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I

ÖNSÖZ

Mühendislik; elektronik, uzay, tıp, ulaşım, çevre ve daha birçok alandaki 
problemlere yönelik çözümler üretir ve uygular. Dolayısıyla, bilimsel prensipleri 
kullanarak insan yaşamını iyileştirme ve kolaylaştırmada önemli rol oynar. 
Gelişmiş bir geleceği de mühendislik olmadan düşünmek mümkün değildir. 

‘Mühendislik Bilimlerinde Güncel Araştırmalar ve Uygulamalar’ adlı bu 
kitap farklı mühendislik dallarına ait çeşitli araştırma ve uygulama çalışmalarını 
bir araya getirmektedir. Kitabın yayınlanmasında katkısı olan tüm bölüm 
yazarlarına, eser incelemesi gerçekleştiren hakemlere ve Livre De Lyon 
Yayınevine teşekkürlerimizi sunar, çalışmaların okuyuculara ışık tutmasını ve 
yeni bakış açıları kazandırmasını dileriz. 

Prof. Dr. Duygu Kavak & Dr. Öğr. Üyesi Cihan Döğüşgen Erbaş
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 B Ö L Ü M  I

GÜÇLENDİRİLMİŞ BAKIR 
KOMPOZİTLERİNİN FARKLI SOĞUTMA/

YAĞLAMA STRATEJİLERİ ALTINDA 
FREZELENMESİ SIRASINDA GÜÇ 
TÜKETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

Investiation of Power Consumption Durin Millin 
Under Different Cooling/Lubrication Strategies of 

Copper Composites

Serhat ŞAP
(Dr. Öğr. Gör.), Bingöl Üniversitesi.

e-mail: ssap@bingol.edu.tr
ORCID: 0000-0001-5177-4952

1. Giriş

Bakır yüksek elektrik iletkenliği, yüksek korozyon direnci ve ergime 
noktasının yüksek olması gibi birçok üstün özelliği sayesinde 
endüstrinin farklı alanlarında sıklıkla kullanılmaktadır (S. Şap, 

Turgut, & Uzun, 2021). Bu üstün özelliklerinin yanı sıra düşük sertlik, çekme 
ve sürünme mukavemeti gibi zayıf mekanik özellikler sergilemesi nedeniyle 
yüksek sıcaklıklarda saf hali ile kullanımı sınırlı kalabilmektedir (Usca, Şap, 
Uzun, Giasin, & Pimenov, 2022). Yapılan araştırmalar neticesinde saf bakır 
içerisine takviye parçacıkları ilave edilerek matrisin termal ve elektriksel 
özellikleri bozulmadan mekanik özellikler artırılabilmekte ve aşınma direnci 
önemli ölçüde iyileştirilebilmektedir. Başka bir deyişle güçlendirilmiş bakır 
matrisli kompozitler bakır alaşımlarından daha üstün avantajlar sunar (Usca, 
Şap, Uzun, Kuntoğlu, et al., 2022). Takviye malzemesi olarak SiC (silisyum 
karbür), TiC (titanyum karbür), Al2O3 (alüminyum oksit), Ti (titanyum), Co 
(cobalt) ve Mo (molibden) gibi toz partikülleri kullanılmaktadır. 
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Ulaşım, havacılık, denizcilik ve biyomedikal gibi çeşitli alanlarda 
alternatif bir makine parçası üretmek işlenebilirlik açısından oldukça önem 
arz etmektedir (Agrawal et al., 2021). Talaşlı imalat sektöründe birçok tasarım 
parametresi göz önüne alındığında arzu edilen kesme koşullarının sağlanması zor 
olabilmektedir (Ajithkumar & Anthony Xavior, 2019). Bu faktörler içerisinde 
soğutma/yağlama stratejilerinin önemi daha fazla öne çıkmaktadır. İmalat 
sanayisinde ticari, çevresel, fizibilite ve verimlilik gibi önemli parametreler 
göz önünde bulundurulmalıdır (Ajithkumar & Xavior, 2019). Geleneksel 
soğutma yaklaşımları ile malzemelerde nem difüzyonu oluşarak boyutsal 
hassasiyet ve tribolojik özellikler olumsuz etkilenebilmektedir (S. Şap, Usca, 
Uzun, Kuntoğlu, & Salur, 2022; S. Şap, Ü. A. Usca, M. Uzun, M. Kuntoğlu, 
E. Salur, et al., 2022). Geleneksel soğutmada kullanılan taşan bir sıvı yerine
MQL (minimum miktarda yağlama) yöntemi kullanılarak basınçlı yağ buğu
şeklinde kesme bölgesine aktarılabilmektedir (Chen et al., 2021). Bu yöntemle
sadece az miktarda yağ tüketimi kullanıldığı gibi basınçlı yağ kesme bölgesine
etkin bir şekilde ulaştırılabilmektedir (Danish, Gupta, Rubaiee, Ahmed, &
Korkmaz, 2021). MQL sistemlerinde minimum miktarda yağ (50-500 ml/saat)
kullanılmaktadır (Salur, Kuntoğlu, Aslan, & Pimenov, 2021). Bu yüzden daha
düşük tüketimleri nedeniyle daha ekonomik ve çevre dostu olarak bilinirler.
İşlenebilirlikte zayıf parça yüzeyi ve düşük takım ömrü gibi bazı eksiklikler
işleme performansını olumsuz etkileyebilmektedir (S. Şap, Ü. A. Usca, M.
Uzun, M. Kuntoğlu, & E. Salur, 2022). Özellikle sert malzemelerin işlenmesi
sırasında sıcaklıklar maksimum seviyelere çıkabilmektedir. Kriyojenik soğutma
sistemleri kesme sıcaklıklarının azaltılmasında oldukça etkili olabilmektedir
(Danish et al., 2022). Kriyojenik soğutma sistemlerinde soğutucu gaz olarak
CO2 (karbon dioksit), N2 (azot), H2 (hidrojen) ve He (helyum) gibi sıvılaştırılmış
gazlar kullanılmaktadır. Bu gazlar içerisinde N2 sıklıkla kullanılmaktadır.
Bunun sebebi azotun doğada çok fazla bulunması ve çevre açısından güvenli
ve temiz bir gaz olmasıdır. Bahsedilen tüm benzersiz özellikleri sayesinde MQL
ve kriyojenik soğutma/yağlama sistemleri sürdürülebilir, etkili ve çevre dostu
olmaları sebebiyle günümüzde oldukça popülerdir (Gupta et al., 2019).

İmalat sektöründe üretim süreçleri sırasında harcanan enerji tüketimi kilit 
bir rol oynamaktadır (Jamil et al., 2021). İmalat endüstrilerinin büyük bir kısmında 
mekanik işleme yaygın şekilde kullanılmaktadır ve bu nedenden dolayı çok fazla 
enerji ihtiyacı ortaya çıkmaktadır (Krolczyk et al., 2019). Geçmişten günümüze 
kadar işleme operasyonlarında maliyet ve üretimin optimize edilmesine rağmen 
enerji tüketimi çok fazla ilgi görmemektedir. Aynı zamanda talaşlı imalat üzerine 
birçok çalışma yapılmasına rağmen işleme süreçlerinin çevresel etkileri üzerine 



GÜÇLENDIRILMIŞ BAKIR KOMPOZITLERININ FARKLI SOĞUTMA . . .    3

çok fazla çalışma bulunmamaktadır (Salur et al., 2021). Kullandığımız elektrik 
enerjisi termik, nükleer ve hidrolik gibi farklı güç kaynaklarından üretilmektedir. 
Elektrik enerjisinden elde edilen tasarruf sayesinde çevreye daha az zararlı gaz 
salınmaktadır (Şirin, Yıldırım, Kıvak, & Sarıkaya, 2021). İşlenebilirlik sırasında 
güç tüketimini azaltmaya ve kesici takım ömrünü maksimum seviyelere 
çıkarmak için kesme parametrelerinin güç tüketimi ve takım ömrü üzerindeki 
etkilerini analiz etmek gerekir (Subramanian, Sakthivel, Sooryaprakash, & 
Sudhakaran, 2013). Kullanılan konvansiyonel takım tezgahlarının enerji 
tüketimini minimum seviyelere indirmek, üretim süreçlerinin çevre ve insan 
sağlığı üzerindeki etkilerini önemli oranda iyileştirebilir.

Bu çalışma ile minimum enerji ihtiyacına dayalı olarak işlemede optimum 
kesme koşullarının belirlenmesi adına yeni ve özgün bir model sunulmaktadır. 
Cu/Co-Mo hibrit kompozit malzemelerinin farklı soğutma/yağlama (kriyo-LN2, 
MQL, hava ortamı ve kuru ortam) koşulları ve farklı kesme parametreleri 
(kesme hızları: 200-300 m/dak, ilerleme hızları: 0,2-0,3 mm/dev) ile frezlenmesi 
sırasında enerji tüketimi istatistiksel bir yöntemle (Taguchi, ANOVA) araştırıldı.

2. Deneysel bölüm

2.1.  Kompozit üretimi

Kompozit malzemelerin üretiminde ana matris olarak Cu (partikül boyutu 
<44 μm, saflık ≥99,90), takviye elemanı olarak Co (partikül boyutu <1,8 μm, 
saflık ≥99,50) ve Ti (partikül boyutu <44 μm, saflık ≥99,90) kullanılmıştır. 
Toz partikülleri içerisinde nem olması ihtimaline karşı tozlar 100 °C sıcaklıkta 
bir fırında kurutuldu. Kurutulan tozlar hassas bri terazide belirlenen ağırlık 
oranlarına göre tartıldı. Matris yapısına ağırlıkça % 0-5-10-15 oranlarında Co 
ve Ti eklenmiştir. Homojen ham tozlar, 600 MPa basınç altında bir hidrolik 
preste sıkıştırılmıştır. Elde edilen numuneler argon gazı eşliğinde 1000 °C’de 
bir fırında (Protherm HLF 50) sinterlenmiştir. Argon gazı, sinterleme sırasında 
oksidasyonu engellemek amacıyla kullanılmıştır. 40 mm uzunluğunda, 15 mm 
genişliğinde ve 13 mm kalınlığında deneysel numuneler elde edilmiştir.

2.2.  İşlenebilirlik süreci

Konvansiyonel bir CNC freze tezgahında (DAHLIH MCV-860) kuru, hava, 
MQL ve kriyo-LN2 kesme ortamlarında işlenebilirlik deneyleri yapılmıştır. 
Frezeleme deneylerinde AlTiN kaplı ISO 13399 kesici takımlar (HM90 APKT 
100316 PDR, ISCAR) kullanılmıştır. Kesme parametreleri olarak iki kesme hızı 
(200-300 m/dak), iki ilerleme hızı (0,2-0,3 mm/dev) ve kesme derinliği (0,25 
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mm) seçilmiştir. MQL sisteminde Werte Micro Stn-15 model potansiyometre
kontrollü yağlama mekanizması kullanılmıştır. MQL sistemi (8 bar kompresör
basıncı, sıvı akış hızı 50 ml/saat, püskürtme açısı 35°) kesme bölgesinden
50 mm uzağa yerleştirildi. Kriyojenik soğutma sisteminde soğutucu olarak
sıvı nitrojen (-196 °C) uygulanmıştır. Sıvı nitrojen, Taylor Wharton LD-50
tankında depolandı. Sıvı nitrojen deposundan kesim alanına 2 mm çapındaki
nozul yardımı ile ulaşım sağlanmıştır. Nozul, kesme bölgesinden 35° ve 50 mm
mesafeye yerleştirildi. Şekil 1, deneysel şemayı göstermektedir.

Şekil 1. Deneysel şema

CNC frezeleme deneylerinde yanıt parametresi olarak güç/enerji tüketimi için 
bir güç analizörü (HIOKI-PW3198) kullanılmıştır. CNC makinesinden çekilen 
gücü ölçmek için güç analizörünün ölçüm kabloları makineye bağlandı. Özel bir 
güç analizörü yazılımı ile tüketilen enerji ve toplam kesme gücü hesaplanmıştır. 
Şekil 2, her bir test periyodu sırasında gereken güç tüketimini ve süreyi gösterir. 
Grafikte görülen değerler on dört numaralı deneye aittir (kesme hızı 300 m/dk, 
ilerleme hızı 0,3 ve donatı oranı ağırlıkça % 0). Bu hesaplamalar 16 deney için 
yapılmış ve güç tüketim değerleri elde edilmiştir.
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Şekil 2. On dört numaralı deneyde enerji tüketiminin hesaplanması

2.3.  Taguchi tasarımı

CNC frezeleme deneyleri, Taguchi’nin L16 ortogonal dizisi kullanılarak 
tasarlandı. Kullanılan değişkenler ve seviyeler Tablo 1’de verilmiştir. Tasarlanan 
dizinin analizi için Minitab 19 yazılımı kullanılmıştır. Yapılan analizlerle toplam 
deney sayısı azaltılmıştır. Daha sonra, sonuçların yanıt parametrelerinin (takviye 
oranı, soğutma/yağlama, kesme hızı ve ilerleme hızı) katkı oranları, varyans 
analizi (ANOVA) ile hesaplanmıştır.

Tablo 1. CNC frezeleme parametreleri ve seviyeleri 
(Usca, Şap, & Uzun, 2022)

Frezeleme 
parametreleri

Birim
Seviyeler

1 2 3 4

A-Takviye oranları ağ. % 0 5 10 15
B-Soğutma/yağlama - Kuru Hava MQL Kriyojenik
C-Kesme hızı, (Vc ) m/dak 200 300 - -
D-İlerleme hızı, (f ) mm/dev 0,2 0,3 - -

Harcanan güç tüketimini analiz etmek için bu çalışmada “küçük daha iyidir” 
seçeneği kullanılmıştır. En küçük değerler Denk.(1) ile hesaplanmıştır.

( )2

i=1

1/ 10 log    é ù
= - ê ú

ë û
å

n

S N y
n

(1)
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Burada y; tepki parametreleri (yüzey pürüzlülüğü, yan aşınma, kesme sıcaklığı 
ve enerji tüketimi), n; test koşulları için tekrar eden sayı, i; n tekrarlama zamanını 
temsil eder. Taguchi L16 deney tasarımı Tablo 2’de gösterilmektedir.

Tablo 2. Taguchi L16 ortogonal dizisinin deneysel tasarımı 
(Usca, Şap, & Uzun, 2022)

Deney no
Takviye 
(% ağ.)

Soğutma/ 
yağlama

Kesme hızı 
(m/dak)

İlerleme hızı 
(mm/rev)

1 0 Kuru 200 0,2
2 0 Hava 200 0,2
3 0 MQL 300 0,3
4 0 Kriyo-LN2 300 0,3
5 5 Kuru 200 0,3
6 5 Hava 200 0,3
7 5 MQL 300 0,2
8 5 Kriyo-LN2 300 0,2
9 10 Kuru 300 0,2
10 10 Hava 300 0,2
11 10 MQL 200 0,3
12 10 Kriyo-LN2 200 0,3
13 15 Kuru 300 0,3
14 15 Hava 300 0,3
15 15 MQL 200 0,2
16 15 Kriyo-LN2 200 0,2

3. Sonuçlar ve tartışma

3.1.  Güç tüketiminin değerlendirilmesi

Enerji tüketimi ve üretim maliyetleri insan nüfusunun armasıyla beraber 
daha fazla odaklanmayı gerektiren bir sorun haline gelmektedir. Kaynakları 
korumanın en iyi yolu kazanılan enerjiyi daha verimli bir şekilde kullanmak ve 
harcanan enerji miktarını azaltabilmektir (Gupta et al., 2020). Bilim adamlarına 
göre enerjiye olan ihtiyaç her geçen gün artmakta ve bugünden sonrada artmaya 
devam etmektedir. Nihayetinde üretim sektörlerinde enerji tüketimi artmakta 
ve bu tüketimin büyük bir kısmı talaşlı imalat sektöründe gerçekleşmektedir 
(Bilga, Singh, & Kumar, 2016). Bu bağlamda talaşlı imalat sektöründe yapılacak 
olan enerji tasarrufu son zamanlarda dikkat çekici bir konu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Birçok araştırmacı talaşlı imalat sırasında etkili ve düşük maliyetli 
soğutma/yağlama yöntemlerine odaklanmaktadır. Bu soğutma/yağlama 



GÜÇLENDIRILMIŞ BAKIR KOMPOZITLERININ FARKLI SOĞUTMA . . .    7

tekniklerinden MQL ve kriyojenik soğutma son zamanlarda oldukça dikkat 
çekmektedir (Bordin, Sartori, Bruschi, & Ghiotti, 2017). Bu çalışmada farklı 
soğutma/yağlama stratejilerinin (kuru, hava, MQL, kriyojenik) ve farklı kesme 
parametrelerinin (kesme hızı, ilerleme hızı) tüketilen enerji miktarı üzerindeki 
etkileri araştırılmıştır. 

Şekil 3’te güçlendirme oranları ve soğutma/yağlama tekniklerinin güç 
tüketimi üzerindeki etkilerinin üç boyutlu yüzey grafiği görülmektedir. 

Şekil 3. Güçlendirme oranları ve soğutma/yağlama tekniklerinin 
güç tüketimi üzerindeki etkilerinin üç boyutlu yüzey grafiği

Grafik genel olarak incelendiğinde hibrit kompozitteki takviye oranı artışıyla 
güç tüketiminin arttığı görülmektedir. Bu durumun takviye malzemelerinin 
sert olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Çünkü daha yumuşak olan 
ana matris kesici takım tarafından kolaylıkla işlenebilmektedir. Fakat hibrit 
takviyelerdeki artışla birlikte kompozitin sertlik ve mukavemeti de buna paralel 
olarak artmaktadır (S. Şap, M. Uzun, et al., 2022). Bundan dolayı takviye artışı 
güç tüketiminin artmasına neden olabilmektedir. Soğutma/yağlama açısından 
bakıldığında kuru işlemeden kriyojenik işlemeye doğru güç tüketiminin 
azaldığı görülmektedir. Kesici takım ile malzeme arasında işleme sırasında 
çok yüksek sıcaklıklar meydana gelmektedir. Bu sıcaklıklar kesici takım 
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üzerinde termal çatlak ve gerilmelere neden olmaktadır (E. Şap, Usca, Gupta, 
& Kuntoğlu, 2021). Böylece kesici takım üzerinde aşınmalar artarak devam 
edebilmektedir. Dolayısıyla kesici takımda meydana gelen aşınmalar enerji 
tüketimini artırmaktadır. Bu nedenle en fazla soğutmanın meydana geldiği 
kriyojenik işlemede en az enerji tüketimi (879,1 W) görülmektedir. Kuru 
işlemeye nazaran kriyojenik soğutma ile yaklaşık % 13,34 enerji enerji tasarrufu 
sağalanabilmektedir.

Şekil 4, farklı soğutma/yağlama tekniklerinin farklı kesme ve ilerleme 
hızlarına bağlı olarak değişen güç tüketimi değerlerini göstermektedir. Grafik 
genel olarak incelendiğinde artan ilerleme hızına bağlı olarak güç tüketiminin 
de arttığı görülmektedir. İlerleme hızının artmasıyla birlikte talaş kesiti de artar 
ve buna bağlı olarak talaş oluşumu için gerekli olan güç tüketimi de artmaktadır 
(Eren, Hayat, & Günay, 2020). Öte yandan ilerleme hızındaki artışın güç 
tüketimini azalttığı görülmektedir. İlerleme hızındaki artış toplam işleme 
süresini azalttığı için doğru orantılı olarak güç tüketimini de azaltmaktadır. 
Her ne kadar ilerleme hızı güç tüketimini azaltsa da yüzey pürüzlülüğü 
değerlerini kötüleştirmektedir. Bu sebeplerden dolayı güç tüketimini azaltmak 
ve iyi bir yüzey kalitesi elde etmek için kesme hızı artırılmalı ve ilerleme hızı 
azaltılmalıdır.

Şekil 4. Farklı soğutma/yağlama tekniklerinin farklı kesme-ilerleme  
hızlarına bağlı olarak değişen güç tüketimi grafiği
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3.2.  Taguchi analizi

Optimum koşulların belirlenmesi amacıyla istatistiksel bir analiz yöntemi olan 
Taguchi analizi yapıldı. Bu analize dayalı olarak en uygun yanıt parametreleri 
elde edildi. Taguchi yöntemi en iyi sonucu bulmak için kullanılan bir metottur 
(E. Şap, Usca, & Uzun, 2022). Bu yöntem yanıt parametrelerini etkileyen kontrol 
faktörleri hakkında kısa ayrıntılar sağlayan minimum sayıda deney yapmak için 
bir dizi ortogonal seri kullanmaktadır (Balaram Naik & Chennakeshava Reddy, 
2018). Analiz için Taguchinin L16 ortogonal dizisi seçildi. Ortogonal dizinin 
temelinde sinyal gürültü oranları (S/N) ve kontrol faktörleri bulunmaktadır. 
Tablo 3’te kesme gücünün deney sonuçları, tahmini değerleri ve S/N oranları 
görülmektedir.

Table 3. Kesme gücü deney sonuçları, tahmin edilen değerler ve S/N oranları 

Deney no Kesme gücü    (W)
Tahmin değerleri 

(W)
Kesme gücü S/N oranları     

(dB)
1 1084,3 1073,74 -60,6158
2 1046,0 1055,59 -60,4677
3 926,2 950,61 -59,5507
4 901,8 878,36 -58,8958
5 1014,4 1017,36 -60,1464
6 1001,2 999,21 -59,9983
7 989,3 997,64 -59,9823
8 934,7 925,39 -59,3275
9 1117,8 1121,31 -60,9992

10 1105,7 1103,16 -60,8510
11 939,8 945,09 -59,4931
12 879,1 872,84 -58,8382
13 1093,8 1097,89 -60,8118
14 1084,8 1079,74 -60,6637
15 1063,1 1025,06 -60,2068
16 913,8 952,81 -59,5519

Güçlendirme oranları, farklı soğutma/yağlama teknikleri ve farklı kesme 
parametrelerinin S/N ana etki grafikleri Şekil 5’te görülmektedir. S/N grafikleri 
incelendiğinde donatı oranına göre en iyi seçenek; % 5 Co-Mo takviye içeren 
numune, kriyo-LN2 ortamı, 200 m/dak kesme hızı ve 0,3 mm/dev ilerleme hızı 
olarak gözlenmektedir. Genel olarak takviye oranındaki artışa bağlı olarak 
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güç tüketimi değerlerinin arttığı görülmektedir. Soğutma/yağlama seçenekleri 
içerisinde en düşük güç tüketiminin kriyojenik soğutma ortamında gerçekleştiği 
görülmektedir. Kesme hızının artmasıyla birlikte güç tüketimi değerlerinin arttığı 
tespit edildi. İlerleme hızında ise tam tersi bir durum söz konusuydu. İlerleme 
hızının artmasıyla doğru orantılı olarak güç tüketimi değerleri azalmıştır.

Şekil 5. Güç tüketiminin farklı kesme ortamları ve 
farklı kesme parametreleri için S/N oranları

3.3.  Varyans analizi

Tablo 4 istatistiksel açıdan önemli olan “F” ve “P” değerlerini, aynı zamanda 
tüm kontrol faktörlerinin katkı oranlarını temsil etmektedir. Literatürde sıklıkla 
kullanılan ANOVA bu çalışmada istatistiksel anlamlılık ve kontrol faktörlerinin 
yanıt parametresi üzerindeki katkı oranlarını belirlemek amacıyla yapıldı. Her 
bir kontrol faktörü için hesaplanan “P” değeri 0,05’ten küçük olursa analizin 
istatistiksel açıdan anlamlı olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır (E. Şap, Ü. 
A. Usca, et al., 2021).  Aynı zamanda güven seviyesi % 95 ve üzerindedir.
Kontrol faktörlerinin gücünün hesaplanmasında yanıtları çözmek için “F”
kullanılmaktadır. Elde edilen analiz sonuçlarına göre katkı oranlarının en yüksek
olduğu durumlarda “P” değerlerinin 0,05’ten küçük olduğu görülmektedir.
Buradan yola çıkarak yapılan analizin istatistiksel açıdan anlamlı olduğu
söylenebilir. Kesme gücü için en etkili faktörün soğutma/yağlama (% 75,236)
seçeneği, daha sonraki en etkili kontrol faktörünün ilerleme hızı (10,828)
seçeneği olduğu tespit edilmiştir.
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Table 4. Kesme gücü için ANOVA sonuçları

Kesme gücü DF Seq SS
Adj 
SS

Adj MS F P
Katkı 
(%)

A-Güçlendirme 3 0,5087 0,5087 0,1695 3,47 0,0793 6,785

B-Soğutma/yağlama 3 5,6406 5,6406 1,8801 38,52 0,0001 75,236

C-Kesme hızı 1 0,1945 0,1945 0,1944 3,98 0,0861 2,594

D-İlerleme hızı 1 0,8118 0,8118 0,8118 16,63 0,0047 10,828

Hata oranı 7 0,3417 0,3417 0,0488 4,557

Toplam 15 7,4972 100

Taguchi analizi bir deney sırasında girdi ve çıktı dataları arasındaki ilişkiyi 
belirlemek amacıyla yapılan tahmine dayalı bir yöntemdir. Bu metot özellikle 
imalat alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu metotta amaç kontrol 
faktörlerinin yanıt parametreleri üzerindeki etkisini ölçmek ve optimum 
değerler elde etmektir. Bu yöntemin bir diğer avantajı ise uygulanması zor 
deneylerde kolay bir şekilde tahmin modelleri oluşturulmasıdır. Regresyon 
analizi bir bağımlı değişken ile birden fazla bağımsız değişkenin modellenmesi 
ve analizi için kullanılmaktadır. Şekil 6’da güç tüketimi için deneysel sonuçlar 
ile kuadratik regresyon modeli grafiği görülmektedir. 

Şekil 6. Güç tüketimi için deneysel sonuçlar ile 
kuadratik regresyon modeli grafiği
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Bu çalışmada bağımlı değişken olarak güç tüketimi seçildi. Bağımsız değişkenler 
ise güçlendirme oranı, soğutma/yağlama ortamı, kesme hızı ve ilerleme hızıdır. 
Hibrit bakır kompozitlerinin frezelenmesiyle elde edilen güç tüketim değerleri 
için varyans analizi ile % 95 güven seviyesinde gerçekleştirilen regresyon 
denklemi (Denk. 2) elde edildi. Şekil 7’de tüm numuneler için güç tüketiminin 
deney sonuçları ve ANOVA tarafından tahmin edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. 
Tahmin edilen değerlerin yüksek doğruluk oranında (% 95.44) gerçekleştiği 
görülmektedir.

2Kesme gücü=754,5  0,521  (tahmin)  0.000762  (tahmin)- +x x  (2)

Şekil 7. Güç tüketiminin deney sonuçları ile 
tahmin edilen sonuçların karşılaştırılması

4. Sonuçlar

Co-Mo ile güçlendirilmiş hibrit bakır kompozitlerinin farklı soğutma/yağlama 
ve farklı kesme parametreleri altında frezelenmesi araştırıldı. Frezeleme 
sonucunda ortaya çıkan güç tüketimi değerleri Taguchi ve ANOVA istatistiksel 
yöntemleri kullanılarak değerlendirildi. Sonuç olarak ağırlıkça % 5 takviye 
oranı, kriyo-LN2 soğutma ortamı, 200 m/dak kesme hızı ve 0,3 mm/dev ilerleme 
hızı faktörleri, minimum güç tüketimi elde etmek için optimum değerler olarak 
belirlendi. Ayrıca güç tüketimi analizi sonucunda kontrol faktörleri içerisinde 
en etkili parametrenin soğutma/yağlama (% 75,236) ortamı olduğu tespit edildi. 
Sonuç olarak çevre dostu ve güç tüketimi üzerinde olumlu etkileri olduğu 
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düşünülen soğutma/yağlama sistemlerinin imalat sektöründe kullanılabilmesi 
mümkün görünmektedir.
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1. GİRİŞ

Geçici durumların klasik yöntemle çözümünde başlangıç kuralların 
bulunması için differensiyal denklemlerin birkaç kez birlikte 
çözülmeleri istenilir. Bu ise hem çok yorucu, hemde çok zaman kaybına 

neden oluyor, lineer elektrik devrelerindeki geçici durumların differensiyal 
denklemler sistemi sabit katsayılı olduklarından, onların çözümü Laplase 
dönüşümü kullanılarak da yapılabilir. Laplace dönüşümünün özetini hakiki 
değişkenler domeninden (örneğin zaman t) kompleks değişkenler domenine 
(örneğin s j= +s w ) oluşturuyor. Böyle bir geçiş Laplasın düz integral ile 
gerçekleştirilir.
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Şeklinde yazılıyor. Burada F(s) fonksiyonu f(t) fonksiyonunun s domenindeki 
yazılışını karakterize ediyor. S domeninden zaman domenine geçiş ise Laplace 
ters dönüşümü ile

Entegresini kullanarak yapılıyor. (3) formulü

şeklinde de yazılır. Tablo 2’de (1) formülünü kullanarak alınmış basit 
fonksiyonların S domenindeki ifadeleri görülmektedirler.
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Tablo 2: Basit Fonksiyonların S Domenindeki İfadeleri

NO f(t) F(s) N f(t) F(s)
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1.1. S Domaininde Empedans ve Admintans:

S domeninde devrenin empedansı onun kompleks şeklinde yazılmış ifadesinde 
=j sw  konularak alınıyor. Örneğin seri bağlanmış r,l ve c elemanlarından 

oluşan devrenin empedansı  

oluyor. Admintansı ise 

Olur.

2. S Domenindeki Eşdeğer Devreler:

Elektrik devrelerindeki geçici durumların S domeninde incelenmesi nedeniyle 
S domeninde eşdeğer devrelerin kullanılması faydalı oluyor. S domeninde 
eşdeğer devrelerin kurulmasında devrenin temel elemanlarının S domenindeki 
eşdeğerleri kullanıyor. Şunlar aşağıdakilerdirler.

Şekil 2: Devrenin Temel Elemanlarının S Domenindeki Eşdeğerleri

Şekil 2’de göz önüne alınan elemanlar S domeninde oluşturulan devrelerde 
kullanılabiliyorlar. Görüldüğü gibi reaktif elemanlar olan dallara, bu 
elemanlardaki iç enerjileri göz önüne alan kaynaklar ekleniyorlar. Endüktansta 
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bu kaynaklar akımın yönünde, kapasitanslarda ise akımın tersi yönünde 
olmaktadır.

2.1. Ohm ve Kirchoff Yasalarının S Domeninde Yazılımı:

Şekil 3a’ da t domenindeki a ve b düğüm noktaları arasındaki bir devre dalı 
görülmektedir. 

Şekil 3: t ve S Domenindeki İfadeler

Bu dalın S domenindeki eşdeğeri şekil 3b’de verilmiştir. Ohm yasasına göre 
şekil 3b şeklindeki devreden akan akım;

Burada;

devrenin S domenindeki direncidir.

Kirchofun I. Yasası              

şeklinde, II. Yasası ise genel şekilde, devrenin N dalı var ise;



22     MÜHENDISLIK BILIMLERINDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR VE UYGULAMA

(10)’da  ( )0 _ -kl K  dalından akan akımın başlangıç değeri; ( )0 _ -ku K
dalındaki kapasitansın uçlarındaki gerilimin başlangıç değeri;

( ) 1
= + + -k k k

k

Z s R sL k
sc

 dalındaki direncin S domenindeki değerlerdir.

3. Ayırma Teoremi:

Varsayalım aranan akım ve yer gerilimi değeri S domeninde rasyonel kesir 
şeklinde

verilmiştir. 1( )F s ’in derecesi 2 ( )F s ’in derecesinden düşüktür, ka  ve kb
katsayıları ise gerçek büyüklüklerdirler.

Eğer ( )2 0=F s  denkleminin 1 2 3, , ¼¼ ns s s s kökleri farklı büyüklükler 
ise t domenindeki fonksiyon

formülü ile; 
Eğer ( )2 0=F s  denkleminin köklerinden biri “0” ise, yani ( )2 3 ( ) '=F s sF s

tirse, t domanindeki fonksiyon;

formülü ile belirleniyor.
Eğer ( )2 0=F s  denkleminin kompleks eşlenek kökleri var ise, (12) 

ve (13) ifadeleri ancak bir kökün gerçel kısmı için hesaplanarak sonra 2 ile 
çarpılmalıdır.

Eğer ( )2 0=F s  denkleminin n farklı kökü var ise ve bu köklerden s, kökü 
m kez, s2 kökü m2 kez; .... sn kökü ise mn kez tekrarlanıyorsa, t domenindeki 
fonksiyon
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formülü ile bulunabilir.

Örnek:

Şekilde U = 200V; R1 = 100Ω; R2 = 400Ω;C = 5µF olduğunu bilerek, Laplace 
dönüşümünü kullanarak ι1 akkımı ve cu  gerilimini hesaplayınız.

Çözüm:

Ohm yasasına göre ι1 akımını S domenindeki ifadesi

Tablo 2’den DC geriliminin S domenindeki yazılımı

S domenindeki direnç ise;

oluyor. Böylelikle ι1 akımını S domeninde

oluyor. ι1 (t) akımını 2 yöntemle belirlenebiliyor.

1. yöntem:

Tablo 2’nin kullanılması nedeniyle ( )1I s  ifadesinin şeklini değiştiriyoruz.
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2.  yöntem:

Ayırma teoremini kullanarak (13) formülünün yardımı ile 1( )i t ’nin bulunması. 
Bu durumda;
( ) ( )1 3 20, 45 200; 0, 25 500; 0= + = + =F s F F s  denkleminin kökü 

bulunuz.

Alınmış büyüklükler (13) formülüne konulursa;

Kondansatörün uçlarındaki gerilimin Laplace dönüşümü
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Örnek:  U = 10V; R1 = 40Ω; R2 = 10Ω; c = 25pF olarak verilmiştir. Anahtar 
kapandıktan sonra akımları hesaplayarak eğrilerini çiziniz.

Çözüm:

Kirchhoff II yasasına göre;
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1. Yöntem:
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2.  Yöntem:
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1. GİRİŞ

Değişken akım devrelerinin genel karakteristikleri söz konusu olduğunda, 
söylenilenlerin, elektrik devrelerinin gerilim, elektrik yükü, manyetik 
akı vb. diğer değişken büyüklüklerinin zamana bağlı bir fonksiyon 

olarak yazıldığı ve tüm işlemlerin bu matematiksel temel üzerine inşa edildiği 
göz önüne alınmalıdır. Bu nedenle alternatif akımda, zamana göre yönü ve 
şiddeti değişen akım, gerilim ve bunlara bağlı diğer parametreler hesaplanırken 
f(t) şeklinde zamana bağlı fonksiyonlar cinsinden yazılarak hesaplanmalıdır.

1.1. Periyodik ve Nonperiyodik Değişken Büyüklükler

Fonksiyonunu göz önüne alalım. Eğer T=sabit olursa, (1) fonksiyonunun 
değişme koşulları T zaman aralıklarından sonra tekrarlanır. Böyle fonksiyonlara 
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periyodik değişken fonksiyonlar denilir. Birim zamandaki periyotların sayısına 
frekans denilir.

En basit periyodik fonksiyonlar sinüs(kosinüs) kuralı ile değişen harmonik 
titreşimli fonksiyonlardırlar.

Burada ( )-f t  fonksiyonunun istenen zaman anndaki değeri olup, ani değer 
adlandırılır;

mF  fonksiyonu periyot sınırında aldığı en büyük değer olup, fonksiyonun 
genliği(amplitudası) adlandırılır;

w  açısal frekans olarak adlandırılır ve

ifadesi ile belirlenir.

;+tw a  
2

+ -t pw a fonksiyonunun fazası adlandırılarak istenen t 

zamanındaki fonksiyonun değerini belirliyor.
Birimi [ +tw a ]=radyan ve ya derece, dakika ve saniyelerdir. ; 

2
-
pa a

periyodik fonksiyonun başlangıcının t=0 zamanına göre kayması gösteriyor 
ve başlangıç faza olarak adlandırılır. Eğer  a ’nın işareti (+) ise fonksiyonun 
başlangıcı t=0 noktasından sola, (-) ise sağa kaymış oluyor. Aynı frekansa 
sahip iki sinusoidal fonksiyonun toplamı(farkı), aynı frekanslı bir sinusoidal 
fonksiyona eşittir.

olarak belirlenir.
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Eğer T=sabit değilse, fonksiyon non periyodik adlandırılmaktadır. Şekil 
1’den aşağıdaki non periyodik fonksiyonlar görülmektedir:

Şekil 1: Non Periyodik Fonksiyonlar

a) Birim basamak fonksiyonu

b) Birim darbe fonksiyonu

c) Üstel (eksponansiyel) fonksiyonlar

Örnek: Frekansı f=1kHz olan periyodik fonksiyonun periyodunu ve açısal 
hızını bulunuz.
Çözüm: (2) ve (4) formüllerine göre;
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1.2. Sinüzoidal EMK’nin Alınması

Sinüzoidal değişen akım ve gerilimler alternatif (AC) akım ve gerilim olarak 
adlandırılır. Pratikte alternatif akımların elde edilmesi için mekanik enerjiyi 
elektrik enerjisine dönüştüren değişen akım jeneratörleri kullanılır.

Şekil 4: Jeneratörün Statör Bobini a ve b Telleri Gibi, Rotor Bobini İse Bir 
Sabit Mıknatıs Gibi Davrandığı Durum

Şekil 4’de şartı olarak jeneratörün statör bobini a ve b telleri gibi, rotor bobini 
ise bir sabit mıknatıs şeklinde gösterilmiştir. Endüktelenen EMK’nin sinüzoidal 
olması için statörün iç yüzeyi ile rotorun kutup uçları arasında hava aralığında 
manyetik endüksiyon (B) sinüs yasası ile değişmelidir. Bu amaçla kutup uçları 
özel olarak hazırlanırlar. Şekil 4.a’dan görüldüğü gibi rotanın kutup uçlarının 
orta kısımlarında hava aralığı çok küçük, kenarlara doğru ise gittikçe artmaktadır. 
Bunun dolayısıyla şekil 4’den görüldüğü gibi rotorun dönme açısı değiştiğinde 
stator iletkenlerini kesen manyetik alan da değişilir ve a telinde elektromanyetik 
endüksiyon kuralına göre endüktelenen EMK’i;
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Olmaktadır. a ve b telleri seri bağlandıklarından

Sinüzoidal gerilimi alınır. Eğer t=0 anında = +ta w j  olursa

EMK’i alınmış oluyor. Büyük değerli EMK’nin endüklenmesi için statör sargısı 
büyük sayıda seri bağlanmış teller şeklinde hazırlanırlar.

1.3. Sinüzoidal Değişen Akım, Gerilim ve EMK’nin Ortalama ve Etkin 
Değerleri

Sinüzoidal değişen büyüklüklerin periyot süresinde “0”a eşit olduğundan yarım 
periyot için belirlenir.

Yani sinüzoidal akımın ortalama değeri onun tepe değerinin 2  0,638@
p

kısmına eşittir. Aynı şekilde EMK ve gerilim için de yazmak mümkündür.
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Yaygın olarak sinüzoidal akımların etkin (efektif ve ya orta kuadratik) değerleri 
kullanılmaktadır. Etkin değer aşağıdaki gibi belirlenir.

Yani sinüzoidal akımın etkin değeri tepe değerini 
1 0,707
2
@  kısmına eşittir. 

Aynı şekilde EMK ve gerilim için yazılmaktadır.

Aynı R direncinden, belirli bir zaman süresi boyunca akan DC ve AC akımların 
oluşturdukları ısı miktarlarını karşılaştıralım.

(24) formülüne göre
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Örnek: Şekil 5’de verilmiş yarı doğrultulmuş

akımının ortalama, etkin değerlerini ve katsayıları bulunuz.

Şekil 5: Yarı Doğrultulmuş Dalga

Çözüm:

Örnek:
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İfadesi ile belirlenen gerilimin ortalama ve etkin değerlerini bulunuz.

Şekil 6: Kare Dalga
Çözüm:

Sinüzoidal akımın bir periyot süresinde oluşturduğu ısı miktarı.

Aynı zaman süresinde DC akımın oluşturduğu ısı miktarı ise

(20) ve (21) ifadelerinin karşılaştırılmasından

veya

Şuradan böyle bir sonuca varılır ki, C akımının etkin değeri T periyotu süresinde 
aynı bir R direncinde, onun kadar ısı oluşturan DC akımına eşittir.
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2. Periyodik Fonksiyonları Karakterize Eden Katsayılar

Periyodik değişen fonksiyonun genlik değerinin etkin değerine orantısı gerilim 
katsayısı adlandırılıyor. Sinüzoidal fonksiyon için;

Sinüzoidal değişen büyüklüğün etkin değerinin ortalama değerine orantısı form 
katsayısı adlandırılır. Sinüzoidal fonksiyon için

Örnek: Şekilde  15=maxU V  olursa, Tablo 1’i kullanarak testere dişi geriliminin 
etkin ortalama değerlerini ve katsayılarını bulunuz.

Çözüm:
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Periyodik fonksiyon sinüs kuralı ile değişmiyorsa non-sinüzoidal fonksiyon 
adlandırılır. Non-sinüzoidal gerilim devrelerinin incelenmesi için periyodik 
fonksiyon Furier serisine ayrılarak birçok sinüslerin toplamı gibi alınır ki 
bunlara da harmonikler denilir. 

Bu harmoniklerden birincisinin frekansı periyodik fonksiyonun 
frekansına eşit oluyor ve esas sinüzoidal veya I harmonik adlandırılır. Esas 
sinüzoidinin etkin değerinin periyodik fonksiyonun etkin değerine orantısı 
bozulma katsayısı adlandırılır ve fonksiyonun sinüzoid bozulma derecesini 
karakterize etmektedir.

Örnek: ( ) 310,2=u t sin tw  gerilim kanağına bağlanmış r = 1000Ω dirençte

0-T zamanında harcanan gücü bulunuz. Gücün sabit kalmasını sağlayacak

( ) = sabu t U  değerini belirleyiniz.

