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SEMPOZYUM BAŞKANI’NIN MESAJI 

Uluslararası İzmir Demokrasi Üniversitesi Mühendislik Sempozyumu – IES’22,“Sektörde 
Mühendislik Uygulamaları” ana teması ile mühendislik alanlarında çalışan öğrencilerin, 
mühendislerin, akademisyenlerin ve diğer bilim insanlarının katılımlarıyla İzmir Demokrasi 
Üniversitesi tarafından 28-30 Ekim 2022 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilmiştir.

Bu yıl ikincisi düzenlenen IES’22'nin amacı, ana temada belirlenen kavramlar çerçevesinde 
yürütülen araştırma, proje ve uygulamaları tartışmak üzere öğrencileri, araştırmacıları ve bilim 
insanlarını bir araya getirmektir. Disiplinler arası çalışmaların giderek önem kazandığı 
günümüzde, farklı uzmanlık alanlarında çalışan araştırmacıların bilgi ve tecrübe paylaşımlarının 
sağlanabileceği bir platform yaratmak ve çok disiplinli bakış açısına sahip ortak araştırmaların 
geliştirilmesini desteklemek temel hedeflerdendir. Sempozyum sonucunda elde edilmiş 
çıktıların, gelecek disiplinler arası çalışmalara zemin hazırlaması ve katkı sağlaması 
beklenmektedir. 

IES’22’de Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik- Elektronik
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği konularını içeren tam günlük
konularını içeren tam günlük oturumlar organize edilmiş ve bu oturumlarda davetli 
konuşmacıların sunumlarının yanı sıra paneller ve bildiri sunumları gerçekleştirilmiştir. 

Sempozyum bildiri gönderim sitesi üzerinden elektronik olarak gönderilen tüm özetler ve tam 
metinler, özgünlüğü, araştırma-uygulama içeriği ve tekniği, derinliği, doğruluğu, sempozyuma 
katkısı ve okunabilirliği temel alınarak, değerlendirme sürecinde hakem kimlikleri gizli tutularak 
alanlarında yetkin akademisyenlerden oluşan bilim kurulu tarafından değerlendirilmiştir. 
Sempozyumda sunulan bildirilerin literatüre kazandırılması adına düzenlediğimiz 
sempozyumun bir çıktısı olarak bu somut eser ortaya çıkarılmıştır. 

Başta İzmir Demokrasi Üniversitesi yönetimi olmak üzere sempozyumun başarıyla 
gerçekleştirilmesine katkı sağlayan düzenleme komitesi üyelerine, bilim kurulu üyelerine, süreç 
boyunca teknik desteklerini esirgemeyen Bilgi İşlem, Sağlık Spor ve Kültür ile Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlıklarına ve AIDA Yapay Zeka ve Veri Analitiği Uygar Merkezimize teşekkür ederiz. 
Son olarak, çalışmakta oldukları özgün konular hakkında paylaşım yaparak IES’22'e katkı 
sağlayan ve bizleri yalnız bırakmayan tüm değerli araştırmacılara ve bilim insanlarına 
Sempozyum Düzenleme Komitesi adına teşekkür ediyoruz. 

 Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER    Doç. Dr. Uğur ÇAVDAR 
IES’22 Sempozyumu Onursal Başkanı    IES’22 Sempozyumu Başkanı 
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MESSAGE OF THE SYMPOSIUM CHAIR 

International Izmir Democracy University Engineering Symposium - IES’22, the main 
theme of "Engineering Applications in the Industry", has been organized by Izmir Democracy 
University as an on site event between 28-30 October 2022 with the participation of students, 
engineers, academicians and other scientists working in the fields of engineering.

The purpose of IES’22, organized for the first time this year, is to bring together 
students, researchers and scientists to discuss research, projects and applications carried out 
within the framework of the concepts determined in the main theme. Today, as 
interdisciplinary studies are becoming increasingly important, creating a platform where 
researchers working in different fields of expertise can share their knowledge and experience 
and supporting the development of joint research with a multi-disciplinary perspective are 
among the main objectives of this symposium. The outputs of the symposium are expected 
to prepare this common ground and contribute to future interdisciplinary studies. 

Full-day sessions on Mechanical Engineering, Civil Engineering, Industrial Engineering 
Electrical-Electronics Engineering, Computer Engineering, and Biomedical Engineering 
were organized in IES’22, and in these sessions, besides the presentations of the 
invited speakers and presentations of the submitted proceedings were realized. 

All abstracts and full texts were submitted electronically through the symposium paper 
submission site and peer-reviewed by the scientific committee consisting of competent 
academicians based on their originality, technical content, depth, accuracy, contribution to the 
symposium, and readability. As a solid output of the symposium, this book is presented to the 
literature as a compilation of the papers presented therein. 

Special thanks go to the following bodies and people who contributed to the successful 
realization of the symposium: management of Izmir Democracy University, members of the 
organizing committee and the scientific committee,  Information Technology, Health, Sports and 
Culture and Strategy Development Departments of the university, our newly founded AIDA 
Artificial Intelligence and Data Analytics Application and Research Center for their full support. 
Finally, on behalf of the Symposium Organizing Committee, we would like to thank all respected 
researchers and scientists who contributed to the IES’22 by allocating time and presenting their 
valuable research work. 

     Prof. Bedriye TUNÇSİPER 
  IES’22 Symposium Honorary Chair 

 Assoc. Prof. Dr. Uğur ÇAVDAR
      IES’22 Symposium Chair 
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KURULLAR / COMMITTEES 
DÜZENLEME KURULU / ORGANISING COMMITTEE 
Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü - Onursal Başkan / Honorary 
Chair
Doç. Dr. Uğur ÇAVDAR, İzmir Demokrasi Üniversitesi - Sempozyum Başkanı / Symposium Chair 
Prof. Dr. Barış BOZKURT, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Prof. Dr. Devrim ÜNAY, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet İTİK, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Doç. Dr. Osman BÜYÜK, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Doç. Dr. Ali MORTAZAVİ, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Doç. Dr. Metin YILDIZ, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Doç. Dr. Tuğba Keskin GÜNDOĞDU, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Doç. Dr. Seda POSTALCIOĞLU, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Murat YAVUZ, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Vildan Atalay AYDIN, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gizem Kaleli CAN, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Arş. Gör. Bengü GÜNGÖR, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Arş. Gör. Elif Dilara ALPAY, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Arş. Gör. Fatma RIDAOUI, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Arş. Gör. Nurbanu ERDAL, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Arş. Gör. Serap TOPÇU, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Arş. Gör. Turgut KARADEMİR, İzmir Demokrasi Üniversitesi

BİLİM KURULU / SCIENTIFIC COMMITTEE 

Makine Mühendisliği / Mechanical Engineering

Prof. Dr. İbrahim Etem Saklakoğlu, Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Kutlay Sever, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Prof. Dr. Metin Tanoğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Prof. Dr. Mine Demirsoy, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Rasim İpek, Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur Malayoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Aydın Göktaş, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Nursen Saklakoğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Deniz Eliiyi, İzmir Bakırçay Üniversitesi
Doç. Dr. Bülent Yanıktepe, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Doç. Dr. Fatih Kahraman, Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. İhsan Murat Kuşoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Faruk Ebeoğlugil, Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet İtik, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Sarıkanat, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Erol, Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Cenk Küçükyumuk, İzmir demokrasi üniversitesi
Doç. Dr. Selgin Al, İzmir demokrasi üniversitesi
Doç. Dr. Osman Çulha, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. Uğur Çavdar, İzmir Demokrasi Üniversitesi
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Doç. Dr. Yasin Alemdağ, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ali Yurddaş, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Uyulgan, Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Murat Topaç, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Murat Yavuz, İzmir Demokrasi Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Onur Ertuğrul, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Recep Onur Uzun, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Saim Kural, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Selda Kayral, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Uğur Eliiyi, İzmir Bakırçay Üniversitesi

İnşaat Mühendisliği / ICivil Engineering

Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Prof. Dr. Ali Ural, Aksaray Üniversitesi
Prof. Dr. Barış Sevim, Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Emrah Doğan, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Erkan Çelebi, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Halit Yazıcı, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Kambiz Ramyar, Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal Hacıefendioğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Şahmaran, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Volkan Kahya, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Adem Bayram, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Ayhan Nuhoğlu, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Bengi Arısoy, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Cem Polat Çetinkaya, Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Emre Ercan, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Gökçen Bombar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Doç. Dr. Gülben Çalış, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı, İstanbul Teknik Üniversitesi 
Doç. Dr. H. Süleyman Gökçe, Bayburt Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan Fırat Pulat, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Doç. Dr. Mutlu Seçer, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Doç. Dr. Ömer Levend Aşıkoğlu, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Tahir Kemal Erdem, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
Doç. Dr. Tuğba Eskişar Tefçi, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Yalçın Alver, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Selim Baradan, Ege Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Baki Bağrıaçık, Çukurova Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Funda Türe Kibar, Başkent Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri Başağa, Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tevfik Seferoğlu, Gümüşhane Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Saatçi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
Dr. Öğr. Üyesi Taylan Günay, Ege Üniversitesi
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Prof. Dr. Aydoğan Savran, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Prof. Dr. Celal Çeken, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Doğan Aydın, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Prof. Dr. Emine Bolat, Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Engin, Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Melih Inal, Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Çevik, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Musa Alcı, Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Sevinç İlhan Omurca, Kocaeli Üniversitesi
Assoc. Prof. Erdinç Uzun, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 
Assoc. Prof. Talha Kabakuş, Düzce Üniversitesi
Assoc. Prof. Pınar Cihan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 
Asst. Prof. Ahmet Saygılı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 
Asst. Prof. Oktay Aytar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
Asst. Prof. Mehmet Milli, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
Asst. Prof. Musa Milli, Milli Savunma Üniversitesi
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Asst. Prof. Fuat Kılıç, Balıkesir Üniversitesi
Asst. Prof. Yunus Doğan, Dokuz Eylül Üniversitesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği / Electrical-Electronics Engineering

Prof. Dr. Kemal Polat, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Bilge Karaçalı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Prof. Dr. Aydın Akan, İzmir Ekonomi Üniversitesi
Prof. Dr. Aybars Uğur, Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Alpaslan Duysak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Ersel Kamaşak, İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Türker İnce, İzmir Ekonomi Üniversitesi
Doç. Dr. Muhammed G. Cinsdikici, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan Temurtaş, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Doç. Dr. Haydar Ankışhan, Başkent Üniversitesi
Doç. Dr. Behçet Uğur Töreyin, İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Meriç Çetin, Pamukkale Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Murat Fidan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Muammer Akçay, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nihat Daldal, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Amira Tandiroviç Gürsel, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
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Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Özdemir, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Fırat Aydemir, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Esra Aycan Beyazıt, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Türkan, İzmir Ekonomi Üniversitesi
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Heat Transfer Performance in Circular Single-Grooved Short Pipes with 
One To Fifth Number Of Turns Having Straight And Perpendicular 
Entrances 

Mustafa Murat Yavuz 
1İzmir Democracy University, Faculty of Engineering, İzmir, Turkey, murat.yavuz@idu.edu.tr 

Abstract 
Heat transfer performance is a very important issue for energy management. Improvement of heat 

transfer covers the field of many Engineering studies. In this study, a single thread was cut in a straight 
pipe and the effect of the number of thread turns was investigated in terms of the thermal properties of 
the in-pipe flow. The entrance part of the fluid to the pipe is formed in two conditions, straight or 
perpendicular. A package program that works with the finite volume method structure was used in the 
study. The turbulence condition was accepted and the widely used k-epsilon turbulence model was used. 
As a result of the examinations, the fact that the circularly formed groove geometry is very small 
compared to the pipe diameter did not show an effective thermal performance increase. In the literature, 
an increase in performance was observed in studies using a much larger number of threads. However, it 
was observed that the number of turns was effective and increased performance. As a disadvantage, the 
increased number of thread windings caused an increase in the static pressure that would provide the 
flow inside the pipe. The results are discussed in detail and contour pictures are given. 

Keywords: Heat transfer, pipe flow, thermal, turbulence. 

1. INTRODUCTION
One of the important issues that have been studied for a long time is the creation of some pits
or protrusions to increase the surface area within the channels. The complexity and
unpredictability of the flow structure under turbulence necessitates further studies. When we
look at the literature, there are still unclear flow structures and heat transfer conditions in the
flow in the pipe. Schlitt and Kirkpatrick [1] analysed aluminium heat pipes including axially
grooved for different working fluids. The effect of low temperature was mentioned. Cao et al.
[2] used two straight copper-water grooved miniature pipes for wire cutting. Increased internal
cross-section of pipe increased the effective thermal conductance. Hopkins et al [3] determined
the location of the highest heat flux in their theoretical and experimental investigations on flat
miniature heat tubes. It has shown harmony between theoretical and experimental work in its
applications. Lin and Wong [4] investigated degradation of flattened heat pipes and compared
the results with grooved heat pipes experimentally. They achieved lower evaporator resistance
in powdered heat pipes than grooved ones. Alijani et al. [5] investigated flat grooved heat pipes
that were made of aluminium and determined optimum design parameters. Alijani et al. [6]
analysed grooved heat pipes having different groove widths and found them all to be effective.
Zhang et al. [7] analysed grooved heat pipes which included trapezoidal grooves. They found
that heat loading and angle of inclination affected evaporator start-up modes.

In this study, the effect of different number of turns and the condition of being 
parallel/perpendicular to the flow entering the pipe were investigated by opening a grooved 
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st-y0 

st-y4 

groove. Since this condition is especially important in terms of heat transfer, it has been 
investigated over a heat transfer problem. 

2. METHOD AND MODEL
The model used in the study is shown in Figure 1. In this illustration, geometry is given for
straight inlet pipe. The pipe diameter is 45 mm, and the thread diameter is 5 mm. It is formed
to make straight or 4 full windings at a distance of 1000 mm in the direction of the groove length.
The fluid was assumed to be water (density 998.2 kg/m3 and viscosity 0.001003 kg/ms) under
normal conditions. The flow rate was determined as 0.223 m/s and as a result, the Reynolds
number was 10000 and solutions were made. Turbulence formation is expected in the in-pipe
flow. Different turbulence models are available in the literature for modelling turbulence. In the
solutions, the k-epsilon turbulence model was used. This model is widely used in general
engineering analysis for in-pipe and low Reynolds numbers. By making a steady solution,
solution time was saved. The error rate between iterations was chosen as 1e-05. The water inlet
temperature is at room temperature and the wall temperature is 100 degrees higher.

Figure 1. Straight pipe model with groove structure 

3. RESULTS AND DISCUSSION

Figure 2. Temperature contours pipe model having straight inlet with groove structure 

st-y3 

st-y2 

st-y1 
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In the study, temperature, velocity and turbulence counters are given. By looking at these 
controls given between fixed values, the number of trough windings and the 
parallel/perpendicularity of the flow inlet were evaluated. The temperature controls in the 
corrugated duct with parallel pipe inlet are shown in Fig. 2. The effect of the number of turns of 
the groove is clearly visible on the wall inside the pipe. While the highest temperature of 315 K, 
which was determined as the highest temperature for the uncorrugated straight pipe, was not 
clearly visible, the grooves formed in the form of windings increased the temperature increase 
and the distribution region in the pipe. Temperature distribution is higher in st-y1 and st-y3 
models. 

Figure 3. Temperature contours pipe model having perpendicular inlet with groove structure 

Figure 4. Turbulent intensity contours pipe model having straight inlet with groove structure 
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In Figure 3, the results of the corrugated channel formed in the pipe in the vertical inlet structure 
are given. The added grooves increased the temperature distribution, but this increase was 
limited. The sl-y3 model created the best distribution and high temperature region. 
Figure 4 shows the turbulence intensity for the straight inlet. After the flow developed in the 
straight pipe, the turbulence formation gradually occurred symmetrically. The value of 
turbulence density is low. Intense turbulence formation has appeared in the opened groove 
areas. This turbulence zone covers a very small area. As the number of groove windings 
increased, the turbulent regions increased at the same rate. The highest turbulence occurred in 
the corrugated model with the highest number of turns. 

Figure 5. Turbulent intensity contours pipe model having perpendicular inlet with groove structure 

Figure 6. Velocity contours pipe model having straight inlet with groove structure 
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Figure 5 shows the turbulence contours of a corrugated pipe with a steep inlet structure. The 
steep bend in the pipe entrance accelerated the formation of turbulence. Increasing the number 
of turns increased the turbulence region. Turbulence zones are clearly visible in the Sl-y3 and Sl- 
y4 models, and a combined turbulence zone occurs between the winding intervals. 
In Fig. 6, velocity contours are given for parallel entry to the pipe. Increasing the number of 
trough windings caused the flow to move away from the wall and increased the flow velocity in 
the pipe center. In Figure 7, the difference between the speed controls can be seen more clearly 
in the vertical inlet pipe profile. Especially in sl-y3 and sl-y4 models, the speed profile has 
increased significantly to higher values. 

Figure 7. Velocity contours pipe model having straight inlet with groove structure 

Table 1. Pressure and temperature differences of straight and perpendicular inlets 
Straight 

inlet 
pressure 
dif. (Pa) 

temp dif. 
(0C) 

Perpendicular 
inlet 

pressure 
dif. (Pa) 

temp dif. 
(0C) 

st-y0 15.67 34.1 sl-y0 20.65 34.35 
st-y1 15.65 33.3 sl-y1 20.84 34.41 
st-y2 16.58 33.4 sl-y2 21.70 34.47 
st-y3 20.59 33.6 sl-y3 26.99 34.96 
st-y4 23.79 33.8 sl-y4 30.28 35.13 

Table 1 shows the pressure and temperature differences. The groove structure used in all 
parallel and perpendicular pipe models almost did not affect the temperature change. However, 
especially the increase in the number of turns caused an increase in the pressure difference. 

sl-y4 
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4. CONCLUSION
In this study, a corrugated pipe structure was investigated under two different inlet conditions.
The corrugations consist of a single piece of winding shape and the effect of flow temperature
was investigated. This numerical study is summarized below with some items;

• With the use of corrugations, an increase was observed in the region of high
temperature in the pipe. This situation increased the turbulence of the grooves in the
pipe and allowed the water, which showed an increase in temperature on the wall, to
spread more quickly.

• Although the short structure of the pipe and a single groove increased the turbulence
to a certain extent, the temperature increase did not affect the results.

• The steep bend in the pipe inlet increased the turbulence and velocity profile.
• The single groove opened did not show sufficient effect on heat transfer.
• St-y3 and sl-y3 models exhibited the most suitable temperature distribution structure.

It is expected that an examination to be made in a pipe structure with more grooves will give a 
more specific result. 
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Stress Caused By Non-Bearing Short-sized Length End Of The Pipe In Case 
Of Horizontal Displacement - 50 mm Dia. Case 

Mustafa Murat Yavuz 
1İzmir Democracy University, Faculty of Engineering, İzmir, Turkey, murat.yavuz@idu.edu.tr 

Abstract 
Axial displacement situations that occur in cylinder, pipe and shaft structures, both in assembly 

and in operation, are often unavoidable. These conditions, which create an additional load to the load 
created by the working conditions, need to be carefully examined. If axial displacement beyond a certain 
limit occurs at one of the pipe ends, it creates additional bending effects. In this study, a pipe was fixed 
by bedding close to its two end edges. The pipe ends have a certain length outward from the fixing 
bearings. While one end of the pipe is a fixed bearing, the other end has an axial misalignment of 10 mm 
horizontally. In the examinations made with the numerical software program, steel material with standard 
properties was selected and the friction coefficient between the surfaces was determined as 0.2. The 
resulting stresses are given as the Von-Mises stress. Bed pipe protrusion distance was examined. It has 
been investigated whether the system can rotate under the eccentricity effect by applying torque to the 
system in the static condition. The results are discussed in detail. 

Keywords: misalignment, bending, stress 

1. INTRODUCTION
Axial misalignment is a very important problem in many machine parts. in some cases, axial
misalignment may be required in Bending of pipes even without misalignment. Both negative
and positive features should be examined in detail for axial misalignment. There are various
studies in the literature. Orhan [1] investigated the imbalance, misalignment, looseness, and
vibration problems related to bearings in some devices operating in the factories. He stated that
many problems can be determined with vibration analysis. Kerküklü [2] emphasized that axial
misalignment causes the shaft wear in his surface roughness examinations on rotary sealing
elements. Alçelik and Kam [3], in their experimental investigation, found that a rotating shaft
with axial misalignment is subjected to additional static and dynamic loads. This caused
imbalance and subsequently vibration. Köse [4] stated that vibrations cause malfunctions and
each vibration represents the nature of a malfunction. Kılıç and Timur [5] saw that the axial
misalignment between the working screw shaft and the hydromotor causes fractures in the
plastic injection process. Demirtaş [6] designed a paper cutting machine and summarized some
of the problems he encountered. He found that misalignment caused the paper not to be cut
properly.

In this study, the bending condition for a shaft that is translated out of its cylindrical axis was 
given for the static condition. Torque was also applied after bending and it was examined 
whether there was angular rotation or not. 

mailto:murat.yavuz@idu.edu.tr
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fixed 

2. METHOD AND MODEL
In the study, two bearings and a pipe geometry with the same properties were modelled. The
model image can be accessed in Fig. 1. Dimensions were given in mm. Finite element analyses
were carried out. All the structures were modelled with standard aluminium alloy material,
which has an elasticity modulus of 71 GPa and Poisson’s ratio of 0.33. The material model
includes bilinear isotropic hardening, having a yield strength of 280 MPa and Tangent Modulus
500 MPa. One end was fixed and other end side of pipe where the bearing was movable. 10 mm
displacement was applied. The bearing and end of the pipe has a distance (T) and its effect was
analysed. The distance was 10 mm, 20 mm and 30 mm. Static structural analyses were applied.
The contact surfaces have a friction coefficient of 0.2. A transient structural analysis was also
applied to observe the misalignment effect on torque (500 Nm), which was suitable to rotate
the pipe or not. The misalignment was used as 10 mm for the transient analysis.

Figure 1. Two bearing bed and pipe geometry (in mm) 

3. RESULTS AND DISCUSSION

Figure 2. 10 mm distance (T) Von-Mises stress results (Pa) 

In Fig 2., misalignment stress contours at 10 mm distance (T) were given in Von-Mises stress (Pa) 
form. The bearing fillets, the contact area of pipe-bearing, and inside surface of pipe at the 
projection surface of bearing have the highest stress locations. A bending effect was observed 
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with the effect of rotation at y-axis. But the application of displacement, rather than a 
concentration force and a bending moment in y-axis, middle length location of the pipe has the 
lowest stress locations. In Fig. 3. and in Fig. 4, 20 mm and 30 mm distance (T) results were given. 
Similar stress distribution was observed. 

 

Figure 3. 20 mm distance (T) Von-Mises stress results (Pa) 
 

Figure 4. 30 mm distance (T) Von-Mises stress results (Pa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5. distance (T) effect on stress results 
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In Fig. 5, stress distribution was shown for different distance (T) on the outer side surface of the 
pipe. Due to the bearings approaching each other, the stress values at 30 mm are closer to each 
other. Similar stress distribution was observed. The centre of pipe has the lowest stresses. 
In Fig. 6, total velocity of pipe was given in transient analysis. It was seen that the misalignment 
blocked the movement of the pipe. 

Figure 6. Total velocity of the pipe in rotation 

4. CONCLUSION
In this study, one misaligned pipe was subjected to displacement from two connecting bearings
in such a way as to exhibit bending behaviour. There is a distance of 10, 20 and 30 millimetres
between the pipe end and the connecting bed. The effect of this distance is examined and the
stress results are shown in summary.

• It was determined that the highest stresses were in the joint bearing region in point form.
• A high stress point was also seen in the connecting bearing fillet location.
• The lowest stress was observed at the midpoint of the pipe.
• In torque loading, movement started due to axial misalignment, but it was damped and

took a stopped position.
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ABSTRACT 

It is difficult to examine geometric properties and defects without causing deterioration or part 
pick-up in operating systems. Non-destructive testing methods are being developed in various 
fields to examine without any effect. One of them is the application of magnetic field. Physical 
defects and differences can be found by examining the changes in the magnetic field 
interacting with the object. In this study, finite element analysis, which is one of the numerical 
methods, was used for the application of the electromagnetic field. The geometrical 
differences in the surface and body were examined. A case study was applied, and the results 
are discussed in detail. 

 
Keywords: Magnetic, Non-Destructive. 

 
 
1. INTRODUCTION 

Non-destructive testing methods have started to be used more widely with advancing 
technology and developing machines. It forms the basis of the examination method without 
damaging the examined part. It is also important to identify existing defects with a certain 
precision. It is aimed to identify defects in manufactured products or working parts. One of the 
examination methods in the literature is the application of magnetic fields. The interaction 
between the magnetic field and the part and various related changes are observed. Unusual 
change places are places to watch out for. Various inspection procedures have been developed 
for the magnetic field. Altpeter et al. [1] worked on the solution of non-destructive evaluation 
results obtained after material inspection with inverse problems structure and stated practical 
solutions. It is used to examine the structures formed in the sources. Takahashi et al. [2] made 
a comparison study between nine different non-destructive magnetic methods. Low carbon 
steel degradation was analyzed and their accuracy was found in acceptable accuracy. Vértesy et 
al. [3] used magnetic non-destructive method for investigation of injectors of a diesel engine. 
Mackerle [4] prepared a review study on non-destructive evaluation of materials for a six-year 
study range. Bouchala et al. [5] used eddy current non-destructive testing and used finite 
elements method. In the literature review, most studies are experimental and require constant 
and equipment needs. The capacity of the results found to show the whole model structure is 
weak. In this study, a case study about non-destructive testing with the finite element method 
was made and visual situations were expressed. 
. 
2. METHOD AND MODEL 
The geometric model is given in Fig. 1. The coil is made of copper material. All other materials 
are made of steel material structure. The coil draws 50 amperes of current in a coil format with 
50 turns. Space is made up of air. A magnetostatic solution has been made. 
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Figure 1. The analysed part and magnetic components (in mm) 

3. RESULTS AND DISCUSSION

Figure 2. Magnetic flux density vectors 

Figure 3. Magnetic flux density contours 

Figure 2 shows magnetic flux density vectors. The current passing through the coil created the 
magnetic field and affected the part. Magnetic flux density vectors passing on the part are 
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observed. In Figure 3, this situation is visible on the top edge and is seen inside the groove at 
the highest magnetic flux density. The cavity is easily identified. A magnified view is given in 
Figures 4 and 5. Here, especially when these two graphs are interpreted at the same time, the 
crack effect can be seen very easily through the deteriorating magnetic field. 

Figure 4. Closer View of surface cavity for vector form of magnetic flux density 

Figure 5. Closer View of surface cavity for contour of magnetic flux density 

4. CONCLUSION
In this study, magnetic application, which is one of the non-destructive material inspection
methods, was applied in order to find cracks. The results, which were difficult to find
experimentally, were easily visualized with the methods in this study.
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ABSTRACT 

Due to its high hardness and strength properties, AISI 1070 carbon alloy steels can be used in basic 
supporting frames in the construction industry, and in parts such as cutting apparatus, springs and shears 
in the manufacturing industry. It is also suitable for induction hardening due to its carbon content. Since 
these steels have relatively affordable prices, product costs and production efficiency are very important 
in terms of price balance. Therefore, it is necessary to determine the energy costs in the production 
process. In this study, the rate of increase in hardness property of AISI 1070 steel, which has been heat 
treated with a high-frequency induction system for different periods and cooled by quenching, and the 
energy costs spent will be evaluated. Thus, the usability of these steels in different sectors according to 
their hardness will be examined by considering the energy cost factor. 

Keywords: Electrical energy measurement, Induction, Metallurgy, AISI 1070 carbon alloy steel 

1. INTRODUCTION

When certain amounts of carbon are added to the iron, the structure obtained is called 'Steel'. In addition 
to its ability to be alloyed, it is a cost-effective and easy to obtain metal. Gears, nuts and bolts are some of 
the products manufactured using steel. It has improvable or changeable mechanical properties in a wide 
range from grain size to yield strength, and hardness properties to ductility. About 4 out of 5 of the heat 
treatments applied in the industry are made of steel-containing materials. These heat treatments can 
change the hardness of the material [1,2,3]. 

1070 carbon steel, which is one of the high carbon steels, is frequently used in the industry. The balanced 
hardness distribution in its structure and the high strength it provides are among these features. Apart 
from this, its relatively affordable cost and tensile strength can be counted among the reasons for research 
[4,5]. 

It is observed that the core structure of the steel material is preserved with the hardening in the heat 
treatment applied with induction, while the surface hardness increases [6]. Performed in an induction 
hardening machine, induction hardening consists of a series of heat treatment processes, including 
optional preheating, heating, quenching and tempering. Hardening allows the surface to be hard for 
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strength or wear protection but allows the core to remain soft, providing ductility and resistance to 
cracking. In solving applied heat treatment and steel selection processes, or in explaining stress-related 
problems, the transformation properties of steel must be fully known. Therefore, the maximum possible 
hardness value of the internal structures can be found correctly [7,8]. 

If non-equilibrium cooling conditions are sought in alloy steels, the phases formed are displayed on Time- 
Temperature-Transformation/TTT graphics. These diagrams show the time elapsed from the time the 
conversion started to the moment it was completed. Conversion curves showing time and temperature 
values are in the shape of a hollow crescent. The extreme point of its curves is around 550°C. Considering 
an eutectoid steel cooled from the austenite temperature; The aforementioned structure is austenite and 
turns into pearlite from its end point. At the lower point, bainite structure is seen [9,10]. 

Quenching, which is one of the heat treatment processes, is one of the processes performed to increase 
the mechanical properties of steel. In this process, which is generally carried out at austenitizing 
temperature of 845-870°C, the material is rapidly cooled. When a large cross section workpiece is 
quenched, the surface cools faster than the center. Even the change in section size can create different 
cooling rates. This situation also changes the critical cooling rate. This is effective for the change of 
microstructure and mechanical properties [11]. 

In this study, the results of post-induction hardness applied to 1070 steel material at different times were 
investigated. In addition, the results of electrical energy costs were examined and the results were 
compared among themselves. 

2. MATERIAL AND METHOD

In this study, 5 different experimental setups were examined. In the experiment, induction heat treatment 
was applied to the samples of 1070 steels separately in 2,3,4,5 and 10 minutes, at 850°C. The samples 
consisted of solid cylinders with a diameter of 18 mm and a thickness of 5 mm. The hardness of the pure 
material was measured as 187.8 HV. The properties of the material are given in Table 1 and the applied 
process parameters are given in Table 2. 

Table 1. Properties of 1070 Steels 

Element in AISI 1070 
Steel Material 

C Mn Si S P Cu 

Percentage of AISI 1070 
Steel Material (%) 0,68 0,75 0,18 0,027 0,020 0,043 

Table 2. Process parameters performed 

Experiment 
Number 

Material Method Applied 
Temperature 

Waiting 
Time 

Cooling 
Conditions 

E1 1070 Steel Induction 850°C 2 min Quenching 

E2 1070 Steel Induction 850°C 3 min Quenching 
E3 1070 Steel Induction 850°C 4 min Quenching 
E4 1070 Steel Induction 850°C 5 min Quenching 
E5 1070 Steel Induction 850°C 10 min Quenching 
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Figure 1. Induction device 

In the research, an induction system operated at 900 kHz, 2.8kw power was used. For the induction heat 
treatment, 4 different samples were used. 5 separate parts; They were subjected to induction heat 
treatment separately for 2, 3, 4, 5 and 10 minutes. Fluke 434-II power quality meter was used to find the 
electrical energy cost analysis results while heat treatment was applied. Immediately after the heat 
treatment, all samples were cooled with water under normal conditions. The samples were measured with 
calipers before and after the heat treatment. 

After the cooling process applied after the induction, it was observed that scale formation was formed due 
to the oxygen in the environment. Sanding was done using a Metkon/Forcipol-202 brand sanding machine. 
The samples were sanded with 120-300-600-800 and 1000-grit silicon carbide abrasives, respectively. 
Sanding was done at 300 rpm for 2 minutes. After the sanding process, hardness measurements were 
made with Metkon/Duroline LV brand HV hardness measuring device at 10 kgf and 10-sec parameters. 
Figure 2 shows the places where HV microhardness results are obtained after induction applied at different 
times. HV hardness results were obtained by measuring 5 by 5 at 5 different points of the sample. 
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Figure 2. Hardness points from the sample 

3. CONCLUSIONS and DISCUSSION
3.1 Hardness Results

Looking at the results, hardness increases in all samples after induction heat treatment. In the samples 
taken, the hardness was taken from the first 3 points of the penetration depth. In the hardness results 
obtained from the induction applied samples, it is seen that while the hardness is maximum on the 
outermost surface at the penetration depth, the hardness decreases as you go inside from the penetration 
depth, and the hardness in the inner regions is lower. Hardness in the center of the part was investigated 
at minimum values than penetration hardness. The HV hardnesses from the samples are shown in Table 
3.
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Table 3. Hardness results in induction samples 

Time- 
Average 
Hardness 

2 mins 
Induction 

3 mins 
Induction 

4 mins 
Induction 

5 mins 
Induction 

10 mins 
Induction 

I. 
measurement 

(penetration) 

233,62 HV 230,78 HV 226,40 HV 220,16 HV 169,20 HV 

II. 
measurement 

(penetration) 

218,74 HV 219,40 HV 220,00 HV 215,42 HV 167,38 HV 

III. 
measurement 

(penetration) 

197,12 HV 203,12 HV 214,68 HV 211,82 HV 155,02 HV 

IV. 
measurement 

187,22 HV 205,24 HV 212,96 HV 208,74 HV 161,32 HV 

V. 
measurement 

200,22 HV 227,80 HV 215,44 HV 208,68 HV 162,04 HV 

Average 207,38 HV 217,26 HV 217,89 HV 212,96 HV 162,99 HV 

3.2 Electrical Energy Cost Analysis Results 

The energy data obtained as a result of heat treatments are shown in Table 4. 

Table 4. Energy analysis results for 1070 steel 

Number Heating 
Temperature 

Holding 
Time 

(Minutes) 
Sample 

Type 

Amount of 
Energy 

Spent (kWh) 

Unit cost 
per minute 

(kWh) 
E1 850 0C 2 1070 Steel 0,014 0,0070 
E2 850 0C 3 1070 Steel 0,017 0,0056 
E3 850 0C 4 1070 Steel 0,022 0,0055 
E4 850 0C 5 1070 Steel 0,029 0,0058 
E5 850 0C 10 1070 Steel 0,046 0,0046 
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According to Table 4, as the heating time of the parts increases, the energy cost also increases. The cost 
per unit piece is calculated by dividing the total amount of energy consumed by the heating time. 
Accordingly, the cost of parts generally decreases as the duration increases. However, in the sample 
applied for 5 minutes for the applied temperature, a worse value was obtained in terms of cost per piece 
compared to the previous and next ones. According to this result, it will be better in terms of energy 
efficiency not to apply heat treatment with induction for 5 minutes for 1070 steel. The most suitable result 
in terms of electrical energy consumption was obtained in the sample, which was heat treated for 10 
minutes with an energy amount of 0.0046 kWh per piece. As a result, as the heat treatment time with 
relative induction increases, the energy cost per part decreases. 

4. RESULTS

*For 1070 steel, the heat treatment time of 5 minutes with the induction system resulted in bad results in
terms of energy efficiency.

*As the heat treatment time increases, the energy cost decreases.

*Hardness increases in 2,3,4 and 5 minutes. 10 minutes induction time reduces hardness.

* In all holding times; At the penetration depth where surface hardening is made, the hardness is at its
maximum value.

