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ABSTRACT
Total electron content (TEC) is a parameter that represents ionosphere. Global Positioning System (GPS)
positioning is affected from the variations of TEC. Strong geomagnetic storms have an effect on both TEC
and GPS observations. One of the period for the severe storm on July 14-17, 2000 (Day of year –DOY– 196199) were chosen to calculate TEC values and North, East and Up coordinate components (n, e, u) for 2h time
intervals. TEC values are calculated at ISTA, TUBI and BUCU stations. In the severe storm period, TEC
values are decreased from 16 TECU to 3 TECU against its usual day level at 00-02 Universal time (UT) on
DOY 198. In addition, n, e and u coordinate components are obtained for 2h time intervals from the three
baselines. n, e and u coordinate components are higher in the afternoon hours than the other time interval
because of the high TEC.
Keywords: Global positioning system, ionosphere, total electron content.
TOPLAM ELEKTRON YOĞUNLUĞUNUN BAĞIL GPS KONUMLAMASINA ETKİLERİ
ÖZET
Toplam elektron yoğunluğu (TEC) iyonosferi temsil eden bir parametredir. TEC’deki değişimler Küresel
konumlama sistemi (GPS) ile konumlamayı etkiler. Güçlü manyetik fırtınalar TEC ve GPS gözlemlerini
etkiler. 14-17 Temmuz 2000 tarihini içeren günlerde (Yılın günü –DOY– 196-199) şiddetli manyetik fırtına
meydana gelmiş ve bu günler 2 saat zaman aralıkları için TEC değerlerini ve Kuzey, Doğu ve Yukarı
koordinat bileşenlerini (n, e, u) hesap etmede kullanılmıştır. TEC değerleri ISTA, TUBI ve BUCU
istasyonlarında hesaplanmıştır.
198. GPS günü, 00-02 Evrensel saatindeki (UT) Manyetik fırtına esnasında, TEC değerleri normal gün için
olan 16 TECU’dan, 3 TECU’ya düşmüştür. Buna ek olarak, 2 saatlik zaman aralıkları için n, e, u koordinat
bileşenleri 3 baz için elde edilmiştir. Yüksek TEC değerleri nedeniyle, öğlen saatlerinde bazların bir kısmında
diğer zaman aralıklarına göre daha yüksek değerler görülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Küresel konumlama sistemi, iyonosfer, toplam elektron yoğunluğu.

1. INTRODUCTION
One of the major error sources on Global Positioning System (GPS) positioning is ionospheric
refraction which causes signal propagation delays [1]. Ionospheric refraction depends on the Total
Electron Content (TEC) in the signal path which can be modeled by using the GPS observations.
*
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TEC variations depend on the local time of the day, seasons, solar cycle, geographic location of
the receiver and earth’s magnetic field [2, 3].
Several researchers showed that TEC values can contribute to understanding of the
disturbances of the ionosphere related with geomagnetic storms [4, 5]. Ionospheric disturbances
and diurnal variations formed by the TEC in the ionosphere are related to the ionization process.
In the mid-latitude region, the ionization process is controlled by X-ray emission and energetic
ultraviolet radiation from the sun. The ionization process is chemical reaction that results in
neutral atmosphere and ionized particles [6]. Several studies were made in order to show the
effect of the geomagnetic storms on TEC values in mid-latitude region. [7] Suggested that the
penetration of magnetospheric electric fields into the mid-latitude ionosphere is the mechanism
responsible for the mid-latitude ionospheric perturbations resulting that a large (~30%) decrease
in the mid-latitude ionospheric plasma density and TEC. A global response to the geomagnetic
storm is studied by [8]. [9] Investigated the high latitude ionospheric effects on positioning for
increased TEC conditions during the ionospheric storm conditions. In this paper, TEC values
around Turkey are studied in the severe geomagnetic storm conditions in order to show the
changes of coordinates at the selected baselines.
2. ESTIMATION OF TOTAL ELECTRON CONTENT
TEC is calculated by using geometry-free linear combination (L4) that is obtained from L1 and L2
carrier phase observations. Bernese 5.0 GPS Software is used for the processing of GPS phase
observations in order to obtain TEC. The basic GPS zero difference L1 and L2 carrier phase
observations can be written as,
L1i k = ρ ki − I1ik + Tki + cδ k − cδ i + mp1 + λ1n1i k + ε1

(1)

and

Li2 k = ρ ki −

f12
f 22

I1ik + Tki + cδ k − cδ i + mp2 + λ2 n2i k + ε 2

(2)

where ρ ki is the geometric distance between the satellite and the receiver, c is the speed of light
in a vacuum, δ k is the receiver clock error, δ i is the satellite clock error, I1ik is the ionospheric
phase delay, Tki is the tropospheric delay, f1 is the frequency of L1 signal, f 2 is the frequency of
L2, mp1 is the multipath effect on L1, mp2 is the multipath effect on L2, n1i k and n2i k are the initial
carrier phase ambiguities for two frequencies with the corresponding wavelengths λ1 , λ2 , and

ε1 , ε 2 are the noise terms for the two frequencies [10]. Using the L1 and L2 observations, L4
ionosphere-free linear combination:
L4 = L1 − L2

(3)

This basic equation for least square adjustment is as follows:
⎛ 1
1 ⎞
L4 + v4 = −α ⎜ 2 − 2 ⎟ FI ( z ) Ev(β,s) + B4 ;
⎜ f
f 2 ⎟⎠
⎝ 1

FI ( z ) = 1 cos z ′

(4)

In this equation; α= 4.03 1017 m s-2 TECU-1, v4 is the residual of L4, F I (z) is the

mapping function, Ev (β, s ) is the vertical TEC as a function of geographic latitude, ( β ) and
sun-fixed longitude, (s) of ionospheric pierce point, B4 = n1λ1 − n2 λ2 is the ionospheric bias, z ′
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is the zenith distances at the height of the single layer, the remaining notation was as explained
above [10, 11]. Ev ( β , s ) is modeled as a truncated Taylor series with β and s that can be written
as,
n max m max

E v ( β , s) =

∑ ∑E

nm ( β

− β 0 ) n (s − s 0 ) m

(5)

n =0 m=0

where, n max and m max are the maximum degrees of the two-dimensional Taylor series
expansion, E nm is the TEC coefficients of the Taylor series, ( β 0 , s 0 ) is the geographical
coordinates of the origin of the development, s0 is the hour angle of the corresponding to the
middle of the observation interval, β 0 is the mean value of the latitudes of all stations used to
compute the model. The unknown parameters Eik and at least one B4 parameter for each satellite
and receiver are estimated in a least square adjustment [10, 11, 12]. In this study, zero-degree
coefficients Eoo are extracted from the ionosphere model that is calculated by the Bernese 5.0
GPS software for site-specific estimation of TEC.
2.1. Processing strategies
24 hours RINEX data with a 30 seconds sampling rate and 15o elevation mask were used. The
height of the ionospheric layer is selected as 400 km with the F I (z) mapping function in a sunfixed reference frame. 24h RINEX files were divided into 2h non-overlapping time periods. Zerodegree coefficients Eoo (TEC) are obtained from the ionospheric models using 2h RINEX data.
TEC values are given in total electron content unit (TECU) that is equal to 1016 el/m2. A Single
Layer Model (SLM) was used in order to model the electron content. The SLM is based on the
assumption that all free electrons are concentrated in a layer of infinitesimal thickness at a height
H above the earth surface [11].
3. OVERVIEW OF TEC BEHAVIOUR IN THE MID-LATITUDE REGION
In this study, three permanent GPS stations were used in order to obtain the TEC.

50 ° N

BUCU

40 ° N

Black Sea

ISTA
TUBI
30 ° N

TURKEY

Mediterrenean Sea
0°

10 ° E

°
30 E

20 ° E

°
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Figure 1. Locations of permanent GPS stations
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The stations in the mid-latitude region are ISTA (+41o 06'N, +029o 01'E), TUBI (+40o
47'N, +029o 27'E) and BUCU (+44o 27'N +026o 07'E), respectively. Figure 1 shows the
distribution of these stations in Istanbul, Turkey (ISTA), Gebze, Turkey (TUBI) and Bucuresti,
Romania (BUCU). RINEX observation files are obtained from the SOPAC web site [13]. ISTA
and BUCU stations are equipped with Astech ZXII3 and TUBI is equipped with Trimble 4000SSI
receivers. TEC values of the stations are calculated for DOY 196-199 comprising the time
interval that the severe geomagnetic storm occurred.
50

Day 196

Day 197

Day 198

Day 199

0
-50

Dst (nT)

-100
-150
-200
-250
-300
-350
-400
0

24

48
Hours (UT)

72

96

Figure 2. Dst values for disturbed days from DOY 196 to 199, 2000
Diurnal and disturbance-dependent changes on the ionospheric TEC depend on the
space weather. Therefore, there is a strong relationship between geomagnetic storms and
variations in the ionospheric total electron content [14]. Geomagnetic storms can be monitored by
the Dst index. It can be seen from the Figure 2 that the severe geomagnetic storm occurred at
21:00 UT on DOY 197. The Dst index value is -300nT at 21:00 UT.
Figures 3 and 4 show the TEC values for the selected stations. In these Figures, X axes
shows hours in Universal Time (UT) and Y axes shows TEC values in TECU. Solid line in the
figures depicts TEC values obtained from the Bernese GPS software ionosphere modeling
module. Dash-dot lines depict that the TEC values obtained from the Global Ionosphere Model
(GIM) in order to compare the results. GIM values are obtained from the Center for Orbit
Determination in Europe (CODE) analysis center.
Figure 3a and 3b show 2 hourly TEC values observed at ISTA and TUBI stations from
DOY 196 to 199 for disturbed days, respectively. The diurnal TEC values range from 19 to 48
TECU for undisturbed days (DOY 196). TEC changes irregularly for disturbed days compared
with the undisturbed days. The minimum TEC value is observed as 4 TECU in the time period
that the most severe geomagnetic occurred at 00-02 UT on DOY 198. This expected result
indicates that the severe geomagnetic storm affects TEC unfavorably. This can be verified with
the Dst index for the same time period given in Figure 2. Furthermore, TEC regular behavior on
DOY 196 changes to irregular one on DOY 197 as the Dst index decreased to -300nT level. This
irregular behavior was still in progress on DOY 198. The maximum TEC values drop off about 28
from 48 TECU on DOY 198 compared with the other days. Bernese TEC values are also
consistent with GIM. There is a strong correlation between Bernese TEC and GIM TEC.

269

The Effects of Total Electron Content on Relative …

Sigma 28, 266-274, 2010

ISTA

60

DOY 196

DOY 197

DOY 198

DOY 199

Total Electron Content (TECU)

50
40
30
20
10
0
0

24

Total Electron Content (TECU)

60

48
Hours (UT)

72

96

TUBI
DOY 196

DOY 198

DOY 197

DOY 199

50
40
30
20
10
0
0

24

48
Hours (UT)

72

96

Figure 3. TEC values from DOY 196 to 199, 2000 at a. ISTA station and b. TUBI station
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Figure 4. TEC values at BUCU station from DOY 196 to 199, 2000
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The diurnal TEC values for BUCU station range from 14 to 48 TECU for undisturbed
days (DOY 196) and 3 to 25 TECU for disturbed days (DOY 198). The minimum TEC value is
observed as 3 TECU including the time period that the most severe geomagnetic occurred at 0002 UT on DOY 198. These results show that the BUCU station’s TEC behavior is also drastically
affected by the severe geomagnetic storm.
4. COORDINATE COMPONENT
Different baselines are obtained in order to show the effects of TEC variations on the north, east
and up coordinate components (n, e, u). ISTA station is held fixed in the solutions and baselines
are referenced to this station. Then n, e and u coordinate components of the stations are obtained
from the 2h processing solutions. The processing is done with the data obtained from the IGS and
MAGNET (MArmara Continuous GPS NETwork) networks using Bernese GPS software v 5.0
(Figure 5). The GPS data is in 30 second sampling rate in RINEX format. Troposphere is
modeled with Saastamoinen model which is chosen as default value in control panel in the
preprocessing step. Saastamoinen model is a priori model that is corrected by site-specific
troposphere parameters. Site-specific troposphere parameters that are estimated in the parameter
estimation step give station and time-dependent corrections to the a priori model [10]. Ionospheric
effects are reduced with the global ionospheric model obtained from CODE and with the
stochastic ionosphere parameters (SIP) for each epoch. Elevation mask is selected 15o to reduce
cycle slips and multipath effects. IGS precise ephemerides are used [15].

Figure 5. Test network
In the next step of the study, n, e and u coordinate components are analyzed and
correlated with the TEC. The extreme values for n, e and u coordinate component are estimated as
20, 40 and -40 mm at ISTA-BUCU baseline; 2, 40 and -19 mm at ISTA-TUBI baseline. n, e and u
coordinate components for the mentioned baselines are higher at 10-12 UT on DOY 196 than the
remaining time intervals for the same hours. n, e and u are 22, 18 and -40 mm, respectively, at
ISTA-DUMT baseline at 08-10 UT on DOY 199. TEC values are high in these time periods as
well.
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Figure 6. n, e and u coordinate components from DOY 196 to 199, 2000 at a. ISTA-BUCU
baseline (442 km) b. ISTA-TUBI baseline (51 km)
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Figure 7. n, e and u coordinate components from DOY 196 to 199, 2000 at ISTA-DUMT
baseline (67 km)
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Low level values in the n, e and u coordinate components can be seen at all baselines at
21:00 UT on DOY 197 even though the geomagnetic storm begun at this time. n, e components
are ±2mm and u components are about ± 5mm. It can be said that there is no significant high
amplitude variations in the n, e and u coordinate components at 21:00 UT on DOY 197 when the
geomagnetic storm took place. In addition, the low level coordinate components for all baselines
can also be seen on DOY 198. n and e coordinate component values are commonly between ±
5mm level, whereas ± 20mm level for u component for all baselines.
The up component’s amplitudes are higher compared with the other components that
can be explained by its dependence of tropospheric gradients. Therefore, 2 hour processing results
show that the changes in the n, e and u coordinate components are independent from the
geomagnetic storm for the selected time period and baselines around Turkey. The low level TEC
is responsible for the low amplitude variations in the n, e and u coordinate component. n, e and u
coordinate component values are at the level of ± 5 mm at 00:00 UT for all days whether
geomagnetic storm occurred because the TEC values are about 20 TECU.
5. CONCLUSIONS
In this paper, TEC is analyzed for geomagnetic storm conditions in order to show TEC variations
and its effects on positioning in different space weather conditions. Diurnal minimum TEC
decreased to 5 TECU level in the storm time period. Ionospheric TEC is unfavorably decreased in
the geomagnetic storm in the selected part of the mid-latitude region. In addition, the TEC time
series preserve its similar behavior for ISTA, TUBI and BUCU stations even in geomagnetic
storm days.
Geomagnetic storm effects can not be seen in the n, e and u coordinate components
even though the processing time interval as short as 2h. n, e and u values are between ±40 mm
level for some of the hours in the afternoon whereas ±5 mm level in the midnight (00:00 UT) in
all the baselines for all days.
n, e and u are approximately 20, 40 and -40 mm (ISTA-BUCU) and 2, 40 and -19 mm
(ISTA-TUBI) at 10-12 UT on DOY 196. Moreover, ISTA-DUMT baseline has also high values
as 22, 18 and -40 mm (n, e, u), respectively, at 08-10 UT on DOY 199. TEC values are high in
these time periods.
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ABSTRACT
Nowadays, the global economic crisis affects Turkish economy. For the minimization of the crisis’ effects and
for providing continuance of the economic stability, the countries have to develop new strategies. In this
paper, we examined the Turkish economy and proposed a model for the suitable strategic policy selection
about economic situation. For a solution technique we integrated fuzzy AHP and fuzzy ANP methodologies
based on linguistic terms under fuzzy environment and triangular fuzzy numbers with SWOT analysis. The
model is explained by an illustrative example and the results of both fuzzy AHP and fuzzy ANP
methodologies are compared.
Keywords: Turkey economy, SWOT, fuzzy AHP, fuzzy ANP.
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE STRATEJİK POLİTİKA SEÇİMİ İÇİN SWOT ANALİZİ İLE
ENTEGRE EDİLMİŞ BULANIK AHP/BULANIK ANP
ÖZET
Günümüzde yaşanan küresel ekonomik kriz tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye ekonomisini de etkilemiştir.
Krizin etkilerini minimize etmek ve ekonomik istikrarın devamını sağlamak için ülkelerin yeni stratejiler
geliştirmeleri ve bu stratejileri uygulamaya koymaları gerekmektedir. Bu çalışmada, içinde bulunulan kriz
çevresinde Türkiye ekonomisinin değerlendirilmesini ve ekonomik istikrarın devamını sağlayacak olan
politika seçimi için SWOT analizi yaklaşımı temelinde hiyerarşik bir model oluşturulmuş ve oluşturulan bu
model bulanık analitik hiyerarşi prosesi (AHP) ve bulanık analitik ağ prosesi (ANP) yöntemleriyle
değerlendirilmiştir. Çözüme ulaşmada gerekli karşılaştırma matrisleri bulanık mantığın temelini oluşturan
üçgensel sayılar ile nitelendirilmiş ve hem bulanık AHP hem de bulanık ANP yöntemleriyle elde edilen
sonuçlar karşılaştırılarak Türkiye ekonomisi için en uygun politika seçimi gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Türkiye ekonomisi, SWOT analizi, Bulanık AHP, Bulanık ANP.

1. GİRİŞ
Genel anlamda bakıldığında, küreselleşme, dünya ekonomisini oluşturan parçaların birbirleriyle
ve uluslararası sistemle tamamen entegre edilmesidir. 1980’lerden itibaren Türkiye’de yaşanan
uyum sürecinin de gösterdiği gibi son yirmi yılda dünya ekonomisine entegrasyon anlamında pek
*
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çok alanda önemli adımlar atılmıştır. Ne var ki bazı temel makroekonomik göstergelerden de
anlaşılacağı üzere Türkiye ekonomisi bu entegrasyondan yeteri kadar faydalanamamıştır [1].
Küreselleşmenin tehdit yönünü oluşturan krizler finansal liberalizasyon sonucu 1990’lı
yıllarda ikiz krizler niteliğine bürünmüştür. Küresel dünya ekonomilerinde görülen bu olumsuz
gelişme Türkiye ekonomisinde de kendini göstermiştir [2]. Bu noktada, Türkiye ekonomisinin
değerlendirilmesi ve önümüzdeki dönem için alınabilecek önlemlere yol göstermesi açısından bu
makale çalışması gerçekleştirilmiştir. İncelenen kuruluşun, tekniğin, sürecin veya durumun güçlü
ve zayıf yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta
kullanılan bir teknik olan SWOT analizi bu çalışmanın ana konusudur. SWOT analizinin temel
yapı taşları olan güçlü yanlar, zayıf yanlar, fırsatlar ve tehditler ilk kez bu çalışmada analitik
hiyerarşi prosesi ve analitik ağ prosesi yöntemleri ile bulanık bir çevrede ekonomik analiz ve
seçim problemine uygulanmıştır.
Literatüre bakıldığında AHP ve ANP yöntemlerinin bulanık sayılarla çözümünün
uygulandığı birçok çalışma görülmektedir. Örneğin, Lee ve diğerleri (2008) performans
değerlendirmede bulanık AHP ile dengelenmiş amaç kartları yöntemlerini bir araya getirirken,
Pan (2008) en uygun köprü inşa metodunun seçiminde yine bulanık AHP yöntemini kullanmıştır
[3-4]. Vahindia ve diğerleri (2009) hastane yeri seçimi problemine bulanık AHP yöntemi ile
çözüm ararken, Cebeci (2009) ise kurumsal kaynak planlaması seçiminde yine aynı yöntemden
yararlanmıştır [5-6]. Öte yandan Yüksel ve Dağdeviren (2010) üretim firmasının performansını
değerlendirmede bulanık ANP metodu ile dengelenmiş amaç kartlarını bir arada kullanmayı
önerirken, Chen ve Chen (2010) karar vermede bulanık ANP yöntemini diğer değerlendirme
yöntemleriyle birlikte kullanmış ve Promentilla ve diğerleri (2008) ise çok kriterli
değerlendirmede yine bulanık ANP yöntemi ile sonuca gitmişlerdir [7-8-9]. Fazla sayıda olmasa
da literatürde AHP ile ANP yöntemlerinin bir arada kullanıldığı çalışmalarda mevcuttur. Bu
çalışmalara örnek olarak Yang ve diğerlerinin (2009) üretim değerlendirme sisteminde AHP/ANP
yöntemlerini kullanması, Saaty’nin (2007) zamana bağımlı karar vermede AHP/ANP
yöntemlerini uygulaması ve Garuti ve Spencer’in (2007) ise bu iki yöntem arasındaki
paralellikleri incelemesi verilebilir [10-11-12]. Çalışmamıza temel olma özelliğini ise, Kahraman
ve diğerleri (2007) tarafından e-devlet stratejilerinin önceliklendirmesinde SWOT analizi ve AHP
yöntemini bir arada kullanan çalışma taşımaktadır [13].
Literatürde yıllardır önemli bir araştırma konusu olan SWOT analizi son yıllarda çok
kriterli seçim yöntemlerinden olan AHP ve ANP metotları ile de entegre edilmeye çalışılmaktadır.
Bu noktada, Yüksel ve Dağdeviren (2007) SWOT analizi ile ANP yöntemini tekstil sektöründe
kullanırken, Kurttilla ve diğerleri (2000) stratejik planlama konusunda SWOT analizi ile AHP
yöntemini entegre etmiş ve Shrestha ve diğerleri (2004) aynı yöntemleri tarım sektöründeki bir
uygulama için kullanmışlardır [14-15-16].
Bu çalışma SWOT analizi ile bulanık AHP ve bulanık ANP yöntemlerini bir araya
getirerek literatürde daha önce uygulanmadığı bir alan olan ekonomik değerlendirme ve politika
seçimi konusunda yapılmış olması açısından ilk olma niteliğindedir. Çalışmanın ilk bölümünde
Türkiye ekonomisine genel bir bakışın ardından kullanılacak olan değerlendirme ve çözüm
yöntemleri tanıtılarak uygulama bölümüne geçilmiş, uygulama adımlarının açıklanması ve
uygulamanın gerçekleştirilmesi ile de sonuç bölümünde elde edilen çözümler karşılaştırılmıştır.
2. TÜRKİYE EKONOMİSİNE GENEL BİR BAKIŞ
İnsan gücü, sanayi, tarım, dış borçlar, ulaşım, milli üretim gibi her açıdan perişan durumda bir
ülke devralan Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yapılan ekonomik
devrimlerle on beş yılda büyük bir ilerleme göstermiştir. Kurtuluş Savaşı sonrası, tüm kaynaklar
tükenmiş, sanayisi olmayan, tarım alanında çok geri, mevcut işletmelerin çoğu yabancıların elinde
olan ve birçok temel ihtiyaç maddesinde dışarıya bağımlı yoksul bir ülke görünümünde olan
Türkiye, 1938 yılına gelindiğinde pek çok alanda yeni fabrikaların açıldığı, ulaştırma alanında
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ciddi atılımların yapıldığı, tarımda modern teknik ve araçların kullanımına başlandığı ve
sanayileşme yolunda ilerleyen modern bir ülke durumuna gelmiştir [17].
1932–1939 yılları arasındaki dönem Türk ekonomisinde, devletin ön planda yer aldığı
ve birçok yatırımı gerçekleştirdiği devletçilik dönemidir. Türkiye ekonomisinde 1940’lı yıllar ise
1939 yılında başlayan II. Dünya Savaşı nedeniyle yatırımların birçoğunun yarım kaldığı,
sanayinin belli merkezlerde toplandığı, tarımsal üretimin ise ülke ekonomisine damgasını vurduğu
dönemdir. 1950’li yılların son dönemlerinde dışarıdan gelen kaynakların azalması, kırsal
kesimden şehirlere ve yakın çevresine olan göçler, herhangi bir planlama yapılmadan işlerin
yürütülmesi ekonomik açıdan bazı sorunların çıkmasına neden olmamakla birlikte 1970’li yılların
ortalarına doğru Türkiye’de sanayi daha çok batıda yoğunlaşmakla beraber, doğuda da birçok
yeni tesis faaliyete geçmiştir. Genel olarak ekonomik kalkınma için sanayileşmenin bir motor
olarak kabul edildiği 1980’li yıllar, ithal ikameci sanayileşme politikasının yerine ihracata yönelik
sanayileşmenin teşvik edildiği bir devredir [18].
1980’li yıllarla birlikte Türkiye’de ekonomik büyüme stratejisi önemli bir değişim
geçirmiştir. 1980 öncesi dönemde uygulanan ithal ikameci büyüme stratejisi terk edilerek dışa
açık büyüme stratejisi uygulamaya konulmuştur. Bu dönemde uygulanan büyüme stratejisi, temel
olarak, verimlilikte artış sağlamayı ve ekonominin rekabet gücünü artırmayı amaçlamıştır. Bu
çerçevede, piyasa ekonomisinin kurumsallaşması yönünde adımlar atılmış, ekonominin dış
rekabete açılması, kamunun doğrudan üretim faaliyetlerinden çekilerek altyapı yatırımlarına
yönelmesi ve mali piyasaların serbestleştirilmesi gerçekleştirilmiştir [1].
3. EKONOMİK POLİTİKA SEÇİMİNDE HİYERARŞİK YAPI KURULUMU
Çalışmada ekonomik politika seçimi kurulan hiyerarşik yapı SWOT analizinin yapı taşları
temeline oturtularak bulanık AHP /ANP yöntemleriyle değerlendirilmiştir.
İngilizce’deki strenghts, weaknesses, opportunities ve threats kelimelerinin baş
harflerinden oluşan SWOT analizinde amaç, iç ve dış etkenlerin dikkate alınarak, sahip olunan
güçlü yönlerden ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, piyasada bulunan tehditlerin ve
sahip olunan zayıf yanların etkisinin en aza indirgeneceği plan ve stratejilerin geliştirilmesidir.
1970’li yıllarla beraber akademi alanında kullanılmaya başlanan SWOT analizi kurumun ve onu
çevreleyen ortamın tüm yönleriyle ve tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilmesi ile içinde
bulunulan durumu anlamayı ve algılamayı kolaylaştırırken, mevcut durumun görülüp, kuruma
ilişkin ileriye dönük adımların, daha sağlıklı, daha gerçekçi ve daha etkin atılması ile de karar
almayı kolaylaştırır.
Bu çalışma kapsamında Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik koşulların
değerlendirilmesi ve ülke şartlarına uygun bir gelişme politikasının seçimi için ilk kez SWOT
analizi içerisine bulanık AHP ve bulanık ANP metotları entegre edilmiştir.
AHP yönteminin amacı, verilen seçenekler kümesi için bağlantılı önceliklerin bir
skalaya oturtulmak suretiyle, karar vericinin sezgisel yargılarını ve karar verme prosesindeki
seçeneklere ait karşılaştırma tutarlılığını da dikkate alarak, bu karar verme prosesinin en etkin
şekilde tamamlanmasını sağlamaktır. Bu yaklaşım, karar vericinin bilgi ve tecrübesine dayalı
olarak sahip olduğu yargıları destekler niteliktedir. AHP yönteminin güçlü yönü, bu yöntemin
sayılabilen ve sayılamayan faktörleri sistematik bir yol ile düzenlemesi ve tüm faktörleri dikkate
alarak karar verme prosesinde basit ve etkin bir çözüm yolu sunmasıdır [19].
ANP ise, AHP yaklaşımından daha genel bir yaklaşım olarak Thomas L. Saaty
tarafından geliştirilmiş çok ölçütlü bir karar verme tekniğidir. ANP de AHP gibi ikili
karşılaştırmalar esasına dayanmaktadır. ANP yöntemi, karar verme kriterleri ve seçenekleri
arasında ve kendi içlerinde geri besleme ve bağımlılığı esas almaktadır [20]. AHP yönteminin
devamı niteliğinde olan ANP yöntemi karmaşık karar verme problemlerinde daha etkili ve
gerçekçi çözümler sunarken, AHP yöntemiyle benzer şekilde önceliklerin belirlenmesinde ikili
karşılaştırmalardan yararlanır [21]. ANP, karar verme sistemindeki her türlü etkileşimi,
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bağımlılığı ve geri bildirimi model içine katarak, bütün ilişkileri sistematik biçimde
değerlendirmeye olanak sağlamaktadır [22]. ANP, karar vermede varsayımlardan ziyade kriterler
arasındaki bağımlılıkların belirlenmesi için kurulan bir yapıdır [10]. ANP yöntemi çok kriterli
karar vermede hiyerarşik yapıyı oluşturan karar kriterlerinin birbirleriyle olan ilişkilerinin
değerlendirilmesi ile proje seçimi, üretim planlama, stratejik karar verme ve çizelgeleme gibi
birçok alanda kullanılır [23].
3.1. Ekonomik Politika Seçimi için Seçim Kriterleri ve Alt Kriterler
Çalışmada önerilen problem modeli farklı kriterler, alt kriterler ve alternatiflerden oluşan dört
basamaklı bir hiyerarşiye sahiptir. Hiyerarşide amaç birinci basamakta bulunurken, kriterler ikinci
basamakta, alt kriterler üçüncü basamakta ve alternatifler de dördüncü basamakta bulunur. Bu
çalışma için amaç, Türkiye’nin gelişimi için en iyi ekonomik politikayı seçmektir. Bu amacı
gerçekleştirmede kullanılacak olan değerlendirme kriterleri ise SWOT analizinin temel yapı
taşları olan güçlü yanlar, zayıf yanlar, tehditler ve fırsatlardır. Problem için oluşturulan hiyerarşik
yapı Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Ekonomik politika seçim problemi için kurulan hiyerarşik yapı
Kriterler kendi içlerinde çeşitli alt kriterlere ayrılırlar. Problemin çözümünde kullanılan
kriterler Ki, alt kriterler Aj ve politika alternatifleri ise Pk (i, k = 1, 2, 3, 4 ve j = 1, 2, …, 52) ile
gösterilir. Bu çalışmada tanımlanan ve analiz edilen tüm kriter ve alt kriterler Aktan ve Sen in
yılında hazırladıkları çalışmadan alınmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı çalışmaları kapsamındadır.
Güçlü Yanlar (K1): Türkiye ekonomisinin güçlü yanlarını ortaya koymak için ekonomide
etkinliği artırma amacına yönelik olarak bazı önemli alanlarda yapısal dönüşüm projelerinin
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gerçekleştirilmesi, enflasyonu düşürmede önemli aşamaların kaydedilmiş olması, finansal
sistemin bünyesindeki zayıflıkları gidermede mesafe alınmış olması, ekonomi yönetiminde siyasi
gelişmelerden etkilenmeksizin piyasa gereklerini yerine getirecek özerk düzenleyici kurulların
oluşturularak, rasyonel ve etkili bir yönetim anlayışının yerleştirilmesinde önemli gelişmeler
sağlanması, uluslararası açılımları olan, köklü bir özel teşebbüs gücünün varlığı ve Türkiye’nin üç
kıtanın birleşme noktasında jeostratejik bir konuma sahip olması özellikleri incelenmelidir. Bu
noktada güçlü yanlar kriterini oluşturan alt kriterler: Düşürülen enflasyon (A1), Belli ölçüde
giderilen finansal sistem zayıflıkları (A2), Ekonomik yönetim (A3), Avrupa Birliği’ne tam üyelik
konusunda siyasi ve toplumsal kararlılık (A4), Uyum yasaları (A5), Kamu yönetiminde âdemi
merkeziyetçi yapıya geçiş (A6), Genç ve dinamik nüfus yapısı (A7), Girişimcilik zihniyeti (A8),
Kurumsallaşmaya başlayan piyasalar (A9), Gümrük birliği (A10), Rekabete açık ve güçlenen
sanayi yapısı (A11), Turizm altyapısı (A12) ve Jeostratejik konum (A13)’dur.
Zayıf Yanlar (K2): Türkiye ekonomisinin zayıf yanlarını ortaya koymak için giderek düşme
eğilimi göstermekle birlikte enflasyon oranlarının halen yüksek düzeyde olması, başta tarım
olmak üzere ekonomi genelinde verimliliğin düşük olması, üretim, yatırım ve ihracatta düşük
katma değerli sektörlerin ağırlıkla var olması, kamuda şeffaflığın ve hizmet sunumunda etkinliğin
yeterince sağlanamaması, karayollarında üstyapıya ilişkin fiziki standartların yetersiz olması ve
demiryollarında hizmet kalitesinin düşük olması özellikleri incelenmelidir. Bu noktada zayıf
yanlar kriterini oluşturan alt kriterler: Halen yüksek düzeyde olan enflasyon (A14), Yüksek toplam
borç stoku/Gayri Safi Milli Hâsıla oranı (A15), Yüksek kamu borçlanma faiz oranı (A16), Yüksek
kayıt dışılık (A17), Yavaş yatırım hızı (A18), Yetersiz doğrudan yabancı sermaye girişi (A19), Düşük
kişi başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (A20), Düşük verimlilik (A21), Yüksek tarımsal istihdam
(A22), Düşük katma değerli sektör çokluğu (A23), Yüksek enerji fiyatları (A24), İşletmeler üzerinde
yüksek kamusal yük (A25), Karayollarında üstyapı ve demiryollarında hizmet kalitesi eksikliği
(A26), Yetersiz teknoloji üretimi, kullanımı ve yayınımı (A27), Eksik bilgi ve iletişim altyapısı (A28),
Kamuda sağlanamayan şeffaflık (A29), Yavaş işleyen adalet hizmetleri (A30), Yüksek işsizlik oranı
(A31), Bölgeler arasında yüksek gelişmişlik farkları (A32), Eşit olmayan gelir dağılımı (A33),
Geliştirilemeyen eğitim ve sağlık hizmetleri (A34), Yetersiz işgücü niteliği (A35) ve Yetersiz çevre
bilinci (A36)’dir.
Fırsatlar (K3): Türkiye ekonomisi için fırsat olarak nitelendirilecek özellikler Avrupa Birliği ile
bütünleşmede tam üyelik doğrultusunda ciddi bir aşama kaydedilmesi, dünyada önemli boyutlara
ulaşan doğrudan yabancı yatırımlar ve bu yatırımların yeni pazarlara yönelmesi, uluslararası
ticaretin artan oranda serbestleşmesi, küresel ölçekte turizm hareketlerinin artması ve
çeşitlenmesi, Türkiye’nin bulunduğu bölgede, bölge ülkeleri arasında ekonomik ve ticari
ilişkilerin gelişmesi, dünyada bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmenin sürmesi ve özellikle
elektronik ticaretin yaygınlaşması ve uluslararası kuruluşların yapısal reform uygulamalarını
desteklemesi ile yapısal reformların benimsenme sürecinin hızlanmasıdır. Bu noktada fırsatlar
kriterini oluşturan alt kriterler: Avrupa Birliği için tam üyeliğe yaklaşma (A37), Yabancı yatırımlar
(A38), Serbest uluslararası ticaret (A39), Turizm (A40), Bölge ülkeleri arasında gelişen ekonomik ve
ticari ilişkiler (A41), Elektronik ticaret (A42), Artan organik tarım ürünü talebi (A43) ve Yapısal
reformlar (A44)’dır.
Tehditler (K4): Türkiye ekonomisi için tehdit olarak nitelendirilecek özellikler küreselleşme
süreci ile sayısal uçurum gibi olumsuzlukların ortaya çıkması, kamu borç stoku ve yapısında daha
fazla bozulmaya yol açacak beklenmedik dış kaynaklı gelişmelerin bulunması, Avrupa Birliği ile
entegrasyon sürecinin uzaması ve bu süreçte her aşamanın gereklerinin taraflarca yerine
getirilmesinde gecikmeler yaşanması, uluslararası ticaretin serbestleşme sürecinin kesintiye
uğraması ve dünyada enerji hammadde fiyatlarında yüksek ve kalıcı artışların yaşanmasıdır. Bu
noktada tehditler kriterini oluşturan alt kriterler: Küreselleşme (A45), Dış kaynaklı gelişmeler
(A46), Dış şoklar (A47), Uzayan Avrupa Birliği ile entegrasyon süreci (A48), Kesintiye uğrayan
uluslararası ticaretin serbestleşme süreci (A49), Yüksek enerji hammadde fiyatları (A50),
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Türkiye'nin bulunduğu bölgede ortaya çıkabilecek siyasi istikrarsızlık (A51) ve Küresel terör
karşısında yetersiz uluslararası işbirliği (A52)’dir.
3.2. Türkiye Ekonomisi için Alternatif Politikalar
Türkiye’nin orta vadeli amaçları ve öncelikleri ile ilişkili olarak oluşturulan Ön Ulusal Kalkınma
Planı (ÖUKP)’nın dört gelişme ekseni mevcuttur. Bu gelişme eksenleri Türkiye ekonomisi için
seçilecek olan politikaları oluştururlar. Alternatif politikalar şöyledir:
İşletmelerin rekabet gücünün artırılması (P1): Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin rekabet
güçlerinin artırılması, tarım ve sanayi işletmelerinin teknoloji ve kalite seviyeleri geliştirilerek
rekabet gücünün yükseltilmesi ve çevre konusunda Avrupa Birliği normlarının gözetilmesi
gerekmektedir.
İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve istihdamın artırılması (P2): Aktif istihdam politikaları
uygulanması ve eğitim sisteminin güçlendirilmesi gerekmektedir.
Altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve çevrenin korunması (P3): Karayolu güvenliğinin
artırılması, Trans-Avrupa ve Avrupa-Ortadoğu ulaştırma ağları ile ulusal ağların bütünlüğünün
sağlanması için bir teknik etüt yapılarak, önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği yapısal
fonlarından yararlanabilecek önemli projelerin tespitinin gerçekleştirilmesi, Avrupa Birliği ulaşım
ağı içinde etkin hizmet verecek şekilde liman kapasitelerinin geliştirilmesi ile ana limanların
oluşturulması ve deniz güvenliğinin sağlanması, kent içi ulaşım hizmetlerinde kalite ve etkinliğin
artırılması gerekmektedir.
Bölgelerin ekonomik gücünün artırılması, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması
ve kırsal kalkınmanın hızlandırılması (P4): Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin
desteklenmesi ve güçlendirilmesi, küçük ölçekli altyapı inşaatlarının desteklenmesi
gerekmektedir.
4. BULANIK AHP/ANP YÖNTEMLERİNİN SWOT ANALİZİ İLE ENTEGRASYONU
SWOT analizinin temel yapı taşları olan güçlü yanlar, zayıf yanlar, fırsatlar ve tehditler temelinde
kurulan hiyerarşik yapının ardından farklı ağırlık vektörlerine sahip kriterler, bu kriterleri
oluşturan alt kriterler ve politika alternatifleri ilk olarak bulanık AHP ardından da bulanık ANP
yöntemleriyle hesaplanmış ve her iki yöntemle bulunan sonuçlar karşılaştırılmıştır.
Bu çalışmada, diğer bulanık AHP yaklaşımlarına nazaran uygulama adımlarının
kolaylığından dolayı Chang’in (1992) genişleme analizi metodu kullanılmıştır. İlk olarak bulanık
AHP metodu üzerinde genişleme analizi metodu incelenmiş ve ardından metot Türkiye’nin
ekonomik yapısını değerlendirmede en uygun politika seçimi problemine uygulanmıştır.
Metottaki önem ve öncelik karsılaştırmaları uzmanlardan oluşan ekip tarafından anketler
yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Chang’in genişleme analizi metodu aşağıda verilen adımları içerir
[24]:
X = {x1 , x 2 ,..., x n } nesne seti ve U = {u1 , u 2 ,...u m } ise amaç setidir. Chang’in genişleme
analizine göre, her bir nesne alınır ve her bir gi amacı için genişleme analizi ile sırasıyla bu
nesneler değerlendirilir. Her bir nesne için m genişleme analiz değerleri aşağıda verildiği gibi elde
edilir:
M 1g , M g2 ,..., M gm , i = 1,2,..., n . Burada, tüm M gj ( j = 1,2,..., m) ’ler üçgensel bulanık
i

i

i

i

sayılardır.
Chang’in genişleme analizi aşağıda verilen adımların takip edilmesi ile gerçekleştirilir:
Adım 1: ith amaca bağlı bulanık sentetik genişleme değeri tanımlanır:
m

Si = ∑ M
j =1

j
gi

⎡n m
⎤
⊗ ⎢∑∑ M gji ⎥
⎣ i =1 j =1
⎦

−1

(2)

280

G.N. Yücenur, N. Çetin Demirel, T. Demirel

∑

m
j =1

Sigma 28, 275-286, 2010

M gji ’yi elde etmede, aşağıda verildiği gibi belirli bir matris için m genişleme

analizi değerleri için bulanık ilave operasyonlar gerçekleştirilirken
m

∑M
j =1

j
gi

m
m
⎛ m
⎞
= ⎜⎜ ∑ l j , ∑ m j , ∑ u j ⎟⎟, i = 1,2,..., n
j =1
⎝ j =1 j =1
⎠

(3)

⎡ ∑ n ∑ m ∑ j M ⎤ ’yi elde etmede de M gj ( j = 1,2,..., m) değerlerinin bulanık ilave
i
⎣ i =1 j =1 gi ⎦
operasyonları gerçekleştirilir:
−1

n

m

∑∑ M
i =1 j =1

j
gi

n
n
⎛ n
⎞
= ⎜ ∑ l i , ∑ mi , ∑ u i ⎟
i =1
⎝ i =1 i =1
⎠

(4)

Ardından Denklem 4’deki vektörün tersi hesaplanır.
⎡ n m
⎤
j
⎢∑∑ M g i ⎥
=
1
=
1
i
j
⎣
⎦

−1

⎛ 1
1
1
=⎜ n
, n
, n
⎜
u
m
⎝ ∑i =1 i ∑i =1 i ∑i =1 l i

⎞
⎟
⎟
⎠

(5)

Adım 2: M 2 = (l 2 , m2 , u 2 ) ≥ M 1 = (l1 , m1 , u1 ) ’nin olasılık derecesi tanımlanır:

[ (

)]

(6)

V (M 2 ≥ M 1 ) = sup min μ M 1 (x ), μ M 2 ( y )
y≥x

ve bu tanımlama eşdeğer bir şekilde aşağıdaki gibi açıklanır:
⎫ eger
⎧
⎪
⎪1
⎪⎪ eger
⎪⎪
V (M 2 ≥ M 1 ) = hgt (M 1 ∩ M 2 ) = μ M 2 (d ) = ⎨0
⎬ aksihalde
⎪
⎪
l1 − u2
⎪
⎪
⎩⎪ (m2 − u2 ) − (m1 − l1 ) ⎭⎪

Burada, d,

μM

1

m2 ≥ m1

(7)

l1 ≥ u 2

ve μ M arasındaki en yüksek kesişme noktası olan D’nin ordinatıdır.
2

M1 ve M2’yi karşılaştırmada, hem V(M1 ≥ M2) ve hem de V(M2 ≥ M1) değerlerine ihtiyaç

vardır.
Adım 3: k dış bükey bulanık sayılarından daha büyük dış bükey bulanık bir sayı için olasılık
derecesi olan Mi (i = 1, 2, …, k) tanımlanır:
V(M ≥ M1, M2, …, Mk) = V[(M ≥ M1) ve (M ≥ M2) ve … ve (M ≥ Mk)] = minV(M ≥ Mi)

(8)

d ′( Ai ) = min V (S i ≥ S k )

(9)

olduğu varsayılırsa

k = 1, 2, … , n (k ≠ i) için ağırlık vektörü aşağıda verilen formülle bulunur:

W ′ = (d ′( A1 ), d ′( A2 ),...d ′( An ))

T

Ai (i = 1,2,…, n), n elemanlıdır

(10)

Adım 4: Normalizasyon işlemi aracılığıyla, normalize edilmiş ağırlık vektörü tanımlanır:

W = (d ( A1 ), d ( A2 ),..., d ( An ))

T

(11)

Burada W bulanık olmayan bir sayıdır.
Uzmanlardan oluşan karar verici ekip kriterlere göre alt kriterleri karşılaştırarak alt
kriterlere göre alternatif politikaları değerlendirmiştir.
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Çizelge 1. Amaca yönelik bulanık değerlendirme matrisi
Güçlü Yanlar
Zayıf Yanlar
Fırsatlar
Tehditler

Güçlü Yanlar
(1, 1, 1)
(2/3, 1, 3/2)
(2/5, 1/2, 2/3)
(2/7, 1/3, 2/5)

Zayıf Yanlar
(2/3, 1, 3/2)
(1, 1, 1)
(2/5, 1/2, 2/3)
(2/7, 1/3, 2/5)

Fırsatlar
(3/2, 2, 5/2)
(3/2, 2, 5/2)
(1, 1, 1)
(2/5, 1/2, 2/3)

Tehditler
(5/2, 3, 7/2)
(5/2, 3, 7/2)
(3/2, 2, 5/2)
(1, 1, 1)

Çizelge 1’den SG = (5.67, 7.00, 8.50) ⊗ (1/24.30, 1/20.17, 1/16.60) = (0.23, 0.35, 0.51);

SZ = (5.67, 7.00, 8.50) ⊗ (1/24.30, 1/20.17, 1/16.60) = (0.23, 0.35, 0.51); SF = (3.30, 4.00,

4.83) ⊗ (1/24.30, 1/20.17, 1/16.60) = (0.14, 0.20, 0.29); ST = (1.97, 2.17, 2.47) ⊗ (1/24.30,
1/20.17, 1/16.60) = (0.08, 0.11, 0.15) elde edilir. Bu faktörlerin kullanılması ile V(SG≥SZ) = 1.00,
V(SG≥SF) = 1.00, V(SG≥ST) = 1.00, V(SZ≥SG) = 1.00, V(SZ≥SF) = 1.00, V(SZ≥ST) = 1.00,
V(SF≥SG) = 0.28, V(SF≥SZ) = 0.28, V(SF≥ST) = 1.00, V(ST≥SG) = 0.55, V(ST≥SZ) = 0.55,
V(ST≥SF) = 0.12 bulunur. Böylece Çizelge 1’den ağırlık vektörü WA = (0.41, 0.41, 0.12, 0.06)T
olarak elde edilir.
Her bir kriter için farklı alt kriterlerin değerlendirilmesinde yine yukarıda verilen
prosedür uygulanır. Bulanık AHP metodolojisinin son adımında ise öncelik ağırlıkları birleştirilir,
birleştirme işlemi Çizelge 2’de gösterilmiştir.
Çizelge 2. Amaca yönelik kriterlerin sonuç kombinasyonu
Ağırlık
Alternatif Politikalar
İşletmelerin rekabet gücünün artırılması
İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve istihdamın artırılması
Altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve çevrenin korunması
Bölgelerin ekonomik gücünün artırılması, bölgeler arasındaki
gelişmişlik farklarının azaltılması ve kırsal kalkınmanın
hızlandırılması

Güçlü
yanlar
0.41

Zayıf
yanlar
0.41

Fırsatlar

Tehditler

0.12

0.06

Alternatif
öncelik
ağırlığı

0.38
0.20
0.19

0.26
0.27
0.12

0.24
0.21
0.25

0.36
0.16
0.14

0.31
0.23
0.17

0.23

0.35

0.30

0.34

0.29

Çizelge 2’den, [(0.38*0.41) + (0.26*0.41) + (0.24*0.12) + (0.36*0.06)] = 0.31; [(0.20*0.41) +
(0.27*0.41) + (0.21*0.12) + (0.16*0.06)] = 0.23; [(0.19*0.41) + (0.12*0.41) + (0.25*0.12) +
(0.14*0.06)] = 0.17; [(0.23*0.41) + (0.35*0.41) + (0.30*0.12) + (0.34*0.06)] = 0.29 elde edilir.
Bu aşamada, bulanık AHP metodu, bulanık ANP metodu ile devam ettirilir. ANP
yönteminin uygulama adımları karar probleminin tanımlanması ve modelin kurulması, ilişkilerin
belirlenmesi, kriterler arası ikili karşılaştırmaların yapılması, öncelik vektörlerinin hesaplanması,
karşılaştırma matrislerinin tutarlılık analizlerinin yapılması, süper matrisin oluşturulması ve en iyi
alternatifin seçimi olarak özetlenebilir [22]. Bulanık ANP yönteminde, Şekil 1’de gösterilen aynı
hiyerarşik yapı içerisinde bu yapıyı oluşturan dört kriterin birbirlerine göre iç bağımlılık matrisleri
oluşturulur.
•
•
•
•

Güçlü yanlar kriteri için iç bağımlılık matrisi: W1 = (0.16, 0.82, 0.02)T.
Zayıf yanlar kriteri için iç bağımlılık matrisi: W2 = (0.16, 0.02, 0.82)T.
Fırsatlar kriteri için iç bağımlılık matrisi: W3 = (0.82, 0.02, 0.16)T.
Tehditler yanlar kriteri için iç bağımlılık matrisi: W4 = (0.02, 0.82, 0.16)T.