Çözüm:
2 2

2
2

.
0

310,2
1 2 2( ) 48,4 

1000
= = = = =ò

mT

ort

V
VP u t wt

RT r r

Aynı gücü DC gerilimde

Tablo 1’de bazı periyodik fonksiyonları karakterize eden parametreler 
görülmektedir.
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Tablo 1: Periyodik fonksiyonları karakterize eden parametreler

Dalga Biçimi
f (ωt )

A Aort Ka Kf Kb

1
1
2 mA

2 2 2
p

1

2
1
3 ma 1

2 ma 3
2
3 2

4 6
p

3 maxa maxa 1 1
2 2
p

4
1
3 maxa 1

2 ma
3

2
3

1,5
p
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5
 41

3
-ma a

p
 1æ ö-ç ÷
è ø

ma a
p

1
41
3

-
a
p

1 4
3

1

−

−

a
p
a
p

 
2 2sin

41
3

-

a
aap
p

6
1
2 mA 1

mA
p 2

 
2
p

-

7
1
2 mA 2

mA
p 2 2 2

p
-

2.1. Sinüzoidal Fonksiyonları Kompleks Yüzeyde Vektör Gibi Gösterilmesi

Kompleks yüzeylerde kompleks büyüklükler vektör şeklinde gösterilirler. 
Bilindiği gibi kompleks büyüklükler reel ve sanal kısma sahiptirler. Kartezyen 
koordinat sisteminin yatay eksenini ( 1)±  ile işaretleyip kompleks yüzeyin reel 
ekseni, dikey ekseni ise ( )± j  ile işaretleyip kompleks yüzeyin sanal ekseni 
olarak adlandırılırlar. Burada;

Sanal 1 olarak adlandırılır. Euler formülü:
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Şeklinde yazılır. je a  kompleks büyüklüğü kompleks yüzeyde uzunluğu 
(modülü) 1 ve reel eksenle a  açısı oluşturan bir vektör şeklinde gösterilir.  je a  
fonksiyonunun modülü;

je a  vektörel büyüklüğün +1 ekseni üzerindeki iz salınımı cosa ’ya, +j 
üzerindeki iz salımı ise sina ’ye eşittir. Eğer j

mI e a  fonksiyonu götürülürse, 
bu fonksiyon da kompleks yüzeyde +1 ekseni ile a  açısı oluşturan modülü mI
olan bir vektör gibi gösterilir. Çünkü;

Şeklinde yazılmaktadır. (27) ifadesinde a  istenen değeri alabiliyor. Tutalım 
ki,  = +ta w j  götürülmüştür. Yani a  zamana orantılı olarak değişilir. Bu 
durumda (29) ifadesi;

şeklini almaktadır. Şekil 7’den ve (30) ifadesinden görüldüğü gibi sinüzoidal 
akımın tepe değeri kompleks düzlemde bir vektör olarak gösterilir. 

Şekil 7: Sinüzoidal Akımın Tepe Değerinin Kompleks 
Düzlemde Bir Vektör Olarak Gösterilmesi

Zamanın değişmesi ile bu vektör saat ibresinin ters yönünde w  açı ile dönüyor. 
Bu vektörün reel eksen üzerindeki izdüşümü ( )+j t

mI e w j üstel fonksiyonunun 
reel kısmı olarak;

Şeklinde ifade edilir. mI  büyüklüğünün sanal eksen üzerindeki izdüşümü ise
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Şeklinde işaretlenir. Buradan böyle bir sonuca varılır ki, istenen sinüzoidal 
fonksiyonun

Şeklinde yazarak kompleks yüzeyde bir vektör gibi göstermek olur. Şekil 7’den 
görüldüğü gibi t=0 olursa (33) ifadesine göre akımın max değeri j

mI e j  alınır. 
Eğer 

Yazılırsa;
İm ⇒ akımın kompleks tepe değeri;
Im ⇒  kompleks tepe değeri modülü (değeri);
φ ⇒ Sinusoidal fonksiyonun başlangıç fazına denk gelen kompleks tepe 

değerinin ifadesi.
(34) ifadesinin her iki yönü 2 ’ye bölünürse kompleks etkin değer elde 

oluyor.

2.2. Sinüzoidal Fonksiyonların Toplanması ve Çıkarılması

Sinüzoidal değişen akıcı devrelerin incelenmesi gereken durumlarda çok 
zaman, frekansları aynı, tepe değerleri ve başlangıç fazları farklı olan sinüzoidal 
fonksiyonların toplanması ve çıkarılması gerekir. Sinüzoidal fonksiyonların 
direkt toplanması ve çıkarılması büyük hacimli ve zor trigonometrik işlemlerin 
yapılmasını gerektirir. Bu işlem kompleks değişkenlerin kullanılması ile oldukça 
basitleşiyor. Örnek olarak;

Akımlarının toplanmasına bakalım. Bilindiği gibi iki aynı frekanslı sinüzoidinin 
toplamı aynı frekanslı bir sinüzoidine eşittir.

veya 
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   'mI ve yaj nın hesaplanması gerekmektedir. Bunu iki yöntemle yapmak 
mümkündür.

a) Analitik yöntem.
b) Grafiksel yöntem.

Her iki yöntemin kullanılması için verilmiş sinüzoidal fonksiyonların kompleks 
tepe değerleri belirlenir.

a) Vektörlerin analitik toplanması:

Burada,

Olarak belirlenirler.
c) Kompleks büyüklüklerin vektörel toplanması. Bu nedenle İm1 ve İm2

kompleks yüzeyde vektör şeklinde gösterilir. Sonra vektörel analizden
belli yöntemlerle vektörel toplanarak (çıkarılarak) toplam sinusoidal
büyüklüğün amplitudası( )mI  ve başlangıç fazı( )j  belirlenirler.

Şekil 8: İki Vektörün Kesintili Çizgilerle Verilmesi
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Eğer sinüzoidal akımların çıkarılması istenirse

(40) ifadesi

Şeklinde yazılıyor ve çıkarma işlemi yapılır. Şekil 8’de İ'm vektörü kesintili 
çizgilerle verilmiştir.

Not1: Kompleks yüzeyde aynı frekansa sahip sinüzoidal büyüklüklerin 
başlangıç fazlar göz önüne alınarak gösterilmesine ve bu vektörel büyüklükler 
üzerinde matematiksel işlemlerin yapılmasından elde edilen diyagram fazör 
diyagramı denilir. Örnek olarak şekil 8’deki diyagramı gösterilebilir.

Not2: Kompleks yüzeyde sinüzoidal büyüklükleri karakterize eden 
vektörler t=0 anı için gösteriliyorlar.

Not3: Kompleks yüzeyde sinüzoidal büyüklükleri karakterize eden 
vektörler w  açısal hızı ile saat ibresinin ters yönüne döndüklerinden bu yön 
elektroteknikte pozitif dönme yönü olarak görülür.

 Not4: Farklı frekanslara sahip olan sinüzoidal büyüklükleri karakterize 
eden vektörlerin açısal hızları farklı olduklarından aynı tip kompleks yüzeyde 
gösterilemezler.

Örnek:

olarak verilmiştir. 
Bu gerilimlerin toplamına eşit olan gerilimi bulunuz.

Çözüm:

Önce kosinüs kuralı ile değişen gerilimi trigonometrik işlem yaparak sinüzoidal 
şekle dönüştürülür.

İki sinüzoidal gerilimin toplamı

  mU vej ’nın bulunması için 1 2  u veu ’nin kompleks şekilde gösteriyoruz.

 buradan;
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45
1 100 100 45  

° °= = <j
mÜ e V

210
2 60 60 210

° °= = <j
mÜ e V

a) Cebirsel hesaplama:

Yani,

b) Grafiksel hesaplama:
Gerilim için 20=u

Vm cm  ölçeğini seçersek 

1 2
100 605 ; 3
20 20

= = = =m mU cm U cm  buluruz. 45°  açı altında 5 cm uzunluklu 

ve 210°  açı altında 3 cm uzunluklu bir çizgi çiziyoruz. Bu çizgilerin uçlarına 
ok işaretleri koyarak 1 2  m mÜ veÜ  ile işaretliyoruz. 1 2  m mÜ veÜ ’i vektörel 
toparlayarak mÜ ’i bulduktan sonra uzunluğu cetvel ile ölçülerek çarpılır ve 

2,24 *20 44,80 = =m
VU cm Vcm Açıölçerle bu vektörün +1 ekseni ile 

oluşturduğu açı ölçülerek  65,27°=j  olduğu belirlenir ve toplam gerilim
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Not: Eğer açıölçer yok ise kompleks yüzeyde vektör reel ve sanal bileşenlerine 
göre kurulabilir.

3. Ani Güç:

Elektrik devre kısımlarından AC akımların akması güç kaynaklarından enerji 
alımı ile gerçekleştirilmektedir. Kaynaktan enerjinin devreye iletilmesinin hızı 
güçle karakterizedir. Devre kısmının uçlarındaki gerilimin ani değeri u’nun, 
devrenin bu kısmındaki akan akımın ani değeri i’ye çarpımı ani güç olarak 
adlandırılmaktadır.

dt zaman süresinde kaynaktan istenen güç kaynağın devreye verdiği enerjinin 
ani değerini belirler.

3.1. Reel ve İdeal Devre Elemanları:

AC gerilim devrelerinde DC gerilimlerden farklı olarak, akımın değişmesi ve 
frekansın oluşması nedeniyle bir sıra olaylar ortalığa çıkıyor. Böyle ki yukarıda 
söz konusu olan R, L ve C elemanlarının frekansa bağımlı olarak akıma 
gösterdiği dirençler değişken oluyorlar. Şekil 9’de bir AC akım geçiren iletkenin 
reel eşdeğer devresi görülmektedir. 

𝐿𝐿𝑟𝑟r

𝐶𝐶𝑟𝑟 

Şekil 9: AC Akım Geçiren İletkenin Reel Eşdeğer Devresi

Geçirgenin r direncinde elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşerek ( 2 )I r  ortama 
yayımlanıyor. AC akımın geçmesinden dolayı oluşan manyetik alanı rL
endüktansı ve oluşan sızma akımlarının rC  kapazitansı karakterize ediyor. 
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Düşük frekanslarda  rL ve  
rC  elemanları oldukça küçük olduklarından göz ardı 

edilirler ve devre analizinden geçirgenin direnci ideal olarak götürülür ve Şekil 
10a’ da gösterilen sembol ve simge ile işaretlenir. Şekil 10b’de iletkenin dik 
kesiti görülmektedir. 

(a) 

(b) 

Şekil 10: a) Direnç sembolü b) Geçirgenin Dik Kesiti

DC akımlarda elektrik yükleri dik ketisin tüm noktalarından eşit olarak yayılırlar 
ve geçirgenin direnci;

ifadesinden bulunur. AC gerilimlerde ise frekansa bağımlı olarak, yüzey efekti 
(skin effect ve ya kabuk efekti) oluşur. Yani elektrik yükleri geçirgenin yüzeyine 
doğru itilirler ve onun direnci;

ifadesinden belirlenir. Böylelikle aynı geçirgenin DC akımına gösterdiği direnç, 
AC akıma gösterdiği dirençten küçük oluyor. Bu nedenle geçirgenin DC akımına 
gösterdiği direnç R ile işaretlenir ve Ohm’luk direnç adlandırılır. R direncinde 
elektrik enerjisi bir yönlü ısı enerjisine dönüştüğünden AC akım devrelerinde 
aktif direnç olarak adlandırılır ve r ile işaretleniyor. Şekil 11’de reel bir bobinin 
eşdeğer devresi verilmiştir. 

𝐿𝐿 𝑟𝑟𝐿𝐿 

𝐶𝐶𝐿𝐿 

Şekil 11: Reel Bir Bobin Eşdeğer Devresi
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Bobinin esas kullanım amacı elektrik enerjisine dönüştürüp depolamaktır. 
Bobinin sarıldığı telin aktif direnci Lr ’nin (düşük frekanslarda da göz önüne 
alınması gerekir ve endüktansa seri olarak bağlanılır. Bobinin sarımları ve 
katları aralığında sızma akımlarının göz önüne alınması için LC  kapasitansı 
kullanılmıştır. Yüksek frekanslarda LC  çok büyük etki gösterdiğinden, göz 
önüne alınması gerekmektedir.

Devre analizinde bobinin esas özelliğini, yani enerjini manyetik alanda 
depolayan özelliğini taşıyan idealleştirilmiş devre elemanı endüktans kullanılır. 
Kondansatörün akımı taşıyan kısımları cr  direncine ve cL  endüktansına 
sahiptirler. Kondansatörün plakaları aralığında elektrik alanı oluşur ve burada 
alan enerjisi depolanmış oluyor ki, buna C kapasitansı denilir. Plakalar 
arasında dielektriğin ideal olmaması nedeniyle bir  geçirgenliği oluşur ki, 
ondan sızma akımlar akıyor. Yüksek ve çok yüksek frekanslarda ,   c c cr L ve g
çok büyük değerlere sahip olurlar. Düşük frekanslar devrelerinin analizinde 
kondansatörün esas özelliğini yani enerji elektrik alanında depolama özelliğini 
taşıyan, idealleştirilmiş devre elemanı gibi kapasitans C kullanılır.

3.2. Aktif Direncin Sinüzoidal Akıma Tepkisi

Şekil 13a’da = mi I sin tw  sinusoidal akımı akan r direncinin sembolü 
görülmektedir. Ohm yasasına göre direncin uçlarındaki gerilim;

Şekil 13: a) r Direnç Sembolü b) Akım ve Gerilim Fazlarının Vektörlerinin Üst 
Üste Düşmesi c) Gerilim u , Akım i  ve Güç p ’nin Dalga Biçimleri
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Burada,

Götürülmüştür. (48) ifadesi r direnci olan devre kısmı için Ohm yasasına akım 
ve gerilimin tepe değerleri için yazılacaktır. Bu ifadenin her iki yönü 2 ’ye 
bölünürse etkin değerler için Ohm yasasının ifadesi elde edilmiş oluyor.

veya kompleks şekilde,

(48) ifadesinden görünür ki, akım ve gerilimin başlangıç fazları aynıdırlar, yani
kompleks yüzeyde onları karakterize eden vektörler üst üste düşüyor (Şekil
13b). r direncinde harcanan gücün ani değeri (51) ifadesinden görüldüğü gibi
güç sabiti UI ve 2 kat frekansla değişen 2UIcos tw  bileşenlerinden oluşur. Şekil 
13c’de gerilim u , akım i ve güç p ’nin dalga biçimleri göz önüne alınmıştır.

3.3. Endüktansın Sinüzoidal Akıma Tepkisi:

Şekil 14a’da =i I sin tw w  sinüzoidal akımı akan L endüktansının sembolü göz 
önüne alınmıştır.

Şekil 14: L Endüktans Sembolü
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Elektromanyetik endüksiyon yasasına göre i  akımının değişmesi nedeniyle 
endüktansta özendüksiyon EMK endüklenmektedir.

Endüktansın a ve b uçları arasındaki potansiyeller farkı, 

(52)’i (53)’de göz önüne alırsak,

burada,

Bu ifadenin Ohm yasası olması için Lw  birimi Ohm olmalıdır.

İşaretleyerek, akımın akmasına direnç gösterdiği için endüktans direnci 
adlandırıyorlar. (54) ifadesinde görüldüğü gibi gerilimle akım arasında +90°  
fazlar farkı mevcuttur. Başka bir değişle gerilim fazaca akımdan 90°  ileri oluyor 
(Şekil 14b).

Endüktansta harcanan ani güç,

Gücün dalga biçiminden görüldüğü gibi birinci 1
4

 periyotta güç pozitiftir. Yani

endüktans kaynaktan aldığı elektrik enerjisini manyetik alan enerjisi şeklinde 

kendi de depolar. İkinci 1
4

 periyotta endüktansın manyetik alanında depolanmış

enerji elektrik enerjisine dönüştürülerek kaynağa pompalanır. Böylelikle 
endüktans kaynak enerjisini harcamıyor, endüktansla kaynak arasında enerji 
alışverişi gidiyor.

3.4. Kapasitansın Sinüzoidal Akıma Tepkisi:

Şekil 15’de uçlarındaki gerilim = mu U sin tw  sinusoidal değişen C kapazitansının
sembolü göz önüne alınmıştır.
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Şekil 15: C kapasitansı

Gerilim sinüzoidal değişmesi plakalardaki yükünde sinüzoidal değişme-
sine neden olacaktır.

Kapasitans periyodu olarak dolup boşalacaktır ve üzerinden akım akacaktır.

Burada,

(60) ifadesinde eşitlik ancak
1
Cw

büyüklüğü ancak Ohm birimine sahip 

olabileceğinden bu büyüklüğü

İle işaretleyip, kapasitans direnci adlandırıyorlar. (60) ise kapasitans olan devre 
kısmı için Ohm yasasının gerilim ve akımın tepe değerleri için yazılışıdır. (59) 
ifadesinden görüldüğü gibi akımla gerilim arasında -90°  faza farkı mevcuttur. 
Başka bir değişle kapasitansın uçlarındaki gerilim faza göre akımdan 90°  geriye 
kalıyor.
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(62) ifadesinden göründüğü gibi kapasitans ile kaynak arasında enerji alış-verişi
gidiyor ve kaynaktan ek enerji istenmiyor.

Not: r direncinden farklı olarak L ve C elemanları enerji depolamak ve onu 
kaynağa pompalamak özelliğine sahip olduklarından devrenin reaktif elemanları, 
onların akıma gösterdikleri LX ve XC reaktif dirençler olarak adlandırılıyorlar.

3.5. Vektörün j ve -j’ye Çarpılması:

= ajA Ae j  vektörünü göz önüne alalım. Bu vektörün j’ye çarpılması olw saat 
ibresinin hareketinin ters yönüne 90° , -j’ye çarpılması ise o ibrenin hareketi 
yönüne 90°  döndürür (şekil 16). Şunu ispat etmek için j ve –j’nin üstel şekilde 
yazalım.

(63) ve (64) denklemleri göz önüne alınarak yazılabilir.

Şekil 16: Vektörün j ve -j’ye Çarpılması

(65) ifadesinden görünüyor ki, jA vektörü A vektöründen 90°  ileride, -jA
vektörü ise A vektörünün 90°  geride kalmaktadır.

Örnek: r = 100 Ohm direncinin uçlarındaki gerilimin 

( )120sin 30°= +u t Vw  olduğunu bilerek akan i akımını hesaplayınız ve fazör

diagramını çiziniz.
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Çözüm: Önce gerilimi üstel yazıyoruz. 
( 30 ) 30 30120 120   120

° ° °+= = =j t j j t j
m m mu J e J e e V veÜ e Vw w  elde ederiz.

Ohm yasasına göre İm 
30

30120 1,2
100

°
°

= = =
j

jm
m

Ü eÝ e
r

aranan sinüzoidal 

akım ( )1,2sin 30°= +i t Aw  olur. Fazor diyagramın Şekil 17’de verilmiştir.

Şekil 17: Fazör Diyagramı

Örnek: L=100mH değerindeki endüktans frekansı 50Hz olan 
( )120sin 45°= -u tw  olan sinusoidal kaynağa bağlanmıştır. i  akımını bularak

fazör diagramını çiziniz.
Çözüm: Önce endüktans direnci hesaplanır. 

32 2 50*100*10 31,4 -= = = =LX L fL Ohmw p p

Gerilim üstel şekle dönüştürülür.

elde 
edilir. Ohm yasasına göre akımın tepe değerinin modülü,

20 0,637 
31,4

= = =m
m

UI A
Lw

Endüktansdaki gerilim akımından 90°  ileri düştüğünden akımın başlangıç fazı

Fazor diagramı Şekil 18’de verilmiştir.
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Şekil 18: Fazör Diagramı

Örnek: C=200mF olan kapasitans 0,5 ( )=i cos t Aw  kuralı ile değişen akım 
kaynağına başlanmış. Kapasitansın uçlarındaki gerilimi hesaplayarak, fazor 
diagramını kurunuz. f=300Hz götürmeli.

Çözüm: Önce akımın ifadesini ( )0,5 0,5sin 90°= = +i cos t t Aw w  
şeklinde yazarak akımın kompleks tepe değeri belirlenebilmektedir.

Kapasitansın sinüzoidal akıma gösterdiği direnç ise

(60) ifadesine göre

Kapasitansın uçlarındaki gerilim ise akımdan fazca 90°  geri kaldığına göre 

Yani aranan gerilim

( )0    sin 0 1026,5 ( )
° °= = = + =j

m m m mÜ U e U ve yau U t sin t Vw w
oluyor. Fazör diagramı şekil 18’de gösterilmektedir.

Şekil 18: Fazör Diagramı
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4. Direnç, Endüktans ve Kapasitansın Seri Bağlanması:

Kaynağından beslenir. r, L ve e’nin belli değerleri için i akımının bulunması 
istenilir. Devrenin ancak kararlı rejimini inceleyeceğimizden aranan akımdan 
sinüzoidal olacaktır.

Burada akımın tepe değeri mI  ve başlangıç fazası (Ψ − φ ’nın bulunması 
istenilir. Bunun için hem gerilim, hem de aranan akım fonksiyonlarını kompleks 
üstel şekle dönüştürürüz.

Bu ifadelerde,
Y= j

m mÜ U e  geriliminin kompleks genliği,

im = Ime j(ψ - φ) akımın kompleks genliğidir.
Kirchhoff’un ikinci yasasına göre,

yazılabilmektedir. (71)’de ,    r L Cu u veu ’nin değerleri yerine konulursa

(69) ve (70) ifadeleri (72)’de yerine koyulursa,
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İfadesi elde edilir. Matematikte belli kurallara göre (73) ifadesi

(74) ifadesinde integral ve diferansiyel işlemleri yapıldıktan ve eşitliğin her iki
tarafı j te w ’ye bölündükten sonra elde edilir.

Seri bağlanmış r, L ve C devresinin kompleks direnci ve ya empedansı adlandırılır 
ve aşağıdaki şekillerde de yazılabilir.

Bu ifadelerde,
zcosφ = r ⇒ kompleks empedansı aktif
zsinφ = x ⇒ kompleks empedansı reaktif 

kısımlarını belirlemektedir. z ise kompleks empedansın modülü, j  ise argüman 
olarak  ifadelerinden belirlenirler. (78) ifadesi (76) 
ifadesine konulursa kompleks genlikler için Ohm yasasının ifadesi alınır.
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(79) ifadesinin her 2 tarafı 2 ’ye bölünürse kompleks etkin değerler için Ohm 
yasasının ifadesi elde edilir.

(79) ifadesinde görünüyor ki, devrenin giriş empedansı kompleks gerilimin,
kompleks akıma orantısı gibi belirlenebilir. (79) ifadesinden

veya

Şekil 20: a)  ( 0)> >L CX X j  Durumu İçin, b) ise  ( 0)< <L CX X j  
Durumu İçin Devrenin Fazör Diagramları

Şekil 20.a’da  ( 0)> >L CX X j  durumu için, şekil 20.b’de ise  ( 0)< <L CX X j  
durumu için devrenin fazör diagramları göz önüne alınmıştır. Şekillerden 
göründüğü gibi kenarları  Ür = rİ, ÜL + ÜC = ± jXİ ve Ü = Zİ olan bir dik üçgen 
elde edilmiştir. Böyle bir üçgene gerilimler üçgeni denilir. Bu üçgenin katetleri 
gerilimin aktif ve reaktif bileşenlerini belirlemektedir.

Gerilimler üçgeninin tüm kenarları ortak çarpım İ’ye bölünüp alınan üçgen saat 
ibresi yönünde Y -j  açısı kadar döndürülürse dirençler üçgeni elde edilir.
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Şekil 21: a)  ( 0)> >L CX X j  durumu için, b)’ ise  ( 0)< <L CX X j  
durumu için dirençler üçgeni

Şekil 21.a’da  ( 0)> >L CX X j  durumu için, şekil 21.b’de ise  ( 0)< <L CX X j  
durumu için dirençler üçgeni göz önüne alınmıştır. Dirençler skaler büyüklük 
olduğundan onları karakterize eden hat parçalarının uçlarına ok konulmamıştır. 
Devrede C kısa devre edilirse devre için Ohm yasası, (80) ifadesine göre

Şeklini değişmiyor. Devrenin empedansı ise 

Burada
2 2= Lz r X     kompleks empedansın modülü,

=
Larctg

r
wj      kompleks empedansın argumentidir. 

Devreden akan akım

Şekil 22: Seri r, L Devresinin Fazör Diagramması – Dirençler Üçgeni
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Şekil 22.a’da seri r, L devresinin fazör diagramı Şekil 22.b’de ise dirençler 
üçgeni görülmektedir. Devrede L kısa devre edilirse devre için Ohm yasası, (84) 
ifadesine göre

Şeklini değişmiyor. Devrenin empedansı ise

Oluyor ki, burada
2 2= Cz r X     kompleks empedansın modülü,

1-
= arctg

Cr
j

w
     kompleks empedansın argumentidir. 

Devreden akan akım

veya

Örnek: Cebirsel şekilde verilmiş

a) 3 2; )2 3; )4 5; ) 6 2; ) 0,2 0,4; )10 0,8+ + - - - - + -j b j c j d j e j f j
kompleks büyüklükleri üstel ve kutupsal şekillerde yazınız.

Çözüm:
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1. Giriş

Kalite, ortaya çıkarılan ürünün; işverenin ya da müşterinin isteklerini 
karşılayabilme kapasitesidir. İşverenin üretimde istediği kalite ve 
müşterinin sunulan üründen memnun olması amacıyla yapılan 
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harcamalara ise kalite maliyeti adı verilmektedir. Dolayısıyla kalitenin maliyeti 
de işveren ya da müşterinin beklentilerine bağlıdır. İnşaat sektörüne bakıldığında, 
kalite maliyetlerinin belirlenmesi, yapı sürecinde ölçülmesi veya ortaya 
çıkarılması oldukça zordur. Fakat kalite yönetimi inşaat sektöründe kesinlikle 
olmalıdır. Maliyet açısından ve kalite yönetimin uygulanması açısından temel 
prensip, ilk seferde ve hatasız üretmek olmalıdır (Kanıt, 2005). Genel çerçevede 
incelendiğinde bir yapı uygulamasının kalitesini belirleyen dayanıklılık, estetik, 
ekonomi, kullanışlılık gibi unsurların önceliği yapının türüne, proje özelliklerine 
ve inşa özelliklerine göre farklılık gösterebilecektir. Bir yapının kalitesini 
etkileyen unsurları çoğaltacak olursak; performans, işlevsellik, özellikler, 
güvenilirlik, uygunluk, dayanıklılık, faydalılık, estetik, görünen (algılanan) kalite 
olarak sıralayabiliriz. Şekil 1’de kalitenin bazı tanımları gösterilmiştir (Boydaş, 
2007). Kalitesizlik-maliyet incelemesi yapacak olursak: kalitesiz üretim, daha 
çok maliyeti azaltmak için tercih edilen bir yöntemken genellikle dolaylı olarak 
maliyeti artırmaktadır. Değiştirme, yenileme vb. sonuçları ile üreticiyi zarara 
sokabilmektedir. Bu sebeple kaliteyi yönetmek üretici açısından hem kazanç ve 
prestij sağlayacak hem de müşteri odaklı memnuniyeti arttıracaktır.

Şekil 1. Bazı Kalite Tanımları

2. Toplam Kalite Yönetimi

Kalite yönetimi, kalitedeki evrimin sonucudur. Walter Shewhart tarafından 
1920’lerin başında ürün kalite kontrolünün istatistiksel teori ile uygulanmasıyla 
başlamıştır. Daha sonra 1940’larda Deming, Juran, Feigenbaum ve Crosby gibi 



INŞAAT SEKTÖRÜNDE KALITE YÖNETIMININ ÖNEMI VE YERI     71

Amerikalılar tarafından yönetilen konsept Japonya’da daha da geliştirilerek 
kalitenin dört evrimsel aşaması olan organizasyon içindeki tüm konuların 
kalitesine odaklanılmıştır. Bunlar, denetim, kalite kontrol, kalite güvenceleri 
ve ardından toplam kalite yönetimidir. Kalite yönetimi, müşteri beklentilerini 
karşılayan kalite beklentilerini karşılama felsefesidir. Toplam kalite yönetiminde 
(TKY) kalite düzeyi müşteriler tarafından belirlenir (Woon, 2001). Deming 
Ödülü ve Malcolm Baldridge Ulusal Kalite Ödülleri (MBNQA) ISO 9000 serisini 
içeren kalite standartları, Kalite Yönetimi’ni oluşturan ilkeleri ve süreçleri 
belirtmektedir. Şekil 2’de, Kalite yönetiminin sekiz ilkesini özetlemektedir 
(Black ve Porter, 1996).

Şekil 2. Kalite Yönetimi İlkeleri

Kalite yönetiminden yararlanmak için öncelikle organizasyon düzenli ve 
uygulamada süreklilik olmalıdır (Harrington, Voehl ve Wiggin, 2014). Dünya 
çapında rekabet gücünü artırmak için kalite yönetimi, uygulamalı bir süreç 
olarak kullanılmıştır (Huarng ve Chen, 2002). Kalite yönetimi, Ghobadian ve 
Ghallear (1987)’a göre performansı iki şekilde artırabilir. Kısa vadede, premium 
fiyatlandırma yoluyla karlılığı, uzun vadede ise pazar payını artırmaktır. Fakat 
genel anlamda stratejik kalite arayışından yararlanılarak finansal performans 
ve pazar payını artırmak hepsinin bütünü olarak kabul edilebilir (Ardıtı ve 
Günaydın, 1997). Bununla birlikte yanıt hızı, üretkenlik, müşteri hizmetleri ve 
ürün kalitesi üzerinde olumlu etki sağlayabilir.

Özellikle kalite yönetimini başarıyla uygulayan inşaat sektöründeki 
firmalar, işgücünün yeniden yapılanmasını, işgücünü, uygunsuzlukları, genel 
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proje programını iyileştirebilir ve pazar payını artırabilir (Jong, Sim, Lew ve 
Nonino, 2019). 

Bunun yanı sıra inşaat sektöründe TKY’nin şirket itibarını artırılabileceğini, 
önemli pazar payı kazanılabileceğini ve müşteri memnuniyetini sağlanabileceğini 
de kanıtlamıştır (Likita vd., 2018). Kalite yönetimi, uzun vadeli faydalar 
sağlayan bir felsefedir. Kalite yönetiminin başarıyla uygulandığını gösteren 
birçok durum vardır.

2.1.  ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Standardı

Ürün ya da hizmet üreten, ölçeği ne olursa olsun hemen hemen tüm 
organizasyonlar bu standarttan haberdardır. ISO 9001 nedir sorusuna cevap 
olarak ise; ISO 9001 kalitenin sürdürülebilirliği için bir yönetim sistemi ortaya 
koyan ve Uluslararası Standardizasyon Örgütü tarafından yayınlanmış bir 
standarttır. ISO 9001; fonksiyonu, kullanım kolaylığı ve basit gereksinimleri 
nedeni ile ön planda olan bir standart olarak karşımıza çıkmaktadır. ISO 
9001 tüm yönetim sistemi standartlarının merkezi olarak düşünülebilir. Belli 
uygulama organizasyonu vardır.

ISO 9001 uygulama organizasyonu;

➢ Hakkıyla uygulanan bir yönetim sistemi ile organizasyonda firenin ve iş
gücü kaybının az olması,

➢ Etkinliğin ve verimliliğin artırılması,
➢ Müşteri memnuniyetinin artırılması,
➢ Çalışanların bağlılığının ve motivasyonunun artırılması gibi faydalar

sunmaktadır.

Ayrıca her süreçte izlenebilirliğin teşhis edilmesi ve hesap verebilirlik de önemli 
bir çıktıdır. Risk temelli bir standart olan ISO 9001 ile kurum, risk ve fırsatları 
önceden analiz ederek değişen durumlara hızlı bir adaptasyon yeteneğine 
kavuşacaktır. 

2.2.  Toplam Kalite Yönteminin Temel Prensipleri

Müşterinin alacağı hizmetten ya da üründen memnun kalması ve sürekli kalitenin 
pozitif ivme ile artması TKY’nin temel ilkesidir. Toplam kalite yöntemindeki 
asıl gaye müşteri memnuniyetine yöneliktir. Bu kapsamda, planlanan işte 
yararlanılan metotların devamlı olarak iyileştirilmesi hedeflenmelidir (Juran, 
1962). 
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2.3.  Mal sahibinin Üretimden Tatmin Olması 

İnşaat firmalarının ya da uygulayıcıların temel fonksiyonu müşterinin ihtiyaçları 
doğrultusunda bina, sosyal yapılar ve diğer tesislerin inşasını sağlamaktır. 
Toplam kalite yönetimi sisteminin amacı ise müşterinin ulaşmak istediği 
yapıları en etkin ve uygun bir biçimde sağlamak için gereksinimleri tespit 
ederek yapının inşasını sağlamaktır. Şekil 3’te inşaat projesinde akış diyagramı 
gösterilmiştir (Ardıtı ve Günaydın, 1997). Yapıyı temin etme sürecinde kalitenin 
sağlanması ve müşterinin memnun edilmesi yapıdaki hataları azaltır ve pahalı 
geri dönüşlere sebep olmaz. Bu durum her iki tarafın da tatmin olması demektir. 
İnşaat proje aşamasındayken mal sahibi, yapıyı tasarlayan tasarımcı ve yüklenici 
üç aşamalı bir sorumluluğa sahiptir. Bu sorumluluklar sırasıyla tedarik, işleyici 
ve müşteridir (Juran, 1962). Bu tanımlamalar ile birlikte inşaat sürecinde bir 
üretim süreci var denilebilir.

Şekil 3. Tipik bir inşaat projesi akış diyagramı

2.4.  Yapılarda Kalitenin Artırılması 

Toplam kalite yönetiminde hem yenilikçi olmak yani mevcut kullanılan 
yöntemlerin gelişmesi aşamasında piyasa koşulları doğrultusunda takipçi 
olunarak gerekli tedbirleri almak hem de bu teknolojileri firma bünyesinde 
uygulamak kalitenin artırılmasında pozitif anlamda katkı sağlayacaktır (Imai 
ve Kaizen, 1986). Toplam kalite yönetimi bünyesinde yenilikçi yaklaşım inşaat 
performansında yüksek büyümeler getirebilir. Doğal olarak inşaat endüstrisi de 
genellikle üretim aşamalarının kolaylaştırılması ve geliştirilmesi ile doğrudan 
ilgilidir. Bu konuda temel amaç maliyetin azaltılmasıdır. Geliştirici çözümler 
uygulanarak yapı kalitesinin artırılacağı gibi maliyeti de azaltabilir (Naimi, 2016).
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3. Örnek Bir Kalite Planının İncelenmesi

Bu bölümde yurtdışında inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir Türk yüklenici 
firmanın hazırlamış olduğu kalite planı yüzeysel olarak incelenmiş, konu 
başlıkları ve içerikler hakkında bilgi verilmiştir. İncelenen Kalite Yönetim 
planının ana başlıkları aşağıda listelenmiştir;

● Kapsam
● Referanslar
● Terimler ve Tanımlar
● Kalite Yönetim Sistemi
● Yönetimin Sorumlulukları
● Kaynak Yönetimi
● Projenin Yürütülmesi
● Ölçüm, Analiz ve İyileştirme

3.1.  Kapsam

Bu kalite planının amacı, şehir genelinde Eğitim Binaları İnşaatını, belirlenmiş 
Uluslararası ve ilgili ülkenin ulusal standartları, prosedürleri ve yürürlükteki 
tüm düzenleyici gerekliliklere uygun olarak inşa etmektir. Kalite Planı, projenin 
tedarik, saha mühendisliği, inşaat ve devreye alma aşamaları ile ilgilidir. 

3.2.  Referanslar

● X YAPI Şirketi kalite el kitabı
● ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri – Gereksinimler

3.3.  Terimler ve Tanımlar

Bu Kalite Planının amacı doğrultusunda, ISO 9001:2008’de verilen terim ve 
tanımlara ek olarak aşağıdaki terimler ve tanımlar da yer almaktadır:

İşveren: Y YAPI ŞİRKETİ
Müteahhit: X YAPI ŞİRKETİ
Sözleşme: Proje için hizmetlerin sağlanması ve kurulumu ile ilgili X ve Y Yapı 

şirketleri arasındaki sözleşmeler
İş: X YAPI Şirketi tarafından Sözleşme kapsamında yapılacak tüm işler
Proje: Şehir Genelindeki Eğitim Binaları İnşaatının tedariki, inşası, test 

edilmesi ve devreye alınması
Diğer Tanımlar:
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● Kalite Planı (QP): Belirli bir projeyle ilgili belirli kalite uygulamalarını,
kaynaklarını ve faaliyet sırasını belirleyen bir belgedir.

● Kalite Sistem Prosedürleri (QSP): Bir kalite faaliyetinin nasıl
gerçekleştirileceğini belirten veya açıklayan bir belgedir.

● Çalışma Prosedürleri (WP): Bir iş etkinliğinin nasıl gerçekleştirileceğini
belirten veya açıklayan belgedir.

● Denetleme ve Test Planı (ITP): Denetleme ve test faaliyetlerini planlayan,
özelliklerini, yöntemlerini, kabul kriterlerini asgari olarak tanımlayan,
muayene ve test sonuçlarının kayıt altına alınmasını sağlayan bir belgedir.

● Denetim Görevi Paketi: Satın alınan malzemenin/ekipmanın ayrıntılarını
ve satıcı/alt satıcı tesisinde tüm denetimi gerçekleştirmek için gereken
kalite gereksinimlerini içeren bir dizi belge.

● Kalite Sistemi: Kalite yönetimini uygulamak için gerekli organizasyon
yapısı, prosedürler, süreçler ve kaynaklar.

● Bekleme Noktası: Muayene veya test, QC organizasyon temsilcisi
katılmadan devam edemez.

● Tanık Noktası: QC organizasyonuna kendi tercihlerine bağlı olarak
denetim veya teste katılma fırsatı sunan bir noktayı tanımlar.

Kısaltmalar: 
● GM - Genel Müdürü
● PM - Proje Yöneticisi
● CM - Şantiye şefini
● EM - Mühendislik Müdürü
● Proc M - Satın alma Müdürü
● QCM - Kalite Kontrol Müdürü
● SM - İş Sağlığı ve Güvenliği Yöneticisi

3.4.  Kalite Yönetim Sistemi

Bu başlık altında;
● Genel Gereksinimler
● Dokümantasyon Gereksinimleri

➢ Genel
➢ Kalite Planı
➢ Belgelerin Kontrolü
➢ Kayıtların Kontrolü

başlıklarına değinilmiştir. 
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3.4.1. Genel Gereksinimler 

● Bu bölümünde X YAPI Şirketinin geliştirdiği, KYS’yi uygulamak için;
süreçlerin etkili bir şekilde çalışmasını ve kontrolünü sağlamak için
gereken süreç; bu süreçlerin etkin bir şekilde işletilmesini ve izlenmesini
desteklemek için gerekli bilgilerin mevcudiyeti; planlanan sonuçlara ve
sürekli iyileştirmeye ulaşacak eylemleri uygulamak için gerekli ölçüm,
izleme ve analiz yöntemleri Tablo 1’de verilmiştir.

● X YAPI bir kalite el kitabı geliştirmiştir ve çeşitli projelerde geçerli olan
standart süreçleri tanımlamak için kontrol prosedürleri belirlemiştir.

● İşin bazı kısımlarının alt yükleniciye verilmesi durumunda, alt yüklenicinin
işin bir kısmının kalite planına yansıtılması veya bağımsız bir alt yüklenici
kalite planına atıfta bulunulması gerekir. Bağımsız bir alt yüklenici
kalite planı uygulandığında, ana yüklenici olan X YAPI’nın taşeronun
faaliyetlerini nasıl kontrol etmeyi planladığı konusunda ayrıntılı bir
prosedür geliştirmesi gerekir.

● Bu projedeki alt yükleniciler bu Kalite Planı kapsamında iş yapmayı
kabul etmiş olacaklardır. Satınalma Yöneticisi, alt yükleniciler tarafından
gerçekleştirilen hizmetlerin kapsamını bu kalite planının gerekliliklerine
dahil edecektir. QCM, bu tür iç denetimleri her proje aşamasının %15 ve
%60 oranında tamamlanması aşamasında gerçekleştirecektir. Uyumsuzluk
olması durumunda, X YAPI’nın ve İş verenin memnuniyeti sağlanacak ve
gerekli kayıtlar tutulacaktır.

3.4.2. Dökümantasyon Gereksinimleri 

● Genel

A-X YAPI KYS için aşağıdaki belgeleri oluşturmuştur;
➢ Kalite el kitabı
➢ Bu Kalite Planı
➢ Belgelenmiş Prosedürler

B-Planlama, operasyon ve süreç kontrolü dokümantasyonu;
➢ Muayene ve test planları
➢ Yöntem Tanımları
➢ Dahili incelemelerin kayıtları
➢ Muayene ve test raporları
➢ İç/dış denetim raporları ve düzeltici faaliyetler
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C- Etkili planlama operasyonu ve kontrol kayıtları sağlamak için kullanılan
diğer belgeler;

➢ Sözleşme belgeleri
➢ Proje planlama ve kontrol dokümanları
➢ Teknik ve inşaat dokümanları
➢ Satınalma ve taşeronluk belgeleri
➢ Kalite kayıtları
➢ İşveren ile yazışmalar
➢ Toplantı tutanağı ve raporlar

● Kalite Planı
X YAPI bir Kalite Planı oluşturur ve sürdürür.  Bu Kalite Planı, Kalite
Yönetim Sistemi’nin kapsamını ve ISO 9001:2008 gerekliliklerine yönelik
herhangi bir istisnayı tanımlar. İş faaliyetlerini kapsayan prosedürleri ve
belgeleri içerir. Kalite yönetim sisteminin kapsamına giren süreçlerin ve
etkileşimlerinin bir tanımını içerir.

● Belgelerin Kontrolü
A Kalite Planı, referans alınan prosedürler, Muayene ve Test Planları

kontrol edilen belgelerdir. QCM, ortaya çıkabilecek sorunların ve 
sonraki değişikliklerin, Kalite Planını onaylamaya yetkili mekanizma 
tarafından kabul edilmesini sağlamaktan sorumludur.