* As the holding time increases, the hardness distribution shows a more homogeneous tendency. The
surface hardening process, which is carried out for long periods of time, spreads over the entire material.
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Özet 
Yolcu ve nakliye uçakları ulaşım kolaylığı ve zamandan tasarruf sağladığından günümüzde sıklıkla tercih 
edilen gelecek teknolojide de tercih edilmesi beklenen araçlardır. Bununla birlikte uçak kanatları, uçağın 
ağırlığını dengelemek için gerekli kaldırma kuvvetinin oluşumunda ve uçağın aerodinamik performansında 
etki göstermektedir. Uçak kanadı, uçuş boyunca yüksek hız ve uçak motorlarından kaynaklı titreşime 
maruz kalmaktadır. Maruz kalınan dış yükler sonucu deformasyona uğramakta olup bu açıdan uçak 
kanadının dayanıklılığının incelenmesi önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, literatür taraması yaparak 
seçmiş olduğumuz Airbus A300 uçağının kanat geometrisinin verileri elde edilip hem iki farklı malzeme 
üzerinden modal ve statik analiz sonuçlarının karşılaştırılması hem de modal analiz değerlendirilmesi 
yapılmıştır. Yapılan analizlerde kullanılacak malzemenin seçimi günümüzde kullanılan ve gelecekte 
kullanılması planlanan malzemeler göz önüne alınarak Airbus A300 kanadının orijinal malzemesi Al 6061 
T6 ve gelecekte uçak kanatlarının yapımında kullanılması öngörülen Karbon fiber takviyeli polimer (CFRP, 
25 °C) adlı bir kompozit malzeme seçilmiştir. Kompozit malzemeler, kanat yapımında kullanılan metallere 
ek olarak mukavemetleri, nispeten düşük ağırlıkları ve korozyon dirençleri nedeniyle şimdi ve gelecekte 
uçak kanat malzemesi olarak daha fazla tercih edilmektedir. Yapmış olunan statik analizde bir yapının 
üzerindeki yükün veya dışarıdan gelen herhangi bir kuvvetin yapı üzerindeki etkisini incelenmiştir. Aynı 
zamanda yapı üzerindeki etkinin güvenli olup olmadığı tespit edilmiş ve yapı üzerine etkiyen sehim 
hakkında statik analiz yapılmıştır. Böylelikle, kanata etki eden dış kuvvetler ile meydana gelen strain, stress 
ve toplam deformasyon değerleri bulunmuştur. Yapmış olunan modal analizde ise uçak kanadındaki 
titreşim karakteri (doğal frekansı ve mod şekli) belirlenmiştir. Doğal frekans, yapının dış kuvvetlere maruz 
kaldığında gösterdiği titreşim eğilimidir ve yapının rijitliğine, malzemesine, sönüm oranına bağlı olarak 
değişmektedir. Bununla birlikte modal analiz, stresin korelasyonunu ve buna karşılık gelen titreşim 
modunun deformasyonunu göstermektedir. Kanat yapısının analizi için Airbus A300’ün kanat 
geometrisinin verileri elde edildikten sonra veriler kullanılarak rib ve sparlar oluşturulmuş, kanat yapısı 
elde edilmiştir. Kanatta kullanılacak olan airfoil NACA 64-215 olarak seçilmiştir. Seçilen airfoilin 
koordinatları Cad programına aktarılarak airfoil çizimi elde edilmiştir. Elde edilen airfoil çizimi kullanılarak 
Catia üzerinden kanat yapısı oluşturulmuştur. Belirlenen alüminyum ve kompozit malzeme özellikleri 
Ansys programında tanımlanmıştır. Catia üzerinden oluşturulan kanat yapısını Ansys Workbench 
yazılımına aktarıp uygun görülen yüklemeler ve tanımlamalar yapılmıştır. Elde edilen geometri Ansys 
ortamına aktarılmış, gerekli sonuçları verecek mesh yapısı oluşturulmuştur. Sonlu elemanlar metodu ile 
önce statik analizi daha sonra ise ön gerilmeli modal analiz yapılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Modal analiz, Statik analiz, Kanat analizi 
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Abstract 
Passengers and transport aircraft are the vehicles that are expected to be preferred in the future 
technology, which is frequently preferred today, as it provides ease of transportation and saves time. All 
the same, aircraft wings affect the formation of the necessary lift force to balance the weight of the 
aircraft and the aerodynamic performance of the aircraft. The aircraft wing is exposed to vibrations caused 
by high speed and aircraft engines throughout the flight. It undergoes deformation as a result of the 
external loads it is exposed to, and in this respect, it is important to examine the durability of the aircraft 
wing. In this study, the data on the wing geometry of the Airbus A300 aircraft, which we selected by 
literature review, were obtained. With the data obtained, both modal analysis evaluation and comparison 
of modal and static analysis results were made on two different materials. Considering the material 
selection made for the analysis and the materials used today and planned to be used in the future, the 
original material of the Airbus A300 wing, Al 6061 T6, and the composite material named Carbon fiber 
reinforced polymer (CFRP, 25 °C), which is planned to be used in the construction of aircraft wings in the 
future, were selected. In addition to the metals used in wing construction, composite materials are 
preferred more and more as aircraft wing materials now and in the future due to their strength, relatively 
low weight, and corrosion resistance. With the static analysis, the load on a structure or the effect of any 
external force on the structure was examined. At the same time, it has been determined whether the 
effect on the structure is safe or not, and an analysis has been made about the deflection affecting the 
structure. Thus, strain, stress, and total deformation values caused by external forces acting on the wing 
were found. In the modal analysis, the vibration character (natural frequency and mode shape) of the 
aircraft blade was determined. The natural frequency is the vibration tendency of the structure when 
exposed to external forces and it varies depending on the rigidity, material, and damping ratio of the 
structure. However, the modal analysis shows the correlation between stress and the corresponding 
deformation of the vibration mode. After obtaining the wing geometry data of the Airbus A300 for the 
analysis of the wing structure, ribs and spars were created using the data, and the wing structure was 
obtained. The airfoil to be used in the wing was chosen as NACA 64-215. The coordinates of the selected 
airfoil were transferred to the Cad program and the airfoil drawing was obtained. By using the airfoil 
drawing obtained, the wing structure was created via Catia. The determined aluminum and composite 
material properties are defined in the Ansys program. The wing structure created through Catia was 
transferred to Ansys Workbench software and the appropriate installations and definitions were made. 
The obtained geometry was transferred to the Ansys environment and the mesh structure was created to 
give the necessary results. With the finite element method, first, the static analysis and then the 
prestressed modal analysis was made. 
 
Keywords: Modal analysis, Static analysis, Wing analysis 
 

1.GİRİŞ 
Airbus A300 uçağı çift motorlu ilk geniş gövdeli nakliye ve yolcu uçağıdır1. Yolcu ve nakliye 
uçakları yüksek kapasite ve performanslı olması, daha az bir zamanda iş yükünün azaltması bu 
uçakları tercih edilir yapmaktadır. Uçakların uçma prensibi Bernoulli ilkesine dayanmaktadır.  
Benoulli ilkesi uçak kanatlarındaki hava akışı sırasında kanadın alt ve üst yüzeyleri arasındaki 
basınç farkıyla kaldırma kuvveti oluşumuna sebep olur2. Bu yüzden uçak kanatlarının dayanıklı 
olması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada Airbus A300 uçağının kanat profili kullanılarak iki 
farklı malzeme üzerinden modal ve statik analiz yapılmıştır. Uçuş esnasında karşılaşılan yüksek 
hız ve uçağın kanat yapımında kullanılan malzeme seçimi uçak kanatlarının ne ölçüde 
deformasyona uğrayacağını öngörmede incelenmiştir3.  
Uçak kanatlarının statik ve dinamik kuvvetler etkisi altındaki tepkileri kanatların tasarım 
aşamasında oldukça önemlidir. Kanadın dinamik kuvvetler etkisi altında tepkilerinin incelenmesi 
için serbest titreşim karakteristiklerinin belirlenmesi gereklidir. Serbest titreşim karakteristikleri, 
kanadın mod şekilleri ve titreşim frekanslarıdır. Bu yüzden titreşen bir kanat sisteminin dinamik 
davranışını gösteren matematik modeli oluşturmak için ihtiyaç duyulan parametreleri 
belirlemede modal analiz yapılması amaçlanmıştır4. Kanadın statik kuvvetler etkisi altında 
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zamandan bağımsız durağan durumda dış kuvvetlere maruz kalmasıyla kanattaki stress, strain 
ve toplam deformasyon incelenmiştir5. 
Kanadımız statik denge konumunda iken geçici bir hareket girdisi verilerek kendi rijitliği ve 
direngenliğine bağlı belirli frekansta titreşmeye başlanmıştır. Bu doğal frekanstır. Modal analiz 
doğal frekans, sönümleme ve mod şekilleri belirlenmesinde, gelişmiş performans özellikleri 
sunmaktadır. Böylece tasarımlar test edilmiş, optimize edilmiş ve doğrulanabilmiştir6–8. 
Kanat yapısının analizi ilk olarak Literatür taraması sonucu Airbus A300’ün kanat geometrisinin 
verileri elde edilmiştir. Buradan hareketle yapılan rib ve spar ile kanat yapısı oluşturulmuştur ve 
malzeme ataması olarak iki farklı Al 6061 t6 ve Carbon-fibre reinforced polymerin (CFRP) 
malzemeleri atanmıştır. Atanmış olunan malzemelerden Al 6061 t6 günümüz Airbus A300 
uçaklarının yapımında kullanılan bir malzemedir. Atanmış diğer malzeme Carbon-fibre 
reinforced polymerin (CFRP) olup kompozit yapılı bir malzemedir. Kompozit malzemeler 
mukavemetleri, nispeten düşük ağırlıkları ve korozyon dirençleri nedeniyle uçak endüstrisinde 
tercih edilmektedir. Bu kompozit malzeme yapılan literatür araştırması sonucunda istenilen 
optimum düzeyde özelliklere sahiptir. Bu çalışmada seçilen iki malzeme arasında karşılaştırma 
yapılması istenmiştir. Elde edilen geometri Ansys ortamına aktarılmış gerekli sonuçları verecek 
mesh yapısı oluşturulmuştur. Sonlu elemanlar metodu ile önce statik analizi daha sonra ise ön 
gerilmeli modal analizi yapılmıştır9–12. 
 

2. MATERYEL ve YÖNTEM: 
Çalışmanın bu bölümünde Ansys yazılımı kullanılarak uçak kanadına uygulanan nümerik 
analizden bilgiler, kanadın oluşturulma aşamaları ve mesh yapısı, son olarak ise ele alınan 
vakalardan bahsedilecektir.  
 
2.1. Analiz: 
Analize ilk olarak alüminyum ve kompozit malzeme özelliklerinin programa tanımlanması ile 
başlanmıştır. Bu tanımlamalar vaka kısmında bahsedilecektir. Kanat geometrisindeki yüzey 
kalınlığı 20 mm seçilmiştir.  Malzeme tanımlamalarından sonra sınır koşullarının tanımlanması 
yapılmıştır. Kanadın gövdeye bağlandığı kısım “Fixed Support” ile ankastre kirişlenmiştir. Kanadın 
maruz kaldığı Lift basıncı ise kanata alt kısmından etki edecek şekilde yüzeye dik olarak 
tanımlanmıştır. Lift basıncının değeri 6894,757 Pa’dır. [5] Aşağıdaki görsellerde bu tanımlamalar 
verilmiştir.  
 
2.2. Kanadın Modellenmesi 
Analizi yapılacak olan kanadın modellenmesi için belirli ölçü ve referanslardan yararlanılmıştır. 
 

                                                                            Şekil 1. 
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Kanat modellenirken 23 bölüme ayrılmıştır. Her 23 bölüm için rib oluşturulmuştur. İlk düzlem 
referans düzlemidir. İkinci düzlem referans düzleminden 2,82 m ileridedir. Geriye kalan 21 
düzlem arası 1 m olarak belirlendi. Kanat modellendikten sonra yukarıda tabloda gösterilen 
kanata benzer bir kanat elde edilecektir. Kanatta kullanılacak olan airfoil NACA 64-215 olarak 
seçildi. 
Seçilen airfoilin koordinatları elde edilerek Cad programına aktarıldı. Ardından programda airfoil 
çizdirildi. (Cad programı olarak Catia kullanıldı.) 
 

 
Şekil 2. Airfoil 

 
Kanadın 3d halinde elde edilebilmesi için belirli ölçüler ve referanslara göre modellenmesi 
gerekir. Önceki çalışmaların incelenmesi sonucunda elde edilen veriler ile her düzlemde airfoilin 
chord uzunluğu ve referans noktalarına olan uzaklığı bilinmektedir. Verilen ölçüler 
doğrultusunda her düzleme airfoil çizdirilecek ve ardından kanat elde edilecektir. 
Ölçüler doğrultusunda düzlemler oluşturulur. Yapılan işlemlerin sonucunda kanadın iskelet 
yapısı elde edilir (Şekil 3). Daha sonra her düzlem için airfoiller extrude edilerek ribler elde edilir 
(Şekil 4). 

 

 
    Şekil 3. Kanadın iskelet yapısı                                                        Şekil 4. Ribler 

 

Daha sonra loft komutu kullanılarak kanadın yüzeyi elde edilir (Şekil 5). Son olarak I beam 
şeklindeki sparlar eklenir (Şekil 6). Elde edilen kanat step formatına dönüştürülür ve 
analiz programına aktarılır. 

 

 

 Şekil 5. Kanat yüzeyi                                                   Şekil 6. Eklenmiş sparlar 
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2.3. Mesh: 
Bu kısımda Catia kullanılarak modellenen kanadın mesh yapısından bahsedilecektir. Aşağıdaki 
görsellerde kanat geometrisinin mesh yapısı ile riblerin ve sparların mesh yapısı verilmiştir. 

 

                                                              
Şekil 7. Kanat Geometrisinin Mesh Yapısı                    Şekil 8. Riblerin ve Sparların Mesh Yapısı 

 
Aşağıdaki tabloda mesh yapısındaki elements ve nodes sayıları ile skiwness değerleri verilmiştir. 
 
                                                                Tablo 1. Mesh Yapısı 

Elements 187146 

Nodes 306446 

Skiwness Minimum 9,2679e-005 

Skiwness Maximum 0,89736 

Skiwness Avarage 0,26447 

 
2.4. Vaka 1: 
Bu çalışmanın birinci vakasında uçak gövdelerinde ve kanatlarda sıklıkla kullanılan “Al 6061 T6” 
alüminyum alaşımı kullanılarak halihazırda tasarımı yapılan uçak kanadına statik ve modal analiz 
uygulanmıştır. [1] Al 6061 T6 malzeme özelliklerine Ansys Granta malzeme kütüphanesinden 
erişilmiştir. Aşağıdaki resimde Al 6061 T6 malzemesinin özellikleri verilmiştir. 

 

 
Şekil 9. Al 6061 T6 Özellikleri [2] 

 

Analizler sonucu elde edilen sonuçlar vaka 2 kapsamında elde edilen sonuçlarla karşılaştırılarak 
hangi malzemenin daha emniyetli olduğuna karar verilmiştir. 

 
2.5. Vaka 2: 
Çalışmanın ikinci vaka analizinde ise tıpkı birincisinde olduğu gibi hali hazırdaki kanat tasarımı 
kullanılmıştır. Bu tasarımda vaka kapsamında herhangi bir değişiklik yapılmadan sadece 
malzeme özelinde elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak hangi malzemenin daha emniyetli 
olabileceğine karar verilmiştir. İkinci vakada kullanılan malzeme ise “Carbon Fiber Reinforced 
Polymer” malzemesidir. Bu malzeme son yıllarda uçak kanatlarında kullanılmaya başlanan 
karbon fiber takviyeli polimer kompozit malzemedir. [3] Bu malzemenin oda sıcaklığındaki (25°C) 
özellikleri Ansys yazılımına analizler yapılmadan önce aktarılmıştır. Daha sonra birinci vakada 
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olduğu gibi kanat tasarımına statik ve modal analiz uygulanarak elde edilen sonuçlar birinci 
vakadaki sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Aşağıdaki görselde Ansys yazılımına tanımlanan kompozit 
malzemenin özellikleri verilmiştir.  
 

 
Şekil 10. Carbon Fiber Reinforced Polymer 25° Özellikleri [4] 

 
3. Bulgular: 
Bu kısımda statik ve modal analizler sonucu elde edilen sonuçlardan bahsedilecektir. Gerekli 
malzeme ve sınır koşullarının tanımı sonrasında analiz gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki görsellerde 
tasarlanan kanatta statik analiz sonucunda elde edilen sonuçlar verilmiştir.  

 

 
Şekil 11. Al-CFRP Total Deformation 

 

 
Şekil 12. Al-CFRP Equivalent Elastic Strain 

 

 
Şekil 13. Al-CFPR Equivalent Stress 

 

 
Şekil 14. Al-CFRP Maximum Principal Elastic Strain 



 
IES’22 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry 
October, 28-30, 2022 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey 

   

 

 

 
Şekil 15. Al- CFRP Maximum Principal Stress 

 

 
Şekil 16. Al-CFRP Shear Stress 

 

 
Şekil 17. Al-CFRP Stress Intensity 

 
                                                             Tablo 2. Statik Analiz Sonuçları 

 Al 6061 T-6 CFRP 

Total deformation 113,7 mm 33,924 mm 

Equivalent Elastic Strain 0,0032207 0,0024652 

Equivalent Stress 194,53 MPa 228,28 MPa 

Maximum Principal Elastic 
Strain 

0,0027271 0,00094218 

Maximum Principal Stress 199,04 MPa 214,86 MPa 

Shear Stress 112,24 MPa 127,6 MPa 
 

Statik analizi tamamladıktan sonra statik analizin sonuçlarına bağlı modal analizler 
gerçekleştirilmiştir. Bu bağlılık ön gerilmedir ve kanat yapısının bu yüklemeler altındaki doğal 
frekanslarını ve bu doğal frekanslardaki mod şekillerinin kontrolü yapılmıştır.  
Aşağıdaki görseller ile modal analiz sonucu elde edilen doğal frekanslardaki mod şekilleri 
verilmiştir. 
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Şekil 18. Al-CFRP 1. Mod Şekli 

 

 
Şekil 19. Al-CFRP 2. Mod Şekli 

 

 
Şekil 20. Al-CFRP 3. Mod Şekli 

 

 
Şekil 21. Al-CFRP 4. Mod Şekli 

 

 
Şekil 22. Al-CFRP 5. Mod Şekli 

 

 
Şekil 23. Al-CFRP 6. Mod Şekli 
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Aşağıdaki tabloda kanat profilinin rezonans durumuna geçmiş olduğu frekans değerleri 
verilmiştir. 
 

 

                                                         Tablo 3. Doğal Frekans Değerleri 

Mod Al Frekans [hz] CFRP Frekans [hz] 

01 2,3539 5,3141 

02 6,5239 14,782 

03 9,5605 21,477 

04 12,352 27,998 

05 20,235 45,701 

06 23,337 54,516 

 
Analiz de sınır koşulu, kanadına gövdesine sabit bir durumda bağlı olduğu varsayımına göre 
Konsol Kiriş koşulu altında uygulanır. Uygulanan yük referans[2]’den alınan verilere göre 
oluşturulmuştur. Statik yükleme ile 6 farklı sonuç elde edilmiş ve malzemeler üzerinde 
karşılaştırılmıştır. Uygulanan yük ile Al 6061 T6’nın akma gerilmesinin(276MPa) altında bir 
gerilme değeri göstermektedir. CFRP malzememizde akma gerilmesinin(320MPa-350MPa) 
altında bir değer elde edilmiştir. Böylece iki malzememizde emniyetli olduğu sonucuna 
ulaşımıştır.  Modal analiz ile 6 farklı modlardaki doğal frekanslar bulunmuştur. Bu bükülme modu 
şekilleri, bir uçak kanadındaki çarpıntının bükülme modlarının nasıl bir etki yaratacağının 
gösterimidir. 
 

3. SONUÇLAR 
Bu çalışmadaki modal ve statik analiz yapılarak elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

• Statik analiz sonucunda elde edilen değerler malzemelerin aynı yük altındaki gösterdiği 
değerler ile kontrol edilerek doğrulanmıştır. 

• Sonlu Elemanlar Metodu (FEA) kullanılarak yapılan statik analizde kanat yapısı Ansys 
programına yüklenerek elde edilen verilere göre CFRP (25°C) malzemesinin verilen yükü 
daha iyi absorbe ettiği sonucuna varılmıştır. Bu sonuçtan yola çıkarak havacılık 
endüstrisinde kullanılan malzemelerin, kompozit malzemeler ile değişimi aynı 
dayanaklıktaki yapıların daha hafif bir yapıda elde edilmesine olanak sağlayacaktır. 

• Kompozit malzemelerin deplasman miktarının nispeten çok az olması kanatların 
deformasyona uğrama sürecini uzatacaktır. 

• Modal analiz için yapımızın kuvvet frekansına tepkisi ne kadar yüksek olursa, doğal 
frekansının o kadar düşük olduğunu ve sönüm oranının artma eğiliminde olduğunu 
biliyoruz. Bu sebeple Al malzememiz daha yüksek titreşim sönümleme oranına sahiptir. 
Bu sonuç kompozit yapıların kullanılması titreşim sönüm oranı incelendiğinde olumsuz 
bir sonuç vermektedir. 
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ÖZET 

Drenaj ağlarının temel unsurları olan akarsu kavşaklarının hidrodinamik, morfolojik ve ekolojik 
yapısı, kavşağa gelen yan kollardaki debi, sediment yükü ve mansap bölgesindeki akım derinliği 
gibi parametreler tarafından etkilenmektedir. Hareketli taban koşullarında, yan koldan gelen 
akım ve sediment hareketi kavşak içi ve civarında oyulma ve birikme bölgelerinin oluşumunda 
önemli rol oynamaktadır. Yan kollardan gelen akımın birbirine karışmasını engelleyen bir 
ayırma duvarının oyulma ve birikme bölgeleri üzerinde etkili olması beklenmektedir. Bu 
çalışmanın amacı, ayırma duvarının bulunduğu simetrik bir akarsu kavşağının morfolojisini 
deneysel olarak incelenmektir. Deney, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Hidrolik Laboratuvarı’nda 
yer alan deney düzeneğinde gerçekleştirilmiştir. Deney düzeneği, 2 m genişliğe sahip ana kanal 
ve bu ana kanala 45˚ açı ile bağlanan 1 m genişliğe sahip simetrik iki yan koldan oluşmaktadır. 
Her iki yan koldaki debi eşit ve 25 L/s’dir. Uniform özellikteki sediment sadece sol koldan 0.5 
kg/dk verilmiştir. Deney düzeneğinin mansabında bulunan kapak ile kavşak mansabında akım 
derinliği 9 cm olacak şekilde ayarlanmıştır. Taban topoğrafyası deney başladıktan 6 saat sonra 
Vectrino kullanılarak elde edilmiştir. Verilere göre, ayırma duvarının besleme yapılan sol 
tarafında hem oyulmanın hem de birikmenin sağ tarafa göre daha fazla olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Akarsu Kavşağı, Ayırma Duvarı, Morfolojik Yapı 

ABSTRACT 

River confluences are key features of river systems, as their hydrodynamic, morphological, and 
ecological nature strongly influence the flow depth and velocity as well as bed aggradation or 
degradation upstream and downstream. Sediment and water inflow from the tributaries are 
important for the definition of the morphology of confluences and adjacent river reaches as 
they affect the formation of scour and deposition along the channel system. In this study, the 
bed morphology was investigated experimentally downstream of a confluence where a guiding 
wall prevented the converging flows from the two tributaries to join each other immediately at 
the convergence vertex. One experiment was carried out in an experimental set-up of Izmir 
Kâtip Çelebi University, Civil Engineering Hydraulics Laboratory, where two 1.00 m wide 
symmetrical tributaries merged at a 45˚ junction angle into a 2.00 m wide channel. One of the 
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tributaries was fed (live bed) with 0.5 kg/min of uniform sand, whereas the other one did not 
(clear-water). The water flow rate was 25 L/s from each tributary. The flow depth at the 
downstream section of the post-confluence channel was adjusted to be 9 cm. The bed 
topography was measured by using a Vectrino, 6 hours after the beginning of the experiment. 
According to the data, both scour and deposition occurred mostly on the side of the guiding 
wall directly fed by the live-bed tributary. 

 
Keywords: River Confluence, Guiding Wall, Morphological Structure 

 
1. GİRİŞ 

 
Akış ağlarında sıklıkla karşılaşılan akarsu kavşakları, iki ya da daha fazla akarsuyun birleşmesi ve 
tek bir akarsu olarak akmaya devam ettiği yer olarak tanımlanmaktadır. Akarsu kavşakları 
akarsu memba eksenine göre simetrik veya asimetrik yapıya sahiptir [1]. Bir ana kanaldaki 
akımın başka bir yönden gelen yan koldaki akımla birleşerek kavşak mansabında debisini 
arttırarak yoluna devam etmesiyle asimetrik akarsu kavşağı; iki yan koldaki akımın birleşerek 
ana kanalı oluşturmasıyla simetrik akarsu kavşağı meydana gelmektedir [2]. 
Akarsu kavşaklarındaki hidrodinamik, morfolojik ve ekolojik yapı kavşak mansabındaki akarsu 
debisi, hızı, akım derinliği gibi parametreleri etkilediğinden araştırmacılar tarafından sıklıkla ele 
alınmakta olan bir konudur. Ancak, akarsu kavşaklarının yapısı birleşme açısı, akarsu genişliği, 
taban eğimi, akış yönü, Froude sayısı gibi birçok değişkene bağlı olduğundan karmaşıktır [3]. 

 
Akarsu kavşaklarındaki hidrodinamik yapının belirlenmesi üzerine ilk çalışmalar Best tarafından 
asimetrik özelliğe sahip sabit tabanlı kavşaklarda yapılmış ve Best farklı özelliklere sahip 6 
bölgeden oluşan kavramsal bir hidrodinamik model önermiştir [4] (Şekil 1.a). 
Simetrik ve asimetrik kavşaklarda meydana gelen morfolojik yapıya farklı debi ve birleşme 
açılarının etkisini incelemek üzere Mosley, hareketli tabana sahip küçük bir kanalda sediment 
beslemesiyle deneylerini gerçekleştirmiştir. Deney sonuçlarına göre, kavşak sonrası kanal 
ortasında oyulma bölgesi, kanal duvarları civarında ise birikme bölgelerinin hakim olduğu 
görülmüştür. Toplam sediment yükü arttığında oyulma çukuru derinliğinin azaldığını; birleşme 
açısı arttıkça oyulma çukuru derinliğinin arttığını gözlemlemiştir. 

 
Akarsu kavşak morfolojisini Best ve Rhoads, 3 farklı debi oranı ve 5 farklı birleşme açısıyla 
yaptıkları deneylerle incelemişlerdir [5]. Sediment beslemesi de yaptıkları deneylerin 
sonucunda, taban morfolojisinde kolların birleşim köşesinde, yan kol ağızlarında, kavşak 
mansabındaki iç kıyılarda ve mansap bölgesinde kanal ortasında birikme bölgeleri ile kavşakta 
oyulma bölgesi oluştuğunu gözlemlemişlerdir (Şekil 1.b). 
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Şekil 1. Asimetrik Akarsu Kavşakları için (a) Hidrodinamik Model [4], (b)Morfolojik Model [5] 

 
Bombar ve Cardoso, asimetrik bir kavşakta tabanın sedimentle kaplı ve sediment taşınımının da 
olması durumunda morfolojik yapıyı incelemişler ve morfolojik yapıyı oyulma koridoru, yan kol 
başlangıcında yığılma çizgisi, ana kanalda yığılma çizgisi, birleşme sonrası kanalın iç kıyısı 
boyunca birikme adacığı ve memba kavşağı köşesinde sediment oyulma bölgesini içeren Best’in 
önerdiğiyle benzer özellikte bir model ile tanımlamışlardır [6]. 

 
Öztürk vd., simetrik bir kavşakta tek koldan sediment beslemesi olması durumunda yaptıkları 
deneysel çalışmada, zamanın taban morfolojisine etkisini araştırmışlar ve yan kolların birleştiği 
kavşak bölgesindeki oyulma çukurunun ve ana kanal boyunca sediment taşınımı ile oluşan 
yığılma bölgelerini incelemişlerdir. Yapılan çalışma sonunda, sediment yığılmasının en yüksek 
olduğu yerin sediment beslemesi yapılan kolun ana kanalla birleştiği noktadaki kanalın iç 
duvarında olduğunu görmüşlerdir. Kavşak mansabında oyulma bölgesinin varlığını 
gözlemlemişlerdir. Ayrıca, deney verileri zamanla taban morfolojisindeki değişim hızının 
azaldığını göstermiştir [7]. 

 
Kavşak mansabında, akım ayrılma bölgesinin yanında daralan kesitte meydana gelen hızlanma 
bölgesinde aynı zamanda maksimum kayma gerilmesi ve dolayısıyla maksimum oyulmanın 
oluşması de beklenmektedir. Bu bölgedeki oyulmanın azaltılması, köprü, iskele yapıların 
tasarlanmasında, akarsu taşımacılığı alanında önemlidir. 
Biron vd., taban kot eşitsizliğinin akım üzerine etkisini sabit tabanlı kavşak düzeneği üzerinde 
incelemiş ve çalışmalarının sonucunda kollar arasındaki kot farkının akımda ayrılma bölgesinin 
oluşumunun kısıtladığını ve kavşak mansabında herhangi bir hızlanmaya sebep olmadığını 
ortaya koymuştur [8].Amini vd., asimetrik akarsu kavşağında hareketli taban koşulları altında 
yaptıkları çalışmada oyulma derinliğinin debi ile orantılı olduğunu elde etmişlerdir. Deney 
düzeneğinde yan kol mansap köşesine yerleştirdikleri bir halka ile oyulmanın %100 
azaltılabileceğini öne sürmüşlerdir [9] (Şekil 3). 

 

Şekil 3. Amini vd. Deney Düzeneği (a) Plan, (b) Kesit Görünümü [6] 
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Sağ Kol 
25 L/s 

Sol Kol 
25 L/s 

   a    b     c  

 
 

Literatür çalışmalarına bakıldığında, daha çok asimetrik akarsu kavşakları üzerinde çalışmalar 
yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, simetrik akarsu kavşağında, bir koldan sediment 
beslemesi yapılarak, yan kollardan gelen akımın bir ayırma duvarı ile ayrılması sonucu oluşacak 
taban morfolojisinin deneysel olarak incelenmesidir. 

 
2. DENEY DÜZENEĞİ 

 
Bu çalışmanın yapıldığı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Hidrolik Laboratuvarı’nda bulunan deney 
düzeneği 2 m genişliğinde, 18 m uzunluğunda, 0,88 m yüksekliğe sahip dikdörtgen kesitli 
betonarme ana kanal ve bu kanala 45° açıyla bağlı 4,92 m uzunluğa, 1 m genişliğe ve 0,88 m 
yüksekliğe sahip yan kollardan oluşmaktadır (Şekil 4). Hareketli taban koşullarını 
oluşturabilmek için x = 11 m’ye tuğla duvar örülerek taban 20 cm yükseltilmiştir. Şekil 4’ün 
detayında kesiti gösterilmiş olan 30 cm yüksekliğinde, 100 cm uzunluğunda ve 2 cm 
genişliğinde bir ayırma duvarı ana kanal ekseninde yer almaktadır. 

 

 
Şekil 4. Deney Düzeneği 

 
Su, sisteme sağ ve sol koldan, bodrum katta bulunan 24 m3 hacmindeki su deposundan 
pompalar yardımıyla sağlanmakta ve kullanılan su kanal mansabından tekrar depoya 
gitmektedir. Sağ kol debisi elektronik debimetreyle, sol kol debisi ise dikdörtgen kesitli savak 
üzerindeki limnimetre ile ölçülmüştür (Şekil 5). 

 

 
Şekil 5. (a) Debimetre, (b) Akarsu Kavşağı, (c) Dikdörtgen Savak 
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sap 

 
 

Savak üzerindeki su derinliği (1) ve (2) denklemlerinde verilen, dikdörtgen kesitli savaklar için 
kullanılan Rehbock bağıntısı kullanılarak hesaplanmıştır (Şekil 6). 

 

 
Q = C 

Şekil 6. Savağın Karşıdan Görünümü 
2 √2gbh3∕2 (1) 
3 

Cd  = 0,602 + 0,083h/P (2) 

Burada Q debi, Cd debi katsayısı, g yerçekimi ivmesi, b savak genişliği, P savak yüksekliği, h 
savağın üstünde kalan su derinliğini ifade etmektedir. 
Akım derinliği mansap kapağı kullanılarak ayarlanmış ve deney boyunca sabit tutulabilmesi için 
mansap bölgesindeki limnimetre ile kontrol edilmiştir (Şekil 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b 

 

Sediment beslemesi, sol kolda yer alan, uzunluğu 1 m ve genişliği 60 cm olan konveyör belt 
kullanılarak yapılmıştır. Konveyor belt, 15 dk/tur hıza sahiptir (Şekil 8). 

 

Şekil 8. Konveyör Belt 

Şekil 7. (a) Man a Kapağı, (b) Limnimetre 

d 
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Şekil 4’te gri olarak gösterilen bölgeye (ana kanal ve yan kollar), d50 değeri 1,044 mm ve 
geometrik standart sapma değeri (𝜎𝜎g) 1,16 sediment 20 cm kalınlığında serilerek hareketli 
taban elde edilmiştir (Şekil 9). Ayırma duvarının 10 cm yüksekliğindeki kısmı taban dışında 
kalmıştır. 

 
Şekil 9. Hareketli Tabanın Oluşturulması (a) Sağ Kol, (b) Ana Kanal, (c) Sol Kol 

 
 

3. DENEYSEL YÖNTEM 
 

Deney başlatılmadan önce mansap kapağı kapatılmış ve sediment hareketi olmayacak şekilde 
kanal sol koldan gelen su ile doldurulduktan sonra yan kolların debisi 25 L/s’ye sabitlenmiş ve 
mansap derinliği 9 cm olarak ayarlanmıştır. Sisteme sol koldaki konveyör beltten dakikada 0,5 
kg olacak şekilde sediment beslemesi yapılmıştır. Deney başladıktan 6 saat sonra, konveyör 
belt durdurulmuş, taban topoğrafyası zarar görmeyecek şekilde mansap kapağı kademeli  
olarak kapatılmış ve kanal içindeki su seviyesi arttırılarak deney dondurulmuştur. Taban 
batimetrisi, Vectrino ADV cihazının mesafe ölçme özelliği kullanılarak x ve y yönünde 10’ar cm 
arayla alınan ölçümleri ve ayırma duvarının hem sağından hem de solunda 2 cm arayla yapılan 
cetvel okumaları sonucunda elde edilmiştir. Deney sonunda pompalar kapatılmış ve kanal 
içindeki suyun drene olması sağlanmıştır. 

 
4. DENEYSEL BULGULAR VE TARTIŞMA 

 
6 saatlik deneyin tamamlanması sonucu, ölçüm verilerinin işlenmesiyle elde edilen taban 
batimetrisi ve su boşaltıldıktan sonra kanal tabanı görüntüsü Şekil 10’da verilmiştir. Taban 
topoğrafyasından görüldüğü üzere kavşağın mansap bölgesinde her iki tarafta da birikme 
bölgesi meydana gelmiştir. Bu bölgeler incelendiğinde, sediment beslemesinin yapıldığı sol 
taraftaki birikme bölgesinin daha geniş, uzun ve yüksek olduğu görülmektedir. 
Kavşak ağzı bölgesindeki birikmelerin etkisiyle sol yan kolda düşük kotlu bir bölge; sağ yan 
kolda ise oyulma koridoru oluşmuştur. 

  a    b     c  
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Şekil 10. Deney sonunda (a) Kanalın Üstten Görünümü, (b) Taban Batimetrisi 

Oyulma bölgesi, ayırma duvarından itibaren yaklaşık 2 m boyunca uzanmaktadır. Ayırma 
duvarının sağ tarafındaki oyulma, kavşak ağzına daha yakın bölgede başlamaktadır. 
Tablo 1’de sağ kol tarafında (0 cm ≤ x ≤ 610 cm ve -100 cm ≤ y < 0 cm), sol kol tarafında (0 cm ≤ 
x ≤ 610 cm ve 0 cm < y ≤ 100 cm) ve tüm kanal boyunca (0 cm ≤ x ≤ 610 cm ve 0 cm ≤ y ≤ 200 
cm) minimum, maksimum ve ortalama sediment kalınlıkları ve tespit edildikleri koordinatları
(x,y) verilmiştir.

