ortak değerler ile 

bireysel iç dünyanın kesiştiği noktada durmaktadır. 

Yunan düşüncesinin temelinde evrensel hakikate ulaşmak 

için bilimsel kesinliklerin karşısında salt ve bireysel kanaatin 

kusurlu görülmesine rağmen, aynı düşünce döneminde 

Kuşkucular ve ilk dönem Hristiyanları gibi bazı toplulukların 

duyu temeline dayanan sonuçlar yerine, güvenilirliği şüpheli 

düşünsel deneylere ve salt teorik bilgelik hakkında çekince 

olması ile pratik bilgelik kavramına verdikleri değer ile aslında 

deneyim kavramının Yunan düşüncesine kadar uzandığı 

söylenebilir. 

Platon ve Aristoteles gibi filozofların söylemlerinin farklı 

tutarlılık düzeylerinde benimsendiği ortaçağa gelindiğinde ise, 

evrensel hakikat arayışının yanında gündelik hayatın pek uzun 

ömürlü olmayan değerlerinin çok fazla dikkate alınmadığı 

söylenebilir. Deneyim, ortaçağda dini birliğin yükselişi 

nedeniyle sadece dini açıdan ele alınmış, Tanrı’nın varoluşuna 

ilişkin argümanlar sunmak için mistisizm ile kullanılmıştır [1]. 

İnanç, çoğu birey için mümkün bir şey iken, deneyim sadece 

dini üstat olarak görülen belli bir kesime hitap etmektedir. 

Dolayısıyla astronomi, anatomi gibi bilimlere ait çalışmalar 

kısmen de olsa gözleme dayansa da, ampirik gözlem, salt 

kanıdan kesin sınırlarla ayrılmış, başlı başına bir bilgelik ya da 

güvenilir bir bilgi kaynağı olarak saygı görmemiştir. 

Rönesans döneminde geçildiğinde sıradan insanların 

gündelik hayatındaki dair deneyim söylemine ilk katkı 

Kuşkucu Montaigne tarafından yapılmış olsa da dönemde 

kilise birliği ile doktrinel otoritenin çöküşü ile bilimin açığa 

çıkardığı bilimsel hakikat ve mutlak kesinlik arayışı yüzünden 

ayakta kalamamıştır. Modern felsefenin kurucusu olarak kabul 

edilen Descartes, Bacon gibi rasyonalist filozoflar Montaigne 

gibi içe dönük tevekküle değil, duyuların kusurlarını telafi 

edecek yeni yollar arayışına girerek sistematik ve evrensel 

bilgi arayışına girmişlerdir. Düzenli ve planlı deneyimler 

sonucu oluşturulan ilkeler ile yeni deneyler türetme düşüncesi 

ile deneyim bilimsel yöntemin bir parçası olarak ele alınmıştır 

[1]. Salt duyu deneyiminin varlığı tamamen yok sayılmasa da 

deneyimin deney yapma ile özdeştirilmesi, Kartezyen 

düşüncenin temelini oluşturmuştur. 

B. Birey-Mekân İlişkisi ve Mekânsal Deneyim 

Deneyim gündelik hayata dair konularda, felsefede ve 

birçok alanda tartışılmasına rağmen dolaysız olarak ele 

alınamamış, epistemolojide teori, dinsel söylemde teori, 

estetik söylemde sanat nesnesi, ahlaki söylemde ise masumiyet 

gibi karşısına alınan karşıt kavramlar ile birlikte dolaylı olarak 

değerlendirilmiştir. Nesne, algılanan nesne, gösterilen 

kavramları ile beraber özne, algılayan özne, gözleyen veya 

birey kavramı farklı söylemlerde farklı şekillerde ele alınarak 

deneyim kavramının temel sorunlarını oluşturmuşlardır. 

Felsefe, sosyoloji gibi disiplinlerin yanı sıra mimari söylemde 

de deneyim kavramı, dolaylı yoldan “Bedensiz bir mekân 

olabilir mi?” sorusu ile algılanan nesne-mekân ve algılayan 

özne-birey ilişkisi tartışılmıştır.  

Antik Yunan eserleri yeniden ele alınarak incelenen 

Rönesans ile beraber ortaya çıkan Kartezyen düşüncede, 

deneyimin artık öğrenilebilen, anlaşılabilen ve aktarılabilen 

bir kavram olarak görülmesinden dolayı, algılayan özne olan 

birey tekilliğinden ayrı düşerek nesnelleştirilip 

sayısallaştırılarak, grafiklerle araştırılan fiziksel anlamda 

beden haline gelmiştir. Vitrivius İnsanı’ndaki (Resim 1) açık 

sayısal ilişkiyle, ideal orantı sistemlerinin, insan vücudunun 

kusursuz oranlarında bulunduğu söylenmektedir. Beden, 

mekânda doğrusal perspektifle beslenen kusursuz bir 

geometrik nesne olarak görülmektedir [2].  20. Yüzyılda da Le 

Corbusier’in “Le Modulor” insanı ile insan bedenin 

boyutlarına dayanan özellikleriyle Kartezyen bakış açısına 

gönderme yaparak, bedenin mekân tarafından edilgen kılan 

yapılardan uzaklaştırmak adına önemli bir çalışmadır (Resim 

1.1). Le Corbusier bu sistemle evrensel bir ölçü sistemi 

yaratmayı amaçlasa da, insanı ve mekânı standartlaştıran bu 

düşüncesiyle döneminde tepki toplamıştır. 
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Resim 1. Leonardo da Vinci’nin çizdiği Vitrivius adamı ve oranları(solda), 

Le Corbusier’in Le Modular insanı ve oranları(sağda) [3]. 

 

Beden mekân ilişkisine mimarlık disiplininde bakılacak 

olursa Rönesans mimarisinde, bedenle kurulan analoji mimari 

üretimde etkin bir yaklaşımdır. Ölçülebilen bir değer olan 

beden ve davranışlar değiştirilemez kurallar sistemine 

indirgenerek, tasarıma birer girdi olurlar. Mimaride, beden 

oranlarında bulunan estetiği arayan Francesco di Giorgio, 

insan figürünün merkezi ve boylamsal parçalarının organik 

birleşiminin, kilise tasarımında nasıl ele alınabileceğini  

“Trattato di Architettura” adlı kitabında çizimlerle 

açıklamaktadır (Resim 2) [3]. Kartezyen düşüncenin 

yansımalarının görüldüğü mimarlıkla ilgili çalışmalarda 

mekânın sayısal verilere dayalı fiziksel özelliklerinden 

bahsedilir, bu özellikler ölçülebilir ve kesin değerler 

içermektedir. Mekân, mekânı tanımlayan tüm geometrik 

bileşenleri ile birlikte Kartezyen koordinat sisteminde 

konumlanabilen bir hacim olarak ele alınmıştır. Bunun en iyi 

örneklerinden biri de Neufert’in kendi ismini taşıyan kitabıdır. 

Neufert, kitabında hemen hemen her mekânı standardize 

etmiş, bu mekânlar ile ilgili gerekli en, boy ve yükseklik 

ölçülerine yer vermiştir.   

 

 
Resim 2 Francesco di Giorgio (1480), “Trattato Di Architettura Civilé e 

Military” kitabından taranmış oran çalışmalarına ait çizimler [3]. 

 

Nesne ile özne arasında hiçbir ara alan bırakılmayan [4], 

dolayısıyla nesne olan mekânın, özne olan bireye bağlı 

kalmadan var olabileceği öne sürülen Kartezyen düşüncede 

beden, duygu ve algılarıyla kavrayan, gelişen, yaşayan insanın 

görüntüsü gizil bırakılmaktadır. Bu bağlamda Kartezyen 

düşünce, mekânın nasıl deneyimlendiği yerine, mekânın ne 

olduğunu sorgular. Ancak beden kavramının analitik 

çözümlemesini temel almak yerine, içinde bulunduğu 

koşullarla sürekli değişen bireyi ve uzamı ile kurduğu dinamik 

ve deneyimsel ilişkileri anlamak için bütüncül (holistik) 

düşünce, fenomenolojik yaklaşım gibi farklı düşünce 

modelleri ortaya koyulmuştur. Mekân; matematiksel bilgi 

üzerinden ilerleyen Kartezyen düşünce yerine, deneyime ait 

fiziksel ve bilişsel süreçlerin bilgisini irdeleyen, mekânla 

deneyimin birleştiği nokta olan mekânsal deneyim kavramını 

ele alan, bütüncül yaklaşımlar ile kavranabilir. 

Bütüncül düşünce, bireyin mekânsal deneyimi ve bu 

deneyimden elde edilen bilgi ile beraber bireyin mekânsal 

duyum ve performanslarının tümünü bütüncül bir kaynak 

olarak ele almaktadır. “Mekân varoluşsaldır fakat aynı 

zamanda varoluş da mekânsaldır.” deyişiyle Merleau-Ponty 

[5], bedenin varlığının zorunlu gördüğü uzamı ve bireyin 

varoluşunun fiziksel çevreyle olan ilişkisine değinmektedir. 

Dolayısıyla deneyimlerin temeli olan mekânsal ilişki 

incelenirken, birey ve mekân kavramları varoluşsal olarak 

ayrıştırılmaması gereken bir döngü içindeki kavramlardır.  

Lefebvre mekânı algılanan, tasarlanan ve yaşanan mekân 

olmak üzere üç ayrı düzeyde inceler ve bu düzeyleri sırasıyla 

mekân pratiği, mekân temsili ve temsil mekânları ile 

eşleştirerek mekânın üretim sürecinden bahseder. Bu 

düzeylerin birbirinden uzaklaşmasıyla salt fiziksel ögeye 

dönüşmeleri ile söz konusu olabilir [6].  

Heidegger, meskenin insan varlığının etrafında şekillenip 

düzenlendiğine ve bu varlığın faaliyetlerini zamanla düzene 

soktuğuna inanır [7]. Christian Norberg-Schulz, Heidegger’in 

mesken tutma kavramını ele alarak ve mekânın zamansallığına 

dikkat çekmiştir. Mekânı, insanın çevresiyle iletişim kurduğu, 

duygusal anlamda yüklü yer olarak tanımlamaktadır. Norberg-

Schulz, soyut bir kavram olan mekânın, malzeme, şekil, doku, 

renk ve ışık gibi somut biçimler ile bütünleşerek yer haline 

gelmesine değinerek genius loci (yerin ruhu) kavramını öne 

sunar ve yer kavramını mekânın deneyimlenebilmesi için bir 

aracı olarak ele alır [8].  

Klasik mimarlık söyleminde mekânın dokunma ve görme 

duyuları ile kavranabilen katı bir varlık olarak görülmesinin 

aksine, Juhani Pallasmaa, mekânın beş duyudan öte farklı 

duyularla da kavranabileceğini, sadece dokunma ve görme 

odaklı mekânların bedenle bütünleşemeyerek yalıtılmışlık ve 

yabancılaşmaya sebep olduğunu belirtmiştir [9].  

Bauhaus Okulunda tiyatro bölümünde sahne tasarımı yapan 

Oscar Schlemmer (1961), hacimsel mekânı soyut bir mekân 

olarak ele alır, ona göre asıl mekân soyut değil, bedenin 

hareketi ile ilişkilenen mekândır (Resim 3) [3]. 

 

 
Resim 3 Oskar Schlemmer, “Soyut Mekânın Yasaları”(solda) ve 

   

 

 

 

“Organik Adamın Yasaları”nı(sağda) gösteren çizimler [3].

  Mekânın  bedenin  oranlarının  araştırılarak  üretildiği,  ne 
olduğu  bilgisinin  arandığı  Kartezyen  düşüncenin  aksine 
günümüzde  mekânla  ilgili  ortak tanımlama,  mekânın  çok 
boyutlu, davranış katmanlarına bağlı olarak dinamik, dönüşen, 
düşsel  bir  yapıda  olduğu  ve  ilişkilerden  doğduğudur.  Beden 
mekânla,  mekân  da  bedenle  tanımlanmaktadır.  Bedenin 
mekânsal  ilişkileri,  farklı  var  olma  ve  görünme  durumları 
yaratmaktadır.  Mekânda  gerçekleşen  tüm  ilişkiler,  zaman 
içinde  kayıtlanarak,  zihinsel  çağrışımlarla  mekânı 
somutlaştırmaktadırlar [3].  Beden ve mekânın birbirinden ayrı 
ele alınan durumları onları var etmez, tüm bunların birbiriyle

ilişkisi  onları  var  eder. Bu  algılama,  dokunma,  etkileşime
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girme gibi ilişkiler de mekânsal deneyimi oluşturur. 

Dolayısıyla, mekânın, en, boy ve yükseklikle belirlenen 

Kartezyen boyutları dışında, zamanın belirlediği göz ardı 

edilmemesi gereken bir boyutu daha vardır. Ancak günümüzde 

teknolojinin gelişmesi ile yaratılan mekânların deneyimi için 

farklı kavramlar ortaya çıkmaktadır. 

C. Sanal Mekân ve Sanallığın Mekânsal Deneyimi 

19. yüzyılın ikinci yarısından sonra yeni malzemelerin 

kullanımının modern mimarlığa giden yolu şekillendirdiği gibi 

devrimsel nitelikte gerçekleşen teknolojik ilerlemelerin 

mekâna yaklaşımı, mekânın maddeselliğini ve aynı şekilde 

mekânların yaşanış biçimlerini değiştirdiğinden yeni 

kavramlar doğurarak mimarlık pratiğini ve kuramını 

şekillendirmektedir. Bu kavramlardan en önemlileri, fiziksel 

mekân ve sanal mekân kavramlarıdır. Fiziksel mekân olarak 

tanımlayabileceğimiz geleneksel anlamdaki mekân kavramı 

insanlıkla aynı yaştadır ve insanın barınma ihtiyacıyla ortaya 

çıkmıştır, bedenin mekânıdır. Tek sınırlayıcısı bireyin zihni 

olduğundan zihinsel mekân olarak da tanımlanabilen sanal 

mekân ise, esnek ve değişkendir. Sanal mekân, nesnelerin ve 

faaliyetlerin doğasını barındırır, bu nedenle sanallık 

gerçekliktir, ancak (henüz) somut değildir. Einstein’in 

görecelik kuramından sonra zamandan ayrı düşünülemeyen 

zaman-mekân, sanal mekân kavramı ile en zirve 

noktasındadır, çünkü sanal mekânın gerçek zamandan 

bağımsız olarak kendine ait durdurulabilir bir zamanı vardır. 

Ancak bu mekânların deneyimlenebilmesi için, 3 boyutlu 

olarak modellenmesine ve arttırılmış gerçeklik sistemlerine 

ihtiyaç vardır ve bu sistemler görsel ve işitsel anlamda bedene 

olan uzaklığına göre farklı etkiler göstererek farklı deneyimler 

yaratmaktadır (Resim 4).  

 

 
Resim 4. Arttırılmış gerçeklik uygulamalarının kullanılan sisteme bağlı 

olarak sınıflandırılması [10]. 

 

Sanal mekânın, mekân ile mekânsal deneyimdeki rolü ve 

deneyimi ile deneyime katılmasının irdelenmesi açısından 

algısallık, dalma ve eylemsellik kavramlarının açıklanması 

gerekmektedir. Bu kavramlar “Sanallığın mekânsal deneyimi 

nasıl olur?” sorusunun yanıtı olarak seçilmiştir. 

Mekânsal deneyimde algısallık odak noktalardan biridir. 

Algı birçok farklı disipline konu olmuş ve farklı tanımlamalara 

sahip bir kavramdır.  

Aydınlı, algıyı çevreden kaynaklanan uyarıcı etkilerin duyu 

organları ve zihinsel sürece ilişkin olgular yardımıyla 

kavranması, anlaşılması olarak tanımlamaktadır. Geddie, ise 

algılamanın iki boyutuna dikkat çeker: duyularla farkına 

varma ve akıl yoluyla bilgi alma [11]. Bu bağlamda algı süreci, 

kültürel birikimler ve gündelik yaşam pratiklerinden 

etkilenmekte, bireyin kendi deneyimleriyle birlikte algısının 

da değiştiği sürekli değişen son derece öznel bir süreçtir. 

Mekân algısı da benzer aşamalarla gerçekleşir, beden, mekân 

ile ilk karşılaştığı anda duyuları aracılığıyla çevreyi hissederek 

bilgi edinir, daha sonra duyulardan elde edinilen bu bilgiler 

zihinde geçmiş deneyimler ve duygulanımlarla yorumlanır ve 

değerlendirilir. Algının duyumsal olan ilk evresi fiziksel 

verileri kapsayan kısa süreli bir deneyimi içerirken, zihinsel 

olan ikinci evrede bellek devreye girdiğinden daha uzun süreli 

bir mekân deneyimi elde edilerek mekânın algılanmasının 

anlık bir gerçeklik olmadığı, bir süreç gerektirdiği 

söylenebilir. Dolayısıyla mekânsal deneyim de anlık bir durum 

değil, çeşitli aşamaların şartlarının sağlandığı bir süreçtir. 

Sanal mekân algısı, fiziksel mekânınkinden oldukça farklıdır. 

Fiziksel mekândaki gibi kişisel farklılıklar göstermesinin yanı 

sıra sanal mekânda etkileşim ve sürekli bilgi akışı olduğu için 

algı zamanla değişir. Kişinin ardada yaşadığı mekânsal algılar 

birbirinden farklıdır. Mekân algılanır, anlamlandırılır, 

etkileşime girilir ve etkileşimle bilgi akısı olur. Mekân 

değişmiştir ve algı da bir öncekinin aynı değildir. Her yeni 

bilgi akışı yeni bir mekân oluşturur. Bu döngüsel süreç sanal 

mekânın deneyimidir. Mekân algısı ve deneyimi anlıktır, 

sıçramalıdır. Mekânın anlık durumunun yanı sıra değişimi de 

deneyimlenebilir. 

Dalma, seyre dalma olarak estetik deneyim ve güzel 

tartışmalarında sıkça tartışılan bir konu olup, her türlü dışsal 

ilginin dışında seyretmek, sadece seyretmeyi amaçlamak 

bağlamında ilk olarak Immanuel Kant tarafından tartışılmıştır. 