Hesaplanan bu nispi önem ağırlıkları kullanılarak, kriterlerin bağımlılık matrisleri
oluşturulur.
Kriterlerin bağımlı ağırlıklarının ve alt kriterlerin de yerel ağırlıklarının kullanılmasıyla
alt kriterler için global ağırlıklar hesaplanır. Global ağırlıkların hesaplanması Çizelge 3’de
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gösterilmiştir. Son olarak, alternatif politikaların alt kriterler içindeki ilişkilerini yansıtan toplam
öncelikler hesaplanır.
Yerel ağırlık vektörleri

x

Global ağırlık vektörleri

=

(0.32, 0.21, 0.17, 0.30)T

Şekil 1’deki hiyerarşik modelin bulanık ANP metoduyla analizinin sonucunda alternatif
politikalar 1-4-2-3 olarak sıralanmıştır. Yani Türkiye ekonomisinin geliştirilmesinde en çok önem
verilmesi gereken politika işletmelerin rekabet gücünün artırılmasıdır. Bulanık AHP metoduna
göre ise alternatif politikalar yine 1-4-2-3 olarak sıralanmıştır.
5. SONUÇ
Bir işletmenin analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve işletme kimliğinin ortaya konma çalışması
olan SWOT analizi işletmenin güçlü ve zayıf yönlerinin açıkça bilinmesi ve analiz edilmesi ile
yönetimin işletmenin amaçlarına uygun stratejiyi seçmesini kolaylaştıran bir araçtır. Bu makale
çalışması kapsamında ilk kez SWOT analizi bulanık AHP ve bulanık ANP metotlarıyla ekonomi
alanında bir politika seçimi için bir araya getirilmiş ve Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik
durum değerlendirilerek ülke ekonomisinin devamını sağlayacak stratejik politika seçimi
gerçekleştirilmiştir.
Sonuç olarak, SWOT analizi ile entegre edilmiş bulanık AHP ve bulanık ANP
metotlarının her ikisi ile de bulunan sonuç işletmelerin rekabet gücünün artırılması ve ardından
bölgelerin ekonomik gücünün artırılması, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması
ve kırsal kalkınmanın hızlandırılmasıdır.
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Çizelge 3. Alt kriterlerin global ağırlıklarının hesaplanması
Kriterler ve Alt Kriterlerin Ağırlıkları
Güçlü yanlar
0.29
1. Düşürülen enflasyon
2. Belli ölçüde giderilen finansal sistem zayıflıkları
3. Ekonomik yönetim
4. Avrupa Birliği’ne tam üyelik konusunda siyasi ve toplumsal kararlılık
5. Uyum yasaları
6. Kamu yönetiminde âdemi merkeziyetçi yapıya geçiş
7. Genç ve dinamik nüfus yapısı
8. Girişimcilik zihniyeti
9. Kurumsallaşmaya başlayan piyasalar
10. Gümrük birliği
11. Rekabete açık ve güçlenen sanayi yapısı
12. Turizm altyapısı
13. Jeostratejik konum
Zayıf Yanlar
0.26
14. Halen yüksek düzeyde olan enflasyon
15. Yüksek toplam borç stoku/Gayri Safi Milli Hasıla oranı
16. Yüksek kamu borçlanma faiz oranı
17. Yüksek kayıt dışılık
18. Yavaş yatırım hızı
19. Yetersiz doğrudan yabancı sermaye girişi
20. Düşük kişi başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla
21. Düşük verimlilik
22. Yüksek tarımsal istihdam
23. Düşük katma değerli sektör çokluğu
24. Yüksek enerji fiyatları
25. İşletmeler üzerinde yüksek kamusal yük
26. Karayollarında üstyapı ve demiryollarında hizmet kalitesi eksikliği
27. Yetersiz teknoloji üretimi, kullanımı ve yayınımı
28. Eksik bilgi ve iletişim altyapısı
29. Kamuda sağlanamayan şeffaflık
30. Yavaş işleyen adalet hizmetleri
31. Yüksek işsizlik oranı
32. Bölgeler arasında yüksek gelişmişlik farkları
33. Eşit olmayan gelir dağılımı
34. Geliştirilemeyen eğitim ve sağlık hizmetleri
35. Yetersiz işgücü niteliği
36. Yetersiz çevre bilinci
Fırsatlar
0.23
37. Avrupa Birliği için tam üyeliğe yaklaşma
38. Yabancı yatırımlar
39. Serbest uluslararası ticaret
40. Turizm
41. Bölge ülkeleri arasında gelişen ekonomik ve ticari ilişkiler
42. Elektronik ticaret
43. Artan organik tarım ürünü talebi
44. Yapısal reformlar
Tehditler
0.22
45. Küreselleşme
46. Dış kaynaklı gelişmeler
47. Dış şoklar
48. Uzayan Avrupa Birliği ile entegrasyon süreci
49. Kesintiye uğrayan uluslararası ticaretin serbestleşme süreci
50. Yüksek enerji hammadde fiyatları
51. Türkiye'nin bulunduğu bölgede ortaya çıkabilecek siyasi istikrarsızlık
52. Küresel terör karşısında yetersiz uluslararası işbirliği
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ABSTRACT
Composites materials can be prepared with different content for many applications. Although firms give some
recommendation values for mix ratio, different applications during manufacturing process and environmental
conditions effects on mechanical properties of end product. Some pre-test must be done before end product when the
type, content, and product method of end product determined. The diameter and height of the compression test
specimens used in this study are 50 mm and 100 mm, respectively. After a detailed plan included recommendation
values of firms, the without filling material composite samples were prepared in current environmental conditions.
The polyester resin which is the components of material is taken two different firm products as PA and PB. The
hardener and catalyzer are applied for two groups as the same products in different amounts. The compression tests of
prepared samples were performed after 7 days. It is observed from the experiment that the PB polyester resin has
higher compression strength and lower density value when compared to PA polyester resin. The structural damages
were observed in the samples in which less and much more hardener and catalyzer ratios than firm recommendation
values. The determined value of upper limit as %3 of hardener cause to certain cracks in the samples during
hardening process. On the other hand, the lower limit as %0,5 of hardener cause to hardening problems in the
samples. It can be said that, performing a pre-study for hardener and catalyzer should be useful in spite of
recommendation values of firm. It is obtained that the resin type effects the compression strength and density value.
Keywords: Composites, polyester resin, compression strength, density.
DOLGU MALZEMESİZ KOMPOZİTLERİN
DAYANIMI OPTİMİZASYONU

YOĞUNLUĞUNUN

BELİRLENMESİ

VE

BASMA

ÖZET
Kompozit malzemeler, birçok uygulama alanı için farklı bileşimlerde hazırlanabilir. Firmalar karışım oranları için
bazı tavsiye değerleri vermelerine rağmen, imalat aşamasındaki farklı uygulamalar ve ortam şartları nihai ürünün
mekanik özellikleri üzerinde etkili olmaktadır. Nihai ürün tipi, bileşimi ve üretim metodu belirlendiğinde nihai
üretimden önce bazı ön testlerin yapılması gereklidir. Bu çalışmada kullanılan basma deney numunelerinin çapı ve
yüksekliği sırasıyla 50 mm ve 100 mm dir. Firma tavsiye değerlerini de içeren detaylı bir planlamadan sonra, mevcut
ortam şartlarında dolgu malzemesiz kompozit numuneler hazırlanmıştır. Malzeme bileşenlerinden polyester reçine
PA ve PB şeklinde iki farklı firma ürünü olarak alınmıştır. Sertleştirici ve hızlandırıcı ise iki grup için aynı ürünler
olarak farklı miktarlarda uygulanmıştır. Hazırlanan numunelerin basma deneyleri 7 gün sonra yapılmıştır.
Deneylerden elde edilen sonuçlara göre, PB polyester reçinenin PA polyester reçineye göre daha yüksek basma
dayanımına ve daha düşük yoğunluk değerine sahip olduğu belirlenmiştir. Firma tavsiye değerlerinin altında ve çok
üzerindeki sertleştirici ve hızlandırıcı oranlarındaki numunelerde yapısal hasarlar gözlenmiştir. Sertleştiricinin üst
sınırı olarak belirlenmiş %3 değeri, sertleşme anında belirgin çatlamalara sebep olurken alt seviye olarak alınan %0,5
değerinde ise katılaşmada problemler ortaya çıkmıştır. Sertleştirici ve hızlandırıcı için firma tavsiye değerleri olsa da
bir ön çalışma yapmanın yararlı olacağı söylenebilir. Reçine tipinin basma dayanımı ve yoğunluk değerlerini
etkilediği belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Kompozitler, polyester reçine, basma dayanımı, yoğunluk.
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1. GİRİŞ
Metaller, seramikler ve plastikler gibi malzemelerin birbirlerine göre zayıf ve üstün tarafları
vardır. Bu malzemeler yanında, aynı ya da farklı iki ya da daha fazla malzemenin uygun olan
özelliklerini tek malzemede toplamak, ya da yeni bir özellik ortaya çıkarmak amacıyla makro
düzeyde birleştirilmesi ile oluşturulan malzemeler kompozit olarak adlandırılırlar. Atomsal veya
molekülsel düzeyde birleştirilen malzemeler (örneğin alaşımlar) makroskobik olarak homojen
oldukları için kompozit malzeme olarak değerlendirilmezler. Bu sayılan özelliklerin hepsi aynı
anda iyileşmez. Bileşenlerinin özellikleri bilinen bir kompozit malzemenin, bazı özellikleri
hesaplanarak bulunabilir. Bazı özellikler içinse bu zordur, özellikle tasarımda yüksek emniyet
katsayıları gerekebilir [1]. Bir kompozit malzeme genelde düşük modül ve dayanıma sahip reçine
veya metalik matris ana fazı ile bunun içine dağılmış daha az oranda kullanılan tali fazı olan
takviye elemanından oluşmaktadır. Takviye elemanı olarak değişik morfolojiye sahip kısa ve
uzun elyaflar, kılcal kristaller, kırpılmış ve parçacıklı seramikler kullanılmaktadır. Bunların temel
fonksiyonu gelen yükü taşımak ve matrisin rijitlik ve dayanımını artırmaktır. Matrisin fonksiyonu
ise elyaflara yük ve gerilim transferi sağlayabilmek için elyaf ile matrisi bir arada tutmak yanında
çoğu takviye elemanları çok gevrek ve kırılgan olduğundan onların yüzeylerini dış ve çevresel
etkilere karşı korumaktır. Ayrıca plastik ve süneklik üstünlüğü ile elyaflarda kırılgan çatlakların
yayılmasını önler [2]. Kompozit malzemelerin yorulma, aşınma ve korozyon dayanımı, kırılma
tokluğu, yüksek sıcaklık, ısıl iletkenlik, elektrik iletkenliği, akustik iletkenlik, rijitlik, ağırlık,
fiyat, estetik görünüm vb. özelliklerin biri veya birkaçının geliştirilmesi amaçlanmaktadır [3].
Kompozitlerle ilgili farklı hedefler doğrultusunda birçok çalışma yapılmaktadır.
Çalışmamız kapsamına uygun literatür verileri de oldukça değerlidir. Genel kompozitlerin
değerlendirilmesinin yapıldığı bir çalışmada; kompozit malzemelerin her türlü endüstri alanında
gün geçtikçe daha fazla miktarda kullanılmakta olduğu ve bu durumun, izotropik malzeme
şartlarında tasarım ve üretime alışmış mühendis ve imalatçılar için oldukça farklı bir ortam
oluşturduğuna değinilmiştir. Bu makalede, önce konuya genel bir giriş yapılmış daha sonra da
kompozit malzeme kullanılarak imal edilmesi düşünülen bir makine elemanında göz önüne
alınması gereken faktörler için genel bir sınıflamaya gidilmiştir. Kompozit malzemeden yapılacak
makine elemanlarında, kompozite has tasarım, üretim ve hesaplama şartları vardır. Bunların da
dikkate alınması, araştırılması ve uygulamaya konulması gerekmektedir. Anizotropik
malzemelerle ilgili çalışmaların geliştirilmesi gereği ifade edilmiştir [4].
Elyaf takviyeli ve polyester reçineli bir çalışmada; elyaf olarak silan kaplanmış sürekli
cam elyaf (E-camı), matris olarak da polyester kullanmak suretiyle sıcak presleme yöntemiyle
kompozit üretimi yapılmıştır. Üretilen bu kompozitler ile elyaf hacim oranı ve elyaf
doğrultusunun tribolojik özelliklere etkileri incelenmiştir. Yapılan çalışmalarda en iyi aşınma
dayanımı elyaflara paralel doğrultuda ve % 15 elyaf hacim oranında elde edilmiştir. Bu halin
oluşumundaki şartlar ise; P=0,32-1,4 MPa ve V=5-14 m/s dir. Bu durum, farklı elyaf konumları
için aşınma mekanizmalarının farklı olması ile açıklanmıştır. Kayma hızı ve yüzey basıncı
arttıkça, sürtünme katsayısı ve özgül aşınma hızı azalmaktadır. Sürtünme katsayısı; elyafların anti
paralel konumunda µ=0,18; dik µ=0,40; paralel µ=0,25 değerlerini almıştır [5].
Mermer tozları ile polyesterin kullanıldığı bir çalışmada; mermer işletmelerinde açığa
çıkan atık tozlar gerek ekonomik, gerekse çevresel yönden önemli etkilere sahiptir. Atık mermer
tozlarının sanayinin çeşitli dallarında değerlendirilmesi mümkündür. Çalışmada üretilmiş
polyester matrisli kompozit malzemelerin mekanik özellikleri incelenmiştir. Mermer/polyester
oranları kütlece 3; 3,5; 4; 4,5 ve 5 olarak değiştirilmiştir. Test sonuçları mermer/polyester
oranının 4 olduğu durumda malzemenin diğerlerine göre daha yüksek mukavemet ve sertlik
değerlerine sahip olduğunu göstermiştir. Optimum oranda elde edilen numunedeki ölçülen sertlik
Shore A cinsinden 96; üç noktadan eğmede çekme mukavemeti değeri ise 60,17 N/mm2 olarak
bulunmuştur. Tarım alanlarına, sağlığa ve çevreye olumsuz etkileri olan mermer tozlarının bu
araştırma sonucunda elde edilen polyester esaslı kompozit malzeme ile bir taraftan kirlilik
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önlenirken diğer taraftan ekonomiye önemli kazançlar sağlanabilecektir [6]. Taş ve betonlar için
polyester reçine bağlayıcılar, isimli çalışmada; reçine miktarındaki artışın polimer betonda
büzülmeyi arttıracağı belirlenmiştir [7]. Polimer beton makine parçaları, isimli bir araştırmada;
vites kutularındaki dişlilerin birbirlerine geçişlerinde kuvvetli titreşimler oluştuğu, bu kutuların
polimer betondan imal edilmesiyle titreşimlerin azaldığını dolayısıyla polimer betonun dişli
kutuları için de uygun bir malzeme olduğu belirlenmiştir [8]. Polyester reçine esaslı polimer beton
ile hazırlanmış malzemelerin destek elemanı olarak kullanımı, isimli çalışmada; UP, EP ve
PMMA reçineli betonların büzülmesi 500x90x10 mm boyutlu numunelerde incelenmiştir. Reçine
%20 oranında kullanılmıştır. Deney sonuçları, büzülme ve zamana bağlı olarak epoksi reçineli
betonda 0,5 mm/m; PMMA reçineli betonda 1 mm/m ve UP reçineli betonda ise 5 mm/m
değerlerinde olmuştur. Bu nedenle hassas parça imalatında EP reçine tavsiye edilmiştir [9].
Polimer beton, isimli bir çalışmada; genel olarak polimer betonun tanıtımı, reçineler, dolgu
malzemeleri ve tasarım konusunda açıklamalarda bulunmuştur. Polimer betonun izolatör,
endüstriyel sulama kanallarında, optik aletlerde, takım tezgahları gövdelerinde, kimya
endüstrisinde, robot kolları, besicilik gibi birçok uygulama alanında kullanılabileceği belirtilmiştir
[10]. Polyester reçine, hızlandırıcı, sertleştirici ve 0-8 mm tane büyüklüğünde kuvars dolgu
malzemesinin kullanıldığı çalışmalarda; standart granülometri eğrileri dikkate alınarak oda
sıcaklığında hazırlanmış numunelerle eğilme [11] ve basma [12] dayanımı optimizasyonları
yapılmıştır. Çalışmalarda standart granülometri eğrilerinin ideal birleşimi veren bölgesinin ve bir
üst bölgenin, kompozit numune içinde dayanımı yüksek değerler veren bileşimlerde kullanılabilir
olduğunu göstermiştir. Eğilme dayanımı için %22 reçine oranıyla 33,1 N/mm² ve basma
dayanımı için ise % 18 reçine oranıyla 61,31 N/mm2 elde edilmiştir.
Literatür çalışmalarında değişik amaçlar için farklı bileşimlerde birçok kompozit
malzemenin üretildiği görülmektedir. Bu malzemelerin işlevlerini yerine getirebilmeleri beklenir
ve bu amaçla da karakteristik özellikleriyle ilgili birçok deney yapılmasına ihtiyaç vardır. Deney
çalışmaları için nihai ürün gereklidir. Nihai ürüne gelmeden önce ise özellikle matris yapıyı
oluşturacak olan polyester, sertleştirici ve hızlandırıcının hangi oranlarda kullanılacağı çok
önemlidir. Matris reçinenin yapıya ilave takviye malzemesiyle olan bağ oluşturabilme yeteneği de
elbette önemlidir. Fakat matris fazın oluşumundaki en iyi birleşim oranları, genelde en iyi nihai
yapı oluşumunu da sağlayabilmektedir. Bu nedenle çalışmamız bir nihai ürünün eldesindeki bu
başlangıç safhasında, iki farklı polyester reçine, sertleştirici ve hızlandırıcı oranlarının
değiştirilmesiyle, en yüksek basma dayanımını verecek yapı oluşumunun belirlenebilmesi
hedeflenmiştir.
2. DENEYSEL ÇALIŞMA
Kullanılan polyester reçineler iki farklı firma ürünü olup çalışmada PA ve PB simgeleriyle
gösterilmiştir. İki polyester reçinenin katalizörleri sertleştirici olarak “Metil Etil Keton Peroksit”
(MEKP) ve hızlandırıcı olarak ise “Kobalt Oktalat” kullanılmıştır. Çalışmada hazırlanan
numuneyi oluşturan her bir bileşimi kodlamak için hızlandırıcı “C”, sertleştirici “M” ve reçine ise
“P” simgeleri ile gösterilmiştir. PB reçine için bazı katalog değerleri; (ISO 1675) yoğunluk (±%5)
1,121 g/cm³, (ISO 2535) jel süresi (±%40) 11 dakika, (ISO 2114) toplam hacimsel çekme (±%10)
%7,68 dir. PA reçine için; jel süresi 8 dakika (±2) dır.
Basma deney numune boyutları, polimer beton ve uygulamalarında DIN 51290 –
Bölüm 3, ISO 2736-2, ISO 4012 standartlarında verildiği halde Ø50x100 mm olarak
belirlenmiştir. Çalışmada çelik ve kestamit malzemelerden imal edilen kalıplar ve kalıp ayırıcı
malzeme olarak “Polivaks SV-6” kullanılmıştır. Kalıp ayırıcı kullanımı önemlidir ve temiz kalıp
yüzeylerine 1 veya daha fazla sürülerek, 15~30 dakika bekledikten sonra parlatılan kalıplar
kullanıma hazır hale getirilmiştir.
Döküm anında hava kabarcıklarının çıkışı sağlanıp boşluksuz bir yapı oluşturulabilirse
daha dayanımlı ürünler elde edilebildiği bilinmektedir. Dolayısıyla vibrasyon önemlidir ve bu
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amaçla masa tipi bir vibratör kullanılmıştır. Vibrasyon, dökümde jelleşme başlamadan önce 7
dakika süreyle ve 3000 devir/dakika olarak uygulanmıştır. Masa tipi vibratör üst tablası, döküm
anında kalıpların tablaya rijit bir şekilde bağlanabilmesi için gerekli aparatlara sahiptir. Çalışmada
gerekli diğer ekipman lar olarak; 0,05 g hassasiyetli 3 kg kapasiteli bir tartı, plastik kaplar, kürek,
mala, spatula, plastik eldivenler, çalışma elbiseleri, maskeler, enjektörler, atıkları temizlemek için
uygun çözücü kimyasallar kullanılmıştır. Basma deneyleri ADR 3000 Ele Int. Ltd. İngiltere
basma deney makinesi ile yapılmıştır. Deneysel çalışmada tüm numuneler için 50 daN/s yükleme
hızı kullanılmıştır.
PA ve PB deney numuneleri ilk etapta % hacim oranları olarak; “hızlandırıcı 1 / 2 / 3“;
“sertleştirici 1 / 2 / 3“ ve kalan kısım ise matris malzemesi (dolgu veya herhangi bir takviye
malzemesi kullanılmadığı halde) % 100 hacim tamamlanacak şekilde polyester reçineler ile
hazırlanmıştır. Deneyi yapılan toplam numune sayısı 90 olup her bir nokta için 5 ‘er adet olarak
hazırlanmıştır. Her bir gruba ait 5 numunenin basma deneyi yük değerlerinden en büyük ve en
küçük olanları devre dışı bırakılmış ve kalan üç değer ortalamaları olarak hesaplamalar
yapılmıştır.
PA ve PB numuneler olarak ikinci etap çalışmada % hacim oranları olarak; “hızlandırıcı
0 / 0,5 “, “sertleştirici 0,5 / 1 / 1,5“ ve “polyester reçine için ise kalan kısmı %100 hacim
tamamlanacak şekilde” hazırlanmışlardır. Bu aşamada toplam numune sayısı 36 olup, her bir
nokta için 3 ‘er adet olarak hazırlanmışlardır.
Deney numunelerinin iki aşamalı dökümleri sonucu, % hacim miktarlarının farklı
değerleriyle hazırlanmış tüm yapılar değerlendirilmiştir.
Döküm esnasında herhangi bir baskı kuvveti uygulanmamıştır. Numuneler 1. gün
kalıpta kalmış, 2. gün kalıptan alınmış ve dökümden itibaren toplam 7 gün oda sıcaklığında
bekletilmişlerdir. Numunelerin basma deneyleri 8. günde yapılmıştır. Kalıptan alınan numuneler
polyester reçine, sertleştirici ve hızlandırıcı miktarlarına bağlı olarak çok az da olsa çaptan ve
uzunluktan olmak üzere çekme göstermektedir. Her ne kadar ortam sıcaklığı, kalıbın şekli, döküm
tekniği, ürünün boyutlarıyla değişiklik gösterse de, ilgili ürünlerin kataloglarında ortalama bir
hacimsel çekme değeri de verilmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada belirlenen kalıpların iç boşluk
standart ölçüsü olan Ø50x100 mm değerine göre, hazırlanan numune boyutlarında küçük
farklılıklar görülebilmektedir. Basma deneyi uygulanmasında cihazdan alınan basma yükü
değerlerinin, bu boyut farklılıklarını dikkate alarak doğru şekilde basma dayanımını birim kesite
göre açıklayabilmek adına, deneyden önce tüm numunelerin üzerinden bazı ölçümler yapmak
gerekmektedir. Bu ölçüm işlemlerinde 1/50 hassasiyette kumpas kullanılarak çapta 120° ‘de bir
olmak üzere 3 numune yükseklik ölçüsü alınmıştır. Benzer şekilde numune yüksekliğinden olmak
üzere üst, alt ve orta noktalarından 3 çap ölçüsü alınmıştır. Alınan bu ölçümlerin ortalamaları, bir
numune için bir çap ve bir uzunluk değeri olarak, basma yüklerinden basma dayanımı hesabının
yapılabilmesi için kullanılmıştır. Her bir numunenin boyut ölçümleri sonunda tartımları da
yapılarak, ilgili değerlere göre numunelerin yoğunlukları hesaplanmıştır.
3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Basma deneyinden elde edilen basma yükü değerleriyle, numunelerin boyutlarıyla ilgili ölçümler
ve tartım işlemleri sonrası hesaplanan yoğunluk ve basma dayanım değerleri PA1, PA2, PB1 ve
PB2 için sırasıyla Çizelge 1, 2, 3 ve 4 ‘de verilmiştir. Çizelge 1’de PA1 numunelerden; “CoOktalat %1-Metiletilketonperoksit %1-Polyester %98” oranları ile basma dayanımı 104,606
N/mm² ile en büyük değeri vermiştir. Aynı bileşimin yoğunluk değeri ise 1,203 g/cm3 olarak elde
edilmiştir.
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Çizelge 1. PA1 numunelerin basma yükü, yoğunluk ve basma dayanımı değerleri
bileşim oranları
% hacim C-M-P

basma yükü
(daN)

yoğunluk
(g/cm³)

yoğunluk
ortalaması
(g/cm³)

basma
dayanımı
(N/mm²)

basma dayanımı
ortalaması
(N/mm²)

PA1-C1-M1-P98

19820
20940
21420

1,208
1,181
1,221

1,203

99,474
106,173
108,171

104,606

PA1-C1-M2-P97

16360
17510
17970

1,204
1,213
1,192

1,203

84,462
89,839
92,601

88,967

PA1-C1-M3-P96

12040
12400
13090

1,211
1,207
1,215

1,211

62,076
64,226
67,635

64,646

PA1-C2-M1-P97

18140
19490
20010

1,210
1,200
1,205

1,205

94,187
100,568
103,744

99,500

PA1-C2-M2-P96

15350
16680
16690

1,199
1,199
1,205

1,201

79,367
86,128
87,120

84,205

PA1-C2-M3-P95

10070
10450
11540

1,208
1,214
1,211

1,211

53,472
55,519
59,870

56,287

PA1-C3-M1-P96

16090
16170
17630

1,203
1,205
1,204

1,204

81,911
83,324
89,509

84,915

PA1-C3-M2-P95

10890
11540
12250

1,206
1,200
1,206

1,204

55,483
59,065
63,176

59,241

PA1-C3-M3-P94

6570
6680
6980

1,186
1,205
1,195

1,195

34,076
35,539
37,064

35,560

Çalışmanın 2. kısmında ise Co-Ortalat ‘ın kullanılmadığı ve sadece sertleştirici
kullanılan bileşimlerde de çalışılmıştır. Burada sertleştiricinin bileşimdeki % miktarları Co %0
iken; MEKP %0,5-%1-%1,5 olarak alınmıştır. Devamında bu kez Co %0,5 iken; MEKP %0,5%1-%1,5 değerleriyle çalışılmıştır. Her iki uygulamada Polyester % miktarları ise hızlandırıcı ve
sertleştirici değerleri sonrası hacim %100 ‘e tamamlanacak şekilde tüm bileşenler hazırlanarak
numuneler üretilmiştir. Bu ikinci aşama çalışma sonuçları ise Çizelge 2 ‘de verilmiştir. Çizelge
2’den Co %0,5-MEKP %0,5-P %99 için en büyük basma dayanımı değeri 126,493 N/mm² ve
yoğunluğu ise 1,215 g/cm³ olarak elde edilmiştir.
Çizelge 1 ve Çizelge 2 ‘deki çalışma aynı şekilde Çizelge 3 ve Çizelge 4 için de
uygulanmıştır. Çizelge 1 ve 2 'nin, Çizelge 3 ve 4 ‘den farkı kullanılan Polyester reçinenin farklı
olmasıdır. Çizelge 3 ‘de görülen; Co %1-MEKP %1-P %98 miktarlarıyla en büyük basma
dayanımı değeri 113,243 N/mm2 ve bu bileşimin yoğunluğu 1,205 g/cm3 olarak elde edilmiştir.
Çizelge 4 ‘de görüldüğü üzere; Co %0,5-MEKP %1-P %98,5 miktarlarıyla en büyük basma
dayanımı değeri 133,747 N/mm2 ve yoğunluğu ise 1,211 g/cm3 olarak bulunmuştur.
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Çizelge 2. PA2 numunelerin basma yükü, yoğunluk ve basma dayanımı değerleri
bileşim oranları
% hacim C-M-P
PA2-C0-M0.5-P99.5

PA2-C0-M1-P99

PA2-C0-M1,5-P98,5

PA2-C0,5-M0,5-P99

PA2-C0,5-M1-P98,5

PA2-C0,5-M1,5-P98

basma yükü
(daN)

yoğunluk
(g/cm³)

2750
2940
3700
4070
4150
4370
4360
4550
5320
23410
25060
25120
23230
24280
24360
21700
22940
23050

1,217
1,221
1,202
1,197
1,189
1,186
1,198
1,194
1,200
1,221
1,213
1,212
1,213
1,209
1,213
1,207
1,215
1,214

yoğunluk
ortalaması
(g/cm³)
1,213

1,191

1,197

1,215

1,212

1,212

basma
dayanımı
(N/mm²)
13,924
14,797
18,158
19,947
20,873
21,660
21,974
22,839
26,848
120,896
128,874
129,709
124,777
120,577
125,356
115,071
121,146
122,058

basma dayanımı
ortalaması
(N/mm²)
15,626

20,827

23,887

126,493

123,550

119,425

Çizelge 3. PB1 numunelerin basma yükü, yoğunluk ve basma dayanımı değerleri
bileşim oranları
% hacim C-M-P
PB1-C1-M1-P98

PB1-C1-M2-P97

PB1-C1-M3-P96

PB1-C2-M1-P97

PB1-C2-M2-P96

PB1-C2-M3-P95

PB1-C3-M1-P96

PB1-C3-M2-P95

PB1-C3-M3-P94

basma yükü
(daN)

yoğunluk
(g/cm³)

21910
21910
22230
18280
19460
21010
13010
13440
14330
19800
20350
20400
16560
17960
18110
10050
10320
11720
16870
17390
17880
9960
15350
16340
9340
9990
10430

1,211
1,203
1,200
1,205
1,211
1,206
1,212
1,203
1,184
1,206
1,202
1,202
1,215
1,210
1,205
1,176
1,206
1,194
1,201
1,199
1,201
1,196
1,205
1,204
1,195
1,191
1,200
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yoğunluk
ortalaması
(g/cm³)
1,205

1,207

1,200

1,203

1,210

1,192

1,200

1,202

1,195

basma
dayanımı
(N/mm²)
112,721
115,422
111,587
94,644
100,413
108,707
67,276
68,882
73,494
102,310
106,007
105,693
85,913
93,496
93,133
52,567
54,845
61,774
86,206
88,316
94,269
50,746
78,417
83,184
48,052
51,479
55,367

basma dayanımı
ortalaması
(N/mm²)
113,243

101,255

69,884

104,670

90,847

56,395

89,597

70,782

51,633
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Çizelge 4. PB2 numunelerin basma yükü, yoğunluk ve basma dayanımı değerleri
bileşim oranları
% hacim C-M-P
PB2-C0-M0,5-P99,5

PB2-C0-M1-P99

PB2-C0-M1,5-P98,5

PB2-C0,5-M0,5-P99

PB2-C0,5-M1-P98,5

PB2-C0,5-M1,5-P98

basma yükü
(daN)

yoğunluk
(g/cm³)

4740
4740
4800
5060
5240
5470
5110
5350
5630
15760
23300
24820
25450
26000
26200
21110
24790
24940

1,186
1,196
1,185
1,192
1,178
1,198
1,190
1,208
1,185
1,207
1,205
1,205
1,208
1,211
1,213
1,207
1,211
1,209

yoğunluk
ortalaması
(g/cm³)
1,189

1,189

1,194

1,206

1,211

1,209

basma
dayanımı
(N/mm²)
23,215
23,370
24,289
25,047
25,664
27,239
26,243
27,309
29,051
80,992
123,129
124,304
130,790
134,614
135,837
108,781
128,700
128,518

basma dayanımı
ortalaması
(N/mm²)
23,625

25,983

27,534

109,475

133,747

122,000

Şekil 1. PA1 ve PA2 numunelerde sertleştirici miktarları % değişimine göre basma dayanımı
değerleri
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Şekil 2. PB1 ve PB2 numunelerde sertleştirici miktarları % değişimine göre basma dayanımı
değerleri
Çizelge 1 ve Çizelge 2 ‘deki PA1 ve PA2 numunelerin basma dayanımı değerleri
ortalamaları ile “sertleştirici-basma dayanımı” eksenlerinde, hızlandırıcı miktarlarına göre
sınıflanmış numunelerin grafiği Şekil 1 ‘de verilmiştir. Şekilde en büyük ve en küçük basma
dayanımı değerleri ilgili karışım miktarları için gösterilmiştir. Hızlandırıcının kullanılmadığı
numuneler çok düşük basma dayanımı değerleri vermiştir. Hızlandırıcının %0,5 miktarı olduğu
numuneler ise bariz şekilde en büyük dayanım değerini vermiştir. Çizelge 2 ve Çizelge 3 ‘deki
PB1 ve PB2 numunelerin basma dayanımı değerleri ortalamaları ile “sertleştirici-basma
dayanımı” eksenlerinde, hızlandırıcı miktarlarına göre sınıflanmış numunelerin grafiği Şekil 2 ‘de
verilmiştir. Şekilde yukarıdaki duruma benzer şekilde hızlandırıcının kullanılmadığı %0
miktarında en düşük ve hızlandırıcının %0,5 olarak kullanıldığı numunelerde ise en büyük basma
dayanımı değerleri alınmıştır.
Buradaki en önemli fark PA2 numune % miktarları Co %0,5-MEKP % 0,5-P %99 ile
elde edilirken, PB2 numunede ise % miktarları Co %0,5-MEKP %1-P %98,5 ile elde edilmiş
olmasıdır.
En düşük değerler ise sırasıyla PA2 için 15,626 N/mm2 ve PB2 için ise 23,625 N/mm2
olmuştur. Buradaki değerlerin ikisi de üretilen numunelerin aynı % miktarları için Co %0-MEKP
%0,5-P %99 bileşimiyle alınmıştır. Şekil 1 ve Şekil 2 den ortak görülen iki polyester tipi için
hızlandırıcının %1-%2-%3 olarak kullanılan numuneler benzer eğilim göstermişlerdir.
PB numuneler genelde PA numunelere göre daha büyük basma dayanım değerleri
vermiştir. Polyester tipinin değişimiyle basma dayanımı değerlerinin değiştiği söylenebilir. Bu
çalışmadaki değişimin seviyesi için ise aynı tipte üretilmiş ve aynı mekanik özellikleri incelenmiş
numunelerde oran olarak büyük değerlere göre (PBmax / PAmax) 1,057 ile ~ %6 olarak
gerçekleşmiştir.
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Şekil 3. PA1 ve PA2 numunelerde sertleştirici miktarları % değişimine göre yoğunluk değerleri