Tablo 1. Maksimum, Minimum ve Ortalama Sediment Kalınlıkları ve Konumları 
z (cm) Sol Kol Sağ Kol Tüm Kanal 

Ortalama taban kotu, 21,8 cm 20,4 cm 21,1 cm 

Maksimum taban kotu, (x,y) 29,4 cm 
(120 cm, 90 cm) 

27,0 cm 
(110 cm, -90 cm) 29,4 cm 

Minimum taban kotu, (x,y) 9,0 cm 
(100 cm, 1 cm) 

10,9 cm 
(110 cm, -1 cm) 9,0 cm 

Taban kotu maksimum 29,4 cm (x=120, y=90), minimum 9 cm (x=100, y=1) değerine ayırma 
duvarının sol tarafında ulaşmıştır. 
Şekil 11’de ayırma duvarının sağ ve sol tarafında oluşan taban formlarının nihai durumu 
verilmiştir. 

birikme
düşük kotlu 

bölge 

oyulma 

oyulma 
koridoru 

Sol kol

Sağ kol
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Şekil 11. Ayırma duvarının (a) sağı, (b) solundaki taban topoğrafyası 

 
Ayırma duvarı boyunca taban kotlarının daha iyi anlaşılması için deney başlangıcında ve 
sonunda y=-1 cm ve y=1 cm’deki (ayırma duvarının sağ ve solu) boy kesitler Şekil 12’de 
verilmiştir. 

 

Şekil 12. Deney sonunda y=-1 cm (sağ) ve y=1 cm (sol) boy kesitleri 
 

Ana kanal boyunca x=0, x=50 cm, x=100 cm, x=200 cm, x=300 cm ve x=610 cm’den alınan en 
kesitler Şekil 13’te gösterilmektedir. 

Şekil 13. Deney sonunda x=0, x=50 cm, x=100 cm, x=200 cm, x=300 cm ve x=610 cm’de en kesitler 

  a    b  
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Ayırma duvarı boyunca sol kolda daha fazla birikme ve oyulma meydana geldiği görülmektedir. 
Ayrıca sol kolda oyulmanın başlangıcı sağ koldakine göre kavşak gölgesine daha yakındır. 

 
5. DENEYSEL SONUÇLAR 

 
Akarsu kavşağında 1 metre ayırma duvarı olması ve sol koldan 0,5 kg/dk hızda sediment 
beslemesi yapılması koşulları altında 6 saat sonundaki oyulma ve birikme bölgeleri 
incelenmiştir. Sediment beslemesinin etkisiyle maksimum birikme ve oyulmaların meydana 
geldiği sol kolda, sediment kalınlığı, 6 saat sonunda, maksimum 29,4 cm ve minimum 9,0 cm 
derinliğe ulaşmıştır. Başlangıç ve son durumdaki sediment kalınlığı verileri kullanılarak 
maksimum artışın %47 ve maksimum azalmanın %57 olduğu hesaplanmıştır. Sağ kolda ise, 
birikme bölgesindeki maksimum artma %37 ve oyulma bölgesindeki maksimum azalma %45,5 
olarak elde edilmiştir. Kanal boyunca ortalama sediment kalınlığı ise 21,1 cm’e ulaşmıştır. 
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Sınıflandırması 
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ÖZET 

Ülkemiz deprem kuşağında yer alan ülkelerden biridir. Oluşan depremde yapılar hasar 
görmektedir. Dolayısıyla hasar tespiti yaparken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır. 
Daha önce ülkemizde yaşanan depremlerden dolayı hasar gören yapıların hasar tespitini ve 
hasar sınıflandırmasını yapan ekiplerin hem güvenli tarafta kalma adına hem de daha sonra 
olası bir depremde yapı yıkılır kaygısı ile hafif hasarlı yapıları orta hasarlı hatta ağır hasarlı 
olarak nitelendirdikleri görülmüştür. 
Deprem kaynaklı hasar tespiti sadece meydana gelen depremin yapıyı ne derecede etkilediği 
yani o yapıya verdiği hasarın tespitidir. Daha sonraki olası depremlerde o yapıda oluşabilecek 
bir hasarın tespiti değildir. Aynı zamanda deprem kaynaklı hasar tespiti olası bir depremde 
yapının ne derecede performansını koruyacağının tespiti değildir. Bir başka deyişle, yapı olası 
bir depreme karşı dayanıklı mı değil mi ya da yapının performansı nedir sorularının cevabı 
değildir. Zaten yönetmeliklere göre yapıların performansını değerlendirmek çok uzun bir 
süreçtir. Bizim deprem kaynaklı hasar tespitinde yaptığımız yapının maruz kaldığı depremde 
yapı ne kadar etkilenmiş, depremden önceki performansını ne düzeyde korumuş ya da 
depremden sonra performansını ne derecede kaybetmiş sorularına yanıt vermektir. Bunun 
sonucuna göre de bir hasar sınıflandırması yapmaktır. 
Hasar tespiti doğru yapılması gereken bir iştir. Çünkü hasar sınıflandırması yaparken verilen 
karar sonucuna göre yapıdaki hasar türüne bağlı olarak bir süreç işlemektedir. Bu süreçte hasar 
türüne göre yapıyı onarmak, güçlendirmek ya da yıkıp yeniden yapmak maliyetlidir. Hatta ağır 
hasarlı diye nitelendirdiğimiz yapılar çoğu zaman yeniden yapılmak üzere yıkıldığı için insanlar 
evsiz kalmaktadır. 
Bu çalışmanın amacı betonarme yapılarda deprem kaynaklı gözlemsel hasar tespiti yaparken 
nelere dikkat edilmeli, yapıyı dışarıdan ve içeriden inceleme esasları nelerdir sorularına yanıt 
verip, taşıyıcı elemanların hasar durumuna göre yapının ağırlıklı hasar yüzdesini hesaplayarak 
yapının hasar sınıfının belirlenmesidir. 

 
Anahtar Kelimeler: Hasar Tespiti, Betonarme Yapılar, Hasar sınıfları 

 
 
ABSTRACT 

Our country is located in an earthquake prone area. The buildings tended to be damaged by 
the earthquake. Therefore, there are key points to consider assessing damage. 
It has been observed that the teams which made the damage assessment and damage 
classification of the buildings tend to characterize the slightly damaged structures as either 
moderately or heavily damaged to determine if the structure stay reliable under any possible 
earthquakes. 
Earthquake-induced damage assessment alone cannot reveal the performance of the structure 
under the future possible earthquakes. In other words, it is not the answer to the questions of 
whether the structure is resistant to a possible earthquake. Evaluating the performance of 
structures according to regulations is a time-consuming process. The studies performed to 
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determine the damage caused by the earthquake is to answer the questions of how much the 
structure was affected by the earthquake it was exposed to, to what extent it preserved its 
performance before the earthquake, or to what extent it lost its performance after the 
earthquake. 
Damage assessment needs to be done correctly. Because while classifying the damage, a 
process operates according to the decision made depending on the damage type in the 
building. During this process, it is costly to repair, strengthen, or demolish and rebuild the 
structure, depending on the type of damage. In fact, local people lost their homes because the 
buildings that we describe as heavily damaged. Buildings are often demolished to be rebuilt. 
The aim of this study is to contribute to the literature by evaluating the damage class of the 
structure by answering the questions of what should be considered while determining the 
observational damage due to earthquakes in reinforced concrete structures, what are the 
principles of examining the structure from the outside and inside, and by calculating the 
damage level of the system according to the condition of the structural elements. 

Keywords: Damage Assessment, Reinforced Concrete Structures, Damage Classes 

1. GİRİŞ

Geçmiş depremlerde pek çok hasar tespitinde, taşıyıcı sistemde önemli bir hasar olmadığı 
halde, sıvaların kalın olması, donatıların paslanmış olması veya bölme duvarların iyi 
bağlanmaması nedeniyle oluşan görüntüden dolayı yapılara ağır hasar kararı verilerek hatalı 
tespitler yapılmıştır. [1] 
Hasar tespiti esnasında özellikle yapısal hasarlara odaklanmak gerekir. Korozyon veya taşıyıcı 
elemanlarda olmayan hasarlar zaman zaman bizi yanıltabilir, yani aslında taşıyıcı sisteminde 
hasar olmayan bir yapıyı kolay bir şekilde sadece dolgu duvarlardaki, bölme duvarlardaki 
hasarlarla değerlendirerek belkide ağır hasarlı olarak nitelendirebiliriz. [1] 
Deprem kaynaklı hasar tespiti yaparken odaklanılması gereken o depremin yapıya verdiği 
etkileri incelemektir. Korozyon kaynaklı hasarlar bizi yanıltmamalıdır. Çünkü o depremden önce 
gidip o yapı incelenebilseydi korozyon kaynaklı hasarla yine karşılaşılabilirdi. Bu nedenle 
korozyon kaynaklı hasarlara veya bölme duvarlardaki hasarlara göre yapıya ağır hasarlıdır 
denilirse ve yapının taşıyıcı sisteminde bir problem yoksa o yapı için çok ağır bir karar vermiş 
olunur ve daha sonra o yapı genelde yıkılmaktadır. [1] Bunun sonucunda da insanlar evsiz 
kalmaktadır. 

2. BİNALARDA HASAR TESPİTİ
Deprem kaynaklı yapılan hasar tespitinin, sadece yapıda maruz kaldığı depremden ötürü oluşan
hasarın tespiti olduğu unutulmamalıdır. O bölgede gelecekte olası bir depremin yapının taşıyıcı
sisteminde oluşturabileceği hasarın ya da yapının depreme karşı dayanıklı olup olmadığının
tespiti değildir. Bizim deprem kaynaklı hasar tespitinde yaptığımız, o deprem sonucunda o yapı
ne kadar etkilenmiş, yapının sahip olduğu performans ne derecede korunmuş veya yapı
performansından ne derece ödün vermiş bunu ortaya koymak ve buna göre bir hasar
sınıflandırması yapmaktır.
Kesinlikle o yapının olası bir depreme karşı dayanıklı olup olmadığı tespit edilmemektedir ya da
bir sonraki depremde ne olacağı ön görülmemektedir.[1] Zaten yönetmeliklere göre bir yapıyı
incelemek günler, haftalar sürmektedir.
Geçmiş depremlerde pek çok hasar tespitinde, taşıyıcı sistemde önemli bir hasar olmadığı
halde, sıvaların kalın olması, donatıların paslanmış olması veya bölme duvarların iyi
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bağlanmaması nedeniyle oluşan görüntüden dolayı yapılara ağır hasar kararı verilerek hatalı 
tespitler yapılmıştır. [1] 
Hasar tespiti esnasında özellikle yapısal hasarlara odaklanmak gerekir. Korozyon veya taşıyıcı 
elemanlarda olmayan hasarlar zaman zaman bizi yanıltabiliyor, yani taşıyıcı sisteminde hasar 
olmayan bir yapıyı sadece, bölme duvarlardaki hasarlarla değerlendirerek belkide ağır hasarlı 
olarak nitelendirebiliriz. 

 
 

3. DEPREM KAYNAKLI HASARLAR 
Deprem olmakta, yapımızın dinamik karakterine bağlı olarak, yapımız oluşan bu  depreme 
cevap vermekte ve yapımızda kuvvet ve deplasman talepleri ortaya çıkmaktadır. Kuvvet 
dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen moment, eksenel kuvvet, kesme kuvveti, burulma momenti 
gibi iç kuvvetler ve bunlara ek olarak kat yer değiştirmeleri veya beton veya donatılarda 
meydana gelen şekil değiştirme talepleri gibi depremin ortaya çıkardığı taleplerdir ve bu 
talepler sonucunda da hasar ortaya çıkmaktadır. [1] . Yatay yük-yer değiştirme kapasitesi eğrisi 
Şekil 3 de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 3. Yatay yük-yer değiştirme kapasitesi eğrisi [1] 

 
Şekil 3 de yatay yük yerdeğiştirme kapasitesi eğrisine baktığımızda standartlara uygun olmayan 
yapının belirli bir yatay yük seviyesine eriştiği zaman ani bir şekilde yeterince şekil değiştirme 
yapmadan hızlıca dayanım kaybederek kapasitesini yitirdiği görülmektedir. Fakat standartlara 
uygun olan yapının yatay yük yerdeğiştirme kapasitesi eğrisini incelediğimizde yapı belirli bir 
yatay yük seviyesine erişene kadar hem dayanımı artmaktadır hem de şekil değiştirme yeteneği 
artmaktadır. Daha sonra maksimum dayanıma eriştikten sonra, yeterince şekil değiştirme 
yaparak dayanımı azalmaktadır. Yapının yatayda yerdeğiştirme yeteneği süneklik olarak 
adlandırılmaktadır. Biz yapıları tasarlarken hem yeterli dayanıma sahip olsun hem de yeterli 
şekil değiştirme kapasitesine sahip olsun isteriz. 

 
 

4. BETONARME YAPILARDA TİPİK YAPISAL HASAR SEBEPLERİ 
Betonarme elemanlarda genelde hasarlar eğilme ve/veya kesme kapasitenin yetersizliğinden 
kaynaklı meydana gelmektedir. Şekil 4.1 de gösterildiği gibi betonarme bir elemanda kesme 
kapasitesi yetersizliği genelde diyagonal çatlaklara neden olmaktadır. Ancak, eğilme 
kapasitesinin yetersizliği elemanın eksenine dik doğrultuda uzanan çatlaklara sebebiyet 
vermektedir. Şekil 4.2 de gösterildiği gibi eleman kolonsa yatay, kirişse bu çatlaklar düşey 
olacaktır. Bir kenarında daha geniş, diğer kenarına doğru gidildikçe çatlak genişliği 
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azalmaktadır. Bunlar çekirdek betonun ezilmesi ve boyuna donatıların burkulması düzeyine 
kadarda ulaşabilmektedir [1]. 

Şekil 4.1 Kesme hasarı [1] 

Şekil 4.2 Eğilme kapasitesi hasarları [1] 

5. ELEMAN HASARLARININ BELİRLENMESİ
Şekil 5 de elemanda hasar aşamaları görülmektedir. Şekilden de anlaşıldığı üzere 5 tip hasar
sınıfımız vardır. Elemanda hiç hasar yoksa 0 tipi hasar yani eleman hasarsız anlamına
gelmektedir. Elemanda eğilme ya da kesme çatlağı oluştu fakat çatlak genişliği 0.5mm den
küçük veya eşit, aynı zamanda eleman kapasitesinin çok büyük bir bölümünü koruyor ise A tipi
yani hafif hasar olarak nitelendirilir. Eğer çatlak genişliği ilerlerse yani 0.5mm den büyük ama
3mm den küçük veya eşit, aynı zamanda kapasitesini hala koruyor ise B tipi yani orta hasar
olarak nitelendirilir. Betonda ezilmeler oluşursa ve kabuk atmalar varsa C tipi yani ağır hasar
olarak nitelendirilir. Artık donatılarda burulmalar, çekirdek betonda ezilmeler oluştu ise ve
eleman kapasitesinin çok büyük bir bölümünü kaybetti ise D tipi çok ağır hasar olarak
nitelendirilir.

Şekil 5. Hasar oluşumu [1] 



IES’22 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry 
October, 28-30, 2022 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey 
 

 

                                                                                                                                       35  

6. BETONARME BİNALARDA HASAR TESPİTİ 
Bir yapıya inceleme için gidildiği zaman önce yapının çökme ihtimali olup olmadığına bakılır. 
Eğer yapının çökme ihtimali varsa inceleme yapılmaz ama çökme ihtimali yoksa dışarıdan ve 
içeriden detaylı incelemeye geçilir. Dışarıdan incelemede eğer yapıda bütünsel ya da bölgesel 
göçme varsa, katlar arası kalıcı yerdeğiştirme %2’den fazla ise veya temeldeki farklı 
oturmalardan kaynaklı yapı 3 dereceden fazla dönmüş ise yapı ağır hasarlı olarak nitelendirilir 
ve incelemeğe son verilir. Bina hasar düzeyine dışarıdan inceleme ile karar verilememesi 
durumunda içeriden inceleme yapılır. İçeriden inceleme hasarın en yoğun olduğu gözlenen 
katta yapılır. Bu konuda karar vermekte zorlanılıyorsa birden fazla hasarlı katta tespit yapılıp 
elverişsiz olan sonuç dikkate alınır. [1] 
Denklem 6.1 betonarme yapılarda düşey ağırlıklı hasar yüzdesinin hesabında kullanılmaktadır. 
Denklem 6.2 betonarme yapılarda yatay ağırlıklı hasar yüzdesinin hesabında kullanılmaktadır. 
Şekil 6.1’de çatlak genişliğine ve basınç hasarına göre elemanların hangi hasar düzeyinde 
olduğu görülmektedir. Şekil 6.2’de hesaplanan düşey ve yatay ağırlıklı hasar yüzdelerine göre 
yapının hangi hasar düzeyinde olduğu görülmektedir. 

 
 

(6.1) 
 

0, A, B, C, D düşey taşıyıcı eleman alanlarıdır [1]. 
 
 

(6.2) 
 

K0, KA, KB, KC, KD yatay taşıyıcı sayılarıdır [1]. 
 

 
Şekil 6.1. Eleman hasarlarının belirlenmesi [1] 

 

Şekil 6.2 Bina hasar düzeyine karar verilmesi 
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6.1. Hasarlı Betonarme Bina Örneği 
Şekil 6.1.1 de görülen hasarlı betonarme bina örneği TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, 
Depremin Etkilediği Betonarme ve Yığma Yapılarda Hasar Tespiti 2016 kitapçığından alınan 
örnektir [2]. Aynı hasarlı betonarme bina örneği TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Afet 
Hazırlık ve Müdahale Komisyonunun yayınladığı Betonarme ve Yığma Yapılarda Deprem 
Sonrası Hasar Değerlendirme isimli pdf dökümanında da yer almaktadır. Şekil 6.1.2 de hasarlı 
betonarme yapıya ait zemin kat kalıp planı görülmektedir. Şekil 6.1.3 te hasarlı betonarme 
yapıya ait 1. normal kat kalıp planı görülmektedir. Şekil 6.1.4 te hasarlı betonarme yapıya ait 2. 
normal kat kalıp planı görülmektedir. 
Kat kalıp planlarında görülen mavi çerçeve içine alınan elemanlar hasar gören düşey taşıyıcıları, 
sarı çerçeve içerisine alınan elemanlar hasar gören yatay taşıyıcı elemanları ve kırmızı çerçeve 
içerisine alınan elemanlar hasarsız düşey taşıyıcı elemanları belirtmektedir. 

Şekil 6.1.1 Hasarlı betonarme bina [2] 

Geçirdiği deprem 2011 Van depremi, Moment büyüklüğü 7.2 

Şekil 6.1.2 Zemin kat kalıp planı [1] 
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Şekil 6.1.2’de verilen kat kalıp planında mavi dikdörtgen içindeki kolonlar hasar gören 
kolonlardır. Sarı dikdörtgen içindeki kirişler hasar gören kirişlerdir. Dikdörtgen içerisine 
alınmayan elemanlar hasarsız elemanlardır. 

Şekil 6.1.3 Normal kat kalıp planı [1] 
 

 
Şekil 6.1.4 2.Normal kat kalıp planı [1] 

 
 

Şekil 6.1.4’te de görüldüğü üzere hiçbir eleman hasar görmemiştir. Yine kalıp planlarından da 
anlaşıldığı üzere hasarın en yoğun olduğu kat 1.Normal Kat. Bu nedenle incelemeğe bu kattan 
başlanacaktır. 

 
 

6.2. Hasarlı Betonarme Bina Örneğinde Hasarın Değerlendirilmesi 
Tablo 6.2 de düşey taşıyıcı elemanların boyutları ve hasar sınıfları excel programına girilmiştir. 
Denklem 6.1 de verilen formül kullanılarak düşey ağırlıklı hasar yüzdesi hesaplanıp yapının 
hasar durumu belirlenmiştir. Tabloda görüldüğü üzere düşey ağırlıklı hasar yüzdesi %20 den 
büyük %50 den küçük çıkmıştır. Bu nedenle yapı orta hasarlı olarak değerlendirilmiştir. 
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Tablo 6.2. Düşey ağırlıklı hasar yüzdesi hesabı 

 
 
 
 

7. SONUÇ 
Bu çalışmada, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yayımlanmış olan değerlendirme  
prensipleri göz önünde bulundurarak betonarme binalarda deprem kaynaklı hasar tespiti konu  
alınmıştır. Bu doğrultuda hasar tespiti yapmadan önce işlemler, inceleme aşamaları, sahada çalışmalar, 
gözlenmesi gereken hususlar ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi ile ilgili gerekli kurallar ve 
formülasyonlar verilmiştir. Uygulama örneği olarak, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından 
yayımlanan Depremin Etkilediği Betonarme ve Yığma Binalarda Hasar Tespiti kitapçığında yer alan bir 
bina düşey ağırlıklı hasar yüzdesi için bir bilgisayar kodu yazılarak numerik olarak incelenmiştir. Elde 
edilen sonuçlar neticesinde incelenen yapının orta hasarlı olduğunu göstermektedir. 
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ABSTRACT 

Intersections are important and critical points in transportation networks. These points can be 
classified in two ways as at-grade intersections and grade-separated intersections. Uncontrolled 
intersections, roundabouts, signalized intersections and signalized roundabouts can be given as 
samples for at-grade intersections. Signalized roundabouts, which are frequently seen in road 
networks, consist of a roundabout and signalization systems. These types of intersections can 
be managed with two, three or four-stage management techniques, in generally. The number 
of stages varies according to the traffic at the intersection approaches and the intersection 
geometry. In this study, two-stage signalized roundabouts are considered and the signal timing 
optimization model is proposed for these types of signalized roundabouts. 

 
In the scope of the study, firstly, a signalized roundabout model with four approaches and two 
circulation lanes was created. Secondly, signal timing optimization model was established for 
created signalized roundabout model and Harmony Search Algorithm based optimization script 
was written in MATLAB. Thirdly, the optimum signal timings and the average vehicle delays were 
determined for 10 different traffic scenarios. Then, the average vehicle delays for each scenario 
were obtained considering different cycle times (60 sec, 70 sec, 80 sec, 90 sec, 100 sec). Finally, 
the results (signal timings and average vehicle delays) were compared with each other. 

 
As a result of the comparison, it is seen that the average vehicle delay at the two-stage signalized 
roundabouts can be significantly reduced with the Harmony Search Algorithm based 
optimization model. Besides, it is concluded that reducing the average vehicle delay can support 
the sustainable and eco-friendly (green) transportation opportunities. 

 
Keywords: Signalized roundabouts, Optimization, Harmony search algorithm, Signal timing, Delay 
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1. INTRODUCTION 
 

Signalized roundabouts consist of a roundabout and signalization systems which have been 
placed around the roundabout in a certain order. At this type of intersections, the right of way 
of the traffic flows is determined by taking into account the signalization systems. The main 
purpose of signalization applications is to prevent the intersection of the circulating traffic flows 
and the traffic flows entering the intersection. In Turkey, signalized roundabouts are generally 
managed with two, three or four stage management techniques [1]. Thus, the probability of an 
accident at signalized roundabouts is tried to be minimized. 

Although signalization applications enable to achieve significant gains in the context of traffic 
safety, they can also bring along a number of psychological, economic and environmental 
problems. Delay (waste of time), fuel consumptions, exhaust emissions and noise pollution are 
just a few of these problems [2]. In order to minimize the negative effects of these problems, 
correct, appropriate and sustainable intersection management approaches should be preferred 
by traffic engineers and practitioners. As it is known, determination of optimum signal timings 
is one of the important issues for sustainable intersection management [3]. 

In the literature, the number of studies on the determination of optimum signal timings at 
signalized roundabouts is very few. Some of these studies can be summarized as follows: Yang 
et al. (2004) calculated the green signal timings and cycle time considering the queue length at 
the circulation lanes. At the end of the study, it was determined that the capacity of intersection 
can be increased by the rate of 72.1% on average with the new approach [4]. Maher (2008) 
developed a new method for signal timing optimization at signalized roundabouts by using 
cross-entropy method. As a result, this new method was found to be applicable [5]. Mc Donald 
(2009), in his study, examined the factors that should be taken into account in determining the 
optimum signal timings at signalized roundabouts in details [6]. Bai et al. (2010) investigated the 
effects of different center island radius and cycle times on the performance of signalized 
roundabouts by concentrating on numerical computation and experimental traffic engineering 
methods [7]. Ma et al. (2013) aimed to develop a new signal timing optimization model 
considering the lane markings at signalized roundabouts. At the end of the study, the 
effectiveness of the developed model was proven with the obtained results [8]. Gokce et al. 
(2015) used the Particle Swarm Optimization (PSO) to optimize the signal timings at signalized 
roundabouts. As a result, it was seen that the average vehicle delays can be reduced by about 
56% [9]. Cakici and Murat (2016) developed a new approach to calculate the signal timings at 
signalized roundabouts. In the scope of their study, comparative intersection performance 
analyzes were made for different traffic scenarios considering different types of intersection [1]. 
Murat et al. (2019) tested the developed signal timing calculation approach under different 
traffic scenarios. As a result of the analysis, it was determined that the average vehicle delays at 
the intersection can be significantly reduced with the developed approach [10]. Jiang et al. 
(2019) aimed to determine optimum cycle length that maximizes the capacity of signalized 
roundabout. As a result, it was seen that the intersection capacity can be increased significantly 
with the developed model [11]. Cakici and Murat (2021) considered the three-stage signalized 
roundabouts. They proposed the signal timing optimization model for this type of intersections. 
In their study, they used Differential Evolution Algorithm (DEA) to optimize signal timings. As a 
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result, it was determined that the average vehicle delay can be reduced up to 45% by the created 
model [12]. 

In this study, it was aimed to increase the performance and level of service of two-stage 
signalized roundabouts. Within the scope of the study, the Akcelik (Australian) delay model, 
which consider flow (movement) based traffic, was preferred. Optimum signal timings 
minimizing average vehicle delays for different traffic cases were determined by using Harmony 
Search Algorithm, a music inspired metaheuristic optimization algorithm. 

This study consists of six parts. In the next part, control delay which is used to evaluate 
performance of the intersections is explained. The Harmony Search Algorithm is briefly 
introduced in the third part. In the fourth part, the created optimization model is given in detail. 
Analyses made within the scope of the study and their results are presented by using tables and 
graphics in the fifth part. In the last part, the results of the analyses are summarized and the 
findings are evaluated. 

2. CONTROL DELAY

Control delay is the lost time experienced by vehicles approaching the intersection. The time 
lost can be caused by different reasons such as other vehicles, geometric features of the 
intersection and signalization systems [13]. Control delay is an important performance 
parameter as it is used to determine performance and level of services of signalized intersections 
[14]. It consists of three component as Deceleration delay, Stopped Delay and Acceleration 
delay. A representative trajectory diagram for a vehicle stopped (due to signalization system) at 
a signalized intersection approach is shown in Figure 1. 

Figure 1. The Trajectory Diagram for a Vehicle Stopped at a Signalized Intersection Approach 

Over the past 60 years, many different delay models have been developed to model control 
delay. Webster [15], Highway Capacity Manual [16] and Akcelik (Australian) [17] delay models 
are some of the most preferred and acceptable analytical delay models. At a signalized 
intersection, optimum signal timings can be determined by considering either approach-based 
or lane-based traffic volumes. 
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While Webster and HCM proposes phase-based signal design approach, Akcelik adopt 
movement (lane)-based signal design approach. In this study, lane-based traffic volumes are 
considered to optimize the signal timings. Because lane-based traffic volumes are considered, 
Akcelik delay model is used in optimization process. In the Akcelik delay model, total delay, 
average overflow queues and average vehicle delay are calculated separately. For these 
calculations, Eqs. (1) – (3) can be used, respectively. 

   
 

 
 

 
 

In Eqs. (1) 
TD : Total delay (sec), q : Flow (veh/sec), C : Cycle time (sec), α : Green time ratio, y : Flow ratio, 

s : Saturation flow (veh/h/lane), β : Degree of saturation, No : Average overflow queue, Q : 
Capacity (veh/sec), Tf : Flow period, βo : Degree of saturation below which the average overflow 

queue is approximately 0, g : Effective green time (sec), d : Average vehicle delay (sec/veh). 

 
3. HARMONY SEARCH ALGORITHM (HSA) 

 
Optimization problems can be solved by using deterministic and stochastic techniques. Because 
the stochastic techniques (meta-heuristic optimization algorithms) are easy to code, effective 
and flexible, they are used for the solving of many engineering problems. Therefore, in this 
study, Harmony Search Algorithm which is a music inspired meta-heuristic optimization 
algorithm was preferred. 

Harmony Search Algorithm was developed by Zong Woo Geem in 2001. This algorithm is based 
on the searching for a perfect state of harmony considering the musical performances. Obtaining 
the harmony represents finding the most appropriate solution in the simulated problem by 
providing the necessary constraints. While the aesthetic quality of notes and tones is improved 
with more practice, this improvement in function solution is realized with successive iterations. 

The procedure of Harmony Search Algorithm consists of five steps. This steps can be summarized 
as follows [18]: 
1. Create the optimization problem and specify algorithm parameters such as Harmony 

Memory Size (HMS), Harmony Memory Considering Rate (HMCR), Pitch Adjusting Rate (PAR) 
and maximum number of iteration or termination criterion. 

2. Initialize the harmony memory (If the variables have constraints for optimization problem, 
the lower and upper limit of variables have to be considered). 

3. Improvise a new harmony from the current harmony memory. 

(1) 
 
 
 
(2) 
 
 
 
(3) 
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4. Update the harmony memory by comparing the objective function values for the current
and new harmony memory.

5. Repeat Step 3 and Step 4 until termination criterion is met.

4. OPTIMIZATION MODEL

Signalized roundabout used for the analyses has four intersection approaches: North, East, 
South and West [19]. Each intersection approach consists of two entrance and two exit lanes. 
There are two circulation lanes around the roundabout. The plan of signalized roundabout is 
shown in Figure 2. 

Figure 2. Plan of Signalized Roundabout used for the Analyses [19] 

In the scope of this study, it is aimed to create a signal timing optimization model for two-stage 
signalized roundabouts. Therefore, a two-stage phase plan was taken as reference for the 
analyses. The traffic flow-based cycle diagram was also created by considering the two-stage 
phase plan. Two-stage phase plan and traffic flow-based cycle diagram used for the analyses are 
depicted in Figure 3. 

Figure 3. Two-Stage Phase Plan and Traffic Flow-based Cycle Diagram used for The Analyses 

As seen on Figure 3, opposing straight and right-turn vehicles have right of way in Stage-1 and 
Stage-2, respectively. But, opposing left-turn vehicles are stored around the roundabout for 
both Stages. Thus, vehicle-vehicle conflicts are prevented. All red time and yellow time are 
considered as 3 and 2 seconds, respectively. 
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In the next step, an optimization model which minimizes average vehicle delay is created. 
Objective function, decision variables and the set of constraints are presented in Table 1. 

Table 1. Optimization Model used for The Analyses 
Objective Function 

n : All flows considered for delay calculation 
(n =1,2,3,...,16) 

k : Flows entering to the intersection 
(n =1,2,3,...,8) 

 n  
 ∑TDi   

f = min d = i =1  
 k  
 ∑qi     
 i =1  

Decision Variables 
g1 : Green time for Stage-1 (sec.) 

g2 : Green time for Stage-2 (sec.) 
Green Time Constraint 
c = 1,2 ( c : Stage no) 20 ≤ gc ≤ 75 (sec.) 

Cycle Length Constraint 54 ≤ C ≤100 (sec.) 

De
gr

ee
 o

f 
Sa

tu
ra

tio
n 

Co
ns

tr
ai

nt
s 

Flow 1: 

0 ≤ 
q1 ×C 

≤ 1.2 
s1 × g2 

Flow 2: 

0 ≤ 
q2 ×C 

≤ 1.2 
s2 × g2 

Flow 3: 

0 ≤ 
q3 ×C 

≤ 1.2 
s3 × g1 

Flow 4: 

0 ≤ 
q4 ×C 

≤ 1.2 
s4 × g1 

Flow 5: 

0 ≤ 
q5 ×C 

≤ 1.2 
s5 × g2 

Flow 6: 

0 ≤ 
q6 ×C 

≤ 1.2 
s6 × g2 

Flow 7: 

0 ≤ 
q7 ×C 

≤ 1.2 
s7 × g1 

Flow 8: 

0 ≤ 
q8 ×C 

≤ 1.2 
s8 × g1 

Flow 9: 
 (q5, left  + q6, left  ) 
 ×C 
 2  

0 ≤   
s9 × g1 

≤ 1.2 

Flow 10: 
 (q5, left  + q6, left  ) 
 ×C 
 2  

0 ≤   
s10 × g1

≤ 1.2 

Flow 11: 
 (q7, left  + q8, left  ) 
 ×C 
 2  

0 ≤   
s11 × g2

≤ 1.2 

Flow 12: 
 (q7, left  + q8, left  ) 
 ×C 
 2  

0 ≤   
s12 × g2

≤ 1.2 

Flow 13: 
 (q1, left  + q2, left  ) 
 ×C 
 2  

0 ≤    
s13 × g1

≤ 1.2 

Flow 14: 
 (q1, left  + q2, left  ) 
 ×C 
 2  

0 ≤    
s14 × g1

≤ 1.2 

Flow 15: 
 (q3, left  + q4 , left  ) 
 ×C 
 2  

0 ≤   
s15 × g2

≤ 1.2 

Flow 16: 
 (q3, left  + q4 , left  ) 
 ×C 
 2  

0 ≤   
s16 × g2

≤ 1.2 

As seen in Table 1, the green time for Stage-1 and Stage-2 is limited to a minimum of 20 sec. 
However, at signalized intersections, this value is taken as 6 or 7 sec., in generally. This difference 
is due to left-turn movements and large diameters of signalized roundabouts. Also, the upper 
bound of degree of saturation was limited to 1.2 to investigate the oversaturated conditions. 
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5. ANALYSES

In the analyses part, firstly, ten traffic cases with different traffic volumes are created. Flow- 
based and total hourly traffic volumes are given in Table 2. 

Table 2. Flow-based and Total Hourly Traffic Volumes 
Traffic 
Case 

Flow 1 
(veh/h) 

Flow 2 
(veh/h) 

Flow 3 
(veh/h) 

Flow 4 
(veh/h) 

Flow 5 
(veh/h) 

Flow 6 
(veh/h) 

Flow 7 
(veh/h) 

Flow 8 
(veh/h) 

Total 
(veh/h) 

1 75 75 175 175 125 125 225 225 1200 
2 125 125 225 225 175 175 275 275 1600 
3 175 175 275 275 225 225 325 325 2000 
4 225 225 325 325 275 275 375 375 2400 
5 275 275 375 375 325 325 425 425 2800 
6 325 325 425 425 375 375 475 475 3200 
7 375 375 475 475 425 425 525 525 3600 
8 425 425 525 525 475 475 575 575 4000 
9 475 475 575 575 525 525 625 625 4400 

10 525 525 625 625 575 575 675 675 4800 

As seen in Table 2, total hourly traffic volumes for created traffic cases vary between 1200 and 
4800. This enables to investigate the effect of traffic volume on average vehicle delay. At 
signalized roundabouts, left-turn vehicles are of great importance in terms of phase and signal 
timing design. In general, when the proportion of left-turn vehicles is high and roundabout 
diameter is large, two-stage design is preferred. In the next step, left-turn rates scenario for ten 
traffic cases is created. Left-turn rates at intersection approaches are given in Table 3. 