Kant’a göre güzel olan şey bize yarar gözetmeyen, çıkarsız bir 

haz verir. Bu bakımdan beğeni yargısı öznel olmakla beraber 

sırf duyumlardan ibaret değildir. Bu yargı objenin süjede 

uyandırdığı bir duyguya bağlıdır ve objenin varlık, nitelik, 

yararlılık özelliklerine bakılmaksızın verilen bir yargıdır. Bu 

bağlamda zevk yargısında hiçbir bağlayıcı kavram yoktur, 

sadece contemplation (vecd durumu) ile ilgilidir, doğrudan 

doğruya dalma durumunda kavranan şeydir [12]. Sanal mekân 

deneyiminde dalma ise mekâna girişi sağlayan durumdur. 

Bireylerin sezgisel davranışlarla sanal bir ortama cevap 

vermesi, kısa bir süre bile olsa oluşturulan bu sentetik 

deneyime daldıklarını ve hatta var olduklarına inandıklarını 

gösterir. Bu bağlamda dalma durumu fiziksel ve sanal 

ortamların dikkate alınmasıyla belirlenmektedir; çünkü 

dalmada, beden bir mekândayken, zihin farklı bir gerçeklik 

içinde yaşamaktadır. Dalma, bireye içinde hareket etme 

olasılıkları veya duyusal uyarılar sağlamayı hedefleyen sanal 

ortamın tüm objektif özellikleriyle belirlenmekte ve 

gerçekleşmesi için zihnin tüm kavramlardan bağımsızlaşarak 

özgürleşmesi gerekmektedir, bu bağlamda dalmanın başarısı 

ara yüzün saydamlaşması ile mümkündür. Perspektif 

kullanılarak 2 boyutlu bir resmin 3 boyutlu olarak algılatılması 

gibi kameranın, görüş açısıyla uygun yerde konumlandığı 

filmlerde daha gerçeğe yakın bir dalma eylemi gerçekleşir 

[13]. Fiziksel gerçeklikten ne kadar uzaklaşılırsa dalma o 

kadar etkin olur ve dalma durumunda dikkat yoğunluğunun 

devamlılığı esastır.  

Duyuları, algısı, hisleri ve belleğiyle mekânla etkileşime 

giren ve mekânı deneyimleyen bedenin, duyusal ve bedensel 

eylemler, bedenin mekânda edindiği deneyimlerin bir 

yansıması ve deneyimlerin görünür hali olarak 

değerlendirilebilir. Kişi duyularından saklı olan şeyleri 
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hareketle keşfetmekte dolayısıyla hareket bedensel deneyimi 

arttırmaktadır. Hareketle şekillenen mekânda, Kartezyen 

koordinat sisteminde belirlenmiş mekânın sınırları 

şeffaflaşarak artık o mekânın sınırlarını hareketler belirlemeye 

başlamaktadır. Ancak burada deneyim, sadece bedenin 

hareketiyle oluşmak zorunda değildir. Mekân da bir hareket ve 

dönüşüm içerisinde olabilir, sanal mekân ise tam olarak bu 

hareket ve dönüşümle şekillenir. Sanal mekân, baskın 

karakterlerine rağmen çeşitlenmeyi ve hareketi sağlayan bir 

mekânsallıktır ve bu doğrultuda sanal mekânın özgün bir 

ortam yaratmaya yönelik birçok yönü vardır. Bu yönler, 

mekân ve zamanın manipülasyonunu, etkileşim olasılığını, 

çok sayıda anlık kullanıcının bir araya gelmesi gibi özellikleri 

içermektedir. Benzer şekilde, sanal mekân çeşitli yollarla 

hareket edebilir; kullanıcı kontrol etmek ya da algılamak 

istediği her şeyi teknolojinin kapsamı içinde olmak üzere 

biçimlendirebilir. Bu doğrultuda mekân geniş olabilir, küçük 

bir alanla sınırlı olabilir, kelimenin tam anlamıyla sonsuz 

olabilir ya da bu boyutlar arasında geçiş yapabilir. Sanal 

mekân, kullanıcıya hem hız hem de yön açısından zamanı 

manipüle etme fırsatı verebilir veya zaman içinde belirli bir 

noktaya atlamasına izin verebilir. Bu bağlamlarda sanal 

mekânın deneyimlenmesinde eylemsellik, bedensel anlamda 

mekânı gözlemlemek, mekânda yer değiştirmek, mekânda 

davranışsal olarak eylemde bulunmak, diğer varlıklarla 

iletişim kurmak olarak ele alınabilirken mekânsal anlamda da 

mekanın boyut, ölçek ve içerik değiştirmesi olarak 

düşünülebilir. 

Günümüzde, algısallık, eylemsellik ve dalma kavramları 

doğrultusunda tanımlanan sanal mekân deneyiminin 

yaşanmasına olanak veren ortamlardan biri video mapping 

uygulamalarıdır. 

III. SANALLIĞIN MEKÂNSAL DENEYİMİ: VIDEO MAPPING 

A. Video Mapping Uygulaması ve Kapsamı 

Video mapping, görsel ve işitsel ögeler kullanarak bir 

fiziksel illüzyon yaratmak amacıyla herhangi bir yüzeyi 

dinamik bir ekrana dönüştürmeye yarayan video projeksiyon 

yöntemlerinden biridir. 2 boyutlu grafikler bir yüzeye 

uygulanması sonucunda 3 boyutlu biçimler haline gelerek bu 

uygulanan yüzey bu görsel ve işitsel ögeler kullanılarak 

hazırlanan içerik ile bir mesaj iletir. Bu doğrultuda video 

mapping projeleri hareketli grafik ve resim oluşturmak ve 

düzenlemek için teknolojiyi bir araç olarak kullanır ve aynı 

zamanda bu görüntüleri izleyiciye aktarabilmek için bir 

aracıdır [14].  

Video mapping tekniği, aslında artırılmış gerçeklik 

çalışmalarının bir ürünüdür. Artırılmış gerçeklik, bilgisayar ile 

üretilmiş üç boyutlu sayısal görüntüler ve gerçek dünya 

nesneleri arasında eş-zamanlı bileşimi konu almaktadır. 

İzleyiciyi bilgisayar tarafından oluşturulan sentetik bir ortamın 

içine çeken sanal gerçekliğin aksine, artırılmış gerçeklik 

izleyicilerin 3 boyutlu sayısal nesneleri gerçek dünya 

nesnelerinin üzerinde görmelerine olanak tanır [15]. 

Sanat tarihinde, avangart sanatçılar her zaman yeni teknik 

araç ve materyallerden beslenmişlerdir. Video mapping ise 

zamanımızın perspektifinden ve güncel ortamından gelen bir 

tekniktir. Dijital kültür ve yeni medya konusu yakın geçmişe 

dayansa da video-mapping kültürünün daha eski bir geleneğe 

dayandığını söylemek mümkündür. Paul Virilio’ya göre görsel 

etkinliklerin tarihini yapay ışığın tarihinden ayırmak 

imkânsızdır. Dini ritüellerde kullanılan kiliselerin ve kutsal 

heykellerin hatlarını vurgulayan ışığın kullanımı, onlara kutsal 

bir görünüm kazandırırken, bu imajlar günümüzü etkilemiştir. 

18. Yüzyılda İngiltere’de eğlence bahçelerinde (English 

Pleasure Garden) düzenlenen müzik ve ışık gösterileri ve 20. 

Yüzyıl başlarında Fransa’da doğan “Son et Lumière (Ses ve 

Işık)” gösterileri dünya genelinde yaygınlaştı [16]. İlk olarak 

1952 yılında Fransa’da bulunan Château de Chambord cephesi 

üzerinde Paul Robert-Houdin tarafından tasarlanan Son et 

Lumière gösterisi, 1957 yılında İngiltere Greenwich 

Sarayı’nda, 1961 yılında Mısır Giza Piramitleri’nde, 1965 

yılında Hindistan Kızıl Kale’de farklı tasarımlar ile 

gerçekleştirildi [17]. Sadece ışık ışınlarının yansıtılmasıyla 

başlayan fikir, 19. Yüzyılda “stereoptikon” aletinin bulunması 

ile görüntünün de yansıtılması olarak geliştirildi [18]. 

1960’larda Amerika’da, seyircilerin yeni deneyimler 

aramasından dolayı müzikle ilgili duman, yansıtıcı disko 

topları, slayt gösterileri gibi dekoratif efektlerin 

kullanılmasının yanı sıra “sıvı ışık gösterileri” yaygınlaştı 

(Resim 5). 1970’lerde görüntülerin müzikle birlikte eşzamanlı 

olarak birleştirilmesi, manipüle edilmesi olarak tanımlanan 

video jockey kavramı,  konser, tiyatro gibi performans 

sanatlarının görüntü ve sesin deneyimini arttırmak amacıyla 

kullanılmaya başlandı [16]. 

 

 
Resim 5. Joshua White tarafından tasarlanan Janis Joplin Fillmore East 

konseri, 1969 [19]. 

 

3 boyutlu nesnelerin üzerinde yansıtılan projeksiyon 

tekniğinin ilk örneği, 1969 yılında Disneyland’de açılan 

Haunted Mansion oyuncağıdır (Resim 6). Disney, video 

mapping tekniğinin sadece öncüsü haline gelmekle kalmayıp 

aynı zamanda 1991 yılında “Üç Boyutlu Bir Nesne Üzerinde 

Projeksiyon İçin Araç ve Yöntemler” adında bir patent aldı. 
 

 
Resim 6. 16 mm film üzerine kaydedilmiş şarkı söyleyen yüzlerin, 5 büst 

üzerine yansıtılması ile elde edilen görüntü [20]. 

 

Bir sonraki video mapping uygulaması ile 1980 yılında sanatçı 

Michael Naimark’ın performans sanatçılarının bir oda içindeki 

hareketlerini filme aldığı videoyu dönen bir projeksiyon ile 

izleyiciye aktardığı enstalasyon çalışmasıdır (Resim 7). 1998 

yılında North Carolina Üniversitesi’nde akademisyenlerin 

“the Office of the Future” çalışmasında, akademik anlamda ilk 

kez video mapping kavramı araştırılmıştır [20]. Çalışmada 

 farklı mekânlar bir  araya  getirilerek  ortak  bir  ofis  alanı
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yaratılarak mekânsal yaratılmayagerçeklikarttırılmış

çalışılmıştır. 

 

 
Resim 7. “Displacement”, Michael Naimark, 1980, çekim sırasından bir kare 

(solda), aynı karenin projeksiyonla yansıtılması (sağda) [21]. 

 

17. yüzyılda Fransa Lyon’da veba hastalığından kurtulmaları 

karşılığında şükranlarını iletmek amacıyla Notre-Dame de 

Fourvière Bazilikası’na giden yolun aydınlatılması ile 

başlatılan dini gelenek, dijitalliğin gelişmesi ile bilgisayar 

video formatlarını yansıtacak şekilde tasarlanan 

projeksiyonların ortaya çıkışı, daha sonrasında ise dijital 

sinema kavramı ile özel tasarlanmış projeksiyonların 

üretimine başlanması ile hızlı bir yükselişe geçen video 

mapping tekniği ile 1989 yılında Fête des Lumières (Işık 

Festivali) olarak devam etmiştir [16]. Sanatçıların ilgisinin çok 

yoğun olarak gören video mapping tekniği büyük ölçekli 

çalışmalarda kullanılarak kamusal alanı bir gösteri mekânı 

haline dönüştürerek izleyiciye yeni bir boyut deneyimleme 

fırsatı sunmaya başladı. 21. yüzyılda hem donanım hem 

yazılım açısından teknolojik ilerlemelerle beraber medya 

olanaklarının gelişmesi ile video mapping tekniği kamuya açık 

hale gelerek kullanım alanları önemli ölçüde genişledi [21]. 

1866 yılında Amerika’da seçim sonuçlarını yayınlamak için 

kullanılan projeksiyon tekniği [18] geliştirilerek günümüzde 

konser, tiyatro gibi performans sanatlarının yanı sıra kentsel 

bağlamda reklamlarda ve kültürel miras tanıtımlarında büyük 

ölçüde kullanılmaya başlandı. 

B. Video Mapping Uygulamalarının Sınıflandırılması ve 

Değerlendirilmesi 

Rosalind Krauss, mekâna göre yapılan çalışmaların mimari 

ile ilişkisini açıklamak adına Klein Group’un ortaya koymuş 

olduğu siyah ile beyaz arasındaki ayrımı bulanıklaştıran 

şemasını kullanmıştır (Resim 8).  

 

 
Resim 8. Kleinn şeması 

 

Krauss şemasında, Klein diyagramdaki oluşumu 

dönüştürerek, yaratılan mekânı doğal mekân ve mimari mekân 

(landscape - architecture) olarak tanımlamış, bunları doğal 

mekân olmayan ve mimari mekân olmayan (not landscape – 

not architecture) tanımlarıyla bulanıklaştırmıştır (Resim 9) 

[22]. Rosalind Krauss ortaya koyduğu bu şema ile 20. Yüzyıl 

sonu yapılan çalışmaların etkiledikleri mekâna göre 

sınıflandırmıştır. Bu mekânlar, mimari yapı mekânı, kentsel 

mekân veya doğal mekân olabilir. Bu sınıflandırmalarda 

mekân, nesne ve gözlemci etkileşimi önemli olup yalnızca 

deneyimlenen mekânın ölçeği ve nitelikleri değişmektedir. Bu 

çalışma kapsamında, 19. yüzyılın başlarında başlayan 

disiplinler arası etkileşimin günümüze gelindiğinde 

şekillendirdiği bir ara yüz olan video mapping uygulamaları, 

mimarlıkla etkileşimini açıklayabilmek için bu şema 

kullanılarak sınıflandırılmıştır. 

 

 
Resim 9. Rosalind Krauss’un ortaya koyduğu doğal mekan ve mimari 

mekan arasında kurguladığı şema [22]. 

 

Mimarlık olmayan uygulamalar, Krauss’un şemasında 

doğal mekân olmayan ve mimari mekân olmayan çalışmaların 

kesiştiği noktada heykel olarak adlandırdığı çalışmalardır. 

Mimarlık olmayan video mapping uygulamaları ise bu 

bağlamda heykelsi olarak düşünülebilir ancak mimari veya 

doğal herhangi bir mekâna bağımlı olmayan bu çalışmaların, 

izleyiciyle bir etkileşim halinde bulunmadığı anlamına 

gelmemektedir, çünkü beden ve nesne arasında algı 

doğrultusunda bir zihinsel süreç gerçekleşmektedir. 

Günümüzde bu sınıflandırma altındaki uygulamalar, 

genellikle reklam ve tanıtım amaçlı olmak üzere lansmanlarda 

veya sanatsal bağlamda içeriği ile paralel olarak bir heykel 

olarak kullanılmaktadır (Resim 10, 11 ve 12). 

 

 
Resim 10. Smithssi&Flurry Interactive, “New Balance Sneaker Promo”, 

2010 [Kaynak: www.youtube.com/watch?v=xrJCSJudmEg, Son Erişim 

Tarihi: 9/04/2018]. 
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Resim 11. Dream Laser Presentation, “BMW 7 Series Promo”, 2015 

[Kaynak: www.youtube.com/watch?v=xrp2ofdIh98, Son Erişim Tarihi: 

9/04/2018]. 

 

 
Resim 12. Motomichi Nakamura, “Jack-Projection Mapping Sculpture”, 

Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Monterrey, 2015 [Kaynak: 

www.youtube.com/watch?v=dIN8FYTU8P4, Son Erişim Tarihi: 9/04/2018]. 

 

Mimarlık ve mimarlık olmayan arasındaki uygulamalar, 

mekân içerisinde ancak mekân ölçeğinde olan uygulamalar 

olarak tartışılabilir. Mimarlık olmayan uygulamalardan farkı, 

bireyin bir objeyi algılamasını değil, mekânın kendisini ve 

mekânsal yaratmaları algılamasını sağlamaktır (Resim 13, 14). 

Bu sayede mekânlar üzerinde içerik bağlamında farklı 

okumalar sunmaktadır. Bu uygulamalar günümüzde özellikle 

sahne performanslarında kullanılmaktadır (Resim 15, 16). 

Performansın eylemselliğinden etkilenerek yeniden üretilen 

mekânlar, öznenin dalma süresini uzatmakta dolayısıyla 

mekânın deneyimlenme sürecini arttırarak 

kesinleştirmektedir.  

 

 
Resim 13. Bot&Dolly, “Box”, 2013 [Kaynak: 

www.youtube.com/watch?v=lX6JcybgDFo, Son Erişim Tarihi: 9/04/2018]. 

 

 
Resim 14. Uber Eck&Motomoto, “Media Art Hall”, Einstein Kultur, 

Müncher Science and Fiction Festival, Münih, 2016 [Kaynak: 

www.youtube.com/watch?v=Y0w-V5KGA8w, Son Erişim Tarihi: 

9/04/2018]. 

 

 
Resim 15. Sila Sveta&Anna Abalikhina, “Levitation”, 2016 [Kaynak: 

vimeo.com/channels/staffpicks/158647901, Son Erişim Tarihi: 9/04/2018]. 

 

 
Resim 16. Anarchy Dance Theatre&Ultra Combos, “Seventh Sense”, 

Tayvan, 2011 [Kaynak: www.youtube.com/watch?v=iQlDEPLHPyQ, Son 

Erişim Tarihi: 9/04/2018]. 

 

Mimarlık ile doğal mekân arasındaki uygulamalar, kentsel 

mekânda yapılan uygulamalar olarak ele alınabilir (Resim 17, 

18 ve 19). Sanatın galeri mekânından taşması ile birlikte video 

mapping uygulamaları bir aracı durumuna gelmiştir. Bu 

uygulamalar mimari-kentsel siluette (henüz) geçici olarak 

konumlanmasına rağmen deneyimleyen kullanıcıların 

çevreleri ile görsel ve işitsel etkileşimde bulunarak, kendi 

çevrelerini algılatmakta, yansıtmakta veya algısal yanıltmalar 

ile mekânsal yaratmalar ortaya koymaktadır. Ancak bu 

uygulamaların diğer sınıflandırmalardan en büyük farkı daha 

geniş kitlelere hitap edebilmesi ve bu bağlamda öznenin bu 

çalışmalarda daha etkin bir parçası haline gelmesidir. 

 

Resim 17. OnionLab, “Axioma”, Plaça del Rei, LLUM BCN Festival, 

Barselona, 2016 [Kaynak: www.youtube.com/watch?v=CpRLwLcLHNA, 

Son Erişim Tarihi: 9/04/2018]. 
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Resim 18. Gong Zhen & SKG Media, “Another World”, Parlamento Binası, 

iMapp Bucharest International Video Mapping Festival, Bükreş, 2017 

[Kaynak: www.youtube.com/watch?v=C6-UCkS7lKw, Son Erişim Tarihi: 

9/04/2018]. 