B Kalite Yönetim Sistemi için gerekli olan belgeleri kontrol etmek için 
dokümante edilmiş bir prosedür oluşturulmuştur.  Proje belgeleri saha 
ofisi veya merkez ofiste muhafaza edilecektir.

C Bu dosyalara erişim, yalnızca bilmesi gerekenler temelinde proje 
katılımcıları ile sınırlı olacaktır. 

D EM, İşverene göndermeden önce sözleşmeye uygunluk açısından tüm 
proje belgelerini incelemekten sorumludur. Bu gözden geçirme her bir 
madde üzerinde imza ile belirtilecektir.

E Onaylayıcı tarafından harekete geçilmesini gerektiren durumları 
izlemek için belirli yöntemler kullanılacaktır.

F İnşaat için düzenlenen belgeler, sözleşmenin gerektirdiği şekilde 
nitelikli ve yetkili kişiler tarafından onaylanacaktır. 

G As-built belgeler, EM tarafından şantiye ofisinde muhafaza edilecektir. 
Dosyanın bir parçası olarak oluşturulmuş belgelerin bir dizini 
tutulacaktır.  As-built değişiklikleri, inşaat departmanı personeli 
tarafından proje ilerledikçe kırmızı çizgiler kullanılarak açıkça 
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işaretlenerek proje belgelerine kaydedilecektir; Tüm belgelerin 
doğruluğu QCM tarafından doğrulanacak ve projenin sonunda EM 
tarafından işverene iletilecektir. 

H  Proje belgelerinin ve çizimlerin sadece en son onaylı olanları X 
YAPI personeli tarafından kullanılabilir. Kullanımına izin verilmeyen 
belgeler, geçersiz kılınan belgeler veya değiştirilen belgeler, kullanımı 
önlemek için damgalanır ve farklı bir yerde farklı bir dosyaya 
yerleştirilir. 

I İncelenmek üzere işverene iletilen tüm belgeler, iletilen öğeyi ve 
işveren tarafından yapılacak eylemi tanımlayan bir iletim formu ile 
arşivlenecektir.

J EM, sözleşmenin gözden geçirilmesinden ve işverene iletilecek 
gönderimlerin ve çıktıların belirlenmesinden sorumludur. Bu süreç, 
Doküman Dağıtım Matrisi’nin hazırlanması ve işverenin onayına 
sunulması ile başlayacaktır; Aynısının güncellenmiş versiyonu, gözden 
geçirilmek ve bilgi için Aylık Raporun bir parçası olarak işverene 
sunulacaktır.

K  Listedeki herhangi bir maddenin yetki veya onay gerektiren 
durumunu izlemek için kontroller yapılacaktır. 

L İşveren kullanımı için onaylanmış kalite planının, prosedürlerinin ve 
Muayene ve Test Planlarının bir kopyası, bu proje için çalışmanın 
yapıldığı tüm yerlerde mevcut olacaktır. 

● Kayıtların Kontrolü
A Kalite kayıtlarının tanımlanmasını, depolanmasını, geri alınmasını,

korunmasını, saklanmasını ve elden çıkarılmasını kontrol etmek için 
onaylanmış bir prosedür oluşturulacaktır.

B  Proje kayıtları, zarar veya bozulmayı önlemek ve kayıpları önlemek 
için uygun ortamda saklanmalıdır. Kayıtlar konuya, tarihe, dosya 
kategorisine vb. göre dosyalanacaktır.

C Proje kayıtlarının bir dizini dosyanın bir parçası olacaktır.  Kayıtların 
doğruluğu ve eksiksizliği sorumluluğu EM’ ye aittir.  Kayıtlara erişim 
EM’ nin kontrolü altında olacaktır. Kayıtların dosyanın bulunduğu yer 
dışındaki bir yere kaldırılması yetkili kişilerle sınırlandırılır. Arşivlenen 
dosyaları ve mevcut konumlarını belirlemeye yönelik önlemler 
belirlenecektir. 

D EM, projenin tamamlanmasından sonra işverene iletilecek kayıtları 
belirleyecek ve uygun kayıtları iletecektir. 
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E X YAPI’ nın gerekliliklere uygunluğuna ve kalite yönetim sisteminin 
etkin bir şekilde çalıştığına dair kanıt sağlayan kayıtları tanımlanmalı, 
korunmalı ve saklanmalıdır. QCM, EM ile birlikte tutulacak kayıtların, 
saklama süresinin, imha yönteminin belirlenmesinden ve bunların 
korunması için oluşturulacak düzenlemelerden sorumludur. 

Tablo 1. Ölçüm, izleme ve analiz yöntemleri

Kalite 
Süreçleri

Hedef
Hedeflere 

ulaşmak için 
riskler

Denetim İç Ölçümler

Sözleşme 
İnceleme

Projenin ve 
İşverenin 
gereksinimini 
anlayın

Deneyimsiz 
Personel 
İncelemesi, 
Gereksinimlerin 
anlaşılamaması

Dahili 
Prosedürler 
Referans 
Listesi – 
uygun KYS 
Kılavuzu 
Bölümü

Sözleşme 
gereklilikleri 
karşılandı mı?

Tedarik

Müşteri 
gereksinimlerini, 
bütçeyi ve 
zamanında 
teslimatı 
karşılayan 
malzemeler 
tedarik edin.

Kötü tanımlanmış 
talepler, Niteliksiz 
tedarikçi, zayıf 
hızlandırma, zayıf 
denetim

Dahili 
Prosedürler 
Referans 
Listesi – 
uygun KYS 
Kılavuzu 
Bölümü

Malzeme 
zamanında 
teslim edildi mi? 
Malzeme arızalı 
mıydı?

İnşaat

Müşterinin kalite, 
maliyet, estetik 
ve zaman ile 
ilgili belirtilen 
beklentilerini 
karşılamak.

Yetersiz işçiler; 
deneyimsiz inşaat 
denetçileri, uygun 
olmayan çalışma 
koşulları; anormal 
derecede katı 
gereksinimler

Görsel 
İnceleme; 
Tahribatsız 
muayene, 
Uygun 
muayene 
prosedürleri

Genel 
uygunsuzluk 
yüzdesi kabul 
edilebilir miydi?

3.5.  Yönetimin Sorumluluğu

Bu başlık altında;
● Yönetim Taahhüdü
● Müşteri Odaklılık
● Kalite Politikası
● Planlama
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● Sorumluluk, Yetki ve İletişim
● Yönetim İncelemesi

başlıklarına değinilmiştir. Bu bölümde örnek olması açısından Kalite Politikası 
başlığı incelenmiştir:

Kalite Politikası: 
X YAPI, müşterilerine sunduğu mal ve hizmetlerin kalitesi ile ilgili 

aşağıdaki politikalara sahiptir. 

● X YAPI tarafından proje yürütülmesi sırasında uygulanan Kalite Politikası,
ürün ve hizmetlerin mal sahibinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamasını ve
özellikle çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olanlar olmak
üzere geçerli normlar, şartnameler, mevzuat, talimatlar ve düzenlemeler
de dahil olmak üzere proje için belirlenen kalite gerekliliklerine uygun
olmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

● Bu Projenin Kalite Planı, İşverenin gerekliliklerine, ISO 9001:2008
standardının gerekliliklerine ve X YAPI’ nın Kalite Yönetim Sistemi’ne
uygun olarak düzenlenmektedir.

● Burada tanımlanan kalite hedefleri, proje iş süreçlerinin sürekli
iyileştirilmesi için Yönetim tarafından ölçülmeli ve gözden geçirilmelidir.

● X YAPI, projeye yetkinlik ve nitelikler açısından yeterli kaynak ayırır ve
ayrıca kalite hedeflerine ulaşmak amacıyla kilit personele yetki devrederek
sorumlulukları tanımlar. “Kalite Sisteminin uygulanması ve sürekli
iyileştirilmesi, X Yapı’nın rekabet kabiliyetini korumak ve artırmak,
işverenin gereksinimlerini karşılayan ürün ve hizmetleri yeterli niteliksel
düzeylerde, belirlenen süre içinde ve rekabetçi maliyetlerle sunmak için
esastır”.

● X YAPI Proje müdürü, projenin yürütülmesi sırasında ve tamamlanmasına
kadar Kalite Politikasını takip etmek için gereken tüm eylemleri
uygulayacaktır.

● Projede benimsenecek kalite yönetim sistemi, kaynaklar ve iş süreçleri
mevcut Proje Kalite Planı’nda belgelendirilmektedir.

● Proje Kalite Planının hazırlanması sorumluluğu, Yönetimin gerekli yetkisi,
eylem özgürlüğünü ve desteği verdiği Kalite Kontrol Müdürü’ne aittir.

Proje Müdürü, daimî organizasyon ile iş birliği içinde, işveren memnuniyetine 
ve belirlenen hedeflere ulaşmak için sistemin sürekli iyileştirilmesinin 
uygulanmasından sorumludur.
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3.6.  Kaynak Yönetimi

● Kaynakların Sağlanması
Genel Müdür, Proje Yöneticisinin yardımıyla, gözetim fonksiyonları 
da dahil olmak üzere organizasyonel ve proje ihtiyaçlarını 
değerlendirmekten ve KYS’nin süreçlerini uygulamak ve 
iyileştirmek için gerekli kaynakların sağlandığından emin olmak ve 
İşveren memnuniyeti konularını zamanında ele almak için kaynak 
gereksinimlerini geliştirmekten sorumludur. 

● İnsan Kaynakları:
o Genel:

X YAPI, projeye uygulanabilir eğitim, öğretim, beceri ve deneyim
temelinde yetkin personel atayacaktır. Bu projeye atanan tüm
personel, mevcut piyasa koşulları altında mümkün olduğu ölçüde, mal
sahibi tarafından talep edilen asgari nitelik ve deneyim seviyelerini
karşılayacaktır; İstisnalar gerekirse mal sahibinden talep edilecektir.
Proje Yöneticisi, projeye atanan personelin yetkinlik düzeyine yönelik
herhangi bir müşteri gereksinimini belirlemek ve alt yükleniciler de
dâhil olmak üzere personel atamalarının gereksinimleri karşıladığından
emin olmak için sözleşmeyi gözden geçirmekten sorumludur.

o Yetkinlik, Farkındalık ve Eğitim:
QC Yöneticisi, eğitim ihtiyaçlarını belirlemekten ve eğitimin
gerçekleştirilmesini sağlamaktan sorumludur.  Gerekli yetkinliklere
sahip olmayan personel, resmi, gayri resmi veya işbaşı gibi eğitimler
almalıdır.  X YAPI, yetkinlik ihtiyaçlarını karşılamak veya harici eğitim
kaynaklarını kullanmak için uygun görülen eğitimi sağlayacaktır.

X YAPI, seminerin etkinliğini periyodik iç denetimler,
çalışanların neden olduğu hataların, ihmallerin, yeniden işlemelerin
ve uygunsuzlukların gözden geçirilmesi ve analizi yoluyla
değerlendirecektir.

X YAPI çalışanları ve alt yükleniciler, proje başlangıç toplantıları,
proje pozisyon tanımları, proje organizasyon şemaları, bültenler,
performans değerlendirmeleri ve diğer farkındalık geliştirme
araçları aracılığıyla proje kalite gereklilikleri ve iş faaliyetlerinin
kalite hedeflerine ulaşılmasına nasıl katkıda bulunduğu konusunda
bilgilendirilmelidir.
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● Altyapı:
X YAPI, projenin yazılım ve donanım ihtiyaçları da dahil olmak üzere 
geçici ofis ve tesisleri ile ilgili olarak iş hedefine ulaşması ve proje 
gereksinimlerini karşılaması için uygun bir çalışma ortamı sağlar.

3.7. Projenin Yürütülmesi

Bu başlık altında;
● X YAPI ile ilgili süreçler

➢ Çalışmalar kabul kriterlerine uygun olması halinde yürütülecektir.
➢ Sürecin uygunluğunu ve sonuçta ortaya çıkan işi onaylayan kayıtlar

QC Yöneticisi tarafından tutulacaktır. Kayıtlar şunları içerir;
• Denetim raporları ve Sertifikaları
• Eğitim raporları
• İç kalite tetkik sonuçları
• Yönetim incelemelerinin kayıtları

● İş Veren ile ilgili süreçler
➢ Proje gereksinimlerinin belirlenmesi
➢ Proje gereksinimlerinin gözden geçirilmesi
➢ Müşteri iletişimi
➢ Proje Yöneticisinin, mal sahibinin geri bildirimlerinin/şikâyetlerinin

değerlendirilmesinden ve bunlara yanıt verilmesinden sorumlu olması.
● Satın Alma

➢ Satın alma süreci
➢ Satın alma bilgileri
➢ Satın alınan ürünün doğrulanması

● Üretim ve Hizmet Sunumu
➢ Saha faaliyetleri sırasında iş sürecinin kontrolü
➢ Üretim iş süreçlerinin doğrulanması
➢ Ürün tanımlama ve izlenebilirlik
➢ Ürün Koruma

3.8.  Ölçüm, Analiz ve İyileştirme

Bu başlık altında;
● Genel gereksinimler
● İzleme ve ölçüm
● Uygun olmayan ürünün kontrolü
● Verilerin analizi
● Geliştirme
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3.9.  İncelenen Kalite Planının Genel Özeti

Bu plan sayesinde, özetlersek;
● İşin kapsamı hakkında genel bilgiler verilir.
● İş sürecinde hangi referansların kullanılacağı hakkında bilgiler verilir

(ISO-9001, şirketin hazırladığı kalite el kitabı v.b.).
● Terimler ve tanımlar açıklanarak sözleşmenin tarafları ve işin tanımı

açıkça belirtilir. Kalite yönetim planında bahsedilecek ve görev tanımı
belirlenecek şirket yöneticilerinin hangi pozisyonlar olduğu ve pozisyon
kısaltmaları belirlenir.

● Kalite yönetim planının nasıl yürütüleceği, belgelerin nasıl düzenleneceği
ve kayıtların nasıl saklanacağına kadar ayrıntılı olarak kurallar belirlenir.

● Yönetimin ve şirket içinde bulunan şirket yöneticilerinin sorumlulukları
ayrıntılı olarak belirlenir (iş sağlığı ve güvenliği, kalite politikası, hangi
yönetmeliklere uygun imalatlar yapılması gerektiği v.b.).

● Kaynak yönetiminin kuralları detaylı olarak belirlenir (Her türlü fiziki
malzemenin yanı sıra insan kaynaklarının nasıl bir yönetim anlayışı ile
temin edileceği, devamında uygun çalışma şartlarının nasıl oluşturulacağı
gibi detaylı kurallar belirlenir).

● Projenin yürütülmesi aşamasında kullanılan malzemelerin uygunluğunun
nasıl onaylanacağı, satın alımlarının ne şartlarda yapılabileceği, işlerin
hangi kademelerde uygunluğunun kontrol edilmesi gerektiği, uygun ise
nasıl bir yol izleneceği, uygun değilse nasıl bir yol izleneceği gibi tüm
süreçler planlanarak kuralları belirlenir.

● İmalatların tamamlanmasının akabinde gerekli kontrollerin nasıl
yapılacağı, verilerin analiz edilerek süreçle ilgili geliştirmelerin nasıl
yapılacağı hakkında kurallar belirlenir.

4. Sonuçlar

Kaliteli üretim ile birlikte iyi yönetim ve organizasyonun da şirketin bir 
parçası olması gerekmektedir. Aksi halde zaman içinde müşteri ya da işveren 
beklentilerinde, ürün tedariğinde, çalışanlarda ya da üretim teknolojilerinde 
meydana gelebilecek değişimler kaliteyi olumsuz etkileyebilir. Bu sebeple 
başarıya ulaşabilmek için müşteri tarafından ürüne ya da firmaya duyulan 
inanç, güven ve memnuniyetin kazanılması gerekmektedir. Belirli beklentileri 
karşılamak ve hatta aşmak müşterinin beklediği durumdur. Dolayısıyla 
firmalarında kendilerini her anlamda geliştirebilmeleri için belli bir plan ve 
program dâhilinde hareket etmeleri gerekmektedir. Kalite planı hazırlamanın ve 
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iş sürecinde bu plana gereken önemi vererek uygulamanın işverene, yükleniciye, 
alt yükleniciye, müşavir firmalara ve yapılan işin kalitesine olumlu yönde çok 
önemli katkıları olacaktır. Bir önceki bölümde inşaat sektöründe faaliyet gösteren 
X YAPI firmasının kalite uygulama aşamalarından bahsedilmiştir. Bu tarz 
uygulamalar, ülkemizde diğer firmalara örnek olarak ürün ve hizmet kalitesinin 
artırılması konusunda oldukça önemlidir. Firmaların çalıştıkları sektöre uygun 
bir kalite yönetim planı olması son derece yararlı olacaktır. Prosedür artışı ve 
zaman kaybı gibi negatif yönleri olmasına rağmen bu tarz uygulamalar uzun 
vadede şirketin itibarında ve bilançolarında olumlu etki yaratabilecektir.

Sonuç olarak inşaat sektöründe kalite yönetimi uygulamalarının 
avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz; 

➢ Rekabet gücü ve pazar payını artırır.
➢ Çalışma hayatının kalitesini artırır.
➢ Kültür değişimi imkânı sağlar.
➢ Müşteri (dış) tatmini sağlar.
➢ Çevresel kalite anlayışı oluşturur.
➢ Tedarikçilerin kalitesinin artışını sağlar.
➢ Ürün/hizmet kalitesini artırır.
➢ Yönetim gücünü artırır.
➢ Müşteri memnuniyetini artırır.
➢ Şirket içi iletişimi artırır.
➢ Hatalardan ve eksiklerden kaynaklanan tekrar yapma ve düzeltme

maliyetini azaltır.
➢ Verimliliği artırır.
➢ İşveren kaynaklı olmayan gecikmeleri azaltır.
➢ Değişiklik ve gecikmelerin etkisini kolayca ölçme ve belgeme olanağını

artırır.
➢ İhtilafları azaltır.
➢ İhtilaflara ilişkin belgelerin daha kolay ve güvenilir hazırlanabilmesini

sağlar.
➢ Benzer işlerin daha kolay planlanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlar.
➢ İşveren, tasarımcı, ortaklar vb. arasındaki bilgi akışını kolaylaştırır.
➢ Veri alma ve saklamayı kolaylaştırır.
➢ Taşeron ve tedarikçilerin daha etkili bir biçimde kontrolünü sağlar.
➢ Planlama ve kontrol sistemlerinin önem kazanmasını sağlar.
➢ Çalışanların yeteneklerini daha etkin biçimde ortaya koymasını sağlanır.
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➢ Eğitimler ile çalışanların yetkinlikleri artar.
➢ İç denetimlerin artması sonucuyla sistemin sürekli iyileştirilebilir olmasını

sağlar.
➢ Firmanın piyasadaki prestijini artırır.
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1. Giriş

Ahşabın yapı malzemesi olarak kullanılması beton ve çeliğe kıyasla 
çok daha eskilere dayanır. İlkçağlardan itibaren insanoğlu barınma 
amacıyla ağaç kavuklarını kullanmış ve daha sonra teknolojik 

gelişmelerle beraber ahşabı daha fonksiyonel yapı malzemesi olarak kullanmaya 
devam etmişlerdir. Orta Asya’da uzun yıllar göçebe ve yarı göçebe hayat 
süren Türklerin yapı ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları çadırların 
iskeletlerinin de ahşap olduğu bilinmektedir. 19. yüzyıl başlarına kadar ahşabın 
yapıda kullanılma teknikleri çok fazla gelişme göstermemiştir. 19. yüzyılda 
Sanayi Devrimi’nin etkisiyle teknolojik gelişmelerle beraber yeni ürünlerin 
yapı sektöründe kullanılması, taş ve tuğla sistemlerin yaygınlaşması, çelik ve 
betonarme sistemlerin ortaya çıkıp uygulanmaya başlanması sonucu ahşabın 
yapılarda taşıyıcı malzeme olarak kullanılması azalmıştır.

* Çalışma, Murat YÜNCÜLER’in yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
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Ahşap yapı sistemlerinin geliştirilmesi ve yapılarda taşıyıcı iskelet olarak 
daha fazla kullanılması 20. yüzyıl başlarına rastlar. I. Dünya Savaşı öncesi 
ve savaş yıllarında değerli bir silah hammaddesi olan çeliğin yapı alanından 
çekilmesi ve savaştan sonra da çelik kıtlığının yaşanması, ahşap malzemesinin 
farklı fonksiyonlardaki yapılarda ve daha rasyonel olarak kullanılması 
zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. Bu dönemde ahşap malzemesinin 
mekanik ve fiziksel özellikleri araştırılmış, birleşim elemanları (çivi, kama, 
bulon vb.) üzerine çalışmalar yapılmış, ahşabın dış etkilere karşı korunmasını 
sağlayan malzeme ve yöntemler geliştirilmiştir (Duman ve Ökten, 1988). 
Ahşap malzemesinin yeniden organizasyonu ile ilgili geliştirilen ilk ahşap 
talaş levhalar 1908’de Avusturya’da, ilk lif levhalar 1915’te Amerika Birleşik 
Devletleri’nde, ilk yonga levhalar ise 1941’de Almanya’da üretilmiştir (Aslan, 
2008). Endüstriyel ahşap malzeme türlerinin geliştirilmesi, ahşap yapılarla ilgili 
standart ve kuralların yavaş yavaş ortaya çıkmasıyla beraber yapılarda ahşabın 
yeni kullanım alanlarının doğmasıyla sonuçlanmıştır.

Ahşabın yapı malzemesi olarak kullanımındaki ikinci büyük aşama, II. 
Dünya savaşı ve onu izleyen yıllarda olmuştur. Bu dönemde her türlü iklim 
koşulları ve rutubete dayanıklı yapay reçine tutkalının bulunması ve ahşap 
yapılarda kullanılması inşaat teknolojisi açısından reform olarak kabul edilmiş ve 
ahşabı diğer yapı malzemeleri ile yarışır hale getirmiştir. Plastik esaslı tutkalların 
bulunması ve geliştirilmesiyle beraber tutkallı lamine konstrüksiyonları ortaya 
çıkmıştır. Günümüz koşullarında statik ve mukavemet hesapların ihtiyaç 
duyacağı her türlü kesit ve uzunlukta ahşap yapı elemanlarının üretilmesini ve 
projelendirilmesini mümkün kılmıştır (Duman ve Ökten, 1988).

20. yüzyılın son çeyreğinde ahşabın diğer yapı malzemelerine oranla
çevresel avantajlarının yüksek oluşu ve gelişmiş ülkelerin insan ve çevre 
sağlığını ön planda tutan yaklaşımları ile birlikte ahşap kullanımı büyük önem 
kazanmıştır. Bu süreçte İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya, ABD, Kanada 
gibi gelişmiş ülkelerde ahşap araştırma merkezleri kurulmuş, ahşap yapılar 
yönetmelik ve standartları ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.

Türkiye’de ise gelişmiş ülkelerin aksine ahşap yapıların inşası ve 
kullanımı açısından bir gerileme gözlenmektedir. Anadolu Selçuklu ve 
Osmanlı İmparatorluğu dönemi yapılarına bakıldığında özellikle sivil mimari 
örnekleri olmak üzere pek çok mimari çözümlerde ahşabın kullanıldığını 
görmek mümkündür. 1296-1299 yılları arasında Konya Beyşehir’de inşa edilen 
Eşrefoğlu Camii ahşap direkli camilere en güzel örnektir. Bugün hala ibadete 
açık olan cami, ahşap malzemesinin üstünlüklerini bize anlatan örneklerden 
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biridir. 1898-1899 yılları arasında inşa edilen Avrupa’nın en büyük ahşap yapısı 
olarak kabul edilen Büyükada Rum Yetimhanesi binası ahşap karkas sistemle 
yapılmış çok katlı yapılara güzel bir örnektir. Ayrıca İstanbul Boğaziçi’nde 
birçok önemli ahşap yalıyı görmek mümkündür. Bu örneklerle beraber yapıların 
aynı çağın Avrupa’sındaki örneklerden daha ileri teknik ve anlayışta olduğu 
bilinmektedir (Uzun, 2018).

Günümüzde ise Türkiye’de hızlı kentleşmeye bağlı olarak artan nüfus 
dolayısıyla arsa fiyatlarının yükselmesi ve kent merkezlerindeki alan yetersizliği 
dikey mimariyi zorunlu kılmıştır. Ülkemizde, ahşap alanında teknolojik 
gelişmeler takip edilmediği ve bu alanda yeterli Araştırma – Geliştirme (Ar-Ge) 
çalışmaları yapılmadığı için gereksinimi karşılayacak kadar yüksek katlı ahşap 
yapılar yapılamamıştır. Türkiye’de geleneksel sivil ahşap mimari yapılar yerini 
yüksek katlı betonarme yapılara bırakmıştır (Avlar, 2008). Eski dönemlerden bu 
yana yapı üretiminde yer alan ahşap yapılar, üstün fiziksel ve mekanik özellikleri 
nedeniyle günümüz yapı malzemeleri arasında önemli bir yer edinmiştir. 
Uygulamasındaki büyük avantajları nedeniyle ahşap yapı uygulamaları yeniden 
gündeme gelmiştir.

2. Ahşap yapıların Dünyadaki ve Türkiye’deki Durumu

Ahşap yapı malzemesinin dünyada yaygın olarak kullanılmasına rağmen 
ülkemizde kullanımı diğer yapı sistemleri ile karşılaştırıldığında çok düşük 
düzeyde kalmıştır. Ülkemizde ahşabın yapılarda taşıyıcı iskelet olarak kullanımı, 
1940’lı yıllardan itibaren yapı ve inşaat sektöründe çimento, taş ve çelik 
malzemelerin tercih edilmesiyle beraber belirgin bir düşüş yaşamıştır. Ahşap, 
bina yapı sistemleri içinde özellikle İsveç, Norveç, Finlandiya, Kanada ve 
ABD’nin kuzey eyaletleri ile Japonya, Yeni Zelanda ve Avustralya’da Türkiye’ye 
göre çok daha fazla kullanılmaktadır. Deprem riski altında bulunan Kanada’da 
konutların ve eğitim binalarının %90’ı, Japonya’da %42’si ve ABD’nin deprem 
kuşağında yer alan bölgelerinde ise konutların %92’si ahşap taşıyıcı sistemli 
yapılardır (Akça, Akarca, Erdoğmuş ve Demirel, 2013).

Ülkemizde 100 yıl öncesine kadar ahşap yapılar geleneksel üretim 
teknikleriyle birlikte yaygın olarak üretilip kullanılmaktayken, günümüzde belirli 
sebeplerden dolayı tercih edilmemektedir. Ahşap yapılar ile ilgili ülkemizde ön 
yargılar bulunmaktadır. Ahşabın eksik ve yanlış bilgi ile tanınıyor olması ve 
yangına dayanıksızdır, sürekli bakım gerektirir, pahalıdır gibi bilimsellikten 
uzak ve ön yargılı yaklaşımlar ile ahşap talep düzeyi ülkemizde çok düşüktür. 
Ülkemizde ham maddeyi sağlayacak orman alanlarının azalması, endüstriyel 
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ormancılık ve odun üretiminin yeterince gelişme sağlayamamış olması, ahşap 
yapı üretiminde kullanılacak nitelikli ağaç türlerinin azalması ve yurt dışından 
temin edilmesinin çok pahalı olması ahşap yapı üretimini durma noktasına 
getirmiştir (Ohanesyan, 2012).

3. Ahşap Yapılarla İlgili Yönetmelik ve Standartlar

Sağlam, nitelikli ve denetlenebilir ahşap yapılar üretebilmek için belli kurallar, 
yönetmelikler ve standartlar gereklidir. Ülke koşullarında yapı üretiminin 
ne şekilde ve hangi sınırlara bağlı kalınarak yapılacağını belirten kuralların 
tasarımcı, uygulayıcı ve denetleyici tarafından bilinmesi ve uygulanması 
oldukça önemlidir (Ohanesyan, 2012).

20. yüzyılın başlarından itibaren gelişmiş ülkeler ahşap malzeme ve yapı
sistemleri ile ilgili araştırmalar yapmışlar; ahşap yapı üretiminde uyulması ve 
dikkat edilmesi gereken kuralları belirleyebilmek için dernekler kurmuşlardır. 
Bunlardan ilki 1917 yılında Almanya’da kurulan Alman Endüstrisi Standartları 
Birliği (NADI)’dir. Kuruluş, 1975 yılında Alman Standardizasyon Enstitüsü 
(DIN) adını almıştır. Alman Standardizasyon Enstitüsü, ahşap yapılarla ilgili 
ilk standardını 1933 yılında DIN-1052 (Design of Timber Structures-General 
Rules and Rules for Buildings) adıyla bir standart yayımlamıştır. 1935 yılında 
İngiltere’de Ahşap Geliştirme Derneği (TDA) kurulmuştur. Bu dernek ahşap 
yapı üretiminde uyulması ve dikkat edilmesi gereken kuralları belirleyen bir 
kaynak oluşturmuştur (Çakır, 2000). 1944 yılında Amerikan Ahşap Konseyi 
(AWC) kurulmuştur. Amerikan Ahşap Konseyi aynı yıl içinde Ulusal Tasarım 
Şartnamesi (NDS) adıyla bir teknik şartname yayımlamıştır.

Reçine tutkalının bulunması ve tutkallı ahşap ürünlerin üretiminin 
başlamasıyla beraber bu alanda yönetmelik ve kurallarla ilgili belirsizlikler ortaya 
çıkmıştır. 1952 yılında Amerikan Ahşap Yapı Enstitüsü (AITC) kurulmuştur. 
AITC, yapıştırılmış ahşap yapılarla ilgili ilk standardı 1966 yılında Ahşap Yapı 
El Kitabı adıyla yayımlamıştır.

Avrupa Birliği’nin kurulmasıyla beraber, Avrupa ülkelerinde yönetmelik 
ve standartlarda ortak mekanizma kurulması fikri ortaya çıkmıştır. 16 Nisan 
2004 tarihinde Eurocode 5: Design of Timber Structures (EN 1995-1-1:2004) 
Standardı Avrupa Standartlar Komitesi tarafından onaylanmış ve yürürlüğe 
girmiştir.  Standardın yayımlanmasıyla birlikte Avrupa ülkeleri başta olmak 
üzere dünyanın birçok ülkesi bu standarttan yararlanmış ve kendi dillerine 
tercüme edip, kendi şartnameleri içerisinde kullanmışlardır. Ayrıca Kanada, 
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Japonya, Avustralya gibi gelişmiş ülkelerde de ahşap yapılar ile ilgili araştırmalar 
yapılmış ve önemli yönetmelikler yayımlanmıştır.

Gelişmiş ülkelerde ahşap yapılar ile ilgili çağın gereksinimleri ve teknolojik 
gelişmelerin ışığında yapılmış; detaylı ve evrensel birçok yönetmelik ve standart 
bulunmaktayken, ülkemizde ahşap yapı ile ilgili yönetmelik ve standartlara 
yeteri kadar önem verilmemiştir. Türkiye’deki yönetmeliklerde betonarme, 
çelik ve yığma yapıların tasarım ve uygulamasına yönelik kurallar detaylı 
olarak belirtilirken, ahşap yapılar göz ardı edilmiştir. Ahşap yapıların tasarım ve 
uygulamasına yönelik kurallar yönetmeliklerde yüzeysel ve sınırlayıcı olarak 
aktarılmış ve çağın teknolojik gelişmelerinin gerisinde kalmıştır.

Ülkemizde ahşap yapılarla ilgili yönetmelik ve standartlar;

● TS 647; Ahşap Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları (1979)
● Genel Teknik Şartname (1985); 17. Bölüm: Ahşap İşleri Genel Teknik

Şartnamesi
● 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar

Yönetmeliği (1985)
● Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY

1997)
● Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY

2007)
● İstanbul İmar Yönetmeliği (2007)
● TS EN 1995-1-1; Ahşap Yapıların Tasarımı Bölüm 1-1: Genel Kurallar ve

Binalar İçin Kurallar (Eurocode 5)
● Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018)

3.1. TS 647 Ahşap Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları

30 Kasım 1979 yılında yayımlanan TS 647’de ahşap yapıların hesap ve yapım 
kuralları anlatılmaktadır. Standartta; ahşap malzeme ve ahşap yapılarda 
kullanılan birleşim elemanları tanımları, dayanım hesapları, boyutlandırmada 
genel kurallar, eğilmeye, çekmeye ve basınca çalışan ahşap yapı elemanlarının 
boyutlandırılması, destek ve kuşaklar, emniyet gerilmeleri ve kullanılması, izin 
verilecek sehimler ve ahşap birleşimler başlıkları yer almaktadır. TS 647’de 
emniyet gerilmeleri yöntemine göre tasarım kuralları sunulmuştur. Bu standartta 
sadece masif ahşap yapı elemanları ve kontrplaklar üzerine çalışılmış olup, 
teknolojik ahşap yapı ürünleri ve yöntemlerinden, gelişmiş yapım sistemleri ve 
birleşim elemanlarından bahsedilmemiştir (TS 647, 1979).
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3.2. TS EN 1995-1-1; Ahşap Yapıların Tasarımı Bölüm 1-1: Genel Kurallar 
ve Binalar İçin Kurallar

EN 1995-1-1:2004 Standardı Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN-European 
Committee for Standardization) tarafından 16 Nisan 2004 tarihinde onaylanmış 
ve yürürlüğe girmiştir. Standart Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 
Türkçe’ye çevrilerek 27 Aralık 2005 tarihinde TS EN 1995-1-1:2005 adıyla 
yayımlanmıştır. Eurocode 5’in, EN 1990:2002 Eurocode-Yapı Tasarım Esasları 
ve EN 1991- Yapılara Olan Etkiler standartlarının ilgili bölümleri ile birlikte 
doğrudan uygulama için kullanılması amaçlanmıştır. Eurocode 5’te tasarım 
esasları, malzeme özellikleri, dayanıklılık, yapısal analiz esasları, taşıma gücü 
sınır durumları, kullanılabilirlik sınır durumları, metal bağlantı elemanları ile 
birleşimler, bileşenler ve ahşap donanımlar, yapısal detaylandırma ve kontrol 
başlıkları yer almaktadır. Standartta taşıma gücü yöntemine göre tasarım 
kuralları sunulmuştur. Ayrıca bu standartta bir kısmi faktör yöntemi ile sınır 
durum kavramı esas alınır. TS 647’de sadece masif ahşap ve kontraplaklar 
üzerine çalışılmasına rağmen TS EN 1995-1-1’de tutkalı lamine ahşap, ahşap 
esaslı yapısal mamuller, mekanik bağlantı elemanlarıyla birleştirilen ahşap 
esaslı levhalardan oluşan binaların tasarımı ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. 

21.12.2006 tarihinde TS EN 1995-1-1 kodlu standardın dört yerinde 
düzeltme yapılmış ve düzeltme yapılan bölümler TS EN 1995-1-1/AC kodlu 
standartta yer almıştır. Ayrıca TS EN 1995-1-2’ de ahşap yapılar için yapısal 
yangın tasarımı, TS EN 1995-2’de ahşap köprülerde dikkate alınması gereken 
kurallar anlatılmıştır (TS EN 1995-1-1, 2005). 

3.3. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018)

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 18 Mart 2018 tarihinde Resmî Gazete’de 
yayımlanmış ve 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 12. 
bölümünde “Deprem Etkisi Altında Ahşap Bina Taşıyıcı Sistemlerinin Tasarımı 
İçin Özel Kurallar” başlığı altında ahşap yapılar ile ilgili kurallar anlatılmıştır. 
Bu bölümde genel kurallar, deprem etkisi altında yapısal modelleme ve hesap, 
panellerin tasarım esasları, döşemelerin tasarım esasları ve birleşimlerin tasarımı 
başlıkları bulunmaktadır. Yönetmeliğin kapsamında, deprem etkisi altında 
yapılacak tüm ahşap binaların taşıyıcı sistem elemanlarının boyutlandırılması 
ve birleşimlerinin düzenlenmesi, bu konuda yürürlükte olan ilgili standart ve 
yönetmeliklerle birlikte TBDY 2018’in 12.bölümünde belirtilen kurallara göre 
yapılacağı belirtilmiştir. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nde ahşap yapılarla 
ilgili uyulması gereken kurallarla ilgili olarak;
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● Ahşap binalarda yatay yük taşıyıcı sistemlerin depreme karşı davranışı 
bakımından kaplamalı panel sistemler ve çaprazlı panel sistemler olmak 
üzere ikiye ayrıldığı, kaplamalı panel sistemlerin de deprem etkisinin 
çivili veya vidalı OSB, kontrplak (plywood) paneller ile karşılandığı ahşap 
yapılar, deprem etkisinin tamamının çivi, vida ve bulon ile birleştirilen 
tutkallı perde ve döşeme panel elemanları ile karşılandığı ahşap binalar 
olmak üzere ikiye ayrıldığı,

● Ahşap binaların taşıyıcı perde panellerinin simetrik veya simetriğe yakın 
biçimde yerleştirilmesi ve perde panellerinin tüm katlarda üst üste gelmesi 
gerektiği,

● Bu yönetmelik kapsamında tüm yapısal ahşap elemanların dayanım 
sınıflarının ve malzeme özelliklerinin TS EN 1995’e göre belirleneceği,

● Bu yönetmelik kapsamında tasarım ve hesapların taşıma gücü yaklaşımı ile 
yapılacağı, yapılacak tasarımda kullanılacak ahşap elemanların malzeme 
özellikleri ve dayanımları için verilen malzeme güvenlik katsayılarının 
kullanılacağı,

● Ahşap yapılardaki panellerin ahşap iskeletinin ana dikmeler, ara dikmeler, 
dikmelerin altına konulacak taban kirişleri, dikmelerin üstüne konulacak 
başlık kirişleri, taban ve başlık kirişleri arasında duvarda dikdörtgen gözler 
oluşturan ve dikmeleri boyunca birbirine bağlayan yatay kuşak kirişleri, 
oluşturulan dikdörtgen gözleri üçgen gözlere bölen çaprazlar veya yatay 
yük taşıyan kaplama panellerinden oluşacağı,

● Ahşap yapıların yapısal modellemesinde, ahşap panellerin ana iskeletini 
oluşturan dikme elemanları, taban ve başlık kirişleri, ara kuşak kirişleri, 
çapraz elamanlar ve kaplama elemanlarının iki boyutlu sonlu elemanlar 
yöntemi ile ahşap döşemelerin ana iskeletini oluşturan ahşap kirişler ve 
ahşap ara kuşak kirişlerinin çubuk sonlu elemanlar ile modelleneceği,

● Tek katlı ahşap binalarda dikmeler, taban ve başlık kirişleri ile çaprazların 
enkesit boyutlarının en az 100 mm×100 mm, ara kuşak kirişlerinin enkesit 
boyutlarının ise en az 50 mm×100 mm olacağı,

● Ana dikmeler ve çaprazların kat boyunca eksiz olacağı, taban kirişleri ve 
başlık kirişlerinde dayanımı sağlamak koşulu ile ek yapılabileceği, 

● Çivi, vida veya bulon gibi birleşim elemanlarının taşıyacağı kuvvetlerin TS 
EN 1995 bölüm 8’e göre hesaplanacağı, ayrıca kaplamalı panel sistemlerin 
birleşimlerinde kenar dikmelerde çivi/vida aralığının en çok 150 mm, iç 
dikmelerde ise çivi/vida aralığının en çok 300 mm olacağı,

● Ahşap döşemelerin; ahşap döşeme kirişleri, ahşap döşeme kirişlerini 
birbirine bağlayan yatay ara kuşak kirişleri ve ahşap döşeme kaplamasından 
oluşacağı, 
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● Zemin kattaki döşeme kirişlerinin taban kirişleri üzerine, diğer katlardaki
döşeme kirişleri ve çatı makaslarının başlık kirişleri üzerine oturtulacağı,
çivili, vidalı, bulonlu veya çelik birleşim elemanları ile birleştirileceği
anlatılmaktadır.

Bu yönetmelikte ahşap yapılarla ilgili olarak daha önceki yönetmeliklerde 
bulunmayan ve günümüzde uygulaması yapılan ahşap perde panellerin 
tasarımına ilişkin kurallardan bahsedilmiştir. Panelin kesme kapasitesi, panelde 
kullanılan dikmelerin eksenel kuvvet taşıma kapasitesi, ankrajlar ve panel 
kaplamaları ile ilgili tasarım kuralları ve formüller verilmiştir.

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 ile birlikte deprem etkisi altındaki 
ahşap yapıların panellerden oluşabileceği kabul edilerek tasarım olarak TS EN 
1995’i (Eurocode 5) esas almıştır. Eurocode 5 ülkemizde resmi olarak ilk defa 
bu yönetmeliğin kapsamında yer almıştır (TBDY, 2018).

4. Temel İlkeler ve Kuralların Karşılaştırılması

4.1. Boyutlandırmada Esas Alınan Yükler

Yapı elemanlarının boyutlandırılması için yüklerin hesap değerlerinin 
bilinmesi gerekmektedir. TS 647 yük hesapları için, Yapı Elemanlarının 
Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri Türk Standardı (TS 
498)’i, Eurocode 5 ise Eurocode 1: Yapı Etkileri Bölüm 1-1: Genel Etkiler, 
Yoğunluklar, Zati Ağırlık ve Yapılara Etkiyen Yükler Avrupa Standardı (EN 
1991)’in ilgili bölümlerini dikkate almaktadır. 

4.1.1. TS 647’ye Göre Hesaplarda Alınacak Yükler

TS 647’ye göre bir ahşap yapıda, dayanım ve stabilite hesap ve tahkiklerinin 
yapılmasında esas yükler ve ilave yükler olmak üzere iki yük çeşidi göz önünde 
bulundurulur.

● Esas yükler: Sabit yükler (taşıyıcı sistemin ve diğer yapı bileşenlerinin öz
ağırlıkları), hareketli yükler (insan, eşya vb.), kar yükleri ve makinelerin
kütle yükleri.

● İlave yükler: Rüzgâr yükleri, deprem yükleri, hareketli vinçlerin (kren)
kaldırma ve fren yükleridir.

Dayanım ve stabilite tahkiki hesaplarında iki yükleme durumu göz
önünde bulundurulur.
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● Esas yüklerin etki ettiği yükleme durumu (EY): Bu yükleme durumu, esas 
yüklerin toplamının en elverişsiz durumda etki etmesi halidir.