Table 3. Left-Turn Rates at Intersection Approaches (%) 
Traffic 
Case South West North East Traffic 

Case South West North East 

1 30 30 30 30 6 50 50 50 50 
2 40 50 40 50 7 30 40 30 40 
3 50 50 50 50 8 40 40 40 40 
4 30 50 30 50 9 40 50 40 50 
5 50 40 50 40 10 50 50 50 50 

Then, a Harmony Search Algorithm-based signal timing optimization script is written in MATLAB 
environment considering Akcelik delay model. After analysing each traffic case, optimum signal 
timings and average vehicle delay are obtained for each traffic case, as seen in Table 4. 

Table 4. Optimum Signal Timings and Average Vehicle Delays for Each Traffic Case 

Traffic 
Case 

Green Signal 
Timings (sec) 

(Stage 1 – Stage 2) 

Cycle 
Time 
(sec) 

Average 
Vehicle 
Delay 

(sec/veh) 

Traffic 
Case 

Green Signal 
Timings (sec) 

(Stage 1 – Stage 2) 

Cycle 
Time 
(sec) 

Average 
Vehicle 
Delay 

(sec/veh) 
1 20 – 20 54 15.14 6 21 – 20 55 20.11 
2 20 – 20 54 17.43 7 23 – 20 57 19.40 
3 20 – 20 54 18.32 8 24 – 20 58 22.03 
4 20 – 20 54 17.81 9 26 – 22 62 27.07 
5 20 – 20 54 18.58 10 31 – 27 72 33.26 

HMS: 10 – HMCR: 0.85 – PAR:0.45 – Maximum Iteration Number: 1000 



IES’22 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry 
October, 28-30, 2022 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey 

   46 

In the next step, the average vehicle delays for each scenario are obtained considering different 
cycle times (60 sec, 70 sec, 80 sec, 90 sec, 100 sec). For these analyses, green signal timings are 
determined considering the flow rates at the intersection approaches. Then, the results are 
compared with each other. Comparison of the average vehicle delay for different cycle lengths 
is shown in graphically in Figure 4. 

Figure 4. Comparison of the Average Vehicle Delay for Different Cycle Lengths 

As can be seen in Figure 4, average vehicle delays obtained by using optimum signal timings are 
considerably lower than the average vehicle delays obtained by using other cycle times (60 sec, 
70 sec, 80 sec, 90 sec and 100 sec). Obtained results clearly demonstrate that the determination 
of green signal timings according to flow rates at intersection approaches is not an appropriate 
and logical solution for signalized roundabouts managed with two-stage. In the last step, the 
average vehicle delays obtained by using optimum cycle times are relatively compared with the 
average vehicle delays obtained by using other cycle times (60 sec, 70 sec, 80 sec, 90 sec and 
100 sec). Average vehicle delay increase rates are determined for each cycle lengths and traffic 
case. The comparisons are presented in Figure 5. 

Figure 5. Relative Average Vehicle Delay Increase Rates 
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6. RESULTS AND DISCUSSION

In this study, two-stage signalized roundabouts are considered and the signal timing 
optimization model is proposed for these types of signalized roundabouts. As a result of the 
comparisons, it is determined that: 

• For Case 1, average vehicle delay increase between 10.9% and 71.7%.
• For Case 2, average vehicle delay increase between 8.8% and 60.9%.
• For Case 3, average vehicle delay increase between 8.8% and 58.6%.
• For Case 4, average vehicle delay increase between 7.7% and 55.1%.
• For Case 5, average vehicle delay increase between 10.4% and 57.2%.
• For Case 6, average vehicle delay increase between 14.8% and 53.2%.
• For Case 7, average vehicle delay increase between 17.1% and 51.1%.
• For Case 8, average vehicle delay increase between 30.1% and 46.2%.
• For Case 9, average vehicle delay increase between 27.9% and 68.1%.
• For Case 10, average vehicle delay increase between 30.8% and 162.5%.

As seen on numerical results, it can be said that average vehicle delays can be decreased 
significantly (up to 162.5%) with Harmony Search Algorithm-based model. It has been seen that 
signalized roundabouts can be managed more effectively and efficiently with the flow-based 
model. Besides, it is concluded that reducing the average vehicle delay can support the 
sustainable and eco-friendly (green) transportation opportunities. 

In the scope of this study, the effect of heavy vehicles is ignored. In future studies, it is planned 
to examine this effect. 
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Özet 

Dünyada çevre kirliliği her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu problemin başlıca 
sebeplerinden biri atık plastiklerdir. Bu atıkların doğada çözünmeleri yüzlerce yıl sürmektedir. 
Bununla birlikte çözünme sırasında ortaya çıkan metan ve etilen gibi zararlı sera gazları küresel 
ısınma sürecini hızlandırarak tüm canlılar için çok ciddi olumsuz sonuçlara sebep olmaktadır. Bu 
sorunun en etkili çözümü atık plastiklerin geri dönüştürülerek yeniden kullanılmasıdır. Bu yüzden 
bu çalışmada atık plastiklerin harçlarda kullanılabilirliği araştırılarak hem geri dönüşüme katkı 
sağlanması hem de çimento harçlarının özelliklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 
Çalışma kapsamında; polietilen tereftalat (PET), polipropilen (PP) ve yüksek yoğunluklu polietilen 
(HDPE) olmak üzere üç farklı türde atık plastik üzerinde çalışılmıştır. Her bir atık plastik, uzunluğu 
2 ± 0,1 cm ve genişliği 0,25 ± 0,05 cm boyutlarında kesilerek lif haline getirilmiştir. Bu lifler, 
karışımlarda harç hacminin %0,5, %1 ve %1,5’i olmak üzere üç farklı oranda kullanılmıştır. 
Hazırlanan harç örnekleri üzerinde; taze halde yayılma, sertleşmiş halde birim hacim ağırlık, 7, 
28, 56, 90 günlük eğilme ve basınç deneyleri yapılmıştır. Eğilme ve basınç dayanımı sonuçlarına 
göre liflerin ideal karışım oranı %1 olarak belirlenmiştir. Bu karışım oranıyla tüm lif türleri için 
kılcal su emme ve aşınma deneyleri yapılmıştır. Ayrıca tüm karışımlar 52 hafta boyunca %10 
oranında hazırlanan sodyum sülfat çözeltisinde bekletilip belirli sürelerde genleşmeleri tespit 
edilerek numunelerin sülfat dirençleri belirlenmiştir. 
Sonuç olarak, belirtilen boyut ve özellikteki atık plastik lif katkısının harçlar üzerinde genellikle 
olumsuz bir etkisi olmuştur. Lifli numunelerin aşınma, kılcal su emme ve genleşme değerlerinde 
kontrol karışımına göre artış yaşanmıştır. Bu etkilerin yanı sıra %0,5 PET lif katkılı harç örneğinin 
sülfat direncine olan etkisi dikkat çekmektedir. Eğilme ve basınç dayanımları lif türü ve oranının 
değişimi ile kontrol karışımına göre artış ya da azalış göstermiştir. Böylece doğru lif türü ve 
karışım oranı ile harcın performansını kısmen de olsa arttırabileceği görülmüştür. Tüm sonuçlar 
değerlendirildiğinde, gelecekte farklı atık plastik türleri üzerinde de çalışılabileceği gibi atık 
plastiklerden elde edilen liflerin yüzeyleri pürüzlü hale getirilerek farklı boyutlarda da çalışılması 
önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Geri dönüşüm, atık, plastik, lif, çimento harcı 
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Abstract 

Pollution in the world continues to increase day by day. One of the main reasons for this problem 
is waste plastics. These wastes take hundreds of years to decompose in the nature. However, 
harmful greenhouse gases such as methane and ethylene that emerge during dissolution, 
accelerate the global warming process, and cause serious negative consequences for all living 
creatures. The most effective solution to this problem is the recycling and reuse of these waste 
plastics. Therefore, in this study, it was aimed to both contribute to recycling and improve the 
properties of cement mortars by investigating the usability of waste plastics in mortars. 
In this study, three different types of waste plastics were studied: polyethylene terephthalate 
(PET), polypropylene (PP), and high-density polyethylene (HDPE). Each waste plastic was cut into 
fibers with a length of 2 ± 0.1 cm and a width of 0.25 ± 0.05 cm. These fibers were used in three 
different ratios 0.5%, 1%, and 1.5% of the mortar volume in the mixtures. Expansion in fresh 
state, unit volume weight in hardened state, 7, 28, 56, 90 days bending and compression tests 
were carried out on the mortar samples. According to the results of bending and compressive 
strength, the ideal blend ratio of the fibers was determined as 1%. Capillary water absorption 
and abrasion tests were carried out for all fiber types with this mixing ratio. In addition, all 
mixtures were kept in 10% sodium sulfate solution for 52 weeks, and their expansion was 
determined for certain periods, and the sulfate resistance of the samples was determined. 
As a result, the waste plastic fiber addition with specified size and properties generally had a 
negative effect on the mortars. The abrasion, capillary water absorption and expansion values 
of the fibrous samples increased compared to the control mixture. In addition to these effects, 
the effect of 0.5% PET fiber added mortar sample on sulfate resistance draws attention. Flexural 
and compressive strengths increased or decreased compared to the control mixture with the 
change of fiber type and ratio. Thus, it has been seen that with the right fiber type and mixing 
ratio, it can partially increase the performance of the mortar. When all the results are evaluated, 
in the future it is recommended to work on different types of waste plastic, as well as working 
on different sizes by making the surfaces of the fibers obtained from waste plastics rough. 

Keywords: Recycling, waste, plastic, fiber, cement mortar 

1. GİRİŞ

Artan nüfus ile atık miktarındaki artış çevre ve iklimi olumsuz etkilemektedir. Türkiye İstatistik 
Kurumu 2020 verilerine göre toplam atık miktarı 2018 yılına kıyasla %10,5 artarak 104,8 milyon 
ton olarak hesaplanmıştır [1]. 

Çevre kirliliğinin başlıca sebeplerinden biri de doğada çözünmesi yüzlerce yıl süren atık 
plastiklerdir. Bu atıkların çözünmesiyle ortaya çıkan zararlı kirleticiler hem çevreyi hem de canlı 
yaşamını olumsuz etkilemektedir [2]. Atık malzemelerin yapı malzemelerinin ikamesi olarak 
kullanılması çevre sorunuyla baş etmenin bir yoludur [3]. Bu sebeple atık plastiklerin çevre ve 
canlı yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla bu atıkların çimento esaslı yapı 
malzemelerinde kullanımıyla ilgili çeşitli araştırmalar yapılmaktadır [4], [5], [6], [7], [8], [9]. 
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Bu çalışmanın amacı 3 farklı plastik türü ve karışım oranı kullanarak üretilen çimento harçlarının; 
yayılma, eğilme dayanımı, basınç dayanımı, yüzeysel aşınma, kılcal su emme ve sülfat direnci gibi 
deneyler ile mekanik ve durabilite özelliklerinin referans karışımına göre nasıl değişeceğini 
saptamakla birlikte plastik liflerin harçlarda kullanılabilirliğini araştırmaktır. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1 Materyal
Çalışmada CEM I 42,5 R tipi çimento kullanılmıştır. Çimentonun fiziksel özellikleri Tablo 1’de,
kimyasal analizi ise Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 1. Çimentonun fiziksel özellikleri 

Fiziksel 
Özellikler 

Özgül Ağırlık 
(g/cm3) 

Blaine 
(cm2/g) 

Su İhtiyacı 
(%) 

Priz Başı 
(dk) 

Priz Sonu 
(dk) 

Sonuçlar 3,08 3370 28 172 281 

Tablo 2. Çimentonun kimyasal analizi 

Kimyasal Kompozisyon Ölçüm 
Sonuçları (%) 

Kızdırma Kaybı 4,39 
SiO2 18,63 
Al2O3 4,73 
Fe2O3 2,8 
CaO 62,4 
MgO 1,92 
SO3 3,26 
Na2O 0,29 
K2O 0,81 
Na2O Eşd. Cins. Toplam Alkali 0,82 
Cl- 0,0118 

Üretilen harçlarda agrega olarak, 0-4 mm boyutlu kireçtaşı kökenli ince agrega kullanılmıştır. 
Agreganın elek analizi Tablo 3’te ve fiziksel özellikleri Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 3. Kireçtaşı agregasının elek analizi 

Elek Aralığı (mm) 4 2 1 0,5 0,25 0,125 0,063 Elek 
Altı 

Elekten Geçen (%) 100,00 71,03 41,01 22,96 12,24 4,54 0,74 0,00 

Tablo 4. Kireçtaşı agregasının fiziksel özellikleri 
Özellikler Agrega (0-4 mm) 

Sıkışık birim hacim ağırlık, (kg/m3) 1693 
Gevşek birim hacim ağırlık, (kg/m3) 1945 
Kuru hacim özgül ağırlığı, (gr/cm3) 2,66 
Kuru yüzey doygun özgül ağırlığı, (gr/cm3) 2,67 
Su emme kapasitesi, (%) 0,69 

Çalışmada PET, HDPE ve PP olmak üzere 3 farklı türde atık plastik kullanılmıştır. PET lifler 
damacanadan, HDPE lifler ayran şişelerinden, PP lifler dondurma kaplarından elde edilmiştir. 
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Plastikler uzunluğu 2 ± 0,1 cm ve genişliği 0,25 ± 0,05 cm boyutlarında kesilerek lif haline 
getirilmiştir. PET, HDPE ve PP liflerin özgül ağırlıkları, minimum, maksimum ve ortalama kalıkları 
Tablo 5’te verilmiştir. Şekil 1’de PET lif, Şekil 2’te HDPE lif, Şekil 3’te PP lif gösterilmiştir. 

Tablo 5. Plastik liflerin özgül ağırlıkları ve kalınları 

Lif Türü Özgül Ağırlıkları 
(g/cm3) 

Kalınlıkları (mm) 
Minimum Maksimum Ortalama 

PET 1,32 0,29 0,36 0,33 
HDPE 0,95 0,25 0,82 0,54 
PP 0,91 0,45 0,75 0,6 

Şekil 1. PET lif Şekil 2. HDPE lif Şekil 3. PP lif 

2.2 Yöntem 

Çalışmadaki karışımlar ağırlıkça su/çimento oranı 0,5 ve agrega/çimento oranı 3 olarak 
üretilmiştir. Plastik liflerin her biri harç hacminin %0,5, %1 ve %1,5’i olarak karışıma ikame 
edilmiştir. Harç karışım oranları Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6. Harçların karışım oranları 
Karışım 
Kodu 

Çimento 
(kg/m3) 

Su 
(kg/m3) 

Agrega 
(kg/m3) 

Plastik Lif 
(kg/m3) 

K 514 257 1542 - 
PET-L0,5 514 257 1528 6,6 
PET-L1 514 257 1515 13,2 
PET-L1,5 514 257 1502 19,8 
HDPE-L0,5 514 257 1528 4,8 
HDPE-L1 514 257 1515 9,5 
HDPE-L1,5 514 257 1502 14,3 
PP-L0,5 514 257 1528 4,6 
PP-L1 514 257 1515 9,1 
PP-L1,5 514 257 1502 13,7 

TS EN 196-1 [10] standardı baz alınarak hazırlanan numuneler 40x40x160 mm boyutlarındaki 
kalıplara yerleştirilip 24 saat boyunca kür odasında sertleşmeye bırakılmışlardır. Ardından 
kalıplardan çıkarılan numuneler 20 ± 1 ℃ sıcaklıktaki kirece doygun suda deney gününe kadar 
kürlenmiştir. 40x40x160 mm boyutlarında üretilen numuneler için 7, 28, 56 ve 90 günlük eğilme 
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ve basınç dayanımı deneyleri yapılmıştır. Bu deneylerden elde edilen sonuca göre ideal karışım 
oranları belirlenmiştir. Bu karışımlara göre aşınma ve kılcal su emme deneyleri yapılmıştır. 

Karışımlarının kıvamlarını tespit edebilmek amacıyla TS EN 1015-3’e [11] göre yayılma deneyi 
yapılmıştır. 

Numunelerin aşınmalarının tespiti için TS 2824 EN 1338 [12] standardına göre 71x71 mm 
boyutlarında üretilen numunelere 28 gün sonunda yatay aşındırma deneyi yapılmıştır. 

40x40x160 mm boyutlarında üretilen numuneler için ASTM C1585 [13] standardı baz alınarak 28 
gün sonunda kılcal su emme deneyi yapılmıştır. 

ASTM C 1012/C1012M [14] standardı baz alınarak hazırlanan 25x25x285 mm boyutlarındaki 
numuneler; %10 oranında hazırlanan sodyum sülfat çözeltisinde bekletilerek, 52 hafta boyunca 
belirli aralıklarla genleşme ölçümü yapılmış olup numuneler üzerindeki sülfat etkisi tespit 
edilmiştir. 

3. BULGULAR

Karışımların yayılmaları Şekil 4’te verilmiş olup lif oranı arttıkça yayılmanın kontrol karışımına 
göre azaldığı görülmüştür. Kontrol karışımına göre en fazla azalma PP-L1,5 karışımında olup 
%8’lik bir azalma gerçekleşmiştir. 

Numunelerin kuru yüzey doygun ağırlıkları Şekil 5’te verilmiştir. Buna göre lif oranının artmasıyla 
kontrol karışımına göre %0,7’ye varan bir azalma gerçekleşmiştir. En fazla azalma PP-L1,5 
karışımında gerçekleşmiştir. 

Şekil 4. Karışımların yayılmaları Şekil 5. Numunelerin kyd birim hacim ağırlıkları 

Numunelerin eğilme ve basınç dayanımının lif oranı ile değişimi Tablo 7’de verilmiştir. 
Numunelerin lif türü ve karışım oranlarına göre eğilme ve basınç dayanımlarında, kontrol 
numunesine göre artış ya da azalış olduğu görülmüştür. 

Eğilme dayanımı sonuçlarına göre numunelerin 7 günlük dayanımları 8,2 - 10 MPa, 28 günlük 
dayanımları 8,7 - 10,6 MPa, 56 günlük dayanımları 8,8 - 11,8 MPa, 90 günlük dayanımları 7,4 - 
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10,6 MPa arasında değişmektedir. Eğilme dayanımı sonuçlarına göre lifli numunelerin 7, 28, 56 
ve 90 günlük en yüksek dayanımları sırasıyla HDPE-L0,5, PET-L1/HDPE-L1,5, HDPE-L0,5 ve PP- 
L0,5 numunesinde olup kontrol numunesine göre sırasıyla %7 azalış, %2 artış, %11 artış ve %2 
azalış gerçekleşmiştir. 

Basınç dayanımı sonuçlarına göre numunelerin 7 günlük dayanımları 44 - 51,3 MPa, 28 günlük 
dayanımları 53,2 - 56,2 MPa, 56 günlük dayanımları 56,4 - 64,8 MPa, 90 günlük dayanımları 54,2 
- 61,4 MPa arasında değişmektedir. Basınç dayanımı sonuçlarına göre lifli numunelerin 7, 28, 56
ve 90 günlük en yüksek dayanımları sırasıyla HDPE-L0,5, HDPE-L1, HDPE-L0,5 ve HDPE-L0,5
numunesinde olup kontrol numunesine göre sırasıyla %4, %3, %2 ve %1 mertebesinde bir artış
gerçekleşmiştir.

Basınç ve eğilme deneyi sonuçlarına göre ideal lif oranı %1 olarak belirlenmiştir. 

Tablo 7. Numunelerin eğilme ve basınç dayanımının lif oranı ile değişimi 

Örnek 
Eğilme Dayanımı (MPa) Basınç Dayanımı (MPa) 

7 
Günlük 

28 
Günlük 

56 
Günlük 90 Günlük 7 

Günlük 
28 

Günlük 56 Günlük 90 Günlük 

K 10,0 10,4 10,6 10,6 49,4 54,5 63,8 60,9 
PET-L0,5 8,5 10,0 10,9 9,5 49,8 54,9 62,7 60,8 
PET-L1 8,2 10,6 9,9 9,8 47,1 55,5 58,8 56,7 
PET-L1,5 8,6 8,7 8,8 7,4 44,0 53,7 56,4 54,2 
HDPE-L0,5 9,3 10,5 11,8 9,9 51,3 54,9 64,8 61,4 
HDPE-L1 8,3 9,2 10,2 9,8 48,9 56,2 62,8 58,1 
HDPE-L1,5 8,5 10,6 10,8 9,4 46,5 53,2 60,0 57,6 
PP-L0,5 8,7 10,3 10,3 10,4 49,9 55,8 62,1 61,1 
PP-L1 8,6 10,5 11,0 8,7 48,3 56,0 62,2 58,9 
PP-L1,5 8,8 9,6 10,6 8,5 47,0 53,9 62,0 58,5 

Numunelerin yatay aşınma deneyi sonucu hacim kayıpları Şekil 6’da verilmiştir. Sonuçlar 
incelendiğinde lifli numunelerin kontrol numunelerine göre hacim kaybının arttığı görülmüştür. 
Kontrol numunesine göre PET-L1, HDPE-L1 ve PP-L1 numunelerinde sırasıyla %16, %4, ve %25 
mertebesinde bir artış görülmüştür. 

Şekil 6. Numunelerin yatay aşındırma hacim kaybı 
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Numunelerin kılcal su emme deneyi sonuçlarından kapilarite katsayıları Şekil 7’de ve su işleme 
derinlikleri Şekil 8’de verilmiştir. Kapilarite katsayılarında ve su işleme derinliklerinde lif 
kullanımıyla artış yaşanmıştır. Birincil kılcal su emme değerlerinde kontrol numunesine göre PET- 
L1, HDPE-L1 ve PP-L1 numunelerinde sırasıyla %44, %104 ve %88’lik bir artış görülmüştür. İkincil 
kılcal su emme değerlerinde kontrol numunesine göre PET-L1, HDPE-L1 ve PP-L1 numunelerinde 
sırasıyla %20, %40 ve %40’lık bir artış görülmüştür. 

Kılcal su emme deneyi sonucunda su işleme derinliği kontrol karışımına göre PET-L1, HDPE-L1 ve 
PP-L1 numunelerinde sırasıyla %55, %87 ve %60 mertebesinde bir artış görülmüştür. 

Şekil 7. Numunelerin kapilarite katsayıları Şekil 8. Numunelerin su işleme derinliği 

52 haftalık sülfat direnci deney sonuçları Şekil 9’da verilmiştir. Deney sonucunda çoğunlukla lif 
kullanımıyla birlikte numunelerdeki genleşmenin kontrol numunesine göre daha fazla olduğu 
görülmüştür. 52 haftanın sonunda kontrol numunesine göre PET-L1, PET-L1,5, HDPE-L0,5, HDPE- 
L1, HDPE-L1,5, PP-L1, PP-L1,5 numunelerinde sırasıyla %26, %36, %14, %14, %16, %3, %10 
mertebesinde bir genleşme artışı gerçekleşmiştir. PP-L0,5 numunesinde kontrol numunesine 
göre genleşmesinde bir değişim olmayıp, PET-L0,5 numunesinde kontrol numunesine göre 
genleşmesinde %16 mertebesinde bir azalış gerçekleşmiştir. 
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Şekil 9. Numunelerin sodyum sülfat etkisi ile zamana bağlı genleşmesi 

4. SONUÇLAR

Bu çalışma neticesinde elde edilen sonuçlar aşağıda listelenmiştir: 

1. Lif oranının artmasıyla lifli karışımların kontrol karışımına göre işlenebilirliklerinde %8’e
varan, kyd birim hacim ağırlıklarında ise %1’e varan bir azalma görülmüştür.

2. Lif türü ve oranına göre karışımlarda lif kullanımının, kontrol numunesine göre eğilme
ve basınç dayanımlarında artış ya da azalış olduğu görülmüştür.

3. Yatay aşındırma deneyinde lifli numunelerin kontrol numunesine göre aşınma
miktarında artış olduğu ve %20’ye varan oranda daha fazla aşındığı görülmüştür.

4. Karışıma lif eklenmesiyle numunelerin kapilarite katsayılarında ve kılcal su işleme
derinliğinde kontrol numunesine göre artış meydana gelmiştir.

5. Sülfat direnci deneyinde lif kullanımının 52 haftanın sonunda kontrol karışımına göre
PET-L0,5 ve PP-L0,5 karışımları hariç olmak üzere daha fazla genleşmeye sebep olduğu
görülmüştür.

6. Tüm sonuçlar değerlendirildiğinde liflerin harç karışımlarında kullanılmasının olumsuz
etkilerinin yanı sıra doğru lif türü ve karışım oranı ile harcın performansını kısmen de
olsa arttırabileceği sonucuna varılmıştır.
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Abstract 

Microsimulation is an efficient tool for simulating a vast number of logistic and transportation 
systems and infrastructure. Especially agent-based simulation modeling can be utilized for 
modeling the pedestrian and crowd simulation to investigate the formation of the bottlenecks 
of the system. This study particularly demonstrated the use of microsimulation and agent-based 
simulation paradigms for analyzing the crowd evacuation scenarios of a school building during 
an emergency situation. The building plan was used to generate the isolated agent environment 
and typical pedestrian behaviors and characteristics were used to simulate the emergency 
evacuation scenarios of the building. The simulation model executions were used to determine 
the crowded and bottleneck areas of the building. Several model execution were used to 
investigate the maximum and average building evacuation times and the routing decisions were 
discussed using the simulation results. 

Keywords: Building evacuation, emergency, microsimulation, agent-based simulation 

1. INTRODUCTION

Disasters are suddenly-occurring natural or artificial situations triggering chaos that hugely 
affects the infrastructures and endanger human life (Kaur & Kaur, 2022). Today, with the 
increase in the population of the cities, larger buildings and living spaces are required for the 
need of the public. This is accompanied by the increasing building heights and areas 
accompanied but increasing structural complexity. Especially the evacuation of personnel and 
people from public buildings requires detailed and diversified planning of the evacuation routes 
considering the crowd density, complexity of the floor plans and the type of the emergency 
situation. Especially, the evacuation performance is not only dependent to the structural and 
geometrical details of the buildings but the people’s physical status, psychological factors and 
training level. Beside these numerous factors, building a simulation model for the assessment of 
the evacuation performance is a sound basis for analyzing various parameters and evacuation 
scenarios. 

mailto:msyildirim35@gmail.com
mailto:ziya.cakici@idu.edu.tr
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This study considered the performance assessment of the evacuation scenarios for the public 
school buildings using the agent-based micro simulation method. A detailed microsimulation 
model was constructed using the agent-based and discrete-event simulation methods 
considering a typical university building. 

This study consist of the following parts for the ease of the reading. In the first part, a brief 
literature for the evacuation modelling and simulation models were discussed, the second part 
consist of the detailed simulation mdeholodogy and model building phase followed by the 
results and discussion part. 

2. LITERATURE REVIEW
The evacuation planning covers a vast academic literature considering the evacuation time with
path-finding studies, and operation research optimization, and the majority of the studies can
be classified with the scope of the model such as microscopic, macroscopic or mesoscopic
(Yuksel, 2018). Moreover, queueing theories and regression models are implemented in the
macroscopic modeling approaches for simulating the pedestrian traffic flow (Løvås, 1994).
Regression model generals rely on statistical tools for analyzing the relation between the flow
parameters and agent characteristics. (Milazzo et al., 1998). Also, genetic algorithms and fuzzy
logic techniques can be coupled with the evaluation planning models for minimizing the plan
efficiency such as choosing the best routing strategies for minimizing the total evacuation times.
(Sharma et al., 2018)

An agent is an autonomous behaving system component that is capable of taking actions to 
achieve a task or an objective. The agent-based systems are at least composed of a single agent 
acting as a container agent to contain and barrier the living agents in it (Wooldridge & Jennings, 
1995). The agents can either be homogeneous or heterogenous such to behave in the 
characteristics of different individuals (Singh et al., 2011). 

Gobbin et al., (2021) implemented microsimulation models to investigate the influence of 
passenger parameters such as movement speed, body dimensions, collision response, etc. on 
the evacuation times for commercial passenger planes. The evacuation planning models were 
also used for evacuation planning and assessments in airports train stations, subway stations 
(Philpot & Levine, 2022) and subway platforms (Zou et al., 2019) and in high-rise buildings (Ding 
et al., 2017) and health-care facilities (Yazdani et al., 2022). 

In this study, it was aimed to contribute to the literature by proposing a microsimulation model 
for the assessment of an existing university building. 

3. SIMULATION METHODOLOGY AND MODEL BUILDING

The building is a three-floored university building consisting of approximately 2539 𝑚𝑚2 per floor. 
The total building area is approximately 10,156 𝑚𝑚2. The building includes classrooms, a seminar 
room, toilets, a conference saloon, administration, service rooms, laboratories and a cafeteria. 
2 180-cm-width stairs are planned for the building located at two axial corners of the building. 
The building has a square-shaped architectural design with a central opening and each room is 



IES’22 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry 
October, 28-30, 2022 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey 

   60 

connected to a continuous inner corridor with a variable corridor width of 230 to 270 cm. Most 
of the building occupants are students with younger physical stances accompanied by academic 
and management staff. The ground and first floor of the building are depicted in Figure 1(a) and 
Figure 1(b). 

Figure 1. Floor plans of the building, (a) ground and (b) first floor 

AnyLogic simulation modeling framework was used for the construction of the model which can 
implement both discrete-event and agent-based modeling paradigms called multimethod 
simulation modeling (MSM). MSM is widely used in business, logistics, transport, and industrial 
engineering applications. The model is constructed with the drag-and-drop design and 
integrated Java programming language for customizing the model block structures. The 
occupants were formed using simulation model agents of the AnyLogic software and agent 
parameters were defined using a probability distribution upon the agent generation process. 
The pedestrian size was defined as a typical circle with a size of 0.4 m (Bernardini et al., 2014). 
The pedestrian preparation and reaction time was set to with triangular distribution with a mean 
of 6 seconds, minimum of 4 seconds, and maximum of 10 seconds ( TRIA(4,6,10) ) considering 
the instant psychological shock. During the evacuation, the occupants were assigned to the 
shortest route through either of two emergency exits using the stairs. The elevators were not 
used for this evacuation because of safety concerns. In the evacuation process, the occupants 
are routed directly with the environmental barriers of walls, door openings, and stairs. The 
evacuation time was represented by the elapsed time until the last occupant exits from the 
building. 

The evacuation speeds of the occupants were assigned considering their free speeds along the 
building corridors and at stairs. The average occupant speed is set using triangular probability 
distribution (TRIA=1.2,1.35,1.80) based on the pedestrian characteristics in literature (Gates et 
al., 2006) and the occupant speed is assumed to be reduced by 30% while using the stairs. During 
the model execution, the model validation was performed with several trials and visual 
inspections during the simulation time. The model animations were used for detecting the 
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queuing and congestion at various levels of the floors. Congestion spots at classroom doors for 
a specific model execution were depicted in Figure 2(a) and Figure 3(a) before the model 
execution and in Figure 2(b) and Figure 3(b) during model execution. 

(a) 

Figure 2. The occupants (a) before and (b) after the start of the evacuation 

(a) 

Figure 3. (a) The movement of occupants with stairs, (b) the location of emergency exits 

The simulation model was executed with three scenarios with a different number of occupants 
(N=200, N=300, and N=400). The occupants were equally distributed to each floor while the 
classrooms contains a more dense occupant population (N=20 to N=40) based on the room sizes. 
In the first scenario, the occupants are considered trained individuals who know the planned 
minimum distance routes for the exits. The simulation model was executed for 100 replications 
for decreasing the model-run deviations and the mean of all replications outcomes was used to 
estimate the evacuation time. The reliability of the model was checked using the plots of 
occupants’ numbers in the building during the process. The deviation of the number of 
occupants with respect to model elapsed time is depicted in Figure 4 for N=200, N=300, and 
N=400. 

(b) 

(b) 
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Figure 4. Variation of the evacuation time with number of occupants. 

The model results for the averages of 100 replications (𝑅𝑅𝑁𝑁 = 100) were depicted in Table 1. The 
results indicated that the number of building occupants directly influences the total evacuation 
time significantly. 

Table 1. Statistics for various N values (𝑹𝑹𝑵𝑵 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏). 
[N=400] [N=300] [N=200] 

Average Evacuation Time (sec) 348.12 (± 5.21) 321.83 (± 4.24) 183.49 (± 3.87) 
Max Evacuation Time 370.76 332.05 187.64 
Min Evacuation Time 329.64 313.14 179.38 

Compared to the 200 occupants, total evacuation time was increased by 90.2% from 183.49 
seconds to 348.12 seconds with N=200 and increased by 75.4% from 183.49 seconds to 321.83 
seconds for N=300. During the execution, the maximum evacuation time for 100 replications 
was 187.64 for N=200 which was 2.19% of the execution averages. The deviation from the 
average replication value increased for N=300 and N=400 scenarios (3.43% and 6.32%). 
Additionally, the minimum evacuation times for the model replications were 5.28%, 2.45%, and 
1.98% of the average evacuation times for N=100, N=200, and N=300 occupant scenarios. 

The model was also configured to investigate the effect of occupant panic and untrained 
occupant characteristics. It was assumed that 25% of the total occupant doesn’t follow the 
minimum route scenario but randomly select an exit gate for escape. For this scenario, the 
model was also executed for 100 replications, and model results were presented in Table 2. 

Table 2. Statistics for various N values (𝑹𝑹𝑵𝑵 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏) for 25% random gate selection 
[N=400] [N=300] [N=200] 

Average Evacuation Time (sec) 404.17 357.87 197.93 
Max Evacuation Time 428.82 377.20 204.26 
Min Evacuation Time 380.73 338.91 190.01 
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According to Table 2, compared with the minimum route selection scenario, the random gate 
selection scenario for 25% of the occupants resulted in a slight increase in the average 
evacuation times for all scenarios. Particularly, the average evacuation time for the N=200 
scenario was increased by 7.9% from 183.49 seconds to 197.23 seconds and the increase is more 
severe for more populated evacuation scenarios. For N=300, the average evacuation time was 
increased by 11.2% from 321.83 to 357.87 and for N=400, it was increased by 16.1% from 348.12 
seconds to 404.17 seconds. Moreover, the minimum and maximum evacuation times were also 
increased. 

4. CONCLUSIONS

In this study, we constructed an agent-based microsimulation model for investigating the total 
occupant number and random gate selection scenarios on the average evacuation times for a 
typical university building mainly consisting of classrooms or other academic facilities. The 
results indicated that microsimulation modeling can successfully be used for evaluating 
evacuation plans and various scenarios in these types of public buildings. The prepared building 
model was experimented with using several scenarios with different numbers of occupants. A 
secondary scenario set was developed to consider if 25% of occupants select a random exit door. 

The model results indicated that, with increasing occupants, the evacuation time increased as 
expected. Moreover, the second scenario set indicated the importance of evacuation planning 
and training of the occupants. It was shown that, without proper evacuation training, the total 
evacuation time can be increased. 