 

 
Resim 19. Gong Zhen & SKG Media, “Times”, Bolşoy Tiyatrosu, ArtVision 

Classic / The Circle of Light Moscow International Festival, Moskova, 2016 

[Kaynak: www.youtube.com/watch?v=fzAXCW9s-Q4, Son Erişim Tarihi: 

9/04/2018]. 

 

Doğal mekân ile doğal olmayan mekân arasındaki 

uygulamalar, Krauss tarafından belirlenmiş alanlar olarak 

konumlandırılmış, doğal mekânda insan eli ile yapılmış 

oluşumları bu sınıflandırmaya sokmuştur. Doğal mekânın 

algılanmasına, mekânın doğal olmayan bir şekilde 

değiştirilerek tekrardan algılanmasını yardımcı olur. Mimari 

mekân ve doğal mekân arasındaki uygulamalarda olduğu gibi, 

bu sınıflandırmaya dâhil olan uygulamalarda da (henüz) geçici 

olma durumundan bahsedilebilir. Bu bağlamda artık 

çalışmaların ölçeği giderek büyümekte, doğal mekân 

ölçeğindeki deneyimlemenin şekli, bir patikada yürümek ya da 

çalışmayı yüksek bir rakımdan izlemek gibi eylemlere 

dönüşmüştür (Resim 1.1, 1.1).  

 

 
Resim 1.1. Walk&Talk, “Nature Projections”, Sao Miguel Adası,  2016 

[Kaynak: www.youtube.com/watch?v=EstoZ2cPBIA, Son Erişim Tarihi: 

9/04/2018]. 

 

 
Resim 1.1. Philippe Bergeron, “Paintscaping”, the 39th International 

Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive 

Techniques SIGGRAPH, Los Angeles, 2012 [Kaynak: 

www.youtube.com/watch?v=_hzja2n4430, Son Erişim Tarihi: 9/04/2018]. 

IV. SONUÇ 

Rönesans’tan büyük çaplı teknolojik ilerlemelerin 

gerçekleştiği günümüze kadar süreçte deneyimlenen nesne ve 

deneyimleyen özne arasındaki ilişkinin geçirdiği köklü 

değişimler sayesinde özne ve nesne arasındaki sınırlar 

kalkmış, bilimsel bir yöntem olarak kullanılan deneyim 

kavramı aşılarak birey ve mekân bütünleşik kavramlar haline 

gelmiştir. Bu doğrultuda çağdaş mekân kurgusunun ana 

amaçlarından birinin deneyimlenen mekânlar yaratarak 

bireyin gündelik hayatını değiştirip, onu aktif olarak kamusal 

hayatın bir parçası haline getirmek olduğu söylenebilir.  Birey 

ve mekân kavramlarının bir olduğu mekânın algısal deneyimi 

ve bu yolla ortaya koyulan kavramsal iletiler deneyimlenen 

sanal mekân uygulamalarına kadar uzanmıştır. 20. Yüzyılın 

sonlarında Rosalind Krauss, Klein Group şeması ile günümüz 

sanatını doğal mekân, mimari mekân, mimari mekân olmayan 

ve doğal mekân olmayan arasında gruplandırmaktadır ve 

video mapping uygulamaları da mimarlık olmayıp, video 

mapping uygulamaları mekânların şeffaflaştığı şema 

kapsamında sınıflanmaktadır. Uygulamalar ifadelerinin aracı 

olan mekânlara deneyimler yoluyla bireyi dâhil etmekte, 

deneyimlenen mekânlar ortaya koymakta ve bu mekânlar bir 

ileti taşıyan, bir kavramı konu alan algısallığı, eylemselliği ve 

dalma özellikleri arttırılmış mekânlar ortaya koymaktadır. 

Ancak bu mekânsal çalışmaların sadece teknik bir araç olan 

yönü göz önünde bulundurulmaktadır. Oysaki video mapping 

uygulamaları esnektir, sınırları ve içerikleri kati bir şekilde 

belirlenmemiştir. Bu geçirgen sınırlar karşılıklı bilgi ile içerik 

akışına imkân tanıyarak ve birbirinden etkilenerek canlı, esnek 

ve akışkan mekânın oluşmasını sağlar. Bu durum 

 

 

performanslarda kullanılan hareket algı sensörleri yardımıyla 
da  desteklenerek  kullanıcıyı  içine  alan  etkileşimli  video 
mapping deneyimiyle  yerini  almaktadır.  Dolayısıyla  video 
mapping  uygulamaları  mekân  ile  ilgilenmekte,  özne  ile 
etkileşim kurmakta ve bir  iletinin aracısı olmaktadır. Mimari 
mekânın  duyu  bağlamındaki  nitelikleri  olan  malzeme,  şekil, 
doku,  renk  ve  ışık  ögelerinin  kullanımı,  zaman  boyutunun 
ortaya koyuluşu, ölçek olarak mimarlığa yakın çalışmalar, bu 
yeni  uygulamaların  temel  aldığı  özelliklerdir.  Bu  özellikler, 
video  mapping uygulamalarının  sanal  mekânın 
deneyimlenmesini  sağlayan  algısallık,  eylemsellik  ve  dalma 
karakterlerini  vurgulamakla  birlikte  mekânsal deneyimi 
arttırmakta  ve  bir  aracı  olma  yolundaki  işlevi  ön  plana 
çıkmaktadır.  Video  mapping  çalışmalarının  bir  işlevsel 
kullanımı henüz söz konusu değildir ancak buradaki kullanım 
iletinin  aracı  olma  durumudur.  Bu  çalışmaların  ürünü  olan 
mekânlar  mimarlığın  ürünü  olan  fiziksel  mekânın  aksine

yalnızca  geçici  deneyimler  sunmaktadır  ve bu  mekânsal
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deneyimler ihtiyaca yönelik bir kullanım eylemi ile 

gerçekleşmemekte, bu mekândaki iletinin deneyimlenmesi ile 

olmaktadır. Çünkü her zaman bir kullanım ile 

özdeşleştirdiğimiz mekânlar, hiç karşılaşmadığımız biçimlere 

bürünerek karşımıza çıkmaktadır ve mimarlığın ürünü olan 

mekân, kavramsal iletinin aracı olarak farklı deneyimlere 

sahne olabilmekte, bu çalışmalarla kimi zaman mimari öğeler 

sahnenin bir parçası haline gelmektedir. Bu doğrultuda video 

mapping uygulamaları sanal bir temsil değil, başkalaşmış 

gerçek ifadesi olarak yerini almaktadır. 
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Özet- Sıcak presleme yöntemiyle üretilen alüminyum kompozitlerin sinterleme çevriminin tamamlanabilmesi için 

uygulanan soğutma işleminin tane büyüklüğü, sertlik ve aşınma direncine etkisi büyüktür. İnce taneli bir mikroyapı 

elde etmek, sertliği artırmak ve aşınma miktarını azaltabilmek amacıyla kompozitlerin soğutma işlemi iki kademeli 

olarak gerçekleştirilmiştir. Bunlardan ilkini kompozitlerin yarı sıvı/yarı katı sıcaklığına indikleri süre boyunca kalıpla 

bağlantılı olan zımbaya üflenen 12 m3/dakikalık soğuk hava debisi, ikincisini ise kompozitlerin fırından çıkarıldıktan 

sonra alt kalıba verilen 0,35 L/dak.’lık sabit su debisi oluşturmaktadır. Soğutma hızının bu şekilde artırılmasının 

ardından sertlik ve aşınma direncinin bir buçuk katına çıktığı gözlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler- soğutma hızı, sertlik, aşınma direnci 

 

Effect of Cooling Rate Applied to Aluminum Composites on Hardness and 

Wear Resistance 
 

Abstract- Cooling process applied to complete sintering cycle of aluminum composites produced by hot pressing 

method has a great effect on grain size, hardness and wear resistance. In order to obtain a fine-grained microstructure, 

increase hardness and reduce amount of wear, cooling process of the composites was carried out in two stages. First 

of these is 12 m3/minute cold air flow blowing on punch connected to mold during time composites descended to 

semi-liquid/semi-solid temperature and second is 0.35 L/min constant water flow given to bottom mold after 

composites are removed from furnace. After increasing cooling rate in this way, it was observed to rise that the 

hardness and wear resistance to a half fold. 
 

 Keywords- cooling rate, hardness, wear resistance 
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Özet- Metal köpükler, doğadan esin kaynağı olan hafif hücresel malzemelerdir. Ahşap, kemik ve deniz süngerleri, bu tür yapıların 

iyi bilinen bazı örnekleridir. Metalik köpükler, hafiflik, iyi termal ve ses yalıtımı ile mükemmel mekanik tepki kombinasyonu  

sunarlar. Bu nitelikler onları çeşitli uygulamalar için ideal adaylar yapar. Biyomedikal mühendisliğinde metal köpükler, kemik 

iskeletleri gibi biyolojik olarak bozunabilir ortopedik implantlar için kullanılabilir. Ortopedik uygulamalar için biyouyumluğu 

yüksek gözenekli metal,  tantal, magnezyum ve alaşımları, titanyum ve alaşımları ve demir köpük esaslı, malzemeler 

kullanılmaktadır.  

 

 Bir metal köpüğün fiziksel ve mekanik özellikleri doğrudan onun yapısal özelliklerine sahip olan hücresel yapısına bağlıdır. 

Metal köpük uygulamaları, yapısal ve işlevsel olarak gruplandırılabilir ve malzemenin birkaç mükemmel özelliğine dayanır. 

Yapısal uygulamalarda, metal köpüklerin hafif ve spesifik mekanik özelliklerinden yararlanılır. İşlevsel uygulamalar ise, özel 

bir işlevselliğe yani ısı dağıtımı için çok iyi termal veya elektriksel iletkenlik ya da piller için elektrot olarak kullanımı ile birlikte 

geniş bir alana dayalıdır.   

 

 Metal köpüklerin geçmişi 1940 yıllara dayanmaktadır. İlk denemeler alüminyum köpükler üzerinde yapılmıştır. Metal köpükler 

açık hücreli ve kapalı hücreli olarak üretilmektedir. Üretim yöntemine bağlı olarak, köpük yapısı az ya da çok homojen olup 

özellikleri ve dolayısıyla uygulama alanlarını belirleyen farklı karakteristik özellikler içermektedirler. Bugüne kadar hem kapalı 

hücreli hem de açık hücreli alüminyum köpüklerin imal edilebildiği eriyik köpürtme (melt foaming) yöntemi, gaz enjeksiyon 

yöntemi, toz metalurjisi yöntemi ve infiltrasyon döküm yöntemi kullanılmaktadır. Açık hücreli ve kapalı hücreli metal köpükler, 

metalik matrisin mekanik özelliklerini geliştirmek için, farklı takviyeler ile güçlendirilmiştir. Böylece, takviye elemanı, hücre 

kenarlarının ve hücre duvarlarının yapısını güçlendirerek yüksek mukavemet ve sağlamlık sağlamaktadır. Bu çalışmada 

biyomalzeme olarak kullanılan metal köpükler hakkında bilgiler verilmektedir.  
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Use of Metal Foam Materials as Biomaterials  
  
Abstract- Metal foams are light cellular materials that are a natural inspiration. Wood, bone and sea sponges are some well-

known examples of such structures. Metallic foams offer excellent mechanical response combination with lightness, good 

thermal and sound insulation. These qualities make them ideal candidates for various applications. In biomedical engineering, 

metal foams can be used for biodegradable orthopedic implants such as bone skeletons. For orthopedic applications, 

biocompatible materials such as high porosity metal, tantalum, magnesium and alloys, titanium and alloys and iron foam are 

used.  

 

The physical and mechanical properties of a metal foam depend directly on its cellular structure, which has its structural 

properties. Metal foam applications can be grouped structurally and functionally and are based on several excellent properties of 

the material. Structural applications utilize the light and specific mechanical properties of metal foams. Functional applications, 

on the other hand, are based on a wide range of applications with a particular functionality, i.e. very good thermal or electrical 

conductivity for heat dissipation or use as electrodes for the battery.   

 

The history of metal foams dates back to 1940s. The first experiments were made on aluminum foams. Metal foams are produced 

as open cells and closed cells. Depending on the production method, the foam structure is more or less homogeneous and includes 

different characteristics that determine their properties and therefore their application area. Until now, melt foaming method, gas 

injection method, powder metallurgy method and infiltration casting method which both closed cell and open cell aluminum 

foams can be manufactured are used. Open-cell and closed-cell metal foams are reinforced with different reinforcements to 

improve the mechanical properties of the metallic matrix. Thus, the reinforcing member strengthens the structure of cell edges 

and cell walls to provide high strength and durability. In this work, information about metal foams used as biomaterials is given. 

  

Keywords- Biomaterials, metal foams, implants.  
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Özet- Malzeme bilimi alanında, yüksek aşınma direnci, yüksek dayanım ve iyi korozyon dayanımı sergileyen hafif malzemelerin 

geliştirilmesi için çok sayıda çalışma yapılmıştır. Malzeme bilimi alanında en önemli özellikleri kendi bünyesinde bulunduran 

mühendislik malzemelerinden birisi de alüminyum ve alaşımlarıdır. Bor, elmastan sonra en sert madendir. Alaşım elementi 

olarak bor ve bileşiklerinin kullanımı yaygındır. Bor ve bor ürünleri malzemelerin fiziksel, kimyasal, mekanik ve metalurjik 

özelliklerini olumlu yönde arttırdığı yapılan araştırmalarda tespit edilmiştir.   Bu çalışmada alüminyum alaşımına ppm düzeyinde 

borik asit (H3BO3) ilave edilerek deneysel çalışmalarda kullanılmak üzere kaymalı yatak malzemeleri kum kalıba döküm yöntemi 

ile üretilmiştir. Üretilen numunelerin mikroyapı ve mekanik özellikleri; OM, SEM, yoğunluk ve sertlik ölçümü vasıtasıyla 

incelenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda, borik asit ilavesinin malzemenin mekanik ve mikroyapı özelliklerini olumlu yönde 

etkilediği sonucuna varılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler- Borik asit, kaymalı yatak, mikroyapı.  
 

The Effects of Boric Acid Additives on Aluminum Alloy Sliding Bearing  

Materials  
 

Abstract- Numerous studies have been carried out in the field of material science for the development of lightweight materials 

with high wear resistance, high strength and good corrosion resistance. Aluminum and its alloys are one of the most important 

engineering materials in the field of material science. Boron is the hardest mine after the diamond. The use of boron and its 

compounds as alloying elements is common. Boron and boron products have been found in researches that increase the physical, 

chemical, mechanical and metallurgical properties of materials positively.  In this study, sliding bearing materials were produced 

by sand casting method to be used in experimental works by adding ppm of boric acid (H3BO3) to the aluminum alloy. 

Microstructure and mechanical properties of the produced samples; OM, SEM, density and hardness measurements. As a result 

of the work done, the result of boric acid addition affects the mechanical and microstructure properties of the material posit ively.  

  

Keywords- Boric acid, sliding bearing, microstructure.  
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Abstract – The dual-diploma programs between the State University of New York (SUNY) and Turkish Universities is an 

example of collaborative international education or dual diploma education between two institutions in two different countries 

as a new approach of bi-cultural learning. This study explores the dual-diploma Fashion Design Program between Istanbul 

Technical University (Istanbul, Turkey) and Fashion Institute of Technology-SUNY (New York, U.S.A.). The paper 

investigates the experiences of the graduates with the aim of understating the motivation behind studying in such programs, 

opportunities and challenges faced by students and the impact of the bi-cultural learning experience after graduation. 
 

Keywords – Fashion Design, Education, International, Dual Diploma 

 

I. INTRODUCTION 

Higher education has experienced increased emphasis 

upon internationalism and learning in a global community.  

Institutions have integrated international opportunities for 

their students in different forms such as study abroad and 

exchange programs throughout their curricula. There are a 

variety of collaborative international models in higher 

education [1]:  

1. Short Term Visits: Academic faculty led short term 

visits to another country as a part of a specific course 

or subject, usually undertaken in breaks and do not 

exceed 2 weeks. 

2. Study Abroad: Students continue their major at 

another international institution for a semester or a full 

year towards a specific degree. Erasmus exchange 

programs in Europe provide such mobility for students 

in higher education. 

3. Collaborative International Programs: Joint or double 

degree higher education programs fall under this 

category. In this case, higher education institutions in 

two different countries collaborate and students meet 

the requirements of both institutions and get a 

graduation certificate signed by both participating 

institutions. 

The dual-diploma programs between the State University 

of New York (SUNY) and Turkish Universities is an example 

of collaborative international education or dual diploma 

education between two institutions in two different countries 

as a new approach of bi-cultural learning. The dual-diploma 

education models change depending on one or two-way 

exchange of students, number of participating institutions and 

the number of years required in each institution.  

The dual-diploma Fashion Design Program between 

Istanbul Technical University (Istanbul, Turkey) and Fashion 

Institute of Technology-SUNY (New York, U.S.A.) is an 

example of one-way dual diploma program model where 

Fashion design students from Istanbul Technical University 

(ITU) spend 4 semesters of their education in Fashion Institute 

of Technology (FIT), New York and 5 semesters at ITU, 

Istanbul. The dual-diploma Fashion Design program between 

ITU and FIT accepted its first students in 2004 and has been 

giving graduates since 2008. The dual-diploma program brings 

together two significant metropolises and institutions with 

distinct characteristics. Istanbul as an emerging global city is 

the fashion capital of Turkey hosting International Fashion 

Week, Premiere Vision and clusters of textile and apparel 

manufacturers from SMEs and large corporations to small 

avant-garde designer boutiques. Istanbul Technical University 

(ITU) is a leading state university in Turkey with a strong 

academic background in engineering and architecture. On the 

other hand, New York is a global fashion capital influencing 

international fashion trends and is home to editors, publishers, 

buyers and designers shaping the future of fashion. Fashion 

Institute of Technology (FIT) is ranked among the top fashion 

schools of the world with an urban campus located in New 

York’s garment district.  