● Esas ve ilave yüklerin birlikte etki ettiği yükleme durumu (EİY): Bu 
yükleme durumu esas ve ilave yüklerin toplamının, en elverişsiz durumda 
etki etmesi halidir. Bir yapı elemanına kendi ağırlığının dışında, sadece 
ilave yüklerin etki etmesi halinde, bu yüklerin en büyüğü esas yük olarak 
kabul edilir.

Proje tasarımı yapılırken yük kombinasyonları yapılır. Daha büyük kesitler ve 
daha fazla elemanı gerektiren en elverişsiz yükleme durumu geçerli yükleme 
durumu olarak kabul edilir ve hesaplar bu yükleme durumu esas alınarak yapılır.

TS 647’de yük hesaplamalarında TS 498’de verilenlere ve belirtilenlere 
uyulmalıdır denilmektedir. Toplam sabit yükler, hareketli yükler, kar yükleri ile 
rüzgâr yükleri TS 498’de verilen tablolardan bulunmaktadır (TS 647, 1979).

4.1.2. Eurocode 5’e Göre Hesaplarda Alınacak Yükler ve Çevresel Etkiler

Eurocode 5’te yük hesapları ve çevresel etkiler için EN 1991’in ilgili bölümleri 
dikkate alınmıştır. Eurocode 5’e göre ahşap yapı tasarımında hesap ve tahkiklerin 
yapılmasında,

● EN 1991-1-1 Yoğunluklar, zati ağırlık ve yapılara etki eden yükler
● EN 1991-1-3 Kar yükleri
● EN 1991-1-4 Rüzgâr etkileri
● EN 1991-1-5 Isıl etkiler
● EN 1991-1-6 Uygulama esnasındaki etkiler
● EN 1991-1-7 Kazara oluşan etkiler standartları dikkate alınmalıdır.

Ayrıca tahkikler yapılırken Eurocode: Yapı Tasarım Esasları (EN 1990:2002)’de 
belirtilen yük sınıfları dikkate alınmalıdır. EN 1990:2002’ye göre yükler etki 
ettiği süreye göre sınıflandırılır.

● Kalıcı yükler (G): Taşıyıcı sistemin ve diğer yapı bileşenlerinin kendi 
ağırlıkları, sabit teçhizatlar

● Değişken yükler (Q): Yapının kendi ağırlığı haricinde etkiyen insan, eşya 
yükü, rüzgâr yükü, kar yükü

● Kazara oluşan yükler (A): Patlamalar, araçların çarpma etkisi

Yük süresi ve rutubet içeriği ahşabın ve ahşap esaslı malzemelerin dayanım 
ve rijitlik özelliklerini etkilemektedir. Mekanik direnç ve kullanılabilirlik için 
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tasarımda dikkate alınmalıdır. Ahşaptaki rutubet içeriği değişimlerinin tesirleri 
ile oluşan etkiler dikkate alınmalıdır.

Yük-süre sınıfları, yapı ömrünün belirli bir zaman aralığında etkiyen sabit 
yükün tesiri ile ifade edilir. Değişken bir etki için uygun sınıf, yükün zamanla 
tipik değişiminin bir hesabı esas alınarak belirlenmelidir. Yük etki süresi 
arttıkça ahşap ve ahşap esaslı elemanlarda dayanımda azalma olur. Bu etkiyi 
tasarımda dikkate alabilmek için yük etki sınıfları tanımlanmıştır (Üstündağ, 
2014). Dayanım ve rijitlik hesaplamaları için, etkiler Tablo 1’de verilen yük-
süre sınıflarından birine göre tarif edilmelidir.

Tablo 1.Eurocode 5’e göre yük-süre sınıfları

Yük-süre sınıfı
Karakteristik yükün toplam
Süresinin mertebesi

Kalıcı 10 yıldan fazla
Uzun dönemli 6 ay – 10 yıl
Orta dönemli 1 hafta – 6 ay
Kısa dönemli Bir haftadan az
Anlık

Yük-süre sınıfının belirlenmesi örnekleri Tablo 2’de gösterilmektedir. İklimsel 
yüklerin (kar, rüzgâr) ülkeden ülkeye değişmesi nedeniyle bu yükler için milli 
standartlardan yararlanılabilir.

Tablo 2. Eurocode 5’e göre yük-süre sınıfının belirlenmesine ait örnekler

Yük-süre sınıfı Yükleme örnekleri

Kalıcı Zati ağırlık

Uzun dönemli Depolama

Orta dönemli Hareketli yük, kar

Kısa dönemli Kar, rüzgâr

Anlık Rüzgâr, kazara oluşan yük

Nem içeriği arttıkça ahşap ve ahşap esaslı elemanlarda dayanımda azalma 
olur. Bu etkiyi tasarımda dikkate alabilmek için malzemeler bir kullanım 
sınıfına atanmıştır. Kullanım sınıf sisteminde esas olarak dayanım değerlerinin 
belirlenmesi hedeflenir ve tanımlanmış çevre şartları altında şekil değiştirmelerin 
hesaplanması amaçlanır. Eurocode 5’te üç adet kullanım sınıfı tanımlanmıştır.
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● Kullanım sınıfı 1: Malzemelerde 20˚C sıcaklığa karşılık gelen bir rutubet
içeriği ve yılda sadece birkaç haftada havadaki %65’i aşan bağıl nem ile
ifade edilir. Çoğu yumuşak ahşap için kullanım sınıfı 1’de ortalama rutubet
içeriği %12’yi aşmaz.

● Kullanım sınıfı 2: Malzemelerde 20˚C sıcaklığa karşılık gelen bir rutubet
içeriği ve yılda sadece birkaç haftada %85’i aşan bir havadaki ortam
bağıl nemiyle ifade edilir. Çoğu yumuşak ahşap için kullanım sınıfı 2’de
ortalama rutubet içeriği %20’yi geçemez.

● Kullanım sınıfı 3: Kullanım sınıfı 2’dekinden daha büyük rutubet içeriğine
neden olan iklim şartları ile tarif edilir. Tablo 3’te kullanım sınıfları
gösterilmiştir (Eurocode 5, 2004).

Tablo 3. Eurocode 5’e göre kullanım sınıfları

Kullanım sınıfı Ortalama rutubet 
içeriği

İklim koşulları

1 ≤%12 20˚C, %65 ve fazla bağıl nem
2 ≤%20 20˚C, %85 ve fazla bağıl nem
3 ˃%20 Kullanım sınıfı 2’den fazla

4.2. Ahşap Malzemenin Mekanik Özellikleri ve Sınıflandırılması

Ahşap, heterojen ve anizotrop (fiziksel ve mekanik özellikleri yükleme 
doğrultusuna bağlı olarak değişen) bir yapı malzemesidir. Ahşabın mekanik 
özellikleri her ağaç türüne, aynı türün farklı iklimlerde yetişenlerinde hatta 
aynı ağaç gövdesinin değişik seviyelerde bulunan kısımlarında bile değişiklik 
gösterebilmektedir.

Mekanik özellikler malzemenin iç bünye yapısı ve rutubetine bağlı olarak 
değişmektedir. Mukavemet değerlerini en çok etkileyen faktörler lif doğrultusu, 
rutubet, özgül ağırlık ve yıllık halkalardır.

● Lif doğrultusu: Özellikle basınç mukavemetini etkiler. Basınç kuvvetinin
liflere paralel doğrultuda bulunması en yüksek basınç mukavemetini, dik
doğrultuda bulunması ise en düşük basınç mukavemetini doğurur.

● Rutubet: Ahşaptaki rutubet miktarı, parçadaki rutubetin parça kuru
ağırlığına oranının yüzde değeri ile belirlenir. Rutubet bütün mukavemet
değerlerini etkiler. Mukavemet değerleri ile rutubet ters orantılı olarak
değişir.
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● Özgül ağırlık: Genellikle ağacın özgül ağırlığı arttıkça mekanik özellikleri
daha iyi duruma gelir.

● Yıllık halkalar: Halkaların genişliğinin mukavemet değerlerine etkisi
vardır. Eğilme mukavemetinde kuvvetin doğrultusunun yıllık halkalara
göre durumunun, radyal ve teğet olması hali oldukça farklı sonuçlar
doğurmaktadır. Yüklemenin yıllık halkalara teğet bulunması en düşük
eğilme mukavemetini vermektedir.

Ahşapta mukavemet değerlerinin çok fazla değişiklik göstermesi sebebiyle, 
ahşap inşaat malzemesinin emniyet gerilmeleri hesaplanırken, diğer inşaat 
malzemelerine göre çok daha büyük emniyet katsayıları göz önünde tutulur 
(Odabaşı, 1997).

4.2.1. TS 647’ye Göre Ahşabın Sınıflandırılması

Türkiye’de, TS 647 “Ahşap Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları” standardına 
göre ahşap malzeme, iğne yapraklı ağaç sınıfları, meşe ve kayın olmak üzere 
iki gruba ayrılır. Bünyesindeki kusurları göz önüne alarak iğne yapraklı 
ağaçlardan çam 3 sınıfa ayrılır. Sınıf numarası büyüdükçe budak, lif eğikliği, 
en kesit düzensizliği, çatlaklar gibi ahşap kusurlarının fazlalaştığı ve emniyet 
gerilmelerinin düştüğü kabul edilir.

TS 647’ye göre masif ahşap malzemenin emniyet gerilmeleri (kgf/cm²) 
yönünden sınıflandırılması Tablo 4’te gösterilmektedir.

Tablo 4.TS 647’de masif ahşap malzemenin emniyet gerilmeleri

Gerilme Türü Notasyon

Ahşap Malzemenin Cins ve Sınıfına Göre 
Gerilme Değerleri (kgf/cm²)

İğne Yapraklı Ağaç Sınıfları Meşe ve 
KayınI II III

Eğilme s eem 130 100 70 110

Liflere paralel çekme s çem// 105 85 0 110

Liflere paralel basınç s bem// 110 85 60 100

Liflere dik basınç s bem^ 20 20 20 30

Makaslama t em 9 9 9 10
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Masif ahşap malzemenin emniyet gerilme değerlerini etkileyen bazı özel 
durumlar aşağıda belirtilmiştir.

● Tablo 4’te verilen emniyet gerilmesi değerleri esas yüklerin etki ettiği yükleme
durumu (EY) için geçerlidir. Hesaplarda esas ve ilave yüklerin birlikte etki
ettiği yükleme durumunun (EİY) göz önünde bulundurulması halinde Tablo
4’te verilen emniyet gerilmesi değerleri %15’e kadar arttırılabilir. Örneğin
bir eğilme elemanına esas ve ilave yüklerin birlikte etkimesi (EİY) halinde
kullanılacak eğilme emniyet gerilmesi II. sınıf çam için;
 σeem =100´1.15 = 115 kgf/cm² olarak elde edilmektedir (Türker, 2013).

● Liflere eğik olarak etki yapan kuvvetler için basınç emniyet gerilmesi
değeri Denklem 1’de gösterilmiştir.
σbemα  = σbem //- (σbem//- σbem⊥)sinα (1)

Formülü ile hesaplanır. Bu formülde α, lif doğrultusu ile kuvvet doğrultusu 
arasındaki açıdır. 

● Emniyet gerilmesi değerleri yapının veya yapı elemanının rutubet etkisi
altında kalması halinde azaltma katsayıları ile çarpılarak azaltılmalıdır.
Rutubet ve ıslaklığa maruz kalan ve koruyucu madde ile korunmamış
yapılar ve yapı kısımları, korunmuş olmakla birlikte devamlı olarak su
ile temas halinde bulunan yapı kısımları, iskeleler ve su içinde kalan
ahşap kazıklar için emniyet gerilmelerinin 2/3’ ü alınmaktadır. Rutubet ve
ıslaklığa maruz kalan, denenmiş bir koruyucu madde ile montajdan önce
emprenye (ahşabı koruyan kimyasal) edilerek ve boyanarak korunmuş
ahşap yapı kısımları için emniyet gerilmelerinin 5/6’sı alınmaktadır.

Ahşap malzemede elastisite ve kayma modülleri, ahşap türüne göre 
değişmelerine karşın, kalite sınıflarından etkilenmez. TS 647’ye göre ahşap 
malzemenin elastisite (kgf/cm²) ve kayma modülü (kgf/cm²) değerleri Tablo 
5’te gösterilmektedir (TS 647, 1979). 

Tablo 5.TS 647’de ahşap malzemenin elastisite ve kayma modülü değerleri

Ahşap Malzeme Cinsi
Elastisite Modülü (E) (kgf/cm²) Kayma Modülü (G) 

(kgf/cm²)Liflere paralel E// Liflere dik E⊥
İğne Yapraklı 100000 3000 5000

Meşe ve Kayın 125000 6000 10000
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4.2.2. Eurocode 5’e Göre Ahşabın Sınıflandırılması

Eurocode 5’e göre ahşap malzeme, mekanik değerleri göz önüne alınarak “Yapı 
Kerestesi-Mukavemet Sınıfları” (Structural Timber-Strength Classes, EN 338) 
Standardı’nda belirtildiği şekilde sınıflandırılır. EN 338’e göre ahşap malzeme 
mekanik değerlerine göre 2 grup ve 20 sınıfa ayrılır.

Ahşap mekanik özelliklerine göre sınıflandırılırken ölçülen kriterler; 
eğilme, liflere paralel çekme, liflere dik çekme, liflere paralel basınç, liflere dik 
basınç, makaslama, liflere paralel elastisite modülü, liflere dik elastisite modülü, 
makaslama modülü ve yoğunluktur. Bu kriterler ahşabın elastisite modülü, 
kopma modülü ve özgül ağırlığına bağlıdır. Ahşap sınıfları belirlenirken, ahşaba 
fiziksel zarar vermeyen akustik-ultrasonik uygulamalar, lokal yoğunluk ölçümü 
ve nem ölçümü gibi yöntemler kullanılır (Esen, 2010).

EN 338’de belirtilen iki grup C ve D olarak adlandırılır. C grubu, 
sıkça kullanılan çam, köknar, ladin, sedir gibi ağaçların bulunduğu yumuşak 
ağaç grubudur. İsimlendirme yapılırken C’den sonra gelen rakam, ahşabın 
karakteristik eğilme gerilimini ifade eder. D grubu içerisinde merbau, balau, 
teak gibi sert ağaçları içeren Güneydoğu Asya, Afrika, Avustralya gibi ülkelerde 
yetişen tropikal ağaçları barındırır (Eurocode 5, 2004). 

4.3. Ahşap Yapı Elemanlarının Tasarım Esasları

Ahşap yapı elemanları boyutlandırılmasında TS 647’de “Emniyet Gerilmelerine 
Göre Tasarım (ASD)” yöntemi kullanılmaktadır. Eurocode 5’te güvenirlik 
yönetimine göre bir kısmi faktör yöntemi ile sınır durum kavramı esas alınır. 
Standartta Taşıma Gücü Sınır Durumu (ULS) ve Kullanılabilirlik Sınır Durumu 
(SLS) kavramlarına göre tasarım kuralları sunulmuştur.

4.3.1. TS 647’ye Göre Tasarım Esasları

TS 647’de dayanım hesaplarında gerekli en kesit boyutlarının verilmesinden 
başka; elemanların, eklerin, birleşimlerin hesap sonucu bulunan en büyük 
gerilme değerleri ile emniyet gerilmeleri ayrı ayrı gösterilerek karşılaştırılmalıdır 
denilmektedir.

TS 647’de yapı elemanlarının boyutlandırılması “Emniyet Gerilmelerine 
Göre Tasarım Yöntemine” göre yapılmaktadır. Emniyet gerilmeleri yönteminde 
yapı elemanına tesir eden karakteristik yükler altında yapı elemanında oluşan 
gerilmelerin, o yapı elemanına ait emniyet gerilmelerinden küçük olması 
istenmektedir. Bu yöntemde;
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● Yapıya etkiyen işletme yüklerinden (Pi) oluşan gerilmeler (σi) belirlenir.
● Malzemenin sınır gerilmesi bir güvenlik katsayısına bölünerek emniyet 

gerilmeleri (σem) belirlenir.
● İşletme gerilmesi (σi) ve emniyet gerilmesi (σem) karşılaştırılır.
● İşletme gerilmesi, emniyet gerilmesinden küçük veya ona eşit olacak 

şekilde en kesit boyutları belirlenir (Ateş, 2011).

4.3.2. Eurocode 5’e Göre Tasarım Esasları

Eurocode’larda temel prensip olarak “güvenirlik yönetimi” esas alınır. EN 
1990’da güvenirlik, bir yapı veya taşıyıcı elemanın, tasarım ömrü de dâhil olmak 
üzere tasarımında dikkate alınan belirtilmiş gerekleri karşılayabilme yeterliliği 
şeklinde tanımlanır. Güvenirlik, çoğunlukla olasılık terimleriyle ifade edilir ve 
bir yapının güvenlik, kullanılabilirlik ve dayanıklılığını kapsar.

Yapısal tasarım ile ilgili niceliklerin (malzeme özellikleri, etkiler, geometri 
vb.) rastgele doğası göz önünde alındığında yapısal güvenirlik değerlendirmesi 
deterministik yöntemle yapılamaz, bir olasılık analizi gerekir. Güvenirlik 
yönetiminde tahkik yapılırken olasılık hesapları kullanılır. Seviye III, seviye II 
ve seviye I olmak üzere üç adet güvenirlik yöntemi vardır. Seviye III ve seviye 
II yöntemlerini istatistiki verilerin yetersiz olmasından dolayı genellikle pratik 
tasarımda uygulamak zordur. Seviye I yöntemi “kısmi faktör” yöntemi olarak 
adlandırılır. Bu yöntem, yapının gerekli güvenilirliğini, problem değişkenlerinin 
karakteristik değerlerini güvenlik elemanı kullanarak sağlayan bir dizi uyum 
esasına dayanır. Bunlar etki, malzeme ve geometrideki belirsizlikleri kapsayan 
kısmi faktörler ile temsil edilmektedir (Üstündağ, 2014).

Ahşap malzemenin dayanım ve rijitlik özellikleri belirlenirken yük süresi, 
rutubet içeriği ve dış etkenler dikkate alınmalıdır. Pratikte kullanılan malzemenin 
dayanım ve rijitlik özellikleri ile test ortamında küçük boyutlu numuneler 
üzerinde yapılan deneyler sonucu bulunan dayanım ve rijitlik özellikleri 
arasında fark vardır. Pratikte kullanılan yapı malzemelerinin dayanım ve rijitlik 
özelliklerini gösteren değerler, standartlarda verilen malzeme özelliklerinin 
karakteristik değerlerinden daha düşüktür. Bu yüzden kısmi faktör yönteminde, 
malzemenin karakteristik değerleri kısmi faktöre bölünerek ve bir düzeltme 
faktörü ile çarpılarak tasarım değerine dönüştürülür. Böylelikle malzeme 
özelliklerini etkileyen belirsizlikler, kısmi faktörler ve düzeltme unsurları 
uygulanarak karakteristik değerler tasarım değerlerine dönüştürülerek dikkate 
alınmış olur.

Bir dayanım özelliğinin Xd tasarım değeri Denklem 2’den hesaplanmalıdır.
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Xd = kmod

Xk

Mg
(2)

Tasarım elemanının Ed ve Gd rijitlik özelliği Denklem 3 ve 4’ten hesaplanmalıdır.

Ed

Emean
gM

     (3)

Gd=
Gmean

gM
(4)

Malzeme özellikleri için önerilen kısmi faktörler (γM) Tablo 6’da verilmiştir 
(Eurocode 5, 2004).

Tablo 6. Eurocode 5’te malzeme özellikleri ve dirençleri için kısmi 
faktörler (γM)

Temel Kombinasyonlar γM

Masif ahşap 1.3
Tutkallı lamine ahşap 1.25
LVL, kontrplak, OSB 1.2
Yonga levhalar 1.3
Lif levhalar, sert 1.3
Lif levhalar, orta sert 1.3
Lif levhalar, MDF 1.3
Lif levhalar, yumuşak 1.3
Birleşimler 1.3
Zımbalı metal levha bağlama elemanları 1.25
Kazara oluşan kombinasyonlar 1

Bir yapı, tasarlanan kullanım ömrü boyunca uygun güvenirlik derecesini 
sağlayacak ve ekonomik olacak tarzda tasarlanmalı ve inşa edilmelidir. Yapı, 
inşa edilmesi ve kullanım esnasında oluşması muhtemel bütün etkiler ve tesirlere 
direnç göstermeli, kullanım için gerekli şartlara uygunluğu sürdürmelidir. Bir 
yapı yeterli yapısal direnç, kullanılabilirlik ve dayanıklılığa sahip olacak şekilde 
tasarlanmalıdır (Üstündağ, 2014).

Sınır durum tasarım (LSD) prensibine göre güvenlik tahkikinin amacı 
hasar olasılığının sabit bir değerin altında kalmasını sağlamaktır. Bir yapı için 
tehlikeli olan her durum “sınır durum” olarak adlandırılır. Yapı bu sınır duruma 
eriştikten sonra artık işlevlerini yerine getiremez duruma gelir. Sınır durumları 
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belirlenirken malzeme özellikleri (dayanım, rijitlik), malzemelerin zamana 
bağlı farklı davranışları (yük süresi, sünme), farklı iklim koşulları (sıcaklık, nem 
değişimleri) ve farklı tasarım durumları dikkate alınmalıdır. İki tip sınır durumu 
vardır;

● Taşıma gücü sınır durumu (ULS)
● Kullanılabilirlik sınır durumu (SLS)

Taşıma gücü sınır durumunu aşma, yapının tamamının veya bir bölümünün 
göçmesine neden olur. Kullanılabilirlik sınır durumunu aşma ise projenin 
gereksinimleri açısından yapıyı elverişsiz hale getirir. Görünümünü, 
dayanıklılığını veya işlevselliğini olumsuz etkileyen hasarlar oluşturur.

4.4. Taşıma Gücü Sınır Durumu

Taşıma gücü sınır durumu, yapı elemanlarının taşıyıcı özelliklerini yitirerek 
göçmeleri durumunda ulaşacakları taşıma kapasitelerinin yapı güvenliği 
açısından değerlendirilmesi sınır durumudur (TS 500, 2000).

Taşıma gücü sınır durumu EN 1990:2002’ye göre (EN 1990, 2002);

● İnsanların güvenliği ve/veya
● Yapının güvenliği ile ilgilenen bir sınır durumu olarak tanımlanmıştır.

Kısaca taşıma gücü sınır durumu; belirli katsayılarla arttırılmış tasarım yükü ile 
hesaplanan etki değerlerinin, belirli faktörler ile azaltılmış tasarım dirençlerinden 
küçük olmasıdır. 

Taşıma gücü sınırı durumuna göre tahkik Denklem 5 ve 6’daki gibi 
olmalıdır.

Ed≤ Rd (5)

R =k R
d mod

k

Mg
(6)

Yapı tasarlanırken yapının maruz kalacağı yükler belirli katsayılar ile çarpılarak 
yapının maruz kalacağı kabul edilen tasarım yükleri bulunur. Malzeme 
dayanımları belli faktörler kullanılarak azaltılır ve tasarım dirençleri elde 
edilmiş olur. Çeşitli etkilerden dolayı tasarım dirençlerinin düşük, yapının 
maruz kalacağı kuvvetlerin fazla etki etmesi durumu düşünülerek hesap yapılır. 
Bu hesaba göre yapı ve her yapı elemanı hesaplanan tasarım yüküne karşı 
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hesaplanan tasarım direnci ile kıyaslanır ve yapının bu koşullarda dayanıklı 
olması hedeflenir.

Eurocode 5’e göre ahşap yapılarda etkiler ve etkilerin kombinasyonları 
için Yapı Tasarım Esasları Standardı (Basis of Structural Design, EN1990:2002) 
kullanılır. EN1990:2002’ye göre taşıma gücü sınır durumuna göre üç adet etki 
kombinasyonu vardır (EN 1990, 2002).

● Değişken etkinin kombinasyon değeri (ψ0Qk): Etkilerin kombinasyonuna
bağlı olarak tesirlerin meydana gelme olasılığının aşıldığı, münferit etki
karakteristik değeri ile yaklaşık aynı olacak şekilde seçilen, istatistiki
değerlendirme esas alınarak da belirlenebilen bir değerdir. Bu değer ψ0≤1
kombinasyon faktörü ile çarpılarak karakteristik değerin belirlenmiş
bölümü olarak ifade edilebilir. ψ0 kombinasyon faktörü taşıma gücü sınır
durumu ve kullanılabilirlik sınır durumu için temel kombinasyon değeridir.

● Değişken etkinin tekrar değeri (ψ1Qk): Referans dönem içerisinde, sadece
küçük bir kısmı oluşturan toplam süre boyunca aşılması veya aşılma
sıklığının verilen bir değerde sınırlanması için belirlenen, istatistiki
değerlendirmenin de esas alınabildiği değerdir. Bu değer ψ1≤1 kombinasyon
faktörü ile çarpılarak karakteristik değerin belirlenmiş bölümü olarak ifade
edilebilir. ψ1 kombinasyon faktörü kazara oluşan etkileri içeren taşıma
gücü sınır durumu ve kullanılabilirlik sınır durumu için geçerlidir.

● Değişken etkinin yarı sabit değeri (ψ2Qk): Referans dönem içerisinde büyük
kısmı oluşturan toplam süre boyunca aşılması için belirlenen değerdir.
Bu değer ψ2≤1 kombinasyon faktörü ile çarpılarak karakteristik değerin
belirlenmiş bölümü olarak ifade edilebilir. ψ2 kombinasyon faktörü kazara
oluşan etkileri içeren taşıma gücü sınır durumu, kullanılabilirlik sınır
durumu, uzun süreli etkiler ve deprem etkilerinde kullanılır.

Taşıma gücü sınır durumu için etki kombinasyonları Denklem 7- 9’da görüldüğü 
gibidir.
Temel kombinasyon;

Ed = E{∑γG, j Gk, j + γP  Pk + γQ1 Q k, 1 + ∑γQ i ψ0, i Qk, i} (7)

Kazara oluşan tasarım durumu için etkilerin kombinasyonu;
Ed. A = E{∑γGA, i Gk, i + γPA  Pk + Ad + ψ1.1 Q k. 1 + ∑ψ2. i Qk. i} (8)

Deprem tasarımı için etkilerin kombinasyonu;
Ed, A = E{∑γGA, j Gk, j + γP  Pk + AEd + ∑ψ2, i Qk. i} (9)

Binalar için kombinasyon faktörü değerleri (ψ) Tablo 7’de verilmiştir.
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Tablo 7. EN 1990:2002’de binalar için kombinasyon faktörü değerleri (ψ)

Etki ψ0 ψ1 ψ 2

Binalara etkiyen yükler

Kategori A: Ev, konut alanları 0.7 0.5 0.3
Kategori B: Ofis alanları 0.7 0.5 0.3
Kategori C: Kongre alanları 0.7 0.7 0.6
Kategori D: Alışveriş alanları 0.7 0.7 0.6

Kategori E: Depolama alanları 1.0 0.9 0.8

Kategori F: Trafiğe acık alanlar (Araç ağırlığı ≤ 30 kN) 0.7 0.7 0.6

Kategori G: Trafiğe acık alanlar (30 kN < Araç ağırlığı ≤ 
30 kN)

0.7 0.5 0.3

Kategori H: Çatılar 0 0 0
Binalara etkiyen kar yükü
Finlandiya, İzlanda, Norvec, İsvec 0.7 0.5 0.2
Diğer CEN uyesi ulkelerdeki, ortalama kotu H > 1000 m 
olan yerler

0.7 0.5 0.2

Diğer CEN uyesi ulkelerdeki, ortalama kotu H ≤ 1000 m 
olan yerler

0.5 0.2 0

Binalara etkiyen rüzgar yükü 0.6 0.2 0

Binalardaki sıcaklık (yangın haricindeki) 0.6 0.5 0

Yapıya Etkiyen yükler için kısmi faktörler Tablo 8’de verilmiştir.

Tablo 8. EN 1990:2002’de etkilerin kısmi faktör değerleri

Etki Kalıcı Değişken

Faydalı yük γG=1 γQ=0

Elverişsiz yükleme γG=1.35 γQ=1.5

Basitleştirilmiş şekilde, elverişsiz yükleme durumunda Ed Denklem 10’daki 
gibidir;

Ed = γGGk + γQQk (10)
Sonuç olarak taşıma gücü sınır durumuna göre tahkik Denklem 11’deki gibi 
özetlenebilir,

γGGk+γQQk≤ k R
mod

k

Mg
(11)
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4.5. Kullanılabilirlik Sınır Durumu

Yapının öngörülen servis yükleri altında kullanılabilir kalması, bu yükler altında 
aşırı titreşim, deformasyon ve çatlama göstermemesi ve yapı güvenliğinin 
sağlanması için yapı elemanlarından her birinde kullanım yükleri altında 
oluşacak şekil değiştirme, yer değiştirme ve çatlamalar için tanımlanan sınır 
durumuna kullanılabilirlik sınır durumu denir (TS 500, 2000). 

Eurocode 5’e göre bir yapının etkilerinin (eksenel ve kesme kuvvetleri, 
eğilme momentleri ve birleşim yeri kayması gibi) tesirinden ve rutubetten ortaya 
çıkan şekil değiştirme, yüzey malzemelerine, tavanlara, döşemelere, bölmelere 
ve yüzey işlemlerine hasar verme ihtimaline ve işlevsel ihtiyaçların yanı sıra 
herhangi görünüş gereklerine bağlı olarak, uygun sınırlar içerisinde kalmalıdır. 
Bu sınırlar kullanılabilirlik sınır durumu olarak tarif edilmektedir.

Eurocode 5’te kullanılabilirlik sınır durumunda şekil değiştirme kavramı 
bulunmaktadır.

● Anlık şekil değiştirme (uinst): Etkilerin karakteristik kombinasyonu için
uygun elastisite modülleri, kesme modülleri ve kayma modüllerinin
ortalama değerleri kullanılarak hesaplanır.

● Nihai şekil değiştirme (ufin): Etkilerin yarı-kalıcı kombinasyonu için
hesaplanmalıdır.

Nihai şekil değiştirme Denklem 12-15’de verilen formül ile hesaplanır.

ufin = ufin,G + ufin,Q1 + ufin,Qi (12)

Burada;
Kalıcı bir G etkisi için

ufin,G = uinst,G  (1 + kdef ) (13)

En belirgin Q1 değişken etkisi için

ufin,Q1 = uinst,Q1   (1 + ψ2,1 kdef ) (14)

İlave Qi değişken etkileri için (i >1)

ufin,Qi = uinst,Qi   (ψ0, i + ψ2,i  kdef ) ` (15)
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Kullanılabilirlik sınır durumları için yapının farklı sünme davranışına sahip 
elemanlardan veya bileşenlerden oluşması durumunda, nihai şekil değiştirmenin 
hesaplanması için kullanılan Emean,fin elastisite modülünün, Gmean,fin kesme 
modülünün ve Kser,fin kayma modülünün nihai ortalama değerleri Denklem 
16-18’de verilen  formüller ile hesaplanmalıdır.

mean
mean,fin

def

EE
(1 k )

=
+

                                                             (16)

mean
mean,fin

def

GG
(1 k )

=
+

(17)

ser
ser,fin

def

KK
(1 k )

=
+

(18)

Yapıdaki rijitlik dağılımından etkilenen eleman kuvvetlerinin ve momentlerinin 
dağılımın olduğu taşıma gücü sınır durumları için Emean,fin elastisite modülünün, 
Gmean,fin kesme modülünün ve Kser,fin kayma modülünün ortalama değerleri 
Denklem 19-21’de verilen formüller ile hesaplanmalıdır.

E = E
(1+ kmean,fin

mean

2 def)y
(19)

G = G
(1+ kmean,fin

mean

2 def)y
(20)

K = K
(1+ kser,fin

ser

2 def)y
(21)

Yapının lineer elastik analizinde, iç kuvvetlerin dağılımının rijitlik dağılımından 
etkilenmediği durumlarda (örneğin tüm elemanlar aynı zamana bağlı özelliklere 
sahip) ortalama rijitlik değerleri (mean) kullanılır. Yapının lineer elastik analizinde 
iç kuvvetlerin dağılımının rijitlik dağılımından etkilendiği durumlarda (örneğin 
farklı zamana bağlı özelliklere sahip kompozit elemanlar olması durumu) son 
ortalama (final mean) rijitlik değerleri kullanılır (Üstündağ, 2014).

EN 1990:2002’ye göre kullanılabilirlik sınır durumu aşağıda belirtilen 
konularla ilgilenir (TS 500, 2000).

● Yapı ve yapı elemanlarının normal kullanım şartlarındaki işlevleri
● Kişilerin konforu
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● Yapının görünüşü, estetikten çok yapıdaki sehim ve çatlaklar
kastedilmektedir.

Kullanılabilirlik sınır durumunda deformasyon ve titreşim terimleri esas 
alınarak tasarım yapılır. Deformasyon ve titreşimler kullanılabilirlik ölçütlerinin 
sınır değerleri olarak tanımlanır. EN 1990:2002’ye göre yapıdaki deformasyon 
görünüşü, kullanıcıların konforunu ve yapının fonksiyonunu (teçhizat ve 
hizmetlerin fonksiyonu dahil) etkiler. Titreşimler ise kişilerin konforunu 
olumsuz yönde etkiler ve yapının fonksiyonel etkinliğini kısıtlar.

EN 1990:2002 standardına göre kullanılabilirlik sınır durumu tahkiki 
Denklem 22’de görüldüğü şekildedir.

Ed ≤ Cd (22)

Kullanılabilirlik sınır durumu için etki kombinasyonları Denklem 23-25’te 
görüldüğü gibidir.

Karakteristik kombinasyon (geri dönüşsüz sınır durumları)

Ed = E{∑GK. i + Pk + Q k. 1 + ∑ψ0. i Qk. i}  (23)

Sık kombinasyon (geri dönüşümlü sınır durumları)

Ed = E{∑GK. i + Pk + ψ1. 1 Q k. 1 + ∑ψ2. i Qk. i}  (24)

Yarı-kalıcı kombinasyon (uzun süreli etkiler ve görünüş)

Ed = E{∑GK. i + Pk  + ∑ψ2.i Qk. i} (25)

Kullanılabilirlik sınır durumunda etki kısmi faktörü etki kısmi faktörü γF =1 
olarak alınır.

5. Sonuç ve Öneriler

Türkiye’de ahşap yapı yönetmeliği olarak; 1979 yılında yayımlanan Ahşap 
Yapıların Hesap ve Tasarım Kuralları (TS 647) kullanılmaktadır. Türkiye’de 
ahşap yapıların tasarım ve uygulamasına yönelik kurallar yönetmeliklerde 
yüzeysel ve sınırlayıcı olarak aktarılmış ve çağın teknolojik gelişmelerinin 
gerisinde kalmıştır. Fakat 18 Mart 2018 tarihinde yayımlanan Türkiye Bina 
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Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018) ile birlikte deprem etkisi altındaki ahşap 
yapıların panellerden oluşabileceği kabul edilerek tasarım olarak Eurocode 5 
(Design of Timber Structures) esas alınmıştır. Böylelikle Eurocode 5 ülkemizde 
resmi olarak ilk defa bu yönetmeliğin kapsamında yer almıştır. Ahşap yapı 
hesaplamaları için bu bir başlangıç olsa da yeterli değildir. TBDY 2018’de sadece 
ahşap panel sistemlerin deprem etkisi altındaki hesap kuralları anlatılmıştır. 
Ahşap yapıların tasarım ve hesap kurallarının detaylı bir şekilde öğrenilebilmesi 
ve uygulanabilmesi için TS 647’nin yenilenmesi gerekmektedir.

Bu çalışmada TS 647 ve Eurocode 5’te boyutlandırmada esas alınan 
yükler, ahşap malzemenin mekanik özellikleri ve sınıflandırılması, tasarım 
esasları yönünden karşılaştırılmıştır. 

Boyutlandırmada esas alınan yükler karşılaştırıldığında Eurocode 5’te 
yük süresi etkisinin tasarımda dikkate alınması gerektiği, yük etki süresi artıkça 
ahşap ve ahşap esaslı elemanların dayanımında azalma olacağı belirtilmiştir. 
Bu etkiyi dikkate alabilmek için yük-etki sınıfları tanımlanmıştır. Eurocode 
5’te çevre şartları ve nem etkisinin tasarımda dikkate alınması gerektiği, nem 
içeriği artıkça ahşap ve ahşap esaslı elemanların dayanımında azalma olacağı 
belirtilmiştir. Bu etkiyi tasarımda dikkate alabilmek için malzemeler kullanım 
sınıfına ayrılmıştır. Bu yönleriyle Eurocode 5, TS 647’ye göre daha kapsamlıdır.

Ahşap malzemenin mekanik özelliklerine göre sınıflandırma yapılırken 
TS 647’de bünyesindeki kusurlara göre iğne yapraklı ağaçlardan çam 3 sınıfa 
ayrılır. Sınıf numarası büyüdükçe hataların fazlalaştığı ve emniyet gerilmelerinin 
düştüğü kabul edilir. Eurocode 5’te kullanılan ahşap malzemeler EN 338 (Yapı 
Kerestesi – Mukavemet Sınıfları) standardına göre C ve D olmak üzere 2 grup 
ve 20 sınıfa ayrılır. Eurocode 5’te kullanılan ahşap sınıfları TS 647’ye göre daha 
detaylıdır. TS 647 ve Eurocode 5 arasında hesaplarla karşılaştırma yapılırken 
en büyük problem her iki yönetmelikteki ağaç sınıflandırmasındaki farklılıktan 
kaynaklanmıştır. TS 647’deki ağaç muadillerinin Eurocode 5’te hangi sınıfa denk 
geldiği belirlenememiştir. Bu sebeple yönetmelikler arasında farklılık gösteren 
bir ahşap malzeme her iki yönetmelikle de aynı malzeme tipi varsayılarak hesap 
yapıldığı takdirde farklı sonuçlar elde edilmesi muhtemeldir. Eurocode 5’e göre 
ahşap, ahşaba fiziksel zarar vermeyen hassas ölçümler ve yöntemler sonucunda 
detaylı bir şekilde sınıflandırılmıştır. TS 647’de ise sadece ahşabın bünyesindeki 
kusurlara göre sınıflandırma yapılmıştır. Günümüz koşullarında nitelikli ahşap 
yapılar üretebilmek için TS 647’deki sınıflandırma yetersiz kalmıştır. TS 
647’de güncel sınıflandırma yöntemleri kullanılarak ve Türkiye’deki ağaç 
türleri araştırılarak daha detaylı bir sınıflandırma yapılması ülkemiz koşulları 
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da düşünüldüğünde ahşabın yeteri kadar ve doğru şekilde kullanılarak israfın 
önlenmesine katkı sağlayabilir. Ahşap sınıflandırmasındaki hassasiyet ahşabın 
etkin, verimli kullanılmasını sağlar. Doğru ahşap malzemenin seçilmesi ile daha 
ekonomik ahşap yapılar üretilebilir.

Tasarım esasları yönünden karşılaştırma yapıldığında TS 647’de 
emniyet gerilmelerine göre tasarım yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde yük 
etkileri artırılmaz, malzemenin dayanımı düşürülmez ve yükler altında oluşan 
gerilmelerin, o yapı elemanına ait emniyet gerilmelerinden küçük olması 
istenir. Eurocode 5’te ise güvenirlik yöntemine göre bir kısmi faktör yöntemi 
ile sınır durum kavramı esas alınmıştır. Eurocode 5’te taşıma gücü sınır durumu 
ve kullanılabilirlik sınır durumu kavramlarına göre ahşap yapı elemanları 
boyutlandırılmıştır. Eurocode 5’te pratikte kullanılan yapı malzemelerinin 
dayanım ve rijitlik özeliklerinin, standartlarda verilen karakteristik değerlerden 
daha düşük olduğu kabul edilmiştir. Malzemenin karakteristik değerleri 
kısmi faktöre bölünerek ve düzeltme faktörü ile çarpılarak tasarım değerine 
dönüştürülür. Bundan dolayı yapı güvenliği açısından TS 647’deki emniyet 
gerilmelerine göre tasarım yönteminin, taşıma gücü yöntemiyle değiştirilmesi 
gerekmektedir.

TS 647’de sadece masif ahşap ve kontrplaklar üzerine çalışılmasına 
rağmen Eurocode 5’te tutkallı lamine ahşap, soyma tabakalı lamine kereste 
(LVL) gibi günümüzde kullanılan yapısal ahşap ürünler ile mekanik bağlantı 
elemanlarıyla birleştirilen ahşap esaslı levhalardan oluşan binaların tasarımına da 
yer verilmiştir. TS 647’nin çağımız gelişmelerini yakalayamadığı görülmüştür.

Eurocode 5’te tek ve çift kayma düzlemli bağlantı elemanı için göçme 
modları tanımlanmıştır. Göçme modları olasılık hesapları yapılarak ayrıntılı 
olarak tablolarla gösterilmiştir ve her bir durum için ayrı ayrı bağlantı elemanı 
karakteristik yük taşıma kapasitesi formülleri hesaplanmıştır. TS 647’de 
ise bağlantı elemanının emniyetle taşıyacağı yük sadece tek bir formülle 
tanımlanmıştır. Bağlantı elemanları arasındaki mesafeler, bağlantı elemanlarının 
yerleştirilmesi Eurocode 5’te detaylı olarak tablolarla ve formüllerle verilirken 
TS 647’de kısıtlamalara gidilmiştir. Bağlantı elemanlarının hesaplanması 
ve yerleştirilmesi açısından TS 647 yetersiz kalmıştır. Ayrıca Eurocode 5’te 
geleneksel bağlantılar yerine bulon ve metal bağlantı plakaları kullanarak küçük 
kesitlerle, daha az miktarda bağlantı elemanıyla birleşim yapılacağı sonucuna 
varılmıştır.