5. REFERENCES

[1] Bernardini, G., D’Orazio, M., Quagliarini, E., & Spalazzi, L. (2014). An Agent-based Model for
Earthquake Pedestrians’ Evacuation Simulation in Urban Scenarios. Transportation Research
Procedia, 2, 255–263. https://doi.org/10.1016/J.TRPRO.2014.09.050

[2] Ding, N., Zhang, H., & Chen, T. (2017). Simulation-based optimization of emergency
evacuation strategy in ultra-high-rise buildings. Natural Hazards, 89(3), 1167–1184.
https://doi.org/10.1007/S11069-017-3013-1/TABLES/3

[3] Gates, T. J., Noyce, D. A., Bill, A. R., & Ee, N. van. (2006). Recommended Walking Speeds for
Timing of Pedestrian Clearance Intervals Based on Characteristics of the Pedestrian Population.
Https://Doi.Org/10.1177/0361198106198200106, 1982(1), 38–47.
https://doi.org/10.1177/0361198106198200106

[4] Gobbin, A., Khosravi, R., & Bardenhagen, A. (2021). Emergency evacuation simulation of
commercial aircraft Influence of body-and behaviour parameters. 3, 446.
https://doi.org/10.1007/s42452-021-04295-z

https://doi.org/10.1016/J.TRPRO.2014.09.050
https://doi.org/10.1007/S11069-017-3013-1/TABLES/3
https://doi.org/10.1177/0361198106198200106
https://doi.org/10.1007/s42452-021-04295-z


IES’22 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry 
October, 28-30, 2022 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey 

   64 

[5] Kaur, N., & Kaur, H. (2022). A Multi-agent Based Evacuation Planning for Disaster
Management: A Narrative Review. 29, 4085–4113. https://doi.org/10.1007/s11831-022-09729-
4
[6] Løvås, G. G. (1994). Modeling and simulation of pedestrian traffic flow. Transportation
Research Part B: Methodological, 28(6), 429–443. https://doi.org/10.1016/0191-
2615(94)90013-2

[7] Milazzo, J. S., Rouphail, N. M., Hummer, J. E., & Allen, D. P. (1998). Effect of Pedestrians on
Capacity of Signalized Intersections. Https://Doi.Org/10.3141/1646-05, 1646, 37–46.
https://doi.org/10.3141/1646-05

[8] Philpot, R., & Levine, M. (2022). Evacuation Behavior in a Subway Train Emergency: A Video- 
based Analysis. Environment and Behavior, 54(2), 383–411.
https://doi.org/10.1177/00139165211031193/ASSET/IMAGES/LARGE/10.1177_00139165211
031193-FIG2.JPEG

[9] Sharma, S., Ogunlana, K., Scribner, D., & Grynovicki, J. (2018). Modeling human behavior
during emergency evacuation using intelligent agents: A multi-agent simulation approach. Inf
Syst Front, 20, 741–757. https://doi.org/10.1007/s10796-017-9791-x

[10] Singh, V. K., Modanwal, N., & Basak, S. (2011). MAS coordination strategies and their
application in disaster management domain. IAMA 2011 - 2011 2nd International Conference
on Intelligent Agent and Multi-Agent Systems, 14–19.
https://doi.org/10.1109/IAMA.2011.6048996

[11] Wooldridge, M., & Jennings, N. R. (1995). Intelligent agents: theory and practice. The
Knowledge Engineering Review, 10(2), 115–152. https://doi.org/10.1017/S0269888900008122

[12] Yazdani, M., Mojtahedi, M., Loosemore, M., & Sanderson, D. (2022). A modelling
framework to design an evacuation support system for healthcare infrastructures in response
to major flood events. Progress in Disaster Science, 13, 100218.
https://doi.org/10.1016/J.PDISAS.2022.100218

[13] Yuksel, M. E. (2018). Agent-based evacuation modeling with multiple exits using
NeuroEvolution of Augmenting Topologies. Advanced Engineering Informatics, 35, 30–55.
https://doi.org/10.1016/J.AEI.2017.11.003

[14] Zou, Q., Fernandes, D. S., & Chen, S. (2019). Agent-based evacuation simulation from
subway train and platform. Https://Doi.Org/10.1080/19439962.2019.1634661, 13(3), 318–339.
https://doi.org/10.1080/19439962.2019.1634661

https://doi.org/10.1016/0191-2615(94)90013-2
https://doi.org/10.1016/0191-2615(94)90013-2
https://doi.org/10.1016/0191-2615(94)90013-2
https://doi.org/10.3141/1646-05
https://doi.org/10.1177/00139165211031193/ASSET/IMAGES/LARGE/10.1177_00139165211031193-FIG2.JPEG
https://doi.org/10.1177/00139165211031193/ASSET/IMAGES/LARGE/10.1177_00139165211031193-FIG2.JPEG
https://doi.org/10.1177/00139165211031193/ASSET/IMAGES/LARGE/10.1177_00139165211031193-FIG2.JPEG
https://doi.org/10.1007/s10796-017-9791-x
https://doi.org/10.1109/IAMA.2011.6048996
https://doi.org/10.1017/S0269888900008122
https://doi.org/10.1016/J.PDISAS.2022.100218
https://doi.org/10.1016/J.AEI.2017.11.003


IES’22 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry 
October, 28-30, 2022 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey 

   65 

Modeling and Optimization of Nanofluids Based Parabolic Trough 
Collectors 

Ali Mortazavi1, Mahsa Moloodpoor2, Pınar Çavdar3 

1 Department of Civil Engineering, Izmir Democracy University, Izmir / Turkey 
Email: ali.mortazavi.phd@gmail.com 

2 Department of Mechanical Engineering, Ege University, Izmir/Turkey 
Email: mahsa.moloodpoor@gmail.com 

3 Department of Civil Engineering, Izmir Democracy University, Izmir / Turkey 
Email: pinar.cavdar@idu.edu.tr 

Abstract 
Due to the negative effects of global warming, sustainable energies are vital for the future of the 

world. These energies are employed with different technologies. Parabolic trough collectors are one of 
the effective technologies of solar energy. The performance of the parabolic trough collectors is the focal 
area of researchers. There are several investigations on the effect of different properties on the thermal 
performance of these systems. One of the parameters influencing the thermal performance of these 
systems is the thermo-physical properties of the utilized heat transfer fluid. In the current study, a thermo- 
mathematical optimization model of the system using nanofluids as heat transfer fluid is presented. The 
performance of the system is considered as the objective function. The proposed model is solved using a 
metaheuristic optimization algorithm named as Drosophila Food Search Optimization algorithm. Heat 
transfer fluids are water-based Al2O3 and CuO. The concentration ratio of Nano-particles is considered as 
design variables. To achieve feasible results, proper constraints are implemented in the optimization 
model. Attained optimal results are illustrated via proper tables and diagrams. 

Keywords: Nanofluids; Optimization, Parabolic Trough Collector. 

1. INTRODUCTION
Energy supply is one of the essential problems of countries because of the population growth.
Beside this issue governments are also obliged to pay attention to the way of energy supply
routes. The have to concern about the air pollution and global warming problems. Renewable
energy sources is a promissing alternative for conventional energy sources because of their low
carbon dioxide emissions. There are different technologies available to utilize these energies.
For instance Parabolic Trough Collectros (PTCs) are one of the common techjnologies for
converting the solar energy to electiricity via vast power plants. These systems are appropriate
for high temperature operations [1]. consists of a parabola-formed reflector surface, a receiver
tube placed in the focal line of the reflector and standing equipment [2]. However, for making
this technology more financially feasible, increasing their performance is a widespread
approach. There are many researchs those are about investigations for increasing the thermal
efficiency of PTCs. For example, some of them are about reducing the heat losses using different
gases between the receiver tube and glass cover of the receiver tube [3]. Thermal modeling of
the receiver tube is investigated for so many times and reported in technical literature [1, 4-19].
For thermal improving of the PTCs utilizing nano fluids is an effective technique [18].
Nanofluidsids are the mixture of a kind of nanoparticle such as Al2O3, CuO, Cu, Al, Fe, TiO2 and
SiO2 with a basic fluid such as water or thermal oil [20]. Nao particles mixed with the base fluid
improve the thermophysical properties of the fluid and increases the thermal conductivity in the
flow and the heat transfer rate rises. Consequently, thermal losses from the fluid to the
environment decrease and the thermal efficiency increases. Based on this fact the effect of using
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nanofluids, as the heat transfer fluid in PTCs is important. There are many studies in the 
literature about the utilization of nanofluids in PTCs [13, 16, 17, 19, 21-30]. The concentration 
ratio of the nanoparticles inside the base fluid has an essential effect on the thermal conductivity 
of the fluid. For this reason, the optimal concentration ratio should be determined. In mentioned 
studies, for estimating the concentration ratio different optimization techniques such as Genetic 
Algorithm, Teaching and Learning Based Algorithm and Particle Swarm Optimization. In the 
current study, it is desired to maximize the thermal efficiency of the PTC using Drosophila Food 
Search Optimization algorithm (DFO). For this aim, a mathematical model of the receiver tube is 
carried out. The properties of the collector is considered same as the LS-2 collector of the Sandia 
National Laboratory (SNL). Heat transfer fluids are water-based Al2O3 and CuO. The 
concentration ratio of Nano-particles is considered as design variables. To achieve feasible 
results, proper constraints are implemented in the optimization model. Attained optimal results 
are illustrated via proper tables and diagrams. 

In the rest of the current study, Section 2 is devoted to a brief explanation of the utilized 
optimization method. The mathematical optimization model is explained in the Section 3. The 
numerical investigation and results are described in section 4. Finally, the concluded points of 
the current study is summarized in the conclusion part. 

2. OPTIMIZATION METHOD:
This section is devoted to a brief explanation of the utilized method. The utilized method is a
population-based technique, in which the algorithm starts from an initial random agent in the
population and gradually improves its location according to the objective function evaluations.
The employed method, named as Drosophila Food Search Optimization algorithm (DFO), is
explained briefly in the following.

2.1 Drosophila Food Search Optimization algorithm (DFO) 
The Drosophila Search Algorithm (DFO) is a swarm-based global search approach, which mimics 
the food search strategy of an insect named Drosophila Melanogaster. The technique is a non- 
gradient based optimization method and was proposed by Das and Singh for the first time [31]. 
In the current method to main moves are applied for scanning the search space as neighborhood 
food searching and Modified Quadratic Approximation (MQA). Based on the given information 
DFO can mathematically formulated as below: 

𝑈𝑈𝑖𝑖,𝑘𝑘 = 𝑉𝑉𝑖𝑖,𝑘𝑘 + |𝑉𝑉𝑟𝑟3,𝑘𝑘 − 𝑉𝑉𝑟𝑟4,𝑘𝑘| 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟 𝑘𝑘 = 𝑟𝑟1 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑟𝑟2𝑊𝑊𝑖𝑖,𝑘𝑘 = 𝑉𝑉𝑖𝑖,𝑘𝑘 + |𝑉𝑉𝑟𝑟3,𝑘𝑘 − 𝑉𝑉𝑟𝑟4,𝑘𝑘| 
𝑈𝑈𝑖𝑖,𝑘𝑘 = 𝑉𝑉𝑖𝑖,𝑗𝑗 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟 𝑗𝑗 ≠ 𝑟𝑟1 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑗𝑗 ≠ 𝑟𝑟2 { 𝑊𝑊𝑖𝑖,𝑘𝑘 = 𝑉𝑉𝑖𝑖,𝑗𝑗
 

(1) 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟 𝑖𝑖 = 1,2, … , 𝑃𝑃} 𝑉𝑉′ = 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑎𝑎{𝑓𝑓(𝑉𝑉  ), 𝑓𝑓(𝑈𝑈  ), 𝑓𝑓(𝑊𝑊 )} 
𝑗𝑗 = 1,2, … , 𝐷𝐷 𝑖𝑖,𝑗𝑗 𝑖𝑖,𝑗𝑗 𝑖𝑖,𝑗𝑗 𝑖𝑖,𝑗𝑗 

in which, P and D the population size and problem dimension, respectively. r1 and r2 are 
randomly selected from [1,D] interval. The MQA search approximation is mathematically 
presented as below: 

(𝑅𝑅2 − 𝑅𝑅2)𝑓𝑓(𝑅𝑅1) + (𝑅𝑅2 − 𝑅𝑅2)𝑓𝑓(𝑅𝑅2) + (𝑅𝑅2 − 𝑅𝑅2)𝑓𝑓(𝑅𝑅3) 
𝑐𝑐ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎 = 0.5  2 3 3 1 1 2  

(𝑅𝑅2 − 𝑅𝑅3)𝑓𝑓(𝑅𝑅1) + (𝑅𝑅3 − 𝑅𝑅1)𝑓𝑓(𝑅𝑅2) + (𝑅𝑅1 − 𝑅𝑅2)𝑓𝑓(𝑅𝑅3) 
(2) 

where, f(.) is the objective function value. R1, R2, and R3 are randomly selected among the 
population where 𝑅𝑅1 ≠ 𝑅𝑅2 ≠ 𝑅𝑅3. 
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3. MATHEMATICAL OPTIMIZATION MODEL
To achieve a high performance system it is required to minimize the pressure drop and maximize
the Nusselt number for a turbulent flow regime. In the current study, it is considered that the
system is operating perfectly and pressure drop is neglected. Therefore, the objective function
is defined as below:

𝑓𝑓(𝐗𝐗) = maximize (Nu) (3) 

Design variables is the concentration ratio of the nanoparticle and its lower and upper bounds 
are between 0.001 and 0.6, respectively. 

The constraints of the current problem are Reynolds and Richard numbers which should be in 
[2500,30000] and [0.1, 10] intervals, respectively. 

4. NUMERICAL INVESTIGATION AND RESULTS
The properties of the collector is considered same as the LS-2 collector of the Sandia 

National Laboratory (SNL). The properties of the considered collector is given in Table 1. The 
state of the test is also similar to a case of a test in SNL. The fluid inlet temperature is 102.2 ⸰C, 
the ambient temperature is 21.2 ⸰C, the inlet flow rate is 0.66 kg/s, and the beam radiation is 
933.7 W/m2. 

The numerical computations are implemented using MATLAB® programming platform in 
a computer system equipped with an intel-i7™ CPU and 12 MB of installed RAM. 

The optimal concentration ratio are obtained 0.07 and 0.08 for Al2O3 and CuO, respectively. The 
effect of using nanofluids in comparison with using Syltherm-800 on the thermal efficiency of 
PTC is given in Figure 1. It is observed from the figure that in the case of using nanofluids the 
thermal efficiency is higher than the oil. 

Table 1 Geometric properties of the PTC 

Property Value 
Absorber length (la) 7.8 m 
Collector width (wa) 5 m 
Focal distance (f) 1.84 m 
Absorber Emittance (εa) 0.14 
Glass cover Emittance (εc) 0.88 
Glass cover transmittance (τ) 0.95 
Absorber absorptance (α) 0.96 
Reflection surface reflectivity (ρ) 0.93 
Incident angle modifier (Fa) 1 
Shape factor (γ) 0.92 
Inclination angle (θ) 0.0 
Glass cover outer diameter (Dco) 115 mm 
Glass cover inner diameter (Dci) 109 mm 
Absorber tube outer diameter (Dao) 70 mm 
Absorber tube inner diameter (Dai) 66 mm 
Glass cover conductivity (kc)(DURAN glass @ 90 oC) 1.2 W/m K 
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Figure 1. Thermal efficiency of different heat transfer fluids 

5. CONCLUSION
In the current study, it is desired to maximize the thermal efficiency of the PTC using Drosophila
Food Search Optimization algorithm (DFO). For this aim, a mathematical model of the receiver
tube is carried out. The properties of the collector is considered same as the LS-2 collector of
the Sandia National Laboratory (SNL). Heat transfer fluids are water-based Al2O3 and CuO. The
concentration ratio of Nano-particles is considered as design variables. To achieve feasible
results, proper constraints are implemented in the optimization model. The optimal
concentration ratio are obtained 0.07 and 0.08 for Al2O3 and CuO, respectively. Consequently,
the thermal efficiency of the system can be considerably increased via utilizing optimum level of
Nano-particles in the Nano-fluids assortment.
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Abstract 
Parabolic trough collectors, one of the inevitable technologies of solar energy, are widely used 

in power plants for electricity generation. The thermal and optical efficiency of these systems is the focus 
of researchers. Thermal and Optical efficiency is affected by environmental conditions, geolocation, and 
system characteristics. The efficiency of the system depending on these parameters is investigated by the 
Sandia National Laboratory and the results are reported in detail. In the current study, in order to add 
more perspective to the researchers, the LS-2 prototype collector is considered for the climatic condition 
of İzmir city of Turkey and its performance is investigated. For this aim, a mathematical model of the 
thermal and optical efficiency of these collectors is presented. Depending on the location of this city on 
the earth, the effect of solar angles on optical performance is examined. For investigating the thermal 
efficiency the wind speed, temperature, and radiation data are considered for a specific given day and 
time. Then, the results obtained under the same process and geometric characteristics of the system but 
in different locations are compared with the results obtained by Sandia National Laboratory and 
presented in explanatory tables and diagrams. 

 
Keywords: Parabolic Trough Collector; Optical efficiency; Thermal Efficiency; Mathematical Modeling. 

 
 

1. INTRODUCTION 
For overcoming global warming and air pollution utilizing renewable energies instead of 

conventional sources is a promising solution. Parabolic Trough Collectors (PTCs) are one of the 
most used technologies for converting the solar energy to electricity. These systems are consist 
of a receiver tube, reflector surface and standing equipment and connected to each other in 
parallel or series arrangement. The sun radiance coming to the reflector surface is reflected to 
the receiver tube and heating up the HTF inside the tube. The heated fluid entering a Rankine 
cycle provides the demand energy for its proper application. The thermal and optical efficiency 
of these systems are depended to several geometric, environmental and process circumstances. 
Sandia National Laboratory (SNL) tested these collectors in different conditions. In their 
experiments distinct collector prototypes are tested, LS-2 is one of those collectors. The attained 
experimental results are presented in different reports [1-3]. There are several studies 
mathematically modeled PTCs from optical and thermal aspects [4-8]. 

In the field of renewable energy, Turkey has a significant advantage in terms of its 
geographical location. In a study conducted by the Electrical Works Survey Administration (EIE), 
the amount of radiation coming into Turkey is 3.6 kWh/m² per day, based on the values 
measured by the General Directorate of State Meteorology Affairs (DMI). In the current study, 
a mathematical model of a PTC is put forward. Beside this, it is considered that one of the test 
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cases examined by SNL with the same geometric and process specifications is tested in Izmir 
location in Turkey. For this aim the climatic and geographic properties of Izmir is utilized. For 
investigating the thermal efficiency the wind speed, temperature, and radiation data are 
considered for a specific given day and time. Then, the results obtained under the same process 
and geometric characteristics of the system but in different locations are compared with the 
results obtained by Sandia National Laboratory and presented in explanatory tables and 
diagrams. 

In the rest of the current study, Section 2 is devoted to mathematical model of the 
system. The dataset of geographic location is explained in the Section 3. The numerical 
investigation and results are described in section 4. Finally, the concluded points of the current 
study is summarized in the conclusion part. 

 
2. MATHEMATICAL MODEL 

The optical properties of parabolic trough collectors vary mainly depending on the 
geometric and physical properties of the system. These features are described below. It is clear 
that the angle of incidence of solar radiation to the concentrator is also important and the 
necessity of solar tracking for these collectors. Various guiding mechanisms are designed to 
move the parabolic trough collectors so that incoming radiation will be reflected onto the 
receiving tube. The movements required to perform the tracking vary depending on the design 
of the optical system [9]. The reflective surface and the physical properties of the receiver tube 
are also optical properties of parabolic trough collectors. The reflectivity of a clean reflective 
surface, the transmittance of the glass cover around the receiver pipe, and the absorbency of 
the absorber pipe are considered among these physical properties. Care is taken to preserve 
these properties and not adversely affect optical efficiency. For example, contamination and 
dusting of the reflective surface reduces the reflectivity of this surface. In another example, anti- 
reflective applications are made to increase the transmittance rate of the glass cover. According 
to this information, the optical efficiency of the system is mathematically given in below: 

𝜼𝜼𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 = 𝜶𝜶 𝝆𝝆 𝝉𝝉 𝜸𝜸 𝒌𝒌𝜽𝜽 𝑭𝑭𝒆𝒆𝒆𝒆 𝑭𝑭𝒔𝒔 (1) 

The thermal efficiency of the system according to optical efficiency and geometric and 
process condition is given as: 

 

 𝜼𝜼 = 𝑭𝑭  [𝜼𝜼  − 𝑼𝑼 𝑻𝑻𝒇𝒇𝒇𝒇 − 𝑻𝑻𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂)] (2) 
 

 

𝒐𝒐𝒕𝒕 𝑹𝑹 𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 𝑳𝑳 ( 
𝑰𝑰  𝑨𝑨𝒂𝒂 

𝒂𝒂 𝑨𝑨𝒓𝒓 

Solar angles are playing role in determining the incident angle (θ). The angular position 
of the sun relative to the equatorial plane at noon (i.e. when the sun is on the local meridian) is 
explained by the declination angle. This angle is denoted by δ and lies in the range of [- 
23.45⸰,23.45⸰]. The following formula is used to calculate the declination angle: 

(3) 
 

Tilt angle indicates the angle between the current surface plane and the horizontal, and 
is denoted by β and lies in the interval [0⸰,180⸰]. If this value is above 90⸰, it means that the 
surface has a downward facing component. Azimuth angle is defined as the deviation of the 
projection of a horizontal plane of the normal onto the local meridian surface. This angle is 
denoted by γ and is zero in the south, negative in the east and positive in the west. (-180◦ ≤ γ ≤ 
180◦ ). Hour angle shows the angular displacement east or west of the local meridian due to the 
Earth's rotation at 15° per hour on its axis. This angle is denoted by ω and becomes negative in 
the morning and positive in the afternoon. 
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Incident angle defines the angle between the incident solar radiation on a surface and 

the normal of that surface and is denoted by θ. If the angle of incidence, angle of declination, 
angle of latitude and angle of inclination are known, it is calculated as follows. The angle θ can 
exceed 90°, which means that the sun is behind the surface. The measured efficiency of a 
parabolic trough collector decreases as the solar incidence angle increases. The collector 
efficiency is at its maximum only when the angle of incidence is zero. 

 
(4) 

 
Sunlight hours are calculated based on the altitude angle and declination angle via the 

following equation: 

  (5) 

 
3. DATASET OF GEOGRAPHIC LOCATION 

Solar radiation data are obtained by different measurement methods. In general, 
radiation data is available for horizontal surfaces recorded with time and measured with 
thermopile pyranometers. Two types of solar radiation data are commonly available. The first is 
the total amount of radiation on a horizontal surface for each hour in the long run, and the 
second is the monthly average daily total radiation amount on a horizontal surface. For some 
stations, rt charts were created as a result of statistical studies using the radiation distribution 
on the horizontal surface during the day and monthly average data. These charts are defined as 
the ratio of the total hourly irradiance to the total daily irradiance as a function of day lengthand 
time. 

 

(6) 
 
 

Radiation and temperature data for Izmir were measured at the Sun-Wind Meteorology 
Station of Ege University Solar Energy Institute over a period of 5 years between 1994-1998.This 
station consists of four main parts: (i) sensor unit, (ii) datalogger unit, (iii) electric power unit 
and (iv) tripod kit.The station works entirely with passive energy and thus no additional energy 
is needed. Data collection is done at 1-second intervals and monthly average values are also 
recorded [10]. The measured data for temperature and radiation are presented in Figure 1 and 
Figure 2, respectively. Wind speed data for Izmir were measured at the Solar-Wind Meteorology 
Station of Ege University Solar Energy Institute over a period of 5 years between 1994-1998.All 
measurements were taken on an anemometer at a height of 15 m above ground level [11]. The 
measured data for wind velocity is illustrated in Figure 3. 
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Figure 1. Temperature for different months of 

the year in Izmir 
Figure 2. Radiation for different months of the 

year in Izmir 
 
 
 

 
Figure 3. Wind speed for different months of the year in Izmir 

 
4. NUMERICAL INVESTIGATION AND RESULTS 

The thermal efficiency for the PTC system considered in Izmir location is attained 
according the mathematical modeling and compared with the same case tested in SNL. The 
attained results are presented in Table 1. Based on the achieved outcomes the thermal 
efficiency attained for Izmir is lower than SNL case. This observation is because of the high wind 
speed of the Izmir location that increases the thermal losses and consequently reduces the 
thermal efficiency. 

Table 1 Comparison of the same case in SNL and Izmir 
 

 
Case 

 
fluid Ib 

(W/m2) 
Debi 

(l/min) 

Wind 
velocity 
(m/s) 

Tamb 

( oC) 

Tinlet 

( oC) 
ΔT 
(oC) 

ηth 

(%) 

SNL Water 807.9 18.4 1.0 15.8 18.3 17.83 73.63 

İzmir Water 835.74 18.4 2.9 28.74 18.3 28.85 73.50 

 
For more clarification, the thermal performance of the system for all months is 

calculated for sunlight hours based on the measured data of the Izmir location. The determined 
thermal efficiencies are reported in Table 2 and Figure 4. Based on the given data the average 
thermal efficiency for June, July and August months are in higher than other months. The lower 
thermal efficiency belongs to January and December months of the year. 

 
Table 2 Thermal efficiency in months for Izmir 
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Figure 4. Thermal efficiency for different months of the year in Izmir 
For giving more information about the system operation in Izmir condition the thermal 

efficiency for January and June mounts is determined in detail and the obtained results are given 
in Table 3 and Table 4. 

Table 3 Thermal efficiency in January for Izmir 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Jan. 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.68 
0.73 
0.73 
0.73 
0.73 
0.73 
0.73 
0.73 
0.73 
0.72 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

Feb. Mar. 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.70 
0.72 0.73 
0.73 0.73 
0.73 0.73 
0.73 0.73 
0.73 0.73 
0.73 0.73 
0.73 0.73 
0.73 0.73 
0.73 0.73 
0.73 0.73 
0.71 0.73 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

Apr. 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.67 
0.73 
0.73 
0.73 
0.73 
0.73 
0.73 
0.73 
0.73 
0.73 
0.73 
0.73 
0.73 
0.72 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

May. 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.73 
0.73 
0.73 
0.73 
0.73 
0.72 
0.72 
0.72 
0.73 
0.73 
0.73 
0.73 
0.73 
0.73 

Jun. 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

Jul. Aug. 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

   0.73 0.72 0.00 
0.73 
0.73 
0.73 
0.73 
0.73 
0.72 
0.72 
0.72 
0.72 
0.73 
0.73 
0.73 
0.73 
0.73 

0.73 
0.73 
0.73 
0.73 
0.73 
0.72 
0.72 
0.72 
0.72 
0.73 
0.73 
0.73 
0.73 
0.73 

0.73 
0.73 
0.73 
0.73 
0.73 
0.72 
0.72 
0.72 
0.73 
0.73 
0.73 
0.73 
0.73 
0.73 

   0.73 0.73 0.73 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 

Sep. Oct. Nov. Dec. 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.73 0.00 0.00 0.00 
0.73 0.72 0.70 0.00 
0.73 0.73 0.72 0.69 
0.73 0.73 0.73 0.73 
0.73 0.73 0.73 0.73 
0.73 0.73 0.73 0.73 
0.73 0.73 0.73 0.73 
0.73 0.73 0.73 0.73 
0.73 0.73 0.73 0.73 
0.73 0.73 0.73 0.73 
0.73 0.73 0.73 0.73 
0.73 0.73 0.68 0.71 
0.73 0.72 0.00 0.00 
0.73 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
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Table 4 Thermal efficiency in June for Izmir 

 
5. CONCLUSION 

In the current study, a mathematical model of a PTC is put forward. Beside this, it is 
considered that one of the test cases examined by SNL with the same geometric and process 
specifications is tested in Izmir location in Turkey. For this aim the climatic and geographic 
properties of Izmir is utilized. For investigating the thermal efficiency the wind speed, 
temperature, and radiation data are considered for a specific given day and time. Then, the 
results obtained under the same process and geometric characteristics of the system but in 
different locations are compared with the results obtained by Sandia National Laboratory. 
According to achieved results, the mathematical model is successful in solving the governing 
equations. In addition, determined thermal efficiency values of the system in Izmir are near to 
those in the test of the SNL. 
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Abstract 
 

Çine dam is the first large roller compacted concrete (RCC) dam in Turkey and located in 
Aydın/Turkey. Çine Dam body was designed as a roller compacted concrete (RCC) gravity 
structure with 372.5 m crest length. In this study, the effect of different foundation conditions 
on the dam is investigated. The effect of the ratio of the concrete deformation modulus to the 
foundation deformation modulus (Ec/Em) on the dam and the results of this effect will be 
observed. For this purpose, the two-dimensional finite element model of the dam body and 
foundation soil is created in Ansys software. The fluid finite elements will be created by the 
Lagrangian approach. 30 October 2020 İzmir Earthquake will be used in seismic earthquake 
analyses. Dam behavior including deformations and principal stresses in front of the dam face 
in the upstream side will be obtained and explained considering different foundation conditions. 

 
Keywords: Roller compacted concrete (RCC) dam, The Lagrangian approach, Finite element 
methof. 

 

1. INTRODUCTION 
 

Roller Compacted Concrete (RCC) has recently emerged as a viable new construction material 
for concrete gravity dams. RCC has become popular all over the world due to its low cost. It is 
used in various fields such as the construction of new dams, rehabilitation of old dams, and road 
construction. RCC dams are very dry and zero-slump concrete materials containing fine and 
coarse aggregates, which are reinforced using vibratory rollers, dozers and other heavy 
equipment. Mechanical properties of RCC dams resemble those of conventional concrete gravity 
dams (USACE 1995). 

 
Construction procedures, especially regarding RCC, require special attention in the layout and 
design for waterproofing and leakage control, horizontal and transverse joints, and related 
structures (Kartal, 2012). In recent years, many researchers have studied the earthquake 

mailto:serap.topcu@idu.edu.tr
mailto:murat.kartal@idu.edu.tr
mailto:dyilmaz@ybu.edu.tr
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response of the RCC and concrete‑faced rockfil dam(Hacıefendioğlu and (Kartal 2022),. 
Karabulut and Kartal (2018) performed analyses in linear time history to obtain the effect of 
galleries on the behavior of the RCC dam. Ghaedi et al. (2016) investigated the effect of reservoir 
hydrostatic pressure and then evaluated damages and crack propagation in RCC dams. Rocha 
addressed the main problem created by soft rocks in the study, which defined the ratio of the 
dam concrete modulus to the foundation deformation modulus (Ec/Em). (Rocha,1974). 

 
In this study, the seismic behaviour of the Cine Dam, which Turkey's first RCC dam, under 
different foundation conditions, was investigated using the 30 October 2020 Izmir earthquake 
records. linear analyses were made in terms of materials and geometry. The finite element 
model of Cine dam was created in ANSYS software. The effect of the ratio of the concrete 
deformation modulus to the foundation deformation modulus (Ec/Em) on the dam and the 
results of this effect were observed. Graphics and contour diagrams of the numerical results are 
presented in the scope of this study. 

 
 

2. NUMERICAL MODEL OF ÇİNE RCC DAM 

2.1 Description of Çine Dam 
 

Çine dam is located on the Cine River in Aydın/Cine, was built in 2010 by State Hydraulic Works 
(DSI) (Fig.1). The dam crest has a length of 372.5 m and a width of 9 m. The maximum height of 
the dam is 136.5m and maximum base width of the dam is 142.5m. The Çine dam is of great 
importance as Turkey's first large roller compacted concrete (RCC) dam. The reservoir has been 
used for irrigation and energy purposes. 

 

 
Figure1. Çine RCC Dam (DSI, 2012) 

 
 

2.2 Formulation of Dam–Reservoir Interaction 

The formulation of the fluid system based on the Lagrangian approach is presented as following (Wilson 
and Khalvati, 1983). The Lagrangian approximation is based on the assumption that the fluid is linearly 
compressible, irrotational and inviscid. For a general two-dimensional fluid, pressure-volumetric strain 
relationships can be written in matrix form as follows, 
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n 

[ 𝑃𝑃 ] = [𝐶𝐶11 0 ] . [ 
𝜀𝜀𝑉𝑉 ] (1) 

𝑃𝑃𝑍𝑍 0 𝐶𝐶22 𝜔𝜔𝑍𝑍 
 

where P is stresses, C11 is bulk modulus, Ɛv is volumetric strains of the fluid Pz, is the rotational stress; 
C22 is the constraint parameter and wz is rotations around the Cartesian axes y and z. 

 
In this study, the equations of motion of the fluid system are obtained using energy principles. 
Using the finite element approximation, the total strain energy of the fluid system may be 
written as, 

 

𝜋𝜋 =1 𝑈𝑈𝑇𝑇 𝐾𝐾 𝑈𝑈 
 

(2) 
𝑒𝑒    2 𝑓𝑓 𝑓𝑓 𝑓𝑓 

 

where Uf and Kf are the nodal displacement vector and the stiffness matrix of the fluid system, 
respectively. Kf is obtained by the sum of the stiffness matrices of the fluid elements. 
Liquid-structure interface boundary condition at the relevant interface given by eq.3. Where Un 
is the surface normal component of the displacement at the interface. 

 
U-n = U+ (3) 

 
 

Using the interface condition, the equation of motion of the coupled system to ground motion 
including damping effects are given by: 

 
 

𝑀𝑀𝐶𝐶  𝑈𝑈𝑈𝐶𝐶   + 𝐶𝐶𝑐𝑐  𝑈𝑈𝑈𝑐𝑐   + 𝐾𝐾𝑐𝑐  𝑈𝑈𝑐𝑐  = 𝑅𝑅𝑐𝑐 (4) 
 

𝑈𝑈𝑈𝐶𝐶 , 𝑈𝑈𝑈𝑐𝑐, 𝑈𝑈𝑐𝑐 and Rc are the vectors of the displacements, velocities, accelerations, and external 
loads of the coupled system. Mc, Cc, and Kc are the mass, damping and stiffness matrices for 
the coupled system, respectively. 

 
2.3 Finite Element Model 

The two-dimensional finite element model of the dam body and foundation rock is created in 
Ansys software. The effect of the ratio of the concrete deformation modulus to the foundation 
deformation modulus (Ec/Em) on the dam and the results of this effect was observed. For this 
purpose, foundation modulus of elasticity is represented by four different values considering 
the Rocha principles (Rocha 1975, 1976)(Fig. 2). The fluid finite elements will be created by the 
Lagrangian approach. 

 
The fact that the concrete deformation modulus is lower than the foundation deformation 
modulus is an important issue to be considered in dam behavior. When the ratio of concrete 
deformation modulus to foundation deformation modulus Although initially this approach was 
for arch dams, the work was later extended to gravity dams. (Romana 2012) When the ratio of 
concrete deformation modulus to foundation deformation modulus exceeds about 8, serious 
problems are expected as shown in Figure 2. (Rocha 1964, 1975, 1976). 
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Ec/Em* Influence on dam Problems 
< 4 Negligible None 
4-8 Low importance Minor 
8-16 Important Some 
> 16 Very important Moderate to big 

*Ec: Concrete deformation modulus 
*Em: Foundation deformation modulus 

 
Figure 2. Effect of Ec/Em on dam behavior (Rocha 1975,1976) 

 

PLANE42 type finite element is used in the dam body and foundation rock model. FLUID79 type 

fluid finite element based on Lagrangian Approach is used in modelling of reservoir water. 

 
The maximum height of the reservoir water is 98.77 m (Fig. 3). In this study, materially and 
geometrically linear elastic analyses are carried out. The fixed boundary condition is considered 
in foundation boundaries and horizontal roller supports are used in reservoir water boundary. 
The conjunction of dam and foundation soil is considered as welded contact. 

 

 
Figure 3. Finite element model of Cine RCC Dam 

 
2.4. Earthquake Accelerogram 

North-south component of 30 October 2020 İzmir Earthquake with peak ground acceleration of 
0.183g is used in seismic analyses (Fig. 4). Earthquake was occurred close to the coastline of the 
city center of İzmir (AFAD, 2020). 

 

 

Figure 4. 30 October 2020 İzmir Earthquake Accelerogram. 
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2.5. Material Properties 
 

To observe the behavior of the Cine RCC dam under different foundation conditions, the 
foundation elasticity modulus was calculated for four different situations, considering the Ec/Em 
ratio. Material properties are given by table 1. 

 
Table 1. Material properties of Cine RCC Dam 

Material Type 
Modulus of Elasticity 

(MPa) Poisson's Ratio 
Mass Density 

(kg/m³) 
Concrete 

(Dam Body) 
2.50E4 0.2 2500 

 
 
 

 
Foundation 

Case 1 (Ec/Em<4) 
1.75E7 

Case 2 (Ec/Em=4-8) 
0.36E7 

Case 3 (Ec/Em =8-16) 
0.25E7 

Case 4 (Ec/Em>16) 
0.13E7 

 
 
 
 

0.15 

 
 
 
 

2400 

 
3. NUMERICAL ANALYSIS AND RESULTS 

According to performed finite element analyses, the maximum displacements and stress 
components along the dam height were obtained considering each foundation conditions. 
Besides, contour diagrams, when the maximum and minimum displacements and principal 
stresses appear, are presented. 