Şekil 4. PB1 ve PB2 numunelerde sertleştirici miktarları % değişimine göre yoğunluk değerleri
Şekil 3 ve Şekil 4 ‘de (“Yoğunluk-Sertleştirici” eksenlerinde) PA ve PB numunelerin
hızlandırıcı % miktarlarıyla sınıflandırılmış numunelerin sertleştirici % miktarlarına göre
yoğunluk değerleri verilmiştir. Şekil 3 ‘de PA numunelerde 1,191 ile 1,215 g/cm3 aralığında bir
değişim elde edilmiştir. Hızlandırıcı % miktarının %0 olduğu grupta en küçük ve %0,5 olduğu
grupta ise en büyük değerler alınmıştır. Co % miktarları %1-%2-%3 olan gruplar ise belirtilen
aralıkta değerler vermiştir. Basma dayanımının en büyük olduğu grup en büyük yoğunluk
değerine sahip olmuştur. Değerler arasındaki seviye farkı oldukça azdır. Şekil 4 ‘de PB
numunelerde 1,211 ile 1,189 g/cm3 aralığında bir değişim elde edilmiştir. PB numunelerde PA
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numunelere benzer şekilde bir eğilim ile en büyük basma dayanımı elde edilmiş numunelerden en
büyük yoğunluk değeri ve hızlandırıcı % miktarı %0 olan numunelerle de en düşük yoğunluk
değeri alınmıştır. Burada da değerler arasındaki seviye farkı oldukça azdır. PB numunelerin daha
yüksek basma dayanımı için PA ‘ya nazaran daha düşük yoğunluk değeri vermesi önemlidir. Bu
fark (PAmax / PBmax) 1,0033 ile % 0,33 olarak gerçekleşmiştir. Genelde tüm PA ve PB
numuneler için 0,1 hassasiyette yoğunluk değeri olarak 1,2 g/cm3 değerinin kullanılabileceği
söylenebilir. Buradan polyester tipi farklılığının yoğunluk değerleri üzerinde küçük farklar oluşsa
da etkili olduğu söylenebilir. Çalışmada elde edilen genel çıkarımları aşağıdaki gibi
sıralayabiliriz;
-Reçine tipinin farklı olması basma dayanımı ve yoğunluk değerlerini etkilemektedir.
-Hızlandırıcının kullanılmaması basma dayanımı ve yoğunluk değerlerinin düşmesine neden
olmaktadır.
-Reçine, sertleştirici ve hızlandırıcı oranlarının değişimi basma dayanımı ve yoğunluk
değerlerini etkilemektedir.
-Baskı uygulanmadan, kalıpla, döküm tekniği kullanılarak üretilmiş dolgu malzemesiz
kompozitlerin en büyük basma dayanımı 133,747 N/mm2 ve bu reçine tipiyle aynı oranlarda
diğerine nazaran daha düşük 1,211 g/cm3 yoğunluk değeri elde edilmiştir.
-Farklı reçinelerin aynı bileşim miktarları için oran (%) olarak basma dayanımları 1,057-6 ve
yoğunluk ise 1,0033-0,33 değerlerinde değişim göstermiştir.
-Çalışmada en büyük basma dayanımı değerini veren "Hızlandırıcı/Sertleştirici/Polyester" %
oranları PB reçine tipi için, "0,5-1-98,5" olarak belirlenmiştir.
Firmalar ürünlerinin tanıtımında normal şartlar altında üretim için bazı tavsiyelerde
bulunmaktadırlar. Fakat önemli bir konu, değişen ortam şartları ve ürünle birlikte kullanılan diğer
dolgu malzemeleri için bazı ön deneylerin yapılması gereğini de açıklamaktadırlar. Bu çalışma bu
kapsamda mutlaka dikkate alınması gereken asıl faaliyet öncesi yapılması gerekenlere örnektir.
Çalışma sonuçlarından da görülebileceği üzere bileşenlerin değişimi yapının özelliklerini
etkilemektedir. Dolayısıyla daha iyi bir yapı oluşumu sağlanabilecekken, zayıf bağlarla oluşmuş
bir ürünü kullanmanın anlamı olmayacaktır. Kaldı ki bu çalışmada dolgu malzemesiz en iyi yapı
bileşenleri araştırılmış iken dolgu malzemeleri katıldığında durumun yine ayrıca incelenmesi
gerektiği de bilinmelidir.
Çalışmada, farklı yoğunluklarda hızlandırıcı, sertleştirici ve iki tip polyester ile yekpare
bir parça halinde hazırlanan deney numunelerinin, basma deneyi esas alınarak en büyük değeri
veren bileşimin tayini yapılabilmiştir. Aynı zamanda farklı karışım miktarları söz konusu olsa da
yoğunlarda belirlenebilmiştir. Burada bahsi geçen yapı bir pleyt bir tezgah gövdesi veya 150ºC
üzeri sıcaklıkların söz konusu olmadığı, elde edilen basma dayanımı seviyelerinde ihtiyaç olan
yerlerde rahatlıkla kullanılabilir. Bileşimdeki her bir eleman farklı amaçlarla birçok alanda
kompozit üretimi için sıkça başvurulan malzemelerdir. Bu malzemelerle farklı biçimlere sahip
yeni yapı elemanları olarak üretim de düşünülebilir. Bu takdirde farklı bir mekanik özellik için
çalışma da uygulanmış yöntem izlenebilir.
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ABSTRACT
Despite the fact that grey systems approach has been applied in many fields since it was first introduced in
1982 we could not come across with any study in literature assuming all parameters grey in Economic Order
Quantity (EOQ) models. In this study, contrary to the classical EOQ models unit holding and order cost
parameters are included in the model as interval grey numbers and the grey prediction model has been used to
forecast annual demand rate. To determine optimal order quantity, total cost function, which is also an interval
grey number has been calculated by using grey number mathematical operations. The total cost function has
been whitenized first by using equal weight mean whitenization then fuzzy mathematical programming
methods and obtained results have been compared for different cost parameters. The analysis of the results
show that for all cost parameters equal weight mean whitenization method yields better results than fuzzy
mathematical programming methods.
Keywords: Grey system theory, economic order quantity, fuzzy mathematical programming.
MSC numbers/numaraları: 90B05.
EOQ MODELLERİ İÇİN GRİ SİSTEM YAKLAŞIMI
ÖZET
Gri sistem yaklaşımı ilk ortaya atıldığı 1982 yılından bugüne kadar pek çok alanda uygulanmış olmasına
rağmen Ekonomik Sipariş Miktarı (EOQ) modellerinde yer alan tüm parametreleri gri sayan bir çalışmaya
literatürde rastlanılmamıştır. Bu çalışmada EOQ modelinde yer alan birim stokta tutma ve sipariş verme
maliyet parametreleri, geleneksel EOQ modellerinin aksine aralıklı gri sayılar olarak modele dâhil edilmiş,
yıllık talep miktarının tahmininde ise gri tahmin modeli kullanılmıştır.
Optimal sipariş miktarını belirleyebilmek için gri sayı matematiksel işlemleri kullanılarak aralıklı bir değer
olan toplam maliyet fonksiyonu hesaplanmıştır. Toplam maliyet fonksiyonu önce eşit ağırlıklı ortalama
durulaştırma yöntemi ardından da bulanık matematiksel programlama yöntemi kullanılarak durulaştırılmış ve
değişik maliyet parametreleri için her iki yöntem karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde bütün
maliyet parametreleri için eşit ağırlıklı ortalama durulaştırma yönteminin bulanık matematiksel programlama
yönteminden daha iyi sonuçlar ürettiği görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Gri sistem teorisi, ekonomik sipariş miktarı, bulanık matematiksel programlama.
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1. GİRİŞ
Stok yönetiminde amaç; toplam maliyeti en küçük yapan stok malzemesinin ne kadar ve ne
zaman sipariş verileceğini tespit etmektir. Bu iki soruya çeşitli varsayımlar altında kurulan
analitik modeller ile cevap aranır.
Stok problemlerini çözmek amacıyla birçok matematiksel model geliştirilmiştir. İlk defa
1915 yılında Ford Harris deterministik yapıya sahip, basit EOQ modelini matematiksel olarak
formüle etmiştir [1]. 1940’ların sonlarına kadar birçok araştırmacı deterministik stok modelleri ve
bu modellerin türevleri üzerinde çalışmışlardır. Gerçek hayat problemleri çok çeşitli tipteki
belirsizliği barındırmasına rağmen deterministik stok modelleri bu belirsizlikleri yok sayma
eğiliminde olmuşlardır. Deterministik stok modellerinde başta talep miktarı olmak üzere stok
modelinde yer alan parametre değerlerinin kesin olarak bilindiği varsayılır. Gerçekte karşılanması
mümkün olmayan bu varsayımı ortadan kaldırmak için daha sonraları stokastik ve bulanık mantık
tabanlı EOQ modelleri önerilmiştir.
Stokastik EOQ modellerinde karşılaşılan en önemli sorun, özellikle maliyet
parametreleri gibi belirli aralıklarda değerler alan değişkenlerin alacağı değerin belirlenmesinde
yaşanmaktadır. Bu modellerde karşılaşılan bir başka sorun da bazı durumlarda ilgili dağılımları
tesis edebilmek için yeterli veriye ulaşılamamasıdır.
Bulanık mantık tabanlı EOQ modellerinde ise belirsizlikle baş edebilmek için ilgili
parametre değerlerine ait üyelik fonksiyonlarının oluşturulmasına çalışılmaktadır. Üyelik
fonksiyonlarının oluşturulabilmesi için karar vericilerin incelenen sistem hakkında yeterli
tecrübelerinin bulunması gerekmektedir.
Stok planlama sürecinde yaşanan belirsizlikleri bulanık matematik, olasılık veya
istatistikle tam olarak açıklamak mümkün değildir. Teknik olarak söylemek gerekirse, bulanık
matematik kavramsal belirsizliğe sahip problemleri, geçmiş tecrübeler yardımıyla, üyelik
fonksiyonlarını kullanarak çözmeye çalışır. Olasılık ve istatistik ise gerçekçi çıkarımlar
yapabilmek için özel dağılımlara ve makul büyüklükte bir örnekleme ihtiyaç duyarlar.
Ancak, herhangi bir geçmiş tecrübenin bulunmadığı, gerekli dağılımların tesis
edilemediği veya oldukça küçük bir örnekleme erişilebildiği durumlarla sıklıkla
karşılaşılmaktadır. İşte bu gibi belirsiz sistemler üzerinde memnuniyet verici uygulamalar
yapabilme gücüne sahip gri sistem yaklaşımı 1982 yılında Profesör Deng tarafından ortaya
konmuştur [2].
Gri sistem yaklaşımı ilk ortaya atıldığı 1982 yılından bu güne kadar pek çok alanda
uygulanmış olmasına rağmen EOQ modellerinde yer alan tüm parametreleri gri sayan bir
çalışmaya literatürde rastlanılmamıştır.
Chiou ve diğerleri [3], Tayvan donanması yedek parça stoklarının kontrolü için yapmış
oldukları çalışmada sadece talep miktarını belirlemek için gri modelleme yaklaşımını
kullanmışlar, stok planlama sürecinde yer alan diğer belirsizliklere değinmemişlerdir.
Hsu [4] ise entegre devre talep tahminine ilişkin geleneksel yöntemler ile gri tahmin
yöntemlerini karşılaştırmış ve kısa dönemlik tahminler için gri modellerin daha iyi sonuçlar
verdiğini göstermiştir.
Yapılan her iki çalışmada da stok modellerindeki talebe ilişkin belirsizlik incelenmiştir.
Stok modellerinde yer alan diğer belirsizlik türlerine değinilmemiş ve tahmin edilen talep
miktarları optimal sipariş miktarının belirlenmesinde kullanılmamıştır.
Bu çalışma, EOQ modellerinde yaşanan belirsizlikler karşısında gri sistem yaklaşımının
nasıl sonuçlar ürettiğini test etmek amacıyla tasarlanmıştır. Çalışmada, bulunduğu sektörde dört
yıldır faaliyet gösteren bir firma için optimal sipariş miktarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Firma
yetkilileri talebe ilişkin sadece dört yıllık veriye sahiptir ve süreç henüz çok yeni olduğundan stok
planlama sürecinde karşılaşılan maliyetlerin ne olacağı tam olarak kestirilememektedir.
Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde bu gibi durumlarda, modelde yer alan
belirsizliklerin genellikle bulanık mantık veya olasılık teorisi ile açıklanmaya çalışıldığı
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görülmektedir. Oysa böylesi bir durumda karar vericiler ne istatiksel çıkarım yapacak büyüklükte
veri setine, ne de parametre değerlerine ilişkin üyelik fonksiyonlarını oluşturabilecek yeterli
tecrübeye sahip değillerdir.
Literatürde karşılaşılan çalışmaların aksine bu çalışmada EOQ modelinde karşılaşılan
belirsizlikler gri sistem yaklaşımı ile ele alınmaya çalışılmış ve Gri EOQ modeli olarak
isimlendirilen yeni bir model önerilmiştir. Gri EOQ modeli birim stokta tutma ve sipariş verme
maliyet parametrelerinin aralıklı gri sayılarla ifade edildiği bir stok modelidir [5].
Gri EOQ modelinde yer alan yıllık talep miktarı kısa dönemlik tahminler için sınırlı
miktarda veriye ulaşılabildiği durumlarda en iyi sonucu üreten gri tahmin yöntemi kullanılarak
hesaplanmıştır. Gri tahmin yöntemi kullanılarak elde edilen talep tahmini tek bir değer olarak
modele katılmış ve gri sayı matematiksel işlemleri kullanılarak aralıklı bir değer olan toplam
maliyet fonksiyonu hesaplanmıştır. Son aşamada, elde edilen toplam maliyet fonksiyonunun
durulaştırılmasında önce eşit ağırlıklı ortalama durulaştırma yöntemi ardından bulanık
matematiksel programlama yaklaşımı kullanılmış ve değişik maliyet parametreleri için her iki
yöntem karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde bütün maliyet parametreleri için
eşit ağırlıklı ortalama durulaştırma yönteminin bulanık matematiksel programlama yönteminden
daha iyi sonuçlar ürettiği görülmüştür.
Çalışmanın bundan sonraki bölümünde gri sistem teorisi ele alınmıştır. Üçüncü
bölümde EOQ modelinde yer alan parametre değerlerinin belirsiz olduğu durum için gri EOQ
modeli geliştirilmiştir. Dördüncü bölümde geliştirilen model örnek bir problem üzerinde
uygulanarak farklı parametre setleri için test edilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ulaşılan
sonuçlar özetlenerek, bundan sonra yapılabilecek çalışmalar için teklif ve öneriler sunulmuştur.
2. GRİ SİSTEM TEORİ
Disiplinler arası bir yaklaşım olan gri sistem teori ilk olarak 1980’li yılların başında Deng
tarafından belirsizliğin sayılaştırılmasında alternatif bir metot olarak ortaya atılmıştır. Ortaya
çıkışındaki temel düşünce stokastik veya bulanık yöntemlerle üstesinden gelinemeyen belirsiz
sistemlerin davranışlarını, sınırlı sayıda veri yardımı ile tahmin etmektir [6].
Olasılık ve istatistik, bulanık matematik ve gri sistem teori deterministik olmayan
sistemler için yapılan çalışmalarda kullanılan en yaygın yöntem ve teorilerdir. Farklı tipteki
belirsizliklerle uğraşmalarına rağmen bu teorilerin ortak noktası, eksik bilgi ve belirsizliğin
olduğu durumlarda anlamlı sonuçlar çıkarabilme gücüne sahip olmalarıdır.
Bulanık matematiğin gücü, tanımsal belirsizliğe sahip problemlere çözüm
bulabilmesinde yatmaktadır. Bulanık matematik kullanılarak incelenen bütün nesneler belirgin
içsellik, belirgin olmayan uzantı karakteristiğine sahiptirler. Örneğin “genç adam” bulanık bir
kavramdır. Genç adam denildiğinde neyin kastedildiğini herkes bilir ancak tam olarak hangi yaş
aralığındaki insanların bu tanımlamaya uyduğunu söylemek oldukça güçtür.
Bulanık matematikten farklı olarak gri sistem teori ile incelenen nesneler belirgin
uzantı, belirgin olmayan içsellik karakteristiğine sahiptirler [7]. Örneğin “T.C Hükümeti, ülke
nüfusunu 2050 yılına kadar 90 ile 100 milyon arasında tutmayı planlıyor” ifadesindeki 90 ile 100
milyon aralığı, gerçek değeri hakkında herhangi bir bilgi sahibi olmadığımız ancak sınırları kesin
olarak bilinen bir gri kavramdır.
Olasılık ve istatistik ise olasılıklı belirsizlik problemlerinin çözümünde kullanılır.
Çözüm arayışında gayretinin çoğunluğunu geçmiş verilerde var olan istatistiksel seyri ortaya
çıkartmak için kullanır. Bu teori güvenilir sonuçlar üretebilmek için aynı dağılımdan geldiği
varsayılan yeterince büyük bir örnekleme ihtiyaç duyar.
Diğer iki teoriden farklı olarak gri sistem teori, küçük örneklem ve zayıf bilginin yer
aldığı problemlere çözüm bulabilmek için geliştirilmiştir. Aşağıdaki Çizelgede üç teori arasındaki
farklılıklar özet olarak gösterilmiştir [6].
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Çizelge 1. Deterministik Olmayan Yöntemlerin Karşılaştırılması
Çalışma Alanı
Temel Küme
Yöntem
Prosedür
Gereksinim
Amaç
Karakteristik

Gri Sistem Teori
Yetersiz bilgi
Gri belirsiz kümeler
Bilgi kapsamı
Gri serilerin oluşturulması
Herhangi bir dağılım
Gerçekçi kurallar
Küçük örneklem

Olasılık & İstatistik
İstatistiksel belirsizlik
Kantor kümeler
Olasılık dağılımları
Sıklık dağılımları
Belirli dağılımlar
İstatistiksel kanunlar
Büyük örneklem

Bulanık Matematik
Kavramsal belirsizlik
Bulanık kümeler
Üyelik fonksiyonları
Marjinal örneklem
Tecrübe
Kavramsal ifadeler
Tecrübe

Gri teori ortaya atıldığı ilk günden bu güne kadar geçen yaklaşık 30 yıllık sürede başta
endüstri, sosyal sistemler, ekolojik sistemler, ekonomi, trafik, yönetim, eğitim, çevre ve askeri
konular olmak üzere pek çok alanda başarı ile uygulanmıştır [8]. Gri sistem teorisi temel olarak
sistemler arasındaki ilişkinin analizi, model kurulması, tahmin ve karar problemlerinde sıkça
kullanılan bir yöntemdir [9]. Gri sistem teori alanında yapılan çalışmaları; gri üretim [10-12], gri
ilişki analizi [13-16], gri modelleme [17-20], gri tahmin [3,4,20-24], gri karar verme [25-29] ve
gri kontrol [30-31] olmak üzere altı ana başlık altında incelemek mümkündür.
3. EOQ MODELİ İÇİN GRİ SİSTEM YAKLAŞIMI
EOQ modeli tüm stok modellerinin en temel ve yalınıdır. Klasik EOQ modelinde amaç toplam
maliyet fonksiyonunu minimum yapan sipariş miktarının belirlenmesidir. Gerçek hayatta
karşılaşılması oldukça güç birtakım varsayımları kullanmasına rağmen elde ettiği çözümler pek
çok yönden tatmin edici bulunmaktadır. EOQ modelinde aşağıdaki varsayımlar yapılmaktadır
[32,33]:
1. Tedarik süresi sipariş miktarından bağımsızdır.
2. Talep sabit ve süreklidir.
3. Satın alma fiyatı (birim değişken maliyet) sabittir.
4. Stok bulundurma maliyeti stok miktarının doğrusal bir fonksiyonudur.
5. Sipariş maliyeti her sipariş için sabit ve sipariş miktarından bağımsızdır.
6. Stoksuzluğa izin verilmemektedir.
EOQ modellerinde toplam maliyet fonksiyonu satın alma, sipariş verme ve stokta tutma
maliyetlerinin bileşkesidir. Ancak varsayım gereği sipariş maliyeti parti büyüklüğünden bağımsız
olduğundan optimal sipariş miktarının belirlenmesinde satın alma maliyet kaleminin herhangi bir
etkisi yoktur. Bu nedenle optimal sipariş miktarı belirlenirken çoğu zaman satın alma maliyeti göz
ardı edilir. Satın alma maliyeti çıkartılmış hali ile klasik EOQ modeli için toplam maliyet
fonksiyonu ve fonksiyonda yer alan parametre değerlerinin tanımlaması aşağıda gösterildiği
gibidir.
Toplam maliyet fonksiyonu
TM: Toplam maliyet fonksiyonu
D: Yıllık talep miktarı,
Q: Her bir periyot için sipariş miktarı,
C: Sipariş verme maliyeti,
H: Birim zamanda stokta tutma maliyeti
TM= Sipariş Maliyeti + Elde Bulundurma Maliyeti
D HQ
,
TM = C +
Q>0
2
Q
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Her periyot için optimal sipariş miktarı toplam maliyet fonksiyonunun Q’ya göre türevi
alınarak aşağıdaki gibi hesaplanır.
dTM
CD H
=− 2 +
= 0 ⇒ Q∗ =
dQ
2
Q

2CD TM (Q∗ ) = 2 HCD
,
H

(2)

Detreministik EOQ modelleri için yapılan en önemli eleştiri, modelde yer alan
parametre değerlerinin kesin olarak bilindiği varsayımıdır. Oysa gerçek hayatta ne maliyet
parametrelerinin alacağı değeri ne de talep miktarını önceden tam olarak bilmek mümkün
değildir.
Bu bölümde, EOQ modelinde yer alan belirsizlikler, ilgili dağılımları tesis edecek kadar
veriye ulaşılamadığı veya karar vericilerin sistem hakkında yeterli tecrübelerinin bulunmadığı
durumlarda kullanılabilecek en etkili yöntem olması nedeniyle gri sistem yaklaşımı ile ele
alınmıştır.
Gri EOQ modeli oluşturulurken, geleneksel EOQ modelinde yer alan maliyet
parametreleri tek bir değer yerine aralıklı gri sayılarla ifade edilmiştir. Talep miktarı ise, eldeki
mevcut veriler kullanılarak oluşturulan gri tahmin modeli yardımıyla hesaplanmıştır. Gri EOQ
modelinde kullanılacak değişken ve parametre değerleri aşağıda gösterildiği şekilde
tanımlanmıştır.
∧

D : Birinci dereceden bir değişkenli gri diferansiyel denklem modeli (GM (1,1)) kullanılarak
elde edilen tahmini yıllık toplam talep miktarı,
⊗1 Є [c1,c2]: Sipariş verme maliyeti için alt sınır değeri c1, üst sınır değeri c2 olan aralıklı gri
sayı,
⊗ 2 Є [h1,h2]: Stokta tutma maliyeti için alt sınır değeri h1, üst sınır değeri h2 olan aralıklı gri
sayı,
∧

TM : Gri toplam maliyet değeri,
Q: Her bir periyot için sipariş miktarı.
Bir yıllık planlama dönemi için toplam maliyet fonksiyonu gri parametre değerleri
kullanılarak yeniden yazılırsa, aşağıdaki eşitlik elde edilir.
∧

∧

TM = [c1,c2] D + [h1,h2] Q
2
Q

,Q>0

(3)

Eşitlik (3) ile gösterilen gri toplam maliyet değeri gri sayı matematiksel işlemleri
kullanılarak hesaplanırsa eşitlik (4) elde edilir.
∧

∧

∧

TM = [c1 D + h1 Q , c2 D + h2 Q ]
2
2
Q
Q

,Q>0

(4)

Aralıklı bir değer olarak hesaplanan toplam maliyet fonksiyonunun durulaştırılması için
bu çalışmada iki farklı yaklaşım ele alınmıştır. Toplam maliyet fonksiyonu ilk önce gri sayıların
dağılım bilgisine sahip olunmadığı durumlarda kullanılması önerilen eşit ağırlıklı ortalama
durulaştırma yöntemi ve ardından bulanık matematiksel programlama yöntemi kullanılarak
durulaştırılmıştır.
3.1. Eşit Ağırlıklı Ortalama Durulaştırma Yöntemi
Aralık şeklinde gösterilen gri sayıların durulaştırılmış değeri, ⊗ Є [a,b] olmak üzere aşağıdaki
gibi hesaplanır.
~
(5)
⊗ = α a + (1- α)b , α Є[0,1]
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~
Tanım-1: α Є [0,1] olmak üzere, ⊗ = α a + (1- α)b şeklinde gösterilen durulaştırma yöntemine
eşit ağırlıklı durulaştırma yöntemi denir.
Tanım-2: Eşit ağırlıklı durulaştırma yönteminde α = ½ için elde edilen durulaştırma değerine, eşit
ağırlıklı ortalama durulaştırması denir. Aralık gri sayılar durulaştırılırken dağılım bilgisine sahip
olunmadığı durumlarda genellikle eşit ağırlıklı ortalama durulaştırma yöntemi kullanılır [6].
Eşitlik (4) ile gösterilen gri toplam maliyet fonksiyonu eşit ağırlıklı ortalama
durulaştırma yöntemi kullanarak durulaştırılırsa eşitlik (6) elde edilir.
∧

≈
TM =(c1 + c2) D + (h1 + h2) Q
4
2Q

,Q>0

(6)

Eşitlik (6) ile gösterilen durulaştırılmış toplam maliyet fonksiyonunu minimum yapan

Q ∗ değerini bulmak için, fonksiyonun Q’ya göre birinci dereceden türevi alınır ve sıfıra

eşitlenirse, optimal sipariş miktarı ve bu değere karşılık gelen optimal toplam değişken maliyet
değeri aşağıda gösterildiği gibi hesaplanır.
∧
≈
d TM (Q ) -(c1+c2) D + (h1 + h2 ) =0
(7)
=
2
4
dQ
2Q
∧

∧

≈

Q ∗ = 2(c1 + c2 ) D , TM (Q∗ ) = (h1 + h2 )(c1 + c2 ) D

(8)

2

(h1 + h2 )

3.2. Bulanık Matematiksel Programlama Yaklaşımı
∧

Eşitlik (4)’deki toplam maliyet fonksiyonu aslında alt ve üst sınırları aşağıda sırasıyla TM L ve
∧

TM R ifadeleri ile gösterilen aralıklı bir değerdir.
^

TM L = c1

^

D
Q
+ h1 ,
Q
2

^

^

TM R = c2

D
Q
+ h2
Q
2

(9)

Ishibuchi ve Tanaka [34], minimizasyon problemleri için A ve B gibi iki aralıklı sayının
sıralama ilişkisini aşağıdaki şekilde tanımlamıştır.
A = [ AL , AR ] ve B = [ BL , BR ] şeklinde verilen iki aralıklı sayı için;

A ≤ LR B;

AL ≤ BL

A < LR B;

A ≤ LR B ve

ve

AR ≤ BR

(10)

A≠ B

Sıralama ilişkisi, aralıklı bir sayının diğer bir aralıklı sayıdan daha iyi olduğunu gösterir.
Ancak bu ilişki birinin diğerinden daha büyük olduğu anlamını taşımaz. Yukarıda tanımlanan ≤LR
ilişkisi minimizasyon problemleri için karar vericinin hem alt sınır hem de üst sınır değeri
bakımından daha küçük olan A aralıklı sayısını B aralıklı sayısına tercih ettiğini göstermektedir.
Tanım-3: S, bütün olabilir çözümler kümesini göstermek üzere, şayet aşağıda gösterilen durumu
karşılayan başka bir Q ∈ S değeri bulunmazsa, Q∗ ∈ S minimizasyon şeklinde tanımlanan
aralıklı toplam maliyet fonksiyonları için optimal çözüm değeridir.
^

^

TM (Q) < LR TM (Q*)

(11)
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Yukarıda yapılan tanımlamalara göre eşitlik (4)’de gösterilen aralıklı toplam maliyet
fonksiyonunu minimum yapan
çözümü ile ulaşılır.

{

^

^

Min TM (Q ) L , TM (Q ) R

Q ∗ değerine, aşağıda gösterilen çok amaçlı deterministik modelin

}

(12)

st : Q > 0

Eşitlik (12)’de tanımlanan deterministik çok amaçlı programlama modelinin çözümü
için Bit ve diğerleri [35] tarafından önerilen bulanık programlama dönüşümü aşağıda açıklanan
adımlar takip edilerek gerçekleştirilir.
^

Adım 1. Problemde tanımlanan kısıtlar altında TM (Q ) L fonksiyonunu tek başına çöz ve bu
fonksiyonu minimum yapan QL∗ değerine karşılık gelen LL en düşük maliyet değerini hesapla.
^

Adım 2. Problemde tanımlanan kısıtlar altında TM (Q ) R fonksiyonunu tek başına çöz ve bu

fonksiyonu minimum yapan QR∗ değerine karşılık gelen LR en düşük maliyet değerini hesapla.
^

^

Adım 3. Adım 1’de TM (Q) L fonksiyonunu minimum yapan QL∗ değerini, TM (Q ) R
^

fonksiyonunda yerine yaz ve TM (Q ) R fonksiyonunun alabileceği en yüksek maliyet değeri olan
UR değerini hesapla.
^

Adım 4. Adım 2’de TM (Q ) R

fonksiyonunu minimum yapan QR∗

^

değerini, TM (Q) L

^

fonksiyonunda yerine yaz ve TM (Q) L fonksiyonunun alabileceği en yüksek maliyet değeri olan
UL değerini hesapla.
^

Adım 5. TM (Q ) L amaç fonksiyonu için Şekil 1’de gösterilen üyelik fonksiyonunu oluştur.

1

μL

∧

0

UL

LL

TM L

^

Şekil 1. TM (Q) L için Üyelik Fonksiyonu
⎧
⎪1
∧
⎪
⎪ TM L − LL
μm = ⎨1 −
U L − LL
⎪
⎪
⎪o
⎩

∧

, TM L ≤ LL ise
∧

, LL ≤ TM L ≤ U L ise
∧

, TM L ≥ U L ise
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^

Adım 6. TM (Q) R amaç fonksiyonu için Şekil 2’de gösterilen üyelik fonksiyonunu oluştur.

μR
1

∧

0

L

TM R

UR

^

Şekil 2. TM (Q ) R İçin Üyelik fonksiyonu
⎧
⎪1
∧
⎪
⎪ TM R − LR
μ R = ⎨1 −
U R − LR
⎪
⎪
⎪o
⎩

∧

, TM R ≤ LR ise
∧

, LR ≤ TM R ≤ U R ise
∧

, TM R ≥ U R ise

Adım 7. Yukarıda tanımlanan üyelik fonksiyonlarını kullanarak aşağıdaki eşdeğer modeli oluştur.
Max λ
s.t :
^

TM L − LL
λ ≤ 1−
U L − LL
^

TM R − LR
λ ≤ 1−
U R − LR
Q > 0, 0 ≤ λ ≤ 1
Adım 8. Adım 7’de oluşturulan eşdeğer modeli uygun bir matematiksel programlama algoritması
kullanarak çöz.
Son aşamada elde edilen çözüm, eşitlik (12)’de gösterilen çok amaçlı minimizasyon
problemi için her iki amaç fonksiyonun uzlaşabildiği en iyi değer olacaktır. Eşdeğer modelin
çözümü sonucunda elde edilen Q ∗ değerine karşılık gelen ortalama toplam maliyet değeri ise
aşağıdaki gibi hesaplanır.
^

^

TM (Q) L + TM (Q) R
TM (Q)C =
2
^

(13)

4. ÖRNEK UYGULAMA

A firması bulunduğu sektörde dört yıldır faaliyet göstermektedir. Firma yetkilileri olabildiğince
sağlıklı bir stok sistemi kurmaya çalışmaktadırlar. Bu maksatla geçmiş dört yıla ait talep verileri
derlenmiştir. Son dört yıla ait yıllık talep miktarları: Di = (800, 820, 870, 930) şeklinde
gerçekleşmiştir.
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Firma yetkilileri süreç henüz çok yeni olduğundan birim stokta tutma maliyeti ve sipariş
verme maliyetlerinin ne kadar olacağını tam olarak bilememektedirler. Ancak birim stokta tutma
maliyetinin 25 ile 40 birim, sipariş verme maliyetinin ise 380 ile 410 birim arasında oluşacağını
değerlendirmektedirler.
∧

GM (1,1) kullanılarak gelecek bir yıllık dönem için tahmini talep miktarı ( D ) yaklaşık
990 adet olarak hesaplanmıştır. Firma yetkililerinin yapmış oldukları tanımlamalara göre modelde
yer alan diğer parametre değerleri ise aşağıda gösterildiği gibidir.
⊗1 ∈ [380,410] :Gri sipariş verme maliyeti (alt sınır değeri c1 = 380 ; üst sınır değeri

c2 = 410 ),
⊗2 ∈ [25,40] :Gri stokta tutma maliyeti (alt sınır değeri h1 = 25 ; üst sınır değeri h2 = 40 ).
Bu verilere göre gri toplam maliyet fonksiyonu eşitlik (14)’de gösterildiği gibi
oluşturulur.
^

TM = [380, 410]

990
Q
+ [ 25, 40] ,
Q
2

(14)

Q>0

Gri sayı matematiksel işlemlerini kullanarak eşitlik (14)’de gösterilen gri toplam
maliyet fonksiyonu düzenlenirse, eşitlik (15) elde edilir.
^
⎡ 376200
⎤
405900
+ 12.5Q ,
+ 20Q ⎥ ,
TM = ⎢
Q
⎣ Q
⎦

(15)

Q>0

Eşitlik (15)’de gösterilen gri toplam maliyet fonksiyonu, eşit ağırlıklı ortalama
durulaştırma yöntemi kullanılarak durulaştırılırsa, toplam maliyet fonksiyonunun durulaştırılmış
değeri aşağıdaki gibi hesaplanır.
^

TM =

391050
+ 16.25Q ,
Q

(16)

Q>0

Eşitlik (16)’da gösterilen durulaştırılmış toplam maliyet fonksiyonunu minimum yapan

Q ∗ değerini bulmak için fonksiyonun Q’ya göre birinci dereceden türevi alınır ve sıfıra
eşitlenirse, optimal sipariş miktarı ve bu değere karşılık gelen optimal toplam maliyet değeri
aşağıdaki gibi hesaplanır.
≈

d TM
391050
=−
+ 16.25 = 0
dQ
Q2

(17)

⇒ Q* = 155.1277 ≅ 156

Bu sonuca göre firma yetkilileri her biri 156 birimden oluşan yedi sipariş vermek
≈

suretiyle talebi karşılamalıdırlar. Bu durumda oluşacak toplam maliyet; TM = 5041.652 birim
olacaktır.
Eşitlik (15) ile gösterilen toplam maliyet fonksiyonu üçüncü bölümde yapılan
açıklamalar doğrultusunda, bulanık programlama yöntemi ile durulaştıralım ve yukarıda elde
edilen sonuçlarla karsılaştıralım. Eşitlik (15) ile gösterilen fonksiyonu minimum yapan Q ∗
değerine, aşağıda gösterilen çok amaçlı deterministik modelin çözümü ile ulaşılır.
⎧ 376200
⎫
405900
+ 12.5Q ,
+ 20Q ⎬
Min ⎨
Q
⎩ Q
⎭

(18)

st : Q > 0

Eşitlik (18)’de gösterilen deterministik çok amaçlı programlama modelinin çözümü için
bulanık matematiksel programlama dönüşüm adımları takip edilirse aşağıda gösterilen eşdeğer
model elde edilir.

306

E. Köse, S. Erol, İ. Temiz

Sigma 28, 298-309, 2010
Max λ
s.t :
⎡ 4455.317
⎤
+ 0.148037Q − 51.36346 ⎥
Q
⎣
⎦

λ ≤ 1− ⎢

⎡ 3658.633
⎤
+ 0.180273Q − 51.36346 ⎥
Q
⎣
⎦

λ ≤ 1− ⎢
Q > 0,

0 ≤ λ ≤1

Eşdeğer modelin GAMS programı ile çözümü sonucunda, Q* = 157.2072 ve
λ = 0.7506 olarak elde edilir. Elde edilen λ = 0.7506 değeri, çok amaçlı deterministik
modelde yer alan amaç fonksiyonları için, karar vericinin elde edeceği en düşük tatmin düzeyini
göstermektedir. Bu sonuçlara göre ortalama toplam maliyet değeri aşağıdaki gibi hesaplanır.
^

^

TM (Q*)C =

^

TM (Q*) L + TM (Q*) R 4358.11 + 5726.087
=
= 5042.098
2
2

(19)

Ulaşılan sonuçlar eşit ağırlıklı ortalama durulaştırma yöntemi kullanılarak elde edilen
toplam maliyet değeri ile karşılaştırıldığında, eşit ağırlıklı ortalama durulaştırma yönteminin
0.446 birim daha düşük toplam maliyet değeri ürettiği görülmektedir.
Aşağıdaki Çizelgede farklı maliyet değerleri için her iki yöntemin ürettiği sonuçlar
karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Çizelge 2 incelendiğinde eşit ağırlıklı ortalama durulaştırma
yöntemi ile elde edilen sonuçların bütün maliyet değerleri için bulanık programlama yaklaşımı ile
elde edilen sonuçlardan daha iyi olduğu görülmektedir. Maliyet parametrelerinin tanım aralığı
genişledikçe (belirsizlik arttıkça), her iki yöntemle elde edilen sonuçlar arasındaki farkların, eşit
ağırlıklı ortalama durulaştırma yöntemi lehine arttığı, daraldıkça (belirsizlik azaldıkça) sonuçların
birbirine yaklaştığı görülmektedir. Bu durum özellikle belirsizliğin fazla olduğu durumlarda eşit
ağırlıklı ortalama durulaştırma yönteminin kullanılmasının daha doğru olacağı sonucunu ortaya
çıkartmaktadır.
Çizelge 2. Toplam Maliyet Fonksiyonunun Durulaştırılmasında Kullanılan Yöntemlerin
Karşılaştırılması
C

[180 , 640]
[180 , 640]
[180 , 640]
[390 , 400]
[390 , 400]
[390 , 400]
[380 , 410]
[380 , 410]
[380 , 410]

H

[25 , 40]
[15 , 80]
[30 , 35]
[25 , 40]
[30 , 35]
[15 , 80]
[25 , 40]
[15 , 80]
[30 , 35]

Toplam Maliyet Fonksiyonunun
Durulaştırılmasında Kullanılan Yöntem
Eşit Ağırlıklı
Bulanık Matematiksel
Ortalama Yöntemi Programlama Yöntemi
5136.487
5153.264 (λ=0.7525)
6209.71
6222.181 (λ=0.7506)
5136.487
5158.715 (λ=0.7548)
5041.652
5042.124 (λ=0.7509)
5041.652
5041.657 (λ=0.7501)
6095.059
6171.091 (λ=0.7603)
5041.652
5042.098 (λ=0.7506)
6095.059
6170.795 (λ=0.7597)
5041.652
5041.655 (λ=0.7502)

FARK

16.777
12.471
22.228
0.472
0.005
76.032
0.446
75.736
0.003

FARK
%
0.003266
0.002008
0.004327
9.36E-05
9.92E-07
0.012474
8.85E-05
0.012426
5.95E-07

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada başta talep miktarı olmak üzere stok planlama sürecinde karşılaşılan belirsizlikler,
sınırlı sayıda gözlem değerinin bulunduğu durumlarda kullanılabilecek en etkili yöntem olması ve
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sistemin bilinmeyen davranışlarını tanımlamak için az sayıda kesikli veriye ihtiyaç duyması
nedeni ile gri sistem yaklaşımı ile ele alınmıştır.
Çalışmada EOQ modellerinde yer alan birim stokta tutma ve sipariş verme maliyet
parametreleri, geleneksel EOQ modellerinin aksine aralıklı gri sayılar olarak modele dâhil
edilmiş, talep miktarının tahmininde ise gri tahmin modeli kullanılmıştır. Sadece dört yıllık
geçmiş talep miktarları kullanılarak oluşturulan gri tahmin modelinin, diğer tahmin modelleri için
neredeyse imkânsız sayılabilecek doğrulukta tahmini sonuçlar ürettiği görülmüştür.
Gri sayı matematiksel işlemleri kullanılarak hesaplanan toplam maliyet fonksiyonunun
durulaştırılmasında eşit ağırlıklı ortalama durulaştırma yöntemi ve bulanık matematiksel
programlama yaklaşımı kullanılarak değişik maliyet parametreleri için her iki yöntemle elde
edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Ulaşılan sonuçlar incelendiğinde bulanık matematiksel
programlama yaklaşımına oranla oldukça basit bir yöntem olan eşit ağırlıklı ortalama
durulaştırma yönteminin bütün maliyet parametreleri için daha düşük toplam maliyet değerleri
ürettiği görülmüştür. Ayrıca, özellikle maliyet parametreleri için belirsizliğin fazla olduğu
durumlarda eşit ağırlıklı ortalama durulaştırma yönteminin kullanılmasının daha doğru olacağı
sonucuna ulaşılmıştır.
Bu çalışma ile belirsizliğin hâkim olduğu sistemler için yapılan stok planlama
çalışmalarında gri sistem yaklaşımının başarı ile uygulanabileceği gösterilmiştir. Çalışmada stok
planlamasında kullanılan en eski ve en temel yöntem olan geleneksel EOQ modeli için geliştirilen
gri yaklaşımın daha karmaşık stok modellerinde de uygulamaları ileriki çalımalarda ele
alınacaktır.
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ABSTRACT
In this study, effect of the wake equalizing duct (WED) on the propulsion performance of a chemical tanker is
investigated numerically. Computations are performed by using a commercial computational fluid dynamics
code based on finite volume method. Total 56 runs are achieved for several WED geometries and locations at
various speeds of ship. It can be concluded from this study that propeller characteristics and resistance of the
ship are affected slightly by the presence of the WED, but propulsive efficiency of the ship is improved about
10 % with generated an additional thrust. Consequently, it can be provided substantially fuel saving for ships
owing to well designing WED.
Keywords: Wake equalizing duct, CFD, propeller, propulsion.
BİR KİMYASAL TANKER İÇİN İZ DÜZENLEYİCİ NOZUL VERİMLİLİĞİNİN İNCELENMESİ
ÖZET
Bu çalışmada iz düzenleyici nozul kullanımının (Wake Equalizing Duct=WED) kimyasal bir tankerin sevk
performansına olan etkileri sayısal olarak incelenmiştir. Hesaplamalar sonlu hacimler metoduna dayalı ticari
bir hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) programı kullanılarak yapılmıştır. Farklı gemi hızlarında, değişik
WED geometrileri ve konumları için toplam 56 adet analiz gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarından, mevcut
gemide iz düzenleyici nozul kullanımının, pervane karakteristiklerine ve gemi direncine etkisinin ihmal
edilebilir derecelerde olduğu, ancak sağladığı ek itme kuvveti ile geminin genel sevk veriminde %10’lara
kadar iyileşmelere neden olabileceği görülmüştür. Sonuç olarak, iyi dizayn edilmiş bir WED sistemi kullanımı
ile gemilerde önemli miktarlarda yakıt tasarrufu sağlanabilecektir.
Anahtar Sözcükler: İz düzenleyici nozul, CFD, pervane, sevk.

1. GİRİŞ
Gemi pervaneleri sağladığı yüksek verim ile en yaygın olarak kullanılan gemi sevk sistemleri
olmakla beraber, ilave sevk cihazları (özel sevk sistemleri) ile bunların performansını daha da
iyileştirmek mümkündür. Bu cihazların birçoğu sevk verimini iyileştirmek için kullanılırken
bazıları da diğer performans karakteristiklerini (kavitasyon, titreşim, manevra vb.) iyileştirmede
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fayda sağlarlar. Son 30 yıl içerisinde önemli gelişmelerin olduğu enerji tasarrufu sağlayıcı özel
sevk sistemleri hakkında ayrıntılı bilgiler [1], [2], [3], [4], [5], [6] ’da bulunabilir.
Gemilerde yaygın olarak kullanılan enerji tasarrufu sağlayıcı özel sevk sistemlerinden
biri de iz düzenleyici nozuldur (Schneekluth nozulu) (Şekil 1). Bu nozul aerofil kesitli yarım
halka şeklinde olup, pervane üst bölgesine karşılık gelen geminin arka kısmına yerleştirilir. İz
düzenleyici nozulun verimliliğini etkileyen bazı önemli parametreler; nozul ekseni ile gemi
merkez hattı arasındaki açı, nozulun gemiye göre boyuna konumu, nozul iç çapı, nozul kesit şekli,
kesitlerin nozul eksenine göre açısı ve nozul boyudur. İz düzenleyici nozul pervane üst
kısmındaki akımı hızlandırıp (bu bölgedeki akım alt kısma göre daha yavaştır) pervane düzlemine
gelen akımı daha düzgün hale getirerek pervane veriminde artışa sebep olur. Ayrıca iyi dizayn
edilmiş bir WED, gemi arkasındaki akım ayrışmasını azaltır, hızlandırıcı tip nozula benzer şekilde
ilave itme üretir, akımı düzgün hale getirdiği için pervane kaynaklı gürültüyü azaltır ve dümene
daha düzgün akım gelmesi sebebi ile manevra kabiliyetini iyileştirir. WED aynı zamanda VanWheel tekerlekleri, asimetrik kıç gibi diğer özel sevk sistemleri ile de beraber kullanılabilir. İz
düzenleyici nozulun, blok katsayısı 0.6’dan büyük ve 12-18 knot hız aralığındaki gemilerde çok
daha etkin olduğu görülmüştür [7].
İz düzenleyici nozulun gemi sevk performansına etkisi şimdiye kadar genellikle model
deneyleri ile incelenmiştir. Ancak, büyük gemilerin sevk performanslarının model deneyleri ile
tahmininde ölçek etkisi önemli hale gelmektedir [8]. Özellikle yüksek Reynolds sayılarında ölçek
etkisi daha önemli olmakta, böyle durumlarda kendi kendine sevk (self-propulsion) testlerinin
yapılması önerilmektedir [8]. Ayrıca, bu durumlarda model deneylerine ek olarak hesaplamalı
akışkanlar dinamiği yöntemleri de kullanılabilir.
Hamburg Gemi Model Havuzu’nda, Friesch ve Johansen tarafından yapılan deneylerde,
bir tankerin WED’li ve WED’siz durumları için ölçek etkileri kapsamlı olarak incelenmiştir [9].
Yapılan bu çalışmada, WED kullanımının gerçek ölçekli geminin performansına pozitif etki
yapmasına karşılık model deneylerinde bu pozitif etkinin elde edilmediği görülmüştür. İz
düzenleyici nozulun genel bir yük gemisi için etkilerinin incelendiği bir diğer deneysel çalışma
ise [10]’da sunulmuştur. Çalışmada, orijinal gemi formundan iki farklı yeni form üretilerek bu
gemilerin direnç, kendi kendine sevk ve akım görüntüleme deneylerinin gemilerin performansına
olan etkileri incelenmiştir.