Tüm bu sonuçlardan yola çıkarak TS 647’nin malzeme sınıflandırılması, 
tasarım yöntemi, bağlantı elemanları, güncel yapısal ahşap ürünler, hesaplama 
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yöntemleri açısından yetersiz kaldığı ve çağı yakalayamadığı anlaşılmıştır. 
Sağlam, nitelikli ve denetlenebilir ahşap yapılar üretmek, Türkiye’deki 
geleneksel ahşap mimari tekniklerini yaşatmak ve daha da ileriye götürmek için 
Türkiye’de halen yürürlükte olan ancak yetersiz kalan TS 647’nin, Eurocode 5 
gibi detaylı ve evrensel bir yönetmelik örnek alınarak fakat Türkiye şartları da 
göz önünde bulundurularak, üniversite, sanayi ve ahşap üzerine araştırma yapan 
derneklerin ortak çalışması ile günümüz koşullarına uygun olarak yenilenmesi 
gerekmektedir.

Semboller

A Kazara oluşan yükler

AITC The American Institute of Timber Construction

ASD Allowable Stress Design

AWC American Wood Council

DIN Deutsches Institute für Normung

LSD Limit state design

NADI Normenausschuss der Deutschen Industrie

NDS The National Design Specification for Wood Construction

SLS Serviceability Limit State

TDA Timber Development Association

ULS Ultimate Limit State

Ad Kazara oluşan etkinin tasarım değeri 

AEd Sismik etkinin tasarım değeri

Cd Geçerli kullanılabilirlik ölçütlerinin tasarım değer sınırı

Ed Elastisite modülünün tasarım değeri 

Emean Elastisite modülünün ortalama değeri 

EY Esas yüklerin etki ettiği yükleme durumu 

EİY Esas ve ilave yüklerin birlikte etki ettiği yükleme durumu

Gd Kesme modülünün tasarım değeri

Gk Kalıcı etkinin karakteristik değeri

Gmean Kesme modülünün ortalama değeri
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K Kalıcı yük

kdef Ahşap ve ahşap esaslı malzemeler için şekil değiştirme faktörü

kmod  Yük süresinin ve rutubet içeriğinin tesirini dikkate alan bir 
düzeltme faktörü

Kser Kayma modülü

Pk Öngerme etkisinin karakteristik değeri 

Rd Bir yük taşıma kapasitesinin tasarım değeri (tasarım direnci) 

Rk Yük taşıma kapasitesinin karakteristik değeri 

Q Değişken yük

Qk Değişken etkinin karakteristik değeri

Qk,i  Öncü tek değişken etkiye eşlik eden etki i nin karakteristik 
değeri

Qk,1 Öncü tek değişken etkinin karakteristik değeri

uinst,G,uinst,Q1 G, Q1, etkileri için anlık şekil değiştirmeler

Xd Dayanım özelliğinin tasarım değeri 

Xk  Dayanım özelliğinin karakteristik değeri

γM  Malzeme özelliği için kısmi faktör 

γM Malzeme özelliği için kısmi faktör

ψ0Qk Değişken etkinin kombinasyon değeri 

ψ1Qk Değişken etkinin tekrar değeri 

ψ2Qk Değişken etkinin yarı sabit değeri

γG Kalıcı etki için kısmi faktör 

γQ Değişken etki için kısmi faktör

ψ Binalar için kombinasyon faktörü değeri

ψ2.1, ψ2.i Değişken etkilerin yarı-kalıcı değeri için faktörler

ψ0.1 Değişken etkilerin kombinasyon değeri için faktörler 

ψ2  Dayanıma bağlı olarak en büyük gerilmeye neden olan etkinin 
yarı-kalıcı değeri için faktör

ψ0.i, ψ1.1 ,ψ2.i   Kombinasyon faktörleri
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1. Giriş

Bir dizi genetik farklılaşmanın varlığını ifade eden tümör, biyolojik 
düzeni bozulan hücrelerin çoğalarak bir kitle oluşturması sürecidir. 
“Tümör” kelimesi, hücrelerin anormal büyümesiyle oluşan “neoplazma” 

kelimesinin eş anlamlısıdır. Farklı tipte tümörlerin varlığı söz konusu iken beyin 
tümörleri en ölümcül türler arasındadır. Erken müdahale edilmediği taktirde 
ölüm ile sonuçlanabilir. 

Hızla gelişen teknolojiyle birlikte artış gösteren elektromanyetik alanlar 
(Yüksek gerilim hatları, TV, mobil cihazlar, vb.) ve gelişen tanı yöntemlerinin de 
etkisiyle beyin tümörü son zamanların sık karşılaşılan sağlık sorunlarındandır. 
Beyin tümörü, beyindeki kalın ve olağandışı hücrelerin bol miktarda büyümesidir. 
Beyin tümöründen etkilenen insan sayısı, yaş ve cinsiyetten bağımsız olarak her 
geçen gün artmaktadır. 

Beyin tümörleri köken aldıkları yere ve yapılarına göre çeşitli gruplara 
ayrılmaktadır. Bununla birlikte 2016 yılında, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 
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beyin tümörü sınıflandırma sisteminde çok sayıda önemli değişiklik içeren bir 
güncelleme yayınlamıştır. Çoğu değişiklik, son on yılda oluşturulan moleküler 
patolojinin sonuçlarından gelişmiştir (Johnson, 2017). 

Hücrelerin kontrolsüz ve hızlı bölünmesiyle beyindeki dokuların anormal 
büyümesi sonucu etkin hale gelen tümörün varlığı her zaman kansere işaret 
etmez. Birçok tümörün iyi huylu (kanserli olmayan) olduğu tespit edilmektedir. 
Bunun yanında kötü huylu tümörler için anormal büyüme ve beyin yapısının 
karmaşıklığı nedeniyle, zamanında teşhis gereklidir. 

Beyin tümörü tespiti, anormal dokuların normal dokulardan ayrılması 
nedeniyle zorlu bir iştir. Hastalığın türünü ve yerini tespit etmede hekime 
yardımcı olan farklı tıbbi görüntüleme tekniklerine ihtiyaç vardır. Manyetik 
Rezonans Görüntüleme (MRG) ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) en sık kullanılan 
teknikler olarak kabul edilmekle beraber tanı ve tedavi amacıyla Direk Grafi, 
PET/BT ve Anjiogram da kullanılan diğer yöntemler arasındadır.

Son zamanlarda, Derin Öğrenme (Deep Learning-DL) teknikleri, teşhisin 
hızında ve doğruluğunda devrim yaratan bilgisayar destekli teşhiste hayati 
bir rol oynamaktadır. Beyin tümörünü saptamak en üst düzeyde doğruluk ve 
hassasiyet gerektirdiğinden, DL, çeşitli teknikleriyle doğruluğu, duyarlılığı ve 
özgüllüğü iyileştirmenin yolunu açar (Perumal, Narayanan & Rajasekar, 2022). 
Bu tip yeni yaklaşımlar, otomatik medikal karar verme sistemleri için gereklidir, 
çünkü otomatik olmayan süreçler daha pahalı olmakla birlikte yoğun emek ister 
ve bu nedenle de insandan kaynaklı hatalara maruz kalır (Karabulut, 2016). Bu 
özelliklerinden dolayı DL, tıbbi uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans (MR) gibi statik 
görüntüleme yöntemlerinde yapay zekâ uygulamaları oldukça kolay ve hızlı bir 
şekilde kullanılmaktadır (Baran, 2019). Görüntü yorumlama cephesinde, makine 
öğrenimindeki, özellikle derin öğrenme alanındaki son gelişmeler, biyomedikal 
görüntülerdeki kalıpların tanımlanması, sınıflandırılması ve nicelenmesine 
yardımcı olmak için büyük bir adım atmıştır. Görüntü işleme, görüntülerin 
kalitesini güçlendirmek için bir dizi görüntü prosedürünün kullanıldığı sağlam 
bir tekniktir. Görüntü prosedürü, görüntü özelliklerini çıkarmak için kullanılır 
(Taghadomi-Saberi & Hemmat, 2015).

Görüntü işleme teknikleri, kontrast geliştirme gibi görevlerle görüntülerin 
kalitesini artırmak ve ayrıca görüntülerin klinisyenler tarafından yorumlanmasına 
yardımcı olmak için görüntü analizinde kullanılmıştır. Otomatik ve yarı 
otomatik görüntü analizi yöntemleri, insan operatörleri sıkıcı görüntü 
yorumlama görevlerinden kurtararak zamandan tasarruf sağlar, doğruluğu 
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artırır ve klinisyenler tarafından tıbbi bir prosedürü gerçekleştirmek için 
gereken yorumlama görevinin güvenilirliğini artırır (Toennies, 2012). Görüntü 
işleme teknikleri günümüzde hastalıklı bölgeyi tespit etmek için sıklıkla 
kullanılmaktadır.

  Bu çalışmanın temel amacı, bir derin öğrenme yaklaşımı kullanarak 
beyin tümörünü tanımlamak, tespit etmek ve modelin performansını 
değerlendirmektir. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde; çalışmanın katkısı, ilgili 
çalışmalar, kavramsal çerçeve, derin öğrenme modelinin açıklanması, veri seti 
ve yöntem, makalenin deneysel sonuçları ve son olarak genel sonuç bilgilerine 
yer verilmiştir.

2. Çalışmanın Katkısı

Normal doku ve beyin tümörü hücreleri arasında görünüşte iyi bir benzerlik 
vardır, bu nedenle tümör bölgelerinin bölütlenmesi zor bir iş haline gelir. Bu 
durum hastanın uygun tıbbi tedavisini etkileyebilir. Bu nedenle, oldukça hassas 
bir otomatik tümör tespit yöntemi için bir zorunluluk vardır. Makine öğrenimine 
dayalı derin yöntemler bu süreci daha hızlı ve kontrollü olarak düşük hata 
oranında gerçekleştirmeye imkan sunmaktadır. Bu noktada çalışmanın derin 
öğrenme yaklaşımlarına dayalı deney sonuçlarının, medikal karar vermeyi 
destekleyecek yönde katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Literatür incelendiğinde, tümör segmentasyonu için çok sayıda araştırma 
yapılmış, ancak tümör tespitiyle birlikte sınıflandırılması konusunda daha az 
sayıda çalışma yapıldığı görülmüştür. Bu kapsamda çalışmamızda, tümör tespiti 
üzerine bir CNN model geliştirilmektedir. Bununla birlikte, tümör tespiti için 
VGG-16 mimarisinin kullanıldığı çalışma sayısı oldukça azdır. Beyin tümörünün 
erken ve doğru teşhisini gerçekleştirmeye yardımcı olacak bilgisayar destekli 
sistemlerin geliştirilmesi tedavi süreci için önemlidir.

3. İlgili Çalışmalar

Beyin tümörü üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında; Kumar, Prasad ve 
Metan (2022), beyin tümörü tespit ve sınıflandırılması üzerine gerçekleştirdikleri 
çalışmalarında CNN ve Transfer öğrenme taktiklerini kullanan ResNet 152 
Transfer Öğrenme modeli ile Derin Evrişimli Sinir Ağı önerilmiştir. Yapılan 
çalışmada, tümör tespitinde düşük hata oranıyla yüksek doğruluk elde edilmiştir. 
Chattopadhyay ve Maitra (2022), CNN tabanlı derin öğrenme yöntemini 
kullanarak MRG tabanlı beyin tümörü görüntü tespiti konulu çalışmalarında, 
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Derin öğrenme yöntemleri tarafından takip edilen bir konvolüsyonel sinir 
ağı ile 2D Manyetik Rezonans beyin Görüntülerinden (MRG) beyin tümörlerini 
segmentlere ayırmak için bir algoritma önermişlerdir. Ayrıca, çalışmayı çapraz 
kontrol etmek için SVM sınıflandırıcı ve diğer aktivasyon algoritmaları (Softmax, 
RMSProp, Sigmoid, vb.) uygulanmıştır. CNN tabanlı modelde %99.74’lük bir 
doğruluk elde edilmiştir.

Saranya ve arkadaşlarının (2021), gerçekleştirdikleri çalışmada derin 
öğrenme kullanarak beyin tümörünü tanımlama konulu çalışmalarında önerilen 
sistemde, Evrişimsel Sinir Ağı’na dayalı otomatik bir beyin tümörü tanımlama 
tekniği sunulmaktadır. Süreç hızlı ve tespit işlemi en doğru şekilde gerçekleştirilir. 
Aslan (2022), derin öğrenme tabanlı beyin tümörü tespiti çalışmasında, MRG 
görüntüler ile beyin tümörlerinin tespiti için MobilNetV2 derin öğrenme modeli 
ile birlikte k en yakın komşu (k-NN) algoritması kullanılmıştır. Önerilen yöntem 
ile beyin tümörlerinin tespitinde k-NN sınıflandırıcıda %96.44 doğruluk elde 
edilmiştir.

Bhanothu, Kamalakannan ve Rajamanickam (2020), tümörü tespit etmek 
ve oluşum alanını Bölge Öneri Ağı (RPN) ile işaretlemek için daha hızlı R-CNN 
derin öğrenme algoritmasını önermişlerdir. Önerilen algoritma, hem bölge öneri 
ağı hem de sınıflandırıcı ağ için temel katman olarak VGG-16 mimarisini kullanır. 
Algoritmanın tespit ve sınıflandırma sonuçları, glioma için %75.18, meningiom 
için %89.45 ve hipofiz tümörü için %68.18 ortalama kesinlik sağlamaktadır. Bir 
performans ölçüsü olarak, algoritma tüm sınıflar için ortalama %77.60’lık bir 
ortalama hassasiyet elde etmiştir. 

Çınar ve Yıldırım (2020), teşhis işlemi için derin öğrenme ağlarından 
biri olan CNN ve baz olarak CNN modellerinden Resnet50 mimarisini 
kullanmıştır. Resnet50 modelinin son beş katmanı kaldırılmış ve sekiz yeni 
katman eklenmiştir. Bu model ile %97.2 doğruluk değeri elde edilmiştir. 
Ayrıca Alexnet, Resnet50, Densenet201, InceptionV3 ve Googlenet modelleri 
uygulanmıştır. Tüm bu modellerden en yüksek performansla geliştirilen model 
beyin tümörü görüntülerini sınıflandırmıştır.

4. Kavramsal Çerçeve

4.1.  Beyin Tümörü

Beyin tümörü temel olarak, beynin içinde kontrolsüz bir şekilde büyümeye 
başlayan canlı ve ölü hücrelerin kütle benzeri bir yapısıdır (Mudda, Manjunath 
& Krishnamurthy, 2020; Kaur & Gill 2017). Beyin tümörü insanda meydana 
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gelen ciddi bir hastalıktır. Medikal tedavi süreci esas olarak tümör tiplerine ve 
yerleşimine bağlıdır. Beyin tümörleri morfolojik yapılarına, yerleşim yerlerine, 
büyüme hızlarına ve son yıllarda özellikle genetik yapılarına göre çeşitli gruplara 
ayrılabilir (Dere, 2017).

Şekil 1. Beyin Tümörünün Gruplandırılması

Beyin tümörü, köken aldıkları yere göre birincil ve ikincil olmak üzere iki tipten 
oluşur. Birincil beyin tümörleri beynin içinde ortaya çıkarken ikincil tümörler 
vücudun başka bir yerinde gelişir ve daha sonra beyne doğru ilerler (Swapnil 
& Girish, 2020). Morfolojik yapılarına göre beyin tümörü ise, iyi huylu ve 
kötü huylu olmak üzere iki kategoriye ayrılır (Panda & Panda, 2019). İyi huylu 
tümörler, yavaş büyümeleri, normal görünümleri ve düzenli sınırlara sahip 
olmaları anlamında daha az agresifken, kötü huylu tümörler büyümeleri çok 
hızlı olduğu için yaşamı tehdit edebilecekleri anlamında agresiftirler ve çok 
düzensiz bir şekle sahiptirler (Kapoor & Thakur, 2017). 

Her tür beyin tümörü, beynin ilgili kısmına bağlı olarak değişen 
semptomlar üretebilir. Bu semptomlar baş ağrıları, nöbetler, görme sorunları, 
kusma ve zihinsel değişiklikleri içerebilir. Diğer semptomlar yürüme, konuşma 
veya duyularla ilgili zorluk içerebilir. Hastalık ilerledikçe bilinç kaybı meydana 
gelebilir (Wikipedia, 2022). 

4.2.  Beyin Tümörünün Sınıflandırılması

Radyologlar beyin tümörü teşhisi ve yönetiminde kilit bir rol oynamaktadır. 
Hekimler, hasta tedavisini ilerletmek ve diğer sağlık hizmeti sağlayıcıları ile 
iletişim kurmak için bu alandaki gelişmelerden haberdar olmalıdır. 2016 yılında, 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), beyin tümörü sınıflandırma sisteminde çok sayıda 
önemli değişiklik içeren bir güncelleme yayınlamıştır.  Dünya sağlık örgütü 
(WHO), tümörün kimyasal ve fiziksel özelliklerini göz önünde bulundurarak 
malign tümörleri dört farklı sınıfa yerleştirmiştir. Derecelendirme kriterleri 
aşağıda Şekil 2›de açıklanmaktadır.
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Şekil 2. Beyin Tümörünün Derecelendirme Kriterleri (Tandel vd., 2019).

İlk kez, beyin tümörlerinin WHO sınıflandırması yalnızca histolojiye dayalı 
değildir. Moleküler parametreler, bir dizi tümör varlığının tanımına katkıda 
bulunur. Özellikle gliomlar, medulloblastomlar ve diğer embriyonal tümörler 
bölümleri yeniden yapılandırılmıştır (Schulz-Schaeffer, 2017). Beyin 
tümörlerinin sınıflandırmasına, daha düşük bir seviyede tamamen morfolojik 
temelli bir teşhise izin verirken, en yüksek teşhis seviyesinde «entegre bir teşhis» 
için moleküler özelliklerin dahil edilmesini kısmen zorlayan «katmanlı teşhis» 
kavramı getirilmiş ve bu bağlamda, moleküler tahlillerin geniş kullanılabilirliği 
tartışılmıştır. 

Güncellenen 2016 WHO, Merkezi Sinir Sistemi (CNS) tümör sınıflandırma 
sisteminde, bazı tümörler mikroskobik morfolojik ve moleküler ve genetik 
faktörlerin bir kombinasyonu ile tanımlanırken, diğerleri sadece morfoloji 
ile tanımlanmaya devam etmektedir. Tümör tanımında moleküler ve genetik 
faktörlerin artan kullanımına yönelik mevcut eğilimin, hem CNS tümörleri için 
hem de daha genel olarak tümör sınıflandırması için devam etmesi muhtemeldir 
(Johnson, 2017).

4.3.  Tanı Yöntemleri

Hekim, hastalık ön tanısı için hasta ve yakınlarından ayrıntılı öykü alarak tanı 
aşamalarına başlar. Alanında uzman hekimler (nörolog ya da beyin ve sinir 
cerrahı) tarafından yapılan ayrıntılı nörolojik muayene ile birçok olgu tespit 
edilebilmektedir. Bununla birlikte görüntüleme testleri, doktorların tümörün 
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birincil beyin tümörü olup olmadığını veya vücudun başka bir yerinden 
beyne yayılmış bir kanser olup olmadığını öğrenmesine yardımcı olmaktadır. 
Görüntüleme testleri vücudun içinin resimlerini gösterir. Hekim bir teşhis testi 
seçerken şu faktörleri göz önünde bulundurabilir (Amerikan Klinik Onkoloji 
Derneği-ASCO, 2021):

■ Şüphelenilen tümörün türü
■ Belirtiler ve semptomlar
■ Yaş ve genel sağlık durumu
■ Daha önceki tıbbi testlerin sonuçları

Çoğu beyin tümörü, semptomlar ortaya çıktıktan sonra teşhis edilir. Genellikle 
bir beyin tümörü ilk önce bir dahiliyeci veya bir nörolog tarafından tespit 
edilmektedir. Hastadan ayrıntılı bir tıbbi öykü isteyip fizik muayene yapmasının 
yanı sıra doktor aşağıda açıklanan testleri önerebilir. Bu testler, bir beyin 
tümörünün varlığını ve bazen türünü veya derecesini bulmaya yardımcı olur.

Şekil 3. Beyin Tümörü Görüntüleme Yöntemleri Kaynak: Dere (2017)’den 
uyarlanmıştır

♦ Bilgisayarlı Tomografi: Kanseri tespit etmek ve ilerlemesini izlemek için
kullanılan geleneksel yöntemlerden biridir. Tümörün boyutunu ve şeklini
belirlemeye yardımcı olur. 10-30 dakika süren BT tarama sonuçları, tümör
hücreleri için besin kaynağı olarak hareket eden kan damarlarını tanımlamak
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için net görüntüler elde etmeye yardımcı olur. BT taraması, farklı açılardan 
alınan x-ışınlarını kullanmakta ve vücut içinin fotoğraflarını çekmektedir. 
Bu resimleri bir bilgisayar, herhangi bir anormallik ya da tümör gösteren 
detaylı, üç boyutlu bir görüntü üzerinde birleştirmektedir.  

♦ Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): MRG’ler, BT taramalarından
daha ayrıntılı resimler oluşturur ve bir beyin tümörünü teşhis etmenin tercih
edilen yoludur. MRG, şüphelenilen tümörün tipine ve CNS’de yayılma
olasılığına bağlı olarak beyin, omurilik veya her ikisine ait olabilir.

Genel olarak, bir beyin tümörünün teşhisi manyetik rezonans
görüntüleme (MRG) ile başlar. MRG beyinde bir tümör olduğunu
gösterdiğinde, beyin tümörü tipini belirlemenin en yaygın yolu biyopsi
veya ameliyattan sonra bir doku örneğinin sonuçlarına bakmaktır.
Bir MRG, vücutta detaylı görüntüler üretmek amacıyla x-ışınlarını değil
manyetik alanlar kullanmaktadır.

♦ Direk Grafi: Kafatasından köken alan ya da kafatasında şekil bozukluğu
oluşturan tümörlerde ilk basamakta kullanılır.

♦ Anjiogram: BT ve MRG gibi özellikli tanı yöntemlerinin kullanılamadığı
yıllarda sıklıkla kullanılan bir tanı yöntemi olduğu ifade edilmektedir.
Günümüzde ise tanı yönteminden çok ileri tetkik ve tedavi amacıyla
kullanılmaktadır.

♦ PET/BT: Birçok merkezde bulunmamakla beraber çoğunlukla metastatik
beyin tümörlerinin teşhisinde kullanılmaktadır (Dere, 2017).

4.4.  Derin Öğrenme

Derin Öğrenme (Deep Learning-DL), büyük miktarda veriyi işleme 
yeteneği nedeniyle biyomedikal başta olmak üzere her alanda dikkat çekici 
sonuçlar gösteren makine öğrenmesinin bir alt alanıdır. Çok katmanlı sinir 
ağlarını kullanarak verileri yorumlamak için insan beyninin işlevini taklit eder 
(Mao, Wang, Tang & Qian, 2019). DL kapsamında sayılacak ilk çalışmalar 
Ivakhnenko ve Lapa tarafından 1965 yılında yayınlanmıştır. Ivankhnenko’dan 
sonra önerilen ilk DL mimarisi Fukushima tarafından 1979 yılında önerilen 
“Neokognitron’dır” (Şeker, Diri & Balık, 2017).

Son yıllarda, “derin öğrenme” terimi altında toplanan algoritmalar ailesi 
yapay zekâyı kökten değiştirerek makinelerin birçok karmaşık bilişsel görevde 
insan benzeri performanslara ulaşmasını sağlamıştır (Perconti & Plebe, 2020). 
Derin öğrenme mimarileri, son gelişmelerle beraber temelde mühendisliğin 
hedefleri dikkate alınarak geliştirilmiştir.
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Görüntüler, metinler, sinyaller ve zaman serileri gibi çeşitli veri türlerini 
analiz etmek için farklı derin öğrenme mimarileri kullanılır. Derin öğrenme 
yöntemleri, verilerden özellikler çıkarır ve bunları katmanları aracılığıyla analiz 
eder. Yapay sinir ağlarındaki katman sayılarının artırılmasına bağlı olarak 
farklı türde derin öğrenme mimarileri bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında 
kullanılan DL mimarileri aşağıda sırasıyla açıklanmaktadır.

♦ Konvolüsyonel Sinir Ağları
Evrişimli Sinir Ağı (Convolutional Neural Networks-CNN), giriş veri
özelliklerini eşlemek için evrişimli katmanları kullanan bir derin öğrenme
mimarisidir. Katmanlar, farklı özellik eşlemeleri üretmek için farklı filtre
boyutları uygulanarak düzenlenir. CNN, özellik eşleme sonuçlarına dayalı
olarak giriş verileri hakkında bilgi alabilir. Bir havuzlama katmanı, farklı
filtrelerle bile tam çıktı boyutlarını üretmek için genellikle evrişim katmanına
eşlik eder. Havuzlama katmanı, temel bilgileri kaybetmeden çıktı boyutlarını
azaltarak hesaplama yükünü de hafifletir (Lopez & Kalita, 2017).

Tıbbi görüntü işleme alanında evrişimli sinir ağları sıklıkla 
kullanılmaktadır. Yıllar boyunca, çok sayıda araştırmacı, tümörleri daha verimli 
bir şekilde tespit edebilen bir model oluşturmaya çalışmıştır. Şekil 4, CNN 
mimarisini sunmaktadır.

Şekil 4. Konvolüsyonel Sinir Ağları (CNN)

CNN, çok sayıda katmandan oluşan hiyerarşik bir yapıdır. Mimari yapısı üç 
temel katmandan oluşan CNN, görüntülerin analiz edilmesinde başarıyla 
uygulanmış derin ileri beslemeli bir yapay sinir ağıdır. 

♦ VGG-16 Evrişimli Ağ
VGG-16, Oxford Üniversitesi’nden K. Simonyan ve A. Zisserman tarafından
“Büyük Ölçekli Görüntü Tanıma için Çok Derin Evrişimli Ağlar” makalesinde
önerilen bir evrişimsel sinir ağı modelidir (Muneeb ul Hassan, 2018). Asıl model
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2014’teki ILSVRC ImageNet Challenge sırasında sunulmuştur. ImageNet 
Büyük Ölçekli Görsel Tanıma Yarışması (ILSVRC), görüntü sınıflandırma 
(ve nesne algılama) için algoritmaları değerlendiren yıllık bir yarışmadır. Bu 
yarışmada bilgisayarla görme alanında kendini kanıtlayan model, röntgen veya 
MRG gibi tıbbi görüntüleme yapılarak hastalık teşhisi için kullanılabilmektedir.

Şekil 5. VGG-16 Mimarisi

Tüm konfigürasyonlar arasında VGG-16, ImageNet veri setinde en iyi 
performans gösteren model olarak belirlenmiştir (Thite, 2021). Bilgisayarla 
görme alanında sonraki yeniliklerin yolunu açmış ve daha küçük alıcı alanların 
yığılmış evrişim katmanları fikri, bu modelin çığır açan bir yeniliği olarak kabul 
görmüştür. Modern CNN ağlarının çoğu hala bu yığılmış evrişim bloğunu 
kullanmaktadır.

5. Materyal ve Metodoloji

Bu çalışmada, biyomedikal görüntülerdeki kalıpların tanımlanması, 
sınıflandırılması ve nicelenmesine yardımcı olmak için büyük bir adım olarak 
kabul edilen ve büyük miktarda veriyi işleme yeteneği nedeniyle başarılı 
sonuçlar üreten makine öğrenmesinin bir alt dalı olan derin öğrenme yöntemleri 
kullanılmaktadır. 

5.1.  Veri Seti

Bu çalışmada kullanılan beyin tümörü MRG görüntüleri, araştırmacı analizleri 
için, metriklerin ve makine öğrenimi algoritmalarının kullanımına girdi sunan 
Kaggle web platformundan alınmıştır. Veri seti toplamda 253 görüntü içeren 
iki klasörden oluşmaktadır. Birinci klasörde tümörsüz 98 resim varken, ikinci 
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klasörde tümör içeren 155 resim mevcuttur. Veri setinden bir kesit Şekil 6’da 
sunulmuştur.

Şekil 6. Makalede Kullanılan Veri Örnekleri

İki sınıfın MRG taramalarından oluşan veri setinde;
HAYIR –  tümör yok, 0 olarak 
EVET – tümör var, 1 olarak kodlanmaktadır.

Veri setindeki tüm görüntüler evet ve hayır içeren iki klasördedir. Verilerle 
çalışmayı kolaylaştırmak için veri seti, eğitim, val ve test klasörlerine 
bölünmüştür.  Yeni klasör hiyerarşisi aşağıdaki gibi görünecektir:

Şekil 7. Yeni Klasör Hiyerarşisindeki Dokuz Dizin
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5.2.  Önerilen Yöntem

Çalışmamızda, derin öğrenme için önerilen hesaplama mimarisi, bir Evrişimsel 
Sinir Ağı (CNN) ve VGG-16 yaklaşımını içermektedir. Derin öğrenme 
stratejilerinde, evrişimli sinir ağı (CNN) en sık kullanılan sınıflandırıcıdır. CNN 
beyin tümörlerinin sınıflandırılmasında daha fazla dikkat çekmiştir. Şekil 8 
önerilen model için tespit sürecini göstermektedir. 

Şekil 8. Önerilen Yöntem İçin Teşhis Süreci

Veri bilimi, yapay zeka ve derin öğrenme araştrımacılarına projelerini 
geliştirirken Python kodlarını yazma ve çalıştırma fırsatı sunan, etkileşimli ve 
bulut tabanlı Colab veya bir diğer adı ile “Colaboratory” platformu üzerinden 
bu çalışma programlanıp uygulanmıştır. 

6. Bulgular

Görüntü verilerini çalışma alanına yüklemek için veri seti dizini google drive 
üzerinden tanımlanır. Programa dahil edildikten sonra görüntüler gürültülerden 
arındırılmak için ön işleme tabi tutulur. Aşağıda program kodlarından bir kesit 
sunulmaktadır.
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… 
… 
… 

def plot_confusion_matrix(cm, classes, 
  normalize=False, 
  title='Confusion matrix', 
  cmap=plt.cm.Blues): 

    plt.figure(figsize = (6,6)) 
    plt.imshow(cm, interpolation='nearest', cmap=cmap) 
    plt.title(title) 
    plt.colorbar() 
    tick_marks = np.arange(len(classes)) 
    plt.xticks(tick_marks, classes, rotation=90) 
    plt.yticks(tick_marks, classes) 
    if normalize: 

  cm = cm.astype('float') / cm.sum(axis=1)[:, np.newaxis] 
… 
… 
… 

Görüntüler farklı genişlik ve yüksekliğe ve farklı boyutlarda “siyah köşelere” 
sahiptir. VGG-16 girdi katmanı için görüntü boyutu (224, 224) olduğundan 
görüntüler yeniden boyutlandırılmıştır. Oran dağılımlarının histogramı Şekil 
9’da verilmiştir (oran=genişlik/yükseklik).

Şekil 9. Görüntülerin Dağılım Oranları

Normalleştirme adımlarında bir kontur boyunca aşırı kuzey, güney, doğu ve batı 
(x, y) koordinatlarının bulunması için OpenCV ve Python kullanılmıştır. 
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Şekil 10. Normalleştirme Adımları

Bir sonraki adımda, görüntüler (224,224) olarak yeniden boyutlandırılmış ve 
VGG-16 model girişi için gerekli ön işlemler uygulanmıştır. 

♦ CNN Model
Temel model olarak bu çalışmada, VGG-16 mimarisi ve ağırlıkları ile Transfer 
Öğrenimi kullanılmıştır. Veri kümemiz küçük olduğu için, eğitim kümesinin 
boyutunu artırmaya yardımcı olan ‘Veri büyütme’ tekniği uygulanmıştır. 
Aşağıda büyütülmüş bir veri örneğine yer verilmiştir (Şekil 11).

Şekil 11. Artırılmış Görüntüler
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Bir sonraki adımda model oluşturulma aşamasına geçilmiş ve modelin özeti 
aşağıda yer alan Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. CNN Model Özet Bilgileri

Katman Çıktı Şekli Parametre

VGG-16 (Functional)  (None, 7, 7, 512) 14714688

flatten (Flatten)            (None, 25088)               0

dropout (Dropout)            (None, 25088)             0

dense (Dense)                (None, 1)                 25089

Total params: 14,739,777
Trainable params: 25,089
Non-trainable params: 14,714,688

♦ Model Performansı

Şekil 12. Karışıklık Matrisi

Karışıklık matrisini incelediğimizde modelimiz, 19 normal görüntüden 
13’ünü doğru bir şekilde sınıflandırmıştır. Bununla birlikte, 31 beyin tümörü 
görüntüsünden 23’ünü doğru ve 8’ini yanlış tahmin etmiştir.
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Şekil 13. Karışıklık Matrisi

Doğruluk oranının %80 olarak hesaplandığı karışıklık matrisini incelediğimizde 
modelimiz, 5 normal görüntüden 3’ünü doğru şekilde sınıflandırmıştır. Bununla 
birlikte, 5 tümörlü görüntüden 5’ini doğru tahmin etmiştir. Yanlış ve doğru 
olarak sınıflandırılan görüntüler aşağıda yer almaktadır (Şekil 14 ve Şekil 15).

Şekil 14. Yanlış Sınıflandırılan Görüntü Örnekleri
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Şekil 15. Doğru Sınıflandırılan Görüntü Örnekleri

Aşağıda yer alan Tablo 2’de beyin tümörü üzerine yapılan araştırmalarda elde 
edilen doğruluk oranları karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır.

Tablo 2. Beyin Tümörü Araştırmalarının Karşılaştırmalı İncelemesi

Yazar(lar)/Yıl Yöntem(ler) Doğruluk 

Bhanothu, Kamalakannan & 
Rajamanickam/2020 

R-CNN,
VGG-16

%77.60

Chattopadhyay & Maitra/2022 CNN %99.74

Shahzadi & diğ./2018 VggNet, LSTM %84

Çınar & Yıldırım/2020 Hibrit-CNN %97.01

Gupta & diğ./2020 DWT, PCA, SVM %80

Aslan/2022  
MobilNetV2, 

k-NN
%96.44

El Abbadi & Kadhim/2016 SVD %96.66

Toğaçar, Cömert & Ergen/ 2020 AlexNet, VGG-16, SVM %96.00

Vani & diğ./2017 SVM %81.48

Sevinç & Kaya/2022 CNN, VGG-16 %80
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7. Sonuç

Bu çalışmada, transfer öğrenme modeline sahip bir CNN ağı kullanılarak beyin 
tümörünün tespit edilmesi yoluyla sınıflandırılması (tümör var, tümör yok) 
amaçlanmıştır. Burada girdi MR görüntüleri Kaggle platformundan alınmış 
ve gürültüleri gidermek, görüntü kalitesini artırmak için ön işlem adımlarına 
tabi tutulmuştır. Daha sonra özellik çıkarımı yapılmış ve tümörün tespit ve 
sınıflandırılması adımı gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte bu araştırma, CNN 
model sınıflandırma probleminin (deneğin beyin tümörü olup olmadığını tahmin 
etmek için) ve Bilgisayarla Görme probleminin (MRG taramalarından beyin 
kırpma sürecini otomatikleştirmek için) bir kombinasyonudur. Nihai doğruluk, 
%50 taban çizgisinden çok daha yüksektir (%80). Ancak, veri setimizin az 
sayıda görüntü içermesi bu çalışmanın bir sınırlılığıdır. Daha fazla sayıda 
girdi görüntüsü kullanılmasıyla veya model hiperparametrelerinin ayarlanması 
yoluyla performans ölçüt değerleri artırılabilir.

Kaynaklar

Amerikan Klinik Onkoloji Derneği-ASCO. (2021). İnternet  Adresi:https://beta.
asco.org/  Erişim Tarihi: 09.03.2022

Aslan, M. (2022). Derin Öğrenme Tabanlı Otomatik Beyin Tümör Tespiti. Fırat 
Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 34(1), 399-407.

Baran,C.(2019).Yapay Zekâ ve Tıp. İnternet Adresi: https://medium.com/
t%C3%BCrkiye/yapay-zekâ-ve-t%C4%B1p-778e5f4736a4.  Erişim 
Tarihi: 01.07.2021

Bhanothu, Y., Kamalakannan, A., & Rajamanickam, G. (2020, March). Detection 
and classification of brain tumor in MRI images using deep convolutional 
network. In 2020 6th international conference on advanced computing 
and communication systems (ICACCS) (pp. 248-252). IEEE.

Brain tumor (2022). İnternet Adresi: https://en.wikipedia.org/wiki/Brain_tumor  
Erişim Tarihi:10.06.2022

Chattopadhyay, A., & Maitra, M. (2022). MRI-based Brain Tumor Image 
Detection Using CNN based Deep Learning Method. Neuroscience 
Informatics, 100060.

 Çinar, A., & Yildirim, M. (2020). Detection of tumors on brain MRI images 
using the hybrid convolutional neural network architecture. Medical 
hypotheses, 139, 109684.

Dere. Ü. A. (2017). Beyin Tümörü Nedir? İnternet Adresi:https://ankara.
baskenthastaneleri.com/magazine/sayi30/files/assets/common/
downloads/publication.pdf Erişim Tarihi: 09.05.2022 



CNN, VGG-16 YAKLAŞIMINA DAYALI DERIN ÖĞRENME KULLANILARAK BEYIN . . .     133

El Abbadi, N. K., & Kadhim, N. E. (2016). Brain tumor classification based on 
singular value decomposition. Brain, 5(8), 10-17148.

Gupta, Tanvi, Tapan K. Gandhi, R. K. Gupta, and Bijaya K. Panigrahi. 
“Classification of patients with tumor using MR FLAIR images.” Pattern 
Recognition Letters 139 (2020): 112-117.

Johnson, D. R., Guerin, J. B., Giannini, C., Morris, J. M., Eckel, L. J., & Kaufmann, 
T. J. (2017). 2016 updates to the WHO brain tumor classification system: 
what the radiologist needs to know. Radiographics, 37(7), 2164-2180.

Kapoor, L., & Thakur, S. (2017, January). A survey on brain tumor detection 
using image processing techniques. In 2017 7th international conference 
on cloud computing, data science & engineering-confluence (pp. 582-
585). IEEE.

Karabulut, M. E. (2016). Biyomedikal Veri Sınıflandırmasında Derin Öğrenme 
Yaklaşımlarının Araştırılması. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü, Adana. 

Kaur, H., & Gill, A. K. (2017). Review of Brain Tumor Detection Using Various 
Techniques. Int. J. Adv. Res. Comput. Sci. Softw. Eng., 7(5), 867-870.

 Kumar, K. A., Prasad, A. Y., & Metan, J. (2022). A hybrid deep CNN-Cov-19-
Res-Net Transfer learning architype for an enhanced Brain tumor Detection 
and Classification scheme in medical image processing. Biomedical Signal 
Processing and Control, 76, 103631.

 Lopez, M. M., & Kalita, J. (2017). Deep Learning applied to NLP. arXiv preprint 
arXiv:1703.03091.

Mao, S., Wang, B., Tang, Y., & Qian, F. (2019). Opportunities and challenges 
of artificial intelligence for green manufacturing in the process 
industry. Engineering, 5(6), 995-1002.

Mudda, M., Manjunath, R., & Krishnamurthy, N. (2020). Brain Tumor 
Classification Using Enhanced Statistical Texture Features. IETE Journal 
of Research, 1-12.

Muneeb ul Hassan. (2018). VGG16 – Sınıflandırma ve Tespit için Evrişimli Ağ. 
İnternet Adresi: https://neurohive.io/en/popular-networks/vgg16/  Erişim 
Tarihi: 15.06.2022

Panda, B., & Panda, C. S. (2019). A review on brain tumor classification 
methodologies. International Journal of Scientific Research in Science 
and Technology, 346-359.

Perconti, P., & Plebe, A. (2020). Deep Learning and Cognitive 
Science. Cognition, 203, 104365.



134     MÜHENDISLIK BILIMLERINDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR VE UYGULAMA

Perumal, V., Narayanan, V., & Rajasekar, S. J. S. (2022). Detection of Brain 
Tumor with Magnetic Resonance Imaging using Deep Learning 
Techniques. In Brain Tumor MRI Image Segmentation Using Deep 
Learning Techniques (pp. 183-196). Academic Press.

Saranya, C., Priya, J. G., Jayalakshmi, P., & Pavithra, E. H. (2021). Brain tumor 
identification using deep learning. Materials Today: Proceedings.

Schulz-Schaeffer, W. J. (2017). Alterations in the WHO classification of brain 
tumors from 2016. Der Radiologe, 57(9), 701-706.

Shahzadi, I., Tang, T. B., Meriadeau, F., & Quyyum, A. (2018, December). 
CNN-LSTM: cascaded framework for brain tumour classification. In 2018 
IEEE-EMBS Conference on Biomedical Engineering and Sciences 
(IECBES) (pp. 633-637). IEEE.

Swapnil, S. A., & Girish, V. S. (2020, March). Image Mining Methodology 
for Detection of Brain Tumor: A Review. In 2020 Fourth International 
Conference on Computing Methodologies and Communication 
(ICCMC) (pp. 232-237). IEEE.

Şeker, A., Diri, B., & Balık, H. H. (2017). Derin Öğrenme Yöntemleri ve 
Uygulamaları Hakkında Bir İnceleme. Gazi Mühendislik Bilimleri 
Dergisi, 3(3), 47-64.

 Taghadomi-Saberi, S., & Hemmat, A. (2015). Improving field management by 
machine vision-a review. Agricultural Engineering International: CIGR 
Journal, 17(3).

Tandel, G. S., Biswas, M., Kakde, O. G., Tiwari, A., Suri, H. S., Turk, M., ... & 
Suri, J. S. (2019). A review on a deep learning perspective in brain cancer 
classification. Cancers, 11(1), 111.

Thite, A. (2021). Introduction to VGG16|What is VGG16?  İnternet Adresi: 
https://www.mygreatlearning.com/blog/introduction-to-vgg16/   Erişim 
Tarihi: 18.06.2022

Toennies, K. D. (2012). Advances in Computer Vision and Pattern Recognition.
Toğaçar, M., Cömert, Z., & Ergen, B. (2020). Classification of brain MRI using 

hyper column technique with convolutional neural network and feature 
selection method. Expert Systems with Applications, 149, 113274.

Vani, N., Sowmya, A. ve Jayamma, N. (2017). Destek Vektör Makinesi 
Kullanılarak Beyin Tümörü Sınıflandırması. Uluslararası Mühendislik ve 
Teknoloji Araştırma Dergisi (IRJET),  4.