The available literature on SUNY dual diploma higher 

education programs analysed the cost-benefit comparison, 

cultural adjustment problems of students and linguistic 

challenges for students in different majors. Nader and Robbert 

conducted a cost-benefit analysis of international dual diploma 

programs for undergraduate and graduate students [1]. The 

study concluded that dual diploma programs provide superior 

academic and experiential learning and prepare students to 

lead global ventures. Yildirim studied Turkish students’ 

adjustment problems in dual diploma programs [2]. Results 

showed that language proficiency such as writing and 

understanding in English language, socio-cultural differences 

and differences between expectations of institutions were 

among the most challenging factors for Turkish students in 

dual diploma programs. Another study investigated the dual 

diploma programs in different countries comparatively [3]. It 

is reported that dual diploma programs in Turkey faced greater 

challenges in language and cultural differences compared to 

China, South Korea, France and Germany. The results also 
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showed that dual diploma programs in Turkey are challenged 

by level of student enrolment consistent with expectations, and 

by commitment level and expectations of partners. 

This study investigates the experiences of the graduates of 

the dual diploma Fashion Design program between ITU and 

FIT with the aim of understating the motivation behind 

studying in such program, opportunities and challenges faced 

by students and the impact of the bi-cultural learning 

experience after graduation. The study would contribute to the 

current body of knowledge by focusing on learning experience 

of an applied field like Fashion Design in a dual diploma 

program. 

II. METHOD 

Data collection is conducted through a survey and face-to-

face interviews with graduates of ITU-FIT dual-diploma 

program.  

A total of 42 responses were collected out of approximately 

90 graduates (response rate 46%). Cognitive and affective 

learning as described by Lashari et al. is investigated with the 

survey [4].  Cognitive aspects relate to learning results in terms 

of knowledge, understanding and skills. For fashion design 

education, major cognitive learning subjects include skills 

about garment construction, garment pattern design, product 

design and knowledge of textile science. Affective aspects 

relate to feelings and emotional state that effect the progression 

of a learning process. Design consciousness, awareness of 

global structure of apparel and textile industry, time 

management and team work are among the most important 

affective aspects in fashion design education.  

The survey questions included open ended and 5-point 

Likert-type scale (1: very positive to 5: very negative) 

questions on:  

1. demographic information,  

2. motivation in pursuing a Fashion Design degree in a 

dual-diploma program,  

3. Program’s impact on cognitive skills (i.e. garment 

construction), affective skills (i.e. design consciousness), 

and finding the first job and job satisfaction after 

graduation,  

4. Challenges and opportunities faced during the education 

and after graduation. 

 Face-to-face interviews were conducted with 7 graduates 

about their learning experiences in a dual diploma program and 

how they pursued their career after graduation. 

The survey results were analysed using SPSS® statistical 

analysis software. The interview results were analysed by 

coding repeating concepts under descriptive titles. 

 

III. RESULTS AND DISCUSSION 

Results from the survey showed that that getting a 

Bachelor’s degree from two prestigious institutions and 

opportunity to study in U.S.A were the top reasons for 

studying at ITU-FIT dual diploma Fashion Design program. 

The faculty and facilities (machinery, studios, etc.) of the 

program were the two following motivation factors.  

According to the findings from interviews, students find 

admission to FIT more competitive as an international student 

and see the dual-degree program as an opportunity to get FIT 

diploma. On the other hand, ITU competes to be one of the top 

state universities in Turkey and its graduates are highly 

demanded in the industry. An interviewee described that the 

only way she could convince her parents to get education in 

Fashion Design was because it was offered at ITU.  

The survey results showed studying at ITU-FIT program 

had positive impact in affective skills such as design 

consciousness (M: 1.86, SD:1.06), awareness of global 

structure of textiles and apparel field (M: 2.14, SD: 0.89), time 

management (M: 2.14, SD:1.04) and did not impact teamwork  

skills as much (M: 3.43, SD:1.01).  

Table 1. Survey Results for Affective Skills 

Affective Skills Mean 
Standard 

Deviation 

Design consciousness  1.86 1.06 

Awareness of global structure of 

textiles and apparel field  

2.14 0.89 

Time management  2.14 1.04 

Team work  3.43 1,01 

 

Cognitive skills such as garment construction (M:1.71, 

SD:1.01), pattern design (M: 1.86 SD:0.80) and product design 

and textile knowledge (M:2.57, SD:0.97) were all scored 

positively.  

Table 2. Survey Results for Cognitive Skills 

Cognitive  Skills Mean Standard 

Deviation 

Garment Construction 1.71 1.01 

Pattern Design 1.86 0.80 

Product Design 2.57 0.97 

Textile Science 2.57 0.97 

 

66.3% of respondents stated that being graduate of a dual-

diploma program had positive impact in finding their first jobs. 

16.3% were neutral and 16.3% stated that it had no impact.  

Table 3. Survey Results for Finding First Job 

 

50% of respondents reported that being graduate of a dual-

diploma program had no impact in meeting their salary 

expectations in their first jobs, 16.3% were neutral and 33.6% 

stated it had positive impact. 

Table 4. Survey Results for Meeting Salary Expectations 

 

 According to the open ended survey questions and 

interview results, it is seen that graduates of the program 

pursued their careers in different directions nationally and 

internationally. Considering Turkey’s position as a significant 

global textile and apparel exporter, a group of graduates took 

over family businesses in the field. Especially, award-winning 

graduates in competitions started their own local brands. Many 

graduates are employed in leading local apparel companies 

appealing both local and international markets. Several 

The effect of being graduate of a dual-

diploma program in finding first jobs 
Percentage 

Positive Impact 66.3% 
No Impact 32.9% 

The effect of  being graduate of a dual-

diploma program in meeting salary 

expectations 

Percentage 

Positive Impact 33.6% 

No Impact 66.3% 
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graduates launched their own brands in the US: Tuncin.Ege 

and AlienvsHuman operating in menswear and womenswear 

are selling online and through designer agent showrooms.  

Graduates interviewed reported that studying in a dual 

diploma program, being immersed in different aspects of 

fashion business in two different fashion centers of the world 

have provided a global vision and increased their design 

consciousness and awareness of market competitiveness. 

Interviewees emphasized how much street style in New York 

influenced their style as a designer and inspired them. Being 

situated within the fashion industry cluster in New York, 

graduates were able to find access to the latest international 

fashion happenings. Availability of wide range of museums 

and The Museum at FIT were other highly cited aspects in 

increasing graduate’s design consciousness. Dual-diploma 

program students all had the opportunity to work for one year 

in the U.S. after graduation. Thus, interviewees emphasized 

that they had the opportunity to build international competence 

and develop an understanding of the competitiveness in the 

field.  

In addition to all the opportunities offered by studying 

fashion design in two different metropolises like New York 

and Istanbul, graduates described common challenges they 

faced after graduation. One major challenge for graduates was 

working conditions in the apparel and textiles industry in 

Istanbul once they return. Interviewees all stated that many of 

the companies do not have the genuine and creative design 

competency they were educated for and industry demands long 

working hours without much benefits. 

 

IV. CONCLUSION 

Fashion design as an industry has been reshaped by forces 

of globalization, availability of digital social media and thus 

changing consumer expectations. The ability to communicate 

effectively in a cross-functional and cross-cultural team is an 

increasingly important skill required for fashion designers. In 

this context, fashion design education needs to adequately 

prepare students for the shifting fashion landscape. The dual 

diploma Fashion Design program between ITU and FIT 

illustrates an interesting example for educating fashion 

designers bi-culturally in two leading institutions and leading 

fashion and textile centers of the world; New York and 

Istanbul. 

This study investigated the experiences of students 

graduated from the ITU-FIT dual diploma program to 

understand the motivation behind studying fashion design in a 

dual diploma program, the impact of graduating from a dual 

diploma fashion design program and opportunities and 

challenges for students during their education and after 

graduation. Studying fashion design in two leading institutions 

in Istanbul and New York provides a global vision for fashion 

design students and increases their international competence. 

In addition, being exposed to fashion education and fashion 

related happenings in two different countries increase their 

awareness of market competitiveness. The street style in New 

York, availability of wide range of museums and access to 

latest international fashion happenings increase the dual 

diploma students’ design consciousness. Students of the dual 

diploma program report positive impact in finding their first 

jobs. Most students return to their home countries and either 

take over family businesses in fashion, start their own brands 

or work in nationally and internationally known fashion 

companies. Small portion of the graduates pursue their careers 

in the U.S. In addition to the positive impact of studying 

fashion design in a dual diploma program, graduates reported 

frustrations related to working conditions in fashion design 

industry once they return to Istanbul such as the demanding 

work hours without much benefits. Another major frustration 

articulated by graduates was the lack of genuine and creative 

design competency in the fashion design industry in Istanbul. 

  In conclusion, although studying fashion design in a 

competitive dual diploma program offers many opportunities, 

gaps and dilemmas exist between the expectations and 

conditions of the fashion design industry in different 

geographical locations and the education received by 

graduates. 
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Abstract –The waste problem has become a non-ignorable issue in apparel industry like other manufacturing industries and the 

concept of sustainability has come to the forefront. The term ‘sustainability’ refers to the long-term viability of business 

operations and their subsequent effects on environmental and social well-being. As it can be understood from the meaning of 

the term, sustainability is actually contrary to the concept of trend change relevant to fast fashion in apparel industry. Providing 

a sustainable fashion is difficult because the apparel production supply chain is very complex. The raw material of apparel 

industry passes from many production processes involving fiber production, yarn manufacturing, fabric production and while 

passing from these steps, natural resources (water, oil, land) are consumed, toxic chemicals are used, large amounts of carbon 

dioxide is generated and million tons of wastes come out. In order to obtain sustainable apparel production, all these steps 

should provide sustainability. From this point of view, in this study, we firstly presented environmental impacts of common 

raw materials used in apparel manufacturing and their recycling/reclaiming possibilities. In the second part, we discussed the 

challenges that need to be competed through the apparel supply chain. Finally, perspective of international apparel retailers to 

the issue of sustainability has been mentioned. 
Keywords – sustainability, apparel, eco-fashion, green products, textile industry 

 

I. INTRODUCTION 

 

With the industrial revolution, the manufacturing industry 

evolved and manual labour systems were replaced by 

mechanized manufacturing. This mechanization allowed 

textile especially the apparel industry to produce cheaper, 

quicker and in vast quantities. Reduced prices led to a further 

increase in consumption. In 2000 the world’s consumers 

spent around US$1 trillion on clothing [1]. The value of the 

global women’s apparel market reached USD 505 billion in 

2015 and is expected to grow at a compound annual growth 

rate of around 3% during the next five years. The global 

menswear market totaled USD 418.9 billion in 2015 and is 

expected to reach USD 522.3 billion by 2020, posting a 

compound annual growth rate of about 4.8% from 2016 to 

2020 [2]. 

 

Fashion, the igniter of the apparel industry, embraces 

obsolescence as a primary goal more than any other industry 

in the world and fast fashion simply raises the stakes.  low 

cost, fresh design, and quick response times allow for greater 

efficiency in meeting consumer demand [3]. 

Fast fashion—low-cost clothing collections based on 

current, high-cost luxury fashion trends—is, by its very 

nature, a fast-response system that encourages disposability. 

Fast fashion companies thrive on fast cycles: rapid 

prototyping, small batches combined with large variety, more 

efficient transportation and delivery, and merchandise that is 

presented “floor ready” on hangers with price tags already 

attached [3]. 

In such a large and continuously changing sector, the waste 

problem has become a non-ignorable issue and the concept of 

sustainability has come to the forefront. In the European 

Union (EU), around 5.8 million tonnes of textiles are 

discarded by the consumers (manufacturers are not included) 

per year [4]. In Turkey, industrial textile wastes resulting 

from production are 590000 tons per year and textile wastes 

resulting from domestic use is 564657 tons per year. Those 

that can be recovered from total waste are 1155000 tons per 

year [5]. 

At this point, both the producers and suppliers and the final 

consumers have responsibilities and the importance of 

sustainability concept becomes clearer. The term 

‘sustainability’ refers to the long-term viability of business 

operations and their subsequent effects on environmental and 

social well-being. As it can be understood from the meaning 

of the term, sustainability is actually contrary to the concept 

of trend change relevant to fast fashion in apparel industry. 

 

II. SUPPLY CHAIN IN APPAREL INDUSTRY 

The textile supply chain has a highly complex nature and 

consisting of multinational garment retailers (customers), 

garment manufacturers (suppliers) and ancillary suppliers 

(suppliers to manufacturers) [6, 7] that must respond to the 

frequent changes in product lines and styles.  

As shown in Figure 1, the raw material of apparel industry 

passes from many production processes involving fiber 

production, yarn manufacturing, fabric production. While 

passing from these steps, natural resources (water, oil, land) 

are consumed, toxic chemicals are used, large amounts of 

carbon dioxide is generated and million tons of wastes come 

out (Figure 2). In order to obtain sustainable apparel 

production, all these steps should provide sustainability. 

As apparel companies undertake the mission of sustainable 

design (i.e., systems that support human well-being and are 

compatible with sustaining natural environmental systems) 

they are focusing on the planning stage of the supply chain - 

the design phase-because that is where most decisions are 

made that potentially impact the entire life cycle of the 
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product [7]. Unlike fast fashion which is focused on quickly 

adapting popular styles, sustainable design incorporates 

reflection throughout the design process [8]. 

Using recycling waste can benefit both business and the 

environment by: 

 Reducing cost of purchasing materials. 

 Increasing profitability. 

 Minimizing costs of disposal and treatments. 

 Minimizing environmental impacts by reducing use 

of new raw materials and producing products from 

earlier one. 

 Textile recycling requires less energy than any other 

type of recycling. 

 Textile recycling does not create any new hazardous 

waste or harmful by-products. [9] 

 
Fig. 1 Sector map and simplified influence diagram for the supply of apparel 

and textiles [10]. 

 

 
Fig. 2 Influence diagram for the clothing and textiles sector [10] 

 

III. ENVIRONMENTAL IMPACTS OF RAW MATERIALS USED IN 

APPAREL MANUFACTURING 

World population growth combined with the ongoing 

overall improvement of living standard has resulted in a 

steady increase of global fiber consumption. This 

consumption of course resulted in a higher amount of fiber 

wastes [11].  

Textile and clothing consumption is estimated to comprise 

about 5% of the environmental impact and carbon emissions 

of households [12]. 

When choosing materials for garments, the material’s 

attributes and how they suit the particular wearing practices 

have to be considered carefully. It is also important to 

evaluate the material’s aging process so the material does not 

look old too fast [12].   

Apart from all, consumers have some common 

misconceptions about the raw materials used in their clothes. 

Cotton is a natural cellulosic fiber and therefore many 

consumers believe it is an environmentally responsible 

product [13]. In fact during cotton plant cultivation water 

resources are exhausted and heavy pesticides are used. 

During the processing of cotton goods variety of chemicals 

are used. Although the production of wool does not involve 

the use of fertilizers or herbicides as in cotton production, soil 

erosion can occur from overgrazing by sheep if not controlled 

properly. The processing of wool requires the use of soap and 

alkaline solutions to clean the fibers and to remove grease 

and impurities [13]. As being an oil based synthetic fiber, 

polyester fiber is derived from the same materials as plastic 

bottles. Oil based synthetic fibers are considered to take 200 

years to decompose [14]. Table 1 shows the environmental 

effects of some fibers used in apparel industry and in this 

table Class A contains the least harmful fibers in terms of 

environment whilst Class E contains the most harmful fibers 

in terms of environment. 

 
Table 1. Environmental effects of some textile fibers [12] 

Class-A  Class-B Class-C Class-D Class-E 

 Recycled 

cotton 

 Recycled 

nylon 

 Recycled 

polyester 

 Organic 

hemp 

 Organic 

flax 

 Tencel® 

 Organic 

cotton 

 In 

conversion 

cotton 

 Conventional 

hemp 

 Ramie 

 PLA 

 Conventional 

flax 

 Virgin 

polyester 

 Polyacrylic 

 Modal® 

 Conventional 

cotton 

 Virgin nylon 

 Rayon 

 Bamboo 

viscose 

 Wool 

 Generic 

viscose 

 

Figure 3 is showing the recycling possibilities in terms of 

fiber types. Landfill is the mostly used one for especially 

natural fibers. But as it is mentioned above cultivation and 

processing of natural fibers require so much easy and 

considering the environmental damage, natural fibers 

especially the cotton is so expensive and valuable for being a 

landfill. 

 

 
Fig. 3 Fiber waste recycling process [11] 
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Resusing and Fiber Recovery: Charities and some public 

corporations collect second hand clothes and donate them. 

Some manufacturers sell their second quality garments to 

developing countries to quite low prices. On the other hand, 

some companies and retailers collect worn garments and 

textile wastes and then recover cotton fiber from these goods. 

However, the reclaiming of cotton from textile wastes is not 

so easy. In order to recover any fiber from textile wastes, 

textile wastes must firstly turned into open and separated 

usable fibers [11]. This step is generally so complicated since 

the majority of textile products are blended and multi 

colored. Some companies, apart from apparel manufacturers, 

can easily use reclaimed synthetic fibers in their production 

lines. For example, upholstery and automotive needle punch 

fabric manufacturers experience an increased demand for 

polyester recycled fibres, for which conventional recycling 

processes of making reclaimed fibres can well be used [9]. 

Dissolution: Nylon and polyester can be separated from 

wastes by using solvents and this technique is called 

dissolution. In this technique there is no serious degradation 

taking place. But of course there are some drawbacks like 

usage of chemicals and temperature and pressure [11]. 

Depolymerization methods: It is used in the treatment of 

waste synthetic polymers. Naylon and polyester wastes can 

be converted into monomers or oligomers which may be 

suitable for reforming original resin [11]. 

Landfill: In the European Union (EU), around 5.8 million 

tonnes of textiles are discarded by the consumers per year. 

Only 1.5 million tonnes (25%) of these textiles are recycled 

by charities and industrial enterprises. The remaining 4.3 

million tonnes goes to landfill or to municipal waste 

incinerators [4]. 

Incineration: Thermoplastic polymers can be converted 

into resin pellets by melt extrusion processing. Flax and 

hemp natural fibers can be manufactured into activated 

carbon matting via chemical activation and pyrolysis [11]. 

 

IV. PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL APPAREL 

RETAILERS 

Current trend in ready to wear sector is fast fashion which 

is based on low cost clothing collections and by its nature a 

fast response system encouraging the disposability [3]. With 

the emergence of small collections of merchandise, fashion 

retailers are encouraging consumers to visit their stores more 

frequently with the idea of ‘Here Today, Gone Tomorrow’. 