Şekil 1. İz düzenleyici nozul [11].
Reynolds Ortalamalı Navier-Stokes Denklemlerinin (Reynolds Averaged NavierStokes =RANS) çözümüne dayalı sayısal metodlar, aynı zamanda gemilerin sevk
performanslarının öngörüsü için gemi hidrodinamiğine de uygulanmaktadır. Bununla ilgili olarak
çok sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmalardan biri [12]’de sunulmuştur. Bu çalışmada,
pervaneli ve pervanesiz koşullarda bir konteyner gemisinin direnç ve sevk karakteristikleri, ticari
bir CFD kodu olan CFX programı kullanılarak hesaplanmıştır. Sayısal sonuçlar deneysel sonuçlar
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ile karşılaştırılmış, CFD’den elde edilen toplam direnç katsayıları ile deneysel ölçümlerden elde
edilen sonuçlar arasındaki farkın yaklaşık %6 olduğu bulunmuştur.
Yüksek blok katsayısına sahip bir tanker üzerinde WED’in etkisinin incelendiği başka
bir çalışma ise [13]’de sunulmuştur. Bu çalışmada, sayısal hesaplamalar için sonlu hacimler
metoduna dayalı bir CFD kodu olan Comet kullanılmıştır. Gemi arkasında pervanenin mevcut
olmadığı koşulda özellikle farklı gemi hızları için Reynolds sayısının etkileri incelenmiştir. Sonuç
olarak WED’in, sevk için ilave bir güç gereksinimine sebep olduğu ve nozulsuz geminin
sonuçları ile karşılaştırıldığında az da olsa bir direnç artışına sebep olduğu görülmüştür. Elde
edilen sonuçlardan uygun olmayan bir WED tasarımının gemi direncinde artışa ve ilave bir güç
gereksinimine neden olabileceği sonucuna varılmıştır. Bir RO-RO gemisine takılan WED
sisteminin verimliliğinin incelendiği başka bir çalışma ise [14]’te verilmiştir.
Yukarıda anlatılan [12] ve [13] çalışmalarına ek olarak, pervane ve tekne etrafındaki
viskoz akışın ticari RANS çözücü paket programları ile incelendiği diğer çalışmalardan ikisi [15]
ve[16]’da sunulmuştur. Çalışmalarda, sayısal hesaplamalardan elde dilen sevk performansı, gemi
direnci ve pervane analizine ait sonuçlar ile model testlerinden elde edilen sonuçlar
karşılaştırılmış ve aralarındaki farkın kabul edilebilir mertebelerde olduğu gösterilmiştir.
Bu çalışmada, kimyasal bir tankere en uygun WED geometrisi ve konumunu bulmak
için, RANS denklemlerinin sayısal olarak çözümüne dayalı bir hesaplamalı akışkanlar dinamiği
yöntemi ile analizler gerçekleştirilmiştir. RANS çözücüsü olarak, ticari bir yazılım olan FLUENT
kullanılmıştır. Hesaplamalar, gemi, gemi+pervane, gemi+WED ve gemi+WED+pervane
durumları için 10-16 knot hız aralığında yapılmıştır. Farklı WED geometrileri, üç farklı nozul
kesit açısı ve nozulun gemiye göre iki farklı boyuna konumu seçilerek elde edilmiştir. İşlem
zamanını azaltmak için, geminin tamamı yerine paralel gövdenin gerisindeki arka kısmı
alınmıştır.
2. CFD ANALİZİ
2.1. Geminin Geometrik Özellikleri
Analizlerde kullanılan gemi hidrodinamik olarak modern bir dizayna sahip olup, ayna kıçlı,
yumru başa sahip, tek pervaneli ve blok katsayısı Cb=0.77’dir. Geminin ana boyutları Çizelge
1’de ve üç boyutlu geometrisi ise Şekil 2’de görülmektedir.
2.2. Pervaneye Ait Veriler
CFD analizinde kullanılan pervane geometrisi (Şekil 3), [17] tarafından geliştirilen kaldırıcı hat
metodu kullanılarak dizayn edilmiştir. Pervane, tüm yarıçaplarda NACA 66 a= 0.8 sehim hattına
sahip kesitlerden oluşmaktadır. Pervane dizayn bilgileri Çizelge 2’de verilmektedir.
Çizelge 1. Geminin ana boyutları
Dikmeler arası boy, LBP
Su hattı boyu, LWL
Genişlik, B
Derinlik, D
Su çekimi, T
Deplasman, Δ
Blok katsayısı, CB
Dizayn hızı, Vs

87.55
89.38
14.26
6.85
5.42
5500
0.77
14
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Şekil 2. Kimyasal tankere ait geometri

Şekil 3. Pervane geometrisi
Çizelge 2. Pervane dizaynı bilgileri
Pervaneye verilen güç, PD (kW)
Dizayn hızı, VS (Knot)
Devir sayısı, RPM
Pervane çapı, D (m)
Kanat sayısı, Z
0.7R kesitinde hatve oranı, P/D
Kanat alan oranı, (AE/A0)
İz (1-wN)

3246
14
150
3.5
4
1.081
0.60
0.697

2.3. WED Geometrileri ve Konumları
WED’in geometrik dizaynı ve efektif yerleşimi için çok sayıda parametre vardır. Bunlar arasında,
iç çap, profil kesit şekli, uzunluğu, kesit açısı, yarım halkaların eksen ile yaptığı açı, bu halkaların
boyuna ve dikey konumları verilebilmektedir. Bu çalışmada yapılan analizler, iz düzenleyici
nozulun değişken iki parametresine bağlı olarak, 6 değişik nozul düzeni için gerçekleştirilmiştir.
Nozula ait söz konusu değişken parametreler, kesit açısı ve boyuna konumdur. Geminin sevk
performansını geliştirmek için en iyi nozul geometrisi ve konumu incelenmiştir. WED’in genel
yerleşimi Şekil 4’te görülebilmektedir. Çıkış ucu yarıçapı (Rout), nozul boyu (DC) ve dikey
konumu sabit tutulup, nozul kesit açısı ( φ ) değiştirilerek, farklı giriş ucu yarıçapı (Rin) elde
edilmiştir. Çıkış ucu yarıçapı (Rout) pervane çapının yarısı, nozul boyu ise nozul çapının dörtte biri
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olacak şekilde seçilmiştir. Gemi kıçı etrafındaki akış, gemi arkasında pervanenin takılı olduğu ve
olmadığı durumlarda ve Çizelge 3’te verilen koşullar altında incelenmiştir.
2.4. Sayısal Metot
CFD analizinde çözüm RANS denklemlerinin sayısal olarak çözülmesi ile elde edilmektedir.Bu
çalışmada, RANS çözücüsü olarak ticari bir CFD kodu ( sonlu hacim metoduna dayalı) olan
Fluent 6.2.16 kullanılmıştır. Sayısal metodun detaylı tanımı bu koda ait kullanıcı kılavuzundan
bulunabilir [18].
Bu çalışmada, akışın 4.48 x108 ve 7.177x108 arasında incelenen Reynolds sayılarına
bağlı olarak türbülanslı ve sıkıştırılamaz olduğu varsayılmaktadır. Türbülans modeli olarak k-ε
(standard) modeli seçilmiştir [19]. Kurucu denklemler, ikinci derece sonlu interpolasyon yöntemi
kullanılarak ayrıklaştırılmış ve ayrıklaştırılan denklemler SIMPLE algoritması kullanarak
çözülmüştür.
Çözüm, süreklilik için artık değeri 10-4’ten, hız için artık değeri 10-5’ten daha düşük
değerlere yakınsayana kadar devam etmektedir. Bu değerlere pervaneli durum için yaklaşık 600
iterasyon, pervanesiz durum için ise 400 iterasyon sonunda ulaşılmıştır.
Tüm sayısal hesaplamalar, 2 GB RAM’a sahip Pentium 4 2.7 GHz CPU işlemcili IBM
bilgisayarda gerçekleştirilmiştir.
2.5. Grid Düzeni
Gemiye ait tekne geometrisi Maxsurf gemi dizayn programı kullanılarak modellenmiştir [20].
WED ve pervane geometrileri ise Rhino CAD programı aracılığı ile oluşturulmuştur. Söz konusu
tüm bu geometriler, sınır koşullarının tanımlanması ve grid üretimi için Fluent’in sayısal ağ
hazırlama programına (Gambit) aktarılmıştır.
Bilindiği gibi sayısal akış simülasyonlarında en önemli parametrelerden biri sayısal ağ
(mesh) kalitesidir. Bu parametre, gerekli olan iterasyon sayısına (CPU zamanına) ve çözümün
doğruluğuna direkt olarak etki etmektedir. Bu sayısal ağ kalitesini sağlamak amacı ile gemi
gövdesi etrafındaki akışı modelleyen hesaplama alanı 13 parçaya ayrılmıştır. Bu parçalardan 12
tanesi sabit, bir tanesi ise pervane ile birlikte dönen hareketli bir hesaplama alanıdır.
DC
φ
Rçıkış

Rgiriş
Nozul merkez hattı

Pervane şaft ekseni

Şekil 4. Gemi kıçında WED’in yerleşimi
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Pervane, nozul ve gemi kıç bölgesi ile ilgili olan yüzeyler için gridler üçgen mesh
elemanları kullanılarak, geminin geriye kalan diğer yüzeyleri ise dörtgen mesh elemanları
kullanılarak oluşturulmuştur. Üretilen yüzey mesh’leri, hesaplama alanları ise uygun altı yüzlü,
dört yüzlü sayısal ağ elemanları ile doldurulmuştur. Grid aralığı, viskoz akış etkilerini daha doğru
olarak hesap edebilmek için tekne yüzeyine yakın yerlerde daha sık olarak düzenlenmiştir. Sayısal
grid, ilgili gemi hızlarına karşılık gelen tüm Reynolds sayıları için sabit tutulmuştur. Şekil 5’te
mevcut simülasyonda gemi kıç tarafındaki grid düzeni gösterilmektedir.
Çizelge 3. İz Düzenleyici Nozul Düzenleri
Nozulun boyuna konumu
(-kıç dikmeden) (m)

Nozul kesit açısı ( φ ) (derece)
Durum 1
Durum 2
Durum 3
Durum 4
Durum 5
Durum 6
Durum 7

Nozul yok
18
18
14
14
10
10

3.25
2.95
3.25
2.95
3.25
2.95

Sayısal ağ hacminin oluşturulmasında kullanılan hücrelerin sayısı, pervanenin takılı
olduğu durumda yaklaşık olarak 1.250.000 iken pervanenin takılı olmadığı durumda yaklaşık
1.050.000 ’dir.
Gemi gövdesi, pervane ve nozul yüzeyleri üzerinde kaymasız duvar (no-slip wall) sınır
koşulu uygulanmıştır. Su yüzeyinde ise kaymalı duvar (slip wall) sınır koşulu uygulanmış ve
kesme gerilmesi bileşenleri sıfır olarak alınmıştır. Dış sınır üzerinde simetrik sınır koşulu
uygulanmıştır.

Şekil 5. Gemi kıçı etrafındaki grid dağılımı
3. SONUÇLAR VE TARTIŞMALAR
Daha önce de söz edildiği gibi WED sisteminin kullanılmasının amacı şu şekilde özetlenebilir:
pervanenin üst kısmına gelen akımı hızlandırdığı ve buna bağlı olarak düzgün bir hız dağılımı
sağlayarak pervane verimini iyileştirmesi, pervane kaynaklı titreşimleri azaltması, gemi kıçında
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akım ayrışmasını artırarak viskoz direnç kuvvetini azaltması ve ilave bir itme üreterek sevk
verimini iyileştirmesidir.
Bu çalışmada, üç farklı nozul geometrisi ve bu nozulların iki farklı boyuna konumu için,
WED’lerin söz konusu avantajları sağlayıp sağlamadığı sayısal olarak incelenmiştir. En uygun
nozul geometrisi ve bu nozulun konumu, sağlanan kazanca (sevk için gerekli gücün azaltılması)
bağlı olarak bulunmuştur.
İlk olarak, pervanenin takılı olmadığı durumda gemi arkasındaki sayısal akış analizi
pervane düzleminde nominal iz dağılımını elde etmek için tüm koşullar dikkate alınarak icra
edilmiştir. Daha sonra pervanenin takılı olduğu durumdaki akış analizi tüm koşullar dikkate
alınarak gerçekleştirilmiştir. Efektif iz dağılımları, gemi gövdesi ile nozul yüzeylerini etkileyen
viskoz basınç ve sürtünme direnç kuvvetleri, nozullara ait itme kuvvetleri, pervanenin itme ve
tork katsayıları hesaplanmıştır.
3.1. Direnç
Bir gemi gövdesine etkiyen toplam direnç kuvveti temel olarak iki bileşene ayrılmaktadır:
Yerkürenin çekim kuvvetinden dolayı meydana gelen dalga direnci ve suyun viskozitesinden
dolayı meydana gelen viskoz direnç. Aynı zamanda viskoz direnç kuvveti de iki bileşene
ayrılabilir: sürtünme direnci ve viskoz basınç direnci. Bu çalışmada, dalga direnci ve serbest
yüzey etkileri ihmal edilmiştir. Bu nedenle su yüzeyinin durgun olduğu varsayılmaktadır.
Sürtünme direnci, gemi gövdesinin ıslak yüzey alanına, suyun viskozitesine ve geminin
hızına bağlıdır. Beklendiği gibi, nozul yüzey alanı, gemi gövdesi yüzey alanı ile
karşılaştırıldığında ihmal edilebilir mertebede olduğu için, analiz edilen tüm koşullarda, nozullu
ve nozulsuz gemiye ait sürtünme direnç kuvvetleri arasındaki farklılığın önemsiz olduğu
bulunmuştur.
En etkili direnç bileşeninin, WED’in kullanılması sonucu oluşan viskoz basınç
kuvvetinin olduğu beklenmektedir. Nozul, gemi kıç tarafındaki akım ayrışmalarının azalmasından
dolayı viskoz basınç direncini azaltabilir. Bu sayısal simülasyonlarda, tüm koşullar için gemi kıçı
etrafındaki akım çizgileri üzerindeki ayrışmaların çok önemli olmadığı bulunmuştur. Böylece,
bütün nozul çeşitleri ve konumları için, viskoz basınç direnç kuvvetleri hem nozullu hem de
nozulsuz koşulda sabit kalır. Gemi modern bir dizayna sahip olduğu için, kıç formu hidrodinamik
olarak iyi dizayn edilmiştir. En etkili koşul olan durum 6 için gemi kıçı etrafındaki akım hatları
Şekil 6’da, hız vektörleri ise Şekil 7’de sunulmaktadır.
3.2. WED Tarafından Üretilen İtme Kuvveti
Şekil 8’den görüleceği gibi, 10 ve 15.4 knot gemi hızları arasında nozul düzenleri tüm koşullarda
pozitif bir itme üretmektedirler. Durum 2 ve Durum 3’te, nozul tarafından üretilen itme artan
gemi hızı ile azalmakta ve daha sonra 15.5 knot hızda ise nozul negatif bir itme (direnç)
vermektedir. Durum 4 ve Durum 5’teki eğriler, Durum 2 ve Durum 3’tekine benzer karakterler
göstermektedirler. Ancak bu eğriler kademeli olarak azalmaktadırlar. Bununla beraber, Şekil 8’de
gösterildiği gibi, Durum 4 ve Durum 5’te nozul kullanımı pozitif itme miktarında büyük oranda
artış sağlamaktadır.
Durum 6 ve Durum 7’de, maksimum itmeler nozul kesit açısı ( φ )’nin 10° oldugu
durumlarda elde edilmekte ve gemi hızı ile birlikte bir miktar artış göstermektedirler. Şekil 8’de,
Durum 6 için, gemi dizayn hızında, nozulun ürettiği maksimum itmenin 28.553 kN olarak
sağlandığı gösterilmektedir.
Durum 6’da nozul kullanımı maksimum pozitif itme üretmesine rağmen, söz konusu
nozuluın efektif geometriye ve yerleşime en uygun nozul olduğunu söylemek yeterli değildir.
Bundan dolayı, nozulun kullanıldığı ve kullanılmadığı gemi hızlarındaki koşullar için sevk
verimlerinin karşılaştırılması gerekmektedir.
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Şekil 9, Durum 6 için pervaneli ve pervanesiz gemi koşullarında WED etrafındaki
eksenel hız dağılımlarını göstermektedir. Beklenildiği gibi,iz düzenleyici nozulun iç kısmındaki
eksenel hızlar WED’in dış kısmındaki eksenel hızlardan daha yüksek olmaktadır. Aynı zamanda
pervanenin mevcut olması durumunda, WED’in iç kısmındaki eksenel hız artmaktadır.

Şekil 6. Durum 6 için geminin kıçı etrafındaki akım hatları

Şekil 7. Durum 6 için gemi kıçındaki hız vektörleri
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Şekil 8. Gemi hızı ile WED tarafından üretilen itmenin değişimi
3.3. Sevk
Daha önce yukarıda bahsedildiği gibi, iz düzenleyici nozul sisteminin kullanılmasındaki ana
amaç, iz dağılımını düzenleyerek açık su pervane verimini arttırmaktır. Bu çalışmada tüm nozul
kullanım koşulları incelenmiş, WED’in pervane açık su verimini pozitif veya negatif yönde
değiştirmediği görülmüştür. Şekil 10’da gösterildiği gibi, pervane üzerindeki iz dağılımı WED
kullanılması ile küçük bir miktar değişmiştir. Ancak pervane verimi üzerinde bu değişim çok
önemli bir etki oluşturmamaktadır. Benzer şekilde diğer pervane karakteristikleri (itme ve tork
katsayıları), iz düzenleyici nozul sisteminin kullanıldığı ve kullanılmadığı durumlar için hemen
hemen sabit kalmaktadır. Şekil 11, pervane performans karakteristiklerini göstermektedir.
Nozul sisteminin kullanılması halinde pervane karakteristikleri çok az etkilenmesine
rağmen, sevk verimi bazı nozul durumları için nozul tarafından üretilen ilave pozitif itme
sayesinde oldukça artmaktadır (Şekil 12). Durum 6’da, nozul kullanımı ile gemi dizayn hızında
sevk verimindeki maksimum artış (kazanç veya güç kazanımı) %9.743 olarak bulunmuştur. Bu
değer sevk için gerekli gücün azaltılması için önemli miktardır.

(a)

(b)

Şekil 9. Durum 6 için WED etrafındaki eksenel hız dağılımları: (a) pervaneli (b) pervanesiz
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(a)

(b)

Şekil 10. Durum 6 için nominal iz dağılımları: (a) WED’li (b) WED’siz
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Şekil 11. Durum 6 için pervane performans eğrileri
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Şekil 12. Çeşitli nozul düzenlerine bağlı olarak WED’in kullanımı ile elde edilen kazancın %
değişimi
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4. SONUÇLAR
Viskoz direnç kuvvetlerini ve pervane kaynaklı titreşimleri azaltmak, sevk performansını
iyileştirmek için kullanılan enerji tasarrufu sağlayıcı sevk sistemlerinden en yaygın olarak
kullanılanlarından biri iz düzenleyici nozul’dur. Bu çalışmada, blok katsayısı Cb=0.77 olan
kimyasal bir tanker için, 6 adet nozul sistemi arasından en efektif nozul geometrisi ve nozul
boyuna konumunu elde etmek için sayısal bir inceleme gerçekleştirilmiştir. Çeşitli gemi
hızlarında, pervane ve WED kombinasyonu ile birlikte gemiye ait sevk karakteristikleri, kıç
bölgedeki akım hatları ve viskoz direnç kuvvetleri analiz edilmiştir. Hesaplama zamanını (CPU)
azaltmak için, geminin tamamı yerine sadece kıç bölgesi modellenmiştir.
Sayısal simülasyondan elde edilen sonuçlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
•
Tüm nozul koşulları ve gemi hızlarında, nominal ve efektif iz dağılımları dolayısı ile
ortalama iz, nozulun mevcudiyetinden çok az etkilenmektedir. Ortalama ve efektif izin
değişmeyebileceği daha önce [7] çalışmasında rapor edilmiştir. Kimyasal tankerin pervane
diskindeki nominal ortalama iz katsayısı yaklaşık 0.303 bulunmuştur.
•
Geminin viskoz direnç kuvvetleri, değişik nozul durumları (6 adet) için
değişmemektedir.
•
Analiz edilen tüm koşullar için pervane sevk karakteristikleri hemen hemen sabit
kalmaktadır.
•
Geminin dizayn hızında, tüm nozul durumları için, nozullar pozitif itme üremekte,
özellikle Durum 6 ve 7’de önemli miktarlara ulaşmaktadır. Güç kazanımı için maksimum
değer Durum 6’daki nozul tarafından sağlanmaktadır. Gemi dizayn hızında bu şartlarda
kullanılan nozul, sevk veriminde %9.7’lik bir artışa neden olmaktadır.
•
Nozul düzenlerinin etkinliği, büyük oranda nozul kesit açısına bağlı olmasına rağmen,
analiz edilen koşullar için WED’in boyuna konumu ile çok az etkilenmektedir.
Elde edilen tüm sonuçlar, iyi dizayn edilmiş WED sisteminin bir geminin sevk
karakteristiklerini oldukça geliştirebileceğini başka bir deyişle negatif bir etkiye neden olacağını
göstermektedir. Bu nedenle özel bir tekne formu için dizayn edilen WED sisteminde, çeşitli
parametreleri içeren nozul değişkenleri (nozul kesit açısı, nozul boyu, nozul eksen açısı vb) ile
kapsamlı çalışmalar yapılarak en iyi gemi sevk performansı elde edilmelidir. Bundan sonraki
çalışmalarda kimyasal tanker dışındaki diğer tip gemiler için de benzer analizlerin
gerçekleştirilmesi düşünülmektedir.
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Sembol Listesi
Dikmeler arası boy
Su hattı boyu

LBP (m)
LWL (m)

Genişlik
Derinlik
Su çekimi

B (m)
D (m)
T (m)

Deplasman

Δ (ton)

Blok katsayısı
Dizayn hızı
Pervaneye verilen güç
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Vs (knot)
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VS (Knot)

Dizayn hızı
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RPM
D (m)
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Z
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Kanat alan oranı

P/D
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(1-wN)

İz
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φ
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ABSTRACT
For over 50 years, the Upper Oligocene – Upper Miocene sedimentary sequence in Istanbul has been thought
to be composed of two distinct sequences with an unconformity in between and mapped accordingly. Based
on recent field observations and borehole data, it has been concluded that the Gürpınar, Çukurçeşme and
Güngören Formations actually constitute a single sequence, named Avcılar Formation, since they are
composed of regularly alternating clay-sand/sandstone beds and lenses. The Bakırköy Formation, which is
typically composed of carbonate rocks, conformably overlies the Avcılar Formation. Adopting this new
stratigraphy eliminates the confusion in selecting suitable geotechnical and engineering geological parameters
representing the formations in question and, thus, helps in preventing errors in overall interpretation of site
conditions.
Keywords: Tertiary deposits, shear wave velocity, Istanbul, stratigraphy, mapping, Avcılar formation.
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ÖZET
İstanbul’da yer alan Üst Oligosen-Üst Miyosen yaşlı düzenli çökel dizisi, literatürde 50 yılı aşkın bir süreden
beri, kendi içinde mevcut olmayan bir yapay diskordans hattı ile iki farklı dönem çökellerinden oluştuğu
varsayılarak haritalanmaktadır. Arazi ve sondaj çalışmalarına dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucunda,
literatürde ayrı ayrı tanımlanan Gürpınar, Çukurçeşme ve Güngören formasyonlarının tamamının aslında
düzenli olarak ardalanan kil-kum/kumtaşı tabakaları ve merceklerinden oluşan bir istif olmaları nedeniyle tek
bir formasyon olarak tanımlanmasının doğru olacağı düşünülmüş ve bu istife “Avcılar formasyonu” adı
verilmiştir. Avcılar formasyonu üzerine karbonat kayalarından oluşan Bakırköy formasyonu uyumlu olarak
gelmektedir. Bu yeni stratigrafinin göz önüne alınmasının, formasyonlar için belirlenen mühendislik
özelliklerinin hesaplarda karıştırılmasını engelleyeceği, bu zeminlerde gerçekleştirilecek mühendislik
faaliyetlerinde daha doğru büyüklükler kullanılmasını sağlayacağı ve farklı haritalamalara son vererek,
geoteknik incelemeleri ve değerlendirmeleri olumsuz etkileyen hataların önüne geçebileceğine inanılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Tersiyer çökelleri, kayma dalgası hızı, İstanbul, stratigrafi, haritalama, Avcılar
formasyonu.

*

Corresponding Author/Sorumlu Yazar: e-mail/e-ileti: akguner@yildiz.edu.tr, tel: (212) 383 52 31

323

A New Stratigraphy of Istanbul Tertiary Deposits …

Sigma 28, 323-334, 2010

1. GİRİŞ
İstanbul dünyanın en eski yerleşim birimlerinden birisidir. Tarihi karakteri, jeopolitik konumu ve
12 milyonu aşan nüfusuyla kültürel ve ekonomik yönden de büyük öneme sahiptir. Depremselliği
yanında sürekli büyümesi nedeniyle İstanbul’da gerçekleştirilen jeolojik ve geoteknik
incelemelerde, literatürde günümüze kadar kabul görmüş stratigrafik istife bağlı kalınarak yapılan
haritalama çalışmaları karışıklığa sebep olmaktadır.
Önceki çalışmalarda, Gürpınar formasyonu tanımlamasının sadece Üst Oligosen
dönemine ait kumlu killi çökelleri temsil ettiği ve bunun üzerine Üst Miyosen yaşlı 20m
kalınlıktaki kum ve çakıllardan oluşan Çukurçeşme formasyonunun diskordan oturduğu kabul
edilmektedir. Bu formasyonun üste doğru 10m kalınlıkta bataklık kilinden oluşan Güngören
formasyonu ile 20m kalınlıkta marn-kireçtaşından oluşan Bakırköy formasyonuna normal geçişli
olduğu literatürde yer almaktadır [1, 2, 3, 4, 5]. İstanbul’da bugüne kadar değişik senelerde farklı
kişi ve kurumlarca yapılan jeolojik haritalarda Gürpınar formasyonu olarak gösterilen istifin
değişik düzeylerinde rastlanılan ve ardalanan yer yer merceksel nitelikli kumlu litolojiler,
görüldükleri her yerde stratigrafiye uyma çabasıyla, Üst Miyosen’in yeni bir transgresyon ürünü
olarak düşünülerek bir diskordans hattı olarak olarak algılanmış ve Çukurçeşme formasyonu adı
altında tanımlanmıştır. Bu nedenle benzer bölgelerde birbirinden tamamen farklı haritalar ortaya
çıkmıştır.
Arazide yerinde yapılan gözlemlere ve güncel sondaj verilerine dayanılarak yapılan bu
çalışmada ise, geçmişte hatalı olarak Gürpınar-Çukurçeşme-Güngören formasyonları olarak
ayırtlanmasına rağmen aralarında herhangi bir diskordans hattına rastlanmadan tekrarlanan bu
çökellerin tamamı “Avcılar formasyonu” olarak tanımlanmış ve haritalanmıştır (Şekil 1 ve 2).
İnşaat mühendisleri tarafından yapılan mühendislik çalışmalarında, formasyon adının ve
stratigrafik dizilimin pek önemli olmadığı kanısı hakimdir. Halbuki, doğru tariflenmeyen bir
stratigrafik istif, oldukça hatalı sonuçlara sebep olabilmektedir. İstanbul’da zemine bağlı olarak
karşılaşılan problemlerin oluşmasında ve sık sık tekrarlanmasında, jeolojinin ve yöredeki
stratigrafik dizilimin yanlış tanımlanmasının ve yorumlanmasının katkısı büyüktür. Halen
İstanbul’un jeolojisi için kullanılan haritalarda, kil olarak gösterilen birçok alanın kum, kum
olarak gösterilen birçok alanın kil olduğu, bu çalışmada sondaj verileri ve arazi gözlemlerine
dayalı olarak ortaya konulmaktadır. Bu durumun en basit olarak şev duraylılığı analizlerinde,
destekli kazılarda, oturma ve taşıma gücü hesaplarında çok farklı sonuçlar doğuracağı ve yapıların
bu durumdan çok olumsuz etkileneceği açıktır. Ayrıca sıvılaşma gibi sadece kohezyonsuz
zeminlerde oluşan bir zemin probleminin mevcut haritalarda kil olarak gösterilen alanlarda
oluşmayacağı kabul edilmektedir. Sadece bu yaklaşım bile mevcut haritaların bu çalışmada
önerilen şekilde revize edilmesi gerektiğini çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bunun
yanında, arazide gerçekleştirilecek bir mühendislik faaliyetinde sondaj bilgisi de çok önemlidir.
Oysa günümüzde yanlış bir stratigrafi kabülü ve buna uyma çabası ile arazide yapılması gereken
sondajlardan mevcut haritalara güvenilerek vazgeçildiği ve/veya eksik yapıldığı, ya da mevcut
sondajların sonuçlarının bu stratigrafiye uyum çabası nedeniyle yanlış yorumlandığı
görülebilmektedir.
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Şekil 1. İstanbul ve çevresinin güncellenmiş genel jeoloji haritası
2. İSTANBUL’UN TERSİYER DÖNEMİ STRATİGRAFİSİ
İstanbul’un Avrupa Yakası’nda görünür temelde Alt Karbonifer [6] yaşlı, kumtaşı (grovak),
silttaşı ve kiltaşlarından oluşan fliş fasiyesinde çökelmiş ve Trakya formasyonu olarak
adlandırılan çökel kayalar yer almaktadır [7, 8, 9]. Bunların üzerine Orta Eosen-Alt Oligosen
döneminde hakim litolojisi kireçtaşı olan Kırklareli formasyonu diskordan çökelmiştir [10].
Bölgede gerçekleştirilen yeni arazi gözlemlerine göre, Trakya ve Kırklareli formasyonu üzerine
ise, tarafımızca adlandırılan Avcılar formasyonu diskordan oturmaktadır.
Kalınlığı 250 m’yi aşan ve Üst Oligosen döneminde transgresif olarak, bir taban
çakıltaşı ile başlayan Avcılar formasyonu, üste doğru kum/kumtaşı-kil/kiltaşı ardalanmasından
oluşmaktadır. Bu istif daha üst seviyelerde çoğunlukla karbonat kayalarından oluşan ve yer yer 50
m kalınlığa ulaşan Bakırköy formasyonuna dereceli olarak geçmektedir (Şekil 2). Avcılar
formasyonu, başta Avcılar bölgesi olmak üzere, İstanbul’un tarihi Yarımadası ve Karadeniz
kıyısında geniş alanları kaplamaktadır.
Bugüne kadar birbirlerine yakın bu yörelerde yapılan jeolojik çalışmalarda incelenen
mostralarda Üst Oligosen, Alt-Orta ve Üst Miyosen dönemi fosilleri saptanmıştır. Gerçekte
birbirleriyle yanal ve düşey geçişli bu formasyonlar, mevcut kullanılan stratigrafide Üst
Miyosen’de yeni bir transgresyon ile çökeldiği varsayılan Çukurçeşme formasyonu kumlu
litolojileri olarak tanıtılıp diskordans hattı ile ayırt edilerek haritalanmıştır. Çukurçeşme
formasyonu taban seviyelerinde Orta-Alt Miyosen dönemi fosillerine rastlandığında ise farklı
formasyon adları verilmeye çalışılmıştır.
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İstanbul Tersiyer çökelleri belirtilen alanlarda incelendiğinde, mostraları birbirlerine
yakın yörede Üst Oligosen-Üst Miyosen döneminde çökelen istiflerin farklı olmadığı, kesiksiz
çökelen yanal ve düşey devamlılıkları gözlenebilen düzenli bir istif olduğu ve aralarında herhangi
bir diskordans hattı olmadığı anlaşılmaktadır. Tarihi Yarımada’da, Trakya formasyonu ya da
Avcılar’da Kırklareli formasyonları üzerine diskordan oturan kumlu çakıllı kırıntılı birimler,
Pliyosen dönemi çökelleri hariç, tamamı Üst Oligosen döneminin taban çakıltaşlarını oluştururlar
ve üste doğru denizel yeşil killere normal geçişlidirler. Bu killi seviyeler İstanbul’un batısına
doğru tektonik yapıya bağlı olarak kalınlaşmakta ve giderek sığlaşan ortamda Üst Miyosen’e
geçmektedir. Dolayısıyla, İstanbul’da Üst Oligosen-Üst Miyosen dönemi boyunca çökelen
birimler arasında, geçmiş çalışmalarda öne sürüldüğü gibi herhangi bir diskordans hattı
bulunmamaktadır (Şekil 2).
Yukarıda sıralanan Tersiyer dönemi formasyonlarının özellikleri daha ayrıntılı olarak
aşağıda verilmektedir.
3. KIRKLARELİ FORMASYONU (ORTA EOSEN-ALT OLİGOSEN)
Kırklareli formasyonu, neritik karbonat kayaçlarından oluşmaktadır [11]. Formasyon adı,
genellikle resif gerisi-resif ve resif ilerisi kayaçların tümü için kullanılmıştır [12, 13]. Bu istifin
tabanında killi-kumlu marnlar yer almakta, istif üste doğru bol mercan fosilli kireçtaşı ve kil ara
katmanlı marnlar ile ardalanmaktadır.
Trakya formasyonu grovakları üzerine diskordan oturmakta olan Kırklareli formasyonu
çökelleri, sondaj verilerine göre, Bakırköy İlçesi doğusunda Marmara Denizi sahili kesimlerinde,
Avcılar formasyonu altında yer alarak başlamakta ve batıya doğru kalınlığı artarak,
Küçükçekmece Gölü kuzey ve kuzeybatısında yüzeylenmektedir (Şekil 1).
Kırklareli formasyonunu oluşturan kireçtaşları üzerinde yapılan laboratuar deney
sonuçlarından elde edilen veriler Çizelge 1’de sunulmaktadır.
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Şekil 2. İstanbul ve yakın çevresi Tersiyer çökellerinin güncellenmiş stratigrafik sütun kesiti
4. ÜST OLİGOSEN-ÜST MİYOSEN ÇÖKELLERİ
Üst Oligosen-Üst Miyosen çökelleri, Trakya veya Kırklareli formasyonu litolojileri üzerine Üst
Oligosen’de bir transgresyonla blok, çakıl-kum, tüf ya da organik içeriği yüksek kil veya linyit
seviyeleri ile diskordan oturmakta, üste doğru da yeşil renkli, aşırı konsolide kil-kiltaşı, kumtaşı
ara katmanlı mikalı kum-kil ardalanmasından oluşan litolojilerle devam etmektedir [14, 15, 16,
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17, 18, 19, 20, 21]. Tarafımızdan Avcılar formasyonu olarak adlandırılan bu istifin daha üst
seviyeleri ise, karbonat oranı artarak marn-kil ara bantlı kireçtaşı ardalanmasından oluşan
Bakırköy formasyonuna normal geçiş göstermektedir. Bu istif, Üst Miyosen sonunda, Bakırköy
formasyonunun üst seviyelerinde seyrek görülen ve karbonat kayalarının çökeliminin
gerçekleşmediği ortamda yanal ya da düşey eşdeğeri olan, kalınlıkları ise 3-5 metre gibi sınırlı
gözlenebilen gevşek tutturulmuş az karbonatlı killi kum ya da çakıl merceklerinden oluşan
çökeller ile son bulmaktadır [22]. Pliyosen döneminde ise, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda
Samandıra Mevkii’de yaygınca görülen, tipik olarak koyu kahve-kızıl renkli kuvars çakıllı siltli
killeri içeren karasal ve kalınlığı bu yörede yer yer 50 metreye ulaşan yaygın bir akarsu çökel
dizisi, daha yaşlı formasyonların aşınmış eski düzlükleri üzerinde diskordan oturmaktadır [23].
Tarafımızdan Samandıra formasyonu olarak adlandırılan bu istifin Avrupa Yakası’ndaki
mostraları ise yaygın olmayıp, kalınlıkları 20m’yi geçmemektedir.
4.1. Avcılar Formasyonu
Tarihi İstanbul ve civarından başlayıp batısında Avcılar-Büyükçekmece İlçeleri boyunca yaygınca
mostra veren bol fissürlü, aşırı konsolide kil, kiltaşları ve kum ardalanmalarından oluştuğu
gözlenen düzenli istif bu makalede “Avcılar formasyonu” olarak adlandırılmıştır. Bu istif, Asya
yakasında Karadeniz sahil şeridinde de yaygınca gözlenmektedir (Şekil 1). Haliç civarında
Trakya formasyonu, batısında ise Kırklareli formasyonu üzerine diskordan oturan Avcılar
formasyonunun taban seviyeleri ya çakıllı kumlar, ya da siyah renkli, organik içeriği yüksek kil
ve kömürlü seviyeler ile başlamaktadır. Üst seviyelere doğru ise istifin hakim litolojisini oluşturan
kahverengimsi gri renkli kum merceklerini içeren yeşil renkli killer ile aşırı konsolide kil ve kum
ara katmanları yer almaktadır. Önceki çalışmalarda sık sık tekrarlanan ve değişik seviyelerde
gözlenen bu kum mercekleri, yüzeylendikleri ve görüldükleri her yerde günümüze kadar kabul
gören stratigrafi esas alınarak, yeni bir çökelme dönemi varsayılıp Çukurçeşme formasyonu
olarak adlandırılmış ve bu seviyelerin Üst Miyosen çökellerinin tabanında yer aldığı ve
diskordans hattını oluşturduğu düşünülmüştür. Aslında, değişik düzeylerde yer alan bu kum
merceklerinin Üst Miyosen’in tabanı olarak algılanması nedeniyle jeolojik harita yapımında
hayali diskordans hatlarıyla ayırt edilmeye çalışılan formasyonların, birbirlerinden çok farklı
jeolojik haritaların üretilmesine neden olduğu da yapılan mevcut haritalardan anlaşılmaktadır.
Dolayısı ile, sözü edilen ancak Üst Oligosen-Üst Miyosen dönemi arasında yeni bir transgresyon
ile oluşturulmaya çalışılan, ancak mevcut olmayan diskordans hattı, stratigrafiye uyma çabasıyla
İstanbul’un jeoloji haritalarının günümüze kadar yanlış yapılmasına neden olmuştur.
Marmara Denizi sahil şeridinde gerçekleştirilen mikrobölgeleme çalışmaları
kapsamında 2006 ve 2007 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 30-50 m
derinlikler arasında yaptırılan sondajlardaki [24] incelemeler, İstanbul’un yeni stratigrafisi ile
ilgili olarak tarafımızdan yapılan gözlemleri destekler niteliktedir. Ayrıca ana kaya derinliğini
tespit etmek için her kilometrekareye yaptırılan ve derinlikleri yaklaşık 250 metreye ulaşan derin
sondajlarda alınan karot sandıklarında yapılan incelemelerde de benzer sonuçla karşılaşılmıştır.
Üst Oligosen-Üst Miyosen yaşlı formasyonların bu dizilimine ve ilave olarak
mühendislik özelliklerini belirtir tipik stratigrafisine bir örnek olarak, derinliği 209.0 m’ye ulaşan
bir derin zemin etüd sondajı Şekil 3’de verilmektedir. Bu sondajda, zemin yüzünden itibaren
184.0 m derinlikte Avcılar formasyonu litolojileri son bularak, ana kayayı oluşturan Kırklareli
formasyonuna girilmiş ve sondaja 209.0 m’de kireçtaşları içinde son verilmiştir. Şekil 3’de
verilen zemin ve çok zayıf kayaların dayanımları cep penetrometresi ile arazide sondaj esnasında,
daha sağlam kayaların dayanımları ise, karot numuneler üzerinde uygulanan nokta yükleme
deneyleri ile belirlenmiştir.
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Çizelge 1. İstanbul Tersiyer çökellerinin tipik geoteknik parametreleri
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Ayrıca, derin sondajlarda yapılan PS Logging deneylerinde bulunan ve özellikle
dinamik çalışmalarda çok önemli bir parametre olan, bilinmesi durumunda zemin veya kaya
ortamının bir çok geoteknik özelliği hakkında fikir veren Vs (kayma dalgası hızı) değerleri, zemin
yüzeyinden itibaren, kalınlıkları ne olursa olsun Bakırköy formasyonu ve onun altında yer alan
Avcılar formasyonunun tamamı boyunca, 760 m/s’nin altında çıkmaktadır. 760 m/s’yi aşan
değerlere ise, jeolojik ana kaya derinliği olarak kabul edilen Kırklareli veya Trakya formasyonu
litolojilerinin rastlanıldığı derinliklerden itibaren ulaşılmaktadır. Dolayısıyla, 17 Ağustos 1999
Kocaeli depreminde, zemin nitelikli Avcılar formasyonu kalınlığının düşeye yakın ve birbirlerine
paralel gelişmiş faylar nedeniyle civar ilçelere göre daha fazla olduğu (>250 metre) Avcılar
İlçesi’nde İstanbul’daki en büyük hasarın meydana gelmesinde en önemli etmenler olduğu
sonucuna ulaşılmaktadır.
Avcılar formasyonunu oluşturan aşırı konsolide kil, kum ve organik içerikli kil
ardalanmalı litolojiler ayrıntılı olarak aşağıda tanıtılmaktadır.
4.1.1. Aşırı Konsolide Killer
Yüksek plastisiteli kil (CH) sınıfına giren Avcılar formasyonunun aşırı konsolide kil düzeyleri,
SPT darbe sayılarına göre katı-çok katı-sert bir zemin niteliğindedir. Bu killerde tesbit edilen
serbest şişme= %2.8-5.7, şişme basıncı 275-420 kPa arasındadır. İstif kum mercekleri haricinde
yeraltı suyu içermeyip, kil-kum ardalanmaları, zaman zaman değişik yörelerde kiltaşı gibi çok
zayıf kaya ya da orta-sağlam kaya niteliğinde gri kumtaşı ara bantlarına dönüşebilmektedir [14].
Avcılar formasyonunun hakim litolojisini oluşturan aşırı konsolide yeşil-gri kil
düzeylerinin geoteknik özellikleri Çizelge 1’de sunulmaktadır.
4.1.2. Kum Ara Katmanları ve Mercekleri
Avcılar formasyonunun değişik seviyelerinde killer arasında ara katman ya da 10-30 m
kalınlıklarda mercek olarak tekrarlanan gri kahverengi kum, çakıllı kum veya beyaz mikalı kum
ve yer yer çakıl seviyelerine rastlanılmaktadır. Çoğunlukla kuvarsça zengin, çimentosuz, ya da
gevşek tutturulmuş kumlar kötü derecelenmiş, siltli, killi kumlar (SM, SC) ve çakıl seviyeleri ise
killi çakıl (GC) sınıfına girmekte olup [25], özellikleri Çizelge 1’de sunulmaktadır. Bu kum
katmanları arasında da yer yer bantlar halinde gözlenen 10-30 cm arasında değişen, genellikle
aşırı konsolide kil seviyeleri yer almaktadır.
4.1.3. Organik İçeriği Yüksek Killer
Avcılar formasyonu litolojileri arasında, seyrek olarak ve değişik seviyelerde, siyahımsı-koyu gri,
organik içeriği yüksek, yüksek şişme özelliği gösteren, yüksek plastisiteli killer yer almaktadır.
Rastlanıldıkları farklı seviyelerde kalınlıkları genellikle 10 m’den az olup, yanal süreklilikleri
sınırlıdır. Bu kil mercekleri organik içeriklerinin yüksek olması nedeniyle mühendislik özellikleri
açısından önemli olup, özellikle eğimli alanlarda ciddi duraylılık sorunlarına sebep olabilmekte,
önlem alınmaksızın gerçekleştirilen inşaat faaliyetleri, yapıların zemine batması, yana eğilmesi
veya yıkılması ile sonuçlanabilmektedir [4, 26, 27]. Organik içerikli, yüksek plastisiteli, şişme
özelliğine sahip bu kil merceklerinin özellikleri Çizelge 1’de verilmektedir. Bu zeminden alınan
numuneler üzerinde uygulanan standart kompaksiyon deneyi sonucunda optimum su muhtevaları
%21 civarında tesbit edilmiştir. Optimum su muhtevasında standart Proktor enerjisi ile hazırlanan
numunelerde şişme basıncı 78.5 kPa, 7.0 kPa sürşarj yükü altındaki şişme yüzdeleri ise %6
mertebelerinde ölçülmüştür. Numunelerin 200 No’lu elekten geçen kısımları %90 olarak
belirlenmiştir.
Genel olarak şişme özelliği gösteren bataklık ortamı ürünü bu killerin bu ortalama
değerleri, bu tür killerin içerdiği organik katkıların miktarına göre oldukça değişkenlik
gösterebilmektedir.
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Şekil 3. Küçükçekmece İlçesi’nde yapılan derin zemin etüd sondajı logu (x=398464.07
y=4541271.33, Kot: +68.00m)
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5. BAKIRKÖY FORMASYONU
Avcılar formasyonu üzerine tedrici geçiş gösteren marn-kireçtaşı düzeyleri, Bakırköy formasyonu
(Sarmasiyen) olarak adlandırılmıştır [1]. Ancak, bulunan fosil sonuçlarına göre Bakırköy
formasyonunun, Ponsiyen yaşlı ve kıyı çizgisi boyunca gelişmiş büyük oranda karadan
beslenmeli bir lagüner ortamda oluştuğunu tespit edilmiştir [28]. İstifin hakim litolojisi, kirli
beyaz krem renkli, yatay katmanlı, genellikle yeşil kil ara tabakalı, orta dayanımlı, Maktra’lı
kireçtaşları ile zayıf dayanımlı marnlardır. Bölgede üst seviyelerde mostra veren ve tepe
düzlüklerinde yer alan bu kireçtaşları [29], bazen kil ve kum katmanlarını da içerebilmektedir ve
alt seviyelere doğru karbonat oranı giderek azalmaktadır. Ayrıca, son yıllarda yapılan sondajlarda
[24], Bakırköy formasyonu marn ve kireçtaşları kalınlığının daha önceki çalışmalarda belirtildiği
gibi 20m ile sınırlı kalmadığı ve yer yer 50 m kalınlığa ulaştığı belirlenmiştir.
Genel olarak Bakırköy formasyonunu oluşturan marnlar “Çok zayıf Kaya”, kireçtaşları
“Zayıf ya da Orta Sağlam Kaya”, nadir olarak boşluksuz ve kil içermeyen bazı som numuneler ise
“Sağlam Kaya” tanımlamasına girmektedir. Bakırköy formasyonunun tipik geoteknik özellikleri
Çizelge 1’de verilmektedir.
6. SAMANDIRA FORMASYONU (PLİYOSEN)
Tipik ve yaygın mostraları daha çok İstanbul’un Asya Yakası’nda Samandıra Mevkii’de görülen
kızıl-koyu kahverengi, çok sıkı, iri yuvarlak kuvars çakıl katkıları içeren, kumlu ve siltli killerden
oluşan Pliyosen yaşlı karasal ortam ürünü akarsu çökelleri, tarafımızdan Samandıra formasyonu
olarak adlandırılmıştır [23]. Literatürde Belgrad formasyonu eşdeğeri olan bu istifin tipik
özellikleri, yaygınca yer aldığı Samandıra Mevkii’de görülmektedir. Bölgede bütün birimler
üzerinde yatay konumda olan Samandıra formasyonu, Trakya-Kocaeli penepleni üzerinde
gelişmiş olup, Bakırköy formasyonundan gençtir ve daha yaşlı çökelleri diskordan olarak
örtmektedir. İstif, İstanbul’da yaygınca görüldüğü Asya yakasında 50 metre, seyrek görüldüğü
Avrupa yakasında İkitelli kuzeyi Oyak Sitesi Konut Alanı’nında 15 metre, Yakuplu, Ambarlı
Santrol Lojmanları’nda 20 metre kalınlığa ulaşabilmektedir. Tutturulmamış, ya da gevşek
tutturulmuş çakıllı kumlu killerden oluşan formasyonun geoteknik özellikleri Çizelge 1’de
özetlenmektedir.
Bugüne kadar alüvyal çökeller haricinde Bakırköy kireçtaşları üzerine herhangi bir
formasyonunun diskordan olarak oturduğu tesbit edilmemiştir. Avcılar İlçesi’nin batısında
Yakuplu Beldesi, Ambarlı Santral Lojmanları yöresinde (Şekil 1) gerçekleştirilen arazi
çalışmalarında ise Bakırköy kireçtaşları üzerine akarsu çökelleriyle temsil edilen Pliyosen yaşlı
Samandıra formasyonunun karasal, kızıl renkli iri ve yuvarlak kuvars çakıllı killerinin çökeldiği
açık bir şekilde ilk yazar tarafından 2007 yılında gözlemlenmiştir.
7. SONUÇLAR
Arazi ve sondaj çalışmalarına dayalı olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda, günümüze kadar
kabul gören literatürde ayrı ayrı adlandırılan Gürpınar, Çukurçeşme, Güngören formasyonlarının
tümüne, ardalanan benzer litolojilerden oluşmaları ve aralarında herhangi bir diskordans hattı
bulunmaması nedeniyle tek bir formasyon tanımlaması yapılarak “Avcılar formasyonu” adı
verilmiştir ve İstanbul ve yakın çevresinin genel jeoloji haritası güncelleştirilmiştir.
Bu yeni stratigrafik yapı kabul edildiğinde, Avcılar formasyonunun farklı seviyelerinde
tekrarlanan kum mercekleri her bir yeni haritalamada diskordans hatları olarak görülüp farklı
formasyon adları verilerek haritalanmayacak, literatüre uyma gereksinmesi duyularak ayırtlanan
yapay formasyon sınırlarının yarattığı karışıklıklar giderilecek, bölgenin jeolojik yapısı ve
dolayısı ile mühendislik jeolojisi ve geoteknik özellikleri doğru haritalanıp tanımlanan
formasyonlara ait litolojiler dikkate alınacaktır. Geoteknik açıdan literatürde önerilen
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yaklaşımlarla elde edilebilecek haritalara bağlı olarak mikrobölgeleme çalışmaları, yerleşime
uygunluk haritaları incelenmek istendiğinde kil olması muhtemel bölgelerin kum, kum olması
muhtemel bölgelerin ise kil olarak tanımlanması, gerçekleştirilmek istenen analizlerde
kullanılacak parametrelerin de hatalı olarak seçilmesine neden olabilecektir. Özellikleri ve
sınırları doğru tanımlanarak yapılan jeolojik haritalarda yer alan formasyonlar, parsel bazında
belirlenen geoteknik etüdlere ışık tutacak, mühendislik özelliklerinin hesaplarda karıştırılması
engellenebilecek, zeminlerde gerçekleştirilecek mühendislik faaliyetlerinde daha doğru
büyüklükler kullanılması sağlanabilecek, mikrobölgeleme çalışmalarında ve yerleşime uygunluk
haritalarının üretiminde de daha doğru sonuçlara ulaşılacaktır.
İstanbul Bölgesi içinde bu çalışmanın yazarları tarafından jeolojik çalışmalar sonucu
oluşturulan yeni Tersiyer stratigrafisi dikkate alınarak arazi ve laboratuar çalışmaları sonucunda
bulunmuş olan geoteknik özellikler bir çizelge halinde ayrıntılı olarak sunulmuştur.
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ABSTRACT
The survival chance of companies depend on the extent to which companies conform the rules of the new
economic system. To this end, companies are highly interested in “zero failure” and “excellence” concepts
which are new organization models of total quality management. EFQM Excellence Model is one of the self
assessment tools helping companies in regularly questioning their own activities and results of activities and
determining strong and weak points.
Based on the EFQM Excellence Model, the aim of this study is to investigate the relation between results of
basic performance, leadership, partnership and resources, and process parameters of a company operating in
manufacturing industry.
In this work, a survey which encompasses the employees and managers of company (M) operating in plastic
injection mould design and manufacturing was performed. The data obtained from this survey was analysed
by using SPSS16.0 statistics software in respect of factor analysis, reliability analysis, correlation and
regression analysis. As the results of the analysis have revealed, there is a significant and positive relationship
between results of basic performance, leadership, partnership and resources, and process parameters of the
company.
Keywords: EFQM excellence model, self-assessment, leadership, partnership and resources, processes.
EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ İLE İŞLETMELERİN
SONUÇLARININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA

TEMEL

PERFORMANS

ÖZET
İşletmeler, yeni ekonomik düzenin getirmiş olduğu kurallara uyum gösterdiği oranda yaşam şanslarını
artırabilmektedirler. Bunu sağlayabilmek için de toplam kalite yönetiminin yeni bir örgütleme modeli olan,
“sıfır hata” ve “mükemmellik” kavramlarıyla daha fazla ilgilenmektedirler. EFQM Mükemmellik Modeli,
işletmelerin faaliyetlerinin ve faaliyet sonuçlarının sistematik ve düzenli bir şekilde sorgulanmasını sağlayan,
işletmelere kendi güçlü ve zayıf yanlarını tespit etmeleri konusunda yardımcı olan özdeğerlendirme
araçlarından bir tanesidir.
Bu çalışmada, EFQM Mükemmellik Modeli temel alınarak, imalat sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin
temel performans sonuçları ile bu modelde yer alan liderlik, işbirlikleri ve kaynaklar ve süreçler değişkenleri
arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Çalışmada, plastik enjeksiyon kalıp tasarımı ve üretimi yapan “M” firmasının yöneticilerini ve işçilerini
kapsayan bir anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışmasından elde edilen veriler SPSS16.0 istatistik programı
kullanılarak, faktör analizi, güvenilirlik analizi, korelasyon ve regresyon analizi yardımı ile
değerlendirilmiştir. Saha çalışması sonuçları incelendiğinde; liderlik, işbirlikleri ve kaynaklar ve süreçler
değişkenlerinin işletmenin temel performans sonuçlarını olumlu bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: EFQM mükemmellik modeli, özdeğerlendirme, liderlik, işbirlikleri ve kaynaklar,
süreçler.
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1. GİRİŞ
Etkin bir yönetim, performans sonuçlarının etkin olarak ölçülmesine bağlıdır. Mükemmellikte
gelişmenin ve başarının ilk koşulu, performans ölçümü için bir sistem geliştirmek ve uygulamaya
koymaktır. Bunu yaparken organizasyonun kaynaklarının sınırlarını bilmek ve hangi yönlerinin
geliştirilebileceğini tanımlamak daha başarılı sonuçlar ortaya çıkarır [1]. Bu açıdan, bir işletmenin
faaliyetlerini ve iş sonuçlarını; kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak gözden geçirme faaliyeti
olan özdeğerlendirme ile işletmenin performansının ortaya konması oldukça önemlidir [2, 3].
İşletmelerde politikalar ve amaçlar üst yönetimce belirlenir, stratejik ve operasyonel
yönetim çerçevesinde tüm işletme fonksiyonları için kısa ve uzun vadeli hedefler ortaya konur.
Bu nedenle, hedeflerin ortaya konmasında özdeğerlendirme özel bir yer tutmaktadır.
Özdeğerlendirme yapılırken kilit iş süreçleri doğru bir şekilde, açıkça, kısa ve öz olarak
tanımlanmalıdır. Müşteri gereksinimlerine yer verilmeli ve süreçlerin tanımlanması için mutlaka
dökümantasyon sistemine sahip olunmalıdır [4]. Özdeğerlendirme çalışmaları, mevcut durumun
olması gereken durum ile mukayese edilmesi imkânı da vermektedir [5]. Özdeğerlendirme süreci,
işletmelerin;
•
Kuvvetli yönler ve iyileştirmeye açık alanlar
•
İşletmelerde uygulandığında mükemmelliğin ne anlama geldiği
•
İşletmelerin mükemmellik yolculuğunda hangi noktaya kadar geldiği, daha ne kadar
yolu olduğu
•
Diğer işletmelerle karşılaştırıldığında ne durumda olduğu
•
İşletmelerin kaynaklarını hangi alanda yoğunlaştırması gerektiği
konularında bilgilenmesine olanak tanır [6].
Özdeğerlendirmenin başarılı olmasında; tepe yönetiminin buna inanması, katılımı ve
desteğinin yanı sıra seçilen kalite modeli de çok önemlidir [7]. Kalite modellerinin başlıca amacı,
iş mükemmelliğini sağlamaktır. Uygulamada en çok faydalanılan bu modellerden, 1951’de
Japonya’da kalite hareketini başlatan Deming adına atfedilen ve Asya kıtasında kullanılan
Deming Uygulama Ödülü (Deming Application Prize - DAP), modern anlamda ilk kalite
ödülüdür. İkincisi, 1987’de oluşturulan ve Kuzey Amerika kıtasında kullanılan Malcolm Baldrige
Ulusal Kalite Ödülü (Malcolm Baldrige National Quality Award – MBNQA)dür. Bu ödülü
Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (European Foundation Quality Management-EFQM) tarafından
1991 yılında oluşturulan ve Avrupa kıtasında yoğun olarak kullanılan Avrupa Kalite Ödülü
(European Quality Award - EQA) izlemiştir [8]. Ülkemizde en çok bilinen ve uygulanan kalite
modeli, EFQM Mükemmellik Modelidir [7].
2. EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ KAPSAMI VE YAPISI
Mükemmellik; paydaşların (müşteri, çalışanlar, toplum, hissedarlar) tatminini sağlayarak, uzun
vadeli başarı elde etmek için gösterilen çabaların toplamı veya paydaşlar için olağanüstü sonuçlar
yaratma ve bunları sürdürebilme becerisine sahip olmak şeklinde tanımlanabilir. Bu açıdan
bakıldığında mükemmelliğin, müşteri tatminini sağlayacak ürünleri üretebilmek için gerekli olan
süreçlerin, bu süreçleri gerçekleştiren çalışanlar tarafından kurulan mükemmel işbirlikleri ile
sağlanabileceği ve sürdürülebileceği görülmektedir [9].
Günümüz organizasyonlarında kalite ifadesi “mükemmellik” ifadesi ile yer
değiştirmiştir. Buradaki mükemmellik bir sistem değil; strateji, kültür ve felsefede bir değişimdir
[10]. Organizasyonlar, çalışanlarının organizasyonlarını nasıl algıladıkları hakkında veri elde
ederek iş memnuniyetini ölçmek için standardize edilmiş sorgulama yöntemlerini kullanmaktadır.
Bu kapsamda, mükemmellik için EFQM (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) Mükemmellik Modelini
kullanmak doğru olacaktır [11].
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EFQM Mükemmellik Modeli ilk kez 1991 yılında, Avrupa Kalite Vakfı tarafından
kurulmuş ve 1992 yılından itibaren bu model kapsamında ödüller dağıtılmaya başlanmıştır.
Başlangıçta endüstriyel kuruluşlar tarafından uygulanmaya başlayan model, bu kuruluşlara birçok
deneyim ve başarılar kazandırmıştır [12]. Modelin öne çıkan teması, müşteri memnuniyeti,
çalışan memnuniyeti ve toplumdaki etkinin bir arada getireceği mükemmel iş sonuçlarıdır [13, 14,
15]. EFQM Mükemmellik Modeli, işletmelerin mükemmellik yolunda ilerleyip ilerlemediklerini
ölçerek yönetim sistemlerini geliştirmeleri konusunda onlara yardımcı olan pratik bir araç niteliği
taşıyan, işletmelere mükemmelliğe giden yolun neresinde olduklarını gösteren, darboğazlarını
saptamalarını sağlayan ve uygun çözümleri teşvik eden pratik bir araçtır [16]. Performansla ilgili
tüm boyutlarda sürdürülebilir mükemmelliği gerçekleştirmek üzere pek çok yaklaşımın
olabileceği gerçeği üzerine kurulmuş olan EFQM Mükemmellik Modeli, “Performansa,
müşterilere, çalışanlara ve topluma yansıyan mükemmel sonuçlar, politika ve stratejinin,
çalışanların, kaynakların ve süreçlerin uygun bir liderlik anlayışıyla yönlendirilmesi ile
sağlanabilir” ifadesine dayanır. EFQM Mükemmellik Modeli, Avrupa’da veya Avrupa dışında
denenmiş en iyi uygulamalarla ilgili girdileri toplayarak modeli güncelleştirir. Böylelikle,
modelin dinamik olması, yönetim konusundaki güncel görüşlerin de yansıtılması sağlanmış olur
[17].
EFQM Mükemmellik Modelinin temelini toplam kalite yönetiminin prensipleri
oluşturmaktadır [18]. Bu bağlamda Model, toplam kalite yönetimi için Avrupa’da en çok
başvurulan model niteliğini taşımaktadır [12]. EFQM Mükemmellik Modeli, toplam kalite
yönetiminin farklı elementlerini kapsamakta ve bir katalizör görevi görerek organizasyonel bilinci
canlandırmaktadır [10]. Bundan dolayı, toplam kalite yönetimi ve EFQM Mükemmellik Modeli,
işletmelerin ve organizasyonların bugünün pazarında hayatlarını devam ettirmeleri için gerekli
olan başarıyı sağlama hususunda birbirlerini tamamlamaktadır [19].
EFQM Mükemmellik Modeli Şekil 1’de görüldüğü gibi, dokuz ana kriter üzerine
kurulmuş ve zorunluluk içermeyen bir modeldir. Bu kriterlerden beşi “Girdi’’ kriterlerini, dördü
ise “Sonuç’’ kriterlerini oluşturur [17]. Girdi kriterleri, organizasyonların anahtar eylemlerini
nasıl gerçekleştireceği ve sonuçların nasıl elde edileceği; çıktı kriterleri ise organizasyonların ne
elde ettiği ve ne elde etmekte olduğu ile ilgilidir [20].

Şekil 1. EFQM Mükemmellik Modeli [17]
Şekil 1’in alt ve üst tarafındaki oklar, modelin dinamik yapısını ortaya koyar. Bu oklar,
girdilerdeki iyileştirmeleri sağlayan ve böylece sonuçlardaki iyileşmelere yol açan yenilikçilik ve
öğrenme yaklaşımını gösterir. Yukarıda gösterilen modeldeki dokuz kutu, işletmenin
mükemmelliğe erişme yolunda gösterdiği çabalara ilişkin değerlendirmeleri içeren ana kriterleri
temsil eder. Her kriterin ayrıntılı olarak anlaşılmasını sağlayan ayrı ayrı alt kriterleri vardır. Her
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bir kriter, daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla çeşitli sayıda alt kriterlerle desteklenmiştir.
Alt kriterler, değerlendirme sırasında cevaplandırılması gereken çeşitli sayıda soruyu ortaya koyar
[17].
3. ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI
Bu çalışmada, EFQM Mükemmellik Modeli temel alınarak oluşturulan teorik model (Şekil 2)
kapsamında, plastik enjeksiyon kalıp tasarımı ve üretimi yapan “M” firmasında; liderlik,
işbirlikleri ve kaynaklar ve süreç değişkenlerinin, işletmenin temel performans sonuçlarına olan
etkisi araştırılmıştır. Araştırma kapsamında; liderlik, işbirlikleri ve kaynaklar ve süreçler bağımsız
değişken, temel performans sonuçları ise bağımlı değişken olarak ifade edilmiştir.

Şekil 2. Araştırmanın Teorik Modeli
4. ARAŞTIRMANIN TEORİK MODELİNDEKİ DEĞİŞKENLER VE HİPOTEZLER
4.1. Temel Performans Sonuçları
Performans ölçütleri; esneklik, faaliyet verimliliği, kaynak kullanımı, kalite, zaman ve maliyet
ölçütleri açısından sınıflandırılabilir. 1980 öncesinde kar, yatırımın geri dönüşü ve verimlilik gibi
finansal ölçütler ağır basarken, 1980 sonrasında yeni üretim teknolojileri ve felsefelerini
uygulama ile değişen müşteri ihtiyaçlarını karşılama ön plana çıkmıştır [21]. Bu yüzden işletmeler
başarılarını devam ettirmek ve artırmak için yeni ölçütler ortaya koyma zorunluluğu ile karşı
karşıya kalmışlardır [22].
İşletmelerdeki performans anlayışı; en düşük maliyette, en çok üretim ve yüksek kârı
hedefleyen geleneksel yönetim anlayışından, rekabet koşullarının gereği olarak müşteri tatmini,
çalışanların tatmini, kalite, yenilik vb. çok farklı performans ölçülerine ağırlık veren anlayışa
geçmiştir [23]. Bu bağlamda, işletmelerin amaçları genellikle; yüksek verimlilik, etkinlik, kâr
maksimizasyonu, maliyet minimizasyonu, müşteri memnuniyeti, saygınlık, büyüme, çalışma
yaşamının kalitesi gibi performans göstergeleri ile ifade edilmektedir. Bu amaçları bir arada ve
yüksek düzeyde gerçekleştirmiş bir işletme, yüksek performanslı işletme olarak
tanımlanmaktadır. Yüksek performanslı işletmeler; müşterilerinin, çalışanlarının ve işbirliklerinin
beklentilerini karşılayacak veya aşacak şekilde katma değer yaratırlar [24].
4.2. Liderlik
Küresel ekonomik süreçte işletmelerin başarısı çevresel değişimlerin etkili yönetimi ile
mümkündür. Bu bağlamda etkili yönetim, işletmelerin mali ve fiziki kaynakları kadar insan
kaynaklarının da etkili kullanılmasına bağlıdır. Organizasyonel verimliliğin ve etkinliğin
arttırılmasında, misyon ve vizyon kararlarının oluşturulmasında ve amaçların
gerçekleştirilebilmesinde, kararlı, tatmin duygusuna sahip ve motive olmuş insan kaynağının
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varlığı bir zorunluluktur. Bu amaçla, etkili liderlik anlayışı çerçevesinde organizasyonel
esnekliğin sağlanarak, değişen iş çevresinin daha etkin yönetilmesi hedeflenmektedir. Bu süreçte
ortaya konulan liderlik özellikleri belirleyici olmaktadır [25].
Liderlerin ana rolü, organizasyonlar için değer ve vizyon geliştirmektir. Mükemmel
liderler, vizyonu ve misyonu geliştirirler ve onların gerçekleştirilmesini kolaylaştırırlar. Kalıcı
başarı için gerekli olan kurumsal değerleri ve sistemleri geliştirirler ve bunları faaliyetleri ve
davranışları ile yaşama geçirirler [26]. İşletmenin organizasyonel yapısını, politikasını ve
stratejisini yaşama geçirme doğrultusunda düzenleme yaparlar [17].
Liderlik, işletmelerin rekabetçilik ve iş mükemmelliği yolunda önemli bir etken olarak
ortaya çıkmaktadır. Liderliğin böyle etkin bir unsur olarak ortaya çıkışı değişimin önünü açan,
çalışanlarına rol modeli olan, değişim taraftarlarını özendiren, yönlendiren ve kaynak sağlayan
unsur olması dolayısı ile şaşırtıcı değildir. Liderlik; çalışan memnuniyetini, kalite bilincini ve
firmanın iş performansını ve esnekliğini artırmaktadır. Aynı zamanda çalışan ve müşteri
memnuniyeti, esneklik, üretkenlik, yeni ürün geliştirme, müşteriye zamanında teslimat gibi
konularda gelişmenin önünü açmaktadır [27]. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki hipotez ileri
sürülebilir:
H1: Etkin liderliğin, işletmelerin temel performans sonuçları üzerinde olumlu etkisi vardır.
4.3. İşbirlikleri ve Kaynaklar
İşletmeler, ilişki yönetimini, zorunluluk gösteren bir yönetim işlevi olarak görmelidirler. Çünkü
dünyada her konuda ortaya çıkan değişim ve gelişme, işletme içinde ve dışında amaç ve hedefleri
birbirinden farklı olan grupların ortaya çıkmasına, çevresel faktörlerin işletme faaliyetleri
üzerinde yoğun bir biçimde etkili olmasına neden olmuştur. Günümüzde, toplum ile
etkileşemeyen, insanlarla ilişki kuramayan ve onlardan kopuk bir işletmenin varlığını devam
ettirmesi ve uzun dönemde var olabilmesi düşünülememektedir [28].
Mükemmel organizasyonlar, politika ve stratejilerini ve süreçlerinin etkin bir biçimde
işleyişini destekleyecek biçimde dış işbirliklerini, tedarikçilerini ve iç kaynaklarını planlarlar ve
yönetirler. Planlama sırasında ve işbirlikleri ile kaynaklarını yönetirken organizasyonun,
toplumun ve çevrenin mevcut durumundaki ve gelecekle ilgili gereksinimlerini dengelerler [29].
Mükemmel organizasyonlar, sahip oldukları kıt kaynakları uygun yönetim usulleri ile optimize
ettikleri takdirde bütçelerinde önemli tasarruflar sağlarlar [28]. Bir işletmenin en iyi
performansını ortaya koyması, işbirliği yaptığı kuruluşlarla güvene, bilgi birikiminin
paylaşılmasına ve bütünleşmeye dayalı, karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmasına bağlıdır [29].
Bu bilgilere dayanılarak aşağıdaki hipotez ileri sürülebilir:
H2: İşbirlikleri ve kaynakların etkin yönetiminin, işletmelerin temel performans sonuçları
üzerinde olumlu etkisi vardır.
4.4. Süreçler
İşletmeler en iyi performanslarını, birbiri ile ilişkili tüm faaliyetlerin sistematik bir biçimde
yönetildiği ve planlanan iyileşmeleri ilgilendiren kararların paydaşların görüşlerini kapsayan
güvenilir bilgilere dayanılarak alındığı zaman gösterirler. Bu nedenle mükemmel işletmeler,
politika ve stratejilerini destekleyecek, müşterilerini ve diğer paydaşlarını tam olarak tatmin
edecek ve onlar için katma değerin artmasını sağlayacak biçimde süreçlerini tasarlar, yönetir ve
iyileştirirler [29].
Müşteriye sunulan her mal veya hizmet bir sürecin çıktısı olduğuna göre, bu ürün veya
hizmeti müşteri istek ve beklentilerine uygun ve firma için az maliyetli şekilde çalıştırmak için,
süreci incelemek gerekmektedir. Süreç odaklılık, bir işletmede, üst yönetimin kararlılığı ve
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kaynak ayırması olmadan gerçekleşemez. Ayrıca, işler alışılagelenden farklı biçimde yapılmaya
başlanacağından, süreç-odaklılık, işletmede kültür değişimi gerektirir. Süreçlere atanmış
“sahip”ler (süreç sahibi=process owner) sorumlu oldukları süreci izleyerek denetim altında
tutacaklar ve hedeflenenden sapma veya aksamalar gördüklerinde veya müşteri beklentileri
değiştiğinde, iyileştirme ekipleri kurarak iyileştirme çalışmalarını başlatacaklardır [30].
Süreçleri belirlemek, tanımlamak, performansını izlemek ve iyileştirmek kuruluş içinde
müşteriye katma değer yaratan faaliyetlere odaklanarak toplam etkinliğin artmasını sağlar. İş
süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi, fonksiyonel organizasyonlarda yaşanan; işlerin
sahiplenilmemesi, iletişim güçlüğü, kaynak israfı, işlerin tekrar etmesi gibi darboğazları ortadan
kaldırır. Bu süreçlerin iyileştirilmesi daha fazla etkinlik, verimlilik, esneklik ve kapasite ile daha
kısa çevrim süreleri meydana getirir [31]. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki hipotez ileri sürülebilir:
H3: Süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesinin, işletmelerin temel performans sonuçları üzerinde
olumlu etkisi vardır.
5. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE BULGULAR
5.1. Örneklem Seçimi ve Veri Toplama Tekniği
Saha araştırması kapsamında, İstanbul’da plastik enjeksiyon kalıp tasarımı ve imalatında faaliyet
gösteren “M” firmasında, teorik modelde yer alan bağımsız değişkenlere (liderlik, işbirlikleri ve
kaynaklar ve süreçler) ve bağımlı değişkene (temel performans sonuçları) ilişkin ölçeklerin yer
aldığı bir anket uygulaması yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi, firmada çalışan yönetici ve
işçilerin yer aldığı 58 kişiden oluşmaktadır. Ankete katılanlara ilişkin demografik bilgiler Çizelge
1’de yer almaktadır. Kişisel görüşme yolu ile doldurulan anket formlarından elde edilen veriler,
SPSS 16.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Çizelge 1. Ankete Katılanlara İlişkin Demografik Bilgiler

Unvan

Eğitim
Durumu

Çalışma
Süresi

Karakteristikler

Frekans

İşletme Müdürü
Kalite Şefi
Tasarım Şefi
Satın alma Şefi
İmalat Sorumlusu
Montaj Sorumlusu
İşçi
Üniversite
Lise
Ortaöğretim
1-4 yıl
5-8 yıl
9-12 yıl
13-15
16 yıl ve üzeri

1
1
1
1
3
1
50
4
32
22
37
15
1
3
2
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Yüzde
Değerler
1.7
1.7
1.7
1.7
5.3
1.7
86.2
6.9
55.2
37.9
63.8
25.9
1.7
5.2
3.4
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5.2. Ankette Kullanılan Ölçekler
Ankette kullanılan ölçekler, araştırmanın teorik modeli temel alınarak düzenlenmiştir. Teorik
modelde yer alan bağımsız değişkenlere (liderlik, işbirlikleri ve kaynaklar ve süreçler) ve bağımlı
değişkene (işletmenin temel performans sonuçları) ilişkin ölçek niteliği taşıyan sorular
hazırlanırken, EFQM Mükemmellik Modelinin tavsiye niteliğindeki sorularından uyarlama
yapılmıştır ve EFQM Mükemmellik Modeli El Kitabı’ndan yararlanılmıştır. Buna göre temel
performans sonuçları için 15, işbirlikleri ve kaynaklar için 15, süreçler için 21 ve liderlik için 5
olmak üzere toplam 56 soruluk bir anket formu oluşturulmuştur.
Ölçeklerinin cevaplandırılmasında, (1) kesinlikle katılmıyorum, (2) katılmıyorum, (3)
kararsızım, (4) katılıyorum, (5) tamamen katılıyorum şeklinde 5’li likert ölçeği kullanılmıştır.
5.3. Faktör Analizi ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları
Bağımlı değişkenin ve bağımsız değişkenlerin ilgili faktörlere yüklenip yüklenmediklerini test
etmek amacıyla faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizinde, bağımlı ve bağımsız değişkenler
birlikte analize tabi tutulmuştur. 0,50 ve üzerindeki faktör yükleri oldukça iyi olarak kabul
edilmiştir [32].
Bağımlı ve bağımsız değişkenlere ait faktör analizi gerçekleştirilirken, işbirlikleri ve
kaynaklar ölçeğine ait 4. ve 10. soru, süreçler değişkenine ait 1., 3., 8. ve 15. soru, liderlik
değişkenine ait 1. soru, temel performans sonuçları değişkenine ait 6., 7., 9. ve 11. soru herhangi
bir faktöre yüklenmediği için (0,5’den küçük) analizden çıkarılmıştır. Sonuçta temel performans
sonuçları 11, işbirlikleri ve kaynaklar 13, süreçler 17, liderlik 4 soru ile ölçülmüştür. Bu soruların
analizden çıkarılmasından sonra açıklanan toplam varyans, % 87.138 olarak gerçekleşmiştir.
Değişkenler arasındaki ilişkilerin korelasyon analizinden ve ileri sürülen hipotezlerin
regresyon analizi ile testinden önce, değişkenler güvenilirlik analizine tabi tutulmuştur.
Literatürde, değişkenin güvenilir bir değişken olarak kabul edilmesi için güvenilirlik katsayısının
0.70 ve üzeri olması gerektiği görüşü kabul edilmiştir [33]. Değişkenlere ilişkin güvenilirlik
analizinde Cronbach Alfa (α) güvenilirlik katsayıları hesaplaması sonucunda bütün değişkenlerin
güvenilirliklerinin Çizelge 2’de görüldüğü gibi literatürde kabul gören 0.70’in üzerinde olduğu
tespit edilmiştir.
Çizelge 2. Güvenilirlik Analizi Sonuçları
Değişkenin Adı

Soru Sayısı

Güvenilirlik
Katsayısı (α)

Liderlik

4

0.839

İşbirlikleri ve Kaynaklar

13

0.773

Süreçler

17

0.879

Temel Performans Sonuçları

11

0.855

5.4. Korelasyon Analizi Sonuçları
Bağımlı ve bağımsız değişkenlere ait pearson korelasyon katsayıları, ortalama ve standart sapma
değerleri Çizelge 3’te görülmektedir. Korelasyon analizinde bağımlı değişkenin, bağımsız
değişkenler ile olan ilişkisi değerlendirilmiştir. Buna göre temel performans sonuçları (TPS)
bağımlı değişkeninin, liderlik (LDR), işbirlikleri ve kaynaklar (İBK) ve süreçler (SRÇ)
değişkenleri ile p<0,01 anlamlılık seviyesinde ve pozitif yönde ilişkili olduğu görülmektedir. En
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yüksek korelasyonun, temel performans sonuçları ile işbirlikleri ve kaynaklar arasında (0,780), en
düşük korelasyonun ise işbirlikleri ve kaynaklar ile liderlik değişkenleri arasında olduğu tespit
edilmiştir (0,470).
Çizelge 3. Değişkenlere Ait Korelasyon, Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
ORTALAMA

STD SAPMA

TPS

LDR

İBK

TPS

3,2821

,78825

1.000

LDR

3,7500

,88109

,547**

1.000

İBK

3,5385

,60792

,780**

,470**

1.000

SRÇ

3,4361

,70425

,758**

,551**

,775**

SRÇ

1.000

** Korelasyon 0,01 seviyesinde anlamlı (Çift yönlü)
LDR: Liderlik İBK: İşbirlikleri ve Kaynaklar SRÇ: Süreçler TPS: Temel Performans Sonuçları
5.5. Regresyon Analizi Sonuçları
Bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi bulabilmek amacıyla çoklu doğrusal
regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma modeli ile ilgili regresyon analizinin matematiksel
modeline ait bu denklem aşağıda gösterilmiştir.
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε
Burada Y, temel performans sonuçlarını, Xi’ler bağımsız değişkenleri, βk’lar beta
regresyon katsayılarını, ε ise hata değerini göstermektedir. Aynı şekilde X1, liderlik; X2,
işbirlikleri ve kaynaklar ve X3, süreçler değişkenlerini temsil etmektedir.
Regresyon analizi sonucunda, bağımsız değişkenin beta katsayısı ve anlamlılık
seviyesine göre ortaya atılan hipotez kabul yada red edilecektir. Temel performans sonuçları
bağımlı değişkenine ait regresyon analizi sonuçları, Çizelge 4'te görülmektedir.
Çizelge 4. Bağımlı ve Bağımsız Değişkenlere Ait Regresyon Analizi Sonuçları

Bağımlı Değişken: TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI
F = 39,137 ***
Adjusted R2 = 0,69
Standardize edilmiş
Beta
Liderlik
,156*
İşbirlikleri ve Kaynaklar
,466***
Süreçler
,312**
*** 0,001 seviyesinde anlamlı (tek yönlü)
** 0,01 seviyesinde anlamlı (tek yönlü)
* 0,05 seviyesinde anlamlı (tek yönlü)
Bağımsız Değişkenler
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Anlamlılık
,047
,000
,009
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Çizelge 4’te de görüldüğü gibi, regresyon modeline ait değerler, p<0.001, F = 39,137 ve
Adjusted R2 = 0,69 olarak belirlenmiştir. Bu değerler dikkate alındığında, modele dâhil edilen
değişkenlerin temel performans sonuçları bağımlı değişkenini iyi bir derecede açıkladığı
görülmektedir ve modelimiz istatistiksel olarak yüksek bir anlamlılık seviyesine sahiptir. Buna
göre temel performans sonuçları, % 69’luk bir oranla modele dâhil ettiğimiz bağımsız
değişkenler tarafından açıklanmaktadır. Geriye kalan, % 31’lik kısım ise hata terimi vasıtasıyla
modele dâhil etmediğimiz bağımsız değişkenler tarafından açıklanmaktadır.
Çizelge 4 incelendiği zaman, p<0.001 anlamlılık seviyesinde ve en yüksek beta değeri
(0,466) ile işbirlikleri ve kaynaklar değişkeninin işletmenin temel performans sonuçları üzerinde
güçlü bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuç, işbirlikleri ve kaynakların etkin
yönetiminin, işletmelerin temel performans sonuçları üzerinde olumlu etkisi olduğunu ifade eden
H2 hipotezini desteklemektedir. Süreçler değişkeni, temel performans sonuçlarını p<0.01
anlamlılık seviyesinde ve 0,312 beta değeri ile pozitif yönde etkilemektedir. Bu sonuç, süreçlerin
etkin bir şekilde yönetilmesi, işletmelerin temel performans sonuçları üzerinde olumlu etkisi
olduğunu ifade eden H3 hipotezini desteklemektedir. Benzer şekilde, liderlik değişkeni, temel
performans sonuçlarını p<0.05 anlamlılık seviyesinde ve 0,156 beta değeri ile pozitif yönde
etkilemektedir. Bu durumda, etkin liderliğin, işletmelerin temel performans sonuçları üzerinde
olumlu etkisi olduğunu ifade eden H1 hipotezi desteklenmektedir.
Bu sonuçlara göre, geliştirilen hipotezlerin üçü de istatistiksel olarak anlamlı olduğu
için kabul edilmiştir.
6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
EFQM Mükemmellik Modeli temel alınarak oluşturulan model kapsamındaki değişkenler
(liderlik, işbirlikleri ve kaynaklar, süreçler) işletmenin temel performans sonuçlarını önemli
ölçüde etkilemektedir. İşletmenin başarısı için işletme işbirliklerinin, kaynaklarının etkili bir
süreçle ve etkin bir liderlikle yönetilmesi gerekmektedir.
Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; p<0.001 anlamlılık seviyesinde ve en yüksek
beta değeri (0,466) ile işbirlikleri ve kaynaklar değişkeninin temel performans sonuçları üzerinde
güçlü bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Katma değer yaratacak tedarik zinciri
işbirliklerinin oluşturulması, işbirliği yapılan işletmelerle sürekli bilgi birikiminin paylaşılması,
işletme kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması, gelişen teknolojiden etkin bir şekilde
yararlanılması, atıkların azaltılması ve geri dönüşümlerinin sağlanması ve malzeme stoklarının
optimum düzeyde olmasının sağlanması işletmenin temel performans sonuçlarını
iyileştirmektedir.
Çalışmadan, süreçler değişkeninin, temel performans sonuçlarını p<0.01 anlamlılık
seviyesinde ve 0,312 beta değeri ile pozitif yönde etkilediği sonucu çıkmıştır. Bu sonuca göre,
firmanın iş süreçlerini tasarlaması, iyileştirmesi, periyodik olarak süreçlerini revize etmesi,
müşterilerin gereksinim ve beklentilerine cevap verebilecek yeni ürün ve hizmetlerin tasarlanması
ve geliştirilmesi, satışların, servis hizmetlerinin ve diğer müşteri ilişkilerinin izlenmesi işletmenin
temel performans sonuçlarını olumlu olarak etkilemektedir.
Liderlik ile temel performans sonuçları arasında olumlu bir ilişkinin olduğunun tespit
edilmesi bu çalışmadan elde edilen diğer bir sonuçtur. Bundan dolayı, liderlerin işletme yönetim
sisteminin oluşturulmasında, bu sistemin yaşama geçirilmesinde ve sürekli olarak iyileştirilmesi
çalışmalarında kişisel olarak rol almaları, müşterilerle, işbirliği yapılan kuruluşlarla ve toplumun
temsilcileri ile ilişkileri yürütmeleri, mükemmellik kültürünü, kuruluşun çalışanları ile
sağlamlaştırmaları durumunda işletmenin temel performans sonuçları olumlu bir şekilde
iyileşecektir. Buradan elde edilen sonuçlar, Bou-Llusar, Escrig-Tena, Roca-Puig ve diğerleri
(2009), Emanet (2007) ve Calvo-mora, Leal ve Roldán (2005) tarafından yapılan araştırmaların
sonuçları ile paralellik göstermektedir.
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Çalışmadan elde edilen bu sonuçlar, saha araştırmasında yer alan işletmeye özgü
olmakla birlikte, araştırma sonuçları ile paralellik gösteren ve yukarıda belirtilen çalışma
sonuçlarına da dayanarak, M işletmesi ile aynı sektörde yer alan diğer işletmelerin de, iş
süreçlerini politika ve stratejilerine uygun olarak, işbirlikleri ve kaynaklarını da bir lider
vasıtasıyla verimli bir şekilde yönettikleri zaman, temel performans sonuçlarında (Pazar payı, kar
seviyeleri, ürünleri pazara sunum süresi, çalışan başına satışlar, tedarikçi sayısında azalış,
tedarikçi ilişkileri, proses verimliliği, bakım giderlerindeki azalma, verimli proje sayısındaki artış,
iyileştirme çalışmaları sayısındaki artış, bina, ekipman ve malzemelerden yararlanma
oranlarındaki artış, işbirlikleri ile yapılan çalışma sayılarındaki artış v.b) olumlu bir iyileşme
olacağı ve bu iyileşmenin o işletmelerin güçlü rekabet koşullarında varlıklarını sürdürmelerini
sağlayabileceği kanısına varılmıştır.
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ABSTRACT
Many applications in the CAD/CAM area utilize polygonal surface models. An effective and rapid algorithm, which
maintains the model structure and reduces the number of polygons within specified limits, provide significant
advantages in CAD/CAM applications. An algorithm based on Singular Value Decomposition was developed
intending tool-path calculation for surface simplification and the results were analyzed.
Singular Value Decomposition was applied to polygonal surface models formed by regular grid points. Singular
Value Decomposition reduced three dimensional problem to a two dimensional state. As a result the problem was
simplified; an effective and rapid data reduction was conducted. This data reduction was conducted considering the
parameters utilized during tool-path calculation. Consequently, accelerated tool path calculation and optimal
formation of tool path points were realized as long as the desired machining results were assured.
A software application was developed as an executable model in Matlab. The results of this executable model were
compared with the results of well known commercial software used in CAM applications. The results showed that the
algorithm reduced the surface data in an effective and rapid way but also showed that its effectiveness depended on
surface shape.
Keywords: Polygonal surface simplification, singular value decomposition, Z-map.

DÜZENLİ NOKTA YAPISINA SAHİP GEOMETRİK MODELLERİN YÜZEY VERİLERİNİN
AZALTILMASI
ÖZET
CAD/CAM alanındaki birçok uygulama karmaşık poligonal yüzey modelleri kullanmaktadır. Modelin yapısının
korunarak belirli bir tolerans dâhilinde poligon sayısının azaltılıp basitleştirilmesine yönelik verimli ve hızlı bir
yöntem CAD/CAM uygulamalarında önemli avantajlar sağlayacaktır. Bu doğrultuda, tekil değerlere ayrıştırma
yöntemine dayalı, takım yolu hesabına yönelik, düzenli ağ noktalarından oluşan yüzey modellerin verilerini azaltan
bir yöntem geliştirilmiş ve sonuçları irdelenmiştir.
Tekil değerlere ayrıştırma yönteminin düzenli ağ noktalarından oluşan poligonal yüzey modeller üzerine uygulaması
yapılmıştır. Tekil değerlere ayrıştırma işlemi, 3 boyutta incelenen problemin 2 boyuta indirgenmesini sağlar. Bunun
sonucunda problem basitleşerek, verimli ve hızlı bir veri azaltma işlemi yapılabilmektedir. Veri azaltma işlemi, takım
yolu hesabında kullanılacak parametreler göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Bu sayede, takım yolu hesabının
hızlanması ve takım yolu noktalarının optimum şekilde oluşarak, işleme sonucunun istenilen özelliklerde olması
mümkün olmaktadır.
Yöntemin uygulamalarının yapılabilmesi için Matlab ortamında bir yazılım geliştirilmiştir. Yöntem, deneysel
çalışmalar ile test edilmiş ve elde edilen sonuçlar yaygın kullanılan ticari CAM yazılımlarından biri ile
karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, yöntemin hızlı ve verimli bir şekilde yüzey verilerini azaltabildiğini fakat
etkinliğinin yüzey formuna bağlı olduğunu göstermiştir.
Anahtar Sözcükler: Poligonal yüzey basitleştirme, tekil değerlere ayrıştırma, Z-map.
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1. GİRİŞ
Yüzeylerin sadeleştirilmesi, son yıllarda çok daha detaylı modellerin oluşturulmasının mümkün
olmasıyla birlikte önem kazanmıştır. Sadeleştirme işlemi ile verinin saklanması, aktarımı,
hesaplanması ve gösterimi daha verimli olmaktadır. Özellikle bilgisayar destekli üretim için takım
yolu oluşturma gibi yoğun hesaplama gerektiren işlemlerde, hesaplama zamanlarında önemli
azalmalar sağlanırken, gerekli işlem gücü ve hafıza alanı ihtiyacı önemli ölçüde düşmektedir. Bu
sayede çok daha hassas takım yollarının zaman kayıpsız hesaplanabilmesi mümkün olmaktadır.
Geleneksel nokta azaltma yöntemleri yerine, yüzeylerin daha az veri ile farklı bir yöntem
kullanılarak yeterli hassasiyette tanımlanması ve bu veriler üzerinden takım yolu hesaplanması
amaçlanmaktadır.
Literatürdeki çoğu yöntem, 3 boyutlu poligonal modellerin sadeleştirilmesi için
geliştirilmiştir. Bu çalışmada farklı olarak, nokta azaltma işleminden önce Z-map modeli, tekil
değerlere ayrıştırma (TDA) yöntemi kullanılarak bileşenlerine ayrılmıştır. Yöntemdeki amaç,
tekil vektörlerin yüzey bileşenleri üzerinde karakteristik bir özellik ifade etmesinden
faydalanarak, yüzeyde nokta azaltma işleminin eğride nokta azaltma işlemine dönüştürülerek
basitleştirilmesidir.
Ayrıca, poligonal yüzey sadeleştirme yöntemleri çoğunlukla, bilgisayar grafiği ve
bilgisayar destekli tasarım konularındaki sorunların çözümüne yönelik geliştirilmişlerdir.
Günümüzde çoğu modern CAM yazılımı poligonal yüzey modellere dayalı olarak çalışmaktadır.
Oluşturulan takım yolları, hesaplamanın yapıldığı poligonal yüzeyin yapısından doğrudan
etkilenirler. Bu nedenle poligonal yüzeyler üzerinde yapılacak veri azaltma gibi yapısal
değişiklikler, takım yolunun özelliklerini etkilemektedir. Poligonal yüzeyler üzerinde veri azaltma
işlemi yapılırken, CAM’e yönelik ihtiyaçların da göz önüne alınması, çok daha kaliteli takım
yollarının elde edilmesini sağlar.
2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Detaylı geometrik modellerin oluşturulması veri azaltma ihtiyacını ortaya çıkarmış ve bu amaçla
eğri ve yüzeylerde veri azaltmaya yönelik çeşitli yöntemler geliştirilmiştir.
En bilinen eğri sadeleştirme yöntemi olan Douglas–Peucker [1] Algoritması, eğrinin ilk
ve son noktasından geçen bir doğru oluşturup, eğrinin bu doğruya en uzak konumdaki noktasını
bulur. Bulunan nokta ile doğru arasındaki mesafe istenilen sapma miktarından küçük ise
algoritma yaklaşımı durdurur, eğer büyük ise bu noktadan ilk ve son noktalara birer doğru çizerek
ilk doğruyu ikiye böler. İstenilen hata toleransı yakalanıncaya kadar algoritma, doğruları en uzak
noktadan bölmeye devam eder. Yöntemin bölme noktasını bulması en çok hesaplama gerektiren
bölüm olduğundan Hershberger ve Snoeyink [2], Douglas–Peucker Algoritması’nın bölme
noktası seçim yöntemini iyileştirmişlerdir ve bölme noktasının sadece dışbükey bölgede olacağını
göstermişlerdir. Wu ve Marquez [3] ise Douglas–Peucker Algoritması ile eğrinin kendini
kesmeyecek şekilde basitleştirilmesini sağlamışlardır.
Eğrilerin basitleştirilmesine göre daha zor bir problem olan yüzeylerin
basitleştirilmesine yönelik geliştirilen algoritmalar genel olarak, uyarlanabilir alt bölümleme,
nokta atma, yeniden örnekleme veya bunların birleşimi şeklinde sınıflandırılabilir.
Schmitt ve Barsky’nin [4] geliştirdiği yöntem, üç boyutlu tarayıcıdan alınan noktalar
üzerinde kaba bir yaklaşım yüzeyi oluşturur ve ardışık adımlar ile yaklaşımın kötü olduğu
bölgeleri iyileştirir. Yöntem başlangıç yüzeyi olarak, parametrik parçalı bikübik Bernstein-Bezier
yüzeyini kullanır. Başlangıç yüzeyi ile mevcut noktalar arasında hata kontrolü yapılır ve
belirlenen hata toleransından daha büyük bir değer elde edildiğinde yüzey dört parçaya ayrılır.
Yöntem, istenilen hata toleransı yakalanıncaya kadar yüzeyleri dörde böler. DeHaemer ve Zyda
[5], Schmitt’in bikübik yüzeylere uyguladığı uyarlanabilir alt bölümleme yöntemini, benzer
şekilde poligonal yapıdaki yüzeylere uygulamışlardır.
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Hinker ve Hansen [6] geometrik optimizasyon çalışmasında, yaklaşık aynı düzlemdeki
poligonların temizlenmesini önermişlerdir. Yaklaşık aynı düzlemdeki poligonların daha az sayıda
poligon ile değiştirilmesi modelin görünümünü etkilememektedir. Ancak yüksek eğriliğe sahip
modeller geniş alanlarda aynı düzlemde poligonlar içermez. Algoritmada basitleştirilen modelin
köşe noktaları, orijinal modelin köşe noktalarının alt kümesidir. Bu sayede köşe noktalarının
taşıdığı bilgiler işlem sırasında değişmeden kalabilmektedir.
Hamann’ın [7] yöntemi, eğriselliğine göre üçgenlerin sınıflandırılıp, en düşük eğriliğe
sahip olanların kaldırılmasına dayanmaktadır. Yöntem, her köşe noktasının lokal eğrisellik
değerinden, eğrisellik ortalamasını alarak üçgenin ağırlık değerini belirler. En düşük ağırlık
değerine sahip üçgen, nokta ile değiştirilir. Kaldırılan üçgene komşu üçgenler de kaldırılarak
bunların köşe noktaları ile değiştirilen nokta arasında yeni üçgenler oluşturulur.
Turk’un [8] yöntemi, kullanıcının belirlediği köşe noktası sayısına göre modelin
yeniden oluşturulmasına dayanmaktadır. Yöntem, model yüzeyleri üzeride kullanıcının belirlediği
sayıda köşe noktası oluşturur. Sonraki adımda noktalar, aralarındaki itme kuvvetlerine bağlı
olarak model üzerinde düzgün dağılımlı olacak şekilde taşınır. Dağıtılan noktalar ile orijinal
modelin köşe noktaları kullanılarak yeniden üçgenselleştirme yapılır. Daha sonra orijinal üçgenler
kaldırılır. Algoritma, keskin kenarlar içeren modeller yerine eğrisel yüzeyler içeren modellerde
daha başarılıdır.
Schroeder, Zarge ve Lorensen [9], her adımda sınırlar üzerinde yer almayan
noktalardan, komşularının oluşturduğu ortalama düzleme yakın olanların kaldırılmasını
önermişleridir.
Hoppe vd. [10] optimizasyonu yönteminde, enerji fonksiyonun minimize edilmesini
sağlayacak şekilde ağ oluşturulmasını önermişlerdir. Enerji fonksiyonu, kenar kaldırma, kenar
bölme veya kenar değiştirme işlemleri kullanılarak minimize edilir.
Kavlin ve Taylor’ın [11] yöntemi, model üzerinde bir süperyüz oluşturup komşu yüzleri
verilen sınır toleransı içinde mümkün olduğunca bu süperyüze eklemeye çalışır. Öncelikle
algoritma, süperyüz oluşumu için bir kaynak yüz seçer ve komşu yüzleri bu kaynak yüze
eklemeye çalışır. Eğer komşu yüz, uyumluluk ve hata şartlarını karşılıyorsa süperyüze eklenir.
Süperyüz daha fazla büyüyemeyecek duruma geldiğinde algoritma yeni bir kaynak yüz seçer.
İkinci aşamada, oluşan süperyüzün kırıklı kenarları, hata toleransı dahilinde düzleştirilir. Son
adımda, tüm süperyüzler üçgenleştirir.
Eck vd. [12] wavelett yöntemini kullanmışlardır. Algoritma ilk adımda, orijinal ağı
bölgelere ayrılır. Bunun için, gelişigüzel tek bir yüz seçilir ve artımsal olarak komşu üçgenler bu
temel yüze eklenir. Sonraki adımda, bölge sınırlarında sürekli olacak şekilde tüm bölgelerde,
wavelett tanımlaması için parametrik hale dönüştürme yapılır. Son aşamada ise, ağa ait tüm
bölgeler tekrarlamalı olarak bölümlenir. Her bölümleme adımında, bir üçgen dört üçgene bölünür.
Bölümleme işlemi belirlenen hata toleransı elde edilinceye kadar devam eder.
Garland ve Heckbert [13] köşe noktası çiftlerinin birleştirilmesine dayalı yüzey
sadeleştirme algoritması geliştirmişlerdir. Köşe noktası çiftlerinin birleştirilmesi, kenar kaldırma
işleminin genelleştirilmiş halidir. Bu yöntemde köşe noktalarının bir kenar ile birbirine bağlı
olması gerekmemektedir. Bu nedenle manifold olmayan poligonal modeller de desteklenir.
3. MODELİN DÜZENLİ NOKTALARDAN OLUŞAN AĞ İLE TANIMLANMASI
CAD/CAM’de kullanılan yüzey modelleme yöntemleri genel olarak “parametrik” ve “parametrik
olmayan” olarak ikiye ayrılabilir. Parametrik yüzey formlarından yaygın olanlarından biri
NURBS (Non-Uniform Rational Bezier-Spline)’dır. Yaygın kullanılan parametrik olmayan yüzey
modelleme yöntemleri ise poligonal yüzey, Z-map ve bunların farklı formlarıdır. Her
matematiksel yöntem kullanıldığı uygulamalara göre avantaj ve dezavantajlar içermektedir.
Özellikle CAD uygulamalarında parametrik yüzey yöntemleri avantajlar içermektedir Ancak
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takım yolu oluşturma gibi özel hesaplamalarda, parametrik olmayan yüzey formları daha
avantajlıdır.
Z-map modeli, parametrik olmayan yüzey modellemenin özel bir formudur ve XY
düzlemindeki ağ noktalarına karşılık gelen yükseklik değerlerini içeren iki boyutlu bir dizedir
(Şekil 1.). Z-map modeli takım yolu hesaplama, takım yolu doğrulama ve simülasyonu, CAPP
(Computer-Aided Process Planning) gibi alanlarda yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Şekil 1. Ağ noktalarından Z-map oluşturulması [14]
Basit veri yapısı sebebiyle yüzey üzerinde yapılacak değişiklik ve hesaplamalar için Zmap oldukça iyi bir yüzey tanımlama formudur. Ancak dezavantajı, özellikle yüksek hassasiyet
gerektiren uygulamalarda çok yüksek hafıza ve hesaplama süresi gerektirmektedir. Örneğin 0.05
birim hassasiyette 1000x1000 birimlik bir XY alanında, her bir ağ noktası için 4 bayt’lık veri
depolandığında, tüm model 1,49 GB’lık depolama alanı gerekmektedir. Bu nedenle, çok yüksek
hassasiyet gerektiren modeller ve çok geniş XY alanlarında uygulanmasının güç olmasından
dolayı, Z-map modeli üzerinde yapılacak veri azaltma işlemi yöntemin daha geniş bir kullanım
alanı bulmasını sağlayacaktır.
4. TEKİL DEĞERLERE
KULLANIMI