135

B Ö L Ü M  V I I

DENİZCİLİK ALANINDA ÇOK KRİTERLİ 
KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN 

UYGULANMASINA YÖNELİK YAPILMIŞ 
ÇALIŞMALARIN ANALİZİ

Analysis of Studies on the Application of Multi-Criteria 
Decision-Making Methods in the Maritime Sector

Murat YORULMAZ1 & Nurettin BÜYÜK2 & İlkin ALİZADE3

1(Doç. Dr.), Kocaeli Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Denizcilik İşletmeleri 
Yönetimi Bölümü, Kocaeli, murat.yorulmaz@kocaeli.edu.tr

ORCID: 0000-0002-5736-9146

2 (Öğr. Gör. Dr.), Yalova Üniversitesi, Yalova MYO,  
Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı, nbuyuk@yalova.edu.tr

ORCID: 0000-0003-1435-7134

3(Yüksek Lisans Öğrencisi), Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı, Kocaeli, ilkineli99@gmail.com

ORCID: 0000-0002-1120-6536

1. Giriş

Dünya ticaretinin en önemli sektörlerinden birisi olan denizcilik sayesinde 
her yıl binlerce gemi ile milyarlarca dolar hacmindeki hammade, yarı 
mamül ve mamülün taşıması yapılmaktadır. Denizcilik sektörü bir çok 

sistemin, farklı alanların ve işletmelerin birlikte hareket ettiği ve görevlerini 
eksiksiz olarak yerine getirdiği büyük bir ağdır. Bu yoğun ve komplike yapıya 
sahip sektörde yer alan her bir işletmenin, kurum veya kuruluşun vereceği 
kararlar sektör açısından çok büyük öneme sahiptir. Bu kararların daha sağlıklı 
verilebilmesi ve olumlu sonuçlar elde edilebilmesi için Çok Kriterli Karar 
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Verme (ÇKKV) yöntemleri devreye girmektedir. İnsanoğlunun yaşamındaki 
yeri çok eski zamanlara dayanan ve hala etkinliğini koruyan alanlardan birisi 
olan denizcilik sektörüyle ilgili yapılmış pek çok çalışmaya literatürde rastlamak 
mümkündür. Literatürde mevcut bu çalışmalarda kullanılan çok sayıdaki 
farklı yöntemlerden birisi de çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemleridir. 
Yapılan araştırmalarda elde edilen veriler kullanılarak belirlenmiş kriterlere 
göre alternatifler arasında en uygun olanı seçmek için ÇKKV yöntemlerini 
kullanmak en etkin ve en doğru karar verme yöntemlerindendir. Bu çalışmada 
ticaretin en önemli rollerinden biri olan taşımacılık ayağını üstlenen denizcilik 
alanındaki, çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılarak, yapılmış olan 
çalışmaların içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Bu maksatla ‘‘Ulakbim-TR 
Dizin’’ “Google Akademik” ‘‘Asos İndeks’’ gibi veri tabanlarında literatür 
taraması gerçekleştirilmiş, bulgular derlenerek tablolar haline getirilmiş 
ve değerlendirmeler yapılmıştır. Bu çalışma ÇKKV yöntemlerinden AHP, 
DEMATEL, MOORA, ANP, TOPSIS, PROMETHEE, ELECTRE, VIKOR 
yöntemlerini kapsamaktadır. ÇKKV yöntemleri arasında sadece bu sekiz 
yöntemin kullanılmasındaki amaç literatürde sıklıkla bu ÇKKV yöntemlerinin 
tercih edilmesidir.  

Literatür taraması sonucunda denizcilik alanıyla ilgili yapılmış olan ulusal 
çalışmalar arasında bu çalışmaya benzer başka çalışmaya rastlanmamıştır. Bunun 
yanısıra denizcilik sektörünün dışındaki diğer sektörlerle ilgili yapılmış farklı 
akademik çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalarda farklı analiz yöntemleri 
kullanılsa da temel yaklaşım olarak ÇKKV yöntemleri gruplandırılmış ve 
içerik analizleri yapılmıştır. Ersöz ve Kabak (2010) tarafından Türk Savunma 
Sanayisi sektöründe yapılmış çalışmalarda en çok kullanılan çok kriterli karar 
verme yöntemlerinin analizi yapılmıştır. Bu çalışmada Hedef Programlama 
(GP) yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre en çok kullanılan 
ÇKKV yöntemi Analitik Hiyerarşi Proses (Analytic Hierarchy Process-AHP) 
yöntemidir. Buna ilave olarak son zamanlarda Analitik Ağ Proses (ANP) 
yöntemiyle yapılmış çalışmaların arttığı gözlemlenmiştir. Dinçer ve Yüksel 
(2018) ise finans sektöründe yapılmış olan ÇKKV yöntemlerinin incelemesini 
yaparken 7 farklı ÇKKV yöntemini ele almışlardır. Çalışmada en çok etkinlik 
analizi, finansal projelerin değerlendirilmesi, en başarılı hisse senedinin 
seçilmesi gibi konuların daha çok işlendiği gözlemlenmiştir. Araştırma 
sonucunda son yıllarda DEMATEL yönteminin AHP ve ANP gibi yöntemlere 
nazaran daha çok kullanıldığı görülmüştür. Scott, Ho ve Dey (2012) biyoenerji 
sektöründe ortaya çıkan sorunları ele alan ve 2000-2010 yılları arasında yapılmış 
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bilimsel çalışmaların bir incelemesini yapmışlardır (Scott, Ho, & Key, 2012). 
Bu çalışmalarında; ÇKKV yöntemlerinden en yaygın kullanılanı bulmaya 
çalışırken, en çok hangi tür problemlerde ÇKKV yöntemlerinin kullanıldığı 
sorusuna cevap aramışlardır.

2. Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Denizcilik Alanında
Uygulanması

Çalışmada denizcilik alanıyla ilgili yapılmış bilimsel çalışmalar incelenmiştir. 
İncelenen çalışmalar denizcilik alanıyla ilgili ÇKKV yöntemleri kullanılarak 
yazılmış bilimsel araştırmaları kapsamaktadır. Burada kullanılan yöntemler 
AHP, TOPSIS, DEMATEL, MOORA, ELECTRE, PROMETHEE ve VIKOR 
yöntemleridir. Çalışma sırasında farklı veri tabanlarında araştırma yürütülmüş 
ve elde edilen sonuçlar hakkında bilgi verilmiş ve bu veriler tablolaştırılarak 
çalışma yürütülmüştür.

2.1. Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Yöntemi

ÇÇKV yöntemlerinin arasında, karmaşık karar verme problemlerinde, en yaygın 
kullanılan yöntemlerden birisi olan AHP yöntemi T.L. Saaty tarafından 1980 
yılında geliştirilmiştir. AHP’yi diğer yöntemlerden farklı kılan en önemli özelliği 
farklı alternatiflerin ve kriterlerin ikili olarak kıyaslanabilmeleri ve böylelikle 
kriter ağırlıklarının belirlenebilmesidir. Sonraki adımda ise alternatiflerin önem 
derecelerinin hesaplaması ve sıralaması yapılabilmektedir. AHP yönteminin 
önemli bir başka özelliği ise hiyerarşik yapı oluşturulurken araştırılan problemin 
ayrıntılı olarak ortaya konulması ve ayrıştırılmasıdır (Sarıçalı & Kundakçı, 
2016). En çok kullanılan ÇKKV yöntemlerinden birisi olan AHP yöntemi 
ekonomi, mühendislik, denizcilik ve inşaat gibi bir çok sektörde kullanıldığı 
gözlemlenmiştir. AHP yönteminin denizcilik alanında yapılan çalışmaları Tablo 
1`de gösterilmiştir.
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Tablo 1. AHP Yöntemi Kullanılarak Denizcilik Alanında Yapılmış Çalışmalar

Referanslar Çalışmaların Detayı

Kara, Masri ve Kaya 
(2021)

Bu çalışmada denizcilik sektöründeki tedarikçi bir 
işletmenin yeni bir şubesi için en uygun yerin seçilmesi 
amaçlanmıştır. Çalışmada, maliyet, ulaşım, doğal 
faktörler, tedarikçi bağlantıları, rakip firmaların varlığı ve 
liman potansiyeli gibi kriterlerin ağırlıkları AHP yöntemi 
ile değerlendirildikten sonra bulanık TOPSIS yöntemiyle 
de değerlendirilmiştir. (Hibrit yöntem)

Bucak, Demirel ve 
Dinçer (2019)

Çalışmada gemi inşa kararını etkileyen gemi inşa kararı, 
maliyet, pazar potansiyeli, teknolojik olanaklar, tecrübe, 
küresel politikalar gibi kriterler uzman görüşü alınarak 
AHP yöntemiyle önceliklendirilmiştir. 

Arabelen ve Özispa 
(2021)

Türkiye’de yer alan İzmir, Antalya ve İskenderun illerinde 
yerleşen üç ayrı limanda bulunan sekiz uzmandan elde 
edilen veriler. AHP yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. 

Yorulmaz, Taş ve 
İnanlı (2022)

Çalışmanın amacı çok kriterli karar verme yöntemlerinden 
biri olan AHP kullanılarak insan kaynaklı iş kazaları 
nedenlerinden olan bilgisizlik, eğitim eksikliği, dikkat 
dağınıklığı, yorgunluk ve mesleki tükenmişlik gibi 
faktörler incelenmiştir.

Vashegani ve Abtahi 
(2022)

Araştırmacılar SWOT analizi kullanarak MT (Multimodal 
Taşımacılık) geliştirme stratejileri oluşturmuş ve stratejileri 
sıralamak için AHP yöntemi kullanmıştır. 

Turan ve Arslan 
(2009)

Çalışmanın amacı deniz ticaretine mani olan İstanbul 
Boğazının eksiklerini belirlemek, SWOT analizi yaparak 
AHP yöntemiyle bu sorunları sıralamaktır.

Tablo 1`de görüldüğü gibi AHP yöntemi kullanılarak denizcilik alanında çok 
farklı konularda çalışmaların analizi yapılmıştır. Çeşitliliğin fazla olması 
literatürün daha kapsamlı olmasını sağlamaktadır.

2.2. Karar Verme Deneme ve Değerlendirme Laboratuvarı (DEMATEL) 
Yöntemi

Çok sayıda alternatifin ve kriterlerin mevcut olduğu problemlerin çözümlerinde 
kullanılan ÇKKV yöntemlerinden birisi olan DEMATEL (Decision Making Trail 
and Evaluating Laboratory) yöntemi Battelle Memorial Enstitüsü tarafından 
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Cenevre Araştırma Merkezi’nde yürütülen bir projede karmaşık problemleri 
çözmek ve incelemek amacıyla 1972-1976 yılları arasında geliştirilmiştir (Uçal, 
Bozat ve Ervural, 2017). Bu yöntemin önemli özelliklerinden birisi araştırma 
konusunda yer alan değişkenlerden hangisinin daha çok etkilendiği veya hangi 
değişkeni daha çok etkilemesinin ölçülebilinmesidir. Söz konusu yöntem 
kullanılarak denizcilik alanında yapılmış çalışmalar kullanımı Tablo 2`de yer 
almıştır.

Tablo 2. DEMATEL Yöntemi Kulllanılarak Denizcilik Alanında Yapılmış 
Çalışmalar

Referanslar Çalışmaların Detayları
Özdemir (2016) Bu çalışmanın amacı limanlarda yaşanan iş kazalarının 

nedenlerinin ve önlenebilinmesi için yapılacakların bulanık 
DEMATEL yöntemi kullanılarak incelenmesidir. Bununla 
beraber çalışmada bulanık TOPSIS yöntemi de kullanılmıştır. 
(Hibrit yöntem)

Bucak ve 
Demirel (2018)

Çalışmanın amacı uluslararası deniz taşımacılığının geleceği ve 
problemlerinin DEMATEL yöntemiyle incelenmesidir. 
Araştırma sırasında uzman görüşleri alınmış ve kriterler 
DEMATEL yöntemiyle analiz edilmiştir.

Özdemir (2018) Yapılmış olan bu çalışmada boş konteyner yığılmasına neden 
olan sebepler tespit edilmiş ve çözüm yolları aranmıştır. 
Belirlenen problemin kriterleri bulanık DEMATEL yöntemi ile 
değerlendirilmiş ve aynı zamanda TOPSIS yöntemi de 
kullanılmıştır. (Hibrit yöntem)

Özkan (2020) Deniz tedarik zinciri yönetiminde gemi acentesi ve deniz 
ulaştırma işletmesinin karşılıklı seçimi, konusunda yapılmış bu 
çalışmada ana kriterler ve alt kriterler belirlenmiş ve DEMATEL 
yöntemi ile etki haritası oluşturulmuştur

Temiz, Özdemir 
ve Ece (2018)

Çalışmanın amacı Samsun Limanının daha etkili ve verimli 
kullanılabilinmesi ve hizmet sunabilmesi için liman 
performansını etkileyen farklı etkenler belirlenmiş ve bulanık 
DEMATEL yöntemiyle incelenmiştir.

Korucuk ve 
Memiş (2019)

İstanbul’da yerleşen yeşil liman sertifikalı liman işletmelerinin 
performans kriterlerinin belirlenmesi ve en ideal sıralamanın 
DEMATEL yöntemiyle belirlenmesi çalışmanın amacıdır.

Tablo 2`den de görüldüğü gibi son yıllarda DEMATEL yönteminin kullanımı 
yaygınlaşmıştır.
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2.3. Eleme ve Seçim Çeviri Gerçekliği (ELECTRE) Yöntemi

ÇKKR yöntemlerinden biri olan ELECTRE (Elimination and Choice Translating 
Reality English) yöntemi Benayoun Roy ve arkadaşları tarafından 1966 yılında 
ilk kez geliştirilmiş ve kullanılmıştır. ELECTRE yöntemi olan karar verme 
metotlarına alternatif olması amacıyla geliştirilmiştir (Ömürbek & Mercan, 
2014). Burada her bir kriter için ayrı ayrı alternatiflerin aralarındaki ikili 
karşılaştırmaları kullanmaktır (Ömürbek & Mercan, 2014). Bu yöntemle elde 
edilmiş farklı alternatiflerin sıralaması yapılır ve en iyi alternatif bu sıralama 
sonucu belirlenir. Yapılmış literatür araştırmaları sırasında denizcilik alanına 
dair çok az bilgi elde edilmiş ve Tablo 3`te belirtilmiştir.

Tablo 3. ELECTRE Yöntemi Kullanılarak Denizcilik Alanında Yapılmış 
Çalışmalar

Referanslar Çalışmaların Detayları

Sezer (2008)

Çalışmada düzenli hat taşımacılığında nakliye müteahhidinin 
gemi operatörü seçimi kriterleri bağlamında değerlendirilmesi 
yürütülmüştür. Değerlendirme esnasında ilk olarak kriter 
ağırlıkları belirlenmiş ve daha sonra ELECTRE yöntemi 
kullanılarak en ideal sıralama gerçekleştirilmiştir. ELECTRE 
yöntemiyle beraber çalışmada AHP ve TOPSIS yöntemleri de 
kullanılmıştır. (Hibrit yöntem)

Khosheghbal, 
Saeidi, Kaabi ve 
Hallafi (2013)

Çalışmanın amacı literatür taraması sonucu belirlenmiş farklı 
kriterler doğrultusunda tahıl terminali performansının ELECTRE 
yöntemiyle incelenmesidir.

Ergin, Eker ve 
Alkan (2015)

Bu araştırmada global konteyner taşımacılarının katılımıyla 
konteyner limanı seçimini ortaya çıkarmak ve analiz etmek için 
çok kriterli karar yöntemlerinden biri olan bir ELECTRE 
uygulanmaktadır.

Tahiri, Yachba 
ve Bouamrane 
(2020)

Bu makalede herhangi bir konteynerin en iyi konumunu 
belirlemek için ELECTRE II adlı ÇKKVY kullanılarak bir 
konteyner gemisinde konteyner yerleştirme sorununa bir yaklaşım 
önerilmektedir. Burada dört kriteri göz önünde bulundurulmuştur. 
Bunlar: konteyner varış yeri, konteyner ağırlığı, konteynerin 
hareket tarihi ve konteyner tipidir.

ELECTRE yöntemi ÇKKV yöntemleri arasında az kullanılan yöntemlerden 
birisidir. Literatür taraması yapılarak bu yöntemde yapılmış olan çalışmaların 
kısıtlı olduğu gözlemlenmiştir.
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2.4. Zenginleştirme Değerlendirmesi için Tercih Sıralaması Organizasyon 
Yntemi (PROMETHEE)

PROMETHEE (The Preference Ranking Organization Method for Enrichment 
Evaluation) yöntemi ilk kez 1982 yılında J.P. Brans tarafından geliştirilen çok 
kriterli karar verme yöntemlerinden biridir (Bağcı & Esmer, 2016). Bu yöntem 
ilaç, turizm, bankacılık, sağlık ve diğer pek çok sektörde kullanılmaktadır. 
Herhangi bir alanda araştırma yapılırken çözümü aranan problemin kriterleri ve 
daha sonra ağırlıkları belirlenir. PROMETHEE yöntemi kullanılarak yapılmış 
bazı çalışmalar Tablo 4`te gösterilmiştir.

Tablo 4. PROMETHEE Yöntemi Kullanılarak Denizcilik Alanında Yapılmış 
Çalışmalar

Referanslar Çalışmaların Detayları

Manzano, Quijada 
ve Nuño (2004)

Çalışmada çok eski denizcilik gelenekleri olan İspanya`nın 
liman sisteminin ekonomik değerlendirmesi yapılmıştır. 
Burada liman sisteminin performansını etkileyen kriterler 
belirlenmiş ve PROMETHEE yöntemiyle değerlendirilmiştir.

Lee, Lam, Lin, Hu 
ve Cheong (2018)

Bu çalışmanın amacı beşinci nesil liman konsept modelini 
geliştirmeye yönelik bir araştırma çalışması yapmaktır. 
Çalışmada Busan, Hong Kong, Singapur limanları seçilmiş ve 
belirlenen araştırma doğrultusunda PROMETHEE yöntemi 
kullanılarak değerlendirme yürütülmüştür. Aynı zamanda 
VIKOR yöntemi de kullanılmıştır. (Hibrit yöntem)

Jafari (2013)

Burada kuru dökme yük yükleme ve boşaltma performansının 
ölçülmesi yapılmıştır. Örnek olarak Suriye’nin Latakia 
Limanı seçilmiştir. Belirlenen 17 kriter PROMETHEE 
yöntemi kullanılarak sıralanmıştır. Ağırlıklar ise AHP 
yöntemiyle belirlenmiştir. (Hibrit yöntem)

Bartosiewicz 
(2020)

Polonya ve Rusya Baltık konteyner terminallerinin rekabet 
gücünün değerlendirilmesinde PROMETHEE yönteminin 
uygulanması çalışmanın amacını yansıtıyor. Araştırma 
sonucunda her iki ülkeye mahsus limanların performansları 
karşılaştırılmıştır.

Tablo 4`te de görüldüğü üzere PROMETHEE yöntemi kullanılan çalışmaların 
büyük çoğunluğu uluslararası çalışmalardır.
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2.5. Çözüme Benzerliğe Göre Tercih Sıralaması Tekniği (TOPSIS)

Karar verme temelli problemlerin çözümünde en çok kullanılan yöntemlerden 
birisi de TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 
Solution) yöntemidir. Burada alternatiflerin değerlendirilmesi ve sıralaması 
yapıldıktan sonra en ideal alternatif bulunur. TOPSIS yönteminin mantığı ve 
diğer ÇKKV yöntemlerinden farkı, en ideal pozitif çözüm ve en ideal negatif 
çözümü ortaya koymaktır. TOPSIS yöntemine göre alternatifler sıralanmaya 
çalışılırken en ideal çözüme ulaşmak için göreceli yakınlık yaklaşımı temel 
alınır (Akyüz, Bozdoğan, & Hantekin, 2011). Pozitif ideal çözümde fayda 
kriteri maksimize olurken maliyet kriteri gibi minimum düzeyde tutulması 
gereken kriterleri minimize eden bir çözümdür. Negatif ideal çözümde ise aksine 
fayda kriteri minizime olurken maliyet kriterini maksimize eden bir çözümdür. 
Burada seçilecek olan en uygun seçenek ise ideal çözüme en yakın ve negatif 
ideal çözüme en uzak olan seçenektir (Akyüz, Bozdoğan, & Hantekin, 2011). 
Literatürde TOPSIS yöntemiyle yapılmış denizcilik sektörüyle ilgili yapılmış 
birçok araştırmaya rastlanmış ve bazıları tablo 5`te belirtilmiştir.
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Tablo 5. TOPSIS Yöntemi Kullanılarak Denizcilik Alanında 
Yapılmış Çalışmalar

Referanslar Çalışmaların Detayı

Erol, Gülsün ve 
Aydın (2017)

Bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren tersanelerde 
üretilebilecek gemi tipinin seçilmesi değerlendirilmiştir. Bu 
amaçla üretimi gerçekleştirilecek olan gemiler, teknik 
özelliklerine ve yük taşıma amaçlarına göre sınıflandırılarak 
TOPSIS yöntemi ile sıralanmıştır. Ayrıca bulanık VIKOR 
yöntemi de kullanılarak sonuçlar karşılaştırılmıştır. (Hibrit 
yöntem)

Efe ve Kurt (2018)

Çalışmanın amacı, bir liman işletmesinde personel seçimi 
uygulamasından ibarettir. Personel seçimi için 8 kriter 
belirlenmiş, daha sonra bulanık TOPSIS yöntemiyle aday 
personeller değerlendirilmiştir.

Akandere (2021)

Yeşil sertifikalı limanların performans değerlendirmesi 
amacıyla yapılan bu çalışmada Entropi-TOPSIS yöntemi 
ile yeşil sertifikalı limanların sıralaması gerçekleştirilmiştir.

Balbaş ve Turan 
(2019)

Burada tersanelerde inşa edilecek en ideal gemi tipinin 
belirlenmesi çalışmanın amacını yansıtmaktadır. Bu yolda 
bulanık TOPSIS yöntemi ile en ideal sonuç gözlemlenirken, 
ağırlıklar ise bulanık AHP yöntemiyle belirlenmiştir.

Öztürkoğlu ve 
Çalışkan (2016)

Çalışmanın amacı, deniz taşımacılığı sektöründe gemi-yük 
veya yük-gemi bağlantısında önemli rolü olan broker 
seçiminde etkili olan kriterlerin tespit edilmesi ve söz konusu 
bu kriterlerin önem düzeylerinin ortaya çıkartılmasıdır. Bu 
çalışmada, bulanık TOPSIS yöntemiyle kriterlerin en ideal 
seçimlerin sıralaması gerçekleştirilmiş ve bununla birlikte 
bulanık VIKOR yöntemi de kullanılmıştır. (Hibrit yöntem)

Özdemir (2016)

Çalışmanın amacı bulanık TOPSIS yöntemleri yardımıyla 
limanlarda meydana gelen iş kazalarının incelenmesidir. 
Burada limanlarda yaşanan iş kazalarına neden olan etkenler 
tespit edildikten sonra bulanık TOPSIS yöntemiyle sıralama 
gerçekleştirilmiştir.

TOPSIS yöntemi kullanılarak denizcilik alanının farklı alt dallarına ait birçok 
çalışmaya rastlanmaktadır (Tablo 5). TOPSIS yöntemi en çok kullanılan ÇKKV 
yöntemlerinden birisidir. Literatür taraması yapılarak farklı veri tabanlarında 
TOPSIS yöntemi kullanılarak yapılmış bir birinden farklı çalışmalara rastlamak 
mümkündür.
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2.6. Çoklu Kriter Optimizasyonu ve Uzlaşma Çözümü (VIKOR) Yöntemi

VIKOR (Vise Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje) yöntemi 
Opricovic ve Tzeng tarafından geliştirilmiştir (Dinçer & Yüksel, 2018). Söz 
konusu yöntem farklı alternatifler arasından en iyi alternatifin belirlenmesi için 
kullanılmaktadır. Bunun için ilk olarak kriter ağırlıkları belirlenir ve daha sonra 
farklı alternatifler VIKOR yönteminin yardımıyla sıralanır. Araştırma sırasında 
VIKOR yöntemi kullanılarak denizcilik sektöründe yapılmış araştırmalar Tablo 
6`da gösterilmiştir.

Tablo 6. VIKOR Yöntemi Kullanılarak Denizcilik Alanında Yapılmış 
Çalışmalar

Referanslar Çalışmaların Detayı

Khorram (2020)
Liman işletmeleri ile ilgili risklerin ve güvenliğin 
değerlendirilmesi için kriterler belirlemek ve bulanık VIKOR 
yöntemiyle incelemeye almak çalışmanın başlıca amacıdır. 

Kara, Yıldız, Top, 
Kara ve Kaçmaz 
(2021)

Bu çalışma, gemilerin sefer bölgelerine göre Türk armatör 
firmalarının balast suyu arıtma sistemi seçiminde 
kullandıkları kriterleri netleştirmeyi amaçlamaktadır. 
Belirlenen iki firmanın tercihlerinde rol oynayan faktörler 
VIKOR yöntemi yardımıyla karşılaştırılarak tartışılmıştır.

Erdoğan (2019)

Çalışmanın amacı Türkiye’nin Karadeniz, Marmara, Ege ve 
Akdeniz’deki karasuları ve iç sularındaki seyir emniyetinin 
belirlenmesiyle ilgili olarak farklı kriterler VIKOR yöntemi 
ile değerelendirilerek sonuçların elde edilmesidir.

Erol, Gülsün ve 
Aydın (2017)

Çalışmanın amacı tersanelerde inşa edilecek gemi tipinin 
belirlenmesi için birçok farklı kriterlerler oluşturulması ve 
bulanık VIKOR yöntemiyle incelenmesidir.

VIKOR yöntemi araştırmacıların en çok kullandığı ÇKKV yöntemlerinden 
birisi olmasa da bu yönteme ait çok farklı alanlarda yapılmış birçok çalışmanın 
olduğu görülmüştür.

2.7. Oran Analizi ile Çok Amaçlı Optimizasyon (MOORA) Yöntemi

ÇKKV yöntemlerinden olan MOORA (Multi-Objective Optimization by Ratio 
Analysis) yöntemi ilk olarak 2006 yılında yaptıkları ‘Control and Cybernetics’ 
adlı çalışmaları ile Willem Karel M. Brauers ve Edmundas Kazimieras 
Zavadskas tarafından tanıtılmıştır (Ersöz ve Atav, 2011). En yeni yöntemlerden 
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birisi olan MOORA yöntemi alternatiflerin sıralamasını gerçekleştirmek 
için kullanılmaktadır. MOORA yönteminde diğer ÇKKV yöntemlerinden 
farklı olarak en önemli özellik pozitif kriterlerin yanısıra negatif kriterlerin 
de değerlendirmeye dahil edilmesidir (Dinçer & Yüksel, 2018). Yeni yöntem 
olmasından dolayı denizcilik sektöründe MOORA yönteminin uygulanmasına 
az rastlanmaktadır. Bu yöntem ile yapılmış çalışmalar incelenerek elde edilen 
veriler Tablo 7`de gösterilmektedir.

Tablo 7. MOORA Yöntemi Kullanılarak Denizcilik Alanında Yapılmış 
Çalışmalar

Referanslar Çalışma detayları

Alnıpak ve 
Yorulmaz (2019)

Yapılmış çalışmanın amacı Akdeniz Bölgesi’nde yeni 
kurulacak olan tersanenin yerinin belirlenmesidir. Bu amaca 
ulaşmak için ilk olarak kriter ağırlıkları belirlenmiş ve daha 
sonra MOORA yöntemi kullanılarak alternatiflerin 
sıralaması yapılmıştır.

Brauers (2013)
Bu çalışmada inşası düşünülen limanın inşa planları 
MOORA yöntemi ile belirlenmiştir. Çalışmada 4 inşa 
projesi hazırlanmış ve incelenmiştir.

Causa ve Brauers 
(2014)

Liman inşa edilerken limanın yerleşeceği alan çok önemlidir. 
Yapılmış bu çalışmadaki amaç belirlenen kriterler ve 
alternatifler doğrultusunda liman inşası için en uygun yerin 
seçilmesidir.

MOORA yöntemi en yeni ÇKKV yöntemlerinden birisidir. Bu sebepten dolayı 
literatürde MOORA yöntemi kullanılarak yapılmış çalışmalar kısıtlıdır. 

3. Sonuç ve Değerlendirme

Sektörün farklı olmasına bakılmaksızın ve işletme tipine bağlı olmadan herhangi 
bir organizasyonda herhangi bir konu ile alakalı olarak alınacak kararlarda 
bazı sorunlar ve anlaşmazlıklar yaşanabilmektedir. Süreç içinde ortaya çıkan 
bu problemlere çeşitli çözüm yolları aranmış ve bu sayede ÇKKV yöntemleri 
bulunmuştur. Modern çağda birçok sektörde kullanılan bu yöntemler de zamanla 
gelişmiş ve türlere ayrılmıştır. Bu çalışmada ÇKKV yöntemlerinden olan 
AHP, TOPSIS, DEMATEL, MOORA, ELECTRE, PROMETHEE ve VIKOR 
yöntemleri kullanılarak denizcilik alanıyla ilgili literatürde yer alan çalışmalar 
araştırılmış ve derlenmiştir. Bahsedilen bu derleme çalışmanın amacını da 
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yansıtmaktadır. Literatür taramasında karşılaşılan en önemli sonuçlardan birisi 
çalışmaların büyük bir kısmında hibrit karar verme yöntemlerinin kullanılmış 
olmasıdır. Bu sonuç ile ilgili veriler tablolarda da gösterilmiştir. 

Literatürde farklı sektörlerde yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar elde 
edilmiştir. Bu çalışmalardan biri olan Ağaç ve Baki’nin (2016) yaptıkları 
çalışmada sağlık alanındaki ÇKKV tekniklerinin kullanımını ele almışlar, böylece 
sağlık ve sağlık hizmetleri alanında gerçekleştirilen ÇKKV uygulamalarını 
kapsamlı bir şekilde incelemişlerdir. Yaptıkları çalışmanın sonucuna göre son 
yıllarda en yaygın kullanılan ÇKKV yöntemlerinin başında AHP ve ANP geldiği 
görülmüştür.

Başka bir alanda yapılmış çalışmada ise finans sektöründeki ÇKKV 
yöntemlerine değinilmiştir. Bu alandaki Dinçer ve Yüksel’in (2018) 
yaptıkları incelemenin temel amacı ÇKKV yöntemlerinin finans sektöründe 
uygulanmasına yönelik daha önce yapılmış çalışmaların analizini yapmaktır. 
Yaptıkları çalışmanın sonucuna göre finans sektöründe en yaygın kullanılan 
yöntem DEMATEL olurken en az kullanılan yöntem ise ELECTRE olduğu 
ifade edilmiştir. 

Denizcilik sektörünü baz alarak yapılan çalışma sonucunda elde edilen 
verilere göre, denizcilik alanıyla ilgili yapılmış çalışmalarda daha çok AHP 
ve TOPSIS yöntemlerine yer verildiği görülmüştür. Buna karşın ELECTRE 
ve MOORA yöntemlerinin en az kullanılan ÇKKV yöntemleri olduğu tespit 
edilmiştir. MOORA yönteminin yeni olması ve kullanılacak diğer alternatif 
yöntemlerin mevcutluğu bahsedilen bu yöntemin neden az kullanıldığını 
açıklayabilir. Denizcilik alanında uygulanan bu yöntemlerin daha çok liman 
işletmelerine dayalı çalışmalarda kullanıldığına rastlanmıştır.

Yapılan çalışma sonucunda denizcilik sektörünün alt alanlarına ait 
çalışmaların arttırılmasına ve daha az kullanılan MOORA, ELECTRE gibi 
yöntemlere üstünlük verilmesine ihtiyaç duyulduğu ve literatüre katkılar 
sağlayabileceği düşünülmüştür. Çalışmaların kısıtlarından birisi yazarların 
büyük kısmının aynı çalışmada birden fazla ÇKKV yöntemlerini kullanmasından 
ibarettir. Çalışmada kullanılan ÇKKV yöntemlerinden sadece sekiz yönteme 
yer verilmesi ve literatür taramasının sadece ‘‘Ulakbim-TR Dizin’’ “Google 
Akademik” ‘‘Asos İndeks’’ gibi indekslerle sınırlandırılması da çalışmanın 
kısıtlarıdır. İleriki araştırmalarda daha kapsamlı literatür taraması yapılarak 
denizcilik alanında kullanılan ÇKKV yöntemlerinin bibliyometrik analizlerinin 
yapılması araştırmacılara önerilmektedir. 
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1. Giriş

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD), akışkan hareketini sayısal 
yöntemler ve algoritmalar kullanarak çözümleyen bir akışkanlar 
dinamiği yöntemidir (Nilay Sezer Uzol 2021). Mühendislik, Bilgisayar 

ve Matematik alanlarını kapsayan HAD yönteminin temelini tek fazlı akımlar 
için kullanılan süreklilik ve Navier-Stokes denklemleri oluşturmaktadır (URL-1). 

Sıkıştırılamaz akımlar için üç boyutlu süreklilik ve Navier-Stokes 
denklemleri aşağıda verilmiştir. 
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Yukarıdaki denklemlerde, ux,y,z, kartezyen koordinatlardaki hız bileşenini; ρ, 
akışkanın özgül kütlesini; p basıncı; μ, akışkanın viskozitesini; g, yerçekimi 
ivmesini ifade etmektedir. 

HAD yönteminin tarihteki gelişimine bakıldığında, yöntemin öncülerinden 
sayılan Francis Harvey Harlow liderliğindeki bir grubun 90’lı yılların ikinci 
yarısından itibaren geliştirdikleri çeşitli sayısal yöntemlerle HAD yönteminin 
temellerinin atıldığı ve konu ile alakalı ilk yayının 1967 yılında Hess ve 
Smith (1967) tarafından yayınlandığı kaynaklarda mevcuttur (URL-1). İlk 
dönemdeki araştırmacılar, kullanacakları HAD kodlarını yazmak için oldukça 
fazla zaman harcamışlardır. Sanayi alanında ve akademide HAD yönteminin 
önemi anlaşılmaya başlayınca bireysel bilgisayar kodlarına olan ilgi azalırken 
ticari yazılımlara olan ilgi artmıştır. Böylece bilgisayar teknolojisinin artması ile 
kullanılan sayısal yöntemler de gelişmiştir (Tu vd. 2018). Günümüzde ise sanayi 
ve akademi alanında yaygın olarak kullanılan HAD sayesinde üretim maliyetleri 
hem ekonomik anlamda hem de zamansal anlamda azalmaktadır. Dolayısı ile 
HAD yöntemi, kullanıcılara sanal bir laboratuvar ortamı sunmaktadır. 

HAD yönteminde yürütülen simülasyonlar üç aşamadan oluşmaktadır. 
Şekil 1’de görüldüğü üzere, ilk aşama olan ön-proses adımında; geometrinin 
tanımlanması, çözüm ağının (mesh) oluşturulması ve sınır şartlarının belirlenmesi 
gibi ön hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. İkinci aşama, probleme uygun olan 
çözücü, türbülans model ve sayısal yöntem ile analizlerin yürütüldüğü bölümdür 
(processing). Son aşama olan post-proses (post-processing) bölümünde ise elde 
edilen sonuçların çıktıları ile görüntüleme işlemi yapılmaktadır (Nilay Sezer 
Uzol 2021). 
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Şekil 1. HAD yöntemi için simülasyon adımları (Nilay Sezer Uzol 2021)

2. Basamaklı Dolusavaklar

Basamaklı dolusavaklar; enerji sönümleme, akarsu içerisindeki oksijen miktarının 
arttırılması ve mansap havuzu maliyetlerinin düşürülmesi gibi nedenlerle tercih 
edilen ve ilk örneğinin M.Ö. 1300’lü yıllarda inşa edildiği bilinen bir dolusavak 
tipidir (Chanson 2000). Enerji sönümlemede klasik şüt kanallarına kıyasla %70-
80 oranında daha etkili olan basamaklı dolusavaklar, akım enerjisini basamaklar 
üzerinde sönümlediğinden ve akış içerisindeki çözülmüş oksijen miktarını 
arttırdığından kavitasyon riskini de azaltmaktadır (Boes vd. 2000; Chanson 
1993). Bu özellikleriyle basamaklı dolusavaklar, akarsudaki ekolojik dengeyi 
olumlu yönde etkilemekle birlikte (Berkün 2007) su arıtma tesislerinde kaskat 
yapısı olarak da kullanılabilmektedirler (Chanson 1998). Günümüzde, silindirle 
sıkıştırılmış barajlarda (SSB) yaygın olarak kullanılan bu yapıların inşası 
oldukça pratik ve ekonomiktir (Frizell ve Mefford 1991). 

Basamaklı dolusavaklarda; nap, geçiş ve sıçramalı akım rejimi olmak 
üzere üç farklı akım tipi gözlenmektedir (Şekil 2). Bu akım tipleri; dolusavak 
eğimine, basamak geometrisine ve akım debisine göre belirlenebilmektedir. 
Chanson (1994), sıçramalı akım rejimi için başlangıç noktasını Eşitlik (5) ile 
belirlerken nap rejiminin üst sınırı için Eşitlik (6)’yı (Chanson 2001), geçiş 
rejimi ile sıçramalı rejim arasındaki sınır için Eşitlik (7)’yi önermiştir. Boes 
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ve Hager (2003) ise çalışmalarında geçiş akım rejimi ile sıçramalı akım rejimi 
arasındaki sınır için Eşitlik (8)’i önermişlerdir.

burada, yc=kritik akım derinliği (m), α = savak açısı, h = basamak yüksekliği (m) 
ve l = basamak uzunluğudur (m). 

Şekil 2. Basamaklı dolusavaklarda oluşan akım rejimleri; a) nap akımı, b) 
geçiş akımı, c) sıçramalı akım (Takahashi ve Yasuda 2001)

Basamaklı dolusavak uygulamalarının çok eski dönemlerden itibaren başlaması 
ve günümüzde de yaygın olarak uygulanması sebebiyle basamaklı dolusavaklar, 
akademik çalışmalarda da dikkat çekici bir boyuta ulaşmıştır. Profesyonel 
uygulamaların başlamasının ardından araştırmacıların genellikle tasarım 
kriterleri üzerinde çalıştığı görülmektedir (Boes ve Hager 2003; Chanson 2001; 
Essery ve Horner 1971; Sorensen 1985). SSB teknolojisinin yanı sıra gabyonlar1 
kullanılarak oluşturulan basamaklı dolusavak modelleri de inşa kolaylığı 
sebebiyle çalışmalar arasında yerini almıştır (Peyras vd. 1992; Wuthrich ve 
Chanson 2015; Zuhaira vd. 2020). 

Felder vd. (2012a-2012b), farklı dolusavak açıları ve basamaklar 
üzerine yerleştirdikleri farklı eşik konfigürasyonları üzerinde deneysel olarak 
çalışmışlar ve enerji sönümleme oranı için en önemli kriterlerden birinin şüt 
açısı olduğunu vurgulamışlardır. Zare ve Doering (2012a-2012b), basamaklı 

1  Taş ya da kaya malzeme ile içerisi doldurularak oluşturulan çelik kafeslerdir. 
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dolusavak üzerindeki havalandırma bölgesinin başlangıç noktalarını farklı eşik 
konfigürasyonları için deneysel olarak incelemişlerdir. Yuvarlatılmış basamak 
kullanılmasının geleneksel basamaklara kıyasla %3 oranında daha fazla enerji 
sönümlediğini vurgulamışlardır. Mero ve Mitchell (2017), beş farklı basamak 
konfigürasyonu oluşturarak enerji sönümleme oranlarını deneysel olarak 
incelemişlerdir. 

Gelişen bilgisayar ve yazılım teknolojileri sebebiyle HAD yöntemi 
kullanılarak üretilen çalışmalar da son dönemde hızlı bir artış göstermiştir 
(Arjenaki vd. 2020; Ghaderi vd. 2020; Ghaderi vd. 2021; Hekmatzadeh, vd. 
2018; Ikinciogullari 2021; Li vd. 2020; Li vd. 2018; Mohammad vd. 2016; 
Reeve vd. 2019; Shahheydari vd. 2015; Tabbara vd. 2005). Bu çalışmaların 
büyük bir kısmı ticari yazılımlar kullanılarak üretilmiştir. Ancak, bu yazılımların 
yurtdışı menşeili olması sebebiyle lisans ücretleri maliyet açısından külfet 
oluşturmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında, literatürdeki deneysel bir çalışmanın (Felder 
vd., 2012b) sayısal modeli, açık kaynak kodlu ücretsiz bir HAD yazılımı olan 
OpenFOAM (v7) ile oluşturulup üç boyutlu doğrulama çalışması yapılmıştır. 
Simülasyonlar, Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı (TRUBA) kullanılarak ücretsiz 
olarak gerçekleştirilmiştir. TRUBA sisteminin Windows işletim sistemine 
kurulum aşamaları detayları ile aktarılmıştır. Çalışmanın asıl amacı ise, sayısal 
çalışmalarda açık kaynak kodlu yazılımların ve TRUBA sisteminin kullanımını 
yaygınlaştırarak HAD yazılımları ve iş istasyonları için ödenen yüksek 
meblağların Ülke içerisinde kalmasına az da olsa bir katkı sağlamaktır.

3. Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı (TRUBA)

TÜBİTAK kapsamında kurulan TRUBA, Ülkemizdeki akademisyenlerin 
uluslararası alandaki meslektaşları ile rekabet edebilmesine olanak sağlayan 
yüksek başarımlı hesaplama ve veri depolama merkezidir (ULAKBİM 2021e). 
Merkezin temeli, 2003 yılında kurum bütçesi ile alınan 128 adet PC ile yüksek 
başarımlı hesaplama çalışmalarının başlamasıyla atılmış ve yıllar geçtikçe 
altyapısı önemli ölçüde geliştirilerek teknolojiden geri kalmamıştır (ULAKBİM 
2021d). Merkezin web sitesinden alınan bilgiye binaen (12.05.2022 tarihinde) 
kuruluşundan günümüze güncel kaynak listesi Tablo 1’de sunulmuştur 
(ULAKBİM 2021a).
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Tablo 1. TRUBA kaynak listesi (ULAKBİM 2021a)

Yıl Adet CPU/GPU
İşlemci 
Modeli

Teorik 
GFlops

Bellek Tanımı

2003 128
1 çekirdek x 

1 CPU
Pentium IV 
2.66 GHz

- 1 GB
Kullanım 

dışı.