This indicates a shorter life cycle and higher profit margins 

from the sale of fast selling merchandise, skipping the 

markdown process all together [15]. At this point, 

international clothing retailers have big responsibilities since 

they are believed to be the key drivers of the globalization of 

the clothing industry. They fuel globalization via global 

sourcing [16].  

As consumers’ awareness of environment increases along 

with the global demand for green products, major global 

retailers create labels claiming environmental benefits, or 

green labels, (e.g., Green Collections of Gap and Carbon-

Neutral Lingerie of M&S) and indexes to evaluate 

‘‘greenness’’ of suppliers and/or products for practicing 

sustainability (e.g., Sustainability Index of Wal-Mart and the 

Eco IndexTM of The U.S. Outdoor Industry Association) 

[17]. Some international retailers like H&M launch “garment 

recycling” campaigns and announce them with 

advertisements (Figure 4). Companies aiming to be 

‘sustainability leaders’ in their sector and governments 

wanting to support their ambitions need a means to assess the 

changes required to make a significant difference in the 

impact of their whole sector [10]. 

 
Fig. 4 Campaign of H&M 

Landfill is not a permanent solution in terms of 

sustainability and environment. Global retailers’ eco-friendly 

policies and investments in their implementation demonstrate 

that green retailing is no longer an option, but an essential 

part of the business model. The green concept is related to the 

ecological dimension of sustainable development, which 

consists of its sociocultural, ecological and economic 

subdimensions [17]. 

V. CONCLUSION 

Unsustainable human behaviours destroy water, land, 

forests and energy reserves throughout the world. Similar 

pictures of ecological decline could be drawn for air 

pollution, mineral depletion, and loss of biodiversity [18]. 

Recycling of textile waste gives fiber a second life in a 

rejuvenated life cycle and thus increases the total value of 

that recycled fibre. Still most of recycled fibres end up in low 

value products, so the development of new higher value 

products from recycled fibres will encourage utilization of 

the waste fibres and contribute to the future sustainability of 

industry [9].  

The great task and responsibility in sustainability of 

apparel and fashion industry belongs to international retailers 

and their consumers. 
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Özet– Günümüzde, endüstri ve ticaret alanında, ağır yüklerin çeşitli yöntemlerle kaldırılıp bir yerden başka bir yere taşınması 
gerekir. Bu işlerin üstesinden gelme amacıyla mobil vinçler yaygın kullanıma sahiptir. Mobil vinçlerin güvenli ve uzun ömürlü  
çalışmasını engelleyen ve zamanla diğer sorunları tetikleyen problemlerin başında mobil vinç bomlarında oluşan sehim 
gelmektedir. Mobil vinçlerin güvenli çalışmasının sağlanması, sürekli arıza problemlerinden kaynaklanan zaman kayıpları 
minimuma indirilmesi ve mobil vinçlerin kullanım ömürlerinin artırılması içi sürekli çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan litaratür 
çalışmaları ve araştırmalar neticesinde vinç operatörünün ya da vinç üreticilerinin bomlarda oluşan sehimi göz önüne almadan 
sadece yük diyagramını kullanması sonucu vinçte oluşan momentin yaklaşık %15 artışının göz ardı edildiği tespit edilmiştir. Bu 
çalışmada mobil vinç bomlarında meydana gelen sehim ANSYS programında Sonlu Elemanlar Analizi (SEA) yapılarak 
hesaplanmıştır. Mobil vinç bomların statik analizi bomların farklı açılarda ve farklı yük koşullarında çözümlenmiştir. Genel olarak 
imalat toleransları (bomlarda kullanılan sac levhanın kalınlığı, bomların imalat toleransları vs.) ve çevresel faktörler (rüzgâr hızı, 
sıcaklık vs.) ihmal edilmiştir. Tersine mühendisliğin hızla geliştiği düşünüldüğünde, fotogrametrik teknikler kullanarak mobil vinç 
bomlarında sehimin ölçümü yapılarak mobil vincin yük kaldırma diyagramı daha emniyetli bir şekilde vinç operatörüne 
sunulmuştur. Bu çalışmada; mobil vinç bomlarında meydana gelen sehimin, tersine mühendislik yöntemi olan fotogrametrik 
teknikler kullanılarak ölçümü yapılarak kısa zamanda yüksek doğrulukta sonuçlar elde edilmesi sağlanmıştır. Mobil vinç 
bomlarında meydana gelen sehim teorik olarak ANSYS programında Sonlu Elemanlar Analizi (SEA) yapılarak hesaplanmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Mobil vinç bomları, sehim, SEA, ANSYS, fotogrametri 

 

I. GİRİŞ 

Bu çalışmada mobil vinç bomlarında meydana gelen sehim 

Ansys programında Sonlu Elemanlar Analizi (SEA) yapılarak 

hesaplanmıştır. Hesaplanan sonuçlar alternatif ile 

karşılaştırılmıştır. Günümüzde, endüstri ve ticaret alanında, 

ağır yüklerin çeşitli yöntemlerle kaldırılıp bir yerden başka bir 

yere taşınması gerekir. Bu işlerin üstesinden gelme amacıyla 

mobil vinçler çok yaygın olarak tercih edilmektedir. Mobil 

vinç bomlarında meydana gelen sehimden kaynaklı sorunlar 

nedeniyle vinçlerin güvenli ve uzun ömürlü çalışmasını 

engelleyen ve zamanla diğer sorunları tetikleyen problemlerin 

başında sehim gelmektedir. Basit bir eğilme altında bir yapı 

elemanının eğilme göstermeden önceki çubuk ekseni ile 

elastik ekseni arasındaki deformasyon mesafesi sehim olarak 

adlandırılır. Bomların düşeyde yukarı doğru kaldırılmaya 

çalışıldığı durumlarda bu işlem esnasında hiçbir faktör göz 

önünde bulundurmasa bile bomların boşluklardan dolayı ve 

kendi ağırlığı ile birlikte düşeyde sehim yapmaya 

başlayacaktır. Bomların yük kaldırmaya çalışması, iç içe 

geçmiş bom sayısının daha fazla olması, bomların ağırlığı, 

bomların uzatılma mesafesiyle doğru orantılı olarak sehim 

miktarı doğal olarak artacaktır.  

II. METERYAL VE YÖNTEM 

Bomların yük kaldırmaya çalışması, iç içe geçmiş bom 

sayısının daha fazla olması, bomların ağırlığı, bomların 

uzatılma mesafesiyle doğru orantılı olarak sehim miktarı doğal 

olarak artacaktır. 

Güder ve Ersoyoğlu çalışmalarında; 100 ton kapasiteli 8x8 

bir mobil vincin üst yapısının tasarımını yapmışlarıdır. 

Tasarlamış oldukları bu üst yapıyı matematiksel hesaplamalar 

ve sonlu elemanlar yöntemi ile statik ve dinamik analizleri 

yapmışlardır. Statik analizler için Ansys programını tercih 

etmişlerdir. Teleskobik bomlar 45°,60° ve 75° konumunda ve 

farklı tonajlarda yük asılı iken statik analiz yapmışlardır.  

Analizleri bom saclarının kalınlık parametreleri oluşturarak 

statik ve dinamik analizleri tekrarlamışlardır. Elde ettikleri 

analizi sonuçlarını matematiksel hesaplamalar ile 

karşılaştırmışlardır [4]. 

Bakr Noori Khudhur çalışmasında statik olarak yük almış 

teleskobik vinç bomlarının sonlu elemanlar analizi ile 

mukavemet hesaplarını bularak karşılaştırma yapmıştır.                                            

Bu vinç dört adet boma sahip toplamda 30 metre 

uzanabilmektedir. Bom ağırlıkları yaklaşık aynı olduğundan 

dolayı göz ardı edilmiştir. Farklı özelliğe sahip bom 

parametreleri üzerinde çalışma yapılmıştır. 

Maksimum sehim, bomun yük kaldırma tarafındaki uç 

kısmında meydana geldiği ve yükün kaldırıldığı düşey 

doğrultuda bomun maksimum sehim değerine ulaştığını 

gözlemlemişlerdir. 

Maksimum yük taşıma kapasitelerine göre gerilmeler 

hesaplanmış böylelikle bomların uç kısımlarında sehimin 

maksimum değerine ulaştığı belirlenmiştir. Maksimum 
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gerilmenin ise bom uzatma silindirinin rot tarafında olduğu 

tespit edilmiştir. Bu çalışmaların doğruluğunu incelemek için 

matematiksel hesaplamanın yanı sıra ANSYS analiz programı 

da tercih edilmiştir [3]. 

Ashis Kumar Samal ve T. Eswara Rao çalışmalarında 

homojen ve izotropik doğrusal elastik malzemeden yapılmış 

düzgün dikdörtgen kesitli kiriş demetindeki sehim ve gerilme 

dağılımını incelemişlerdir. Kirişin ağırlığı ihmal edilerek, üç 

farklı yük koşulunun etkisi altında modellenmiş olup serbest 

uçta uygulanan dikey yoğunlaştırılmış yük, düzgün dağılmış 

yük ve tüm yay boyunca uzanan düzgün değişen yükün irişin 

sonlu elemanlar analizi ANSYS 14.5'te farklı yük koşulları 

altında çeşitli elemanlar dikkate alarak yapılmıştır. 

Bernoulli-Euler'in eğilme moment eğrisi ilişkisini 

kullanarak analitik çözümleme yapmışlardır. 

Hesaplama ve analitik çözümlerin karşılaştırılmasında, 

gerilme hesabı için 8 düğümlü brick yapısı ve sehim hesabı 

için 10 düğümlü brick yapısının en tutarlı sonuç verdiğini ve 

analitik sonuçlarla değişkenliğinin minimum olduğunu 

bulmuşlardır [8]. 

Alaattin Aktaş ve Cemil Tanık, çalışmalarında T300/976 

Grafit-Epoksi ve Karbon-Epoksi malzemeden yapılan, yayılı 

yüke maruz bir ortotropik kompozit ankastre kiriş göz önüne 

alarak bu kirişin sehiminin analitik ve sonlu elemanlar 

yöntemiyle çözümünü yapmış olup bu çözümleri 

karşılaştırmışlardır. Sonlu elemanlar yönteminin 

uygulanmasında ANSYS 5.0 programını kullanmışlardır.  

Genellikle kirişlerin kullanıldığı tüm yapılarda kirişlerin 

çökmesi istenmeyen bir durumdur. Çökmenin önlenmesi için 

onun sehim değerinin bilinmesi gerekir. Bu durumun 

öneminden dolayı, çalışmada bir ankastre kompozit kirişin 

sehim denkleminin anizotropik elastisite çözümü yapılıp, 

kirişin maksimum sehimi farklı iki kompozit malzeme 

kullanılarak bulunmuştur. Elde edilen çözümü aynı 

malzemeler kullanılarak sonlu elmanlar metoduyla da 

hesaplayıp bulunan bu iki çözümü karşılaştırmışlardır. 

Maksimum sehimin gerçekleşebileceği fiber doğrultuları 0°, 

15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° için hesaplamalar genişletilmiştir.  

Sonuç olarak; kirişin ucundaki sehim fiber açısına bağlı 

olarak hesaplanmış ve her iki durumda sonlu elemanlar ve 

anizotropik elastisite çözümünün birbirine yakın sonuçlar 

verdiğini bulmuşlardır [1]. 

Bin Li ve arkadaşları, çalışmalarında ST80238 adında bir 

gemi kargo vinci üzerinde belli bir kiriş bölgesinin analizini 

yapmışlardır. Bu vince ANSYS programında yüke maruz 

bırakarak gerilme ve sehim analizlerini 

hesaplamışlardır.2000ton/mil kaldırma kapasitesine sahip 80 

metre bom uzunluğundaki kargo vinç bomu 10 metre 

uzunluğunda 8 eş parçaya bölmüşlerdir. Her bölme için 

ANSYS’de gerilme ve sehim analizlerini yapmışlardır. Kiriş 

merkezinde bulunan sacın kalınlığını 18mm,20mm,22mm ve 

24 mm için analizler yapmışlar ve sac kalınlığını etkisini 

yorumlamışlardır. Sonuç olarak yükün asılı olduğu bölgede 

gerilmenin maksimum olduğunu hesaplamışlardır. Sac 

kalınlığı arttıkça gerilme ve sehimin azaldığını 

hesaplamışlardır. Ayrıca kiriş sisteminde bulunan profil 

gövdesinin kalınlığı arttıkça gerilme ve sehimin azaldığını 

hesaplamışlardır [1]. 

Koçer H. ve arkadaşları; çalışmalarında 30 ton metre 

kapasitesine sahip bir mobil vincin aşırı yüke maruz kalan 

anabom çelik yapısının 3D modellemesini yaparak statik 

analizini yapmışlardır. Prototip üretimi yapılan anabom çelik 

yapısının Proengineer CAD modülü kullanılarak 3D modeli 

oluşturmuşlardır. Bu modeli Nastran ve Promechanica 

yazılımları kullanılarak statik analizini yapmışlardır.  

Klasik mukavemet hesaplarıyla malzeme kalınlıkları 

homojen olmayan vinç elemanlarının yapımında sonlu 

elemanlar analizi kullanılarak gereksiz yere fazla malzeme 

kullanıldığı tespit etmişlerdir. Anabom ağırlığı düşürülerek 

vincin daha uzun mesafelere uzamasını sağlamışlardır [5]. 

An ve arkadaşları; çalışmalarında bir mobil vincin bom 

yapısının sehim hesabını matematiksel modelleme ile 

yapmışlardır. Sehim hesaplamasını yaparken bom boşluklarını 

da hesaba katmışlardır. Visual C++6.0. programı kullanarak 

farklı açılardaki ve farklı yüklerdeki parametreleri 

girmişlerdir. Sonuç olarak matematiksel hesaplamaları 

simülasyon programı da kullanarak desteklemişlerdir. Bom 

yapısında oluşan bölgesel gerilmelerin sehime etkisini ihmal 

etmişlerdir [2]. 

Prof. Dr. Jozef Predan yaptığı çalışmada üniversite-sanayi iş 

birliği ile ortaklaşa çalışma yürütülerek deneysel ölçümleri 

özel konum ölçer cihaz kullanmış ve sehim miktarı ölçme 

çalışması yapmıştır.  

Hidrolik sistem kontrolü çok iyi yapılmış deforme olmadan 

sürekli şekilde yük alabilen vinç tercih edilmiştir. Diğer 

önemli durum ise vincin statik ve dinamik tepkilerine karşın 

yük diyagramına göre yükü sorunsuz kaldırabiliyor olması 

önem arz etmektedir. Modern vinçler yüksek mukavemetli 

çelikten yapılan ince yapıya sahip olduğundan büyük sehim 

(large deflection) yapmasına müsaade edebildiğini tespit 

etmişlerdir. 

Ölçümler için Leica TS30 Total Station ölçüm cihazının 

tercih edilmesinin iki önemi nedeni var; 

Ölçüm alınacak birçok noktayı kısa bir sürede yüksek 

doğrulukta ölçebiliyor olması. 

Dinamik ölçüm yapabilmek için hareketli noktaların 

ölçümünü yapabiliyor olmasıdır (saniyede 10 ölçüm). 

Dinamik ölçüm yapabilmek için ikinci metodu tercih 

etmişlerdir. Total station ölçüm cihazı ayakları üzerine 

sabitlemişler ve vincin dinamik hareketi üzerinden ölçümleri 

yapmışlarıdır. Ölçülen verilerden hız ve ivmelenme 

vektörünün de hesaplanabileceğini tespit etmişlerdir. Vinç 

ucunda yük yok iken ve 2000 kg yük var iken ölçüm 

yapmışlardır. Yapılan bu ölçümler sayesinde sehim 

ölçümünün bu yöntemle yapılabileceğinin yanı sıra Leica 

TS30 Total Station ölçüm cihazı sayesinde kısa zamanda 

yüksek doğrulukta ölçüm alınabildiği sonucuna varılmıştır [7]. 

 

 S. Yoneyama ve arkadaşları dijital görüntüleme 

teknolojisini kullanarak köprülerde sehim ölçüm çalışması 

yapmışlardır. Farklı yük testleri altında köprülerin düşey 

sehim hesabını hem dijital görüntü ile hem de fiber optik 

sensör (serbest mesafe ölçer) ile ölçmüşlerdir. Köprü kiriş 

yüzeyi, deformasyondan önce ve sonra dijital kamera ile kayıt 

altına alınmıştır. Böylelikle sehim dağılımını dijital kamera 

doğrulama tekniği ile değerlendirmişlerdir. Fiber optik 

sensörlerin ölçüm yapılacak düzeneğin üzerine konumlanması 

oldukça zaman alır. Ayrıca fiber optik sensörler pahalıdır. Bu 

yüzden yeni bir yöntem üzerinde çalışma yapmaya karar 

vermişlerdir. 

Deforme olmuş haldeyken alınan görüntü ile deforme 

olmadan önce alınan görüntü 20x20 piksel ya da 40x40 piksel 

olarak kaydedilmiştir. Newton- Raphson metodu kullanılarak 

hesaplama yapmışlardır. 

Yapılan bu çalışma sonucunda; deformasyondan önce ve 

deformasyondan sonra elde edilen görüntülerin çakıştırılması 

486



Sert E., Bağcı M.  Mobil Vinç Bomlarındaki Sehim Kontrolünün ANSYS ve Alternatif Metotlarla Karşılaştırılması,  Konya, Türkiye 

ile köprünün orta bölgesinde dijital doğrulama yöntemiyle 

sehim yaklaşık olarak 3.5 mm (0.7 piksel) olarak ölçülmüş 

olup köprünün orta bölgesinde sensörden alınan değer ise 

yaklaşık 3 mm olarak belirlenmiştir. 

Sonuç olarak; mesafe ölçer sensörler ile elde ettikleri 

değerleri ve dijital görüntü doğrulama ile elde ettikleri 

değerleri kıyaslamışlardır. Dijital görüntü doğrulama tekniği 

ile elde edilen sonuçların mesafe ölçer sensörler ile elde edilen 

sonuçlar kadar iyi olduğu gözlemlenmiştir [9]. 

AC 130 TM KC 7 mobil vinç modeli 3D modelleme 

programı olan Solidworks ortamında modellenmiştir. (Şekil 1) 

 

 
 

 

Şekil 1. AC 130 TM KÇ 7 Kırma bom grubunun SolidWorks 3D modeli. 