AYRIŞTIRMANIN

VERİ

AZALTMAYA

YÖNELİK

Genel bir mxn elemandan oluşan reel A matrisi, aşağıdaki şekilde üç ayrı matrisin çarpımı
şeklinde ayrıştırılabilir;
Amxn = Umxm Smxn VTnxn

(1)

Burada U ve V ortogonal matrislerdir. U matrisinin kolonları sol, V matrisinin kolonları
ise sağ tekil vektörleri içerir. S ise diyagonal matristir ve tekil değerleri içerir.
Köşegen S matrisinin belirli bir elemandan sonraki değerleri sıfıra çok yaklaştığından,
uygulamalarda ayrışmış U, S ve V matrislerinin tüm değerlerinin kullanımı yerine hız, depolama
alanı ve hesaplama miktarı bakımından ayrıştırma işleminin azaltılmış hali uygulanabilir. U
matrisinin sadece r adet kolon vektörleri ve buna karşılık gelen VT satır vektörleri hesaplanır.
Geriye kalan U ve VT kolon vektörleri hesaplanmaz. Bu da tüm ayrışma matrisinin
hesaplanmasına göre önemli miktarda hız ve ekonomiklik sağlar.
B = Ur Sr VTr

(2)

p = min(m, n) olmak üzere, r değerinin p değerinden küçük olması durumunda elde
edilen B matrisi orijinal A matrisine çok yakın olacaktır. r değeri p’ye yaklaştıkça B matris
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değerleri orjinal A matris değerlerine yaklaşır. Bu durumda Ur matrisi mxr, Sr matrisi rxr
diyagonal ve VTr matrisi rxn olacaktır.
A matrisi mxn adet eleman içerirken, ayrıştırılan matrislerden r adet terim
kullanılmasıyla hesaplanan B matrisinin tanımlanması için toplam (r x (m+n) + 1) adet eleman
kullanılacaktır. r, gerekli hassasiyeti sağlayacak minimum değer olarak seçildiğinde hesaplamalar
için gerekli veri miktarında önemli miktarda azalmalar olacaktır.
5. DÜZENLİ YÜZEY VERİLERİNİN TAKIM YOLU HESAPLAMASINA YÖNELİK
OLARAK AZALTILMASI KONUSUNDA YENİ BİR YAKLAŞIM
4. bölümde verilen, (2) nolu denklem açık şekilde yazılıp incelenebilir.

⎡ u11
Bmxn = ⎢ u 21
⎢
⎢ ...
⎢
⎣u m1

u12
u 22
...
...

⎡ u11 ⎤
Bmxn = ⎢ u 21 ⎥
⎢ ⎥ s [v
⎢ ... ⎥ 1 11
⎢ ⎥
⎣u m1 ⎦
⎡ u1r ⎤
. ⎢u 2r ⎥
⎢ ⎥ s [v
⎢ ... ⎥ r 1n
⎢ ⎥
⎣u mr ⎦

v2n

... u1r ⎤ ⎡ s1 0
... u 2 r ⎥⎥ ⎢⎢ 0 s 2
... ... ⎥ ⎢... ...
⎥⎢
... u mr ⎦ ⎣ 0 0

v 21

0 ⎤ ⎡ v11
... 0 ⎥⎥ ⎢⎢v 21
... ... ⎥ ⎢ ...
⎥⎢
... s r ⎦ ⎣ v r1

...

⎡ u12 ⎤
⎢u ⎥
22
... v r1 ] + ⎢ ⎥ s 2 [v12
⎢ ... ⎥
⎢ ⎥
⎣u m 2 ⎦

v12
v 22
...
...

v 22

... v1n ⎤
... v 2 n ⎥⎥
... ... ⎥
⎥
... v rn ⎦

T

(3)

... v r 2 ] + ...

(4)

... v rn ]

Bmxn = U 1 S1V1T + U 2 S 2V2T + … + U r S rVrT

(5)

Bmxn = B1 + B2 + … + Br

(6)

Matrisin tanımladığı yüzey yapısını, bir yönde U diğer yönde de V sütun matrisleri
oluşturmaktadır. Aynı zamanda U ve V her iki doğrultuda yüzey karakteristiğinin özelliklerini
taşımaktadır. Bunun sonucunda her bir üç boyutlu matris bileşeni, 2 boyutlu U sütun ve V satır
matrisleri ile tanımlanabilmektedir.
Bunun sağladığı avantaj, 3 boyutlu problemin, 2 boyutlu hale indirgenebilmesidir.
Böylece karmaşık yüzey problemlerini, daha basit olan eğri problemi haline getirmek mümkün
olmaktadır. TDA işleminin kullanımı ile orijinal matrisin her bir bileşeni, 2 boyutta
incelenebilecek çok daha basit bir yapıya sahip olabilmektedir. Bu sayede çalışmanın konusu olan
veri azaltma işlemi, yüzey üzerinde 3 boyutlu nokta azaltma yerine, çok daha basit olan 2 boyutlu
eğri üzerinde nokta azaltma işlemi şeklinde uygulanabilir. Ayrıca, tekil değer ve vektörlerin
tamamı yerine bir bölümünün kullanılması da Z-map modelinin daha az veri ile tanımlanmasını
sağlamaktadır.
3 boyutlu model üzerinde doğrusal enterpolasyon ile oluşturulmuş 3 eksen bir takım
yolu, takımın referans noktasının üzerinde gideceği noktaların birbirine bağlanması ile elde edilir
(Şekil 2.). İşleme sonucunda elde edilecek modelin yüzey kalitesi ve toleransı bu noktaların
sıklığı ve dağılımından etkilenir. Yüzey kalitesini ve toleransını etkileyen iki temel parametre
takım yolu adımı ve nokta aralığıdır. Takım yolu noktalarını birbirine bağlayan doğrular ile parça
yüzeyi arasındaki sapma, dışbükey bölgelerde yüzeye dalmaya, içbükey bölgelerde ise talaş
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bırakmaya neden olur. Kabul edilebilir dalma ve talaş bırakma miktarları sırasıyla iç tolerans ve
dış tolerans olarak adlandırılır. Formlu yüzey işlemede, adım uzunluklarının tolerans limitlerini
aşmayacak şekilde olabildiğince büyük olması istenir.

Şekil 2. İç ve dış tolerans

Küre takım için, iç tolerans değerlerine bağlı olarak takım merkezinin bulunduğu iki
nokta arası bir dairesel yay ile tanımlandığında, dışbükey bölgede kabul edilebilir maksimum
nokta aralığı aşağıdaki formül ile hesaplanabilir [15].
(7)

l i = 2 2t i (R + r) − t i2

Burada li dışbükey nokta aralığı, R takımın ilerleme yönündeki yüzey eğrilik yarıçapı, r
takım yarıçapı, ti iç toleransı ifade etmektedir. Benzer şekilde içbükey bölgede kabul edilebilir
maksimum nokta aralığı aşağıdaki formül ile hesaplanabilir.
(8)

l o = 2 2t o (R − r) − t o2

Burada to dış toleransı ifade etmektedir.
Z-map modeli kurulurken seçilecek adım değeri, bulunan iç ve dış nokta aralıklarından
en küçüğü olarak seçildiğinde, hedeflenen yüzey toleransı elde edilebilir. Takım yolu hesabında
kullanılacak Z-map modelinin nokta sıklığının, istenilen tolerans miktarına bağlı olarak
hesaplanabilen içbükey ve dışbükey bölgede kabul edilebilir maksimum nokta sıklığından daha
fazla olması gerekmez. CAM işlemlerine yönelik olarak, Z-map modelinin gereksiz noktalarının
atılarak, takım yolu hesabında gerekli olacak nokta sıklığına indirgenmesi, takım yolu
hesaplamasını oldukça kolaylaştıracaktır
Z-map matrisi, tekil değerlere ayrıştırma yöntemi kullanılarak bileşenlerine
ayrıldığında, U ve V tekil vektörleri, X ve Y eksen doğrultularında yüzeyin formunu
oluşturmaktadır. U ve V tekil vektörlerinin eleman sayıları düşürülerek, tekil vektörlerin
tanımladığı yüzeyin verileri azaltılabilir. Takım yolu hesaplamasına yönelik olarak, toleransa
bağlı yeni adım değeri kullanılarak tekil vektörler üzerinde yeni bir nokta dağılımı oluşturulabilir.
Şekil 3.’te örnek bir tekil vektör üzerinde orijinal noktalar (1, 2, 3,…) ve belirlenen yeni adım
değerine göre oluşturulan noktalar (1´, 2´, 3´,…) gösterilmektedir. Şekilde 16 nokta, 11 noktaya
düşürülmektedir.
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Şekil 3. Örnek bir tekil vektör üzerinde azaltılmış noktaların dağılımı

Hesaplanan yeni noktalardan oluşan U ve V tekil vektörleri ve S matrisi yeniden
çarpılarak, orijinal Z-map matrisinin azaltılmış hali elde edilir. Azaltma işlemi sadece 2 boyuta
hesaplandığından, yöntem oldukça hızlı bir şekilde sonuca ulaşabilmektedir.
6. UYGULAMA

Teorik alt yapısı kurulan yöntemin uygulamalarının yapılabilmesi için, Matlab ortamında bir
program geliştirilmiştir. Matlab ortamını tercih edilmesinin sebebi, matris işlemlerinin kolaylıkla
yapılabilmesi ve hesaplama hızının yüksek oluşudur. Matlab ortamında geliştirilen program dört
ayrı alt programdan oluşmaktadır. İlk aşamada dışarıdan alınan, yüzey üzerine iz düşürülmüş
noktaların koordinatlarını içeren veri dosyası okunarak, buradaki ağ noktaları karışık sırada dahi
olsalar sıralanarak düzenli Z-map matrisi oluşturulmaktadır.
İlk aşamada ayrıca, 3 boyutlu model üzerinde en küçük ve en büyük yarıçap değerleri,
istenilen tolerans değerleri gibi bilgiler programa girilmektedir. Bu girdilere göre yazılım model
üzerinde takım yolu hesabında ihtiyaç duyulacak en küçük adım değerini hesaplayıp kullanıcıya
önerir ve bu durumda elde edilecek veri azaltma yüzdesini hesaplar.
İkinci aşamada oluşturulan Z-map matrisi, TDA yöntemi kullanılarak bileşenlerine
ayrılmaktadır. Oluşan U ve V matrislerinin sadece belirli bir sayıda sütunu kullanılarak daha az
veriyle model tanımlanabilir hale getirilmektedir. Aynı zamanda, bileşenlerine ayrışmış matrisin
yapısındaki özel durumu kullanarak, orijinal model üzerinde üç boyutlu olarak hesaplanması
gereken veri azaltma işlemi, U ve V tekil vektörleri üzerinde iki boyutta incelenebilmektedir.
Bunun sonucunda veri azaltma işlemi daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.
Kullanılacak tekil değer ve vektör sayısının seçimi elde edilebilecek toleransı
etkilemektedir. Bunun için yazılımda, her tekil değer ve vektör adımında modeli tanımlayan
matrisin değişimi gözlenmiş ve değişim miktarı toleransın altında kaldığında döngü
durdurulmuştur. Bu sayede, sadece gerekli sayıda tekil değer ve vektör kullanımı sağlanmıştır.
Üçüncü bölümde, U ve V tekil vektörleri üzerinde istenilen oranda veri azaltma işlemi
yapılmaktadır. Veri azaltma işlemi sonunda tekil vektörler tekrar çarpılarak basitleştirilmiş Z-map
matrisi elde edilir. Aynı zamanda veri azaltma yapılmamış tekil değerler de çarpılarak hata
kontrolü için orijinal matris tekil değerler üzerinden yeniden hesaplanmaktadır.
Dördüncü ve son bölümde, Z-map matrisindeki noktalardan üçgenleştirme işlemi ile
poligonal yüzey elde edilmektedir. Takım yolu hesaplamada kullanılacak çoğu CAM yazılımı
genellikle stl, raw gibi poligonal yüzey formatlarını desteklemektedir. Noktalar, her üç nokta bir
üçgen oluşturacak şekilde raw dosya formatında kaydedilmektedir. Yüzey yapısına etkisi olan
üçgenlerin yönelimi kullanıcı tarafından seçilebilmektedir. Çalışmada yapılan uygulamalarda, en
iyi sonucu veren yöntem üçgenlerin parça merkezine doğru yönelmesi olmuştur. Kaydedilen
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poligonal yapıdaki yüzey Hypermill yazılımına aktarılarak üzerinde takım yolu hesaplaması
yapılmıştır.
Literatürdeki çalışmalarda, çoğunlukla geometrik olmayan yüzeylerden oluşmuş
karmaşık formlu modeller (insan yüzü veya çeşitli hayvan figürleri gibi) üzerinde uygulamalar
görülmektedir. Bu nedenle yöntemin uygulaması, karmaşık formlu yüzeylerden oluşan bir model
üzerinde yapılmıştır.
Şekil 4.’te görülen model 100x120x30 mm ölçülerinde olup, orijinal haliyle 0,5 mm
düzenli nokta aralığına sahip bir Z-map matrisi ile tanımlanmıştır (Şekil 5.).

Şekil 4. Orijinal model

Şekil 5. Z-map modeli

Örnekteki model için ince işlemede istenilen iç ve dış tolerans değeri 0,05 mm olarak
kabul edilmiştir. İşlemede kullanılacak olan Ø6 mm küre uçlu kesici takım ve 0,05 mm iç ve dış
tolerans değeri göz önüne alındığında, önerilen nokta aralığı 0,773 mm olarak hesaplanır. 0,5 mm
nokta aralığına sahip orijinal Z-map modeli, bir doğrultuda 241, diğer doğrultuda 201 nokta
olmak üzere toplam 48.441 nokta içermektedir. Model 0,773 mm nokta aralığına sahip olacak
şekilde basitleştirildiğinde, bir doğrultuda 156, diğer doğrultuda 130 nokta, toplamda 20.280
nokta içerir. Bu durumda modelin toplam nokta sayısında %58,1’lik bir azalma sağlanmaktadır.
Program çalıştırıldığında gerekli toleransın sağlanması için 58 tekil değer ve bunlara
karşılık gelen tekil vektörlerin kullanılması gerektiği sonucu alınmakta ve nokta azaltma işlemi
1,05 sn sürmektedir. Uygulanan tekil değerlere ayrıştırma işleminin sonucunda, 58 tekil değer ve
vektörün modeli ifade edebilmesi sayesinde hesaplamalar basitleşmiş ve toplam 25.694
elemandan oluşan matrisler üzerinde yapılabilmiştir. Bu da %47 daha az veri içeren matrisler
üzerinde hesaplama yapabilme imkânı sağlamıştır.
Azaltılmış model, programdan poligonal model olarak raw formatında alınmaktadır
(Şekil 6.). Orijinal model ile azaltılmış model Metro yazılımı [16] ile bilgisayar ortamında
karşılaştırıldığında maksimum hata miktarı 1,135 mm, ortalama mutlak hata miktarı 0,052 mm
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olarak hesaplanmıştır. Noktaların yaklaşık %79,4’ü hedeflenen 0,05 mm toleransın içerisinde
kalmıştır. Hata dağılım grafiği Şekil 7.’de gösterilmiştir. Orijinal model, yazlımdan alınan verileri
azaltılmamış Z-map modeli ile karşılaştırıldığında ise maksimum hata miktarı 0,456 mm,
ortalama mutlak hata miktarı 0,018 mm olarak hesaplanmıştır. Noktaların yaklaşık %92’si
hedeflenen 0,05 mm toleransın içerisinde kalmıştır. Sonuç ortalama hata bazında incelendiğinde,
hatanın %34,6’sı veri azaltmadan, %65,4’ü ise model oluşturmadan kaynaklanmaktadır.

Şekil 6. Basitleştirilmiş poligonal model

Şekil 7. Bilgisayar ortamında hata grafiği

Programdan alınan basitleştirilmiş poligonal model üzerinde Hypermill yazılımı
kullanılarak takım yolları oluşturulmuştur. Son işleme için Ø6 mm küre uçlu takım, 0,15 mm
yanal adım ve optimize edilmiş paralel takım yolu yöntemi kullanılmıştır. CNC frezede işlenen
model Şekil 8.’de görülmektedir. İşlemesi yapılan model üç boyutlu optik ölçüm cihazı ile
ölçülmüştür. Ölçüm sonucunda hata miktarını gösteren grafik Şekil 9.’da görülmektedir. Ölçüm
sonucunda maksimum pozitif hata miktarı 0,307mm, maksimum negatif hata miktarı 0,259 mm,
standart sapma 0,074 olarak bulunmuştur. Noktaların %99,53’ü 0,3 mm toleransın içerisinde
kalmış, %74,37’si ise hedeflenen 0,05 mm toleransın içerisinde kalmıştır.
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Şekil 8. İşlenen model

Şekil 9. İşlenen modelin ölçüm sonuçları

Hypermill yazılımının takım yolu hesabı için kullandığı poligon dönüştürücüsü orijinal
modeli, aynı tolerans değerinde 23.399 noktadan oluşan bir poligonal yüzey ile tanımlamıştır. Bu
da, önerilen yöntemden elde edilen 20.280 noktalık poligonal modelin yaklaşık %13,3 daha az
veri içerdiğini göstermektedir.
7. TARTIŞMA VE SONUÇ

Geliştirilen tekil değerlere ayrıştırma yöntemine dayalı yüzeylerde veri azaltma yöntemi, yapılan
uygulamalar ile önce bilgisayar ortamında kontrol edilmiş, daha sonra da gerçek imalat ortamında
denenmiştir. Yüzey verilerinin tekil değerlerine ayrıştırılarak, tekil değerler ve vektörlerin bir
kısmı ile tanımlanabilmesi yüzeyler üzerinde yapılan veri azaltma işlemini önemli ölçüde
kolaylaştırmıştır.
Yapılan uygulamada, tekil değerlere ayrıştırma işlemi modelin %47 daha az veri ile
tanımlanabilmesini sağlamıştır. Veri azaltma işlemi sonucunda ise yöntem, Hypermill yazılımının
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poligon dönüştürücüsüne göre %13,3 daha az nokta ile modeli tanımlamayı başarmıştır. Parça
genelinde elde edilen tolerans değerleri hedeflenen limitlere büyük ölçüde yaklaşmıştır. İşlenen
parçada, eğimi fazla olan bölgelerde yüzey kalitesi bir miktar bozulmakla birlikte, hafif eğimli
bölgelerde yüzey kalitesinin iyi olduğu gözlenmiştir.
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ABSTRACT
Databases are so important for information systems. The amount and variety of the data increase the duties of
the databases. Database technologies use several techniques to handle with these duties. Most of producers of
database software package develop the techniques for the non-graphical information. The geographical data
which are used in GIS and e-government applications have big size which cannot be underestimated. There
are difficulties for the speed of access to the data, data transfer standards and access authorization. Handling
with difficulties can be possible with an interface which connects database and application programs. There
are some database servers and software interfaces for the storage and queries of the geographical data in the
market. But none of them can provide an exact solution. With consideration of this demand, a system has been
developed for indexing and storage of the geographical data.
Keywords: Spatial data, database.
KONUMSAL VERİLERİN VERİTABANI İÇİNDE DEPOLANMASI VE İNDEKSLENMESİ İÇİN
SİSTEM TASARIMI
ÖZET
Bilgi sistemlerinde veritabanları tartışılmaz derecede önemlidir. Giderek artan veri miktarı ve çeşitliliği,
veritabanları üstüne düşen yükü daha da artırmaktadır. Günümüz veritabanı teknolojileri bu yoğunluğun
altından kalkabilmek için çeşitli teknikler kullanmaktadır. Çoğu veritabanı yazılımlarının üreticileri tüm
teknikleri sözel bilgiler için geliştirmektedir.
Coğrafi bilgi sistemlerinde ve e-Devlet uygulamalarında kullanılan coğrafi verinin boyutları da
küçümsenemeyecek kadar büyüktür. Bu verilere ulaşım konusunda erişim hızı, veri transfer standardı ve
erişim yetkilendirmesi konularında güçlükler yaşanmaktadır. Bu temel başlıkların çözümü için veritabanı ile
uygulama programları arasında bir yazılım ara yüzü hazırlanarak çözümlenebilir. Günümüzde coğrafi
verilerin depolanması ve sorgulanması için geliştirilmiş veritabanı sunucuları ve yazılım ara yüzleri görmek
mümkündür. Ancak bunların hiç biri tam bir çözüm sunmamaktadır. Bu ihtiyaçtan yola çıkılarak coğrafi
bilgilerin depolanması ve indekslenmesi ile ilgili bir sistem tasarımı yapılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Konumsal veri, veritabanı.
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1. GİRİŞ
Günümüz bireylerinin bilgiye her an her yerde ulaşma talebi, mobil teknolojilerinde gelişmesine
katkıda bulunmuştur. Üreticiler de bu talep doğrultusunda yeni ürünlerini piyasa sürdüler. Bilgi
toplumunun bireyleri artık sadece bilgiyle değil bu bilginin ait olduğu konumla da
ilgilenmektedir. Bu yaşam tarzının arka planında uygulama geliştiricilerin veriyi depolamak için
yaşadıkları çeşitli zorluklar vardır. Elbette veritabanı üreticileri bu ihtiyaçları gidermek için yeni
ürünler üretmektedirler. Uygulama geliştiricilerin yaşadığı problemlerden bir tanesi ise
kullanıcıların erişimlerini coğrafi alanlarla sınırlamaktır. Bu probleme herkes çeşitli tekniklerle
çözüm getirmektedir. Ancak bu çözümlerin tamamının veri kalitesini etkileyen bir takım yan
etkileri vardır.
Bu çalışmada; kullanıcıların veriye erişimini her hangi bir yan etki olmadan coğrafi
alanlar ile sınırlamaktır. Konumsal yetkilendirme problemine yan etkilerin birçoğundan arınmış
bir çözüm getirmek için araştırmalar yapılmıştır.
Konumsal veritabanında depolanacak, sorgulanacak ve analiz edilecek olan coğrafi
nesnelerin özelliklerinin ve ilişkilerinin tasarım öncesinde tüm ayrıntıları ile ortaya koyulması
gerekmektedir. Bu yüzden OpenGIS Consortium, Inc. tarafından 5 Mayıs 1999 tarihinde
yayınlanan “OpenGIS Simple Features Specification For SQL Revision 1.1” dokümanında
belirtilen detaylar tasarım ve uygulama aşamasında doğrudan kullanılmıştır.
2. KONUMSAL VERİ İNDEKSLEME
Konumsal verilere erişim hızının artırılması için kullanılan tekniğe “Konumsal Veri İndeksleme”
denir. İndekslemeye en bilinen örnek olarak bir kitabın arkasındaki kelime sayfa ilişkilerini
içeren indeks bölümü gösterilebilir. Coğrafi veriler için bu ilişkiler temel olarak nesneler ve
küçük coğrafi pencereler şeklinde kurulmaktadır. Bu şekilde büyük bir veri yığını içindeki coğrafi
bir objeye hızlı bir şekilde ulaşılabilmektedir.
Veri indekslemesi için geliştirilmiş birçok yöntem mevcuttur. Uygulama sırasında
yapılacak olan sorgulamalara göre uygulanacak yöntemlerin bir veya birkaçı seçilir. Verilerin
sayısal ortamda depolanmaya başlandığı günlerden bugüne kadar gelişim gösteren indeksleme
yöntemleri konumsal verilerin de sayısal ortamda depolandığı günlerden itibaren gelişim
göstermektedir.
2.1. R-Tree Konumsal Veri İndeksleme Yöntemi
Konumsal veriler genellikle çok boyutlu bir uzayda bir alan kaplarlar ve tek bir nokta ifade
edilemezler (ülke sınırları, yollar vb.). Bu verilerin sorgulanması çoğunluk bir çerçeve içindeki
coğrafi nesnelerin sorgulanması şeklindedir. (A. GUTTMAN, 1984)
Veritabanı indeks yapısı tek boyutludur. Bu yüzden bilinen veritabanı indeksleme
yöntemleri çok boyutlu konumsal sorgulamalar için uygulanabilir değildirler. (A. GUTTMAN,
1984)
Çok boyutlu nokta verisi için birçok yapı geliştirilmiş ve araştırılmaktadır. Hücre
yöntemi gibi yöntemler dinamik veriler için uygun değildirler çünkü hücre sınırları daha önceden
belirlenmiş olmalıdır. Quad Tree ve K-D-B Tree yöntemleri sadece nokta yapısındaki nesneler
için uygundur. (A. GUTTMAN, 1984)
Konumsal veritabanı üstünde sadece nokta yapısına sahip objeler depolanmayacağı için
R-Tree yöntemi araştırılmış ve çözümlenmiştir.
R-Tree yöntemi B-Tree yöntemiyle benzerlikler gösterir. Her düğüm noktası disk üzerindeki
veriye ait referans içerir. Yöntemin temel özellikleri,
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a.
Root dışındaki Her dal düğümü m ve M indeks kayıtlarını içerir.
b.
Dal düğümü içindeki her indeks kaydı, objeyi içine alan I ile ifade edilen n boyutlu en
küçük dikdörtgeni içerir.
c.
Root dışındaki dal düğümleri m ve M çocuklarıdır.
d.
Her düğümde mevcut bulunan I kendine bağlı dallarda bulunan girişlere ait I
elemanlarını içeren dikdörtgendir.
e.
Root düğümünün en az iki çocuk bağlantısı (dalı) vardır.
f.
Her izin aynı seviyede gözükmektedir.
2.1.1. R-Tree Indeks Kayıtları İçinde Arama Yapmak
R-Tree ağacı içinde aramaya root düğümünden başlanarak B-Tree yöntemiyle aynı prensipte
arama yapılır. Tek fark yapılan aramadaki kıstas tek boyutlu olmadığı için arama çerçevesi ile
çakışan tüm dikdörtgenler aranırlar.
2.1.2. R-Tree Indeks Kayıtlarına Ekleme Yapmak
Yeni eklenen çok boyutlu veri için R-Tree ağacının güncellenmesi B-Tree Ağacının
güncellenmesi ile benzerdir. (A. GUTTMAN, 1984)
Buna göre aşağıdaki işlem adımları uygulanır:
a.
Eklenen verinin indeks kaydı için doğru konumun bulunması
b.
Dal düğüm noktasına yeni indeks kaydının eklenmesi
c.
Dalların çoğaltılması durumunda üst bağlantıların güncellenmesi
d.
Eğer düğüm noktası bağlantılarının çoğaltılması durumunda yeni bir alt düğüm noktası
gerekiyorsa ağacın uzatılması.
2.1.3. R-Tree Indeks Kayıtlarından Birinin Silinmesi İşlemi
Veri yığını içinden silinen bir coğrafi obje beraberinde ilişkili indeks kaydının silinmesini
gerektirir. Öncelikle indeks kaydı bulunur ve silinir. Bu işlem silinen indeks kaydının bağlı
olduğu ve bunların bağlı olduğu düğüm noktasında I elemanlarının güncellenmesini gerektirir. (A.
GUTTMAN, 1984)
2.1.4. R-Tree Indeks Kayıtlarının Güncellenmesi
Veri yığını içindeki bir coğrafi nesnenin coğrafi özelliklerinin değişmesi I indeks kaydının
değişmesi anlamına gelmektedir. Bu iş için öncelikle ilişkili indeks kaydı bulunur ve güncellenir.
Bu işlem güncellenen indeks kaydının bağlı olduğu ve bunların bağlı olduğu düğüm noktasında I
elemanlarının güncellenmesini gerektirir.
2.1.5. R-Tree Düğümlerinin Bölünmesi
Veri yığını içine bir kayıt eklenmesi durumunda indeks düğüm noktaları dolu ise bölünmeleri
gerekir. M düğüm noktasının M+1 düğüm noktası olacak şekilde genişletilmesi gerekmektedir.
Buna göre ayırma işleminde oluşturulacak yeni düğüm yapısı için yeni I dikdörtgenleri
oluşturulmalıdır. Bu dikdörtgenlerin oluşturulması sırasında en küçük alana sahip dikdörtgenler
seçilmelidir. Şekil 2.2.’de kötü bölümleme ile iyi bölümleme grafik olarak gösterilmiştir.
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Şekil 2.2. Yeni bölümleme sonrası oluşan yeni I elemanları
3. SİSTEM TASARIMI
Yapılan araştırmalar, benzer sistem incelemeleri, teknolojik olabilirlik çalışmaları ve ihtiyaç
analizleri sonucunda Konumsal Yetkilendirme Destekli Konumsal Veritabanı Uygulaması’nın
tasarımı modüler bir şekilde tasarlanmıştır.

Bağlayıcılar

Yetkilendirme

İşlem Kuyruğu
Yöneticisi

Çevresel Veri
Değiştirici

Veritabanı
Yöneticisi

Konumsal
Yetkilendirme

Konumsal
Indeksleme

Konumsal Sorgu

Sistem Yöneticisi

Sorgu

Şekil 3.1. Sistem Modülleri
Sistem modülleri şekil 3.1. gösterildiği gibi öngörülmüştür.
3.1. Bağlayıcılar Modülü
Bağlayıcılar modülü sistemin dışarıya açılan tek arayüzü olarak tasarlanmıştır. Bu modül
programların sisteme bağlanarak istedikleri işlemleri yapmalarına imkan veren fonksiyon ve
sınıflarla donatılmışlardır.
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Şekil 3.2. Bağlayıcılar Modülü Use Case Diyagramı
Bağlayıcılar modülü içinde kullanılan Aktör ve Use Case’ler:
İstemci: Sisteme bağlanan her türlü yazılımı temsil eder.
Bağlantı biriktir: Sisteme bağlanan her kullanıcı için bellekte ayrılan alanları ve oluşturulan iş
parçacıklarını yönetir. İstemci bağlantısını kestiği zaman kaynakları serbest bırakmak yerine
bağlanacak olan sonraki İstemciler için depolar. Bu şekilde bağlantı kaynaklarının oluşturulma
süresinden tasarruf edilerek performans artışı sağlanır. Bu Use Case işlemi gerçekleştirmek için
İstemcinin yetkilerini Authorization Modülü içindeki Login Use Case’ine onaylatmak zorundadır.
Sonuç al: Sistemin İstemci tarafından gönderilen Sorgusuna verdiği cevabı ilgili İstemciye
taşıyan birimidir. Dönen sorgunun ham sonucunu inceleyen bu birim, sonucu istenilen formata
dönüştürür. Bu Use Case, işlemi gerçekleştirmek için İstemcinin yetkilerini Authorization
Modülü içindeki Login Use Case’ine onaylatmak zorundadır.
Ayar al: Sisteme bağlanan İstemcinin sistem ayarlarını okumasını sağlayan birimdir. Query
birimlerinden ayrı tutulmasının sebebi veri hırsızlığına sebebiyet verebilecek veritabanı ve işletim
sistemi kaynaklarına erişim yetkilerine sahip hesap yetkilerine sahip olmasıdır.
Ayarla: Sisteme bağlanan İstemcinin sistem ayarlarını değiştirmesini sağlayan bir bağlantı
birimidir. Query birimlerinden ayrı tutulmasının sebebi güvenlik tehdidi oluşturabilecek olan
veritabanı ve işletim sistemi kaynaklarına erişim yetkilerine sahip hesap yetkilerine sahip
olmasıdır. Bu Use Case işlemi gerçekleştirmek için İstemcinin yetkilerini Authorization Modülü
içindeki Login Use Case’ine onaylatmak zorundadır. Bu Use Case işlemi gerçekleştirmek için
İstemcinin yetkilerini Authorization Modülü içindeki Login Use Case’ine onaylatmak zorundadır.
Sorgu gönder: İstemci aktörünün Sisteme SQL sorgu dilinde komutlar göndermek için
kullanacağı birimdir. Sorguyu analiz ederek sistemin hangi noktasına iletileceğini ve hangi
kaynakları kullanacağını belirler. Tüm parametrelerle beraber sistemin içine gönderilmeye hazır
bir ileti paketi oluşturur. Bu Use Case işlemi gerçekleştirmek için İstemcinin yetkilerini
Authorization Modülü içindeki Login Use Case’ine onaylatmak zorundadır.
Motordan veri al: Sistemin ilgili noktasından ulaşan paketleri bir posta merkezi gibi ayrıştırır ve
ilgili İstemciye ulaştırmak üzere gerekli birimlere teslim eder.
Motora veri gönder: İstemciden gelen istemleri ayrıştıran ve biçimleyen “Sorgu Gönder” ve
“Ayarla” birimlerinden gelen veril paketlerini sisteme ulaştırmakla görevlidir.
3.2. Veritabanı Yönetim Modülü
Veritabanı Yönetim modülü sistemin kurallara uygun olarak veritabanı nesnelerini oluşturan ve
yöneten modüldür. Özellikle konumsal bilgilerin depolandığı tabloların ve bunlarla ilişkili sistem
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tablolarının oluşturulmasını ve bu ilişkilerin kalıcı olarak devam etmesini garanti etmek için
gerekli veritabanı ayarlarını yapmakla sorumlu olduğu için ayrı bir modül olarak tasarlanmıştır.

Şekil 3.3. Veritabanı Yönetim Modülü Use Case Diyagramı
Veritabanı Yönetim modülü içinde kullanılan Use Case’ler:
Bağlantıları yönet: Sistem işlem kuyruğundan iletilen sistem kullanıcıları ile ilgili istemleri
analiz ederek SQL komutlarını oluşturur. Oluşturulan komutları SQL Server’da işletilmek üzere
sistem işlem kuyruğuna iletir.
Veritabanlarını yönet: Sistem işlem kuyruğundan iletilen veritabanları ile ilgili istemleri analiz
ederek gerekli SQL komutlarını oluşturur. Oluşturulan komutları SQL Server’da işletilmek üzere
sistem işlem kuyruğuna iletir.
Tabloları yönet: Sistem işlem kuyruğundan iletilen tablolar ile ilgili istemleri analiz ederek
gerekli SQL komutlarını oluşturur. Oluşturulan komutları SQL Server’da işletilmek üzere sistem
işlem kuyruğuna iletir.
İndeksleri yönet: Sistem işlem kuyruğundan iletilen indeksler ile ilgili istemleri analiz ederek
gerekli SQL komutlarını oluşturur. Oluşturulan komutları SQL Server’da işletilmek üzere sistem
işlem kuyruğuna iletir.
Görünümleri yönet: Sistem işlem kuyruğundan iletilen tablo görünümleri ile ilgili istemleri
analiz ederek gerekli SQL komutlarını oluşturur. Oluşturulan komutları SQL Server’da işletilmek
üzere sistem işlem kuyruğuna iletir.
Ayarları yönet: Sistem işlem kuyruğundan iletilen veritabanı ayarları ile ilgili istemleri analiz
ederek gerekli SQL komutlarını oluşturur. Oluşturulan komutları SQL Server’da işletilmek üzere
sistem işlem kuyruğuna iletir.
İlkeleri yönet: Sistem işlem kuyruğundan iletilen sistem ilkeleri ile ilgili istemleri analiz ederek
gerekli SQL komutlarını oluşturur. Oluşturulan komutları SQL Server’da işletilmek üzere sistem
işlem kuyruğuna iletir.
3.3. Yetkilendirme Modülü
Sistemde tanımlı kullanıcıların kendileri için önceden tanımlı kaynaklara erişimini denetleyen
modüldür. Aynı zamanda birden fazla bilgisayarda çalışan sistemler için network üstünde akan
sistem işletim bilgilerini şifrelemek ve şifrelerini çözmekle görevli modüldür.
Kullanıcıların sistem kaynaklarına erişimi üç farklı şekilde denetlenir. Bunlar
yetkilendirme, güvenlik ilkeleri ve erişim ilkeleridir.
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3.3.1. Yetkilendirme
Sistem içinde önceden tanımlanmış veritabanı ve sistem nesnelerine erişim haklarını kontrol
ederek denetimi gerçekleştirir.
Örneğin sistem içindeki bir tabloya erişmek isteyen bir kullanıcının daha önceden
edinilmiş bir erişim hakkının olması gerekmektedir. Yetkilendirme mekanizması bu erişim
hakkını kontrol eder.
3.3.2. Güvenlik İlkeleri
Güvenlik ilkeleri sistemin güvenliği ile ilgili ayarları içerir. Sistem’in her noktası güvenliğin
sağlanabilmesi için bu ayarlara uymak zorundadır. Kullanıcılar da bu ilkelere uygun hareket
etmek zorundadır. Güvenlik ilkeleri kullanıcıların parola geçerlilik süreleri gibi ayarlardır.
Güvenlik ilkelerinin çalışmasını açıklamak için bir örnek vermek gerekirse; sisteme bağlanma
yetkisine sahip bir kullanıcının var olduğunu kabul edelim. Sistem parola geçerlilik süresinin bir
ay olduğunu varsayalım. Kullanıcı parolasını en son 32 gün önce değiştirmiş olsun. Bu durumda
kullanıcı sisteme bağlanmaya çalıştığında erişim kontrolü kullanıcının bağlanmasına izin
verecektir ancak güvenlik ilkesi ile süzülen bu karar bozulacaktır. Bu şekilde ilkeler yetkilerin
önüne geçerek sistemi ve içerdiği bilgileri koruyacaktır.
3.3.3. Erişim İlkeleri
Erişim ilkeleri sistemin güvenliği için erişim parametreleri hakkındaki ayarları içerir. Sistem’in
her noktası güvenliğin sağlanabilmesi için bu ayarlara uymak zorundadır. Kullanıcılar da bu
ilkelere uygun hareket etmek zorundadır.
Erişim ilkelerine Sisteme bağlanma saatleri ve bağlantı yapmaya izin verilen IP
adresleri örnek olarak verilebilirler. Saat 02:00 ila 03:00 saatleri arasında erişim ilkeleri ile
kullanıma kapatılan sisteme bu saatler arasında bağlanmak isteyen bir kullanıcı yetkilendirme
doğrulamasını ve güvenlik ilkelerini geçebilir, ancak bu iki bölüm tarafından olumlu yönde karar,
erişim ilkeleri tarafından süzülerek bozulur. Bu şekilde erişim ilkeleri yetkilerin ve güvenlik
ilkelerinin önüne geçerek sistemi ve içerdiği bilgileri koruyacaktır.

Şekil 3.4. Yetkilendirme Modülü Use Case Diyagramı
Yetkilendirme modülü içinde kullanılan Use Case’ler:
Bağlan: Kullanıcıların sisteme erişmek için yetkilerini denetleyen birimdir.
Erişim ilke kontrolü: Sisteme yapılan erişimlerin erişim ilkelerine uyumluluğunu denetleyen
birimdir.
Güvenlik ilke kontrolü: Sisteme yapılan erişimlerin güvenlik ilkeleri ile uyumluluğunu
denetleyen birimdir.
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Erişim doğrulama: Kullanıcıların erişim yetkilerini denetleyen birimdir. Olumlu yönde karar
verdiği erişim istemlerini “Güvenlik ilke kontrolü” ve “Erişim ilke kontrolü” birimlerine
denetlettirir. Son kararı bundan sonra gerekli birime iletir.
3.4. İşlem Kuyruk Yöneticisi Modülü
İşlem Kuyruk Yöneticisi modülü sistemin tüm iş yükünü kullanıcı yetkilerine göre sıraya sokan,
işleten ve sonuçlarını gerekli birime iletir. Sistemin omurgasını oluşturur.