2006 64
2 çekirdek x 

2 CPU
Xeon 5110 
1.60 GHz

- 4 GB
Kullanım 

dışı.

2006 36
2 çekirdek x 

2 CPU
Xeon 5110 
1.60 GHz

- 4 GB
Kullanım 

dışı.

2007 30
4 çekirdek x 

2 CPU
Xeon X5355 

2.66 GHz
- 16 GB

Kullanım 
dışı.

2008 16
4 çekirdek x 

2 CPU

Opteron 
2356 1.15 

GHz
36.8 16 GB

Kullanım 
dışı.

2009 154
4 çekirdek x 

2 CPU
Xeon X5550 

2.67 GHz
85.44 24 GB

Kullanım 
dışı.

2010 13
12 çekirdek 

x 4 CPU

Opteron 
6174 2.20 

GHz
422.4 128 GB

Grid 
sitesi.

2011 192
12 çekirdek 

x 2 CPU

Opteron 
6176 2.30 

GHz
220.8 128 GB

Kullanım 
dışı.

2013 128
8 çekirdek x 

2 CPU

Xeon 
E5-2690 
2.90 GHz

371.2 256 GB levrek

2014 48
12 çekirdek 

x 2 CPU

Xeon 
E5-2680 v3 
2.50 GHz

960 256 GB levrekv2

2014 16

12 çekirdek 
x 2 CPU + 
2x nVidia 

M2090

Xeon 
E5-2680 v3 
2.50 GHz

960 
GFLOPs 
+ 1330

GFLOPs

256 GB 
+ 6 GB
GDDR5

levrek-
cuda

2016 1
14 çekirdek 
x 16 CPU

Xeon 
E7-4850 v3 
2.20 GHz

7.9 
TFLOPs

4 TB orkinos
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2017 128
14 çekirdek 

x 2 CPU

Xeon 
E5-2690 v3 
2.60 GHz

1164 
GFLOPs

256 GB sardalya

2018 120
20 çekirdek 

x 2 CPU

Xeon 
Scalable 

6148 2.40 
GHz

2048 
GFLOPs

384 GB barbun

2018 24

20 çekirdek x 
2 CPU + 2 x 
nVidia P100 

GPU

Xeon 
Scalable 

6148 2.40 
GHz

2048 
GLFOPs 
+ 9400

GFLOPs

384 GB 
+ 2 x

16 GB
HBM2

barbun-
cuda

2018 24

20 çekirdek x 
2 CPU + 2 x 
nVidia V100 

GPU

Xeon 
Scalable 

6148 2.40 
GHz

2048 
GFLOPs 
+ 4x7800
GFLOPs

384 GB 
+ 4 x

16 GB
HBM

akya-cuda

2021 144
28 çekirdek 

x 2 CPU
Xeon 6258R 

2.70 Ghz
4800 

GFLOPS
192 GB hamsi

2021 9

64 çekirdek x 
2CPU + 8 x 
nVidia A100 

GPU

AMD 7742 
2.24 GHz

4600 
GFLOPS 
+ 8x9600
GFLOPS

192 
GB + 

8x80GB 
HBM

palamut-
cuda

3.1.  TRUBA’nın Windows İşletim Sistemine Kurulumu

ULAKNET bağlantısı olan (kampüs içi) ağlardan bağlanırken VPN bağlantısına 
ihtiyaç yoktur. ULAKNET ağı dışından TRUBA’ya bağlanabilmek için VPN 
bağlantısı gereklidir. TRUBA’da hesap açım talebi onaylandıktan sonra hesap 
giriş bilgileri e-posta ile kullanıcıya ulaşmaktadır. Windows işletim sistemi ile 
TRUBA’ya bağlanmak için OpenVPN, WinSCP ve PuTTY uygulamalarının yüklü 
olması gerekmektedir. OpenVPN uygulaması, TRUBA ağına bağlanabilmek 
için kullanılmaktadır. TRUBA kullanıcı el kitabı bölümünden .ovpn uzantılı 
yapılandırma dosyası indirilerek OpenVPN kurulum dizinindeki config dizinine 
kopyalanmalıdır (ULAKBİM 2021b). Yazılımı aktif hale getirmek için görev 
çubuğundaki simge üzerine sağ tıklanarak bağlantı gerçekleştirilir (Şekil 3a-b). 
Çıkan ekranda hesap bilgileri doldurularak sisteme giriş sağlanır (Şekil 3c). Bu 
aşamadan sonra görev çubuğundaki OpenVPN simgesinin yeşil renkte olması 
bağlantının sorunsuz gerçekleştiğini göstermektedir (Şekil 3d). 
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(a) (b)

(c) (d)

Şekil 3. OpenVPN ile TRUBA ağına bağlantı aşamaları

WinSCP, Windows işletim sistemi için dosya aktarım protokollerini kullanarak 
yerel bir bilgisayar ile uzak sunucular arasında dosya aktarımına yardımcı 
olan uygulamadır (ULAKBİM 2021f)2. Kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme 
giriş yapıldıktan sonra açılan ekranda sol taraftaki pencere yerel bilgisayar 
dosyalarını gösterirken sağ taraftaki pencere TRUBA hesabına ait dosyaları 
göstermektedir (Şekil 4). Bu iki bölüm arasında çek-bırak işlemi ile dosya 
aktarımı yapılabilmektedir.

Şekil 4. WinSCP ile TRUBA hesabına erişim

PuTTY, TRUBA hesabı içerisindeki kullanıcı terminaline erişim sağlayarak 
komutların girileceği uygulamadır. WinSCP ekranının üst tarafında yer alan 
buton (Şekil 5a) sayesinde açılacak olan pencerede yine TRUBA hesap bilgileri 
girilerek PuTTY ekranına ulaşılabilmektedir (Şekil 5b). 

2  Uygulamanın kuruluş aşamaları için TRUBA kullanıcı el kitabına bakınız (ULAK-
BİM 2021f).
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(a)

(b)

Şekil 5. PuTTY yazılımı ile terminal ekranına ulaşım

TRUBA’da yüklü OpenFOAM versiyonlarını görüntüleyebilmek için terminal 
(PuTTY) ekranına “module available” komutu yazılır. Her bir versiyona ait 
örnek SLURM betik dosyası /truba/sw/scripts/openFoam klasörü içerisinde 
mevcuttur. Eğer sistemdeki versiyonların dışında bir versiyon kullanılacak ise, 
“wget” ve “sed” komutu yardımıyla, istenilen versiyonun web sitesinden ilgili 
dosyalar (.tgz uzantılı olarak) indirilebilir.3 

4. Ön Proses İşlemleri

Çalışma kapsamında, Felder vd. (2012b) tarafından tasarlanan klasik basamaklı 
dolusavak modeli, OpenFOAM yazılımı ile üç boyutlu olarak modellenmiş ve 
simülasyonlar, TRUBA’da yürütülmüştür. Kullanılan basamaklı dolusavağın 
uzunluğu 2.80 m, genişliği 0.52 m, yüksekliği ve yaklaşım kanalının uzunluğu 
1.00 m olacak şekilde tasarlanmıştır. Modelde, basamak yükseği 0.10 m ve 
basamak uzunluğu 0.20 m olmak üzere, toplamda 10 adet uniform basamak 
kullanılmıştır (Şekil 6). Sınır şartlarının belirlenebilmesi için akım giriş (çıkış) 
bölgesi inlet (outlet), çözüm bloğunun üst bölgesi atmosphere, yan duvarlar 
sideWall ve kanal tabanı lowerWall olarak tanımlanmıştır (Şekil 6). Kullanılan 
parametrelere ait sınır koşulları Tablo 2’de özetlenmiştir.

3  Detaylı bilgi için erdincikinciogullari@gmail.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.
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Şekil 6. Geometrik model (Felder vd., 2012b) ve sınır şartları 
(tüm ölçüler cm’dir)

Tablo 2. Kullanılan sınır şartları

inlet outlet
lowerWall-
sideWall

atmosphere

U
variable Height Flow 

Rate Inlet Velocity
zero 

Gradient
noSlip

pressureInlet 
Outlet Velocity

epsilon fixedValue inlet Outlet
epsilon Wall 

Function
inletOutlet

omega fixedValue inlet Outlet
omega Wall 

Function
inletOutlet

k fixedValue inletOutlet
kq RWallFu 

nction
inletOutlet

nut calculated calculated
nutkWallF 

unction
calculated

p_rgh zeroGradient zeroGradient
fixedFlux 
Pressure

totalPressure

Alpha.
water

variable Height 
FlowRate

zeroGradient zero Gradient inletOutlet
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4.1. Çözüm Ağının Oluşturulması 

Simülasyona hazırlık aşamasındaki ilk adım, hesaplamanın yapılacağı çözüm 
alanını oluşturmaktır. Hazırlanan blockMeshDict dosyasının çalıştırılması için 
çalışma sayfasında terminal açılıp OpenFOAM aktif edilerek (of7, of8 vs.) 
blockMesh komutu çalıştırılır. Bu komutun hatasız çalışması durumunda constant 
klasörü içerisinde polyMesh klasörü oluşur. polyMesh klasörü, çözüm bloğunun 
detaylarının yazıldığı dosyaları (boundary, faces, neighbour, owner, points, vs.) 
içerir. Oluşturulan çözüm ağındaki olası hataları ve uyarıları görebilmek için 
checkMesh komutu kullanılır. Çözüm ağını görselleştirmek için ise paraFoam 
komutu kullanılabilir (Şekil 7). 

Şekil 7. Çözüm ağının görselleştirilmesi (2,415,750 adet hücre için)

4.2. Akışkan Bölgesi Tanımlama 

Simülasyonun başlangıç anında çözüm bloğunun herhangi bir bölgesine 
akışkan tanımlamak için system klasörü içerisine setFieldsDict dosyası eklenir. 
Basamaklı dolusavağın membasına akışkan tanımlamak için ilgili koordinatlar 
setFieldsDict dosyası içerisinde tanımlandıktan sonra terminal ekranında 
setFields komutu çalıştırılır (Şekil 8). Komutun doğru çalışması neticesinde 0 
klasörü içerisinde alpha.water dosyası oluşur. Bu süreçten sonra blockMeshDict 
dosyası üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda 0 klasörü 
içerisindeki alpha.water dosyası silinmeden setFields komutu tekrar çalıştırılırsa 
program hata vermektedir. Dolayısı ile çözüm ağının değişmesi durumunda 
alpha.water dosyasının içeriği de değiştiğinden bu dosyanın silinerek tekrar 
setFields komutunun çalıştırılması gerekmektedir.  
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Şekil 8. setFields komutunun hatasız çalışması 
neticesinde oluşan terminal çıktısı

4.3. Paralel Çözüm için Ayrıştırma İşlemi

Simülasyonlar seri olarak yürütülebildiği gibi işlemcilere bölünüp paralel 
olarak da yürütülebilir. Seri analiz için terminal ekranına çözücü ismini yazmak 
yeterlidir (interFoam, simpleFoam, vs.). Ancak, paralel çözüm için ilk etapta 
ayrıştırma işlemi yapılmalıdır. Paralel çözüm için system/decomposeParDict 
dosyasında çekirdek sayısı ve ayrıştırma metodu4 belirlenir (Şekil 9). Ardından 
decomposePar komutu kullanılarak istenilen çekirdek sayısı ile paralel çözüme 
ön hazırlık yapılır. Bu aşamada, çalışma klasörü içerisinde, belirlenen çekirdek 
sayısı kadar processor klasörü oluşur. Böylece simülasyon klasörü için ön proses 
işlemleri tamamlanmış olur.

Şekil 9. Çekirdek sayısının ve ayrıştırma yönteminin belirlenmesi

5. TRUBA’da Analiz Dosyası Hazırlama

TRUBA’da kullanılacak OpenFOAM versiyonu yüklendikten sonra çalışma 
klasörü, WinSCP ekranı yardımıyla, TRUBA’daki ilgili kullanıcı dizinine 
aktarılır. PuTTY terminal ekranında kısa süreli hazırlık işlemlerinin (blockMesh, 
setFields, decomposePar vs.) yapılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Ancak; 

4  Ayrıştırma metotları için detaylı bilgiye ilgili kaynaktan ulaşabilirsiniz (Greenshields 
2019).
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simülasyonun direkt terminal ekranında başlatılması durumunda birkaç uyarının 
ardından hesap askıya alınmaktadır. Binlerce kullanıcının çözüm beklediği 
bir sistemde böyle bir hata diğer kullanıcıların da çalışmalarını olumsuz 
etkilemektedir. Dolayısı ile hazırlık aşaması terminal ekranı kullanılarak 
tamamlandıktan sonra çözüm için, çalışma klasörü iş dosyası olarak kuyruğa 
eklenmelidir. 

Çalışmanın iş dosyası olarak gönderilebilmesi için, hazırlanan klasörün 
içerisine “.s”, “.sh” ya da “.slurm” uzantılı bir SLURM betik dosyasının 
eklenmesi gerekmektedir. Bu dosyanın bir örneği Tablo 3’te verilmiştir 
(ULAKBİM 2021c). Dosya içerisindeki her bir satırın açıklaması maddeler 
halinde aşağıda sunulmuştur.

♦ #SBATCH -p satırına, işin gönderileceği kuyruğun adı yazılır. Bu
kuyrukların maksimum çalışma süreleri Tablo 4’te sunulmuştur
(TÜBİTAK; ULAKBİM 2021). Tahmini çözüm süresine göre uygun bir
kuyruğun seçilmesi süre açısından önem arz etmektedir. Örneğin, hamsi
kuyruğu için maksimum çalışma süresi 3 gündür. Eğer analiz süresinin 3
günden daha fazla süreceği ön görülüyorsa maksimum çalışma süresi daha
yüksek olan kuyruklar tercih edilebilir.

♦ #SBATCH -A satırına, TRUBA hesap adının yazılması istenir.
♦ #SBATCH -J satırına, kuyruğa gönderilen işe verilen isim yazılır.
♦ #SBATCH -N satırında, çalışılacak node sayısı belirlenir.
♦ #SBATCH –ntasks-per-node satırına, iş için kullanılacak çekirdek sayısı

yazılır. Her bir küme için bu sayı değişmektedir. Örneğin; hamsi için bu
sayı 28 ve katları iken barbun için 20 ve katları olarak belirlenmelidir
(Bak. Tablo 1). Bu çalışma için hamsi kuyruğu kullanılarak 56 çekirdek
üzerinden paralel çözüm yapılmıştır.

♦ #SBATCH --time satırına, işin ön görülen çözüm süresi yazılır. Örneğin,
analiz süresi için 4 saatin yeterli olduğu ön görülüyorsa bu satıra
00-04:00:00 şeklinde tanımlama yapılabilir. Ön görülen süre azaldıkça
kuyrukta bekleme süresinin de genellikle azaldığı tecrübe edilmiştir.

♦ #SBATCH --workdir= satırına, işin hangi klasör içerisinde çalışacağı
tanımlanır.

♦ #SBATCH --output= satırına, analiz adımlarının yazıldığı özet dosyasının
kaydedileceği klasör belirlenir.

♦ #SBATCH --error= satırına ise analiz sırasında olası muhtemel hataların
yazılacağı dosyanın kaydedileceği klasör belirlenir.
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♦ Daha sonraki satırda, analizin başlaması, bitişi ve olası bir nedenden
dolayı kesilmesi durumunda bilgilendirme maillerinin ulaşacağı e-posta
adresi belirlenir. Ardından TRUBA’daki gerekli modüller çalıştırılarak
OpenFOAM için gerekli paralel çalıştırma komutu yazılır (mpirun -np
çekirdek_sayısı çözücü_adı -parallel). Paralel çözüm neticesinde elde
edilen sonuçları birleştirmek için reconstructPar komutu kullanılır.
Sadece son adımdaki sonuçların yazdırılması isteniyorsa bu satırın sonuna
-latestTime ifadesi eklenebilir. Sistem içerisindeki depolama alanını
doldurmamak için ayrıştırma dosyaları tek bir komut ile silinebilir (rm -rf
processor*).

Tablo 3. Örnek SLURM betik dosyası (ULAKBİM 2021c)

#!/bin/bash 

#SBATCH -p hamsi

#SBATCH -A eikinciogullari

#SBATCH -J chan_kw

#SBATCH -N 1

#SBATCH --ntasks-per-node=56

#SBATCH --time=03-00:00:0

#SBATCH --workdir=/truba/home/eikinciogullari/chanson_3d_kw_1956000  

#SBATCH --output=/truba/home/eikinciogullari/chanson_3d_kw_1956000/

slurm-%j.out     

#SBATCH --error=/truba/home/eikinciogullari/chanson_3d_kw_1956000/

slurm-%j.err        

#SBATCH --mail-user=erdincikinciogullari@gmail.com  

#SBATCH --mail-type=ALL

module load centos7.3/lib/openmpi/3.0.0-gcc-7.0.1       

module load centos7.3/comp/gcc/7

source $HOME/OpenFOAM/OpenFOAM-7/etc/bashrc

mpirun -np 56 interFoam -parallel 

reconstructPar -latestTime

rm -rf processor*
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Tablo 4. TRUBA güncel kuyruklar (30.05.2022 tarihli erişim) 
(TÜBİTAK; ULAKBİM 2021)

Kuyruklar nodes #nodes
Maksimum çalışma 

süresi (gün/saat/
dakika/saniye)

Bilgi

single levrekv2 8 15-00:00:00 Aktif
hamsi hamsi 144 03-00:00:00 Aktif
mid2 barbun, sardalya 189 08-00:00:00 Aktif
long sardalya, barbun 189 15-00:00:00 Aktif

smp orkinos 1 8-00:00:00
Özel 

Kuyruk
sardalya sardalya 100 15-00:00:00 Aktif

barbun barbun 119 15-00:00:00 Aktif

interactive levrekv2 14 15-00:00:00 Aktif

barbun-cuda barbun-cuda 24 15-00:00:00 Aktif

akya-cuda akya-cuda 24 15-00:00:00 Aktif

palamut-cuda palamut 9 03-00:00:00
Özel 

Kuyruk

debug
barbun, barbun-cuda,
akya-cuda, orkinos, 

sardalya
238 00-00:15:00 Aktif

TRUBA’da simülasyon dosyası ve SLURM betik dosyası hazırlandıktan sonra 
PuTTY ekranında işin yürütüleceği klasöre gidilerek (“cd klasör_adı” komutuyla) 
“sbatch xxx.s” komutu çalıştırılarak iş dosyası kuyruğa eklenir. Buradaki xxx 
kısmına daha önce hazırlanılan SLURM betiği dosyasının adı yazılmalıdır. 
Bu aşamada herhangi bir hata olmaması durumunda sistem tarafından iş 
dosyasına bir numara atanır (Şekil 10). Simülasyonun sonuçlanması durumunda 
SLURM betik dosyası içerisinde belirtilen e-posta adresine bilgilendirme maili 
gelmektedir. Böylece simülasyon süreci tamamlanmış olur. 

Şekil 10. İşin kuyruğa eklenmesi

6. Sayısal Doğrulama ve Sonuçların Görselleştirilmesi

Felder vd. (2012b) tarafından yürütülen deneysel çalışmada, basamaklar 
üzerinde belirlenen eksenler; x ekseninde kanal tabanına paralel ve y ekseninde 
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kanal tabanına dik olacak şekilde yerleştirilmiştir (Şekil 11a). Sayısal modelin 
doğrulanabilmesi için 8, 9 ve 10. basamakların uçlarına okuma noktaları 
belirlenerek kanal ortasındaki hız değişimleri (Q=0.113 m3/s debi için) 
incelenmiştir. Son basamak (10. basamak) ucundaki ortalama akım hızının 
zamana göre değişimi yaklaşık 60 saniyeden sonra stabil olduğundan yürütülen 
analizler için 80 saniyelik çözümlerin yeterli olduğu kanaatine varılmıştır (Şekil 
11b).

(a) (b)

Şekil 11. a) Deneysel çalışmada oluşturulan eksenler (Felder vd., 2012b); b) 
son basamak ucundaki ortalama akım hızının zamana göre değişimi

TRUBA’da görselleştirme yapılamadığından sonuçlar Ubuntu yüklü bilgisayar 
üzerinde görselleştirilmiştir. Simülasyon sonuçlarının görselleştirilmesi için 
paraFoam komutu ile ParaView uygulaması çalıştırılır. Açılan ekranda Apply 
butonu tıklandıktan sonra Şekil 12’de gösterilen kırmızı çerçeve içerisindeki 
menüden hız, basınç vb. gibi parametrelere göre görselleştirme yapılabilir. 

Şekil 12. Sonuçların görselleştirilmesi
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Simülasyon sonucunda istenilen noktalardaki hız değişimlerini görebilmek 
için kanal ortasından boykesit alınarak (clip) Şekil 13(a)’da gösterildiği gibi 
plotOverLine butonuna tıklanır. Çıkan ekranda, deneysel çalışmada (Felder 
vd., 2012b) belirtilen koordinatlara göre akıma dik yüzeyden kesit alınır (Şekil 
13b). Ekranın sağ tarafına gelen grafiksel sonuçları yazdırabilmek için grafiğin 
üzerine tıklanıp Şekil 13(b)’de gösterilen sol üst köşedeki buton ile sonuçlar, 
çalışma klasörünün içerisine veri olarak kaydedilir. 

(a)

(b)

Şekil 13. Simülasyon sonuçlarının alınması
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En uygun türbülans modelinin belirlenebilmesi için boyutsuz akım derinliğinin 
(y/ymax) boyutsuz hız değerine (V/Vc) göre değişimleri, üç farklı türbülans modeli 
için incelenmiştir (k-ε, k-ω SST ve RNG k-ε). Burada y, basamak üzerindeki akım 
derinliğini; ymax, basamak üzerindeki maksimum akım derinliğini; V, basamak 

üzerindeki akım hızını ve Vc, kritik akım hızını temsil etmektedir V g yc c=( )

. Kaba çözüm ağı kullanılarak oluşturulan modellerden elde edilen sonuçlara 
göre, k-ω SST türbülans modelinin deneysel sonuçlarla (Felder vd., 2012b) daha 
uyumlu olduğu kanaatine varılmıştır (Şekil 14). 

Şekil 14. Farklı türbülans modelleri kullanılarak elde edilen sonuçların deney 
sonuçları (Felder vd., 2012b) ile karşılaştırılması

Türbülans modeline karar verildikten sonra daha hassas sonuçlar için dört 
farklı hücre sayısı (1,150,000-1,560,000-1,956,000-2,415,750) kullanılarak 
elde edilen sonuçlar deneysel sonuçlar (Felder vd., 2012b) ile karşılaştırılmıştır 
(Şekil 15). Boyutsuz akım derinliğinin (y/ymax) boyutsuz hız değerine (V/Vc) 
göre değişimleri dikkate alındığında, k-ω SST türbülans modeli ve 2,415,750 
adet çözüm hücresinin kullanıldığı analiz sonuçlarının deneysel sonuçlarla 
(Felder vd., 2012b) oldukça uyumlu olduğu görülmektedir (Şekil 15). Boyutsuz 
akım derinliğinin (y/ymax) 0-0.2 olduğu aralıkta hız değerlerinde sapma olması, 
y+ değeri ile alakalı olduğu düşünülmektedir. Maksimum hücre sayısının 
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(2,415,750) kullanılması ile elde edilen sonuçlar için kanal tabanında ortalama 
y+=39.45 (30<y+<300) iken kanal yan duvarları için ortalama y+=8.83 (y+<10) 
civarındadır. Sonuçlar neticesinde yan duvarlar viskoz alt tabaka alanında 
kalırken kanal tabanı logaritmik bölgede (log-law region) kalmaktadır (URL-
2). Maksimum hücre sayısının kullanıldığı son iki çalışmada (2,415,750 ve 
1,956,000), duvara yakın bölgelerdeki hücre sayısının arttırılmasının sonuçlara 
çok fazla bir etkisinin olmadığı gözlenmiştir. Bu tabakalardaki viskoz etkileri 
yakalayabilmek için çok daha yüksek sayıda hücrenin kullanılmasına gereksinim 
olduğu düşünülmektedir. 

Şekil 15. Toplam hücre sayısının sayısal sonuçlara etkisi

Şekil 16’da son üç basamak ucundaki boyutsuz akım derinliğinin (y/y90) 
boyutsuz hız değerine (V/V90) göre değişimleri verilmiştir. y90 değeri, akım 
içerisindeki boşluk oranının %90 olduğu derinliği ifade ederken V90 değeri de 
bu bölgedeki ara yüzey hızını ifade etmektedir. Elde edilen sonuçlara göre, 
deneysel sonuçlar (Felder vd., 2012b) ile nümerik sonuçların birbiriyle uyumlu 
olduğu gözlenmektedir. Deneysel çalışmadan (Felder vd., 2012b) elde edilen 
V90 değerleri ile nümerik sonuçlardan elde edilen V90 değerleri arasındaki hata 
oranı; 8 nolu basamak üzerinde %5.13, 9 nolu basamak üzerinde %1.95 ve 10 
nolu basamak üzerinde %4.25 olarak hesaplanmıştır (Tablo 5).
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(a)

(b)
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(c)

Şekil 16. Farklı basamak uçlarındaki hız dağılımlarının karşılaştırılması: a) 8. 
basamak için, b) 9. basamak için ve c) 10. basamak için

Tablo 5. Basamaklar üzerindeki V90 değerlerinin deneysel (Felder vd., 2012b) 
ve sayısal sonuçlarla karşılaştırılması

Basamak No
V90 (Felder vd., 

2012b)
V90 

(HAD)
Hata
(%)

8 3.51 3.33 5.13
9 3.59 3.52 1.95
10 3.53 3.38 4.25

Şekil 17’de contour butonu kullanılarak, dolusavak üzerindeki su yüzünün akım 
hızına göre değişimi, üç boyutlu olarak görselleştirilmiştir. Kontür için baz 
alınan değişken alpha.water olmakla birlikte hücrelerin %50 sinin dolu olduğu 
profil sunulmuştur. 
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Şekil 17. contour butonu ile su yüzü profilinin görselleştirilmesi

Üç boyutlu çözüm yapıldığından duvar ve kanal ekseninde hız değerleri farklı 
olmaktadır. Kanal ortasından kesit (dilim) almak için clip (slice) butonuna 
basılıp apply edilir (Şekil 18). 

Şekil 18. Görselden dilim alınması

Kesit üzerinde hız vektörlerini görebilmek için Şekil 19’da belirtilen gylph 
butonuna basılıp apply edilir. Elde edilen görüntü ilk etapta dağınık olabilir. 
Ekranın sol tarafındaki menü yardımıyla görüntü istenilen ölçüye göre 
düzenlenebilir. Şekil 19’da görüldüğü üzere, hayali bir alt tabakanın oluştuğu 
sıçramalı akım rejiminde, basamak uçları makro düzeyde bir pürüzlülük olduğu 
için hız vektörleri hayali tabana paralel olarak ilerlerken basamak içlerinde bir 
çevrinti bölgesi oluşturmaktadır (Chanson ve Toombes 2002; Pfister ve Hager 
2011). 
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Şekil 19. Basamaklı dolusavak üzerindeki hız vektörlerinin görselleştirilmesi

Akım çizgilerini görselleştirmek için Şekil 20’de vurgulanan streamline 
butonuna tıklanıp apply edilir. Görüntü özellikleri sol taraftaki menü yardımıyla 
ayarlanabilir. Şekil 20’de son üç basamak üzerindeki akım çizgileri gösterilmiştir. 
Şekil 19’da bahsedildiği üzere, akım çizgileri hayali taban çizgisine paralel 
olmakla birlikte basamak içlerinde bir çevrinti bölgesi oluştuğu görülmektedir. 

Şekil 20. Akım çizgilerinin görselleştirilmesi

7. Sonuç

Çalışma kapsamında, açık kaynak kodlu ücretsiz OpenFOAM yazılımı ve 
TRUBA kaynakları kullanılarak klasik basamaklı dolusavak deney sonuçlarının 
(Felder vd. 2012b) üç boyutlu sayısal doğrulaması yapılmıştır. TRUBA 
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sistemini ilk kez kullanacak araştırmacılar için TRUBA’nın Windows işletim 
sistemine kurulumu ve OpenFOAM ile görselleştirme işlemleri adım adım 
anlatılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, deneysel sonuçlar (Felder vd. 2012b) 
ile sayısal sonuçların birbiriyle uyumlu olduğu gözlenmiştir. 
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1. Giriş

Sağlıkta bilgi teknolojisi kullanımının  en başından    itibaren  veri üretimi
her zaman önemli bir rol oynamıştır. Gerek basit   hasta kayıtları gerekse de
çeşitli tıbbi tedavi açıklamaları olsun, her zaman dijital biçimde, sayılabilir

miktarda veri olması gerekmektedir (Rakic, 2018). Teknolojideki ilerleme ile 
hastane merkezli sağlık hizmetleri endüstrisi, hasta merkezli hale gelmiştir. 
Örneğin, bir sağlık uzmanının yardımı olmadan evde basit klinik analizler (kan 
basıncı, kan şekeri seviyesi, pO2,  vb.) yapılabilmektedir. Ayrıca, klinik veriler, 
gelişmiş telekomünikasyon hizmetleri yardımıyla uzak bölgelerden sağlık 
merkezlerine iletilebilir (Pradhan, 2021). Bu noktada devreye IoT (nesnelerin 
interneti kavramı) girmektedir. 

Nesnelerin İnterneti (IoT) kavramı, fiziksel nesnelerin ya da cihazların bilgi 
paylaşarak kararlarını koordine etmek için birlikte “konuşmalarını” sağlayarak 
görmelerini, duymalarını ve düşünmelerini sağlamaktadır (Atzori, 2010). IoT; 
gömülü cihazlar, iletişim protokolleri, sensör ağları, internet protokolleri ve 
uygulamalar gibi temel teknolojilerden yararlanarak bu geleneksel nesneleri akıllı 
nesnelere dönüştürmektedir (Al-Fuqaha, 2015). Tedavi, teşhis, iyileşme durumu, 
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envanter gibi sağlıkla ilgili tüm bilgiler, küresel bağlantıya sahip IoT tabanlı 
sistemler kullanılarak verimli bir şekilde toplanabilmekte, yönetilebilmekte 
ve paylaşılabilmektedir. IoT tabanlı sağlık hizmetleri, kablosuz arayüzlere ve 
internet bağlantısına sahip oldukları için mobil kalmayı destekleyebilmektedir 
(Pang, 2013).

Giyilebilir cihazlar da dahil olmak üzere sağlık hizmeti izleme teknolojileri, 
çok büyük miktarda kişisel sağlık verisi üretmektedir. Sağlık sektörü için, 
tüm bu hizmet sağlama faaliyetleri tarafından üretilen büyük miktarda kişisel 
sağlık verisinin güvenli bir şekilde alınması ve uygun şekilde yönetilmesi 
sorun teşkil etmeye başlamıştır (Attaran, 2020; Clim, 2019). Bir diğer sorun da 
toplum sağlığı bilgilerinin kapsamlı ve güvenli ortamda saklanamaması, sağlık 
hizmeti sağlayıcılarının bilgileri ortak ulaşamaması ve kullanamaması şeklinde 
belirtilebilir (Postelnicu, 2020). 

Blockchain, blok adı verilen ve sıralı büyüyen kayıt listelerinden oluşan 
gelişmiş bir veri yapısıdır (Shah, 2018). Blockchain teknolojisi ile ilgili çalışmalar 
arttıkça, kullanıldığı alanların sayısı da artmaktadır. Bunlardan en önemlisi 
de sağlık hizmetleri alanındaki kullanımı olarak düşünülmektedir(Ahram, 
2017). Blockchain, çok sayıda ağ katılımcısı arasında bilgi depolamak ve 
işlemek için güvenli bir yol sağlayan, merkezi olmayan, bilgilerin manipüle 
edilmesine karşı dayanıklı, işlemsel bir veritabanı olarak çalışmaktadır (Yu, 
2018). Bir blok zincirinde, alıcı blok, dağıtılmış P2P (kullanıcıdan kullanıcıya) 
gelen mesajı kontrol eder ve eğer mesajın doğruluğunu teyit ederse bu mesajı 
blokta saklar. Daha sonra her bloktaki verileri doğrulamak için bir konsensüs 
algoritması kullanılır; buna “İş Onayı (PoW)” denmektedir. Konsensüs 
protokolü uygulandıktan sonra mevcut blockchaine eklenir ve ağda yayılmaya 
başlar (Nakamoto, 2008; Lin, 2017). Blockchain teknolojisinin en belirgin 
uygulamalarından biri sağlıktır. Sağlık hizmetlerinde blockchain teknolojisinin 
faydası, veri güvenliği, mahremiyet, paylaşım ve depolama ile ilgili zorlukların 
üstesinden gelinmesi olarak düşünülmektedir (Engelhardt, 2017). 

2. Blockchain

Blockchainler, işlem kayıtlarının fonksiyonel olarak dağıtılması ve güvende 
tutulması için veritabanı olarak çalışan sistemler olarak tanımlanabilir (Zhang, 
2019). Blockchain,   şifrelenmiş bilgilerin bloklar zinciri boyunca dağıtımı için 
matematiksel modeller kullanır, bu da onları gerçek zamanlı olarak güvenli ve 
işlem görür hale getirir. Tanımı anlayabilmek için ilk başta bazı temel terimler 
göz önünde bulundurulmalıdır:
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Dağıtılmış sistem, uzun süredir bilgisayar terminolojisinde yer almaktadır 
ve bir coğrafi alana yayılmış bilgisayarların olduğu bilgisayar ağının daha önceki 
bir tanımını temsil eder. Günümüzde, artık çok daha fazla, birbiriyle mesaj 
ileterek iletişim kuran bilgisayarlar (düğümler) gibi çoklu otonom süreçlerin bir 
sistemi olarak kullanılmaktadır.

“Merkezi olmayan” terimi,   işlemlerle ilgilenen merkezi bir nokta veya 
varlık olmadığı ve hiçbir verinin merkezi olarak tutulmadığı anlamına gelir. 
Bloğun kendisi basitçe bir dosyayı temsil eder ve bir metin dosyası (kitap bölümü 
gibi), resim, video örneği, elektronik tablo veya makine tarafından saklanabilen 
ve okunabilen kayıtları içeren herhangi bir yapılandırılmış veri olabilir. Bloklar, 
zincir oluşturan düğümlerle (hub’lar) birbirine bağlanır ve bilgi iletimini yönetir 
(Rakic, 2018).

Blockchain, madencilik adı verilen süreçle belirli bir zincirde birbirine 
bağlanan, “bloklar” adı verilen, merkezi olmayan, sürekli büyüyen bir kayıt 
listesidir (Zheng, 2017; Attaran, 2020). Her blok, bir önceki bloğun kriptografik 
karmasını, bir zaman damgasını ve işlem verilerini içermektedir. Ayrıca, bir ağ 
veya zincir oluşturmak için önceki tüm bloklardan ve işlemlerden gelen bilgileri 
de içermektedir. Bloklardan herhangi birinin içindeki veriler değişirse, tüm 
blockchaini dondurabilecek bir zincirleme reaksiyon oluşur. Blockchaini bilgiyi 
işlediğinde, ağdaki her bilgisayar aynı anda kilitlenir ve kalıcı, değişmez bir dijital 
kayıt oluşturur. Her blockchaini sistemi, zincire kimlerin yeni blok ekleyebileceğini 
ve prosedürün nasıl yapıldığını belirler (Chuen, 2015; Attaran, 2020). 

Blockchain, sağlık hizmetlerinin birlikte çalışabilirlik ilkesi ile ilgili bazı 
sorunların çözülmesine yardımcı olacak ve hastaları ekosistemin merkezine 
koymada kritik bir rol oynayabilecektir (Pirtle, 2018). Özetle, blockchain 
teknolojisi, hasta tıbbi kayıtlarına, mobil uygulamalara, uzaktan izlemeye ve 
hastaların kayıtları üzerinde mülkiyeti elinde tutmasına izin veren tıbbi veri 
yönetim sistemine erişim ve paylaşım için uygulanabilir (Chen, 2019). 

2.1. Blockchain Teknolojisinin Avantajları

Giyilebilir cihazlar da dahil olmak üzere sağlık izleme teknolojileri, büyük 
miktarda kişisel sağlık verisi üretir. Bu verilerin doğru yönetimi ve güvenli bir 
şekilde alınması, sağlık sistemimizde veriye dayalı kararlar için çok önemlidir 
(Kamble, 2018). Blockchain teknolojisi, veri bütünlüğü konusunda kimlik 
doğrulama ile fikir birliğinin önemli olduğu ve birkaç taraf için ortak yazma 
erişiminin gerekli olduğu her türlü dijital veri için uygundur. Blockchain, önemli 
tıbbi verileri güvenli ve emniyetli tutmak için kullanılabilir (Agbo, 2019).
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Verimsiz ortak çalışabilirlik (ulaşılabilirlik) sistemleri, hasta verilerinin 
veya elektronik sağlık bilgilerinin değiş tokuşuna makul olmayan bir kısıtlama 
getiren sağlık hizmeti sunucularında, hastaları belirleme zorluğu ve hasta 
bilgilerine erişimin engellemesi olmak üzere iki tür sorun yaratmaktadır (Gordon, 
2018). Blockchain teknolojisi, sağlık verilerinin paylaşım sürecini önemli ölçüde 
kolaylaştırabilir ve sağlık sektöründeki birlikte çalışabilirlik sorununun sona 
ermesine yardımcı olabilir. İzinli giriş yapılan sağlık hizmeti blockchaininde 
hastalar, benzersiz tanımlayıcıları olan karma kimlikleri aracılığıyla tanımlanır. 
Karma, kimliğin benzersiz olmasını sağlar ve kullanıcının gizliliğini korur. 
Hastalar, kendileri ile ilişkili veri blokları için şifre çözme anahtarının, seçtikleri 
sağlık hizmeti sağlayıcısı/sağlayıcıları ile paylaşılmasını denetleyebileceklerdir. 
Bu sayede blockchain teknolojisi, güvenliği, gizliliği, birlikte çalışabilirliği 
artırır ve hastaları ekosistemin merkezine yerleştirebilir (Attaran, 2020).

İki varlık arasındaki işlemlerden bahsettiğimiz için aralarında güveni 
tesis edecek basit bir kuralın olması gerekmektedir. İşlem dijital olarak 
imzalandığından, güvence kuralı da dijital olarak güvenilir biçimde olmalıdır. 
Buna bağlı olarak, belirli koşulları değerli sonuçlara dönüştürmemize yardımcı 
olan bir bilgisayar programı biçimi (önceden yazılmış mantık) olan akıllı bir 
sözleşme bulunmaktadır. Sonuçlar, dağıtılmış sistem genelinde depolanabilir, 
çoğaltılabilir, düğümler üzerinde yürütülebilir ve dijital varlığın durumunda 
bir değişiklik/güncelleme ile sonuçlanabilir. Bu durum blockchain teknolojisi 
bünyesinde akıllı sözleşmeler vasıtasıyla sağlanabilmektedir. Mevcut teknoloji 
seviyesinde akıllı sözleşmeler, basit işlevleri yerine getirmek ve böylece taraflar 
arasında anlaşmalar oluşturmak üzere programlanmıştır (Rakic, 2018).

Temelde stabilite prensibi, zaman içinde değişmeyen ya da değişimi 
olanaksız olan kavramlardan oluşmaktadır. Blockchain’de saklanan bilgi/
verilerin güvenliği göz önüne alındığında, bu kavram önemli bir noktadadır. Bu 
kavramlar birleştirilerek en basit şekilde açıklandığında: Blockchain’e bir kez veri 
yazıldığında, hiç kimse, hatta sistem/veri yöneticisinin bile hiçbir şekilde bu verileri 
değiştirme imkanı bulunmadığı söylenebilir. Bu durum şu açıdan faydalıdır; bir 
taraftan, veri sağlayıcı, veri sağlayıcıdan kaynaklanan herhangi bir veri değişikliği 
olmadığını kanıtlayabilir, diğer taraftan alıcı, verilerin değişmediğinden emin 
olabilir, denetimler başarılı şekilde yürütülür (Rakic, 2018).

2.2.  Blockchain Tabanlı Sağlık Hizmetleri Uygulamaları

Blockchain teknolojisi, birçok sağlık uygulamasında kullanılan veri modelleme 
ve yönetimini yeniden tanımlamaktadır. Bunun temel nedeni, tıbbi verileri ve 
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hizmetleri benzeri görülmemiş bir şekilde segmentlere ayırma, güvence altına 
alma ve paylaşma konusundaki uyarlanabilirliği ve yetenekleridir (Khezr, 2019). 

Başlangıçta; tıbbi cihazlardan, laboratuvarlardan, sosyal medyadan 
ve diğer birçok kaynaktan gelen tüm veriler konsolide edilir ve daha sonra 
ölçek büyütülerek ham veriler oluşturulur. Bu veriler, tüm blockchaini tabanlı 
sağlık hizmetlerinin temel bileşenidir ve yığının ilk katmanını oluşturan temel 
bileşenlerdir. Blockchain teknolojisi, dört bileşene bölünmüş güvenli bir sağlık 
hizmeti mimarisi oluşturmak için temel çerçeve olarak kabul edilen ham veri 
katmanının en üstünde yer almaktadır. Her blockchain platformu, fikir birliği 
algoritmaları ve protokolleri gibi farklı özelliklere sahiptir (Saraf, 2018).

Günümüz sağlık hizmetleri ile ilgili sistemlerin, hastaların kendi 
bilgilerine erişememe gibi kısıtlamaları bulunmaktadır. Bu nedenle, kendi 
sağlık verilerinin bilinmeyen taraflar arasında paylaşılma durumu hakkında 
hiçbir fikirleri bulunmamaktadır (Duy, 2018). Sağlık sektörü ile etkileşimi ve 
işbirliğini geliştirmek için blokchain teknolojisi, elektronik sağlık verilerini 
uygun bir paylaşım mekanizması altında etkinleştirerek ve güvence altına alarak 
çok önemli rol oynayabilecek hale gelmiştir. Bu, blockchain tabanlı sağlık 
hizmetlerinin en önemli katkılarından biri olarak kabul edilebilir (Liang, 2017).