 
3.1. DISPLACEMENTS 
Case 1 (Ec/Em<4) 
E=1.75E7 MPa 

 
The maximum horizontal displacements are examined for upstream and downstream directions. 
Fig.5a give the change of horizontal displacements by dam height according to Case 1. The 
maximum horizontal displacement value was found 0.26 cm at the base of the dam crest and 
1.83 cm at the top of the dam. The contour diagram is given in Fig. 5b. 

 
 

  

(a) (b) 
Figure 5. (a) Max horizontal displacements by dam height (b) Contour diagrams of maximum 
horizontal displacements according to Case 1. 
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Case 2 (4<Ec/Em<<8) 
E= 0.36E7 MPa 

 
The maximum horizontal displacements are examined for upstream and downstream directions. 
Fig.6a give the change of horizontal displacements by dam height according to Case 2. The 
maximum horizontal displacement value was found 0.30 cm at the base of the dam crest and 
2.10 cm at the top of the dam. The contour diagram is given in Fig. 6b. 

 
 
 

 

 
 

(a) (b) 
Figure 6. (a) Max horizontal displacements by dam height (b) Contour diagrams of maximum 
horizontal displacements according to Case 2. 

 
Case 3 (8<Ec/Em<<16) 
E= 0.25E7 MPa 

 
The maximum horizontal displacements are examined for upstream and downstream directions. 
Fig.7a give the change of horizontal displacements by dam height according to Case 3. The 
maximum horizontal displacement value was found 0.75 cm at the base of the dam crest and 
2.49 cm at the top of the dam. The contour diagram is given in Fig. 7b. 

 
 

 
 

(a) (b) 
Figure 7. (a) Max horizontal displacements by dam height (b) Contour diagrams of maximum 
horizontal displacements according to Case 3. 

 
Case 4 (Ec/Em>16) 
E=0.13E7 MPa 

 
The maximum horizontal displacement value was found 1.30 cm at the base of the dam crest 
and 3.33 cm at the top of the dam. Fig.8a give the change of horizontal displacements by dam 
height according to Case 4. The contour diagram is given in Fig. 8b. 
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(a) (b) 
Figure 8. (a) Max horizontal displacements by dam height (b) Contour diagrams of maximum 
horizontal displacements according to Case 4. 

 
 

The maximum displacements were examined for all cases and the graphic for the change along 
the dam height is given in figure 9. 

 
 

 

 

Figure 9. Maximum horizontal displacements for all cases. 
 

According to the results of the finite element analysis; The maximum horizontal displacements 
were found to be 1.83 cm at the top of the dam body in Case 1, 2.10 cm in Case 2, 2.49 cm in 
Case 3 and 3.33 cm in Case 4 . As can be seen from the analysis results, the increase in the 
ratio of the concrete deformation modulus to the foundation deformation modulus (Ec/Em) 
caused an increase in the horizontal displacement. 

 
3.2. STRESSES 

 
Case 1 (Ec/Em<4) 
E=1.75E7 MPa 

 
The maximum principle tensile and compressive stresses occurred in dam body examined for 
Case 1. Fig. 10a, gives the change of maximum principal stress components by dam height 
according to empty and full reservoir conditions for linear analyses results. The maximum 
principal stress was found 694.73 kPa at base of the dam. The contour diagram is given in Fig. 
10b. 
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(a) (b) 

Figure 10. (a) Maximum principal stresses by height for reservoir conditions (b) Contour diagrams of 
maximum principal stress for Case 1. 

 
Case 2 (4<Ec/Em<<8) 
E= 0.36E7 MPa 

 
The maximum principal stress was found 987.3 kPa at base of the dam in Case 2 (Fig. 11a). The 
contour diagram is given in Fig. 11b. 

 
 

 
 

(a) (b) 
Figure 11. (a) Maximum principal stresses by height for reservoir conditions (b) Contour diagrams of 
maximum principal stress for Case 2. 

 
Case 3 (8<Ec/Em<<16) 
E= 0.25E7 MPa 

 
The maximum principal stress was found 1012.3 kPa at base of the dam in Case 3 (Fig. 12a). The 
contour diagram is given in Fig. 12b. 

 
 

  

(a) (b) 
Figure 12. (a) Maximum principal stresses by height for reservoir conditions (b) Contour diagrams of 
maximum principal stress for Case 3. 
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Case 4 (Ec/Em>16) 
E= 0.13E7 MPa 

 
The maximum principal stress was found 2153.8 kPa at base of the dam in Case 4 (Fig. 13a). The 
contour diagram is given in Fig. 13b. 

 

 
 

(a) (b) 
Figure 13. (a) Maximum principal stresses by height for reservoir conditions (b) Contour diagrams of 
maximum principal stress for case 4. 

 

The maximum principal stress graphs were examined for all cases and the graph of the change 

along the dam height is given in Figure 14. 

 
 

 
Figure 14. Maximum principal stress for all cases. 

 

The maximum principal stress were components were found as 694.73 kPa in Case1 , 987.3 kPa 
in Case 2, 1012.3 kPa in Case 3 and 2153.8 kPa in Case4. As can be seen from the analysis results, 
the increase in the ratio of the concrete deformation modulus to the foundation deformation 
modulus (Ec/Em) caused an increase principal stress components in the dam body. 

 
4. RESULTS AND DISCUSSION 

 
In this study, linear analyses were made in terms of materials and geometry. The finite element 
model of the Çine dam, which is Turkey's first RCC dam, was created in the Ansys program. The 
30 October 2020 Izmir earthquake record was used in the analyses. As a result of the finite 
element analysis, the horizontal displacement and principal stress components obtained along 
the height of the dam body were examined by considering the Ec/Em value. 
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The effect of the ratio of the concrete deformation modulus to the foundation deformation 
modulus (Ec/Em) on the dam body seismic behavior was investigated. For this purpose, the 
behavior of the dam was investigated according to four different foundation conditions. 

 
According to the results of the finite element analysis; The maximum horizontal displacements 
were found to be 1.83 cm at the top of the dam body in Case 1 (Ec/Em<4), 2.10 cm in Case 2 
(4<Ec/Em<<8), 2.49 cm in Case 3 (8<Ec/Em<16), and 3.33 cm in Case 4 (Ec/Em>16). Maximum 
principal stress components were found as 694.73 kPa, 987.3 kPa, 1012.3 kPa and 2153.8 kPa, 
respectively. As can be seen from the analysis results, the increase in the ratio of the concrete 
deformation modulus to the foundation deformation modulus (Ec/Em) caused an increase in 
the horizontal displacement and principal stress components in the dam body. 
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ÖZET 

Kiğı Barajı, Fırat Nehrini besleyen kollardan biri olan Perisuyu üzerinde 1998-2018 inşa edilmiş enerji 
amaçlı bir barajdır. Temelden 173 m yükseklikte olan kil çekirdekli kaya dolgu tipindeki barajda 
meydana gelen iş artışlarının %373 keşif artışına yol açacağının hesap edilmesi üzerine barajın 
yapılabilirliği Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca 2004 yılında sorgulanmıştır. Bunun üzerine 
baraj DSİ Genel Müdürlüğü yetkililerince masaya yatırılmış; gövde şevi eğimleri ihale öncesi değerlere 
döndürülmüş, enerji tüneli çapı azaltılmış, dolusavak kazılarının yatırılmasının gereksiz olduğu 
anlaşılmış, gövde kabuk dolgular altındaki alüvyonların kazılmamasına yani yerinde bırakılmasına karar 
verilmiş ve baraj ihalesi kapsamında yapılacak yollara bir standart ve ayrıca sınırlama getirilmiştir. 
Bütün bu değişikliklerin barajın maliyetinde 750 Milyon dolarlık bir azalma getireceğinin hesap edilmesi 
ve barajın terör yollarının su ile kesilmesi yoluyla terörle mücadeleye vereceği destek üzerine Kiğı Barajı 
Yatırım Programından çıkarılmamıştır. Barajın maliyetindeki görece azalmayla işin 2011 yılında 
tamamlanacağı hesap edilmiştir. Ancak Kiğı Barajı hiçbir bütçe kısıtı olmamasına rağmen 2018 yılında 
tamamlanabilmiştir. Bu makalede tüm bu maliyet artışlarının barajın maliyetini ve inşa süresini 
uzatması nedeniyle rantabilitenin nasıl etkilendiği ve kamuya ne kadar yük getirdiği üzerinde 
durulacaktır. 

 
 

1. GİRİŞ 
 

Türkiye’de inşa edilen pek çok barajda büyük maliyet artışları yaşanmıştır. Kiğı Barajında da bu maliyet 
artışı yaklaşık %300 civarındadır. Barajın yapım süresi ihaledeki keşfe oranla artmaktadır. Çok uzun 
yıllar süren baraj inşaatları nedeniyle yatırım dönemi faizleri artmaktadır. Tesislere yapılan yatırımın 
kamuya geri dönüşü çok gecikmektedir. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının artan maliyeti 
dikkate alarak Kiğı Barajının 2004 yılında Kamu Yatırım Programından çıkarılması gündeme gelmiştir. 
Ancak yapılan proje revizyonları sayesinde maliyetteki 750 Milyon dolarlık azalma ve projenin terör 
yollarını su ile kesme faydası bulunması nedeniyle proje Yatırım Programından çıkarılmamıştır. Normal 
şartlarda yapılan bu tasarrufla proje 2011 yılında bitmesi gerekirken 2004 yılında yapılan 
revizyonlardan kısmen geri dönülmesi sonucu proje ancak 2018 yılında tamamlanabilmiştir. Birinci 
keşfe göre baraj gövdesinde %111, dolusavakta %58, enjeksiyon işlerinde %330, kuvvet tüneli ve enerji 
yapılarında %124, Enjeksiyon ve drenaj galerilerinde %1067, yollarda %2911, müteferrik işlerde ise 
%130 iş artışı olmuştur. Esasen 2886 sayılı İhale Kanuna göre ihale edilen bu iş, çok makul bir keşif artışı 
ile çok kısa sürede bitirilebilirdi. 2015 Yılı Fiyatlarıyla Kiğı Barajı, kontrollük hizmetleri, kamulaştırma 
giderleri, relokasyon yolu maliyetleri ve yatırım dönemi faizleriyle birlikte 2,5 Milyar ABD dolarına mal 
olmuştur. Barajın elektrik getirisi, yatırım döneminde yapılan harcamalar ve bu harcamalara ait faizlerin 
oluşturduğu toplam harcamanın finans maliyetini yani faizini dahi karşılamamaktadır. Bu makalede 
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barajın maliyetini artıran bazı kalemlere değinilecek ve elektrik getirisinden sonra barajın kamuya bir 
fayda sağlayıp sağlamadığı irdelenecektir. 

 
2. Derivasyon Tünellerinin Sayısının ve Uzunluklarının Artırılması 

 
Barajın inşaatı esnasında yapılan ilk değişikliklerden biri derivasyon tünellerinin sayısının 1’den 2’ye 
çıkarılması ve uzunluklarının artırılmasıdır. Derivasyon tünellerinin uzunluğunun artırılması tamamen 
gövde dolgu şevlerinin yatırılması ve gövde kaya dolguları altında kalan alüvyonların kazılmasıyla 
ilgilidir. Yamaç molozundan kaçınmak ve daha sağlam zemine uzanmak maksadıyla derivasyon tüneli 
uzunlukları artırılmamıştır. Bilakis derivasyon tüneli uzunluğu arttığı için daha fazla yamaç molozu 
kazılmış ve derivasyon tüneli girişten hemen sonra ve çıkıştan hemen önce yan derelerin altından 
geçmek zorunda kalınmıştır (Şekil 1). Böylece bir taraftan tünel uzunluğu arttığı için diğer taraftan birim 
fiyatlı yapılan bu işte, tünelin zor zemin şartları altında ağır desteklemeler yapılarak açılmasını 
gerektirmiş olması nedenleriyle maliyet artmıştır. Böylece derivasyon tünelleri ile ilgili değişikliklerin 
%1,1 maliyet artışı getirmesi beklenirken bu artış yaklaşık 14 katlık yanılmayla %15,67 olmuştur. 

 

Şekil 1. Kiğı Barajı Derivasyon Tüneli girişindeki yan dere, memba batardosu ve gövde dolgu inşaatından bir 
görünüm. 

 
 

Derivasyon tüneli uzunlukları önceden yaklaşık 350m artırıldığı için gövde dolgu şevlerinin daha yatık 
hale getirilmesi ve gövde kaya dolgular altında kalan alüvyonların kazılması mümkün olmuştur. Çünkü 
gövde dolgu şev eğimlerinin düşürülmesi ve gövde kaya dolguları altında kalan alüvyonların kazılması 
gövde taban genişliğini artırmaktadır. Diğer bir ifadeyle, derivasyon tüneli uzunlukları 27 Ekim 1999 
tarihinde alınan 5077 sayılı Makam Olur’u ile artırılmamış olsaydı gövde dolgu şevleri memba ve 
mansap batardolarının dışına taşacağı ve derivasyon tünelinin giriş ve çıkışını kapatacağı için gövde 
dolgu şevlerini yatırmak ve gövde dolguları altında kalan alüvyonları kazmak mümkün olmayacaktı. 
Gövde şevlerinin yatırılması kararı ise derivasyon tüneli uzunluklarının artırılması kararından sonra 21 
Kasım 2000 tarih ve 5439 sayılı DSİ Genel Müdürlüğü Makam Olur’uyla alınmıştır. 

Gövde şevlerinin yatırılması toplamı 7,5 milyon metreküpe ulaşan gövde sıyırma kazılarının da yaklaşık 
2,5 Milyon metreküp artmasına yol açmıştır. Gövde kaya dolgular altında kalan alüvyonlar kazılması ise 
gövde hacminin yaklaşık 3 Milyon metreküp artmasına yol açtığı gibi gövde dolguları için yapılacak kazı 
ve dolgu işlemlerine ödenecek su zamlarının artmasına da yol açmıştır. Baraj maliyet kalemlerinde su 
zamları çok büyük bir yekûn tutabilmektedir. Obruk Barajı talveg seviyesi altı kazı ve dolgular için 
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ödenen su zammı yaklaşık 100 Milyon ABD dolarıdır. Ezcümle gövde dolgularının yatırılması, gövde 
kaya dolguları altında kalan alüvyonların kazılması kararları aslında derivasyon tünelleri boyları 
artırılırken planlanmıştır. 

Gövde şevlerinin yatırılmasıyla ilgili süreç ise 17 Ağustos 1999 Depreminden yaklaşık 5 gün önce 12 
Ağustos 1999 tarihli müteahhit yazısıyla başladığı halde, gövde şevlerinin yatırılması ve kabuk dolguları 
altında kalan alüvyonların kazılması hakkındaki DSİ Genel Müdürlüğünün Olur’u 21 Kasım 2000 
tarihinde alınmıştır. Ancak 17 Ağustos 1999 Depremi bir gerekçe olarak kullanılmıştır. Bu sebeple ileriki 
konuları daha sağlıklı anlayabilmek için bundan sonraki kısımda öncelikle depremsellikle ilgili 
yaklaşımlar açıklığa kavuşturulacaktır. 

3. Baraj Alanında Beklenen Pik Yer İvmesi

Barajın ihalesi yapıldıktan sonra gövde memba dolgu şevleri 1 Düşey 2,5 Yataydan 1 Düşey 2.75 Yataya, 
gövde mansap dolgu şevleri ise 1 Düşey 2 Yataydan 1 Düşey 2,5 Yataya çıkarılmıştır. Bunun yanında 
gövde mansap dolgularına 2 adet 10 m genişliğinde palye konulmuş ve baraj kret genişliği de 10 m’den 
14 m’ye çıkarılmıştır. Kiğı Barajı gövde dolgu şevlerinin yatırılması kararı alındığında ve bu kararın tekrar 
masaya yatırıldığı 2004 yılında, projeci tarafından sunulan hesaplarda dikkate alınan maksimum 
deprem ivmesi 0,4g’dir. Bu deprem ivmesi ve kaya dolgu baraj dolgu şevleri eğimlerinin neler olması 
gerektiği başta olmak üzere bütün hususlar en üst seviyede tartışılmış ve gövde şevlerinin ihaleye esas 
projede yer alan şev eğimlerine döndürülmesi kararı alınmıştır. Bu ve diğer hususlarda alınan kararlarla 
ilgili olarak DSİ Genel Müdürlüğü makamından Olur alınmış ve bu Olur 30 Aralık 2004 tarih ve B.15.1.DSİ 
0 12 13 00/6139 sayılı yazısıyla DPT Müsteşarlığına iletilmiştir. Ancak 2008 yılında barajın gövde şev 
eğimlerinin tekrar yatırılması ve gövde kaya dolguları altında kalan alüvyonların kazılması konusu tekrar 
gündeme gelmiştir. Bu değişikliklerdeki en büyük gerekçe maksimum yer ivmesindeki artıştır. Kiğı 
Barajı hesaplarında kullanılacak maksimum yer ivmesi tartışmaları başlayıncaya kadar bütün barajlarda 
ya 475 dönüşüm periyoduna sahip depremin oluşturacağı yer ivmeleri veya deterministik hesapla 
bulunan ivmeler kullanılmaktaydı. Bu tartışmalarla birlikte probabilistik hesaplarda kullanılan 475 yıl 
dönüşüm periyodu yerine 2475 yıl dönüşüm periyodunun seçilmesinden bahsedilmeye başlanmıştır. 
Probabilistik yaklaşımda dönüşüm süresinin 475 yıldan 2475 yıla çıkarılması deprem ivmelerinde 
yaklaşık 2 kat artışa neden olmaktadır ki bu, Kiğı Barajı için 0.952g’lik pik yer ivmesine tekabül 
etmektedir. 
Dönüşüm periyodunun belirlenmesinde kullanılan argümanlardan biri de Maksimum Vuku Bulabilecek 
Deprem (MCE) veya Emniyet Esaslı Deprem’in belirlenmesinde Uluslararası Büyük Barajlar 
Konferansının (ICOLD) Büyük Barajlar için Sismik Parametre Seçimi Rehberinde (ICOLD Bülten 72, 2010 
Revizyonu) 10.000 yıllık tekerrür süresine tekabül eden deprem ivmesinin kullanılmasının tavsiye 
edildiğidir (Ergun ve Çokça, 2012). Söz konusu Rehberde Analiz için Depremlerin Seçimi başlıklı 
Bölümünde, Maksimum Vuku Bulabilecek Depremin (Maximum Credible Earthquake, MCE), genellikle 
bir deterministik yaklaşımla belirlendiği açık olarak ifade edilmektedir. Bunun yanında MCE’nin 
tekerrür süresine bağlı olarak belirlenemeyeceği de net olarak vurgulanmaktadır. Aktif faylar gibi 
herhangi bir deprem kaynağının belirlenemediği bölgelerde ise probabilistik yaklaşımın tatbik 
edilmesiyle tahmin edilecek yer hareketlerinde 10.000 yıllık tekerrür süresine tekabül edenlerin 
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MCE’ye karşılık kullanılabileceği ifade edilmektedir. Diğer bir deyişle, depremsellik açısından aktif 
olamayan bölgeler için herhangi bir fayın yani deprem kaynağının belirlenemediği durumlarda baraj 
tasarımında kullanmak kullanılmak üzere 10.000 yıllık tekerrür süresi seçilebilir. Bu durum fay hatları 
son derece belirgin olan ve iyi çalışılmış olan Türkiye gibi bir ülke için geçerli değildir. 

Bir diğer konu da ICOLD’un (2010) 72 Nolu Bülteninde baraj dizaynına esas medyan ivmelere 1 standart 
sapma eklenmesinin tavsiye edilmesiyle ilgilidir. Bu tavsiye 2008 yılında ilk olarak geliştirilen Yeni Nesil 
İvme Azalım İlişkileriyle (NGA, 2008) beraber değerlendirilmektedir. Çünkü ICOLD’un 72 numaralı 
bülteninde tavsiye edildiği gibi ortalama ivmelere 1 standart sapma eklense ve Yeni Nesil İvme Azalım 
İlişkileri (NGA, 2008) kullanılarak deprem büyüklükleri, kaynaktan baraj alanına taşınsa, ana kayaya 
oturan ve fay hattına yakın veya orta mesafede bulunan barajları etkileyecek ivmelerde, 475 yıllık 
dönüşüm periyoduna göre bir artış olmamaktadır. Çünkü bahse konu Yeni Nesil İvme Azalım İlişkileri 
(NGA, 2008) zemin sınıflarına göre mesafeyle ivme tahmini yaptığından ana kayada pik deprem 
ivmesini yaklaşık %25-%30 daha az olarak hesaplamaktadır (Handfelt vd., 2011). Hesaplanan bahse 
konu bu %25-30 az pik ivme değerlerine 1 standart sapma eklenmesiyle de 475 yıl dönüşüm periyoduna 
sahip ortalama pik deprem ivmeleriyle hemen hemen aynı sonuçlar elde edilmektedir. Daha açık bir 
ifadeyle, ister 2008 öncesi ortalama ivme değerleri kullanılsın isterse sonrasında Yeni Nesil İvme Azalım 
İlişkileri (NGA, 2008) kullanılarak ana kayada hesaplanan pik ivmelere 1 standart sapma eklensin baraj 
alanındaki pik ivmeler değişmemektedir. 

Gülkan ve Kalkan’ın (2004) M=7,5 büyüklüğündeki deprem için verdiği ivme azalım ilişkisi (Şekil 2), 
Toksöz ve çalışma arkadaşlarının (2004) Kığı Barajı bölgesine yakın Konaktepe Barajı için yaptığı çalışma 
(Şekil 3 ve 4), Kuzey Anadolu Fay hattına sadece birkaç kilometre uzaklıkta bulunan İzmit Körfez Geçişi 
Köprüsü için Fugro (2011) firmasının hazırlamış olduğu Deprem Mühendisliği Raporu hesapları (Şekil 
5), DSİ Genel Müdürlüğü 1. Barajlar Kongresi çerçevesinde hazırlanmış olan Baraj Tasarımında Sismik 
Parametre Seçimi Rehberi sunumunda deterministik ve probabilistik hesaplamalarda elde edilen 
ivmelerin küçük olanının alınması gerektiği kararı (Ekim 2012), Kaliforniya Eyaleti Baraj Güvenliği 
Bölümünün (DSOD, 2002) Median değerine 1 standart sapma ekleyen Risk Matrisi, ICOLD 72 nolu 
Bülteninin yukarıda özetlenen yaklaşımı ve bizzat Müteahhit adına Temelsu Firması tarafından 
hazırlanıp (Eylül 2004) DSİ Genel Müdürlüğüne sunulan çalışmada verilen pik yer ivmesinin 0,4g olan 
değeri, Kiğı Barajını etkileyecek deprem büyüklüğünün 8, deprem ivmesinin ise deterministik hesapta 
maksimum yaklaşık 0,5g’yi geçemeyeceğini ispat etmektedir. Bunun yanında, baraj dizaynına esas 
deprem ivmesinin 2475 yıllık tekerrür süresini esas alan probabilistik yaklaşımla belirlenmesinin 
Türkiye gibi aktif bir deprem ülkesi için doğru olmadığı da ivmelerdeki %100’lere varan artışlardan 
anlaşılmaktadır. 
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Şekil 2. Kalkan ve Gülkan (2004) tarafından geliştirilen zemin hareketi tahminlerinin Boore ve Atkinson (2008); 
Campbell and Bozorgina (2008) Chiou ve Youngs (2008) “Gelecek Jenerasyon İvme Azalım İlişkileri” ile 
karşılaştırılması (Erol Kalkan’ın kişisel internet sayfasından 2013 yılında alınmıştır) 

 

Şekil 3. Önemli depremlerin kaynak zonları ve merkez üsleri (Toksöz, 2004) 

Şekil 4. Konaktepe Barajı için önemli fay hatları üzerinde oluşabilecek Maksimum İnanılır Depreme göre 
hesaplanan pik yatay deprem ivmesinin mesafeyle değişimi (Toksöz, 2004). 
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Şekil 5. Kaya üzerinde probabilistik ve deterministik response spektra (İzmit Körfez Geçişi Deprem Mühendisliği 
Raporu, Ekim 2011) 

 
 

Sonuç olarak; barajı etkileyecek deprem ivmesi 1g’ye yaklaştırılmasının amacının derivasyon tünelleri 
boyları uzatıldığı zamanda karar verilen baraj gövdesi dolgu şevlerinin yatık tutulması ve baraj gövdesi 
kaya dolguları altında bırakılan alüvyonların kaldırılması kararlarının altını doldurmaya yönelik bir 
girişim olduğu değerlendirilmektedir. 

4. Gövde Kaya Dolgu Altında Kalan Alüvyonların Kazılması 

Gövde kabuk dolgular altındaki alüvyonları kazarak ulaştırmak için temel olarak 3 gerekçe kullanılmıştır. 
Baraj gövdesi kabuk dolgular altındaki alüvyonları kazmak için kullanılan teknik gerekçeler; 
• Baraj gövdesi altındaki alüvyonlar deprem etkisi altında sıvılaşabilir kaldırılmalıdır, 
• Baraj gövdesi altında alüvyonlar bırakıldığı taktirde deprem yükleri altında ortalaması %4 
maksimumu %7’yi aşkın deplasmanlar veya oturmalar olabilir, 
• Pressiyometre test sonuçları alüvyonun taşıma gücünü düşük göstermektedir dolayısıyla 
kazılması gerekir, 
Sıvılaşma ile ilgili olarak Ergun ve Çokça (2012) barajda az da olsa sıvılaşma riski bulunduğuna atıf 
yaparak bu değerlendirmeyi gerçekçi bulduklarını ortaya koymaktadırlar. Halbuki Kil çekirdek 
çukurunun ana kayaya kadar kazılması nedeniyle alüvyonun karakteristikleri görülmüştür (Şekil 6). SPT 
(Standart Penetrasyon Test) sonuçları düzeltmeden sonra 30 değerine çok yakın veya üzerindedir 
Marulanda (2009). Gevşek zeminler süreklilik arz etmemekte ve cepler halinde bulunmaktadır 
(Marulanda 2009; Yılmaz, 2013 ve 2014). Diğer taraftan ince ve gevşek zeminler cepler halinde 
olduklarından ve süreklilik arz etmediklerinden dolayı zeminde sıvılaşmaya yol açacak deformasyonlara 
yol açamazlar (Pyke, 2003 ve 2004). SPT değerlerinin 30 veya üzerinde olduğu zeminler için sıvılaşma 
olduğunu gösteren bir veri bulunmamaktadır (Youd et al., 2001). Gevşek zeminlerin cepler halinde 
bulunması ve SPT değerlerinin 30 civarında olması alüvyonun sıvılaşabilir olmadığını göstermektedir. 

Arazide yapılan ölçümlerde de kesme dalgası hızı 570 m/sn olarak belirlenmiştir (Marulanda, 2009). 
Andrus ve Stokoe (2000) sıvılaşabilir zeminlerde kesme dalgası hızı üst sınırının 215 m/sn olarak 
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vermektedir. Kesme dalgası hızı açısından da değerlendirildiğinde de Kiğı Barajı temelindeki alüvyonlar 
sıvılaşabilir değildir. 

Diğer yandan, gradasyon eğrilerinden alüvyonun üniformluk katsayısının 30 olarak belirlenmiştir 
(Marulanda, 2009). Bu değer alüvyonun iyi derecelenmiş olduğunu göstermektedir. İyi derecelenmiş 
bu alüvyon da Tsuchida (1970) tarafından verilen sıvılaşabilir zemin gradasyon eğri zarflarının dışına 
sarkmaktadır. Alüvyonun relatif yoğunluğu da %65-79 arasında tespit edilmiştir (Marulanda, 2009). 

Diğer yandan, Pyke (2004) alüvyon zeminlerde sıvılaşma hesabının üzerinde baraj olmadan boş alan 
için yapıldığını, alüvyonun üzerine barajın oturması halinde sıvılaşma ihtimalinin boş alan hesabına 
nazaran düştüğünü belirtmektedir. 

Bu çerçevede birkaç açıdan yapılan sıvılaşma tehlikesi değerlendirmesinde barajın davranışını 
etkileyecek sıvılaşma ihtimalinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda sıvılaşma riskine atıf 
yapılması alüvyonun kazılarak uzaklaştırılmasıyla yapılan uygulamaları haklı göstermeye yönelik bir 
işlem olarak dikkate alınmalıdır. 

 

 
Şekil 6. Kiğı Barajı mansap alüvyonunun yol gerekçesiyle kazılması (Söz konusu resimde alüvyonun ne kadar iyi 
olduğu kazı şevlerinin dikliğinden gayet net görünmektedir.) 

 
 

Ergun ve Çokça (2012, 2013) baraj gövdesi altında alüvyonlar bırakılırsa krette ortalama 
deplasmanların 7,7 metreyi bulabileceğini belirtmektedir. Aynı çalışmada, alüvyonlar kazılarak 
uzaklaştırıldığında krette ortalama oturmanın değişik hesaplamalara göre 6,7m ile 4,9 m arasında 
değişebileceğini ifade etmektedirler. 4,9 m’lik oturma dahi baraj yüksekliğinin %2,8’ine tekabül 
etmektedir. Ergun ve Çokça (2012, 2013) bu değerleri ampirik formüller ile karşılaştırmış ve makul 
bulmuşlardır. Bu doğrultuda alüvyonlar kaldırılsa bile mansap kaya dolgu şevinin biraz yatırılması 
gerektiğini tavsiye etmişlerdir. 

Ergun ve Çokça (2012 ve 2013) yapılan sonlu eleman modellemelerinden elde edilen sonuçlara dayalı 
olarak deprem yükleri altında alüvyonlar kazılmadan 12,6 metreye varan maksimum oturmaları 
gösteren hesapları normal kabul etmektedir. Bir başka deyişle kaya dolgu bir barajın deprem yükleri 
altında %7’yi aşacak oturmalar yapacağını makul kabul etmektedirler. Öncelikle şunu vurgulamak 
gerekir ki bahse konu bu modellemelerde kayma modülü gerçek değerin yaklaşık 1/5’i alınarak bu 
hesaplar yapılmış ve bu yüksek oturmalar bulunmuştur. Sıvılaşabilir alüvyona oturan bir zemin için bu 
değerlerin hesapla ortaya çıkabileceği düşünülse de alüvyonun sıvılaşmayacağı yukarıda gösterilmiştir. 
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Bu nedenle verilen bu oturma değerleri gerçekte barajların deprem yükleri altında gözlemlenen 
oturmalarından yaklaşık 10-15 kat fazladır. Bunun yanında, yazarlar ampirik formüller ile bulunan 
oturmalar karşılaştırıldığını ve hesapların doğruluğunun ampirik yaklaşımlarla da teyit edildiğini 
bildirmektedirler ki bu da mukayese yapılan veri tabanının dikkatli irdelenmediğini ortaya koymaktadır. 
Çünkü ampirik yöntemde kaya dolgu barajlara ait veriler kullanılmamıştır. Swaisgood’a (2003) ait 
ampirik yöntemin veri tabanında %1’in üzerinde oturma yapan hiçbir kaya dolgu baraj yoktur. 

Maksimum deprem ivmesi 2g’ye kadar olan yer hareketleri altında kaya dolgu barajların yüksekliğinin 
en fazla %0,8’i civarında oturacağı Ishihara (2010) tarafından verilen bir grafikle gösterilmiştir. 
ICOLD’un (2010) 141 nolu Bülteninde yer alan tabloda ise deprem yükleri altında hiçbir baraj, 
yüksekliğin %0,5’inden fazla oturma yapmamıştır. 

Bu kadar geniş bir tabana sahip Kiğı barajında, bu kadar sağlam bir alüvyonda, temel genişliğine oranla 
alüvyonun çok sığ kaldığı ve kayma dairelerinin hemen sağlam kayaya ulaşacağı bir ortamda, farklı 
oturmalara veya büyük oturmalara karşı son derece toleranslı olan kil çekirdekli kaya dolgu tipindeki 
bir yapıda taşıma gücü eksikliğinden bahsetmek mümkün değildir. Bu durum tamamen presiyometre 
test sonuçlarının hatalı değerlendirilmesinden kaynaklanan bir durumdur. 

Özet olarak; Kiğı Barajı inşaat alanı için hesaba esas deprem ivmesi en çok 0,5g civarında olmalıdır. Bu 
bağlamda gerek sıvılaşma gerek deprem yükleri altında beklenen oturmalar ve gerekse taşıma gücü 
açısından gövde kaya dolgular altında yer alan alüvyonların kazılmasının doğru olmadığı sonucuna 
varılabilir. 

5. Gövde Şev Eğimlerinin Artırılmasında Malzeme Parametrelerinin Etkisi 

Peck (1988) baraj dolgu şevlerinin emsal olacak yapılmış projelere bakılarak belirlendiğini ifade 
etmiştir. Bu amaçla Kiğı Barajı ile aynı depremselliğe sahip bölgelerde, Kiğı Barajında kullanılan kayadan 
daha zayıf kayalardan inşa edilmiş Keban ve Masjeed-e-Soleiman Barajına bakılabilir. İran’da inşa 
edilmiş olan Masjeed-e-Soleiman (Karun) Barajı 177m yüksekliğinde olup killi ve siltli bantlar içeren 
konglomera kaya dolgu kullanılarak inşa edilmiştir. Kiğı Barajıyla hemen hemen aynı depremselliğe 
sahip bu baraj, daha zayıf dolgu malzemesi kullanılarak inşa edildiği halde dolgu şevlerinin mansapta 1 
Düşey 1,75 Yatay, Membada ise 1 Düşey 2 Yatay olarak belirlenmiştir (Kang and Roh, 2001). 

Benzer şekilde Türkiye’den Keban Barajı, yine tek eksenli test sonuçları baz alındığında Kiğı Barajında 
kullanılan dolgu malzemesinden daha zayıf malzeme ile inşa edildiği halde, dolgu şevleri 1 Düşey 1.715 
Yatay dolgu eğimine sahiptir. Bunun yanında, Keban Barajı gövde kaya dolguları altındaki alüvyonlar da 
kazılmamıştır (Ebasco, 1965). Keban barajının serviste olduğu geçmiş 40 yıl boyunca birçok depremi 
yaşamasına rağmen stabilite açısından sorunsuz hizmet vermektedir. 

Andezit kaya dolgu malzemesi olarak mükemmel bir malzemedir (Marulanda, 2009). Türkiye’de kaya 
dolguya ait içsel sürtünme açısı Leps’in (1970) grafiği kullanılarak belirlenmektedir. Ancak bu grafikteki 
veriler üç eksenli testlerden elde edilmiştir. Oysaki barajlarda şevlerde iki doğrultuda birim 
deplasmanlar olacağından hesaplarda kullanılacak içsel sürtünme açısının Leps’in (1970) grafiğinde 
verilen değerlerden yaklaşık 3-4 derece fazla olacaktır (Tablo 1, Seed et al., 1985). 
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Tablo 1. Ortalama Kalitede Kaya Dolgunun İçsel Sürtünme Açısı 
Normal Pressure 

(psi) 
(Normal Basınç pound/inç^2) 

Friction Angle, Ø΄t* 
Degrees 

(İçsel Sürtünme Açısı) 

Friction Angle, Ø΄ps** 
Degrees 

(İçsel Sürtünme Açısı) 
2 53 57 
5 50.5 54 

10 48.5 52 
20 46.5 50 
50 44 47.5 

100 42 45.5 
200 39.5 43 
500 37.5 41 

*Leps (1970) 
** Seed et.al. (1985) tarafından tahmin edilen 
Ø΄t=Üç eksenli deformasyon altında ölçülen içsel sürtünme açısı 
Ø΄ps= Plain strain şartları altında beklenen içsel sürtünme açısı. 