 

Bom yapısının toplam kütlesi 3590 kg, halat tamburu 270 kg 

ve hortum tamburu 30 kg olarak tespit edilmiştir. Bütün 

bomlar maksimum uzatılmış ve yapısal analize dahil 

edilmeyecek olan parçalar silinmiştir (Şekil 4) 

Solidworks programında sac levha olan parçalar sac levha 

komutu ile diğer parçalar ise parça çizimi komutu ile 

çizildiğinden emin olunmalı bom ve diğer parçaların 

montajının doğruluğu kontrol edilmelidir. Montajda parçaların 

bazı bölgelerinin ya da tamamının diğer parça ile çakışması; 

çakışmaları algıla (interference check) ile kontrol edilmiş ve 

düzeltilmiştir. Parçaların montajda birbiri içerisine geçmesi 

statik analiz yüksek doğrulukta çözümlememizi engeller.  

Solidworks programında tasarlanan 3D katı model montaj 

modelinin parasolid uzantılı olarak kaydedilmiştir. Çünkü 

parasolid formatı yüzeyleri bölmeden orijinal olarak 

almaktadır. 

Solidworks ortamında statik analize uygun şekilde 

hazırlanan bu model ANSYS programının bir modülü olan 

Space Claim ara yüzüne aktarılmıştır.  

Kırma bom ve 7 uzatma bom ayrı gruplandırılmıştır. 

Modelde parçalar bulundukları bölgelere göre ve işlevlerine 

göre sınıflandırılmıştır. Bahsedilen sınıflandırma Kırma 

Bomu, 1. Uzatma Bomu, 2. Uzatma Bomu, 3. Uzatma Bomu, 

4. Uzatma Bomu, 5. Uzatma Bomu, 6. Uzatma Bomu ve 7. 

Uzatma Bomu şeklindedir. 

Her grup sac, katı, rot ve silindir olarak gruplara ayrılmıştır.  

Midsurface komutu ile sacların orta düzleminden olacak 

şekilde yeni yüzeyler (shell-kabuk) atanmıştır. 

Analiz çalışmalarının yüzeyler ile yapılması node sayısı 

azaltılarak mesh kalitesinin artması sağlanmıştır. 

Model, kabuk parça (shell body) ve katı parça (solid body) 

olarak modellenmekle birlikte ayrıca kalınlık bilgileri her bir 

kabuk parça için tanımlanmıştır. 

 

 
 

Şekil 2. Ansys SpaceClaim’de hazırlanmış bütün bomları uzatılmış 130 TM 

KÇ7 katı ve sac modeli  

Ansys Engineering data bölümüne de gerekli malzeme 

verileri tanımlanmıştır. 

Bom yapısındaki bütün sac parçalar için Optim 700 MC 

çelik malzeme; pernolar için 4140 çelik malzeme ve bom 

yatakları için kestamid malzeme tanımlaması Tablo 1. ’de 

mevcuttur. 
 

Tablo 1. Bom grubunda kullanılan yarı mamul malzemelerin mekanik 

özellikleri. 
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4140 7850 200 0.30 650 900 315 

Kestamid 1150 4 0.37 78 88 44 

 

Sacların birbirilerine olan bağlantıları (contact) kaynaklı 

imalatta olduğu gibi bağlanmıştır. Kaynatılmayan yani 

bağlanan parçalar ise bağlantıları (joint) tanımlanmıştır. 

Ansys’te bu modelin kendi içindeki bağlantılarını 

tanımlamak için 64 Contact Region, 79 Joint, 12 Force, 39 

Fixed Support ve 3 Point Mass kullanılmıştır. 

 

 

Şekil 3. Ansys contact ve joint genel görünümü  

Yeni mesh yapısında 942794 Node, 362491 Element elde 

edilmiş olup element kalitesi yaklaşık %79,89’dır. Standart 

Sapma 0.1496’dir.  

Şekil 4‘de mesh görünümleri gösterilmiştir mesh ataması 

yapılırken mesh bağlantılarının kaliteli olması için 

parçalarının geometrik yapısı göz önünde bulundurularak 

tanımlanmıştır. Mesh geometrisinin düzgün olmadığı 

bölgelere bölgesel mesh (local mesh) tanımlaması yapılmıştır. 
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Şekil 4. Mesh görünümü  

AC 130 TM KÇ 7 model vinci maksimum 18525 mm 

mesafede maksimum 4100 kg yük kaldırma kapasitesine 

sahiptir. 

Bütün hesaplamalar Tablo 1’de gösterildiği gibi 12 farklı 

ölçüm parametresi kapsamaktadır. 
Tablo 2. Mobil vincin yük ve bom açı çizelgesi 

 

BOM AÇI 

1  

BOM AÇI 

2  

BOM AÇI 

3 

BOM AÇI 

4  

0 

DERECE 

30 

DERECE 

60 

DERECE 

82 

DERECE 

0 kg ÖLÇÜM 1  ÖLÇÜM 2 ÖLÇÜM 3 ÖLÇÜM 4 

2500 kg ÖLÇÜM 5 ÖLÇÜM 6 ÖLÇÜM 7 ÖLÇÜM 8 

4100 kg ÖLÇÜM 9 
ÖLÇÜM 

10 

ÖLÇÜM 

11 

ÖLÇÜM 

12 

 

 

 
Şekil 5. Bom analiz bağlantı gösterim  

 
Sınır şartları Şekil 5‘de görüldüğü gibi E, F ve G 

yüzeylerinden bom grubu sabitlenmiştir. (fixed support). H 

yüzeyine ise yük kuvveti eklenmiştir.  A, B ve C noktalarına 

noktasal yük (mass point) eklenmiştir. D noktası ise yer çekim 

ivmesinin yönünü göstermekte olup; bom açılarını değiştirmek 

yerine yer çekim ivmesi yönü değiştirilmiştir. 

 

 

Şekil 6. Sınır şartları ölçüm 7 (60 derece 2500 kg yüklü) 

 

 

Şekil 7. Mobil vinç ve Multikopter cihazı 

Tersine mühendislik yöntemi olan fotogrametrik ölçüm 

yöntemi mobil vinç bomlarında sehim ölçümü için tercih 

edilmiştir.  

Multikopter cihazı sayesinde vincin yaklaşık 10 metre 

çevresinden ve farklı konumlarından fotoğraflar çekilerek 

kaydedildi. (Şekil 1.6) her test için yaklaşık 20 adet fotoğraf 

çekildi. Fotoğraf sayısının fazla olması daha hassas sonuçlar 

almamızı sağlar. 

Elde edilen fotoğraflar Agisoft Scan programına yüklendi. 

Bu fotoğraflarda aynı marker olanlar eşleştirildi. Test 

esnasında kayıt ettiğimiz hedef noktaları arası mesafeleri 

programda girildi. Bu sayede ölçekleme yaparak fotoğraflar 

üzerindeki ölçülerin tespit edilmesi sağlandı. 
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Şekil 8. Bom ucundaki kancada 4100 kg yük varken 60 derece konumunda 

sehim miktarları 

III. BULGULAR  

Solidworks programında üç boyutlu tasarım 

tamamlanmıştır. Ansys space claim modülünde ise üç boyutlu 

model statik analize uygun hale getirilmiştir. Gerekli malzeme 

parametreleri tanımlanmıştır.  Sacların birbirilerine olan 

bağlantıları (contact) kaynaklı imalatta olduğu gibi 

bağlanmıştır. Kaynatılmayan bağlanan parçalar ise bağlantıları 

(joint) tanımlanmıştır. Halat tamburu ve hortum tamburu gibi 

sabit ağırlıktaki parçalar yük olarak modele eklenmiştir. 

Analiz sonuçlarının gerçeğe yakın sonuçlar verebilmesi için 

mesh kalitesinin artırılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu 

yüzden analiz için tercih edilen 3d modelin sac levha değil 

kabul model olması gerektiği belirlenmiştir.  

Yukarıda belirtilen genel tanımlamalar yapıldıktan sonra 

toplamda 12 farklı statik analiz yapılmıştır. Sonuçları 

aşağıdadır; 

 Bom ucunda bulunan kancada herhangi bir yük asılı 

değilken (yüksüzken) ve bom açısı zeminle 0 derece 

iken maksimum sehim miktarı 252.09 mm olarak 

tespit edilmiştir. 

 Bom ucunda bulunan kancada herhangi bir yük asılı 

değilken (yüksüzken) ve bom açısı zeminle 30 derece 

iken maksimum sehim miktarı 225.66 mm olarak 

tespit edilmiştir. 

 Bom ucunda bulunan kancada herhangi bir yük asılı 

değilken (yüksüzken) ve bom açısı zeminle 60 derece 

iken maksimum sehim miktarı 143.81 mm olarak 

tespit edilmiştir. 

 Bom ucunda bulunan kancada herhangi bir yük asılı 

değilken (yüksüzken) ve bom açısı zeminle 82 derece 

iken maksimum sehim miktarı 70.897 mm olarak 

tespit edilmiştir. 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

 

 

(c)  

 

(d) 

Şekil 9. Bom ucundaki kancada yük yokken a) 0° b) 30°, c) 60°, d) 82° 

konumlarında sehim miktarları (sehim miktarları milimetre cinsindendir)  

  

Grafik 1. 12 farklı sehim ölçüm parametresinin fotogrametrik ölçüm 

sonuçları. 

 

 

Bomlar yatayda tamamen uzatılmış ve fotogrametrik ölçüm 

ile hedef noktaları koordinatları tespit edilmiştir. Bu noktaların 

0 0.2 0.4 0.6 0.8

7.Uzatma Bom

6.Uzatma Bom

5.Uzatma Bom

4.Uzatma Bom

3.Uzatma Bom

2.Uzatma Bom

1.Uzatma Bom

Kırma Bom

Bom Açısı 82 º  

Bom Açısı 82 º  4100 kg Bom Açısı 82 º  2500 kg

Bom Açısı 82 º  Yüksüz
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kırma bom merkez tarafsız ekseninden çizilen tarafsız eksen 

çizgisi sehim sonrası düşey mesafe tespit edilmiştir. Grafikten 

de anlaşılacağı üzere kırma bom referans alındığında sehim 

miktarı sıfırdır. Bom sayısı arttıkça sehim miktarı hızla 

artmaktadır.  
Tablo 3. Ansys analiz sonuçları  

Ansys Analiz Sonuçları 
Yük 

0 kg 2500 kg 4100 kg 

Açı 

0 º 252,09 884,05 1288,6 

30 º 225,66 790,25 1152,2 

60 º 143,81 488,48 711,17 

82 º 71 190,14 270,98 

 

 
Tablo 4. Fotogrametrik ölçüm sonuçları  

Fotogrametrik Ölçüm 

Sonuçları 

Yük 

0 kg 2500 kg 4100 kg 

Açı 

0 º 649 1147 1458 

30 º 561 1088 1386 

60 º 476 867 1058 

82 º 285 560 677 

 
Tablo 5. Rijit bom boşluk mesafesi ile Ansys analiz sonuç toplamında oluşan 

sehim miktarı.  

Rijit Bom Boşluk + 

Ansys Analiz Sonuçları 

Bom Boşluk (mm) 245 

Yük 

0 kg 2500 kg 4100 kg 

Açı 

0 º 497,09 1129,05 1533,6 

30 º 470,66 1035,25 1397,2 

60 º 388,81 733,48 956,17 

82 º 316 435,14 515,98 

 
Tablo 6. Bom boşluklu analizden elde edilen sehim mesafesi ile 

fotogrametrik sehim mesafelerinin karşılaştırılması 

Karşılaştırma 

Yük 

0 kg 2500 kg 4100 kg 

Açı 

0 º 151,91 17,95 -75,6 

30 º 90,34 52,75 -11,2 

60 º 87,19 133,52 101,83 

82 º -31 124,86 161,02 

 

IV. SONUÇ 

Yapılan bu çalışma neticesinde mobil vinç bomlarında 

meydana gelen sehimin Sonlu Elemanlar Analizi (SAE) 

yöntemi ile hesaplanarak elde edilen sonuçlar tersine 

mühendislik yöntemi fotogrametrik ölçüm ile desteklenerek 

yüksek doğrulukta sonuç elde edilmesi sağlanmıştır. 
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Özet – Dünyada yapılar çoğunlukla dolgu duvarlı betonarme çerçeveli yapılardır. Mevcut bu yapıların depreme karşı ağır hasar 

almadan can ve mal güvenliğini sağlayabilmek amacıyla farklı güçlendirme çalışmaları yapılmıştır. Betonarme yapılardaki dolgu 

duvarların güçlendirilmesi de bu çalışmalar arasında yer almıştır. Özellikle çelik levhalar ile güçlendirilen dolgu duvar 

çalışmaları etkili, ekonomik ve kullanışlı bir yöntem olmuştur. 

 

Yaşanılan büyük ölçekli depremler sonucunda betonarme yapıların dolgu duvarları parçalanarak ve/veya betonarme çerçeveden 

ayrılarak yapıların hasar görmesi, birçok insanın yaralanma ve ölümlerine sebep olmuştur. Bu sorunların önlenebilmesi için 

genişletilmiş çelik levhalar ile yapılan güçlendirme çalışmalarında, tuğla dolgu duvarların yük taşıma kapasiteleri, rijitlik, 

süneklik ve enerji tüketme kapasitelerinde yüksek artışlar sağlanarak davranışları iyileştirilmiştir. Bu bağlamda, genişletilmiş 

çelik levhalar ile güçlendirilen tuğla dolgu duvarların diyagonal basınç yüklemesi altındaki deformasyonlara bağlı olarak akma 

ve kopma anındaki birim boy değişim oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada, ASTM E519 (ASTM 2010) 

standardında belirtilen düzenek geliştirilerek hazırlanan deney sistemi ile ikisi referans otuz adet güçlendirilmiş deney elemanı 

diyagonal basınç yüklemesi altında diyagonal deformasyonlara bağlı birim boy değişimleri incelenmiştir. Diyagonal 

deformasyonlara bağlı birim boy değişimlerini ölçmek için duvarın ön ve arka yüzüne 50 mm ölçüm yapabilen 0,01 mm 

hassasiyetinde iki adet LVDT bağlanmıştır.  

 

Sonuç olarak, deney elemanlarının ön yüzünde akma anında ve biraz ötesi için (plastik deformasyonlar) meydana gelen 

deformasyonlara bağlı birim boy değişimleri belirlenmiştir. Ayrıca güçlendirilen deney elemanları diyagonal basınç yükü altında 

yüksek deformasyonlara bağlı birim boy değişimi göstermelerine rağmen bütünlüklerini korudukları gözlemlenmiştir. Bu sayede 

güçlendirilen dolgu duvarların parçalanmaları engellenerek deprem esnasında meydana gelen can kayıplarının önlenmesi 

sağlanacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler – tuğla dolgu duvar, genişletilmiş çelik levha, diyagonal basınç yüklemesi, deformasyon, birim boy değişimi. 
 

 

Determination of Unit Length Changes due to Deformations under 

Diagonal Pressure Loading for Brick Infill Walls Reinforced with 

Expanded Steel Plates 

 

Abstract – In the world, constructions are mostly reinforced concrete framed structures with infill walls. Different reinforcement 

studies have been carried out on these existing structures in order to ensure the safety of life and property without heavy damage 

because of the earthquakes. Strengthening of the infill walls in reinforced concrete structures is also among these studies. In 

particular, reinforced infill walls with steel plates have been an effective, economical and convenient method. 

 

As a result of large-scale earthquakes, the infill walls of the concrete structures have been fragmented and/or separated from the 

concrete frames, and damage to structures has caused many people to be injured and killed. In order to avoid these problems, in 

the strengthening studies with the expanded steel plates, high increases in load carrying capacities, stiffness, ductility and energy 

depletion capacities of brick infill walls were provided and these walls were developed. In this context, in this study, it was aimed 

to determine the unit length change ratios of brick walls reinforced with expanded steel plates at the time of flow and rupture 

depending on deformations under diagonal pressure loading. In this study, the unit length changes due to diagonal deformation 
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under diagonal pressure loading of thirty reinforced test elements, two of which were taken as the reference, prepared according 

to standards of the test system developed by the ASTM E519 (ASTM 2010), were investigated. In order to measure the unit 

length changes due to diagonal deformations, two LVDTs with a sensitivity of 0.01 mm, which can measure 50 mm on the front 

and back of the wall, were connected. 

 

As the result, the unit length changes due to deformations occurring on the front face of the test elements, at the moment of flow 

and shortly afterwards (plastic deformations) were determined. It has also been observed that reinforced test elements retain their 

integrity under diagonal pressure loading, although they exhibit unit length variation due to high deformations. In this way, the 

reinforced infill walls will be prevented from being dismantled and the loss of life caused by the earthquakes will be prevented. 

 

Keywords – brick infill walls, expanded steel plate, diagonal pressure loading, deformation, unit length change. 

 

I. GİRİŞ 

Dolgu duvarlı betonarme çerçeveli yapılar yaygın olarak 

kullanılan yapı türüdür. Bu yapıların önemli bir bölümü 

yaşanabilecek büyük depremlerde ağır hasar alarak yıkılma 

riskiyle karşı karşıyadır. Yapılar, ağır hasar almadan can ve 

mal güvenliğine uygun depreme dayanıklı olarak yapılması 

gerekmektedir. 

Depreme dayanıklı tasarımın ana ilkesi; hafif şiddetteki 

depremlerde binalardaki yapısal ve yapısal olmayan sistem 

elemanlarının herhangi bir hasar görmemesi, orta şiddetteki 

depremlerde yapısal ve yapısal olmayan elemanlarda 

oluşabilecek hasarın sınırlı ve onarılabilir düzeyde kalması, 

şiddetli depremlerde ise can güvenliğinin sağlanması amacı ile 

kalıcı yapısal hasar oluşumunun sınırlanmasıdır [1]. 

Deprem bölgelerinde bulunan mevcut ve güçlendirilmesi 

gereken yapılar için farklı güçlendirme çalışmaları vardır. 

Betonarme çerçeve içindeki dolgu duvarların güçlendirilmesi 

de bu çalışmalar arasındadır. Dolgu duvarların güçlendirilmesi 

ile rijitliği ve kesme dayanımı artırılabilir. Dolgu duvarlar 

deprem yönetmeliğine göre hasır çelik donatılı, lifli polimerler 

ve öndökümlü beton panel elemanlar kullanılarak 

güçlendirilebilir. 

Dolgu duvarların güçlendirilmesinde delikli çelik levhalar 

ve genişletilmiş çelik levhalar ile yapılan güçlendirme 

çalışmaları da etkili, ekonomik ve kullanışlı bir yöntem 

olmuştur. 