Şekil 3.5. İşlem Kuyruk Yöneticisi Modülü Use Case Diyagramı
İşlem Kuyruk Yöneticisi modülü içinde kullanılan Use Case’ler:
Komut alır: Sistemin her noktasından gelen işlemlerin modüle giriş yaptığı birimdir.
Kuyruk düzenler: Kuyruğa eklenen işlemlerin performans artışını sağlamak üzere türlerine göre
önceliklerini belirleyen birimdir.
Kuyruk sıralar: Kuyruğa eklenmiş işlemlerin yetkisel önceliklerini belirleyerek kuyruğu
düzenleyen birimdir.
Kuyruk işler: Kuyruktaki işlemleri işleten birimdir. İşletme öncesinde Authorization Modülü
içindeki Access Verification birimine yetkileri denetlettirir.
Sonuç gönderir: İşlem sonuçlarını ilgili birime iletir.
3.5. Sorgu Modülü
Sorgu modülü kullanıcı ve sistem tarafından kuyruğa eklenmiş olan SQL komutlarını veritabanı
üstünde çalıştıran ve sonuçları geri döndürür.

Şekil 3.6. Sorgu Modülü Use Case Diyagramı
Sorgu modülü içinde kullanılan Use Case’ler:
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Sorgu analiz edilir: Modüle sorgu komutlarının ulaştığı birimdir. Gelen komutu analiz ederek
kurallara uygunluğunu denetler. Hatalı olan komutları geri çevirir.
Sorgu dönüştürülür: Sorgu komutu içindeki nesne isimleri ve özel komutları sistem içindeki
adlarına dönüştüren birimdir. Ayrıca gerekli tür dönüşümlerini de gerçekleştirir.
Sorgu çalıştırılır: Kontrol edilmiş ve dönüştürmüş komutları veritabanına göndererek çalıştırır.
Dönen sonucu ilgili birime iletilmek üzere işlem kuyruğuna gönderir.
3.6. Çevresel Veri Değiştirici Modülü
Çevresel Veri Değiştirici modülü sistem içinde global veri değişimi işlevini yerine getirir.
Sistem’e bağlanan her kullanıcı için ayrılmış özel bellek kaynakları ve sistem arasındaki veri
geçişini sağlayan modüldür. Sistemle ilgili ayarların her defasında diskten okunması ciddi bir
performans kaybına sebep olacaktır. Her kullanıcı için ayrılan özel bellekte kullanıcıya özel
ayarlarla beraber sistem parametreleri de depolanır. Bu bilgilerden herhangi birinin değişmesi
durumunda bağlı kullanıcıların anında yeni düzenlemelerden etkilenmesini sağlayacaktır.
Sistemin birden fazla bilgisayarda çalışması durumunda network iletişiminin
şifrelenmesini destekleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Şekil 3.7. Çevresel Veri Değiştirici Modülü Use Case Diyagramı
Çevresel Veri Değiştirici modülü içinde kullanılan Use Case’ler:
Veri sunar: Bilgileri ilgili birimlere ulaştıran birimdir.
Veri alır: Modüle bilgilerin ulaştığı birimdir.
Veri türü dönüştürür: Gelen bilgilerin ortak bir veri dizisi içinde depolanabilmesi için tür
dönüşümü gerçekleştiren birimdir.
Veri depolar: Gelen bilgileri depolayan veri dizisidir.
3.7. Sistem Yöneticisi Modülü
Sistem Yöneticisi modülü sistem ayarlarını depolayan, istemcilere sağlayan, sistemin çalışma
durumunu iç hatalara karşı denetleyen ve yönetim komutlarını işler.
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Sistem durumunu günceller

Sistem ayarlarını yönetir
Çevresel Veri Değiştirici::Veri sunar

Zamanlanmış durum güncelleyici

Bağlayıcılar::Ayar al

Yönetim komutu çalıştırır

Bağlayıcılar::Ayarla

Şekil 3.8. Sistem Yöneticisi Modülü Use Case Diyagramı
Sistem Yöneticisi modülü içinde kullanılan Aktörler ve Use Case’ler:
Sistem ayarlarını yönetir: Sistem ayarlarını depolayan, sistem başlarken diskten okuyan ve
uyumluluk kontrolünü yapan birimdir.
Sistem durumunu günceller: Sistem durumunu güncelleyen birimdir.
Yönetim komutu çalıştırır: Sistem ayarlarının istemciye ulaştırılmasını ve istemciden gelen ayar
değişikliği komutlarını teslim alan birimdir.
Zamanlanmış durum güncelleyici: Sistem içinde yakalanamayan hatalardan dolayı oluşan
aksaklıkları düzenli aralıklarla denetleyen aktördür.
3.8. Konumsal Yetkilendirme Modülü
Konumsal Yetkilendirme modülü sistem içinde konumsal yetkilendirmenin aktif hale getirildiği
tabloları ve tablo görünümleri üstündeki okuma ve yazma filtrelendirmelerini yerine getirir.
Ayrıca konumsal yetkilendirme ile ilgili sınır bilgilerinin yönetimi yerine getiren modüldür.

Şekil 3.9. Konumsal Yetkilendirme Modülü Use Case Diyagramı
Konumsal Yetkilendirme modülü içinde kullanılan Use Case’ler:
Konumsal filtreleme yapar: Kullanıcının coğrafi nesnelere ve bunlarla ilişkili olan sözel bilgilere
olan okuma, yazma, silme ve oluşturma yetkilerini coğrafi yetki sınırlarına göre süzen birimdir.
Yetki gölgelerini yönetir: Konumsal yetkilendirme için kullanılacak olan coğrafi sınırın
yönetilmesi ve buna bağlı olarak gerekli konumsal ve sözel indeks düzenlemelerini yerine getiren
birimdir.
3.9. Konumsal İndeksleme Modülü
Konumsal İndeksleme modülü coğrafi verilere ulaşma hızını artırmak için yapılması gerekli olan
konumsal indeksleme işlemlerini yerine getirir. Bu modül oluşturulmuş olan tablolarla beraber
oluşturulan sistem tabloları içinde indeks bilgilerini depolar ve yönetir.
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Şekil 3.10. Konumsal İndeksleme Modülü Use Case Diyagramı
Konumsal İndeksleme modülü içinde kullanılan Use Case’ler:
Veriyi inceler: İndeksleme için gerekli bilgileri toplayan birimdir.
İndeks günceller: Yapılan işleme göre indeks tablosuna yeni kayıt ekleyen, silen veya ilgili kaydı
düzenleyen birimdir. Konumsal yetkilendirmenin aktifleştirildiği tablolarda indeksleme
işlemlerinde yetkilendirme için oluşturulan ek indeksleri de düzenler.
İndeks tablolarını yönetir: Konumsal indeksler için gerekli tabloları yöneten birimdir.
İndeksleri tarar: Bir sorgu sırasında ilgili nesnelere hızlı bir şekilde ulaşmak için indeks
kayıtlarını tarayan birimdir.
İndeksleri oluşturur: Bazı durumlarda indeks tablosunun en baştan oluşturulması gerekir. Bu gibi
durumlarda indeks tablosundaki tüm kayıtları silerek yeni kayıtları oluşturan birimdir.
3.10. Konumsal Sorgu Modülü
Konumsal Sorgu modülü kullanıcı tarafından gerçekleştirilecek olan konumsal sorgulamaları
yerine getirir.

Şekil 3.11. Konumsal Sorgu Modülü Use Case Diyagramı
Konumsal Sorgu modülü içinde kullanılan Use Case’ler:
Sorguyu inceler: Modüle sorgu komutlarının ulaştığı birimdir. Gelen komutu analiz ederek
kurallara uygunluğunu denetler. Hatalı olan komutları geri çevirir.
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Sorguyu dönüştürür: Sorgu komutu içindeki nesne isimleri ve özel komutları sistem içindeki
adlarına dönüştüren birimdir. Ayrıca gerekli tür dönüşümlerini de gerçekleştirir.
Sorguyu çalıştırır: Kontrol edilmiş ve dönüştürmüş komutlar için gerekiyorsa konumsal indeks
taraması yaparak komutu günceller ve veritabanına göndererek çalıştırır. Dönen sonucu ilgili
birimi iletilmek üzere işlem kuyruğuna gönderir. Bunun dışında konumsal indeks tablolarının
güncel tutulması için ekleme, düzenleme ve silme durumlarında konumsal indeksleme modülünü
bilgilendirir.
4. SONUÇLAR
Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin konumsal verilerinin güvenli, hızlı ve kolay erişilir bir şekilde
depolama ihtiyacı doğrultusunda bir veritabanı sistemi tasarlanmıştır. Bu sistem ile uygulamadaki
birçok teknik probleme çözüm getirilebilir.
Özellikle verinin paylaşımını denetim altına almak konusundaki veritabanı
sunucularının mevcut çözümlerinin yetersiz kalmasından dolayı tasarıma konumsal yetkilendirme
modülü eklenmiştir. Bu modül ile kullanıcı erişimleri coğrafi alanlar ile sınırlandırılabilecektir.
Bu sistem büyük miktarda veriler içeren Coğrafi Bilgi Sistemlerinin veri depolama, koruma ve
paylaşımı sorunlarına çözüm getirmek için tasarlanmıştır. Elbette her durumda geliştirilen sistem
tasarımının daha iyi olduğu söylenemez. Bunun sebebi uygulamanın gidermeye çalıştığı
ihtiyaçlardaki farklılıklardır.
Sonuç olarak veritabanı kurma, geliştirme ve işletme işlemlerinin her uygulamada farklı
ihtiyaçlardan dolayı değişiklik gösterdiği gözlemlenmiştir. İyi bir veritabanı için depolanan
verinin karakteristiğinin ve kullanıcıların bu veriyi nasıl sorgulayacağının çok önemli olduğu
görülmüştür. Kullanıcıların sorgulama karakteri veritabanındaki verilerin indekslerin seçimi için
en önemli kıstastır. İndekslerin seçimindeki kararlar veri ekleme, değiştirme, silme ve okuma
sürelerini doğrudan etkileyecektir.
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ABSTRACT
Hydrogen, which does not liberate carbon dioxide during combustion, is considered to be an important
alternative energy resource of the future. There are many processes for hydrogen production. Biological
hydrogen production from these processes could be an environmentally acceptable energy production method.
The two main biological process utilized for biohydrogen production is thermo-chemical and biological
process. Biohydrogen is considered as an important solution to a sustainable power supply and is nowadays
being seen as the versatile fuel of the future, with potential to replace fossil fuels. One of the promising
hydrogen production approaches is conversion from biomass which is abundant, clean and renewable a
resource. This paper gives an overview of different technologies and different waste materials being used for
biohydrogen production.
Keywords: Biohydrogen production technologies, biohydrogen, biomass, energy.
BİYOHİDROJEN ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE KULLANILAN FARKLI ATIK MATERYALLERİN
İNCELENMESİ
ÖZET
Yanma sırasında karbon dioksit açığa çıkarmayan hidrojenin geleceğin önemli bir alternatif enerji kaynağı
olacağı düşünülür. Hidrojen üretimi için birçok proses vardır. Bu proseslerden biyolojik hidrojen üretimi
çevresel açıdan kabul edilebilir enerji üretim metodu olabilir. Biyohidrojen üretimi için kullanılan iki ana
biyolojik proses, termokimyasal ve biyolojik proseslerdir. Biyohidrojen sürdürülebilir bir enerji kaynağı
sağlamak için önemli bir çözüm olarak düşünülür ve günümüzde fosil yakıtların yerine geçme potansiyeli ile
geleceğin çok amaçlı yakıtı olarak görülmektedir. Ümit verici hidrojen üretim yaklaşımlarından birisi bol,
temiz ve yenilenebilir bir kaynak olan biyokütleden dönüşümdür. Bu çalışma biyohidrojen üretimi için
kullanılabilecek farklı atık materyaller ve farklı teknolojilerin bir değerlendirmesini verir.
Anahtar Sözcükler: Biyohidrojen üretim teknolojileri, biyohidrojen, biyokütle, enerji.

1. GİRİŞ
Endüstri devrimi ile 1750 yılından bu yana, teknik yeniliklere paralel olarak dünya genelinde
ekonominin gelişmesi, peş peşe beş ayrı dalgalanma biçiminde sürmüştür. 1750-1825 yılları
arasındaki birinci dalgalanmanın başlıca enerji kaynağı kömürdür. 1825-1860 arasındaki ikinci
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dalgalanmada, ekonomiye ivme kazandıran elektrik olmuştur. 1860-1910 yılları arasındaki
üçüncü dalgalanmada elektrik etkisini sürdürmüş, ama yeni kaynak olarak petrol ortaya çıkmıştır.
1910-1970 arasındaki dördüncü dalgalanmada ekonomiyi büyüten yeni enerji kaynağı nükleer
enerjidir. Şimdi 1970’lerde başlayan 21. yüzyılın neresinde biteceği henüz bilinmeyen yeni bir
dalgalanma başlamıştır. Bu yeni dalgalanmayı etkileyen enerji türü ise hidrojendir.
Hidrojen kullanım verimi yüksek bir yakıttır. Çevre dostudur. Oksijen ile yüksek bir
enerji değeri ile yanıp suya dönüşür. Çok hafiftir ve kolaylıkla hava ile karışabilir. Yalnızca bu
özellikleri bile hidrojenin geleceğin yakıtı olması için aday olmasını sağlar. Fosil yakıtların
yeryüzüne ve atmosfere verdiği zararlar göz önüne alındığında hidrojenin önemi daha iyi
anlaşılacaktır [1].
Hidrojen yenilenebilir olması nedeniyle geleceğin enerji taşıyıcısı olarak görülmektedir.
Bütün birincil enerji kaynakları hidrojen üreten prosesler içinde kullanılabilir. Henüz diğer enerji
kaynaklarına göre üretimi bir miktar pahalı olmakla birlikte çevreye sağladığı katkılar da göz
önüne alındığında yakın bir gelecekte insanlığa toplam maliyetinin daha da düşeceği
öngörülmektedir. Değişik senaryolara göre 2025 yılında dünya genel enerji tüketiminin %10’u
hidrojene dönüştürülerek kullanılabilecektir [1].
Biyolojik hidrojen üretimi hidrojen gazı üretimi için iyi bir alternatiftir. Atık
minimizasyon sorunları ve sürdürülebilir gelişime uygun olarak, yenilenebilir kaynaklardan
biyohidrojen üretimi son yıllarda oldukça ilgi görmektedir ve yeşil teknoloji olarak bilinir [2].
Biyolojik hidrojen üretimi amacıyla çeşitli biyokütle kaynakları enerji elde etmek için
kullanılabilmektedir [3]. Biyokütle konusunda yapılan araştırmalar olası atık enerji
uygulamalarından dolayı son zamanlarda oldukça artmıştır. Bu hidrojenin gelecek için mükemmel
bir alternatif enerji kaynağı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden, yenilenebilir
biyokütleden mikrobiyal hidrojen üretimi biyoenerji oluşumunda önemli bir rol oynamaktadır.
Tüm bunlar değerlendirildiğinde enerji verimliliği, kaynak çeşitliliği ve çevreye etkisi
açısından hidrojen enerjisinin fosil enerji kaynaklarına kıyasla üstünlüğü açıkça ortadadır. Bu
durumda üretim maliyetinin düşürülerek hidrojen enerjisinin kullanımının arttırılması ve
yaygınlaştırılmasının yerküremizin geleceği açısından birincil derecede önemli bir konu olduğu
gözden kaçırılmamalıdır.
Bu makalede geleceğin en önemli enerji taşıyıcısı olarak kabul edilen hidrojenin
biyolojik yoldan elde edilmesinde kullanılan yöntemler anlatılmış ve biyohidrojen üretiminde
kullanılabilen farklı materyaller sınıflandırılmıştır.
2. HİDROJEN ENERJİSİ
Dünyadaki petrol, kömür, doğalgaz gibi fosil enerji kaynaklarının rezervlerinin aşırı kullanım
sonucu azalması ve buna bağlı olarak fiyatının artması, ayrıca bu enerji kaynaklarının çevreye
vermiş olduğu zararlar bilim adamlarını doğada bol miktarda bulunan ve çevreci olan alternatif
yakıtlar üzerinde araştırma yapmaya itmiştir. Alternatif enerji kaynaklarından bazıları; rüzgar
enerjisi, hidroelektrik enerji, jeotermal enerji, bioyakıtlar, güneş enerjisi ve hidrojen enerjisidir.
Bu enerji kaynaklarının birçoğunun yenilenebilir olma özelliği, çalışmaların bu alanlara
yoğunlaşmasını motive edici bir unsurdur. Ayrıca alternatif enerji kaynaklarının atmosfere düşük
ya da sıfır sera gazı emisyonu vermeleri de çalışmaların bu alana yoğunlaşmasını etkilemiştir.
Yapılan çalışmalar evrende bol miktarda bulunan hidrojenin, bir yakıt için gerekli özelliklerin
birçoğuna sahip olduğunu göstermekte olup, hidrojen alternatif enerji kaynakları içerisinde
geleceğin yakıtı olarak gösterilmektedir.
Hidrojen mevcut kullanılan yakıtlara göre birçok avantajlara sahiptir. Hidrojenin yakıt
olarak kullanılacağı bir yakıt hücresinde yüksek verimli enerji elde edilirken hiçbir zararlı madde
meydana gelmemektedir. Hidrojenle çalışan araçlar direk yada dolaylı olarak CO’in önemli
miktarı, HCs, partiküller, SOx, sülfürik asit kalıntısı, ozon ve diğer oksidantlar, benzen ve diğer
kanserojenik aromatik bileşikler, formaldehit ve diğer aldehitler, kurşun ve diğer toksik metaller,
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duman yada CO2 ve diğer sera gazlarını üretmezler. Karşılaşılan tek kirletici NOx olabilir. Ama
NOx emisyonu da şu an kullanılan normal araçların yaydığından en az 200 kat daha azdır.
Hidrojen temiz bir güç kaynağı kullanarak sudan elde edilirse hidrojen üretimi ve dağıtımında
kirlilik oluşmayacaktır [4].
Çıkış maddesi olarak suyun kullanılabilmesi de ayrıca en önemli avantajlardandır.
Hidrojen enerjisi nükleer enerji ve yenilenebilir enerji gibi temiz ve bitmez tükenmez bir
enerjidir. Günümüzde enerji kaynağı olarak çevre üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Fosil enerji
kaynakları ile karşılaştırıldığı zaman üretilen diğer kirleticiler ve sera gazları önemsiz
seviyededir. Hidrojen enerjinin ikincil kaynağıdır -bir enerji taşıyıcısı- enerjiyi kolaylıkla
kullanılabilir formlara dönüştürmek, depolamak ve nakletmek için kullanılır.
Tabii ki bu elementle ilgili bazı dezavantajlar da mevcuttur. Hidrojen oksijen ile ancak
belirli koşullarda yanmaktadır. Depolama ve taşıma da en önemli problemlerdendir. Ancak son
yıllardaki çalışmalar bu problemlerin azalacağını göstermiştir. Hidrojen teknolojisi, kullanım
alanının sürekli gelişmesi ve enerji verimini artıracak yöntemlerin ilavesiyle giderek önem
kazanmaktadır.
Hidrojenin, gelecekte yaygın kullanım açısından çok ümit verici yakıtlardan biri olduğu
düşünülür, düşük kirlilik içerir ve yenilenebilir bir yakıttır. Dünyada üretilen hidrojenin çoğu,
özellikle de petrokimya endüstrisi için, doğalgazdan elde edilir ve çoğunlukla metandan oluşur.
Hidrojen biyokütle, hidroelektrik enerji, solar termal enerji, direk dönüşüm için fotovoltaik
yöntemin kullanıldığı solar enerji ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından
üretilebilir [4].
2.1. Hidrojenin Özellikleri
Hidrojen renksiz, kokusuz, tatsız, yanıcı bir gazdır ve en hafif kimyasal maddedir [5,6]. Hidrojen
kullanışlı ve temiz bir yakıttır, toksik ve kanserojenik değildir [4].
Hidrojenin difüzyon katsayısı da öteki yakıtlardan daha fazladır. Ayrıca gaz halindeki
hidrojen kağıt, kumaş, kauçuk gibi malzemelerden, platin, demir, çelik gibi bazı metallerden
difüzyon yolu ile geçebilmektedir. Hidrojenin bu özelliği ise depolanmasına ilişkin bazı sorunlar
yaratmaktadır [7]. Hidrojen, daha çok gaz halinde depolanmakla birlikte, sıvı halinde veya bir
kimyasal bileşik içinde de depolanabilir. Düşük yoğunluklu olduğundan çok yer kaplar. Bu
nedenle basınçlı tanklarda ve tüplerde sıkıştırılmış olarak saklanmaktadır. Hidrojen gazı, doğalgaz
ile karıştırılarak borular aracılığıyla her yere taşınabilmektedir. Böylece doğalgazın verimi
artırılmaktadır.
Hidrojen sentetik bir enerji taşıyıcısıdır. Bazı diğer prosesler tarafından üretilen enerjiyi
taşır. Hava ile tamamen yandığı zaman hidrojenin yanma ürünleri su, oksijen ve azottan oluşur.
Petrol yakan motor ile karşılaştırıldığında azot oksit emisyonları yakıt olarak hidrojen kullanan
motorlarda çok azdır. Çizelge 1’de hidrojenin yakıt özellikleri gösterilmiştir.
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Çizelge 1. Hidrojenin yakıt özellikleri [4,5]
Özellik
Kaynama noktası
Donma noktası
Yoğunluk (sıvı)
Yoğunluk (gaz)
Kritik nokta sıcaklığı (TK)
Kritik nokta basıncı (PK)
Kritik sıcaklıktaki yoğunluk (dK)
Hava ile tutuşma bölgesi
Tutuşma sıcaklığı
25ºC ve 1 bardaki ısı iletkenliği
Difüzyon katsayısı
Sabit basınçta spesifik ısı
Havadaki patlama limiti
Havadaki ateşleme enerjisi
Ateşleme sıcaklığı
Havadaki alev alma sıcaklığı
Alev yayma oranı
Havadaki stokiyometrik karışım
Stokiyometrik hava/yakıt
Alev hızı
HHV ve LHV*
HHV ve LHV
*HHV: Yüksek ısıl değer

Birim
Kelvin (K)
K
kg/m3
kg/m3
K
Bar
g/L
%
ºC
Watt (W)/cmK
cm2/s
KiloJul (kJ)/kg K
% (vol.)
MiliJul (mJ)
K
K
%
%
kg/kg
cm/s
MegaJul (MJ)/kg
MJ/m3
LHV: Düşük ısıl değer

Değer
20.41
13.97
70.80
1.34
33
12.9
31.4
4.0-77.0
560
1.9
0.61
14.89
4-75
0.02
585
2318
17-25
29.53
34.3/1
2.75
141.90 - 119.90
11.89 - 10.05

3. BİYOLOJİK YOLLA HİDROJEN ÜRETİMİ
Hidrojen üretimi için kullanılan her metot farklı bir enerji kaynağı (termal (ısı), elektroliz
(elektrik) ya da fotolitik (ışık enerjisi) vs.) gerektirir ve her zaman çevreye faydalı değillerdir.
Dahası, 21. yüzyılın ortalarına doğru fosil yakıt açığı artacaktır. Bu nedenle, biyolojik hidrojen
üretimi alternatif ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak oldukça önem taşır. Böylesine önemli bir
kaynaktan verimli bir şekilde faydalanmak için biyolojik yolla hidrojen üretimindeki teknik ve
bilimsel engellerin ortadan kaldırılması gerekir (Çizelge 2) [8].
Temel enerji kaynağı olarak fosil yakıtlara bağlılık ciddi enerji krizlerine ve çevresel
problemlere (fosil yakıtların azalması ve kirlilik emisyonları) yol açmaktadır. Dahası, fosil yakıtın
yanması sonucu küresel ısınma ve asit yağmuruna sebep olan sera gazı ve toksik gazlar, CO2,
SO2, NOx ve diğer kirleticiler önemli miktarda üretilmektedir [3]. Bu problemlere karşılık olarak,
sürdürülebilir gelişim için yenilenebilir alternatifler üzerinde çalışılmaktadır. Biyokütle, yakın bir
zamanda petrolün yerini alması çok muhtemel yenilenebilir bir organiktir. Biyokütle hayvan
atıkları, kentsel katı atıklar, ekin kalıntıları, küçük ağaç kalıntıları, tarımsal atıklar, talaş tozları,
sucul bitkiler, kısa dönemli otsu türler, atık kağıt, tahıllar ve daha birçok maddeden elde edilebilir
[9].
Biyokütleden mevcut enerji üretim prosesleri iki genel kategoriye ayrılabilir:
termokimyasal ve biyolojik prosesler [10]. Piroliz, geleneksel gazifikasyon ve süperkritik su
gazifikasyonu (SCWG) üç temel termokimyasal prosestir [11]. Direk biyofotoliz, dolaylı
biyofotoliz, biyolojik yoldan suyun gaza dönüşümü, foto fermantasyon ve karanlık fermantasyon
ise 5 temel biyolojik prosestir.
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3.1. Termokimyasal Prosesler
3.1.1. Biyokütlenin Pirolizinden Hidrojen Eldesi
Piroliz, oksijen yokluğunda 0.1-0.5 MPa’da 650-800 K sıcaklıkta biyokütlenin ısıtılarak sıvı yağ,
katı organik kömür ve gazlı bileşiklere dönüştürülmesidir. Piroliz düşük piroliz ve hızlı piroliz
olarak sınıflandırılabilir. Ürünler çoğunlukla organik kömür olduğu için düşük piroliz normalde
hidrojen üretimi için düşünülmemektedir. Hızlı piroliz yüksek sıcaklıktaki bir prosestir, biyokütle
hammaddesi buharlaşma için proses içindeki havanın yokluğunda hızlı bir şekilde ısıtılır ve daha
sonra gaz koyu renkli hareketli biyolojik sıvıya dönüşür. Hızlı pirolizin ürünleri gaz, sıvı ve katı
safhaların hepsinde bulunabilir [12]:
1)
Gazlı ürünler piroliz için biyokütlenin organik doğasına bağlı olarak CO2, CO, CH4, H2
ve diğer gazları içerir.
2)
Sıvı ürünler aseton, asetik asit vb. gibi oda sıcaklığında sıvı formda kalan katran ve
yağları içerir.
3)
Katı ürünler diğer inert materyallere ek olarak hemen hemen saf karbon ve çoğunlukla
karbonlaşmış materyalden oluşur.
Çoğu piroliz prosesleri biyoyakıt üretimi için tasarlanmasına rağmen yüksek sıcaklık ve
yeterli uçucu safha alıkonma zamanı seçilirse hidrojen hızlı ya da ani piroliz boyunca direk olarak
üretilebilir.
Biyokütle + Isı → H2 + CO + CH4 + diğer ürünler

(3.1)

Metan ve üretilen diğer hidrokarbon buharları daha fazla hidrojen üretimi için
buharlaştırılabilir.
CH4 + H2O → CO + 3H2

(3.2)

Hidrojen üretimini artırmak için suyun gaza dönüşüm reaksiyonu aşağıdaki gibi
uygulanabilir.
CO + H2O → CO2 + H2

(3.3)

Gaz halindeki ürünler dışında, yağ halinde bulunan ürünler hidrojen üretimi için
işlenebilir. Piroliz yağı suda çözünebilirliliğine bağlı olarak iki fraksiyona ayrılabilir. Yapışkan
madde için suda çözünemeyen fraksiyon formüle edilirken suda çözünebilir fraksiyon hidrojen
üretimi için kullanılabilir. Sistemin izlediği yol Şekil 1’de özetlenmiştir [3].
Sıcaklık, ısınma hızı, alıkonma zamanı ve kullanılan katalizör tipi piroliz prosesi kontrol
parametresi olarak önemlidir. Çeşitli tipteki biyokütlelerin pirolizi ile hidrojen üretimini
değerlendirmek için son yıllarda yaygın deneysel araştırmalar yapılmaktadır. Tarımsal atıklar,
yerfıstığı kabukları, plastik, katran-gres, karışık biyokütle ve sentetik polimerler ve kolza tohumu
gibi tüketim sonrası atıklar pirolizle hidrojen üretimi için geniş ölçüde test edilmektedir [3].
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Çizelge 2. Biyohidrojen üretiminde bilimsel ve teknik engeller [8]
Kısıtlama türü
Temel Bilim

Kısıtlamalar

Kabul edilen çözüm

Organizma

- Bakteri doğal olarak 4 mol
H2/mol glikozdan daha fazla
üretemez.

- H2 üretim oranları, verimi ve devamlılığı için
kombine bir izleme ve daha fazla yeni
mikroorganizmanın izole edilmesi
- Belirlenen bakterinin genetiğini değiştirme

Enzim
(hidrogenaz)

- Hidrogenazın aşırı salınımı
dengede değildir.
- O2 duyarlılığı
- Geri inhibisyonda H2
beslemesi

- Enzim işleyiş ve düzeninin daha
anlaşılması
- Mutajenik çalışmalar
- Düşük H2 kısmi basınçlı fermantasyon

- Uygun hammaddenin yüksek
maliyeti (glukoz)
- Yenilenebilir biyokütle
kullanarak düşük verim

- Hammadde olarak yenilenebilir biyokütle

Tür

- Uygun endüstriyel türün
eksikliği

- Endüstriyel olarak geçerli türler/consortia’nın
gelişimi

Proses

- Ticari olarak uygulanabilir
ürün verimi
- Tamamlanmamış substrat
kullanımı

- Hibrit sistem (Foto+Karanlık fermantasyon)
- Her ikisi de ekonomik olarak mümkün olan
ikinci bir prosesle fermantasyon bağlantısı
- Sürekli kültür gibi fermantasyon araçlarının
kullanımı ve uygulaması
- Sterilizasyonu bertaraf edebilen düşük
maliyetli sterilizasyon teknolojisi geliştirmek

iyi

Fermantatif
Hammadde

- Uygun proses

- Verimi artırabilen mikrobiyal
kullanımı ve parçalanması

türlerin

- Sterilizasyon
Mühendislikte
Reaktör

- H2 üretimi için kinetik olarak
uygun reaktör tasarımının
eksikliği
- Fotobiyoreaktör olması
durumunda ışık yoğunluğu

- Tanımlanan proses/tür için uygun bir reaktör
geliştirmek amacıyla proses mühendisliği
kavramının dahil edilmesi
- Düz panel yada içi boş tüp reaktör
kullanılabilir.

Termodinamik

- Termodinamik engel
NAD(P)H → H2 (+4.62 kJ/mol)

- H2 üretiminde önceki engeli kullanmak için zıt
elektron nakli

Hidrojen

- H2 saflaştırma/ayırma
- Depolama

- CO2/H2S’in seçici absorpsiyonu
- H2 depolama konusunda temel çalışmalar
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Piroliz

Biyokütle

Biyo-yakıt
Ayrışma

H2O

Karbon Kalıntısı
Yan ürün
Fenolik aracılar

Reçine
Katalitik Buhar
Reformasyonu

H2 ve CO2
Şekil 1. Yan ürün stratejisi ile piroliz temel alınarak biyokütlenin hidrojene dönüşümü [13]
3.1.2. Biyokütle Gazifikasyonu ile Hidrojen Eldesi
Biyokütle ve kömür ile yaygın bir şekilde kullanılan gazifikasyon teknolojisi birçok proseste
ticari boyutta kullanılır. Pirolizin farklı bir uygulamasıdır ve bu yüzden üretici gaz olarak bilinen
hidrojen, metan, karbon monoksit, karbon dioksit ve azot karışımı içinde bu maddelerin kısmi
oksidasyonuna dayanır. Biyokütle içinde bulunan nemin buharlaştırılması gerektiği için
gazifikasyon prosesinin termal verimliliği düşüktür. Sabit yataklı ya da akışkan yataklı reaktör
içinde katalizör olmaksızın ya da katalizörlü yapılabilir. Akışkan yataklı reaktörde genel olarak
daha iyi performans elde edilir.
Gazifikasyon, 800-1000ºC’lik yüksek sıcaklıklarda bile gaz ürün içinde önemli
miktarda katran üretir. Bu yüzden nikel katalizör ya da toz haline getirilmiş dolomit kullanan
ikincil bir reaktör gaz ürünü iyileştirmek ve katalitik olarak temizlemek için kullanılır. İdeal
olarak, oksijen bu ünitelerde kullanılabilir fakat oksijen ayırma biriminin işleyişi küçük ölçekli
ünitelerde maliyet açısından engel oluşturur [9].
Tipik olarak gazifikasyon reaktörleri büyük ölçekte inşa edilirler ve onlara sürekli
olarak besleme yapmak için büyük miktarda materyal gerekir. Daha düşük ısıl değerde % 3550’ye dayanan verimliliğe ulaşabilirler. Bu teknoloji ile ilgili problemlerden birisi kaynakların
büyük miktarının merkezi işlem ünitesinde büyük miktarda biyokütle toplamak için
kullanılmasıdır. Şu anki yüksek lojistik maliyetleri kurulacak gazifikasyon ünitelerini
sınırlandırmaktadır.
Biyokütle yüksek sıcaklıklarda gazlaştırılabilir (1000 K üzerinde). Kısmi oksidasyona
uğrayan biyokütle gaz ve karbonlu madde üremesine sebep olur. Kalıntı karbonlu madde son
olarak H2, CO, CO2 ve CH4 biçiminde azaltılabilir. Bu dönüşüm prosesi aşağıda verilmiştir:
Biyokütle + ısı + buhar → H2 + CO + CO2 + CH4 + hafif ve ağır hidrokarbonlar + karbonlaşma
Biyokütle gazifikasyonunda temel sorunlardan birisi proses süresince ortaya çıkan
katran oluşumu ile başa çıkmaktır. İstenilmeyen katran buhar reformasyonu süresince hidrojen
üretimi için tercih edilemeyen daha kompleks yapıda polimerizasyon ve katran aerosollerinin
oluşumuna sebep olabilir. Katran oluşumunu minimum yapmak için uygulamada olan 3 metot
vardır:
1)
2)
3)

Gazlaştırıcının uygun tasarımı
Uygun kontrol ve çalışma
Katkı maddeleri ve katalizörler
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Biyokütle gazifikasyonunun diğer problemi çökme, sinterleşme, cüruflaşma, kirlenme
ve yığın oluşumuna sebep olabilen kül oluşumudur. Damıtma ve leaching, reaktör içinde kül
oluşumunu azaltmak için kullanılmaktadır [14]. Gazifikasyon ürünleri çoğunlukla gazlar olduğu
için bu proses hidrojen üretiminde pirolize göre daha çok tercih edilir. Çizelge 3’de gösterildiği
gibi, hidrojen üretim prosesini optimize etmek ve biyokütle gazifikasyonundan hidrojen üretimini
test etmek için araştırmacılar tarafından yoğun çaba harcanmaktadır. Uygun katalizör ile birlikte
akışkan yataklı gazlaştırıcı kullanarak hacimce yaklaşık % 60’lık hidrojen üretimine ulaşmak
mümkündür. Bu şekildeki yüksek dönüşüm verimliliği biyokütle gazifikasyonunu ilgi çekici bir
hidrojen üretim alternatifi haline getirir.
Çizelge 3. Biyokütle gazifikasyonu ile hidrojen üretimi konusunda yapılmış çalışmalar [3]
Hammadde

Reaktör tipi

Talaş

Bilinmiyor

Talaş
Ağaç
Talaş
Bilinmiyor
Talaş

Geri devirli
akışkan yatak
Dolgulu kolon
Akışkan yatak
Akışkan yatak
Akışkan yatak

Çam talaşı
Küspe
Pamuk sapı
Eucalyptus gobulus
Pinus radiata
Aktif çamur
Badem kabuğu

Akışkan yatak
Bilinmiyor
Bilinmiyor
Bilinmiyor
Bilinmiyor
Aşağı yönlü akım
Akışkan yatak

Kullanılan
katalizör
Na2CO3

Hidrojen üretimi (vol. %)

Kullanılmıyor

700ºC’de 48.31
800ºC’de 55.4
900ºC’de 59.8
810ºC’de 10.5

Kullanılmıyor
Bilinmiyor
Ni
K2CO3
CaO
Na2CO3
Bilinmiyor
Bilinmiyor
Bilinmiyor
Bilinmiyor
Bilinmiyor
Bilinmiyor
La-Ni-Fe

550ºC’de 7.7
800ºC’de 57.4
830ºC’de 62.1
964ºC’de 11.27
1008ºC’de 13.32
1012ºC’de 14.77
700–800ºC’de 26–42
700–800ºC’de 29–38
700–800ºC’de 27–38
700–800ºC’de 35–37
700–800ºC’de 27–35
10–11
800ºC’de 62.8

3.1.3. Süperkritik Su Gazifikasyonu
Kritik nokta üzerinde suyun açığa çıkan özellikleri kimyasal reaksiyonlar için, özellikle de
gazifikasyon prosesinde önemli rol oynar. Kritik nokta altında sıvı ve gaz safhaların her ikisi de
farklı özellik gösterirken en son aşamada kritik noktaya ulaşıldığı anda (sıcaklık>374ºC,
basınç>22 MPa) her iki safhanın da özellikleri özdeştir. Kritik noktanın üzerinde süperkritik su
gazifikasyonunun özellikleri sıvı gibi ya da gaz gibi koşullar arasında değişir. Biyokütle
gazifikasyonunda süperkritik su gazifikasyonunun kullanımı yüksek nem içerikli biyokütle ile
direk olarak başa çıkabildiği (>%50) için biyokütlenin kurutulması gerekmemektedir [11].
3.2. Biyolojik Prosesler
Biyolojik hidrojen üretimi olgusu 100 yıl öncesinde fark edilmiştir. 1970’lerde enerji krizi patlak
verdiği zaman hidrojen üretim teknolojisi, özellikle de fotosentetik prosesler ile hidrojen üretimi,
ilgi görmeye başlamıştır. Fakat bu çalışmalar laboratuar ölçeklidir ve uygulamaya geçirilmelidir.
Biyolojik hidrojen üretimi 5 farklı grup içinde sınıflandırılabilir: 1) Direkt biyofotoliz 2) Dolaylı
biyofotoliz 3) Biyolojik yoldan suyun gaza dönüşüm reaksiyonu 4) Foto fermantasyon ve 5)
Karanlık fermantasyon [15]. Bütün prosesler hidrogenaz ve nitrogenaz gibi hidrojen üreten
enzimler ile kontrol edilir. Bu enzimlerin özellikleri Çizelge 4’de verilmiştir [3].
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3.2.1. Direk Biyofotoliz
Direk biyofotoliz ile hidrojen üretimi, hidrojen oluşturmak amacıyla güneş enerjisini kimyasal
enerji biçimine dönüştürmek için mikroalg fotosentetik sistemlerin kullanıldığı biyolojik bir
prosestir.
Güneş enerjisi
2H2O
2H2 + O2

(3.4)

İki fotosentetik sistem fotosentez prosesinden sorumludur. 1) CO2 azalması için
indirgeyici üretecek fotosistem I (PSI) 2) Oksijen açığa çıkaran ve suyu ayrıştıran fotosistem II
(PSII). Biyofotoliz prosesinde sudan gelen iki proton hidrogenazın varlığında hidrojen oluşumu
yada PSI ile CO2 azalmasını sağlayabilir.
Yeşil bitkilerde hidrogenaz eksikliğinden dolayı sadece karbon azalımı olur. Diğer
tarafta, yeşil alg ve Cyanobacteria (mavi-yeşil alg) gibi mikroalgler hidrogenaz içerir ve bu
yüzden hidrojen üretme yeteneğine sahiptir. Bu proseste PSII ışık enerjisini absorbladığı zaman
elektronlar üretilir. Daha sonra elektronlar PSI tarafından absorbe edilen güneş enerjisini
kullanarak ferrodoksine (Fd) transfer edilir. Hidrogenaz enzimi Şekil 2’de gösterildiği gibi
hidrojen üretmek için Fd’den elektronları kabul eder.
Güneş enerjisi

Şekil 2. Direk biyofotoliz
Hidrogenaz oksijene duyarlı olduğu için hidrojen üretiminin sürdürülebilir olması
amacıyla oksijen içeriğini % 0.1’in altındaki düşük seviyelerde tutmak gereklidir. Bu koşul
oksidatif solunum süresince oksijeni tüketen yeşil alg Chlamydomonas reinhardtii’ nin kullanımı
ile elde edilebilir. Fakat substratın önemli miktarı bu proses süresince harcandığı ve solunum
olduğu için verimlilik düşüktür. Son zamanlarda, mikro alglerden kaynaklanan mutasyonların iyi
bir O2 toleransına ve bu yüzden de daha yüksek hidrojen üretimine sahip olduğu görülmüştür [3].
Çizelge 4. Nitrogenaz ve hidrogenazın özelliklerinin karşılaştırılması
Özellik
Substratlar
Ürünler
Proteinlerin sayısı
Metal bileşenler
Optimum sıcaklık

Nitrogenaz
ATP, H+ ya da N2, elektronlar
H2 ya da NH4+
İki (Mo-Fe ve Fe)
Mo, Fe
30ºC (A. vinelandii)

Optimum pH
İnhibitörler

7.1-7.3 (A. vinelandii)
N2 (H2 üretimi), NH4+, O2, yüksek
C/N oranı
Işık

Simülatörler
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Hidrogenaz
H+, H2
ATP, H+, H2, elektronlar
Bir
Ni, Fe, S
55ºC’de (R. rubrum), 70ºC
(R. Capsulatus)
6.5-7.5 (R. sulfidophilus)
CO, EDTA, O2, organik bileşiklerin
varlığı
H2 (R. sphaeroides), organik bileşiklerin
yokluğu (R. rubrum, R. capsulatus)
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3.2.2. Dolaylı Biyofotoliz
Dolaylı biyofotoliz kavramı Şekil 3’de gösterildiği gibi 4 aşamada yapılır: i) Fotosentezle
biyokütle üretimi ii) Biyokütle zenginleşmesi iii) 2 mol asetat ile birlikte alg hücresi içindeki 4
mol H2/mol glikoz verim getiren aerobik karanlık fermantasyon iv) Asetatın 2 molünün hidrojene
dönüşümü. Tipik bir dolaylı biyofotolizde, Cyanobacteria (mavi-yeşil alg) aşağıdaki reaksiyonla
hidrojen üretmek için kullanılır [3]:
12H2O + 6CO2 → C6H12O6 + 6O2

(3.5)

C6H12O6 + 12H2O → 12H2 + 6CO2

(3.6)

Şekil 3. Hidrojen üretimi için dolaylı biyofotoliz
Troshina ve ark., [16] Cyanobacterium gloeocapsa alpicola ile yapılan dolaylı
biyofotoliz çalışmasında pH değeri 6.8 ila 8.3 arasında tutularak optimum hidrojen üretiminin
elde edildiğini bulmuştur. Sıcaklığı 30ºC’den 40ºC’ye artırmak hidrojen üretimini iki kata kadar
artırabilir.
3.2.3. Karanlık Fermantasyon
Karanlık fermantasyon ile H2 üretimi karbonhidratlarca zengin substratlar üzerinde karanlıkta
büyüyen anaerobik bakteri ile gerçekleştirilir. Fermantasyon reaksiyonları mezofilik (25-40ºC),
termofilik (40-65ºC), aşırı termofilik (65-80ºC) ve hiper termofilik (>80ºC) üzerindeki
sıcaklıklarda gerçekleşebilir.
Direk ve dolaylı fotoliz sistemleri saf H2 üretirken karanlık fermantasyon prosesleri
öncelikli olarak H2 ve CO2 içeren karışık biyokütle üretir. Fakat daha az miktarda CH4, CO ve
H2S içerebilir. Karanlık fermantasyon sistemleri hidrojen eldesi ve elde edilen enerjinin yakıt
hücrelerinde kullanımı için mükemmel bir potansiyel sunar [10].
Karbonhidratça zengin substratlar üzerinde büyüyen bazı alg türleri de kullanılıyor
olmasına rağmen karanlık fermantasyon da öncelikli olarak anaerobik bakteri kullanılır.
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Fermantatif prosesler için kullanılan biyokütlenin biyolojik parçalanabilir olması, yüksek
miktarlarda elde edilebilir olması, pahalı olmaması ve yüksek karbonhidrat içeriğine sahip olması
gerekir. Glikoz ve laktoz gibi kolaylıkla biyolojik parçalanmaya uğrayan saf, basit şekerler tercih
edilir fakat bunlar yüksek miktarlarda kolaylıkla elde edilemezler ve nispeten pahalıdırlar.
Biyohidrojen üretimi için kolayca kullanılabilen başlıca biyokütle atıkları Çizelge 5’de
listelenmiştir [9].
Anaerobik fermantasyonda üretilen gaz H2, CO2, CH4, CO ve bazı hidrojen sülfitlerin
karışımıdır. Bu yüzden yüksek saflıkta hidrojen elde etmek için ayırma aşaması gereklidir.
Karanlık fermantasyon prosesleri için hidrojenin kısmi basıncı bir faktördür, hidrojen basıncını
artırırken hidrojen üretimini azaltır. Bu kısıtlamalara belirgin bir çözüm üretim olurken hidrojeni
uzaklaştırmaktır. Fermantasyon prosesi asetik, butirik ve daha önemli bir problem olan diğer
organik asitleri üretir. Bu asitler organik kimyasal üretim yönündeki metabolik akışı
yönlendirerek hidrojen verimini baskılayabilir. Aynı zamanda bu asitlerin üremesi sistemdeki
komplekslik ve maliyete ek olarak daha sonrasında atıksu arıtımını gerektirir. Bu işlemlerden
herhangi birinin hidrojen üretimini maksimum yapmak ve prosesi basitleştirmek için elimine
edilmesi gerekebilir [9].
Çizelge 5. Biyohidrojen üretimi için kolaylıkla kullanılabilen biyokütle atıkları
Biyokütle Materyali
Nişastalı tarımsal ve gıda endüstrisi atığı
Selülozlu tarımsal ve gıda endüstrisi atığı
Karbonhidratça zengin endüstriyel atık
Atıksu arıtım ünitelerinden elde edilen atık
çamur

Açıklamalar
Glikoz ve maltoza hidrolize olduktan sonra organik
asitlere ve son olarak da hidrojene dönüşür.
Direk delignifikasyona gitmiş ve ince ince öğütülmüş
olmalıdır. Daha sonra nişasta gibi işleme tabi tutulur.
Besin dengesi ve istenilmeyenlerin giderimi için ön arıtım
gerekebilir. Daha sonra nişasta olarak işlenir.
Ön arıtım gerekebilir, organik asitlere dönüşür ve son
olarak da hidrojene dönüşür.