 

Diğer yandan, Okomato’nun (2004) çok net olarak ortaya koyduğu gibi, son on yıllarda gelişen 
sıkıştırma tekniği sayesinde iyi sıkıştırılan kaya dolgu barajlarda içsel sürtünme açısı, Leps’in (1970) 
grafiğine göre yaklaşık 5 derece artış gösterebilmektedir. Baraj geoteknik mühendisi Marulanda’ya 
göre (2009) depremselliği çok daha yüksek bölgelerde hem de baraj kabuk dolguları altındaki 
alüvyonlar kaldırılmadan da çok dik dolgu şevleri yapılmaktadır. 

Ayrıca, deprem yükleri altında kaymaya karşı güvenlik sayısının 1’in altına düşmesi bir şev göçmesi 
anlamına gelmemektedir. Sadece dolgunun bir miktar deplasman yapacağını gösterir. Bu deplasman 
miktarı Newmark’ın (1965) geliştirdiği yaklaşımla veya Makdisi ve Seed’in (1978) Basitleştirilmiş Sismik 
Deplasman Metoduyla hesaplanabilir. Ancak bu hesaplarda deprem yükleri altında bulunacak 
deplasmanlar, normal teknikler kullanılarak inşa edilmişse Ishihara’nın (2010) işaret ettiği gibi baraj 
yüksekliğinin %0,8’ini geçmeyecektir. 

Özetlenecek olursa; çok daha zayıf kayalarda daha dik dolgu şevlerinin yapılması çok daha iyi 
sıkıştırarak kayma mukavemeti yüksek dolguların yapılmasıyla ve üç eksenli testlerden elde edilen içsel 
sürtünme açılarının düşük olmasıyla açıklanabilir. Eğer emsallerine göre daha yatık şevli dolgular 
hesapla ortaya çıkıyorsa dayanım parametrelerinin seçiminde veya hesapta bir hata olduğu sonucuna 
varılabilir. Diğer yandan alüvyonların sıvılaşma gerekçesiyle kaldırılmış olması da gövde şevlerinin 
dikleştirilmesini gerektirdiği halde bu yapılmamıştır. Bunun yanında, baraj dolgusu tamamlandıktan 
sonra gövde mansap dolgularına ek yaslama dolgu yapılarak gövde mansap şev eğimi tekrar 
yatırılmıştır ki bu da tamamen gereksiz yapılan bir harcama olarak değerlendirilmektedir. 

6. Artan Maliyetlerin Kiğı Barajının Rantabilitesi Üzerindeki Etkisi 

2011 Yılında yapılan keşif çalışmasında baraj inşaatının 2015 yılında tamamlanacağı öngörülmüştür. Bu 
kabule göre kalan işlere ait keşif yapılmıştır. 2011 sonrasına 2011 birim fiyatlarıyla kalan iş 850 Milyon 
TL olarak tespit edilmiştir. 2011 Yılı sonuna kadar yapılacak harcamayla beraber toplam harcamanın 
2011 fiyatlarıyla 2.125.528.917 TL olacağı tespit edilmiştir. Kamulaştırmaya harcanan paranın 2011 yılı 
fiyatlarıyla toplam bedeli 34.786.826 TL, %5 kontrollük hizmetleri karşılığı ise 63.776.446 TL olarak 
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alınmıştır. Bu çerçevede 2015 Yılı sonuna kadar yatırım dönemi faizleri hariç toplam harcama 
2.224.092.189 TL olarak hesap edilmiştir. Ocak 2011 dolar kuru dikkate alındığında Kiğı-Yedisu Yolu 
hariç baraja 1,41 Milyar dolar harcama yapıldığı hesap edilmiştir. 

Barajın tamamlanacağı kabul edilen 2015 yılıyla 2011 yılı arasında faiz %5 olarak alınmıştır. Bu 
çerçevede ana para+ yatırım dönemi faiz toplamı 2015 yılı sonu itibariyle 2011 yılı Ocak ayı fiyatlarıyla 
3.933.974.815 TL olarak hesap edilmiştir. Bunun dolar karşılığı ise 2.506.834.140 ABD doları olarak 
hesap edilebilir. Baraja faiz dahil yapılan harcamalar dikkate alındığında %9,5’lik Sosyal İskonto 
Oranıyla barajın rantabilitesi 0,124 olarak hesaplanmıştır (Tablo 2). 

Baraja 2015 yılı itibariyle yapılan yatırım olan 2,5 Milyar doların bugünkü en düşük faizle faiz gideri 
yaklaşık %6’dır. Bu oranla yıllık faiz gideri 150 Milyon dolar olarak hesaplanabilir. Barajın üreteceği 
enerji yaklaşık 477.679.440 kWh olarak hesaplanabilir (Yılmaz, 2014). Bu durumda yıllık enerji maliyeti 
31,40 dolar cent/kWh olmalıdır ki faiz giderini karşılayabilsin. Sadece faizi karşılayacak birim enerji 
maliyeti bile bugünkü barajlardan sağlanan elektrik bedelinin yaklaşık 4 katına eşittir. Bu birim maliyet 
içerisinde iletim bedelleri, KDV ve diğer giderler yoktur. 

7. Sonuçlar 

Kiğı barajı başta olmak üzere DSİ’nin pek çok barajında çok büyük maliyet artışları yaşanmaktadır. Bu 
artışlar barajların tamamlanma süresini artırmakta, yatırımın geri dönüşünü uzatmakta ve terörle 
mücadeleye vereceği katkıyı geciktirmektedir. Barajın gerçek maliyetlerle hesap edilen rantabilitesi 
0,124’tür. Tamamlanan projelerin pek çoğunda olduğu gibi Kiğı Barajı da yatırım döneminde yapılan 
ana para ve faiz harcamasının faizini dahi karşılayamamaktadır. 

Büyük mücadelelere rağmen Kiğı barajında yapılan bu yanlışlıklar düzeltilmediği için diğer barajlarda 
da aynı yanlışlıklar yaşanmaktadır. Kiğı barajında baraj tamamlandıktan sonra yapılan mansap 
dolgusuyla ilgili yanlış uygulama düzeltilmediği için Çetintepe Barajında da bu yanlış günümüzde, yani 
2022 yılında, tekrarlanmaktadır. Kiğı Barajı 2010 Yılı Kamu Net Borç Stoku’nun %1,2 sine ulaşan bir 
büyüklüğü temsil etmektedir. Ülkenin enerji ihtiyacının yaklaşık 1/600’ünü karşılayan böyle bir tesisin 
borç stoku üzerinde bu kadar büyük paya sahip olması mutlaka tartışılmalıdır. 
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Tablo 2. Kiğı Barajının 2011 Yılı Fiyatlarıyla Hazırlanmış Maliyetlerle Rantabilite Hesabı 
 

Sosyal İskonto Oranı %9,5 
 
 

Yıl 

Giderler (2011 Yılı fiyatlarıyla)  
 

Gelirler, TL 

Bugünkü Değer 

Proje Bedeli, TL 
(Faiz dahil) 

 
İşletme Bakım Gideri, TL 

 
Toplam Gider, TL 

 
Giderler 

 
Gelirler 

  
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 
5=(3)/1,095^n 

 
6=(4)/1,095^n 

1 32.883.860 0 32.883.860 0 30.030.922,27 - 
2 137.241.680 0 104.357.820 0 87.035.566,41 - 
3 328.738.850 0 191.497.170 0 145.854.556,96 - 
4 539.545.659 0 210.806.809 0 146.631.797,40 - 
5 741.638.350 0 202.092.691 0 128.374.868,56 - 
6 986.363.449 0 244.725.098 0 141.969.089,38 - 
7 1.205.546.067 0 219.182.618 0 116.120.066,70 - 
8 1.398.499.113 0 192.953.046 0 93.355.236,73 - 
9 1.566.623.401 0 168.124.288 0 74.285.386,15 - 

10 1.797.128.415 0 230.505.014 0 93.012.043,17 - 
11 2.039.107.822 0 241.979.408 0 89.170.889,38 - 
12 2.348.085.635 0 308.977.813 0 103.981.927,75 - 
13 2.474.085.635 0 126.000.000 0 38.724.604,94 - 
14 2.824.687.806 0 350.602.171 0 98.404.947,04 - 
15 3.192.820.085 0 368.132.279 0 94.360.908,12 - 
16 3.554.358.978 0 361.538.893 0 84.630.930,74 - 
17 3.933.974.815 8.477.120 379.615.838 84.771.200 81.152.947,28 18.122.090,92 
18  8.477.120 8.477.120 84.771.200 1.654.985,47 16.549.854,72 
19  8.477.120 8.477.120 84.771.200 1.511.402,26 15.114.022,58 
20  8.477.120 8.477.120 84.771.200 1.380.276,03 13.802.760,34 
21  8.477.120 8.477.120 84.771.200 1.260.526,06 12.605.260,59 
22  8.477.120 8.477.120 84.771.200 1.151.165,35 11.511.653,51 
23  8.477.120 8.477.120 84.771.200 1.051.292,56 10.512.925,58 
24  8.477.120 8.477.120 84.771.200 960.084,53 9.600.845,27 
25  8.477.120 8.477.120 84.771.200 876.789,52 8.767.895,23 
26  8.477.120 8.477.120 84.771.200 800.721,03 8.007.210,25 
27  8.477.120 8.477.120 84.771.200 731.252,08 7.312.520,78 
28  8.477.120 8.477.120 84.771.200 667.810,12 6.678.101,17 
29  8.477.120 8.477.120 84.771.200 609.872,25 6.098.722,53 
30  8.477.120 8.477.120 84.771.200 556.960,96 5.569.609,62 
31  8.477.120 8.477.120 84.771.200 508.640,15 5.086.401,47 
32  8.477.120 8.477.120 84.771.200 464.511,55 4.645.115,50 
33  8.477.120 8.477.120 84.771.200 424.211,46 4.242.114,61 
34  8.477.120 8.477.120 84.771.200 387.407,73 3.874.077,27 
35  8.477.120 8.477.120 84.771.200 353.797,01 3.537.970,11 
36  8.477.120 8.477.120 84.771.200 323.102,29 3.231.022,93 
37  8.477.120 8.477.120 84.771.200 295.070,59 2.950.705,88 
38  8.477.120 8.477.120 84.771.200 269.470,86 2.694.708,56 
39  8.477.120 8.477.120 84.771.200 246.092,11 2.460.921,06 
40  8.477.120 8.477.120 84.771.200 224.741,65 2.247.416,49 
41  8.477.120 8.477.120 84.771.200 205.243,52 2.052.435,15 
42  8.477.120 8.477.120 84.771.200 187.437,00 1.874.370,00 
43  8.477.120 8.477.120 84.771.200 171.175,34 1.711.753,43 
44  8.477.120 8.477.120 84.771.200 156.324,51 1.563.245,14 
45  8.477.120 8.477.120 84.771.200 142.762,11 1.427.621,13 
46  8.477.120 8.477.120 84.771.200 130.376,36 1.303.763,59 
47  8.477.120 8.477.120 84.771.200 119.065,17 1.190.651,68 
48  8.477.120 8.477.120 84.771.200 108.735,31 1.087.353,13 
49  8.477.120 8.477.120 84.771.200 99.301,66 993.016,56 
50  8.477.120 8.477.120 84.771.200 90.686,44 906.864,44 
51  8.477.120 8.477.120 84.771.200 82.818,67 828.186,70 
52  8.477.120 8.477.120 84.771.200 75.633,49 756.334,89 
53  8.477.120 8.477.120 84.771.200 69.071,68 690.716,79 
54  8.477.120 8.477.120 84.771.200 63.079,16 630.791,59 
55  8.477.120 8.477.120 84.771.200 57.606,54 576.065,38 
56  8.477.120 8.477.120 84.771.200 52.608,71 526.087,11 
57  8.477.120 8.477.120 84.771.200 48.044,48 480.444,85 
58  8.477.120 8.477.120 84.771.200 43.876,24 438.762,42 
59  8.477.120 8.477.120 84.771.200 40.069,63 400.696,27 
60  8.477.120 8.477.120 84.771.200 36.593,27 365.932,67 
61  8.477.120 8.477.120 84.771.200 33.418,51 334.185,08 
62  8.477.120 8.477.120 84.771.200 30.519,19 305.191,86 
63  8.477.120 8.477.120 84.771.200 27.871,40 278.714,02 
64  8.477.120 8.477.120 84.771.200 25.453,34 254.533,36 
65  8.477.120 8.477.120 84.771.200 23.245,06 232.450,55 
66  8.477.120 8.477.120 84.771.200 21.228,36 212.283,61 

     1.665.949.117,73 206.646.378,39 
       

     Toplam Gelir/Toplam Gider 0,12404123 
     Toplam Gelir-Toplam Gider 1.459.302.739,34 
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Özet 

Geçmişten günümüze su; canlılar için temel yaşam kaynağı olarak en önemli bir yere sahiptir. 
Günümüzde artan popülasyonlardan dolayı taşkın yatakları ve çevresinde kentleşmeler meydana 
gelmiştir. Taşkın yatakları ve çevresine yapılan bu kentleşmeler, olası bir taşkın durumunda maddi ve 
manevi zararlarla karşı karşıya kalmaktadır. Taşkın anında oluşabilecek bu kayıpları en aza indirmek 
amacıyla taşkının oluştuğu dere yataklarını ıslah etmek ve üzerinde bulanan sanat yapılarını 
düzenlemek gerekir. Gerekli düzenleme işlemlerini yapabilmek için taşkın anındaki su seviyesinin tespit 
edilmesi gerekmektedir. Su yüzeyi profillerinin hesaplanabilmesi için tahmin ve analizleri yapacak 
yazılımlar geliştirilmiştir. Yapılan çalışmada, Küçük Menderes Nehir’i taşkın yatağı olarak seçilip, 
belirlenen kesitlerde yapılan modelleme için HEC-RAS programı ile analiz yapılıp su yüzeyi 
seviyelerinden gözlemlenen verilerle taşkının yayıldığı alanlar belirlenmiştir. Oluşan taşkının, yayılmış 
olduğu alanların sonuçlarına göre taşkın yatağına yapılabilecek sanat yapıları ve ya dere ıslah 
çalışmalarıyla bu oluşabilecek zararların HEC-RAS paket programı ile en aza indirilebileceği 
gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Küçük Menderes Nehri, Taşkın Analizi, HEC-RAS. 
 
 

Küçük Menderes Rıver Flood Analysıs 

Abstract 

Water from past to present; It has had the most important place as the most basic source of life for 
human beings. Due to the increasing population growth in recent years, residential areas have been 
established in the floodplains. The settlements established in these floodplains result in loss of life and 
property when a flood occurs. In order to minimize these losses that may occur during floods, it is 
necessary to rehabilitate the stream beds where the flood occurred and to arrange the art structures 
on them. In order to make these arrangements, the water level during the flood must be determined. 
In order to calculate water surface levels, package programs have been developed to perform 
calculations and analyzes. In this study, the HEC-RAS package program was run in the modeling created 
with the sections taken after the Küçük Menderes River was selected as the floodplain, and the flood 
propagation areas were determined with the data obtained from the water surface profiles. According 
to the results of the flood spread areas, it has been observed that the damages that may occur with 

mailto:p%C4%B1nar.cavdar@idu.edu.tr


IES’22 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry 
October, 28-30, 2022 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey 
 

                                                                                                                                       103  

the art structures that can be made to the floodplain or the stream improvement works can be 
minimized with the HEC-RAS package program. 

Keywords; Küçük Menderes River, Flood Analysis, HEC-RAS. 
 
 

1. GİRİŞ 

Taşkın bir akarsu yatağının yağışlar ve ya akarsu yataklarına insanoğlunun müdahaleleriyle yetersiz 
kalıp yatağına sığmayıp taşmasına denir. Taşkınlar dünyada önemli olarak görülen doğal afetlerden 
biridir. Doğal afetlerin tam olarak önüne geçilmesi mümkün değildir ancak oluşabilecek zararları 
engelleyebilmek için çeşitli önlemler alarak maddi ve manevi kayıpların etkisi azaltılabilir.[1] 

DSİ’nin verilerine göre 1975-2010 yılları arasında 695 taşkın olayı yaşanmıştır.Meydana gelen taşkınlar 
sonucunda 634 can kaybı olmuştur. Tarım arazisi olarak 810.000 hektar alan maddi zarara uğramıştır. 
Ülke ekonomisi 3.717.000 dolar zarara uğratmıştır.[2] Meydana gelen bu taşkınlar 1940-2010 yılları 
arasında Şekil 1’de gösterilmiştir. Önlem olarak yapılan baraj, taşkın ıslah yapıları vb. taşkınlar 
engellenmeye çalışılmış olsa da plansız kentleşme, değişen iklim koşulları gibi sebeplerle bu çalışmalar 
yetersiz kalmıştır.[1] 

 

 
Şekil 1.Taşkın grafiği 

Taşkın ile mücadelede en önemli nokta su yüzeylerinin hesaplanması ve buna göre önlem almaktır. Su 
yüzeyi seviyelerinin tespiti için çeşitli paket programlar geliştirilmiştir. Bu programlardan biri de ABD 
Ordusu Mühendislik Birliği tarafından geliştirilmiş olan Hec-Ras paket programıdır.[1] 

 
 

2. HEC-RAS 

Hec-Ras paket programı hidrolik modelleme ve analiz yapabilmektedir. 

Bunlar; 

• Uniform akım modellemesi, 
• Uniform olmayan akım modellemesi, 
• Katı sediment modellemesi, 
• Su kalitesinin tespitini yapan çalışmalarıdır. (HEC User Guide, 2010). 
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Yukarıda belirtilen dört yöntem için de programa geometrik veriler tanımlanarak geometrik ve hidrolik 
analizler yapılabilmektedir.[3] 

- Hec-Ras ile çizim aşamaları başlıca şunlardır;
1. ‘Ras Mapper’ sekmesine tıklanır.
2. ‘Set Projection’ sekmesiyle dosyası ile Google Earth Koordinat dosyaları yüklenir.
3. Daha sonra ‘Create New Terrain’ sekmesine tıklanarak bölge ilgili Dijital Yükselti Modülü (DEM

uzantılı dosya) Hec-Ras programına yüklenir. ( Earth Search Data )
4. Yüklenen Dem dosyasının üzerine Rivers ,Bank Lines , Flow Path ve Cross Section çizilir.
5. Manning Katsayıları ve Debi değeri ‘Geometric Data’ arayüzüne girilerek program çalıştırılır.

3. YÖNTEM

Debi(n): Bir akışkanın aktığı bir kesitten birim zamanda geçen akışkan hacmidir. Q=V*A (1) denklemi ile 
ifade edilir.[4] 

Manning Katsayısı(n): 1890’da İrlandalı mühendis Robert Manning tarafında geliştirilen sıvıyı tamamen 
kapatmayan bir kanalda sıvının ortalama hızını tahmin eden ampirik bir formüldür.[4] 

(2) (3) 

Burada; 

V: Akarsuyun sahip olduğu hızı, 

R: Kanal kesitindeki hidrolik yarıçapı, 

A: Kanal kesitindeki ıslak alanı, 

P: Kanal kesitindeki ıslak çevreyi, 

J: Kanal taban hidrolik eğimini, 

n: Manning pürüzlülük katsayısını ifade etmektedir. [4] 

Manning Pürüzlülük Katsayısı (n) belirleme de ülkemizde kullanan yöntemlerden Cowan Metodu [5] 
Devlet Su İşleri’nin (DSİ) detaylı çalışma ve gözlemlerle ülkemizdeki akarsularda kullanılmaya daha 
uygun bir yöntem olduğu belirtilmiştir. [7] 

Cowan yöntemi W. Cowan tarafından 1956 yılında geliştirilmiş ve 1989 yılında ‘‘Amerika Birleşik 
Devletleri Jeoloji Araştırma Kurumu’’ (USGS)[6] tarafından modifiye edilmiştir. DSİ İhtisas Komisyonu 
tarafından ülkemiz için geliştirilen ‘‘Modifiye Cowan Metodu’’ Tablo 1’de gösterilmiştir. [7] 
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Tablo 1. Modifiye Cowan Metodu DSİ Formatı [7] 
 

 

Tablo 1.’de verilen   𝑎𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏𝑏𝑏; kanal zemin yapısına göre seçilen bir katsayıdır. 𝑎𝑎𝑎𝑎1; kanal şev yapısına göre 
seçilen düzeltme değeridir. 𝑎𝑎𝑎𝑎2; kanal enkesit durumuna göre seçilen katsayıdır. 𝑎𝑎𝑎𝑎3; kanaldaki engel 
büyüklüğünün kesit alanına oranına seçilen katsayıdır. 𝑎𝑎𝑎𝑎4; kanal bitki örtüsü yüksekliğine göre seçilen 
katsayıdır. m; kanal kıvrım uzunluğuna göre belirlenen katsayıdır.[7] 

 

 
4. ÇALIŞMA ALANI 

4.1 Selçuk 

Çalışma alanı olarak İzmir İli Selçuk İlçesi seçilmiştir. İzmir’in en güneyinde bulunan Selçuk, İzmir-Aydın 
karayolu üzerinde ve denize kıyısı olan bir ilçedir. İzmir’in merkezine 74 km uzaklıkta ve 277 km²’lik 
alana sahip olan Selçuk, merkez dahil 1 belde ve 9 köyden oluşmaktadır. (Wikipedia, 2022) 

İlçe’nin batısından akan Küçük Menderes Nehri geniş bir ovayı geçerek Ege Deniz’ine ulaşır. 
Yükseklikleri fazla olmayan Maden, Kayser ve Sarıkaya dağları ilçenin doğusunda, Bülbül Dağı ise 
güneyinde bulunur. Beş doğal göle (Gebekirse, Cevaşır, Çakal ve Kazan) sahip olan Selçuk’ta doğal 
yaşam alanı oluşmuş bununla birlikte çeşitli kuşların ve canlıların barınmasına olanak sağlayarak 
turizme katkı sağlamıştır. Yüz ölçümünün %52’lik kısmı Ormanlık alan olması ise ilçenin doğal 
zenginliğini oluşturmuştur. [9] 

Elde edilen verilere (2020) göre ilçenin toplam nüfusu 37.386 kişidir. Turizm’inde etkisiyle yaz aylarında 
küçük illerin nüfusunu aşar. 
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Şekil 2.Selçuk İlçesi Haritada Gösterimi 

Selçuk ilçesinin ekonomisini ana faaliyeti turizme dayalıdır daha sonra sırasıyla tarım ve hayvancılık 
gelmektedir. Zeytin, üzüm, narenciye (nar, mandalina, şeftali vb.) tarım faaliyetlerini oluşturur. 
Hayvancılıkta da en çok küçükbaş hayvancılık sonrada büyükbaş hayvanlık gelir. İlçede orta büyüklükte 
bir sanayi sitesi de bulunmaktadır.(Wikipedia, 2002 

Turizmin yüksek olmasının kültürel eserlerin ve mirasların bulunmasıdır. Selçuk ilçesindeki başlıca tarihi 
eserler Efes Antik Kenti(UNESCO Dünya Mirası), Artemis Tapınağı (Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri), 
Meryem Ana Kilisesi ve Evi, Saint Jean Kilisesi ve Mezarı, Selçuk (Ayasuluk) Kalesi, Bizans Su Kemerleri, 
Pollio Su Kemeri ve İsa Bey Camii’dir. (Wikipedia, 2022) 

4.2 Küçük Menderes Ovası 

Küçük Menderes Ovası, Ege Bölgesi’nin İzmir İli sınırlarında bulunan Aydın Dağlarının ve Bozdağlarının 
arasında oluşan Küçük Menderes Nehri’nin aktığı tektonik bir ovadır. 

Ege Denizi’nin kıyısından yaklaşık 100 km kadar içerilere ulaşan Küçük Menderes grabeni 1140 km² 
alana sahiptir. Küçük Menderes Ovası’nda yükselti batıdan doğru gidildikçe artmaktır. Ovanın 
güneyinde (Aydın Dağları) ve kuzeyinde (Bozdağlar) bulunan dağlar Menderes Masifine ait metamorfik 
kayaçlardan oluşur. Küçük Menderes Ovası adı verilen tektonik ova, birkaç ovanın (Torbalı Ovası, Selçuk 
Ovası, Kiraz Ovası, Ödemiş Ovası) birbiriyle kaynaşmamasından dolayı oluşur. Ovanın arasından akan 
Küçük Menderes Nehri ile Ege Denizi’ne ulaşır. Küçük Menderes Nehri’nin aktığı ovada çok sayıda göl 
ve bataklık bulunmakta olup bazıları bilinçli olarak kurutulmuş olsa da bazıları varlığını korumaktadır. 
(Wikipedia, 2022) 

 

Şekil 3.Küçük Menderes Ovası Tarım Alanın Dağılımı 

Günümüzde Küçük Menderes Havzası‟nda arazilerin önemli bir kısmını tarım alanları (% 53) ile orman 
(% 26,5), maki (% 7) alanları teşkil eder. Sahanın % 7’si antropojen etkiyi yansıtan degrade yüzeyler 
halindedir. Havzada yürütülen geleneksel hayvancılığı destekleme özelliğinden yoksun olan mera 
alanları ancak % 2,4‟lük bir oran oluşturur. Havzanın % 3,1’inde yerleşim, turizm, sanayi ve madencilik 
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faaliyetleri yürütülmekte iken % 0,8‟ini bataklık-kayalık-kumluk alanlar ve % 0,2’sini ise su yüzeyleri 
oluşturmaktadır gibidir. (Şekil- 3) [9] 

4.3 Küçük Menderes Nehri Çalışması 

Küçük Menderes’in yaklaşık 6.7 Km boyunca uzanan Belevi Mahallesinden geçen kolu üzerinden 
çalışma yapılmıştır. 

 

Şekil 4.Akım Kolunun Gösterimi 
 

Şekil 5. River Çizimi 

Dijital Yükselti Haritasının üzerine River Layer’ı ile akarsu yatağının çizimine başlanır. 
 

Şekil 6. Bank Lines , Flow Path ve Cross Section belirlenmiş olan akarsu yatağı boyunca çizilir. 
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Şekil 7. Google Map ile akarsu yatağının gösterimi yapılır. 
 

-Manning Katsayılarının Belirlenmesi 
 

Şekil 8.Küçük Menderes Nehri’nin Görüntüsü 
 

Genel olarak Havza durumu Şekil 6’da gösterildiği gibi olduğundan bütün kesitler için tek bir manning 
katsayısı belirlenip kesitlere atanmıştır. 

Bu çalışma manning katsayısı ‘Cowan Yöntemi’ ile hesaplanmıştır. Debi değeri olarak da Tarım ve 
Orman Bakanlığı’nın Su Yönetimi Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan ‘Küçük Menderes Havzası 
Taşkın Taşkın Yönetim Plan’ı çalışmasındaki verilere bakarak 07.02.1963 yılında gözlenmiş olan debi 
değeri seçilmiştir.[10] (Tablo 1.) 

Tablo 2. Manning Katsayılarının Belirlenmesi 
 

 

      
 

 
1.000 0.032 0.000 0.005 0.001 0.022 0.006 

 
 

Şekil 9. Kesitlere Manning Katsayılarının Girilmesi[3] 

Şekil 9’da görüldüğü üzere kesitlerin manning katsayıları Cowan Yöntemiyle belirmiştir. 
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‘Steady Flow Data’ kısmına gelerek Debi değerinin veri girişi yapılır. Taşkınları gözlemleyebilmek için 
Kritik Derinlik koşulu seçilir. Debi değeri olarak da Küçük Menderes Nehri’nde 07.02.1963 tarihinde 
gerçekleşmiş en yüksek değeri olan; 

Q(1963)= 693 m³/s değeri girilmiştir.[10] (Şekil 10) 
 

Şekil 10. Q(1963) ve Akım Koşulu[3] 
 

‘Run’ ile analize başlanır. Burada en önemli nokta girilen debi değerine kesitler oluşacak rejimlerin 
gözlemlenebilmesidir. Bazı önemli noktalar seçilerek analiz yapılır. 

Bu noktalar (Şekil 11); Akım Rejimi: Subcritical (Nehir Rejimi) , Supercritical (Sel Rejimi) , Mixed (Karışık) 

Akım rejimini havza durumuna bakarak nerelerde taşkın olabileceğini hesaplayabilmesi için karışık 
rejimde kullanılır. Böylece hangi kesitlerde bu durumun meydana geleceği gözlemlenir. 

 

Şekil 11. Analiz Yapılması[3] 
 

4.4 Enkesitler ve Taşkın Gözlemi 
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Şekil 12. Km:0+100.66-1+000.66 Enkesit görünümleri 

Şekil 12’de görüldüğü üzere Belevi Mahallesinin bulunduğu konumda (Şekil 16) kesitten su kotuna 
baktığımızda 4.78 m’ye ulaştığını görüyoruz. 

 

 

 

Şekil 13. Km:1+300.66-2+200.66 Enkesit Görünümleri 

Akarsu yatağında oluşan taşkınla birlikte su yüzeyinin ne kadar yükseldiği ve kesitlerin yetersiz kaldığı 
görülür. 
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Şekil 14. Km:2+500.66-3+700.66 Enkesit Görünümleri 
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Şekil 15. Km:4+000.66-6+700.66 Enkesit Görüntüleri 

Selçuk Yolu Caddesi ve Gebekirse Doğal Tabiat Parkı konumundaki enkesitte (Şekil 15) su seviyesinin 
3.72 m’yi bulduğu gözlemiştir. Şekil 15’da görüldüğü üzere taşkın ile akarsuyun yıkıcı etkisiyle karşı 
karşıya kalmıştır. 

 

Şekil 16. Su Yüzeyi Profili 

Akarsu yatağı boyunca meydana gelen su yüzeyi profiline (Şekil 16) bakarak enerjisinin ne kadar yüksek 
olduğunu görebiliriz(EG PF).Taşkın durumda enerjisi yüksek olan suyun seviyeleri arası farkın fazla 
olduğu noktalarda yüksek hıza ulaştığı ve yıkıcılığını arttırdığını söyleyebiliriz. 



IES’22 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry 
October, 28-30, 2022 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey 
 

                                                                                                                                       113  

 

 
 

Şekil 17. Kesitlerde Oluşan Su Derinliği 
 

Şekil 17’da Kesitler arasından geçen debiyi gözlemlediğimiz zaman su derinliğinin açık mavi ton ile koyu 
ton mavi arasında tonlamalar aldığının görüyoruz. Koyu tona gittikçe kesitten geçen su derinliğin 
arttığını belli başlı kesitlerde su derinliğinin 4 m’leri geçtiği görülüyor. 

 

Şekil 18. Hız Gözlemi 
 

Hec-Ras programı ile birlikte kesitlerden geçen hız değerleri hakkında bilgi sahibi olunabilir. Açık tonlar 
hızın kesitlerde yavaş olduğu, Koyu tonlar ise daha hızlı olduğunun bilgisini veriyor. 

Şekil 18’de Km:3+700.66-4+300.66 arasında hızın maksimum değeri olan 3.38 m/sn olarak hesapladığı 
görülüyor. 272.24 m su yüzeyi alanı ile yakınında bulunan Selçuk Yolu Caddesini ve Tarım arazilerinin 
su altında kaldığı görülüyor. 

Km:6+400.66-6+700.66 mesafeleri arasında (Tablo 3) Gebekirse Gölü Milli Parkı’nın olduğu kesitte 3.04 
m/sn hızına ulaşarak ikinci yüksek hız değerini ulaştığı görülüyor. ‘Kültür Ve Turizm Bakanlığı’ 
tarafından 2006 yılı ‘Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’ [11]ilan edilen Milli Park için sorun teşkil ettiği bu 
bölgede bulunan su kuşlarının ve diğer canlıların, taşkınla birlikte ciddi zararlara uğrayacağı görülüyor. 
Maddi ve Manevi olarak olumsuz etkilerinin olacağı Hec-Ras programı ile saptanmıştır. 
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m) ) ) ) ) ) 
Kesit No Başlangıca Mesafe (K Debi (m³/sn) Talveg Kotu (m) Su Yüzeyi Kotu (m Kritik Su Kotu (m Enerji Ç.Kotu(m Enerji Ç. Eğimi (m/m Hız (m/s) Kesit Su Alanı (m² Su Yüzü Genişliği (m) Froude Katsayısı 

1 0+100.66 693 4.8015 4.7718 4.0425 4.8609 0.000044 0 651.2044 488.5815 0 
2 0+400.66 693 3.9138 4.7157 4.8411 0.000048 0.9867 542.1218 329.472 0.35 
3 0+700.66 693 4.3989 4.4583 4.7949 0.000205 0.2376 339.328 315.2886 0.42 
4 1+000.66 693 3.6828 4.5936 4.7025 0.000041 0.9834 615.0771 465.2604 0.33 
5 1+300.66 693 3.0096 4.6101 4.6827 0.000024 1.1451 715.1474 404.5866 0.28 
6 1+600.66 693 3.1482 4.5243 4.6629 0.000078 1.815 514.0509 423.5484 0.49 
7 1+900.66 693 3.9138 4.5408 4.6299 0.000047 0.8613 639.8986 495 0.33 
8 2+200.66 693 4.3758 4.5276 4.6167 0.000043 0.3069 653.8202 495 0.25 
9 2+500.66 693 3.7719 4.4946 4.6002 0.00005 0.8943 602.47 453.7236 0.34 

10 2+800.66 693 2.5773 4.4451 4.5804 0.000056 1.9404 522.6441 340.3026 0.44 
11 3+100.66 693 2.2143 4.4979 4.5474 0.000016 1.1616 893.3903 495 0.24 
12 3+400.66 693 2.4156 4.4913 4.5408 0.000015 1.0659 896.841 495 0.23 
13 3+700.66 693 2.6367 3.9864 3.9864 4.4847 0.000283 3.3759 286.3861 272.2368 0.92 
14 4+000.66 693 2.3463 3.993 3.5211 4.1085 0.000068 1.947 574.1505 495 0.47 
15 4+300.66 693 2.8413 3.696 3.696 4.0425 0.000382 2.9172 328.5106 473.2596 0.99 
16 4+600.66 693 2.475 3.7983 3.3 3.9303 0.000078 1.7688 544.9422 495 0.48 
17 4+900.66 693 2.6202 3.7752 3.9072 0.000078 1.6302 543.4231 495 0.47 
18 5+200.66 693 2.6235 3.7917 3.8775 0.00004 1.1946 664.4847 479.1963 0.34 
19 5+500.66 693 2.6598 3.7719 3.861 0.000047 1.2276 639.1957 495 0.37 
20 5+800.66 693 2.5773 3.7686 3.8478 0.000031 1.0527 715.3674 495 0.3 
21 6+100.66 693 2.0328 3.7752 3.8313 0.000022 1.1418 814.946 501.369 0.27 
22 6+400.66 693 2.5641 3.432 3.432 3.7851 0.000413 3.0492 325.4867 466.5639 1.03 
23 6+700.66 693 3.1515 2.706 2.9733 3.6036 0.001736 2.97 206.0839 440.1573 1.01 

Tablo 3. Kesitlerde Yapılan Detaylı Hesaplar 

Hec-Ras programından alınan detaylı veri tablosuna bakarak (Tablo 3) 22 No’lu ve 23 No’lu kesitlerde 
Froude sayıları üzerinde yorumlanırsa Froude katsayısı 1’inde olduğunda bu kesitlerde ‘Sel Rejimi’ 
olduğu ve kanalın ‘S Tipi’ kanala dönüştüğü gözlemlenir. (Tablo 4) 

Tablo 4.Akım Rejiminin Sınıflandırılması[4] 

Diğer kesitlere (22. Ve 23. Dahil Değil) Tablo 4’de bakılınca Froude sayısının 1’den küçük çıkması ile 
kanalın ‘M Tipi’ kanal ve akımın ‘Nehir Rejimi’ olduğu görülür. Kanal kesitlerinden geçen debiye göre 
su yüzeyi genişliği ve kesitteki su alanına bakarak akarsu kanalında oluşan taşkın durumuna göre 
kanallar revize edilmelidir. Hec-Ras programında tekrar kontrol edilmelidir. 
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5. SONUÇ

Çalışma alanı olarak İzmir İli Selçuk İlçesi sınırları içerisinde bulunan Küçük Menderes Nehri seçilmiştir. 
Çalışmanın amacı; İzmir İli Selçuk İlçesi sınırları içerisinde yer alan Küçük Menderes Nehri 
güzergâhındaki tarım alanları ve turistik tesislerin taşkın zararlarından korunması için taşkın çalışması 
yerinde problemlerin tespitidir. 