Delikli sac levhalar ile güçlendirilen tuğla dolgu duvarlar; 

tekdüze düşey yükler altında, çelik çerçeve yardımıyla yatay 

etkiyen tersinir tekrarlanır yükler altında ve ½ ölçekli kolon, 

kiriş ve temelden oluşan betonarme çerçeveye etkiyen tersinir-

tekrarlanır yükler altında test edilmiştir. Delikli sac levhalarla 

yapılan güçlendirme çalışmalarında dolgu duvarların taşıma 

gücü, rijitlik ve enerji dönüştürme kapasitelerinde artışlar elde 

edilmiştir [2,3,4]. 

Genişletilmiş çelik levhalar ile yapılan güçlendirme 

çalışmalarında, diyagonal basınç yüklemesi altında tuğla 

dolgu duvarların yük taşıma kapasiteleri, rijitlik, süneklik ve 

enerji dönüştürme kapasitelerinde yüksek artışlar sağlanarak 

davranışları iyileştirilmiştir [5]. 

Malzemenin gerilme-birim şekil değiştirme ilişkisi yapısal 

tasarım açısından önemli bir parametredir [6]. Bu bağlamda, 

referans ve genişletilmiş çelik levhalarla güçlendirilmiş dolgu 

duvarların diyagonal basınç yüklemesi altındaki 

deformasyonlara bağlı olarak akma ve kopma anındaki birim 

boy değişim oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Uzunluğu  L0 (mm) olan deney elemanları gittikçe artan bir 

P (kN)  kuvveti ile tekdüze basınca tabi tutulduğunda herhangi 

bir anda kesitte meydana gelen kısalma ∆L ile gösterilirse, 

şekil değiştirme (ε) aşağıda verilen Denklem 1 ile yazılabilir. 

 

ε = ∆L/L0                                                                             (1) 

 

Tekdüze basınca maruz bırakılan deney elemanlarının akma 

birim kısalması ∆Ly, uzunluğu L0 olan ilk boya oranlanırsa, 

akmaya başladığı ilk andaki birim kısalma oranı εy aşağıda 

verilen Denklem 2 ile bulunabilir. 

 

εy = ∆Ly/L0                                                                        (2) 

 

Çalışma kapsamında, ikisi referans olmak üzere toplam 30 

adet deney elemanının diyagonal basınç yüklemesi altında 

akma ve kopma anında ön yüzünde uzama birim boy 

değişimleri, arka yüzünde ise kısalma birim boy 

değişimlerinin bulunması amaçlanmıştır.  Deneyler sırasında 

deplasmana bağlı artan diyagonal tekdüze yükler ile deney 

elemanlarının köşelerinde ezilmeler ve parçalanmalar 

meydana geldiği için LVDT’ler ile deney sonuna kadar ölçüm 

yapılamamıştır. Deney elemanlarının iç ölçümler ile belirlenen 

ön yüzündeki deformasyonlara bağlı birim boy değişimleri 

(akma birim kısalma oranları), arka yüzündeki 

deformasyonların başladığı andaki yük değerleri 

belirlenmiştir. 

II. MALZEMELER VE METOD 

A. Deney Elemanları 

Dolgu duvar deney elemanları 1/1 ölçeğe sahip 

1000mm×1000mm boyutlarında hazırlanmıştır. Referans 

deney elemanları, 85mm×190mm×190mm ebadındaki yatay 

delikli tuğlalar yatay olacak şekilde örülerek her iki yüzeyi 

sıvanmıştır. Referans deney elamanları güçlendirilmemiştir. 

Güçlendirilmiş deney elemanları ise tuğla duvarın her iki 

yüzüne 1.5mm, 2.0mm ve 3.0mm kalınlığındaki genişletilmiş 

çelik levhaların M6 bulonlar yardımıyla bağlanması ve her iki 

yüzeyinin sıvanması ile elde edilmiştir. 

Çalışma kapsamındaki deney elemanlarının özellikleri 

Tablo 1’de gösterilmektedir. Referans elemanı dışında kalan 

28 adet güçlendirilmiş deney elemanı ilk değişken olarak; 

genişletilmiş çelik levhaların uygulandığı yüzey konumuna 

göre üç gruba ayrılmaktadır. Genişletilmiş çelik levhalar; 

birinci grupta yalın olarak örülmüş duvar üzerine (B), ikinci 

grupta kaba sıva ile sıvanmış duvar üzerine (RP) ve üçüncü 

grupta kaba ve ince sıva ile sıvanmış duvar üzerine (FP) M6 

bulonları ile bağlantısı yapılmıştır. İkinci değişken olarak 1.5, 

2.0 ve 3.0 mm kalınlığında olan genişletilmiş çelik levhalar 
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olmuştur. Üçüncü değişken ise genişletilmiş çelik levhaları 

duvara bağlayan 100mm, 150mm ve 200mm M6 bulon 

aralıklarıdır. 

Tablo 1. Deney elemanlarının özellikleri [5]  

Eleman 

Grubu 
Eleman 

Levhaların 

Konumu 

Levha 

Kalınlığı 

(mm) 

Bulon 

Aralığı 

(mm) 

1 

R1 duvar üzeri - - 

R2 duvar üzeri - - 

B1.5-100 duvar üzeri 1.5 100 

B1.5-150 duvar üzeri 1.5 150 

B1.5-200 duvar üzeri 1.5 200 

B1.5-500 duvar üzeri 1.5 500 

B2.0-100 duvar üzeri 2.0 100 

B2.0-150 duvar üzeri 2.0 150 

B2.0-200 duvar üzeri 2.0 200 

B3.0-100 duvar üzeri 3.0 100 

B3.0-150 duvar üzeri 3.0 150 

B3.0-200 duvar üzeri 3.0 200 

2 

RP1.5-100 kaba sıva üzeri 1.5 100 

RP1.5-150 kaba sıva üzeri 1.5 150 

RP1.5-200 kaba sıva üzeri 1.5 200 

RP2.0-100 kaba sıva üzeri 2.0 100 

RP2.0-150 kaba sıva üzeri 2.0 150 

RP2.0-200 kaba sıva üzeri 2.0 200 

RP3.0-100 kaba sıva üzeri 3.0 100 

RP3.0-150 kaba sıva üzeri 3.0 150 

RP3.0-200 kaba sıva üzeri 3.0 200 

3 

FP1.5-100 ince sıva üzeri 1.5 100 

FP1.5-150 ince sıva üzeri 1.5 150 

FP1.5-200 ince sıva üzeri 1.5 200 

FP2.0-100 ince sıva üzeri 2.0 100 

FP2.0-150 ince sıva üzeri 2.0 150 

FP2.0-200 ince sıva üzeri 2.0 200 

FP3.0-100 ince sıva üzeri 3.0 100 

FP3.0-150 ince sıva üzeri 3.0 150 

FP3.0-200 ince sıva üzeri 3.0 200 

 

Referans deney elemanı (R1 ve R2) Şekil 1’de, 

güçlendirilmiş deney eleman örneği Şekil 2’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 1.  R1 ve R2 deney elemanının boyutları ve detayları [5] 

 

 

Şekil 2.  RP2,0-150 deney elemanının boyutları ve güçlendirme detayları [5] 

B. Ölçüm Düzeni 

İkisi referans olmak üzere, toplam 30 adet güçlendirilmiş 

deney elemanının ön ve arka yüzündeki deformasyonlara bağlı 

birim boy değişimlerinin belirlenmesi için 50 mm ölçüm 

yapabilen 0,01 mm hassasiyetinde 2 adet LVDT kullanılmıştır. 

Deney elemanlarının ön yüzündeki LVDT’nin konumu ve 

ölçüm uzunlukları (85 cm) Şekil 3.’te, arka yüzündeki 

LVDT’nin konumu ve ölçüm uzunlukları (85 cm) ise Şekil 

4.’te gösterilmiştir [5]. 

 

 

Şekil 3. Deney elemanlarının ön yüzündeki LVDT’nin konumu ve ölçüm   

             uzunluğu [5] 

 

 

Şekil 4. Deney elemanlarının arka yüzündeki LVDT’nin konumu ve ölçüm    
             uzunluğu [5] 
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C. Yükleme Düzeni 

Hazırlanan her deney elemanı, dört köşesi mafsallı çelik 

çerçeve içerisine yerleştirilmiştir. Çelik çerçeve düzleminin, 

diyagonal eksenden uygulanan yük ile çakışmasını sağlamak 

için yük hücresinin altından ve hidrolik pistonun üzerinden 

merkezlenmiştir. 

Deney elemanlarına yükü, çelik çerçevenin altında bulunan 

1000 kN kapasiteli hidrolik kriko ile yüklenmiştir. Tekdüze 

diyagonal basınç yükü duvara bu çerçeve yardımıyla 

iletilmiştir. Bununla birlikte ASTM E519 (ASTM 2010) 

prosedüründe uygulanan yükün numuneye iletildiği yüzey 

deney boyunca sabit kalmıştır [7]. Uygulanan yük, çelik 

çerçevenin üzerinde bulunan 1000 kN kapasiteli bir yük 

hücresi yardımıyla ölçülmüştür (Şekil 5.). 

 

 
 

Şekil 5. Yükleme düzeni [5] 

III. SONUÇLAR 

Deney elemanlarının ön yüzünde, akma anında ve biraz ötesi 

için birim deformasyonlar (plastik deformasyonlar) 

belirlenebilmiştir. Deney elemanlarının arka yüzünde ise 

deformasyonlar çok kısıtlı kalmış veya hiç oluşmamış 

olduğundan belirlenememiştir. Ancak arka yüzde yapılan 

ölçümler ile güçlendirilmiş elemanların referans elemanlara 

göre oldukça yüksek yük taşıma kapasitesine ulaştıktan sonra 

uzama deformasyonları başlamıştır. Bu sebeple deney 

elemanlarının iç ölçümle belirlenen arka yüzündeki 

deformasyona başladığı andaki yük değerleri bulunarak 

referans elemanlar ile karşılaştırılmıştır. Referans elemanlar 

ile üç grupta en fazla birim boy kısalma oranına sahip sırasıyla 

B1.5-100, RP1.5-100 ve FP2.0-100 güçlendirilmiş deney 

elemanlarının ön ve arka yüzündeki deformasyonlara bağlı 

yük-deplasman eğrileri verilmiştir (Şekil 6-15). 

 

 

Şekil 6. R1 ön yüzdeki deformasyona bağlı yük-deplasman eğrisi [5] 

 

Şekil 7. R1 arka yüzdeki deformasyona bağlı yük-deplasman eğrisi [5] 

 

Şekil 8. R2 ön yüzdeki deformasyona bağlı yük-deplasman eğrisi [5] 

 

Şekil 9. R2 arka yüzündeki deformasyona bağlı yük-deplasman eğrisi [5] 
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Şekil 10. B1.5-100 ön yüzdeki deformasyona bağlı yük-deplasman eğrisi [5] 

 

Şekil 11. B1.5-100 arka yüzde deformasyona bağlı yük-deplasman eğrisi [5] 

 

Şekil 12. RP1.5-100 ön yüzde deformasyona bağlı yük-deplasman eğrisi [5] 

 

Şekil 13. RP1.5-100 arka yüz deformasyona bağlı yük-deplasman eğrisi [5] 

 

Şekil 14. FP2.0-100 ön yüzde deformasyona bağlı yük-deplasman eğrisi [5] 

 

Şekil 15. FP2.0-100 arka yüz deformasyona bağlı yük-deplasman eğrisi [5] 

 

Deney elemanlarının iç ölçümler ile belirlenen ön 

yüzündeki deformasyonlara bağlı birim boy değişimleri (akma 

birim kısalma oranları) Tablo 2.’de verilmiştir. 

 
Tablo 2. Deney elemanlarının ön yüzündeki deformasyonlara bağlı birim boy    

              değişimleri [5]  

Eleman 

Grubu 
Eleman 

İlk 

Boy 

𝐋𝟎 

(mm) 

Kısalma 

Miktarı 

∆𝐋 

(mm) 

Akma Birim 

Kısalma 

Oranı 

𝜺𝒚(× 𝟏𝟎(−𝟑)) 

1 

R1 850 1,6 1,9 

R2 850 1,2 1,4 

B1.5-100 850 3,2 3,8 

B1.5-150 850 2,0 2,4 

B1.5-200 850 2,0 2,4 

B1.5-500 850 - - 

B2.0-100 850 2,0 2,4 

B2.0-150 850 2,0 2,4 

B2.0-200 850 2,0 2,4 

B3.0-100 850 ˃2,0 ˃2,4 

B3.0-150 850 2,2 2,6 

B3.0-200 850 2,0 2,4 

2 

RP1.5-100 850 4,3 5,1 

RP1.5-150 850 3,8 4,5 

RP1.5-200 850 1,4 1,7 

RP2.0-100 850 3,8 4,5 

RP2.0-150 850 3,7 4,4 

RP2.0-200 850 2,5 2,9 

RP3.0-100 850 3,6 4,2 

RP3.0-150 850 3,2 3,8 

RP3.0-200 850 2,4 2,8 
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3 

FP1.5-100 850 4,7 5,5 

FP1.5-150 850 4,2 4,9 

FP1.5-200 850 2,0 2,4 

FP2.0-100 850 5,0 5,9 

FP2.0-150 850 3,8 4,5 

FP2.0-200 850 3,4 4,0 

FP3.0-100 850 3,6 4,2 

FP3.0-150 850 3,4 4,0 

FP3.0-200 850 2,8 3,3 

 

Deney elemanlarının iç ölçümler ile belirlenen arka 

yüzündeki deformasyonların başladığı andaki yük değerleri 

Tablo 3.’te verilmiştir. 

 
Tablo 3. Deney elemanlarının arka yüzündeki deformasyonların başladığı     

               andaki yük değerleri [5]  

Eleman 

Grubu 
Eleman 

İlk Boy 

𝐋𝟎 

(mm) 

Deformasyona 

Başladığı 

Andaki Yük 

Değeri (kN) 

1 

R1 850 95 

R2 850 60 

B1.5-100 850 - 

B1.5-150 850 130 

B1.5-200 850 130 

B1.5-500 850 120 

B2.0-100 850 220 

B2.0-150 850 170 

B2.0-200 850 200 

B3.0-100 850 ˃160 

B3.0-150 850 - 

B3.0-200 850 170 

2 

RP1.5-100 850 ˃420 

RP1.5-150 850 ˃430 

RP1.5-200 850 320 

RP2.0-100 850 400 

RP2.0-150 850 ˃380 

RP2.0-200 850 310 

RP3.0-100 850 450 

RP3.0-150 850 ˃440 

RP3.0-200 850 320 

3 

FP1.5-100 850 ˃540 

FP1.5-150 850 ˃500 

FP1.5-200 850 ˃410 

FP2.0-100 850 ˃600 

FP2.0-150 850 535 

FP2.0-200 850 ˃480 

FP3.0-100 850 ˃660 

FP3.0-150 850 ˃495 

FP3.0-200 850 ˃465 

 

IV. TARTIŞMA 

Tablo 2.’de verilen sonuçlar incelendiğinde, güçlendirilmiş 

deney elemanlarının referans deney elemanlara göre akma 

birim kısalma oranlarının yüksek olduğu görülmektedir. R1 ve 

R2 referans deney elemanların akma birim kısalma oranları 

sırasıyla 1,9 × 10(−3) ve 1,4 × 10(−3) olarak belirlenmiştir. 1. 

grupta yer alan güçlendirilmiş elemanlarda birim kısalma 

oranlarının 3,8 × 10(−3), 2. grupta 5,1 × 10(−3), 3. grupta 

5,9 × 10(−3)'e kadar arttığı görülmektedir. B1,5-500 deney 

elemanı için LVDT ile yeterli ölçüm yapılamamış ve akma 

birim kısalma oranı belirlenememiştir. B3,0-100 deney 

elemanı için de yaklaşık 2,0 mm deplasmana kadar okuma 

alınabilmiş ve bu deney elemanı akmaya ulaşmadan 

sonlandırılmıştır. 

Tablo 3.’te verilen sonuçlar incelendiğinde, güçlendirilmiş 

deney elemanlarının referans deney elemanlarına göre arka 

yüzdeki deformasyona başladığı andaki yük değerlerinin daha 

yüksek olduğu anlaşılmaktadır. R1 ve R2 referans elemanların 

deformasyona başladığı andaki yük değerleri sırasıyla 95 kN 

ve 60 kN olduğu görülmektedir. 1. grupta yer alan 

güçlendirilmiş deney elemanlarının deformasyona başladığı 

yük değeri 220 kN, 2. grupta 450 kN, 3. grupta ise 660 kN’a 

kadar artmıştır. 

V. SONUÇ 

Bu çalışma kapsamında yapılan deneylerden elde edilen 

başlıca sonuçlar şunlardır: 

İkisi referans olmak üzere toplam 30 adet genişletilmiş çelik 

levhalarla güçlendirilmiş deney elemanlarının ön yüzdeki 

akma anında ve biraz ötesi için meydana gelen 

deformasyonlara (plastik deformasyonlar) bağlı birim boy 

değişimleri ile arka yüzdeki deformasyona başladığı andaki 

yük değerleri bulunmuştur.  

Güçlendirilmiş deney elemanlarının referans deney 

elemanlara göre; ön yüzdeki deformasyonlara bağlı akma 

birim kısalma oranlarının yaklaşık 4 kata kadar (R = 1,4 ×
10(−3), FP 2.0 − 100 = 5,9 × 10(−3)), arka yüzdeki 

deformasyona başladığı andaki yük değerlerinin de 11 kata 

kadar artış gösterdiği (R = 60kN, FP2.0 − 100 = 660kN) 

belirlenmiştir. 

Referans elemanlar, düşük diyagonal basınç yükü altında 

bile parçalanırken, güçlendirilen deney elemanları ise yüksek 

diyagonal basınç yükü altında yüksek deformasyonlara bağlı 

birim boy değişimi göstermelerine rağmen bütünlüklerini 

korudukları gözlemlenmiştir. Bu sayede deprem sırasında 

güçlendirilen dolgu duvarlarda parçalanmaların, devrilmelerin 

engelleneceği ve meydana gelebilecek can kayıplarının da 

önlenebileceği düşünülmektedir. 

TEŞEKKÜR 

Bu çalışmaya verdikleri destekten dolayı yazarlar Sakarya 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimine teşekkürlerini sunarlar. 

REFERANSLAR 

[1] DBYBHY, “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında 

Yönetmelik”, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara, Türkiye, 2007. 