Karbonhidratça zengin substratlar ile yeşil alg gibi bazı mikroalglere ek olarak
anaerobik bakteri ile fermantasyon, karanlık koşullarda özellikle 30-80ºC’de hidrojen üretebilir.
Hidrojen üretimi için karanlık fermantasyonun kullanıldığı bir proses örneği Şekil 4’de
verilmiştir. Sadece H2 üreten biyofotoliz prosesi aksine karanlık fermantasyon ürünleri
çoğunlukla kullanılan substrat ve reaksiyon prosesine bağlı olarak CH4 yada H2S gibi diğer gazlar
ile birleşen H2 ve CO2’dir. Karanlık fermantasyon ile hidrojen üretim teknolojisi çok fazla alan
gerektirmediği ve hava koşullarından etkilenmediği için ticari değer kazanmaktadır [3].
3.2.4. Foto-fermantatif Prosesler
Fotosentetik bakteriyal hidrojen üretimi olarak da isimlendirilen fotofermantatif prosesler
hidrojen geliştirmek için mor non-sülfür bakterisinin nitrogenaz enzim† aktivitesine katkıda
bulunur. Bu proseste klorofil, carotenoids ve phycobilin’ler gibi ışığı toplayan pigmentler ışık
enerjisini ayırır ve ayrılan enerjiyi fotolitik organizmalar (alg) içindekilere benzer membran
reaksiyon merkezlerine transfer eder. Güneş ışığı suyu proton, elektron ve oksijene dönüştürür.
Nitrogenaz katalizör amonyak, hidrojen ve ADP oluşturmak için ATP ve azot ile proton ve
elektronları tepkimeye sokmak için kullanılır [18]. Oksijen nitrogenazı engellediği için
cyanobacteria mekana ya da zamana bağlı olarak azot sabitleşmesi ve oksijen üretimini ayırır.
Gerçekte bakteri, hidrogenaz enzimini yapısına aldığında diğer enerji gerektirecek proseslere
yakıt sağlamak için yan ürün olarak hidrojeni kullanır. Bu yüzden, araştırmacılar bu enzimi
ortadan kaldırmak için bakteriyi genetik olarak modifiye etmeye çalışmaktadır. Proses ilk olarak

†

Atmosferik azotun amonyağa dönüşümünü katalizleyen enzim
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infrared ışık enerjisi kullanarak yetersiz azot koşullarında yapılır ve tercihen, diğer indirgenen
bileşikler kullanılabilmesine rağmen organik asitler azalır.

Şekil 4. Fermantasyon aracılığı ile yenilenebilir kaynakların hidrojene dönüşümü [17]
Bu prosesin avantajları oksijen prosesi inhibe etmez ve bu bakteri çok farklı koşullarda
(kesikli prosesler, sürekli kültürler ve karragenan‡, agar jel, gözenekli cam, aktive edilmiş cam ya
da poliüretan köpük içinde immobilizasyon) kullanılabilir [19,20,2]. Dezavantajları, organik
asitlerin sınırlı kullanılabilirliliği, nitrogenaz enziminin yavaşlatıcı olması, prosesin nispeten
yüksek miktarda enerji gerektirmesi ve hidrojenin tekrar oksidasyonunun gerekiyor olmasıdır.
Nitrogenaz aktivitesini artırmak ve enerji ihtiyacını azaltmak için C/N oranı korunmalıdır.
Fotosentetik bakteriler güneş enerjisi ve organik asit ya da biyokütle kullanarak
nitrogenaz aktivitesi ile hidrojen üretme kapasitesine sahiptir. Bu proses Şekil 5’de gösterildiği
gibi foto fermantasyon olarak bilinir. Son yıllarda endüstriyel ve tarımsal atıklardan etkili atık
yönetiminde hidrojen üretimi için bazı teşebbüsler yapılmıştır. Çizelge 6’da özetlendiği gibi
hidrojen çeşitli tipteki biyokütle atıklarının foto fermantasyonu ile üretilebilir [3].
Fakat foto fermantasyon üç temel dezavantaja sahiptir: 1) Yüksek enerjili nitrogenaz
enziminin kullanımını gerektirir. 2) Güneş enerjisi dönüşüm verimliliği düşüktür. 3) Geniş
alanları kaplayacak anaerobik foto biyoreaktörlerin hazırlanması gerekir. Bu yüzden şu anda, foto
fermantasyon prosesi hidrojen üretimi için diğer proseslerle rekabet edecek durumda değildir [3].

‡

Deniz yosunlarından üretilen, kıvam arttırıcı ve emülgatör bir özelliğe sahip, önemli miktarda
selüloz içeren kimyasal katkı maddesi (E-407)
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Şekil 5. Foto fermantasyon
Çizelge 6. Foto-fermantasyonla hidrojen üretimi üzerine örnek çalışmalar
Biyokütle
tipi
Laktik asit
Laktat
hammadde
Atıksu
Şeker rafineri
atıksuyu

Bakteri Sistemi
İmmobilize edilmiş
Rhodobacter sphaeroides
Rhodobacter capsulatus
İmmobilize edilmiş
Rhodobacter sphaeroides
Rhodobacter spaeroides
O.U.001

Hidrojen Dönüşüm
Verimliliği
0.21 ml H2 h-1 ml-1 PU matris

Referans
[21]

80 ml H2 h-1 l-1

[22]

2.1 l H2 h-1 m2 agar gel

[23]

0.005 l H2/h/l kültür

[24]

3.2.5. Biyolojik Yoldan Suyun Gaza Dönüşümü (WGS)
Rhodospirillum rubrum gibi bazı fotoheterotrofik bakteriler H+’nın H2’ye indirgenmesi ve CO
oksitlenmesi reaksiyonlarını birleştirerek ATP üretmek için tek karbon kaynağı olarak CO
kullanarak karanlıkta hayatta kalabilir.
CO + H2O ↔ CO2 + H2

ΔGº= -20.1 kJ/mol

(3.7)

Reaksiyon sonucunda CO2 ve H2 açığa çıktığı için bu proses hidrojen üretiminde tercih
edilir. Bu proses için yetiştirilen organizmalar R. rubrum ve Rubrivax gelatinosus gibi gram
negatif bakteri ve Carboxydothermus hydrogenoformans gibi gram pozitif bakteridir [25].
Anaerobik koşullar altında CO, CO dehidrogenaz, Fe-S protein ve CO’e-toleranslı hidrogenaz
içeren birkaç proteinin sentezini içerir. CO oksidasyonundan üretilen elektronlar hidrojen üretimi
için hidrogenazla Fe-S proteini aracılığı ile nakledilir [26].
Hidrojen üretimi için biyolojik yolla suyun gaza dönüşüm reaksiyonu hala laboratuar
ölçeklidir ve bu konuda sadece birkaç çalışma rapor edilmiştir. Bu çalışmaların ortak hedefi
hidrojen üretim oranını değerlendirmek ve yüksek CO alımına sahip olan uygun
mikroorganizmaları tanımlamaktır [3].
Rhodospirllacae ailesinden bazı fotoheterotrofik bakterilerin sadece CO üzerinden
beslenerek karanlıkta büyüyebildiği bulunmuştur. CO’in CO2’e oksidasyonunun WGS reaksiyonu
(Eşitlik 3.7) sonucunda gerçekleştiği belirlenmiştir. Fakat prosesi katalize etmek için metalden
daha çok enzimler kullanılır. Düşük sıcaklık ve basınçta meydana geldiği için termodinamik
olarak CO’in CO2 ve H2’ye yüksek oranda dönüşümü tercih edilir. Bu yöntemle hidrojene
dönüşüm oranı diğer biyolojik prosesler ile karşılaştırıldığında gerçekten yüksektir.
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Çizelge 7’de bazı önemli hidrojen üretim teknolojileri karşılaştırılmıştır. Çizelge
proseslerde kullanılan hammaddeler ve hidrojenin yanı sıra ortaya çıkan yan ürünler hakkında
fikir vermektedir [10]. Çizelge 8’de ise önemli biyohidrojen üretim prosesleri karşılaştırılmıştır
[17].
Çizelge 7. Hidrojen üretim teknolojilerinin karşılaştırılması
Proses

Hammadde

Buhar reformasyonu

Metan, gliserol, alkol,
polihidrik alkol, şeker,
organik asitler
Gliserol, alkol,
polihidrik alkol, şeker,
organik asitler
H2O + elektrik
Hidrokarbonlara
Biyokütleb

Sucul reformasyon

Dönüşüm
verimliliği
70-85%d
35-100%d

Yan ürün
CO, CO2,
C10-C22 karbon bağı
CO, CO2, alkanlar,
alkoller, polihidrik alkol,
organik asitler
Sadece H2 üretilir.
Veri elde edilememiştir.
CO, CO2, CH4

50-60%e
Elektroliz
Kısmi oksidasyon
60-75%d
35-50%d
Biyokütle
gazifikasyonu
H2O + güneş ışığı
0.5%f
Sadece H2 üretilir.
BioH2: Fotoliz
BioH2: Foto
Organik asitler + güneş
0.1%g
CO2
fermantasyon
ışığı
Biyokütlec
60-80%h
CO2
BioH2: Karanlık
fermantasyon
a Gliserol, alkoller, polihidrik alkol, şekerler, organik asitler
b Lignoselülozik biyokütle
c Lignoselülozik biyokütle ve/yada lignoselüloz hidroliz ürünleri (beş ve/yada altı karbonlu şeker)
d Termal verimlilik: Yüksel ısıl değere dayandırıldı.
e Elektrik enerjisiyle ayrıştırılarak üretilen hidrojenin daha düşük ısıl değeri hidrojen üretmek için
kullanılır. Saflaştırma yapılmamıştır.
f Işık enerjisi kullanarak su ayrışmasıyla hidrojene solar dönüşüm. Saflaştırma yapılmamıştır.
g Işık enerjisi kullanarak organik asitlerin katabolizmasıyla hidrojene solar dönüşüm. Saflaştırma
yapılmamıştır.
h 4 mol H2/mol glikoz maksimum teorik verim.
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Fotosentetik bakteri

Fermantatif
bakteri

Karanlık
fermantasyon

Cyanobacteria

Dolaylı biyofotoliz

Foto fermantasyon

Yeşil alg

Mikroorganizma
tipi

Direk biyofotoliz

Proses

Elde edilebilir H2 verimi nispeten düşüktür.
Verim arttığı için H2 fermantasyonu termodinamik
olarak tercih edilmez olur.

O2 hidrogenazın kuvvetli bir sınırlayıcısıdır.

Işık dönüşüm verimliliği çok düşüktür, sadece % 1-5

Gaz karışımı içinde yaklaşık % 30 O2 bulunur.
O2 nitrogenaz üzerinde sınırlayıcı bir etkiye
sahiptir.

Daha düşük fotokimyasal verimlilik
Hidrogenaz enziminin alımı H2’nin degredasyonunu
durdurmak için kaldırılmalıdır.

O2 sistem için tehlikeli olabilir

Yüksek ışık yoğunluğu gerekir.

Dezavantaj

Yan ürün olarak bütirik, laktik ve asetik asit gibi değerli
Gaz karışım ürünü ayrılmak zorunda olan CO2
metabolitler üretir.
Anaerobik prosestir, bu yüzden O2 kısıtlayıcı değildir
içerir.

Işık olmaksızın bütün gün boyunca H2 üretebilir.
Çeşitli karbon kaynakları substrat olarak kullanılabilir.

Damıtılmış atıksu, atık vb. gibi farklı atık materyaller
kullanılabilir.

Geniş spektrumlu ışık enerjisi bu bakteri tarafından
kullanılabilir.

Atmosferden gelen N2’yi sabitleme yeteneğine
sahiptir.

Sudan H2 üretebilir.

Solar dönüşüm enerjisi ağaçlar ve küçük bitkilere
nazaran 10 kata kadar artar.

Su ve güneş ışığından direk olarak H2 üretebilir.

Avantaj
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Çizelge 8. Önemli biyolojik hidrojen üretim proseslerinin karşılaştırılması
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4. BİYOHİDROJEN ELDESİNDE KULLANILAN ATIK MATERYALLER
Biyolojik hidrojen üretimi hidrojen gazı üretimi için iyi bir alternatiftir. Atık minimizasyon
sorunları ve sürdürülebilir gelişime uygun olarak, yenilenebilir kaynaklardan biyohidrojen üretimi
son yıllarda oldukça ilgi görmektedir ve yeşil teknoloji olarak bilinir. Fosil yakıtların yerine
geçecek şekilde artan enerji ihtiyacını karşılamak için yeni ve umut verici yaklaşım olarak
biyolojik hidrojen üretimi ile hem atık materyal kullanımı hem de temiz enerji kaynağının üretimi
sağlanmış olur [2].
Biyolojik hidrojen üretimi amacıyla çeşitli biyokütle kaynakları enerji elde etmek için
kullanılabilmektedir. Bu kaynakları 4 genel kategoride inceleyebiliriz:
1)
Enerji ürünleri: Otsu enerji ürünleri, ağaçsı enerji ürünleri, endüstriyel ürünler, tarımsal
ürünler ve sucul ürünler
2)
Tarımsal kalıntılar ve atık: Ekin atığı ve hayvan atığı
3)
Orman atığı ve kalıntıları: Öğütülmüş ağaçsı atık, tomruk kalıntıları, ağaçlar ve çalı
kalıntıları
4)
Endüstriyel ve kentsel atıklar: Kentsel katı atık (MSW), atık çamur ve endüstriyel
atıklar [3].
Dünya üzerinde yaklaşık olarak 2 milyar ton biyokütle vardır ve bu oran her yıl 0.2
milyar ton artmaktadır. Yıllık biyokütle üretimi, dünyadaki yıllık enerji tüketiminin yaklaşık
olarak 10 katına denk gelir. Biyokütle enerji üretimi için, özellikle de hidrojen üretimi, substrat
olarak kullanılabilir [27].
4.1. Atık Materyalin Tipi
Biyohidrojen üretimi için kullanılacak atık materyal seçiminde dikkat edilmesi gereken
konulardan bir tanesi seçilecek ham maddenin kolay elde edilebilir, ucuz, karbonhidratça zengin
ve ayrıştırılabilir nitelikte olmasıdır. Hidrojen gazı üretiminde glukoz, sakkaroz, laktoz gibi
ayrıştırılması kolay şekerlerin kullanımı arzu edilir. Ancak saf karbonhidratların ham madde
olarak kullanılması maliyeti artırır. Bu nedenle hidrojen gazı üretiminde nişasta içeriği zengin
zirai atıkların kullanılması önemli avantajlar sağlamaktadır [28]. Hidrojen gazı üretimi için
kullanılabilen esas atık materyaller aşağıdaki gibi özetlenebilir.
4.1.1. Tarım ya da Gıda Endüstrisi Atıklarındaki Nişasta ve Selüloz
Tarım ve gıda endüstrisi atıklarının çoğu karbonhidratça zengin olan nişasta ya da selüloz gibi
bileşikler içermektedir. Bu bileşiklerin karmaşık yapısı biyolojik olarak parçalanmalarını
zorlaştırmaktadır. Ayrıca zirai atıkların yapısındaki lignin de problem oluşturmaktadır. Bu
nedenle atıkların biyolojik ayrıştırma öncesinde ön işlemlere tabi tutulması gerekmektedir Nişasta
içerikli katı atıklar karbonhidrat ve hidrojen gazı oluşumu için daha kolay işlenirler. Nişasta
asidik ya da enzimatik hidrolizle glikoz ve maltoza hidrolize olabilir. Ardından karbonhidratlar
organik asitlere dönüşür daha sonra da hidrojen gazına dönüşürler.
Selüloz içeren tarımsal atıklar daha ileri bir ön arıtım gerektirir. Tarımsal atıkların
selüloz ve hemiselüloz içeriği organik asit ve hidrojen gazı üretimi için daha sonraki proses olan
karbonhidratlara hidrolize olabilir. Tarımsal atıkların enzimatik hidroliz verimliliği ve lignin
içeriği arasında ters bir ilişki olduğu bildirilmiştir. Nişasta veya selüloz içeren zirai atıklardan
biyolojik hidrojen gazı üretimi için karanlık ve foto fermantasyon basamaklarını içeren proses
şeması Şekil 6’da verilmiştir.
Selüloz, hemiselüloz ve lignin içeren lignoselülozik materyaller bitki hücre duvarının
yapısal bileşenini oluşturan fotosentez ürünleridir. Lignoselüloz tarım ve orman endüstrisinin
lignoselülozik atıkları olarak esas kısım içinde elde edilebilir. Lignoselülozik materyaller ethanol
üretimi için özellikle de endüstriyel fermantasyon için potansiyel kullanıma sahiptir ve heksoz ile
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pentoz şekerlerinin en büyük yenilenebilir kaynağıdır. Fakat selülozu basit şekerlere parçalamak
için gereken ön arıtım prosesi bir kısıtlamadır. Selülozu parçalamak için bakteri kullanımı
alternatif bir yol olabilir [2].
Atıksu

Selüloz/nişasta içeren
zirai atıklar

Ön arıtıma
Öğütme
Ön işlem

Lignin uzaklaştırma
Hidroliz

Karanlık fermantasyon

CO2, H2
CO2

Organik asitler

H2 ayırma

Glikoz şurubu
Foto-fermantasyon
H2
Arıtılmış atıksu

CO2, H2

Şekil 6. Nişasta veya selüloz içeren zirai atıklar ve atıksulardan biyolojik hidrojen gazı üretim
şeması
4.1.2. Karbonhidratça Zengin Endüstriyel Atıksu
Süt endüstrisi, yağ fabrikaları, ekmek mayası ve bira fabrikası atıksuları gibi toksik olmayan
endüstriyel atıksular ve bazı biyolojik parçalanabilir karbonhidratları içeren atıksular biyohidrojen
üretimi için ham materyal olarak kullanılabilir. Nütrient dengesi ve istenilmeyen bileşikleri
gidermek için bu atıksulara ön arıtım gerekebilir. Karbonhidratça zengin gıda endüstrisi atıksuları
karbonhidrat içeriğini organik asitlere dönüştürmek amacıyla daha ileri bir işlemden geçirilebilir.
Ve daha sonra uygun biyoproses teknolojileri kullanılarak hidrojen gazına dönüştürülür [2].
4.1.3. Atıksu Arıtma Ünitelerinden Alınan Atık Çamur
Atıksu arıtma tesislerinde üretilen atık çamur metan ya da hidrojen gazı üretimi için kullanılabilen
karbonhidrat ve proteinlerden çok miktarda içerir. Fazla çamurun anaerobik parçalanması iki
aşamada gerçekleştirilir. Organik madde ilk aşamada (asidojenik safha) organik asitlere
dönüşecektir ve organik asitler foto-heterotrofik bakteri kullanarak ikinci aşamada hidrojen gazı
üretimi için kullanılacaktır [2].
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4.2. Karanlık Fermantasyonla Hidrojen Gazı Üretiminde Seçilen Biyokütlenin Proses
Üzerindeki Etkisi
4.2.1. Basit Şekerlerin Kullanımı
Glikoz (C6H12O6) endüstriyel atıksuların çoğunda bulunan kolaylıkla parçalanabilir karbon
kaynağıdır, tarımsal atıklardan bol miktarda elde edilebilir. Teorik olarak 1 mol glikozun
biyolojik dönüşümü ile 12 mol hidrojen gazı (H2) elde edilir.
Reaksiyon stokiyometrisine göre glikozun 1 molünün asetata biyolojik dönüşümü 4 mol
H2/mol glikoz ürün sağlar.
C6H12O6 + 2H2O → 2CH3COOH + 4H2 + 2CO2

(4.1)

Bütirat son ürün olduğunda ise sadece 2 mol H2/mol glikoz ürün oluşur.
C6H12O6 + 2H2O → CH2CH2CH2OOH + 2H2 + 2CO2

(4.2)

Fakat pratikte 1 mol glikozdan 4 mol H2 elde edilemez çünkü son ürünler hem asetat
hem de bütirat içerir. Glikozdan elde edilen en yüksek hidrojen verimi 2.0-2.4 mol H2/mol glikoz
civarındadır. Asetata kıyasla bütirat üretimi teorik verimden sapma sebeplerinden birisi olabilir.
Fang ve Liu [29]’ya göre glikozun kısmi oksidasyonu düşük verim için diğer bir sebep olabilir.
Fakat % 95 glikozdan daha fazla parçalanma olduğu zaman verim 1.7 mol H2/mol glikozdan daha
az olabilir [30]. Bu yüzden bakteriyel büyüme için enerji kaynağı olarak substrat kullanımı teorik
değerlendirmeden daha düşük verim elde edilmesinin temel sebebidir. Sakkaroz (C12H22O11)
(şeker)’dan hidrojen gazı üretimi birçok araştırmacı tarafından çalışılmaktadır (Çizelge 9).
Chen ve Lin [31] 8 saatlik hidrolik alıkonma süresi ile bir CSTR§ reaktöründe 4.52 mol
H2/mol sakkaroz verim elde etmiştir. Bu değer aynı hidrolik alıkonma süresinde CSTR’de 3.47
mol H2/mol sakkaroz [32] ve UASB**’de 1.50 mol H2/mol sakkaroz [33] verim alınmış olan diğer
çalışmalardan daha yüksektir. Bununla birlikte Chen ve Lin [34] CSTR’de aynı işletme şartları
altında yalnızca 0.91 mol H2/mol glikoz verim elde etmiştir [2]. C/N oranının 47’de sabitlenmesi
4.8 mol H2/mol sakkaroz’luk bir verim ile sakkarozun hidrojen gazına etkili bir şekilde
dönüşümünü sağlamıştır [35]. Benzer şekilde nişastadan hidrojen üretimi sadece 140 mL iken
sakkarozdan kümülatif hidrojen üretimi 300 mL olmuştur [36]. Collet ve ark., [37] teoriksel verim
8 mol H2/mol laktoz olmasına rağmen 3 mol H2/mol laktoz maksimum hidrojen verimi
sağlamıştır. Bu çalışmaların sonuçları diğer basit şekerlerle karşılaştırma yapıldığında en yüksek
hidrojen verimlerinin sakkarozdan elde edilebileceğini göstermiştir. Bununla birlikte heksozun
her molü başına verim disakkaritlerin bütün çeşitleri için hemen hemen aynı kalmıştır [2].

§

Sürekli karıştırmalı tank reaktör
Yukarı akışlı anaerobik çamur örtüsü şeklindeki biyoreaktör

**
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Çizelge 9. Kesikli karanlık fermantasyon ile saf karbonhidratlardan biyohidrojen üretim hızı ve
veriminin karşılaştırılması [2]
Organizma
Klebsielle oxytoca HP1
E. cloacae
IIT-BT 08
E. coli
H. alvei
Kompost çamuru
Karışık kültür
Karışık kültür
Klebsielle oxytoca HP1
C. pasteurium
(dominant)
E. cloacae
IIT-BT 08
Karışık kültür
Thermoanaerobacterium
Clostridium sp.
E. aerogenes
Thermoanaerobacterium
C. pasteurium
Karışık kültür
Karışık kültür

Karbon kaynağı

H2 verimi

% H2
verimi
16.7
*

Gaz kar. H2
içeriği (%)
*
*

*
*
*
23

*
*
*
60

300 mL/g KOI
1.5 mol/mol sakkaroz

*
12.3

40
*

4.8 mol/mol sakkaroz

*

55

Glikoz (50 mM)
Glikoz (% 1)

1 mol/mol glikoz
2.2 mol/mol glikoz

Glikoz (20 g/L)
Glikoz (10 g/L)
Glikoz (10 g/L)
Glikoz
(1 g KOI/L)
Sakkaroz (6 g/L)
Sakkaroz
(50 mM)
Sakkaroz
(20 g KOI/L)
Sakkaroz (10 g/L)

4.73×10−8 mol/mol glikoz
5.87×10−8 mol/mol glikoz
2.1 mol/mol glikoz
0.9 mol/mol glikoz

6 mol/mol sakkaroz

28

92

Sakkaroz
(1 g KOI/L)
Selüloz (5 g/L)
Mikrokristal
selüloz
(25 g/L)
Nişasta
(20 g glikoz/L)
Nişasta (4.6 g/L)
Nişasta (24 g/L)
Patates nişastası
(1 g KOI/L)
Şeker pancarı suyu

1.8 mol/mol sakkaroz

23

*

102 mL/g selüloz
2.18 mmol/g selüloz

18
*

*
60

1.09 mol/mol glikoz

*

*

92 mL/g nişasta
106 mL/g nişasta
0.59 mol/mol nişasta

17
19
15

60
*
*

1.7 mol H2/mol heksoz

*

*

* Değer bulunamadı.
4.2.2. Nişasta İçeren Atıkların Kullanımı
Nişasta içeren materyaller hidrojen üretmek için karbonhidrat kaynağı olarak kullanılabilme
potansiyeline sahiptirler ve doğada bol miktarda bulunurlar. Reaksiyon stokiyometrisine göre
maksimum 553 mL hidrojen gazı yan ürün olarak asetat ile nişastanın 1 gramından üretilir. Fakat
hücre sentezi için substrat kullanımından dolayı verim teorik değerden daha düşük olabilir.
24 g/L yenilebilir mısır nişastası C. pasteurianum tarafından substrat olarak kullanıldığı
zaman, maksimum spesifik hidrojen üretim oranı 237 mL H2/g VSS††.gün olmuştur [38]. Zhang
ve ark., [39] karışık bir çamur kullanarak 37°C’de 4.6 mg/L nişasta konsantrasyonuyla 480 mL
H2/g VSS.gün’ lük daha yüksek spesifik bir verim elde etmiştir. Thermoanaerobacterium ile
termofilik koşullarda çalışmak 365 mL H2/g VSS.gün’lük üretim verimliliğini artırmamıştır [2].
4.2.3. Selüloz İçeren Atıkların Kullanımı
Selüloz bitkisel biyokütlenin esas bileşenidir. Kağıt ve gıda endüstrisi endüstriyel atıksuları ve
tarımsal atıklar içinde yüksek oranda bulunur. Isıl olarak parçalanmış çamur ile mezofilik
şartlarda mikrokristalin selülozdan hidrojen gazı üretim potansiyeli araştırılmıştır [40]. Selüloz
konsantrasyonu arttıktan sonra 12.5 g/L selüloz konsantrasyonu ile elde edilen maksimum verim
††

Uçucu askıda katı madde
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(2.18 mol H2/mol selüloz) azalmıştır. Bununla birlikte, 25 g/L selüloz konsantrasyonu en yüksek
spesifik hidrojen üretim oranını (11.16 mmol/g.VSS.gün) sağlamıştır. Liu [41], selülozu 37ºC’de
daha yüksek bir oran ile hidrojene dönüştürebilmiştir fakat hidrojen miktarı sadece termofilik
aralıkta artış göstermiştir. Bu çalışmada elde edilmiş olan maksimum hidrojen verimi, teoriksel
verimin sadece %18 (102 mL/g selüloz)’idir. Verimin düşük olması selülozun kısmi
parçalanmasından kaynaklanmıştır. Taguchi ve ark., [42] selülozu hidrolize etmiş ve bir
Clostridium sp. ile fermantasyonda hidroliz işlemi sonucunda açığa çıkan ürünü kullanmıştır.
Sabit kültürün 81 saatlik bir periyodu süresince, organizmalar saatte 0.92 mmol glikoz tüketmiş
ve 4.10 mmol H2 üretmiştir. Taguchi ve ark., [43] aynı kültürü saf ksiloz (odun şekeri) yada
glikozdan ve Avicel selüloz yada ksiloz’un enzimatik hidroliz ürününden hidrojen üretimi için de
kullanmıştır. Elde edilen bu hidroliz ürününden hidrojen verimi tüketilen substratın her gramı
başına sırasıyla 19.6 ve 18.6 mmol H2 olarak karbonhidratlardan daha yüksek olmuştur [2].
4.2.4. Gıda Endüstrisi Atıkları ve Atıksularının Kullanımı
Gıda endüstrisi atıkları kentsel katı atıkların oldukça büyük miktarını oluşturur. Düzenli
depolama, kompostlama ve yakma katı atık yönetimi için bilinen yaklaşımlardır. Yüksek
karbonhidrat içeriği katı gıda atıklarını biyolojik hidrojen üretimi için iyi bir hammadde yapar.
Gıda atıklarındaki problem karbonhidrat ve protein türlerindeki değişimler ve karışımdaki
konsantrasyonudur. Her bileşen hidrojen gazı üretimi için farklı çevresel ve biyoproses koşulları
gerektirir. Çizelge 10’da farklı materyaller ile elde edilen hidrojen gazı üretimleri verilmiştir.
Endüstri ve evlerden çıkan gıda atıkları yüksek seviyede karbonhidrat ve protein içerir.
Günümüzde endüstriden gelen gıda atıkları çoğunlukla anaerobik olarak arıtılabilir. Gıda atıkları
içindeki özellikle karbonhidratlı organik bileşenler anaerobik hidrojen üretimi için potansiyel bir
substrat olabilir. Jayalakshmi ve ark., [44] Clostridium acetobutylicum ile mutfak atıklarından
hidrojen üretimi için ortam sıcaklık koşullarında ve kontrol edilen sıcaklık koşullarında
çalışmıştır. Bu koşullar altında elde edilen verimler sırası ile 179.59 mL/kg TS/gün ve 185.92
mL/kgTS‡‡/gün olarak bulunmuştur. Çizelge 11’de gıda atıkları ve nişasta içerikli atıklardan
biyohidrojen üretim verimleri karşılaştırılmıştır [45].
Gıda endüstrisi atıksuları karbonhidratça zengin atıksulardır. Ginkel ve ark., [46]
şekerleme, elma ve patates işleyen endüstriyel atıksulardan ve kentsel atıksulardan hidrojen
üretimi üzerine çalışmıştır. En yüksek üretim verimi (0.21 L H2/g KOİ) patates işleme
atıksuyundan elde edilmiştir. Melas karbonhidratça zengin diğer bir substrattır ve iyi bir sakkaroz
kaynağıdır. E. aerogenes E.82005 türü ile sürekli işletimde maksimum ve elde edilebilir hidrojen
üretim oranı sırasıyla 36 ve 20 mmol H2/L.sa olmuştur [2].
4.2.5. Atık Çamur Kullanımı
Atıksu arıtma ünitelerinden çıkan biyokatılar büyük miktarda polisakkarit ve protein içermektedir
ve hidrojen eldesinde kullanılabilir. Wang ve ark., [47] biyohidrojen eldesi için hammadde olarak
atık çamur kullanmışlar ve 1 g biyokatı başına 1.8 mg H2/g kuru çamur verim almışlardır. Bu
değer Huang ve ark., [48] tarafından elde edilenden (0.16 mg H2/g kuru çamur) çok daha
yüksektir. Filtrattan elde edilen verim ise 15 mg H2/g KOI olmuştur [47].
Wang ve ark., [49] yaptıkları başka bir çalışmada ise kg kuru çamur başına 0.9 mol H2
verim elde etmiştir. Wang ve ark., [50]’nın yaptığı diğer bir çalışmada ise çamur ön arıtımdan
geçirilmiş sonuçta hidrojen verimi artarken çözünebilir KOİ’nin de arttığı görülmüştür (0.9
mmol/g kuru çamur) [2].

‡‡
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4.2.6. Süt Endüstrisi Atıkları
Peynir ve süt endüstrisi atıksuları laktozca zengindir. Peynir altı suyu fermantasyon amacıyla
substrat olarak kullanılabilen yaklaşık % 5 laktoz içerir. Laktozca zengin atıksuyu diğer ürünlere
dönüştürmek için birkaç teknoloji uygulanabilmesine rağmen atıksuyun kullanımı ve ortadan
kaldırılması hala süt endüstrisindeki en önemli problemlerden biridir.
Clostridium thermolacticum ile ham peynir altı suyundan hidrojen üretim olasılığını
belirlemek için çalışmalar yapılmıştır. Çalışma sonucunda hidrojen üretim oranı orta asidik pH’da
optimum seviyede etkilenmiştir. pH 7’de farklı seyrelme oranları ile çalışıldığında en yüksek H2
verimi 3.0 mol H2/mol laktoz (1.5 mol H2/mol heksoz) olmuştur [40].
Venkata Mohan ve ark., [52] atıksu arıtımı ile birlikte süt endüstrisi atıksuyundan
hidrojen üretim potansiyelini değerlendirmiştir. Hacimsel hidrojen üretim oranı 3.5 kg KOI/m3
günlük organik yükleme hızında en yüksek seviyeye ulaşmıştır (1.105 mmol H2/m3 dak). Elde
edilen maksimum substrat (KOI) giderim verimliliği ise % 64.7’dir [45].
Çizelge 10. Karanlık Fermantasyonla Farklı Atık Materyalden Biyohidrojen Üretim Verimleri [2]
Organizma
Karışık kültür
Thermoanaerobacterium
Mezofilik karışık kültür
Karışık kültür
Karışık kültür
Karışık kültür
E. aerogenes
E. aerogenes
E. aerogenes
E. aerogenes
C. butyricum+E. aerogenes
C. butyricum+E. aerogenes

Karbon kaynağı
OFMSW
Gıda atığı (6 gVS/L)
Gıda atığı (3% VS)
Patates endüstrisi WW
(21 g KOI/L)
Elma (9 g KOI/L)
Evsel WW
Melas (%2 sakkaroz)
Pirinç şarabı WW
(36 g KOI/L)
Biyokatı
Filtrat
Tatlı patates nişasta
kalıntısı (0.5 %)
Tatlı patates nişasta
kalıntısı (2 %)

H2 verimi
150 mL/g OFMSW
1.8 mol H2/mol heksoz
0.05 mol/mol heksoz
2.8 L/L WW
0.9 L/L WW
0.01 L/L WW
1.5 mol/mol sakkaroz
2.14 mol/mol heksoz

60
23
60
53-61

1.2 mg/g KOI
15 mg/g KOI
2.4 mol/mol glikoz

*
*
*

2.7 mol/mol glikoz

*

* Değer bulunamadı; OFMSW: Katı atığın organik fraksiyonu; WW: Atıksu
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% H2 içeriği
66
55
1
60

a

Vitamin ve mineral ilavesi
Patates işleme atıksuyu (21 gKOI/L)
Gıda atığı
Gıda atığı

Karışık kültür
Karışık kültür
Karışık kültür

390
Selülozik atık

Hurma yağı fabrikası çıkış suyu
POME
POME

Karışık kültür
Karışık kültür

Peynir altı suyu (49.2 g laktoz/L)
Mandıra atığı (10.4 g KOI/L)
Peynir işleme atıksuyu (10 g KOI/L/gün)

C. saccharoperbutylacetonicum ATCC27021
Karışık kültür
Karışık kültür

Laktoz bazlı atıksu

POMEb

Thermoanaerobacterium’ce zengin çamur

Mikrokristalin selüloz

Nişasta atıksuyu

Pirinç şarabı (5. g karbonhidrat/L

Karışık kültür
Thermoanaerobacterium sp karışık kültür

Melas

C. acetobutylicum X9 +
Ethanoligenens harbinense B49

b
Karışık kültür

Nişasta bazlı atıksu

Elma işleme atıksuyu (9 gKOI/L)

Substrat

Karışık kültür

Gıda Atığı

Organizma

HRT 24 saat

HRT 24 saat

Kesikli

HRT 5 gün

Kesikli

Kesikli

Kesikli

Kesikli

Kesikli

Sürekli

Kesikli

Sürekli

Kesikli

Kesikli

Çalışma Şekli

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Var

Var

Var

Var

Yok

Yok

Yok

Var

Var

Eklemelera

7.5/35-38ºC

6/28ºC

6-30ºC

5/-

5.5/60ºC

5.5/60ºC

-/37ºC

6.0/55ºC

4.5/37ºC

7.0/35ºC

5.6/50ºC

6.5/35ºC

6.0/-

6.0/-

pH/Sıcaklı
k

2.4 mM H2/gKOI

1.105 mmol H2/m3/dak

2.7 mol H2/mol laktoz

0.42 L/g KOI azalan

4.7 L H2/L-POME

6.33 L H2/L-POME

1.8 L H2/L-POME

92 ml H2/g nişasta

346 ml H2/g karbonhidrat

5.57 m3 H2/m3 reaktör/gün

57 ml H2/g VS

0.39 L H2/g KOI

2.1 L H2/L ortalama (0.1 L H2/g KOI)

0.9 L H2/L ortalama (0.1 L H2/g KOI)

Verim

An Examination of Used Different Waste Materials …
Sigma 28, 369-395, 2010
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4.3. Fotofermantasyonla Hidrojen Gazı Üretimine Substrat Tipinin Etkisi
Fotosentetik bakteri ile hidrojen gazı üretiminde endüstriyel atıksular kullanılabilmesine rağmen
bu kültürler karbon kaynağı olarak organik asitleri tercih eder. Çünkü endüstriden gelen renkli
atıksular ışık geçirgenliğini azaltarak hidrojen gazı üretiminde problemlere yol açmaktadır.
Yüksek amonyak konsantrasyonu da hidrojen verimliliğini indirgeyici nitrogenaz enzimini
kısıtlayan diğer bir problemdir. Ayrıca endüstriyel atıksular içindeki yüksek organik madde
içeriği (KOI) ve bazı toksik bileşiklerin varlığı (ağır metaller, fenolikler ve PAH) hidrojen gazı
üretiminden önce ön arıtım gerektirebilir. Çizelge 12’de foto fermantasyonla farklı
biyokütlelerden elde edilen hidrojen verimleri karşılaştırılmıştır.
Ön arıtılmış şeker rafinerisi atıksuyundan (SRWW) foto biyolojik hidrojen üretimi, R.
sphaeroides OU 001 kullanılarak bir kolon foto-biyoreaktörde çalışılmıştır [53]. %20 oranında
sulandırılmış SRWW ile kesikli işletmede 32ºC’de hidrojen üretim oranı 3.8 mL/L.saat olmuştur.
SRWW içerisine malik asitin (20 g/L) eklenmesi üretim oranını saatte 5 mL/L’ ye artırmıştır [2].
Eroğlu ve ark., [54] zeytin fabrikası atığının (OMW) yüksek oranda seyreltilmesinin (%3-4),
OMW’nin yüksek organik içeriği ve koyu renginin engelleyici etkisini azaltmak için gerekli
olduğunu belirtmiştir. %2 seyreltme oranında R. sphaeroides OU 001 ile 32ºC’de yapılan
çalışmada 13.9 L H2/L atıksu ile en yüksek hidrojen üretim potansiyeline ulaşılmış ve %35
civarında KOİ giderimi gözlemlenmiştir.
5. SONUÇLAR
Biyolojik yolla hidrojen üretimi konusunda detaylı bilgiler veren bu derleme yazısı, diğer fosil
enerji kaynaklarıyla karşılaştırıldığında enerji verimliliği, kaynak çeşitliliği ve çevreye etkisi
açısından hidrojen enerjisinin üstünlüğünü açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle üretim
maliyetinin düşürülerek hidrojen enerjisinin kullanımının arttırılması ve yaygınlaştırılmasının
yerküremizin geleceği açısından birincil derecede önemli bir konu olduğu gözden
kaçırılmamalıdır.
Bilim adamlarına göre küresel ısınmanın, çevre kirliliğinin, görüntü kirliliğinin, asit
yağmurlarının, ozon tabakasının delinmesinin, iklim değişikliğinin kalıcı, yegane ve nihai çözümü
hidrojen enerji sistemidir. Bu nedenle gelecekte hidrojenin, enerji kaynağı olarak bir alternatifi
yoktur. Geride bıraktığımız yüzyılın ortalarından bu yana araştırılan hidrojen, en temiz, en
güvenli, en performanslı ve sınırsız yakıt olarak bilinmektedir.
Biyolojik yolla hidrojen üretimi hidrojen gazı üretimi için iyi bir alternatiftir. Biyolojik
yolla hidrojen üretim teknolojilerinden mevcut koşullara göre maliyet ve verimlilik açısından en
uygun olanı seçilerek üretimde kullanılmalıdır. Çünkü kullanılan biyokütleye, enzim türüne,
mikroorganizma türüne, ortam koşullarına, vb. göre seçilecek yöntem farklılık gösterecektir. Bu
nedenle yöntemler arasında karşılaştırma yaparak herhangi bir yöntemin diğerlerine göre daha iyi
olduğunun söylenmesinin yanlış olduğu açıkça ortadadır.
Ayrıca bu çalışmada üzerinde durulan ve biyohidrojen üretiminde çok önemli bir payı
olan atık materyal seçimi doğrudan verimi etkileyecek bir faktördür. Bu nedenle bol miktarda ve
kolay bulunabilen, ucuz, işlemler sırasında kolayca parçalanabilen ve kirliliği ortadan kaldırırken
yeni bir kirlilik oluşturmayacak atık materyal seçimine özen gösterilmelidir. Böylece farklı atık
materyallerden biyohidrojen üretimi ile hem atık materyalin kullanımı hem de temiz enerji
kaynağının üretimi sağlanmış olur. Bu konuda atılacak adımlar ve yapılacak çalışmalar ile
teknolojinin daha ileriye taşınması ve ekonomik olarak uygulanabilmesi de mümkün olacaktır.
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Çizelge 12. Biyokütleden Farklı Türler İle Foto-Hidrojen Üretimi [27]

a

Substratlar
Organik asitler
Malik asit tuzu
Malik asit tuzu
Laktat
Laktat
Karışık VFA§§
Karışık VFA
Aromatik asitler
Şeker
İşlenmemiş mısır
İşlenmemiş patates
İşlenmemiş manyok
Glikoz
Sülfür bileşikleri
Hidrojen sülfat
Gıda atığı
Yoğurt atığı
Peynir atığı
Şeker rafinerisi
Soya peyniri atığı
Tarımsal atık
Portakal işleme atığı
İçki fabrikası atığı
Nişasta atığı
Glikoz atığı
Havyan gübresi
Pirinç
Organik atık su
Kağıt işleme
Isıtılmış çamur
Laktik fermante bitki

Türler

Üretim miktarı

Rba. capsulatus
Rba. sphaeroides
Rba. sphaeroides RV
Rsp. Gunes
Rba. sphaeroides NR3
Rba. sphaeroides RV
Rps. palustris DSM 131

130-168 mm3.sa-1.mg dcwa.-1
138-262 mm3.sa-1.mg dcw.-1
62 ml.sa-1.g dcw.-1
0.6 dm3 H2.dm3 kültür-1.sa-1
1.7 dm3 H2.dm3 kültür-1.gün-1
2.0 dm3 H2.dm3 kültür-1.gün-1
310 µmol H2.sa-l.g dcw.-1

Rps. gelatinosa T-20
Rps. gelatinosa T-20
Rps. gelatinosa T-20
Rsp. rubrum KS-301

74 dm3.kg mısır nişastası-1
1.3 ml. sa-1
0.5 ml. sa-1
91 ml. sa-1

Chromatium sp. PBS 1071

6 mol sa-1.mg dcw.-1

Rps. rubrum S-I
Rps. rubrum S-I
Rps. Palustris
Rba. sphaeroides RV

12-20 ml H2.dm3 kültür-1.10 gün-1
8-20 ml H2.dm3 kültür-1.10 gün-1
35-50 µl H2.sa-1.mg kuru hücre-1
12.9 ml H2.ml kültür-1

Rps. sp. Miami PBE2271
Rba. sphaeroides O.U.001
Rps. sp. BHU 1-4
Rps. sp. D
Rps. rubrum S-I
Rps. rubrum S-I

90 mm3.g dcw.-1
0.5 m3.144 sa-1
88 µl H2.sa-1.mg dcw.-1
0.5 dm3 H2.dm3 kültür-1. gün-1
6.3 mm3 H2.sa-1.mg kuru hücre-1
35 mm3 H2.sa-1 mg kuru hücre-1

Rsp. Molischianim
Rba. sphaeroides RV
Rba. sphaeroides RV

70-139 µl H2.sa-1.mg kuru hücre-1
0.7 dm3 H2 dm3 kültür-1 gün-1
62 ml H2.g dcw.-1

dcw: Kuru hücre ağırlığı
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