Bir diğer uygulama tipi olarak MedRec örnek verilebilir. MedRec, veri 
izinlerinin ve işlemlerinin blok zincirine kaydedildiği ve yürütmenin akıllı 
sözleşmelerle tamamlandığı merkezi olmayan bir EMR(Electronic Medical 
Records) yönetim sistemidir. MedRec, veri doğrulama, gizlilik, denetim ve 
paylaşım için tedarikçiden gelen, eksiksiz tıbbi bilgileri kullanarak işbirliği 
yapar ve hastalara kapsamlı, değişmez bir tıbbi veri ve hizmet sunmaktadır 
(Azaria, 2016).

Geleneksel tıbbi kayıt sistemindeki hatalı kayıtlar, hastaların yanlış tedavi 
görmesine sebep olabilir. Bilgi teknolojilerindeki yenilikler, EHR(Electronic 
Health Record)’leri tanıtarak bu tür sorunların yaşanmasını azaltma fırsatı 
sağlamıştır. Sağlık kayıtlarına elektronik erişim, doktor uygulamalarının tedavi 
kalitesini önemli ölçüde iyileştirmesini sağlamıştır (Miller, 2004).

3. Sonuç

Sağlık hizmetlerinde kullanılan klasik yöntemlerde, hasta bilgilerine erişim, 
hastalardan bilgi toplanması ve bu bilgilerin saklanması gibi konularda çeşitli 
problemler yaşanmaktadır. IoT teknolojisinin farklı alanlardaki çalışmaları, 
sağlık hizmetleri alanında da kendisini göstermiştir. Giyilebilir cihazlar vb. 
anlık takip cihazlarından elde edilen hasta verileri hem kişisel hem de toplumsal 
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bilgi edinmeyi kolaylaştırmış ve uzmanların bu bilgilere kolay erişerek teşhis 
koymasını kolaylaştırmıştır. Ancak bu noktada, üretilen bilgilerin güvenliği, 
dağıtımı ve merkeze bağlı olması gibi durumlar da problem yaratmaktadır. 
Blockchain teknolojisinin sağlık hizmetleri sektöründe IoT ile birleştirilerek 
kullanılması sonucu üretilen bilgilerin, merkeziyetsiz, güvenli bir şekilde 
dağıtılması ve depolanması, aracı olmadan bilgilere erişimin olması ve bilgi 
sahibinin istediği uzmanla bilgilerini paylaşabilecek olması blockchain 
teknolojisinin, sağlık hizmetlerine yapabileceği katkıların ne kadar büyük 
olabileceğini göstermektedir. Blockchain teknolojisi ile ilgili çalışmaların 
miktarı arttıkça, sağlık hizmetleri sektörüne katkılarının artması 
beklenmektedir.
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1. Giriş

Sanayi devrimi sonrasında, yaşanan hızlı nüfus artışı, gelişen teknoloji,
değişen tüketim anlayışı, kontrol edilemeyen kentleşme pratikleri; 
doğal kaynakların tükenmesine, küresel çevre sorunlarına, tarihi ve 

kültürel değerlerin zarar görmesine neden olmuştur. Buna bağlı olarak, pek 
çok kurum, konsey ve akademik topluluk tarihi ve kültürel değerlere duyarlı, 
çevreci, küresel ekonomiye olumlu katkı sağlayan, sürdürülebilir ve aynı 
zamanda yenilikçi çözümler, stratejiler ve tasarımlar üzerinde çalışmaya 
başlamıştır. Tarihi ve kültürel değerlerinin büyük bir kısmını Keban Barajı 
sonrasında kaybeden Pertek ilçesi için 2018 yılında yerel yönetimler, yok 
olan değerleri yeniden yaşatmak üzere çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Bu 
bağlamda ilk olarak, kentin tarihi sokak dokusunu yeniden canlandırmak 
üzere çevreci ve sürdürülebilir bir tasarım anlayışı ile öğretmenevi projesi 
hazırlanmıştır. Pertek’in geleneksel mimarisinin izlerini taşıyan öğretmenevi 
projesi sonrasında, ortaya konulan bu yeni tasarım yaklaşımının, tarihi 
binalar kadar uzun süre dayanıklı olması yerel yönetimlerin geliştirdikleri 
girişimin ikinci odağı olmuştur. Bu bağlamda, bulunduğu yerin tarihi ve 
kültürel değerlerine duyarlı, aynı zamanda yenilikçi ve çevreci bir tasarım 
yaklaşımı ile 2018 yılında yayınlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 
öncesinde oluşturulan Pertek Öğretmenevi projesinin, 2018 yılında 
yayınlanan yönetmeliği ne ölçüde karşıladığı konusu bu çalışmanın ana 
motivasyon unsuru olmuştur. Bu doğrultuda yapının dayanıklılığını 
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belirlemek üzere çalışma kapsamında bir statik analizi yapılmıştır. Projenin 
statik analizleri ideCAD programında hazırlanmıştır. Analiz sonucu tespit 
edilen hataların çözümüne yönelik öneriler getirilmiştir. Mimari ve statik 
hesaplarının titizlikle hazırlandığı, bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini 
yansıtan öğretmenevi projesinin uzun yıllar varlığını devam ettirmesi 
için çalışmada elde edilen önerilerin ilgili kurumlara yol gösterici olması 
amaçlanmıştır.

2. Pertek Öğretmenevi Mimari ve Yapısal Özellikleri

Tunceli iline bağlı olan Pertek, kuzeyinde Hozat ve Tunceli Merkez, batısında 
Çemişgezek, doğusunda Mazgirt, güneyinde ise Elazığ’ın Merkez ve Kovancılar 
ilçeleriyle çevrilidir (Şekil 1). İlçenin güneyinde kalan topraklarının büyük bir 
bölümü Keban Baraj Gölü altında kalmıştır (Şekil 2).

Şekil 1. Pertek harita (URL-1) Şekil 2. Pertek ilçesi görünümü (URL-2)

Çalışma kapsamında ele alınan öğretmenevi, Tunceli ilinin Pertek ilçesinde 
Atatürk Caddesi üzerinde yer almaktadır. Binanın güney doğusunda Alp Doğan 
İlköğretim Okulu, kuzey batısında tarihi Çelebi Ağa Cami ve kuzey doğusunda 
kaymakamlık konutu bulunmaktadır (Şekil 3). Öğretmenevi projesinde; 
konaklama birimleri ve sosyal birimler yer almaktadır. 3233 m2 toplam kapalı 
alandan oluşan yapı 4 katlı (zemin, 1. 2. ve 3. kat ) olarak planlanmıştır. Yapının 
taşıyıcı sistemi betonarme iskelet sistemden oluşturulmuştur. 
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Şekil 3. Projenin bulunduğu arsa

Geleneksel mimariye uyum sağlaması için proje kapsamında Pertek Taşı 
kullanılarak yeni bir cephe tasarımı yapılmıştır. Tasarımda, bulunduğu bölgenin 
geleneksel duvar örgüsü görünümü sağlanmış, aynı zamanda yenilikçi ve 
çevreci bir dış cephe kaplaması oluşturulmuştur. Geleneksel duvar örgüsünde 
60 cm olan taş duvar kalınlığı, yeni cephe tasarımında taş örgüsü kalınlığı 15 
cm’ e kadar düşürülmüştür. Böylece binalarda taş örgüsünün etki edeceği yapısal 
yük azaltılmıştır. Binanın betonarme taşıyıcı sistemi oluşturulurken, binanın dış 
cephe uygulamasının yapılacağı yerlerde zemin ve tavan döşemeleri kolon ve 
kiriş yüzeyinden 20-40 cm uzatılmıştır. Elde edilen bu yüzeye, doğal taş cephe 
kaplamasına ait tüm katmanlar sırası ile yerleştirilmiştir.

3. Pertek Öğretmenevi Statik Analizi

Taşıyıcı sistemi betonarme karkas sistemle oluşturulan öğretmenevinde asmolen 
döşeme kullanılmıştır. 2018 yılı deprem yönetmeliğinden önce hazırlanan 
projenin 2018 yılında çıkan deprem yönetmeliğini ne ölçüde karşıladığı 
araştırılmıştır. Projenin Tablo 1’de belirtilen bilgileri ideCAD programına 
girilmiş ve yapının statik analizi yapılmıştır. Analiz sonucu tespit edilen sorunlar 
Tablo 2’de açıklanmış, Şekil 4’te proje üzerinde gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Proje Bilgileri

YAPI KONUM BILGILERI YAPI GEOMETRIK BILGILERI
- Yapı İli : TUNCELI
- Yapı İlçesi : PERTEK
- Yapı Pafta No :
- Yapı Ada No : 198
- Yapı Parsel No : 11
- Enlem : 38.867042
- Boylam : 39.326098

- Kat sayısı : 5
- Yapı Yüksekligi : 20.00 (m)
- Rijit Bodrum Üstü Yapı Yüksekligi :

16.00 (m)
- Rijit Bodrum Katı Sayısı : 1
- Rijit Bodrum Kat Numarası : -

1
- Maksimum Kat Yüksekligi : 4.00

(m)
- Maksimum Kiris Açıklıgı : 8.42 (m)
- Planlanan Kullanım : ÖGRETMEN

EVI
- Rijit Diyafram Sayısı : 5

DEPREM PARAMETRELERI ZEMIN PARAMETRELERI
- Bina Önem Katsayısı (I) : 1
- Bina Kullanım Sınıfı (BKS) : 3
- Tasıyıcı Sistem Davranıs Katsayısı

(Girilen)
(X / Y) : 7 / 7
- Tasıyıcı Sistem Davranıs Katsayısı

(Seçilen)
(X / Y) : 5.6 / 7
- Dayanım Fazlalıgı Katsayıs (X /

Y) : 2.5 / 2.5
- Eksantriste Oranı : 0.05
- Süneklik Düzeyi : Yüksek
- Deprem Yer Hareketi Düzeyi :

DD2
- Deprem Tasarım Sınıfı (DTS) : 1
- Bina Yükseklik Sınıfı (BYS) : 6
- Normal Performans Hedefi :

Kontrollü Hasar
- Degerlendirme / Tasarım

Yaklasımı : Dayanıma -
Göre Tasarım

- Zemin Tipi : ZC
- Spektrum Karakteristik Periyotları :

Ta : 0.076, Tb : 0.378
- Zemin tasıma gücü : 42.00 [tf/m²]
- Yatak Katsayısı : 1500.00 [tf/m³]
- Kısa periyot harita spektral ivme

katsayısı (Ss) : 0.751
- 1.0 saniye periyot için harita spektral

ivme katsayısı (S1) : 0.227
- Kısa periyot tasarım spektral ivme

katsayısı (SDs) : 0.9012
- 1.0 saniye periyot için tasarım

spektral ivme katsayısı (SD1) :
0.3405

- En Büyük Yer Ivmesi (g) (PGA) :
0.315

- En Büyük Yer Hızı (PGV) : 20.447
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KATLAR ARASI ÖTELEME 
KONTROLÜ IÇIN SPEKTRUM 
PARAMETRELERI

MALZEME BILGILERI

- Deprem Yer Hareketi Düzeyi :
DD- 3

- Kısa periyot harita spektral ivme
katsayısı (Ss) : 0.287

- 1.0 saniye periyot için harita
spektral ivme katsayısı (S1) :
0.089

- Kısa periyot tasarım spektral ivme
katsayısı (SDs) : 0.373

- 1.0 saniye periyot için tasarım
spektral ivme katsayısı (SD1) :
0.134

- En Büyük Yer Ivmesi (g) (PGA) :
0.123

- En Büyük Yer Hızı (PGV) : 8.085

- Kolonlar : C30 B420C
- Perdeler : C30 B420C
- Kirisler : C30 B420C
- Dösemeler : C30 B420C
- Temeller : C30 B420C

MALZEME BILGILERI MALZEME BILGILERI
- Statik Malzeme Adı : S235
- Çelik Akma Dayanımı (Fy) : 235

Mpa
- Çelik Kopma Dayanımı (Fu) :

36709.784 tf/m²
- Elastisite Modülü : 20394324.26

tf/m²
- Kayma Modülü : 7843970.869 tf/

m²
- Poisson Oranı : 0.3
- Birim Agırlık : 7.849 tf/m³
- Isıl Genlesme Katsayısı : 1.2E-

05

- Statik Malzeme Adı : C30 B420C
- Betonun Karakteristik Basınç

Dayanımı : 30 Mpa
- Betonun Karakteristik Çekme

Dayanımı : 195.483 tf/m²
- Beton Güvenlik Katsayısı : 1.5
- k1 Sabiti : 0.82
- Egilme Donatısı Akma Dayanımı :

420 Mpa
- Etriye Donatısı Akma Dayanımı :

420 Mpa
- Çelik Güvenlik Katsayısı : 1.15
- Elastisite Modülü : 3242797.807 tf/

m²
- Kayma Modülü : 1351165.753 tf/m²
- Poisson Oranı : 0.2
- Birim Agırlık : 2.5 tf/m³
- Isıl Genlesme Katsayısı : 1E- 05
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Tablo 2. Analiz sonucu projede belirlenen hatalar

YER AÇIKLAMA
K34 3. KAT K34 kirisinin S01 kolonu ile kenetlenme boyu kosulu 

saglanamadı.
K55 3. KAT K55 kirisinin S02 kolonu ile kenetlenme boyu kosulu 

saglanamadı.
K21 1. BODRUM K21 kirisinin P29 perdesi ile kenetlenme boyu kosulu 

saglanamadı.
K70 1. BODRUM K70 kirisinin P29 perdesi ile kenetlenme boyu kosulu 

saglanamadı.
K61 1. BODRUM K61 kirisinin P30 perdesi ile kenetlenme boyu kosulu 

saglanamadı.
K09 1. BODRUM K09 kirisinin P25 perdesi ile kenetlenme boyu kosulu 

sağlanamadı.
K22 1. BODRUM K22 kirisinin P24 perdesi ile kenetlenme boyu kosulu 

saglanamadı.
K20 1. BODRUM K20 kirisinin P24 perdesi ile kenetlenme boyu kosulu 

saglanamadı.
S10 3. KAT Kolon-kiris bölgesi kesme güvenligi saglanmadı.
S11 3. KAT Kolon-kiris bölgesi kesme güvenligi saglanmadı.
S06 2. KAT Kolon-kiris bölgesi kesme güvenligi saglanmadı.
S06 1. KAT Kolon-kiris bölgesi kesme güvenligi saglanmadı.
S06 ZEMIN KAT Kolon-kiris bölgesi kesme güvenligi saglanmadı.
K13 2. KAT Maksimum pursantaj asıldı.
K19 2. KAT Maksimum pursantaj asıldı.
K13 1. KAT Maksimum pursantaj asıldı.
K19 1. KAT Maksimum pursantaj asıldı.
K19 ZEMIN KAT Maksimum pursantaj asıldı.
K24 ZEMIN KAT Kiris sehim sınırı asıldı
K68 1. BODRUM Kiris sehim sınırı asıldı
TK06 1. BODRUM Donatı yetersiz.
TK17 1. BODRUM Donatı yetersiz.
TK19 1. BODRUM Donatı yetersiz.
TK15 1. BODRUM Donatı yetersiz.
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1.Bodrum Temeller 1.Bodrum

Zemin Kat 1.Kat

2.Kat 3.Kat
Şekil 4. Analiz sonucu tespit edilen hataların proje üzerindeki yerleri

4. Sonuç ve Öneriler

Çalışma kapsamında yapılan analizde taşıyıcı sistem üzerinde bazı hatalar tespit 
edilmiştir. Hataların giderilmesi için 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde, 
deprem etkisi altında yerinde dökme betonarme bina taşıyıcı sistemlerinin 
tasarımı için özel kurallar olarak açıklanan “boyuna donatının düzenlenmesi” 
ve “süneklik düzeyi yüksek çerçeve sistemlerinde kolon birleşim bölgeleri” için 
belirtilen düzenlemeler uygulanmalıdır. 
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Statik raporda belirtilen kolon kiriş kenetlenme boyu koşulu sağlanamadığı 
hataları için;

- Katlar arasında kolon kesitinin değişmesi durumunda, boyuna donatının
kolon-kiriş birleşim bölgesi içinde düşeye göre eğimi 1/6’dan daha büyük
olmayacaktır. Kesit değişiminin daha büyük olması durumunda veya en
üst kat kolonlarında; alttaki kolonun boyuna donatısının karşı taraftaki
kirişin içindeki kenetlenme boyu “TS 500’de çekme donatısı için verilen
kenetlenme boyu  1.5 lb’den ve 40Φ’den daha kısa alınmayacaktır. Karşı
tarafta kiriş bulunmadığı durumlarda kenetlenme, gerekirse kolonun karşı
yüzünde aşağıya doğru kıvrım yapılarak sağlanacaktır. 90 derecelik yatay
kancanın veya aşağıya kıvrılan düşey kancanın boyu en az 12Φ olacaktır.”
kuralına uygun şekilde yerinde donatı kenetlenme boyları yönetmeliğe
uygun uzatılarak iyileştirmesi yapılmalıdır (TBDY, 2018).
Statik raporda belirtilen başka bir hata olan Kolon-kiriş bölgesi kesme

güvenliği sağlanmadı ibaresi için ise yine yönetmelikte yer alan;
- Göz önüne alınan deprem doğrultusunda kolon-kiriş birleşim bölgelerindeki

kesme kuvveti, Denk.(1) ile hesaplanacaktır (Şekil 5).

Ve = 1.25 fyk(As1 + As2) − Vkol (1)

Kirişin kolona sadece bir taraftan saplandığı ve öbür tarafta devam etmediği 
durumlar için As2 alınacaktır (TBDY, 2018).

Şekil 5. Kolon-kiriş birleşim bölgelerindeki kesme kuvveti (TBDY, 2018)
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Kuralına uyabilmesi için ya kirişlerdeki asal ve montaj donatıların kesit 
alanları arttırılmalı ya da kirişlerin enine kenetlenme boyları  arttırılmalıdır. 
Beton sınıfı arttırmak da bu sorun için çözüm olabilir.

Yine yönetmeliğe göre;

- Kuşatılmış birleşimlerde, alttaki kolonun sarılma bölgesi için hesaplanan
enine donatı miktarının en az %40’ı, birleşim bölgesi boyunca
kullanılmalıdır. Ancak, enine donatının çapı 8 mm’den küçük olmamalı ve
aralığı 150 mm’yi aşmamalıdır.

- Kuşatılmamış birleşimlerde, alttaki kolonun sarılma bölgesi için
hesaplanan enine donatı miktarının en az %60’ı, birleşim bölgesi boyunca
kullanılmalıdır. Ancak bu durumda, enine donatının çapı 8 mm’den küçük
alınmayacak ve aralığı 100 mm’yi aşmamalıdır (TBDY, 2018).

Kurallarına uygun şekilde etriye sıklaştırması bölgesi boyları arttırılabilir.
Projenin statik analizinde tespit edilen sehim sınırı aşılı hatası için ise 

beton sınıfı ve donatı alanı arttırılmalıdır. Bodrum Katlardaki donatı yetersizliği 
için ise daha büyük kesitli donatılar seçilmelidir. 

Son olarak yapı 2018 öncesi Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre 
Asmolen ve yarı rijit çözüldüğü için 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine 
göre bu hataları vermektedir. Yeni yönetmelikle Asmolen ve Yarı Rijit olarak 
çözümü uygun olmadığı çalışma kapsamında tespit edilmiştir.
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1. Giriş

Bina ve bina parçalarının fiziksel, işlevsel ve ekonomik ömrünü yitirmesi 
sonucu yıkım işlemi gerçekleşmektedir. Yıkım faaliyetleri sırasında, 
yapı parçalarının geri kazanımı, tehlikeli madde yönetimi, iş sağlığı ve 

güvenliği konuları çok fazla gözetilmeden binalar kontrolsüz bir şekilde ortadan 
kaldırılmaktadır. Bu durum önemli çevre ve sağlık sorunlarına, enerji ve doğal 
kaynakların tükenmesine neden olmaktadır. Ortaya çıkan sorunların önüne 
geçmek için yıkım faaliyetleri doğru yöntemlerle, planlı ve denetimli bir şekilde 
uygulanmalıdır. Yıkım öncesinde bina ve çevresinin mevcut durumu analiz 
edilmeli, yıkım için önleyici tedbirler, kullanılacak araçlar, yöntemler, metodlar 
ve görev alacak ekipler belirlenmelidir. Ayrıca bu süreç, sahada eksiksiz bir 
şekilde uygulanarak etkin bir biçimde denetlenmelidir. 

Yıkım işlemi gerçekleşecek binaların yapısal, boyutsal ve çevresel özellikleri 
kendine özgü olduğundan, binalarda uygulanacak yıkım yöntemleri, kullanılacak 
mekine ve ekipmanlar birbirinden farklılık gösterir. Bu nedenle her yıkım projesi 
kendi içinde değerlendirilmeli ve en doğru yıkım yöntemi uygulanmalıdır. Aksi 
halde, uygulanacak yanlış bir yöntem, yıkımın neden olduğu, başta yapısal atık 
olmak üzere birçok sorunun daha da fazla artmasına neden olacaktır. Bu nedenle, 
yıkım çalışmaları kapsamında görev alacak ekiplerin süreçte uygulanacak 
yöntemler hakkında deneyim sahibi olmaları gerekir. Ancak, özellikle Türkiye’de 
yıkım çalışmalarında görev alan ekipler yıkım, yıkım yöntemleri, söküm ve geri 
kazanım hakkında bilgi sahibi olmalarına rağmen, bu konudaki bilgi edinme 
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şekilleri ve düzeyleri yeterli seviyeye ulaşmamıştır. Bu kapsamda ekiplerin bilgi 
ve uygulama deneyimlerini artırmak üzere konu ile ilgilli eğitimlerin verilmesi, 
sertifika programlarının açılması, rehber kitapların ve bilimsel çalışmaların 
yayınlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır (Doğan ve Koman, 2020). Bu ihtiyaçtan 
yola çıkarak çalışma kapsamında yapılan literatür araştırmasında, Türkiye’de 
kullanılan yıkım yöntemleri hakkında sınırlı sayıda araştırmaya ve yazılı yayına 
ulaşılmış, konunun daha yaygın araştırmalarla ele alınmasına gereksinim 
olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, çalışma kapsamında yıkım yöntemleri ile bu 
yöntemlerin uygulama şekilleri ve çevresel etkileri incelenmiştir. 

2. Yıkım Aşamalarında Kullanılan Yöntemler

Son yıllarda, doğrusal bir ekonomi modelinde yıkımın neden olduğu olumsuz 
çevresel ve ekonomik etkileri ortadan kaldırmak üzere döngüsel bir ekonomi 
modeli üzerinde çalışmalar başlatılmıştır. Söz konusu döngüsel bir ekonomide, 
insan ve çevre sağlığını korumak için atık oluşumu azaltılır ve kaynak kullanımı 
kontrol altında tutulur. Bu durum, ekonomiye sistematik bir yarar sağlarken aynı 
zamanda sürdürülebilir bir ekosisteme katkı sunar (Doğan ve Yamak, 2021). Söz 
konusu düzende, yıkımın neden olduğu olumsuz koşulların geçmek için yıkım 
çalışmalarının daha sistemli bir biçimde uygulanması hedeflenmektedir. Bunun 
için de yıkım çalışmaları gerçekleşmeden önce bina ve çevresinin iyi analiz 
edilerek en uygun yıkım yöntemine karar verilir. Döngüsel ekonomiye katkı 
sunması ve yıkım sürecinin daha sistemli bir şekilde yürütülmesi için çalışmanın 
bu bölümünde yıkım yöntemleri ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. Çalışmada, 
yıkım çalışmalarında kullanılan söküm, mekanik yıkım, patlayıcılarla yıkım ve 
karma yıkım yöntemleri ele alınmıştır (Pun ve diğerleri, 2006; Onal, 2009; Cha 
ve diğerleri, 2012). 

2.1. Söküm

İnsan gücü ile gerçekleşen söküm faaliyetleri (Şekil 1) genelde bina yapım 
aşamalarının tersi yönde uygulanmaktadır. Söküm yönteminin uygulandığı yıkım 
çalışmalarında basit el aletlerinin (matkap, testere, keser, balyoz vb.) yanında 
küçük iş makineleri kullanılmaktadır. Bir binanın sökümü, bina yapı parçalarına 
ait işlevlerin ayrılması ve farklı parçalara dağıtılması, yani parçalarının 
işlevsel bağımsızlığının sağlanması ve açık sistem oluşturulması durumunda 
kolay bir şekilde gerçekleşir. Açık sistemde bir bina parçası işlevinden dolayı 
söküldüğü zaman, diğer işlevler engellenmediği için yıkım aşamalarında bir 
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sorun oluşturmaz (Deniz ve Doğan, 2014) (Macozoma, 2001). İster kapalı ister 
açık sistemli olsun tüm binalarda yapılacak söküm işlemleri, yukarıdan aşağıya 
doğru bir sırayı takip etmelidir. Ayrıca, söküm öncesinde yapı parçalarında 
oluşacak çökme ve devrilmeler tespit edilerek gerekli önlemler alınmalıdır. 
Yapının stabilitesini korumak amacı ile söküm işlemi öncesinde mühendislik 
hesaplamaları gerçekleştirilmeli ve yapının gerekli bölümleri desteklenmelidir 
(Koççaz, 2006). 

Şekil 1. Söküm yöntemi (URL-1)

Binaların sökümü oldukça fazla zaman gerektiren bir yöntem olduğundan, 
bu durum iş gücü ve maliyeti olumsuz etkilemektedir. Söküm yöntemi, yapı 
parçaların geri kazanılmasını ve ikinci el pazarında değerlenmesini sağlayarak 
ekonomik bir katkı sunar. Aynı zamanda yöntem, binalarda bulunan zararlı 
ve kimyasal madde içerikli yapı parçaların çevreye zarar vermeden kolay bir 
şekilde uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

2.2. Mekanik yıkım

Binaların yıkım faaliyetlerinin gelişmiş makine ve teçhizat yardımı ile yapıldığı 
yöntemdir (Pun ve diğerleri, 2006). Bu yöntem ile betonu parçalamak için 
genellikle basınçlı hava ile çalışan veya hidrolik etki yaratan kırıcı araçlar 
kullanılmaktadır (Walker, 1996). Bunun yanı sıra, darbe çekiçleri, matkap, 
delici ve kesici aletlerden de yararlanılmaktadır. Bu yöntemde; yüksek erişimli 
makineler, tabla çökertme, çelik top, su jeti, kesme ve delme, mini makineler 
ile yıkım işlemleri gerçekleştirilir. Mekanik yıkım sonucu oluşacak ekonomik 
ve çevresel etkiler, yıkım aşamalarında kullanılacak makine ve teçhizata göre 
farklılık gösterir. 
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Yüksek erişimli makine ile yıkım

Yüksek erişimli makine ile gerçekleşecek yıkım çalışmalarında kullanılacak 
makine, yıkılacak binaya yakın ve güvenli bir noktasına yerleştirilir (Şekil 2). 
İnsan ve çevre sağlığı ile güvenliği açısından risk oluşturmamak için çalışmalar 
sırasında yıkım makinesi ve çevredeki binalar arasında güvenli alan kat sayısı 
kadar mesafe bırakılmalıdır. Sahada kullanılan makinede ataşman olarak 
kullanılan hidrolik basınçlı kesici (çene) yardımı ile bina en üst döşemesinden 
ısırılarak parçalanmaya başlanır. 

Kirişler kolon başlarından kesilir ve kesilen kirişler ataşman kullanılarak 
zemine indirilir. Kolonlar ise bir alt döşeme hizasından bağlantıları kesilirerek 
ataşman yardımı ile zeminde güvenli bir alana bırakılır. Bu işlem binanın en 
üst katından en alt katına kadar gerçekleştirilir. Bu yöntem ile yüksek oranda 
toz gürültü ve zeminde titreşimler oluşmaktadır. Ortaya çıkan olumsuz çevresel 
etki söküm yöntemine göre oldukça fazla iken, patlamalı yıkım yöntemine göre 
daha azdır.

Şekil 2. Yüksek erişimli makineler ile yıkım (URL-2)

Tabla çökertme ile yıkım

Bu yöntemde, uygulama yapılan kattaki taşıyıcı sistem zayıflatılıp döşemeler 
esnetilerek üstteki tablaların çökmesi sağlanır (Şekil 3). Yıkılacak yapının 
kolonları ve son darbe kolonu belirlenerek işaretlenir. Yapının tüm perde 
duvarları ve dış cephe duvarları kırılarak boşaltılır. Ağırlık merkezindeki 
pasif kolonlar ise yıkım yönü doğrultusunda sıra ile yıkılır. Son darbe kolonu 
kırılırken, döşemelerde belirlenen yönünde esnemeler gerçekleşir. Esneme 
olmaması durumunda son darbe kolonu tamamen boşaltılır ve ekskavatör 
yardımı ile tabliye esnetilerek yıkım işlemi gerçekleştirilir.   Yıkım sırasında, 
hidrolik kırıcı ataşmanlı ekskavatör kullanılmaktadır. 
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Yıkım öncesinde, bina ve çevresinin uzman kişilerce kontrolü sağlanıp 
gerekli güvenli alan mesafesi ve yıkım yönü tespiti yapılır (URL-3). Bu yöntem 
ile toprak kotundan 15 metre yükseklikteki yapıların yıkım işlemi gerçekleştirilir. 
Yapı yüksekliği 15 metreden fazla ise, bu kota kadar uygun bir metotla yapının 
katları azaltılmalıdır. Tabla çökertme yöntemi uygulandığı sırada, yüksek 
miktarda toz, gürültü ve yapısal atık oluşmaktadır. Ayrıca, insan ve çevre sağlığı 
açısından riskli ve tehlikeli bir yöntemdir. 

Şekil 3. Tabla çökertme yöntemi ile yıkım (URL-3)

Çelik top ile yıkım 

Söz konusu yöntemde, ağırlığı 500 ile 5000 kg arasında değişen çelik veya 
dökme demir bir topun binaya çarptırılarak yıkım işlemi gerçekleşir (Şekil 
4). İşlem sırasında ağır topun, yıkılacak binanın doğru bölgesine çarpması 
sağlanmalıdır. Aksi takdirde topun salınımı sırasında çevredeki binalar zarar 
görebilir. Bunun için yıkım öncesinde güvenli alan mesafesinden daha fazla bir 
alan bırakılmalıdır. Çelik top ile yıkım sırasında, yüksek miktarda toz, gürültü, 
zemin titreşimi ve yapısal atık oluşumu gerçekleşir. Yıkım öncesinde gerekli 
önleyici tedbirler alınmadığı takdirde, çelik top ile yıkım insan ve çevre sağlığı 
açısından büyük riskler oluşturabilir.

Şekil 4. Çelik top ile yıkım (URL-4)
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Su jeti ile yıkım

Bu yöntemde, yıkım sırasında su jeti adı verilen araçlarla, betondaki mikro 
çatlaklara basınçlı su uygulanmaktadır (Şekil 5). 30 cm kalınlığına kadar 
beton tabakaların yıkımı gerçekleşir. Su tankından 150 m uzaklığa kadar işlem 
kesintisiz uygulanmaktadır (Yılmaz, 1994). Maliyeti oldukça yüksek olan 
yöntemin yıkım süresi, diğer mekanik yöntemlere göre daha uzundur. Su jeti 
ile yıkım daha az toz ve gürültü oluşmasına, daha çok su tüketimine neden 
olmaktadır. İşlem sırasında su jeti sabit bir şekilde tutulmalıdır. Hidrolik kol 
yardımı ile hareketli kırıcı kafa hareket ettirilir. Kırıcı kafanın içindeki basınçlı 
su hareket ederken beton yüzeyin kırılmasını sağlar.

Şekil 5. Su jeti ile yıkım (URL-5)

Basınçlı su tekniği ile yıkım işlemini gerçekleştiren araçları geliştirmek 
üzere endüstri ürünleri tasarımı başta olmak üzere pek çok alanda çalışmalar 
hız kazanmıştır. Gürültü, toz ve araç trafiğine neden olmadan, iş sağlığı ve 
güvenliğini gözeten, daha az su tüketimini sağlayan ve özellikle betonarme 
taşıyıcı sistem içindeki demir donatıya en az zarar verecek şekilde betonundan 
ayrıştırarak parçalarına ayıran su jetleri geliştirilmektedir.

Kesme ve delme ile yıkım 

Yıkım işlemi, hidrolik takviyeli raylı kesme makinesi ve karot makinesi ile 
yapılır (Şekil 6). Raysız ve yatay çalışan beton kesme makinesi, sulu ve hızlı 
kesim yapar. Yatay ve düşeyde çalışan derz kesme makinesi ise uzaktan kontrol 
edilebilir, sulu kesim yapabilir ancak hızlı kesim yapamaz. Oldukça maliyetli 
olmasına rağmen bu yıkım yöntemi ile kontrollü bir yıkım gerçekleştirilir. 
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Aynı zamanda, büyük makinelerin erişim sağlayamadığı ya da risk oluşturduğu 
durumlarda yıkım çalışmalarına büyük kolaylık sağlar.

Şekil 6. Kesme ve delme ile yıkım (URL-6)

Mini makineler ile yıkım

Yıkım işlemi, mini ekskavatörler veya robotlar ile yapılır (Şekil 7). Makinelerin 
bina üzerinde güvenli bir şekilde hareket etmesi için yıkım öncesinde uzman 
kontrolünde gerekli statik hesaplar yapılır. Yıkılacak binanın merdivenleri 
yeterli genişlikte ise mini makineler merdivenlerden tırmanarak en üst döşemeye 
çıkabilmektedir. Merdiven boşluğu yeterli genişlikte değilse uygun bir mobil 
vinç ile en üst döşemeye taşınır. Yapının en üst döşemesinde cephe kenarları 
ve yırtık döşeme kenarlarına korkuluk inşa edilir. Yıkımda oluşacak molozun 
taşınması için uygun bir yer tespit edilir. Gerekli kontroller sağlandıktan sonra 
yıkım işlemine döşeme yüzeyinden başlanır. Ardından, mini makineler, çelik 
konstrüksiyondan oluşan platform yardımı ile bir alt döşemeye indirilir. Yıkım 
işi tamamlanan döşemenin korkulukları sökülerek bir alt katın döşemesine 
monte edilir. Bu işlem her katta devam ettirilir. Mini makineler kullanılan yıkım 
çalışmalarında daha az toz, gürültü ve titreşim oluşmaktadır. Yıkım işlemi büyük 
makinelere göre daha kontrollü yapıldığı için yapı parçalarının geri kazanımı 
oldukça fazladır.

Şekil 7. Mini makineler ile yıkım ( URL-6) (URL-7)
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2.3. Patlayıcılarla yıkım

Patlayıcı maddeler yardımı ile bir yapının önceden belirlenmiş bir noktasındaki 
taşıyıcı elemanın patlatılması ile yapının o noktanın üzerinde kalan kısmının 
o nokta üzerine düşürülmesi şeklinde uygulanan tekniktir (Onal, 2009) (Şekil
8). Yapının ne şekilde yıkılacağı, kullanılacak patlayıcı miktarı ve çeşidi yıkım
öncesinde uzman ekipler tarafından belirlenmelidir. Patlayıcılarla yıkım yöntemi
diğer yöntemlere göre daha ekonomik olmasına rağmen planlı bir şekilde
gerçekleşmediği takdirde insan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyebilir. Kısa
bir sürede yıkım işleminin gerçekleştiği bu yöntem yüksek miktarda yapısal atık
oluşturmaktadır. Oluşan yapısal atığın ayrıştırılması oldukça zordur.

Şekil 8. Patlayıcılar ile yıkım (URL-8)

2.4. Karma yıkım

Söküm ve mekanik yıkım tekniklerinin birlikte kullanıldığı yöntemdir. Bu 
yöntem ile mekanik yıkım yönteminin sunduğu düşük maliyet avantajından ve 
söküm yönteminin sunduğu geri kazanım olanağından yararlanılır. Yıkım süreci 
uzman ekipler tarafından ayrıntılı bir şekilde planlanarak söküm ve yıkım işlemi 
gerçekleştirilecek yapı parçaları belirlenmelidir. 

Planlanma ve uygulanma süresi uzun sürdüğünden, bu yöntemin özellikle 
ağır hasar almış binalarda uygulanması insan ve çevre sağlığı açısından risk 
teşkil edebilir. Bu nedenle karma yıkım yöntemi, statik açıdan herhangibir risk 
barındırmayan binalar için uygulanabilir. 

3. Sonuç ve Öneriler

Çalışma kapsamında bina yıkım yöntemlerinin uygulama şekilleri, çevresel ve 
ekonomik etkileri incelenmiştir (Tablo 1). Uygulanan her yöntemin, olumlu 
katkılarının yanında olumsuz etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Yıkım yöntemleri 
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içinde zaman ve maliyet açısından en etkin yöntem patlayıcılarla yıkım 
olmasına rağmen, bu yöntemin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkisi oldukça 
yüksektir. İnsan ve çevre sağlığı konusunda çok az risk barındıran söküm ve 
karma yıkım yöntemleri uzun zaman ve yüksek maliyet gerektirmektedir. Ancak 
bu yöntemlerin kullanımı ile yapı parçalarının geri kazanımı ile yapısal atık 
oluşumunun önüne geçilmekle birlikte, bu ürünlerin satışından ekonomik bir 
fayda sağlanmaktadır. Söküm ve karma yıkım yöntemleri kadar olumlu etkileri 
olan su jeti ile yıkım yönteminde su kullanımı kontrol altına alınması durumunda 
özellikle betonarme binaların daha çevreci bir şekilde yıkımı sağlanabilir. 

Tablo 1. Yıkım yöntemlerinin etkileri

Yıkım Yöntemi Zaman Maliyet
Toz ve 
Gürültü 
Oluşumu

Atık 
Oluşumu

İnsan ve 
Çevre Sağlığı 
Açısından Risk

Söküm +++ +++ + + +

Mekanik 
Yıkım

Yüksek 
Erişimli 
Makine ile 
Yıkım

+ ++ ++ +++ ++

Tabla 
Çökertme 
ile Yıkım

++ ++ ++ ++ ++

Çelik Top 
ile Yıkım

+ + +++ +++ +++

Su Jeti ile 
Yıkım

++ ++ + + +

Kesme ve 
Delme ile 
Yıkım

+++ +++ ++ + ++

Mini 
Makineler 
ile Yıkım

++ ++ ++ ++ +

Patlayıcılarla Yıkım + + +++ +++ +++
Karma Yıkım ++ ++ + + +
+ Çok az, ++ Az, +++ Çok

Yıkım sürecinde kullanılacak yöntemler, yıkımın gerçekleşeceği binanın yapısal 
özelliklerine ve bulunduğu ülkenin koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. 
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Etkin bir yıkım süreci için aşağıda belirtilen kriterler dikkate alınarak en uygun 
yıkım yöntemi seçilmelidir. Bu kriterler şunlardır.   

- Yıkılacak binanın yapı elemanlarının organizasyonu, fiziki durumu,
- Yapı elemanlarının tehlikeli ve zararlı madde içeriği
- Binanın ve yapı elemanlarının geometrisi, boyutu ve konumu
- Binanın bulunduğu arsanın verileri
- Yıkım işi için belirlenen zaman ve maliyet
- Yıkım sonrası oluşacak çevresel etki (trafik, toz, atık… vb.)
- Yıkımın gerçekleşeceği ülkenin yıkım, zararlı maddeler, atık yönetimi ve

geri kazanım ile ilgili yasal düzenlemeleri
- Kullanılan yıkım tekniği ve ekipmanlarındaki teknolojik ve ekonomik

durum.

Belirtilen kriterler ile yıkımın planlanması, yöntemlerin belirlenmesi, 
uygulanması ve denetlenmesine Bina Bilgi Modeli (BIM) gibi kapsamlı ve etkin 
bir bilgi ağı büyük katkı sunacaktır. Bu sistem sayesinde, yıkım sürecine ait 
tüm veriler kayıt altında tutulacaktır. Böylece tüm karar vericiler, bir binadaki 
yıkım çalışmasının hangi yöntemlerle, nasıl gerçekleşeceği, elde edilen yapı 
parçalarının nasıl değerlendirileceği, zaman ve maliyet bilgisine BIM sistemi 
üzerinden kolaylıkla ulaşabilecektir. Döngüsel bina tasarımı yaklaşımının 
BIM gibi bir bulut sistemine entegre edilmesiyle yıkım sonucu binalardan geri 
kazanılan yapı parçalarının yapı parçalarının miktarı, cinsi, kombinasyonları, 
gelecekteki kullanımları, atık ve geri dönüşüm miktarları kayıt altına alınarak 
izlenebilecek ve kolaylıkla kontrol edilebilecektir. Ayrıca binanın ömrü boyunca 
gerçekleşecek tüm uygulama aşamaları, maliyet ve zaman yönetimi, riskler, 
çevresel etkiler önceden tespit edilebilecek ve önleyici tedbirler alınabilecektir.

Günümüzde yaşanan iklim ve doğal kaynak krizi sonucu, yıkım sürecinde 
kullanılan yöntemlerin ve tasarım yaklaşımlarının kısa sürede, az maliyetli 
ve çevreci bir yaklaşımla döngüsel ekonomi modeline katkı sunacak şekilde 
gerçekleştirilmesini zorunlu hale gelmiştir. Mevcut yapı stoğunda yıkılacak 
binaların sayısının fazla olması ve çevresel endişelerin çoğalması sonucunda, 
bina yıkımının yerine geçebilecek bir çözüm olarak bina yapıbozum yaklaşımı 
geliştirilmiştir (Deniz ve Doğan, 2013). Ortaya çıkan bu yeni yaklaşım, 
dögüsel ekonomi modeli içinde, teknolojinin geliştireceği yeni yöntemler ve 
araçlar ile yıkımın yol açtığı tüm olumsuzlukları sistemli bir şekilde ortadan 
kaldırabilir. 
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