[2] Seydanlıoğlu, M., “Delikli çelik levhalarla güçlendirilmiş tuğla 
duvarların tekdüze yükler altındaki davranışı”, Gazi Üniversitesi, Fen 

Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, 

2013. 

[3] Babayani, R., “Delikli çelik levhalarla güçlendirilmiş tuğla duvarların 

tersinir tekrarlanır yükler altındaki davranış ve dayanımı”, Gazi 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 
Yüksek Lisans Tezi, 2012. 

[4] Özbek, E., “Delikli çelik levhalarla güçlendirilmiş tuğla duvarların 

çerçeve davranışı üzerindeki etkisi”, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri 
Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Doktora Tezi, 2015. 

[5] Cumhur, A., "Tuğla Dolgu Duvarların Genişletilmiş Çelik Levhalar İle 

Güçlendirilmesi", Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat 
Mühendisliği Bölümü, Doktora Tezi, 2016. 

[6] Baradan B., Türkel S., Yazıcı H., Ün H., Yiğiter H., Felekoğlu B., 

Felekoğlu, K., Aydın S., Yardımcı M., Topal A. ve Öztürk A., “Beton”, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları No:334, 

s.525, 2015. 

[7] American Society for Testing and Materials, ASTM E519/E519M-10: 
Standard Test Method for Diagonal Tension (shear) in Masonry 

Assemblages, American Society for Testing and Materials, West 

Conshohocken, Pennsylvania, U.S.A., 2010. 

496 



                      
 
 
 
 

 

  SETSCI Conference Indexing System, 
Volume 2 (2018), 497-501 

ISAS 2018 
Ist International Symposium on Innovative Approaches in Scientific 

Studies 
April 11-13, 2018, Kemer-Antalya, Turkey 

 

Error Control of Cylindrical Objects with Image Processing 

Kürşad UÇAR
1*

, Hasan Erdinç KOÇER
2
 
 

1
Department of Electric- Electronic Engineering /Selçuk University, Turkey 

2
Department of Electric- Electronic Engineering /Selçuk University, Turkey 

*
(kucar@selcuk.edu.tr)  

 

 

Abstract –Image processing methods have been widely used for detection of product faults in recent years. Images of industrial 

products that made of various materials are taken with different types of cameras and by using different lenses. Working on 

images of metallic products is difficult because of reflections, stains and halation on the object. Telecentric lens and telecentric 

illumination are used to come up with this problem. In this study, the axis shift due to the welding of a sphere and a cylindrical 

body was detected using image processing methods. An image was taken every 60 degrees when the object was rotated. The 

error of the product was detected on 6 images of each product. Firstly, the images that are colored are converted to black and 

white. Then the gaps in the image were destroyed by morphologic methods. Then positions of the two joined parts relative to 

each other are used. The position information of six views of an object is compared. According to the differences in relative 

location information, it is decided that object is produced with faulty or not. At the same time measurements of the size of the 

body were also made. 

 

Keywords – Cylindrical objects, Image processing, Telecentric, Shape measurement, Metal objects. 

 

I. INTRODUCTION 

In recent years, with the increase in the number of 

production companies, there has been a competition between 

producers. With the competition, each manufacturer tries to 

produce as much and as high quality products as possible. 

Therefore, the control of the products produced and the 

removal of them if they are faulty is a very important stage 

during the production phase. People and machines can be 

used for error detection. The machines are preferred because 

of the advantages such as fatigue, continuous operation, low 

cost, stable operation. Controls can be made using different 

methods depending on the structure, type or shape of the 

products produced. A kind of these methods is the controls 

which are made by imaging and using image processing 

methods. The control of various products such as marble, 

fabric is done by using image processing methods and 

different methods [1], [2], [3], [4].  

Cylindrical metal bodies can be produced in one piece or 

can be produced by joining more than one piece. Cylindrical 

products in one piece can be produced by processes such as 

chipping, processing on an object. For the products formed 

by joining more than one part, the biggest problem is the 

necessity of the parts being the same axis. The fact that the 

axes of the joined parts are not the same is called axis shift. 

Products with axis shift are structurally distorted and 

unwanted. Figure 1 shows two parts with axis shift. Axis 

shifts can be determined visually by the size of the object or 

the amount of the slip. The human eye cannot do so in highly 

sensitive perceptions. Automatic systems with high accuracy 

are preferred because they have stable working level. 

Controls for the production errors of metal products using 

the camera are usually carried out in one direction [5], [6]. 

Measurements made on a surface can only give fault 

information about a surface. However, many of the products 

produced in the industry are produced in 3D. For this reason, 

it is an important problem to determine which part of the fault 

is in the part of the object. The method of detecting errors on 

object with a stick used for error detection becomes more 

difficult as object volume increases. In this work, every 

aspect of the object is dealt with in order to find the 

production errors of the cylindrical bodies. Though images 

are two-dimensional, three-dimensional object errors are 

detected. In this context, objects were rotated 360 ° around 

their axis and images were taken. It has been determined that 

the mistakes are detected by the images obtained by rotating 

the object every 60 °. For this reason, an object has been done 

with six images. 

 

 
Fig. 1  Two parts with axis shift  

Especially products which have been processed or have a 

certain shape can be formally mistaken in the production 

stage of the desired products. The measurements of the 

dimensions of the products produced in the production line, 

are a time consuming and laborious process which can be 

done by hand. It is especially difficult to measure the 

curvatures on the object, the angles. It will also cause 

inefficient use of human power. The required measurements 

are provided automatically or automatically by the person 

over the images. For this reason, in this study, the 

dimensions, curvature and angular measurements of the 

objects were taken. 

II. MATERIALS AND METHOD 
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In this study, the system of detection and formal 

measurement of production errors of cylindrical products by 

image processing methods was realized. In this context, a 

measurement system was designed and constructed to take 

images of cylindrical objects. Two servo motors, 

programmable logic controllers (PLC), telecentric lens and 

telecentric lighting are used for effective operation of the 

system. Images were captured with a camera with a 

resolution of 2048x1088 pixels and a sensor size of 2/3. 

Image processing and error detection after image acquisition 

were performed on the computer using Matlab program.   

A. Servo Motors and Drives 

The motor is an industrial device that generates force by 

moving circularly. Generally, the motors are classified into 

four different types as DC motor, AC motor, Servo motor and 

Step motor. Although the logic of the work is different, the 

structures of the different types of engines are similar. Since 

the internal structure of servo and stepper motors is not only 

stator and rotor, they are classified as more advanced engine 

types. The servos are separated from the AC motors when 

there is a potentiometer or a control circuit that measures the 

position of the encoder and motor shaft.  

The motors form an angle of 360° as they move in the 

circular area. One of the important features of servomotors is 

sensitivity. The accuracy of servo motors is specified by the 

number of steps. The shorter the angle, the greater the 

precision of the Servo motor. For example, a Servo motor 

that completes a full turn in 400 steps has a single turn rating 

of 360/400 = 0.9 °. This step is a sign of sensitivity. So this 

servo motor can rotate with 0.9 ° accuracy. The number of 

steps of the servo motor must be increased to obtain a precise 

servo motor. Thus, precise positioning and rotation motion 

can be achieved at the required level. But with the number of 

steps it increases in cost. 

B. Programmable Logic Controller (PLC) 

Programmable Logic Controller (PLC) is an electronic 

device for realizing the control and control circuits of 

industrial automation systems [7]. These devices, which have 

input / output units as well as communication interfaces, are 

industrial computers operating under a system program 

suitable for the control structure [8]. The control circuits of 

industrial automation systems are the most widely used areas 

of PLCs. Relay, contactor, time relay, counter, such as the 

control circuit realized by the elements of the place using the 

PLC leaves the system [9]. This is because PLCs must be 

suitable for direct use in industrial automation systems. 

Unlike normal computers, the PLC has many inputs and 

outputs. Their greatest advantages are their electrical noise, 

temperature differences and resistance to mechanical impacts, 

which are effective on circuits. Each PLC manufacturer 

installs its own software system in the PLC. This supervisory 

system scans the input information at incomprehensible 

speeds and responds accordingly to the real time output 

information. PLC plays a big role in the foreground of 

elements such as producing more and better quality products 

in a short time and producing with very low error rates.  

C. Telecentric Lens and Illumination 

The telecentric lens is a compound lens with infinite 

output or input focus. That is, the multi-element lens design 

in which the main rays are parallel to the optical axis in the 

image or object space. Figure 2 shows how to receive beams 

for a conventional lens and a telecentric lens. Therefore, 

telecentric lenses have constant magnification regardless of 

image or object position. An example of how images are 

viewed using conventional lenses and telecentric lenses is 

shown in Figure 3. 

 

 
Fig. 2. Receive beams for a conventional lens and a telecentric lens[10] 

 

 
Fig. 3. An example of how images are viewed using conventional lenses and 

telecentric lenses[10] 

 

Telecetric lighting is also the concept in which the main 

rays are aligned to the optical axis and processed in parallel. 

In other words, telecentric lighting is aligned backlight. The 

telecentric illuminator increases edge sharpness and 

measurement accuracy by reducing reflections from objects. 

For this reason it is very practical to avoid the reflective 

properties of metal surfaces in particular. The collected light 

rays come out of the illuminator and remain gathered as they 

strike the surface of an object. Conversely, light rays from a 

conventional backlight expand and interfere with each other, 

producing diffuse reflections.  

D. Image Pre-processing 

When images are taken, they are taken together with a 

number of surpluses that are not relevant or difficult to 

handle in different types. These surpluses can be 

environmental impacts such as noise, lighting differences, or 

they may be a part of the unconscious that is not really 

relevant. Removing these redundancies is an important step 

as it facilitates the work on the image. In addition to this, 

edge detection, finding corner points, and filtering are also 

performed as pre-processing to facilitate image processing. 

1. Morphological Operations 

Morphological image processing allows the objects to be 

distinguished and grouped by dealing with the formal 

structure of the forms [11]. These methods are usually used 

on black-and-white images, but also on gray-level images. 

Morphological filters are generally derived from two basic 
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processes, namely etching and expansion. In addition to a 

structural element for operations, two functions are used, 

called fit and hit, to express mathematically. From these 

functions, the fit function overlaps with the element of the 

structural element and the pixel on which the structural 

element is located. It is sufficient for at least one of the pixels 

of the structural element to overlap with the elements of the 

structural element at the moment. Structural elements can be 

in different sizes and shapes. Different structural elements 

can be used depending on the probing or image being worked 

on. Figure 4 presents four different structural element 

examples. The dark section and the dark section of the image 

on this side are checked for the correspondence of the region 

and the resultant value of the circle on the structural element 

is printed.  

 
Fig. 4. Some structural element 

2. Edge Detection 

Objects involved in image work are associated with 

unrelated surpluses in the image. For this reason the relevant 

object must be detected in the image. Thus, unnecessary 

information that is not relevant can be extracted. The most 

common and easiest method for detection is to obtain edges 

with edge detection methods. 

Along with the development of image processing methods, 

many edge detection methods have emerged. There is a 

difference in colour tone between objects and the 

background. The areas where the colour tone difference is the 

edges of the regions are. For this reason, edge detection is 

performed by looking at the neighbouring pixels. 

 

 
Fig. 5. Some structural element 

Sobel [12], Canny [13], Prewitt [14] and fuzzy logic [15] 

Laplace are only a few of the methods of edge detection. 

Figure 5 contains Sobel, Prewitt and Roberts filters. The 

filters denoted by Gx represent the filters used to find the 

edges in the x-axis direction relative to the coordinate plane, 

and the filters denoted by Gy in the y-axis direction in the 

coordinate plane. By taking the square of the sum of the 

squares of the pixel values in the same coordinate of these 

two new images obtained, the pixel value in that coordinate 

of the common view to be formed is found [16]. The edges of 

the objects on the image are uncovered in the resulting image. 

 

3. Corner Detection 

He and Yung [17] use the global and local curvature 

properties in the corner finding algorithm method they 

proposed and balance the effects of these curvature properties 

when extracting the corners. In order to do this operation, 

first of all an edge detection algorithm is used to obtain the 

black and white image of the edges. The edges are extracted 

by a multi-scale algorithm based on the curvature scale space, 

which can perceive the edges of the planar curves on the 

resulting image. After contour removal, a constant low scale 

curvature is calculated to maintain the true corners of each 

contour, and the local maximum of the absolute curvature is 

retained as corner candidates. An adaptive threshold is 

calculated according to the mean slope within a support zone. 

The curvature of the angular candidates is removed from the 

rounded corners by comparing with the adaptive threshold. 

Based on a dynamically recalculated support zone, the 

corners of the remaining corner candidates are evaluated to 

remove any incorrect corner from the center. Finally, the last 

points of the open contours are handled and marked as 

corners unless they are very close to another corner. Thus, 

only the necessary corners can be determined on shapes with 

many corners resulting from the imaging features as in Figure 

6. Measurements made using the edge properties would have 

to be measured with all the pixel points around the shape. 

 
Fig. 4. Some structural element 

III. RESULTS 

. As a result of this work, software that can take images of 

cylindrical objects and software that can measure the axis 

shift, size measurement, curvature of the cylindrical bodies 

and angle measurement on the images by using image 

processing applications using Matlab program. The functions 

of the functions used in the software created in this section 

have been tried to be explained in detail with the example 

application. An interface has been developed for using the 

workspace. The developed interface is shown in Figure 5. 
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Fig. 5. Developed interface 

It is possible that the objects involved are due to the 

welding of two parts and that the axes are shifted from their 

origin. The main focus of this study is axial drift. It is 

demanded by the manufacturer that the axis of the particle, 

which is a part of the object, and the axes of the part to which 

it is welded are as close to each other as possible. In order to 

find the axis difference, the axes of two parts are removed. 

The axial part of the spherical part can be easily found by 

circular Hough transformation. The axis of the part where the 

spheroidal part is welded is obtained by using the middle 

points. That is, 20 columns are selected from the starting 

point of the piece to the shovel. In these columns are the 

midpoints of the part. In order to find the middle point, the 

average of the starting and ending points of the piece in the 

column is taken. It draws a line with twenty points obtained. 

Another straight line with the same slope as the slope that has 

the drawn straight line is drawn from the first selected 

column of the segment to the vertical position of the 

spheroidal segment. The difference between the end point of 

the second line drawn and the centres of the spheroidal part 

indicates the amount of axial shift. Figure 6 shows the work 

done on an image with axis shift. 

 
Fig. 6. An image that has axis shift 

There are curvatures in the nature of the pieces studied. 

These curvatures can be found differently in production due 

to the object structure. These curvatures can provide 

information about how the object is produced correctly, as 

well as provide convenience for the user. Each curvature can 

be represented as a circle with a certain radius. In this 

context, the curves in which the radius is part of the circle are 

shown using the circular Hough transformation. The curves 

shown in Figure 7 are shown on a visual segment. Figure 7 

shows four circular structures on the upper side of the object 

and three curvatures on the lower side. The fact that the 

curvatures are in different numbers indicates a mistake in 

object production. 

 
Fig. 7. The curves that found the object 

In the process of finding the edge length, all the corners of 

the object are found, and the size of the object is measured. 

Since the part being worked has curvatures, instead of 

drawing a straight line between the corner points, a curve is 

plotted. The point to note here is the number of corner points. 

Because when the number of corners is large, the process will 

take time. If the number of corner points is small, the curve 

drawn on the circumference may be different from the object 

shape. Figure 8 shows the presence of an object edge length. 

Each small circle on the image indicates the location of the 

located corner points. 

Angle measurement allows the user to measure the angle 

between the desired points on the image. Angle measurement 

is made by selecting three points on the image. Two lines are 

formed from the three selected points. The three points form 

the common point of the two lines. In other words, the first 

point selected is the intersection of the two lines that form. 

Since the angle will also occur at the intersection point, the 

angle formed at this point is calculated. 

 
Fig. 8. The object edge length 

IV. CONCLUSION 

As a result, error detection is performed by image 

processing of cylindrical metal objects. For this, a mechanism 

is established to get the image of the cylindrical object. 

Telecentric lenses and telecentric lighting equipment have 

been used for effective imaging. The amount of axis shifts 

detected is shown in Table 1. 

The measurements described above have been successfully 

performed with a sensitivity of one per cent of the millimetre.  
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Table 1. Amount of axis shifts 

Object 0° 60° 120° 180° 240° 300° 

1 
-9,14 -2,15 8,66 12,61 5,98 -4,79 

2 
1,38 19,71 18,19 2,72 

-

16,18 

-

16,17 

3 
11,99 4,65 -3,03 -9,53 0,06 8,49 

4 
4,60 -8,97 

-

11,70 
1,44 16,12 17,92 

5 
-

10,85 
3,90 16,96 14,03 -1,05 

-

13,01 

6 
8,07 10,80 5,60 -2,34 -3,26 0,54 

7 
-8,61 -1,80 11,63 15,73 6,70 -4,23 

8 
-

29,60 

-

27,16 
6,20 38,56 35,21 2,75 

9 
9,98 9,02 2,44 -3,02 -3,83 4,25 

10 
-

17,72 
18,47 38,54 22,79 

-

13,16 

-

33,29 

11 
29,41 39,88 14,11 

-

22,08 

-

32,90 
-7,75 

12 
-9,46 

-

13,91 
-1,79 13,28 17,08 6,16 

13 
30,48 31,53 4,46 

-

23,05 

-

22,94 
1,21 

14 
-

11,08 

-

29,21 

-

16,82 
14,57 33,17 21,02 

15 
10,60 9,67 3,25 -2,22 -2,35 2,53 

16 
14,74 -1,82 

-

14,26 
-7,78 8,81 20,77 

17 
-9,74 -3,40 7,16 17,73 16,08 1,85 

18 
12,24 0,18 -8,71 -5,60 6,89 14,75 

19 
-3,03 28,52 33,07 9,32 

-

23,54 

-

26,55 

20 
-9,04 -3,66 8,04 14,21 8,39 -2,69 

21 
-7,94 

-

10,52 
1,34 11,47 14,17 3,49 

22 
6,04 

-

12,73 

-

15,81 
-0,62 19,82 22,40 

23 
-

16,56 
3,49 18,55 22,69 3,59 

-

12,88 

24 
7,83 11,00 5,68 -2,51 -6,49 -0,75 

25 
-1,95 24,39 30,12 7,33 

-

16,94 

-

22,36 

26 
-3,15 5,02 10,85 8,51 0,41 -5,97 
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