Şekil 16’görüldüğü gibi Km:0+100.66-1+000.66 mesafeleri arasında Akarsu kesitinin yetersiz 
kalmasından dolayı Selçuk İlçesi sınırların bulunan Belevi Mahallesi’nin bir kısmı taşkına maruz 
kalmıştır. Belevi Mahallesi sakinleri ve turizm amaçları ile bu bölgede bulunan insanlar için sorun teşkil 
edecektir. 

Şekil 16’te göründüğü üzere Km:0+000-6+700.66 mesafeleri arasında Akarsu güzergahı boyunca 
havzada bulunan tarım arazileri sular altında kalmıştır. Elverişli toprakların su altında kalmasıyla tarım 
yapılamaz hale gelmiştir. Genel olarak taşkının oluştuğu alanın 475ha olduğu gözlenmiştir. Özellikle 
turizm ve tarım bakımından önemli olan Selçuk İli oluşacak böyle bir taşkında büyük zararlar alabileceği 
gözlenmiştir. 

Oluşan sonuçlara bakıldığında kesitlerin yetersiz kaldığı gözlenmiştir. Önlem alabilmek adına havzanın 
durumuna bakılarak akarsu kesitlerinin genişletilmesi ve taşkın kontrol kanalları yapılarak olası bir 
taşkın riskinde insan hayatını engelleyecek maddi ve manevi zararların meydana gelebilecek can 
kayıplarının önüne geçilmesi gerekmektedir. 
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Özet 
Yapay zeka teknikleri günümüzde teknolojinin gelişimiyle birlikte birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. 
Görüntü, ses, metin vb. birçok veri türünün işlenmesinde de yapay zeka tekniklerinden yararlanarak 
anlamlı sonuçlar üretilebilmektedir. Yapay Zekanın alt alanlarından biri olan Doğal Dil İşleme ile ses ve 
metin verileri bilgisayarlar için anlamlı hale getirilebilmektedir. Bunun sonucunda da dil çeviri, metin 
sınıflandırılma, yazım denetimi, chatbot gibi uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada iş tanımları, 
iş başlıkları, konum gibi verilerden oluşan veri seti kullanılmıştır. İnternet ortamından elde edilen iş 
ilanlarının sınıflandırılması için çeşitli makine öğrenmesi algoritmalarıyla sınıflandırıcı modeller 
oluşturulmuştur. Veri seti doğal dil işleme teknikleriyle ön işlemeden geçirilerek sınıflandırma öncesinde 
frekans tabanlı kelime temsil yöntemlerinden TF-IDF ve sinir ağı temelli kelime gömme yöntemlerinden 
word2Vec ve Doc2Vec ile vektörleştirilmiş sonrasında makine öğrenmesi algoritmalarıyla 
sınıflandırılmıştır. Modelin eğitilmesi için kullanılacak algoritmaların en optimum parametrelerini bulmak 
için GridSearchCV kullanılmıştır. Oluşturulan modellerin performans değerlendirmesinde farklı 
performans metriklerinden yararlanılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda en iyi doğruluk skoruna 
sahip algoritma seçilmiş ve kişilerin Bilişim sektöründe çalışabilecekleri alanları belirlenmesine yardımcı 
olunmuştur. Söz konusu çalışmada bulunan en iyi sınıflandırma algoritmasıyla çalışmak istenilen alan için 
edinilmesi gereken yetkinliklerin önerilmesine dayalı bir karar destek sistemi geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Makine Öğrenmesi; Doğal Dil İşleme; Yetkinlik Önerisi; Bilişim Kariyer İlanları 

Abstract 
Artificial intelligence techniques have begun to be used in many areas with the development of 
technology today. Image, sound, text, etc. In the processing of many data types, meaningful results can 
be produced by using artificial intelligence techniques. With Natural Language Processing, one of the sub-
fields of Artificial Intelligence, voice and text data can be made meaningful for computers. As a result, 
applications such as language translation, text classification, spell checking and chatbot are carried out. In 
this study, a data set consisting of data such as job descriptions, job titles and location was used. Classifier 
models were created with various machine learning algorithms for the classification of job postings 
obtained from the internet. The dataset was preprocessed with natural language processing techniques 
and vectorized with frequency based word representation methods TF-IDF and neural network based 
word embedding methods word2Vec and Doc2Vec before classification and then classified with machine 
algorithms. GridSearchCV was used to find the most optimal parameters of the algorithms to be used for 
training the model. Different performance metrics were used in the performance evaluation of the models 
created. In line with the purpose of the study, the algorithm with the best accuracy score was selected 
and it was helped to determine the areas where people can work in the IT sector. A decision support 
system has been developed based on the recommendation of the competencies to be acquired for the 
field in which you want to work with the best classification algorithm found in the aforementioned study. 

Keywords: Machine Learning; Natural Language Processing; Competence Proposal; IT Career Posts 
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1. GİRİŞ
Doğal Dil İşleme, insanların kendi aralarında kullandığı dili bilgisayar gibi makinelerin
anlayabileceği hale getirmektedir. Giderek gelişen ve insanı anlayan makinelerin daha zeki
olması insanın yaşam kalitesini yükselteceğinden, vazgeçilmez olması kaçınılmazdır. [1]
Doğal Dil İşleme birçok alanda kullanılmaktır. Bu alanlardan biri metin sınıflandırmadır.
Kullanılan metinlerde istenmeyen kelimeler, noktalama işaretlerinin kaldırılması, kelimelerin
eklerinden ayrılması gibi birçok şeyi Doğal Dil İşleme yöntemleriyle yaparız. Ön işlemden
geçirilen metinler kelime vektörleştirme teknikleriyle bilgisayarların anlayacağı hale
getirilmektedir. Bu çalışmada kullanılan veri setinde bulunan iş tanımları sınıflandırma için
kullanılacak metni temsil etmektedir. 17 kategori belirlenmiş ve bu kategorilere göre iş tanımı
verilen bir ilanın hangi kategoride yer aldığı tespit edilmektedir.  Aynı zamanda sadece başlığı
verilen bir iş kategorisi için gerekli olan yetkinliklerin önerilmesi hedeflenmiştir.
3. bölümde Metodolojiden bahsedilecektir. 4. bölümde uygulama ve bulgular yer almaktadır. 5.
bölüm ise sonuç ve tartışma kısımlarını içermektedir.

2. LİTERATÜR TARAMASI
Sharma, rastgele alınan veri bilimi alanındaki ilanlardan kelimenin isim olup olmamasını göz
önünde bulundurarak yetkinlik çıkarımı yapmıştır. Oluşan veri seti manuel olarak
yetenek/yetenek değil şeklinde etiketlemiş ve eğitmiştir. LSTM ve Word Embedding(Word2Vec)
kullanarak eğittiği modelin başarı oranı  %68’tir. LSTM ve Word Embedding kullanarak da başarı
oranını %76’ya çıkarmıştır [2]. Bal ve ark., kariyer.net ilanlarından toplanan iş ilanlarından ve
özgeçmişlerden doğal dil işleme yöntemleri ile bilgi çıkarımı gerçekleştirilip, elde edinilen
bilgilerin eşleştirilmesi yapılarak en uygun adayın ve en uygun iş ilanının adaya/işverene
sunulmasına yönelik bir sistem geliştirmişlerdir. Çalışmada ontoloji ve semantik webden
yararlanılmıştır. %71 oranında başarı elde etmişlerdir [3]. Başarslan ve Kayaalp, Kotzias
tarafından etiketlenen IMDB'den filmlerle ilgili kullanıcı incelemeleri ve  Twitter API kullanılarak
toplanan kullanıcıların 2019 yılında sağlık konulu İngilizce tweet'leri üzerinde duygu analizi
gerçekleştirmişlerdir. Farklı algoritmalarla farklı kelime vektörleştirme tekniklerini kullanarak
modellerin başarı yüzdelerini karşılaştırmışlardır. Deneysel sonuçlara göre Yapay Sinir Ağı,
diğerlerine göre her iki veri setinde de en iyi doğruluk performansına sahip olmuştur. Twitter
veri seti üzerinde en yüksek %86, IMDB veri seti üzerinde ise en yüksek %96 oranında başarı elde
etmişlerdir [4].

3. METODOLOJİ
Bu bölüm içerisinde veri seti hazırlama adımları, kelime vektörleştirme yöntemleri, sınıflandırma
algoritmaları ve performans metrikleri açıklanacaktır.

3.1 Veri Seti 
Çalışmada kullanılan veri seti Kaggle platformunda bulunan açık kaynaklı veri setinden alınan 
2000 adet veriden ve web kazıma teknikleri ile internet ortamındaki bir iş ilan sitesinden elden 
edilen yaklaşık olarak 800 adet iş ilanının birleşiminden oluşmaktadır. Toplamda 2823 satır ve 2 
sütundan oluşan veri setinde iş ilanların başlıkları bir sütunu iş ilanlarının tanım ve 
gereksinimlerin yazılı olduğu metinler de diğer bir sütunu oluşturmaktadır.  

 3.1.1 Ön işleme 
Veri temizleme, eksik verilerin tamamlanması, aykırı değerlerin teşhis edilmesi amacıyla 
gürültünün düzeltilmesi ve verilerdeki tutarsızlıkların giderilmesi gibi işlemleri 
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gerektirmektedir.[5] Veri seti temizlendikten sonra metin temizle adımlarının gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. Python’da bulunan NLTK kütüphanesinin “stopwords” modülü ile durdurma 
kelimelerin silinmesi, noktalama işaretlerinin kaldırılması, “stem” modülü ile birlikte de kelime 
kökünün bulunması gibi işlemler yapılabilmektedir. Aynı kategoride bulunması gereken ilan 
başlıklarında isim farklılıkları düzeltildi ve son olarak 17 kategori oluşturuldu. Scikit-Learn 
kütüphanesinde bulunan Label Encoder modülü ile kategoriler etiketlendi. Şekil 1’de 
etiketlenmiş ilan başlıkları görülmektedir. 

Şekil 1. Etiketlenmiş İlanlar 

3.2 Kelime Temsil Teknikleri 
Kelime temsili, etiketlenmemiş büyük bütünceden elde edilen hem semantik hem de sözdizimsel 
anlamları gömerek kelimelerin gerçek değerli vektör temsili anlamına gelmektedir. Semantik 
analiz ve bilgi çıkarımı dahil olmak üzere modern doğal dil işleme (NLP) alanlarında yaygın olarak 
kullanılan güçlü bir araçtır [6][7]. Bu çalışmada geleneksel yöntemlerden biri olan TF-IDF ve son 
zamanlarda yaygın olarak kullanılmaya başlayan sinir ağı tabanlı Word2Vec ve Doc2Vec 
yöntemlerinden yararlanılmıştır.  

3.2.1 Terim Frekansı-Ters Doküman Frekansı (Term Frequency Inverse Document 
Frequency,TF-IDF) 
Temel olarak, TF-IDF, belirli bir belgede kelimelerin göreceli sıklığını, bu kelimenin tüm veri seti 
üzerindeki tersine oranına göre belirleyerek çalışır. Sezgisel olarak, bu hesaplama, belirli bir 
kelimenin belirli bir belge ile ne kadar alakalı olduğunu belirler [8]. TF-IDF kelimelerin 
birbirlerinden bağımsız olduğunu kabul etmekte ve kelimeler arasındaki anlamsal ilişkiyi ifade 
edememektedir.  [9] 

𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇(𝑡𝑡, 𝑑𝑑,𝐼𝐼) = 𝑇𝑇𝑇𝑇(𝑡𝑡, 𝑑𝑑) ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇(𝑡𝑡,𝐼𝐼) (1) 

𝑇𝑇𝑇𝑇(𝑡𝑡, 𝑑𝑑) = log(1 +𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑡𝑡, 𝑑𝑑))  (2) 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇(𝑡𝑡,𝐼𝐼) = log( 𝑁𝑁
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑑𝑑∈D:t∈d ) (3) 

Burada frekans(t,d) kelime t’nin d.dokümanda kaç kez geçtiği bilgisidir; say(d∈D:t∈d) ifadesi ise 
kelime t’nin D derlemini oluşturan dokümanlardan kaç tanesinde barındırıldığı bilgisidir [9]. 
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3.2.2 Word2Vec 
Word2Vec kelimeler arasındaki uzaklığı vektörel olarak hesaplamanızı sağlayan bir modeldir. Bu 
vektörel yapının içerisinde bulunan modüller ile bir kelimeye en yakın kelimeleri 
listelenebilmektedir. Word2Vec modeli Mikolov ve arkadaşları tarafından 2013 yılında 
önerilmiştir [10]. Word2Vec, kelimeleri vektör uzayında ifade etmeye çalışan gözetimsiz (no 
labels) ve tahmin temelli (prediction-based) bir modeldir. 2 çeşit yöntemi vardır: Birincisi CBOW 
(Continous Bag of Words), İkincisi ise  Skip-Gram yöntemidir. 2 yöntem de genel olarak birbirine 
benzemektedir. Şekil 1’de CBOW ve Skip-gram modelleri temsil edilmektedir.  

Continuous Bag of Words: CBOW modelinde pencere boyutu merkezinde olmayan kelimeler 
girdi olarak alınıp, merkezinde olan kelimeler çıktı olarak tahmin edilmeye çalışılmaktadır.  
Word2Vec, girdi olarak liste tipindeki verileri alır [11]. 

Skip Gram: Skip Gram modelinde pencere boyutu merkezinde olan kelimeler girdi olarak alınıp, 
merkezinde olmayan kelimeler çıktı olarak tahmin edilmeye çalışılmaktadır [11]. 
Word2Vec modelinin alabileceği parametreler vardır. Bunlar şu şekildedir: 

• Sentences: model için hazırlanmış kelime listesidir.
• Size: Kelime vektörlerinin boyutunu ifade eder.
• Window: Bir cümle içindeki mevcut ve tahmin edilen kelime arasındaki maksimum

mesafedir.
• Min_count: Belirtilen değerden daha düşük frekanstaki tüm kelimeler yok sayılır.
• Sg: Skip-gram yöntemi için 1, CBOW yöntemi için 0 değeri kullanılır.
• Alpha: Başlangıç öğrenme oranıdır.

3.2.3 Doc2Vec 
Doc2Vec modeli Word2Vec modelinin derlemdeki her bir belge için uygulanması ile ortaya 
çıkmıştır. Bu şekilde her bir belge için kelimelerin sayılarla temsil edildiği vektörler elde 
edilebilmektedir. Dağıtılmış Bellek (DM) öğrenme modeli Word2Vec modelindeki CBOW’a 
karşılık gelmektedir, Dağıtılmış sözcük torbası (DBoW) ise Skip-gram’a karşılık gelmektedir. [9] 

3.3 Sınıflandırma Algoritmaları 
Sınıflandırma modeli bir nesnenin hangi kategoriye ait olduğunu tanımlar. Herhangi bir 
problemin sınıflandırılmasında kullanıldığı gibi metinlerin sınıflandırılmasında Doğal Dil İşleme 
teknikleriyle birlikte kullanılmaktadır. Bu bölümde, çalışmada kullanılan sınıflandırma 
algoritmaları açıklanacaktır. Destek Vektör Makineleri’nin (SVM) orijinal versiyonu 1963'te 
Vapnik ve Chervonenkis tarafından geliştirilmiştir [12][13]. Algoritma, bir düzlem üzerine 
yerleştirilmiş noktaları ayırmak için bir doğru çizer. Bu doğrunun, iki sınıfın noktaları için de 
maksimum uzaklıkta olmasını amaçlar [14]. Rastgele Orman (RF) 2001 yılında Breiman 
tarafından geliştirilmiştir [15]. Rastgele Orman temelde Karar Ağaçları modelini kullanan 
Rastgele Orman modeli Karar Ağaçlarının aşırı öğrenme(overfitting) problemine veri setinden 
rastgele alt gruplar seçerek bir çözüm getirmiştir. Eğer problem regresyonsa karar ağaçlarının 
tahminlerinin ortalamasını, problem sınıflandırmaysa tahminler arasında en çok oy alanı 
seçmektedir.[16]  
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 Şekil 2. SVM [14]  Şekil 3. Rastgele Orman [17] 

Lojistik Regresyon (LR), 1958'de istatistikçi David Cox tarafından tanıtıldı ve geliştirildi [13]. 
Lojistik regresyonun, lineer regresyon ile arasındaki en büyük farkı iki sınıfı birbirinden ayıracak 
çizgiyi nasıl uyguladığıdır. Lineer regresyon, optimum çizgiyi çizmek için “En Küçük Kareler 
Yöntemi” (Least Squares) kullanırken, lojistik regresyon “Maksimum Olabilirlik” (Maximum 
Likelihood) kullanır. Lojistik regresyon, sınıflandırma yapmak için Sigmoid (Lojistik) Fonksiyonu 
kullanır. Sigmoid fonksiyonu “S” şeklinde bir eğridir [18]. Aşırı Gradyan Arttırma (eXtreme 
Gradient Boosting- XGBoost) Karar Ağacı tabanlı bir algoritmadır. Gradient Boosting 
algoritmasının çeşitli düzenlemeler ile optimize edilmiş yüksek performanslı halidir. Tianqi Chen 
ve Carlos Guestrin’in 2016 yılında yayınladıkları bir makale tanıtılmıştır.  Hafif Gradyan Arttırma 
Makineleri (Light GBM) Microsoft DMTK (Distributed Machine Learning Toolkit) projesi 
kapsamında 2017 yılında geliştirilmiş gradyan arttırma ve aynı zamanda yine ağaç tabanlı bir 
algoritmadır. Karar ağaçları öğreniminde seviye odaklı (level-wise or depth-wise) veya yaprak 
odaklı(leaf-wise) olarak iki strateji kullanılabilir. Seviye odaklı stratejide ağaç büyürken ağacın 
dengesi korunur. Yaprak odaklı stratejide ise kaybı azaltan yapraklardan bölünme işlemi devam 
eder. LightGBM bu özelliği sayesinde diğer boosting algoritmalarından ayrılmaktadır [19]. 

3.4 Hiperparametre Optimizasyonu (Hyperparameters Tuning ) 
Makine öğrenmesi algoritmalarında tahmin performansını arttırmak için modellerin 
parametrelerinin en optimum değere sahip olması gerekmektedir. Optimum parametreler 
manuel olarak deneme yanılma yöntemiyle de bulunabileceği gibi bu yöntem kullanışlı değildir. 
Otomatik olarak bu işlemi yapan teknikler mevcuttur. Bu çalışmada kullanılan GridSearchCV bu 
yöntemlerden bir tanesidir. Modelde denenmesi istenen hiperparametreler ve değerleri için 
bütün kombinasyonlar ile ayrı ayrı model kurulur ve belirtilen metriğe göre en başarılı 
hiperparametre seti belirlenir. 

4. Uygulama ve Bulgular
Bu çalışmada iş ilanlarının sınıflandırılması için Destek Vektör Makineleri, Lojistik Regresyon,
Rastgele Orman, XGBoost ve Light GBM algoritmalarıyla modeller kurulmuştur. Bu
algoritmaların analiz edeceği metin iş ilanlarının tanımlarından oluşmaktadır. Metinler
yukarıdaki bölümlerde bahsedilen nltk kütüphanesindeki temizleme teknikleri ve TF-IDF,
Word2Vec, Doc2Vec vektörleştirme yöntemleri ile birlikte modeller için hazır hale getirilmiştir.
Her algoritma için bütün teknikler ayrı ayrı denenmiş ve performansları doğruluk
değeri(accuracy) ve f1 skorlama yöntemleriyle ölçülmüştür. Bunun yanısıra 10 kat çapraz
doğrulama kullanıldığında ve kullanılmadığındaki performansları da karşılaştırılmıştır. Çapraz
doğrulama (k-fold cross validation) sınıflandırma modellerinin değerlendirilmesi ve modelin
eğitilmesi için veri setini parçalara ayırma yöntemlerinden biridir. Performans ölçümlerine göre
en yüksek skora sahip algoritma seçilmiş ve bu algoritma ile kurulan modelin performansını
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arttırmak amacıyla hiperparametre optimizasyonu uygulanmıştır. Optimum parametrelerin elde 
edilmesiyle Destek Vektör Makineleri algoritmasında bu parametreler kullanılarak skorun 
arttırılması hedeflenmiştir. Şekil 4’te 10 kat çapraz doğrulama kullanılarak ölçülen performans 
metrikleri gösterilmiştir. Şekil 5’te çapraz doğrulama kullanılmadan ölçülen skorlar 
gösterilmiştir. 

  Şekil 4.  Çapraz Doğrulama ile Ölçülen Skorlar   Şekil 5. Çapraz Doğrulamasız Ölçülen Skorlar 

Veri setinin nispeten küçük olması sebebiyle çapraz doğrulamanın model performanslarına çok 
etki etmediği gözlemlenmiştir. Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3’te  rastgele olarak %80 eğitim, %20 
test olarak bölünen ve TF-IDF, Word2Vec, Doc2Vec ile vektörleştirilen veri setinin sınıflandırma 
algoritmalarıyla eğitilmesiyle test verileri üzerindeki performans değerlendirmeleri 
gösterilmiştir. 

Tablo 1. TF-IDF ile Elde Edilen Skorlar 

Tablo 2. Word2Vec ile Elde Edilen Skorlar 

Accuracy Precision Recall F1_score 
SVM-Word2Vec 0.73 0.73 0.72 0.72 
RF-WordVec 0.73 0.74 0.70 0.71 
LR-Word2Vec 0.73 0.74 0.71 0.72 
XGBoost-Word2Vec 0.70 0.71 0.66 0.68 
LightGBM-Word2Vec 0.70 0.69 0.71 0.69 

Tablo 3. Doc2Vec ile Elde Edilen Skorlar 

Accuracy precision recall F1_score 
SVM-TFIDF 0.81 0.84 0.83 0.83 
RF-TFIDF 0.78 0.80 0.77 0.78 
LR-TFIDF 0.78 0.83 0.75 0.77 
XGBoost-TFIDF 0.77 0.80 0.78 0.78 
LightGBM-TFIDF 0.79 0.81 0.79 0.80 

Accuracy precision recall F1_score 
SVM-Doc2Vec 0.53 0.51 0.52 0.51 
RF-Doc2Vec 0.52 0.63 0.44 0.48 
LR-Doc2Vec 0.58 0.57 0.57 0.57 
XGBoost-Doc2Vec 0.52 0.58 0.45 0.49 
LightGBM-Doc2Vec 0.51 0.55 0.50 0.50 
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En yüksek performansa sahip olan Destek Vektör Makineleri modelinin daha önce görmediği test 
verileri kullanılarak Şekil 6’daki iş tanımının hangi kategoriye ait olduğu Şekil 7’de görüldüğü gibi 
tespit edilmiştir.   

Şekil 6. İş Tanımı 

Şekil 7. İlgili Kategoriler 

Bir ilanın tanımında geçen anahtar kelimeler benzer başka bir ilan başlığı altında da 
kullanılabildiği için sırasıyla en yakın 4 kategori listelenmektedir. Çalışmanın amaçlarından bir 
diğeri belirtilen kategorideki ilgili yetkinliklerin önerilmesiydi. Şekil 8’de kullanıcının girdiği 
kategori ile ilgili en yüksek ağırlığa sahip öznitelikler Şekil 9’da listelenmiştir.  

 Şekil 8. Belirtilen Kategori     Şekil 9. İlgili Yetkinlikler 



Yapay Zekâ Yöntemleriyle Bilişim Kariyer İlanları Üzerinden Yetkinlik Öneri Sistemi Geliştirilmesi 

IES’22 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry 
October, 28-30, 2022 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey 

5. SONUÇ ve TARTIŞMA
Kullanılan tekniklerin sonucunda en yüksek performans metriğine sahip algoritma %83 ile SVM
olarak gözlemlenmiştir. Bu algoritma ile tanımı verilen bir ilanın hangi kategoriler için
yazılabileceği tahmin edilmiştir. Ayrıca istenilen herhangi bir kategori için ilgili yetkinliklerin
belirlenmesi sağlanmıştır.  Burada yapılmak istenen, özgeçmişini yükleyen bir adayın hangi
alanlarda çalışabileceğini önermek ve bunun yanısıra sahip olduğu yetkinliklerin dışında çalışmak
istediği farklı alanlar için edinmesi gereken yetkinliklerin önerilmesidir. Bu çalışma ile birlikte de
altyapı hazırlanmıştır. Gelecek çalışmalarda herkesin kullanabileceği bir web site aracılığıyla
amacına hizmet etmesi hedeflenmektedir. Ayrıca veri setinde kullanılan gerçek verilerin sayısını
arttırarak performansın da arttırılması ve daha uygun önerilerin yapılabilmesi amaçlanmaktadır.
Kişinin özgeçmişe göre hangi alanlarda çalışabileceğinin önerilmesinde daha uygun sonuçların
belirlenmesi için iş tanımından farklı kriterler çıkarıp model için önemli hale getirilebilir. Örneğin
tecrübe, dil bilgisi gibi özellikler bu çalışmada ön plana çıkarılmamıştır. Bu ve benzeri
geliştirmeler ile daha yüksek skorlar elde edilebilir ve kişiselleştirilmiş ilanlar önerilebilir.
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CNN Tabanlı Yoga Pozu Sınıflandırmasında Aktivasyon Fonksiyonu 
Karşılaştırması 
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Özet 
Evrişimsel sinir ağları, bir girdi, bir ya da daha fazla gizli ve bir çıktı katmanından oluşan, katmanlardaki her 
düğümün birbirine ilgili bir ağırlık ile bağlı olduğu bir derin öğrenme metodudur. Her düğümün çıktısı, 
aktivasyon fonksiyonu tarafından belirlenen bir eşik değeri ile karşılaştırılır ve bir sonraki katmana etkisi 
belirlenir. Aktivasyon fonksiyonu, sinir ağlarının kesinlik ölçütünü iyileştirmek için doğrusal olmayan ifade 
yeteneği kazandırmayı amaçlar. Bu çalışmada, yoga pozu sınıflandırma probleminin CNN tabanlı 
çözümünde aktivasyon fonksiyonlarının zaman ve kesinlik açısından karşılaştırması yapılmıştır. Yoga 
modern hayat şartlarında stres yönetimi için bir çok insanın başvurduğu bir egzersizdir. Özellikle fotoğraf 
ve video yardımıyla pratik yapan insanlar, pozları doğru yapıp yapmadıkları konusunda yardıma ihtiyaç 
duyabilmektedir. Bu nedenle, uygulanan pozun hangi sınıfa ait olduğunu belirtecek sistemlere ihtiyaç 
duyulmaktadır. Çalışma kapsamında 988 görüntü ve 5 sınıftan oluşan bir veriseti kullanılmıştır. Diğer bütün 
parametre ve katmanları sabit tutularak ReLU, Leaky ReLU ve Tanh aktivasyon fonksiyonları zaman ve 
kesinlik açısından karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre en hızlı ve en iyi sonuçları elde eden metot 
ReLU olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Makine öğrenmesi, Derin öğrenme, Görüntü sınıflandırma, Aktivasyon fonksiyonu, 
ESA 

Abstract 
A convolutional neural network is a deep learning method consisting of one input, one or more hidden, 
and one output layer, in which each node in the layers is connected to each other with a related weight. 
The output of each node is compared with a threshold value determined by the activation function and 
its effect on the next layer is determined. The activation function aims to provide nonlinear expression 
capability to improve the accuracy criterion of neural networks. In this study, several activation functions 
for the CNN-based solution of the yoga pose classification problem are compared in terms of time and 
precision. Yoga is an exercise that many people resort to for stress management in modern lifestyle 
conditions. Especially people who practice with the help of images and videos may need help on whether 
they are performing the poses correctly. To this end, systems are needed to indicate which class the 
performed pose belongs to. Within the scope of this study, a dataset consisting of 988 images and 5 
classes is used. ReLU, Leaky ReLU, and Tanh activation functions are compared in terms of time and 
accuracy, keeping all other parameters and layers constant. According to the results obtained, the fastest 
and the most accurate activation function is determined as the ReLU function. 

Keywords: Machine learning, Deep learning, Image classification, Activation function, CNN 
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1. GİRİŞ
Görüntü sınıflandırma bir görüntüye etiket ya da sınıf atama, görüntüyü kategorize etme
problemidir. Gözetimli (supervised) ve gözetimsiz (unsupervised) öğrenme gibi yöntemlerle
çözüme ulaştırılabilir. Evrişimsel sinir ağları (ESA) [1, 2, 3], yapay sinir ağları, destek vektör
makineleri ve K-en yakın komşu bu alanda en sık kullanılan yöntemlerdendir. Otonom araçlar,
otomatik görüntü organizasyonu, görsel arama, sosyal ağlarda görüntü ve yüz tanıma gibi pek
çok kullanım alanına sahip olduğundan bilgisayarla görü alanında büyük öneme sahip bir
konudur.

Görüntü sınıflandırma son zamanlarda yoga pozu sınıflandırma alanında da kullanılmaya 
başlamıştır. Yoga günümüzde her yaştan insanın fiziksel ve zihinsel faydaları nedeniyle 
başvurduğu 5000 yıllık bir aktivitedir [4, 5]. Özellikle COVID pandemisi döneminde evde video 
izleyerek pratik yapmak yaygınlaşmıştır. Fakat pozların doğru yapılamaması fiziksel sorunlara 
neden olabileceğinden, bir eğitmene ulaşmanın mümkün olmadığı durumlarda pozun doğru 
yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için bir araca ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, görüntü 
sınıflandırma yöntemleri yoga pozu sınıflandırma problemine uygulanmaya başlamıştır. 

Yoga pozu sınıflandırma çalışmaları aşağıdaki gibi özetlenebilir. Kothari [4] yoga pozu 
sınıflandırma konusunu ve kullanılan derin öğrenme tabanlı çözümleri ele aldığı bir tez yazmıştır. 
Garg ve arkadaşları [5] yoga pozlarını ilk önce iskeletleştirmiş ve farklı derin öğrenme 
metotlarının iskeletleştirilmiş ve iskeletleştirilmemiş görüntüler üzerindeki etkisini incelemiştir. 
Sonuç olarak iskeletleştirme yapılan görüntülerin daha iyi performans gösterdiği bulunmuş ve 
%99,62 doğruluk oranına ulaşmıştır. Chaudhari ve arkadaşları [6] insan eklem yerlerinin 
lokalizasyonunu ESA tabanlı bir metot ile birleştirerek %95 doğruluk oranı ile pozlardaki hataları 
bulabilmiştir. Palanimeera ve Ponmozhi [7] de iskeletleştirmeden yararlanmış ve lojistik 
regresyon, destek vektör makineleri, naïve Bayes ve KNN algoritmalarını karşılaştırmış, KNN 
algoritması ile %99 doğruluk oranına ulaşmıştır. Son olarak Verma ve arkadaşları [8] var olan 
insan pozu kestirimi veri setlerinin yeterince zorlayıcı olmaması sebebiyle Yoga 82 ismiyle bir 
yoga pozu veri seti yayınlamıştır. Bu veri seti 82 sınıftan ve karmaşık pozlardan oluşmaktadır. 
Veri seti; vücut pozisyonu, pozisyondaki varyasyon ve poz adını ile üç seviyeli bir hiyerarşi 
içermektedir. 

Görüntü sınıflandırma ve yoga pozu sınıflandırma alanlarında ESA sıklıkla kullanılmakta ve 
başarılı sonuçlar elde edilmektedir. ESA görüntüden özellik çıkarma adımını atlayarak bu işlemi 
görüntüler ile filtreleri evrişim işlemine tabi tutarak elde eder. Evrişim adımından sonra, bir 
katmandaki nöronların bir sonraki katmana etkisi aktivasyon fonksiyonu ile belirlenir. Bu çalışma 
kapsamında ESA tabanlı bir algoritmada kullanılan farklı aktivasyon fonksiyonlarının yoga pozu 
sınıflandırma problemine etkisi incelenmiştir. Bu kapsamda ReLU, Leaky ReLU ve tanh 
fonksiyonları karşılaştırılmış, zaman ve doğruluk oranı açısından ReLU fonksiyonunun 
diğerlerinden daha iyi sonuçlar elde ettiği görülmüştür. 

Çalışma şu şekilde organize edilmiştir. 2. bölümde uygulanan metot ve karşılaştırılan aktivasyon 
fonksiyonları açıklanmış, 3. bölümde elde edilen sonuçlar paylaşılmıştır. 

2. METOT
Bu çalışmanın amacı ESA tabanlı bir sınıflandırma yönteminde kullanılan farklı aktivasyon
fonksiyonlarının Yoga pozu sınıflandırma problemine etkisini araştırmaktır. Çalışma kapsamında
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önerilen mimari Şekil 1’de görülmektedir. Girdi görüntü evrişim işlemine tabi tutulduktan sonra 
bir aktivasyon fonksiyonu ile bir sonraki katmana olan etkisi belirlenir. Daha sonra max pooling 
adımı ile alt örnekleme yapılır. Son adımda fully connected ve softmax katmanları ile 
sınıflandırma sonlandırılır. 

Şekil 1 ESA mimarisi 

Burada aktivasyon fonksiyonu olarak ReLU, Leaky ReLU ve tanh fonksiyonlarının karşılaştırılması 
yapılmıştır. Aşağıda bu fonksiyonların Şekil 2, 3 ve 4’te grafikleri ve grafiklerin altında tanımlarına 
yer verilmiştir. 

Şekil 2 ReLU fonksiyonu 

ReLU fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanır: 
𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥) = max (0, 𝑥𝑥𝑥𝑥) 

Sadece pozitif değerlerin bir sonraki katmana geçmesine izin verilir. Girdilerin türevi sabit 
olacağından hızlı sonuçlar elde edilir ve bu nedenle sıklıkla tercih edilen bir aktivasyon 
fonksiyonudur. 

Şekil 3 Leaky ReLU fonksiyonu 
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Leaky ReLU fonksiyonunun tanımı aşağıdaki gibi verilir. 

Leaky ReLU fonksiyonu ReLU fonksiyonuna benzer fakat negatif değerler daha önceden 
belirlenmiş bir katsayı ile çarpılarak bir sonraki katmana iletilir. Sıfır eğimli parçaları elimine 
ederek “ölmekte olan ReLU” sorununu giderir. Daha hızlı eğitim sağlar. 

Şekil 4 tanh fonksiyonu 

Tanh fonksiyonu tanımı ise aşağıdaki gibidir. 
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑒𝑒𝑒𝑒−𝑥𝑥𝑥𝑥

𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥) =  

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑒𝑒𝑒𝑒−𝑥𝑥𝑥𝑥

Tanh fonksiyonu -1 ile 1 aralığında çıktı üreten sürekli bir fonksiyondur. Daha çok ikili 
sınıflandırma problemlerinde kullanılır. 

3. SONUÇ
Çalışma kapsamında kullanılan veri seti [9] 988 görüntü ve 5 sınıftan oluşmaktadır. Görüntüler
%70 training ve %30 test olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Aşağıda ReLU, leaky ReLU ve tanh
fonksiyonları için ayrı ayrı doğruluk oranı ve kayıp grafikleri paylaşılmıştır. Doğruluk grafiklerinde
Koyu mavi renkli çizgi düzleştirilmiş Training verisini, açık mavi çizgi Training verisini, siyah noktalı
çizgi ise doğrulama verisini göstermektedir. Kayıp grafiklerinde ise koyu turuncu renkli çizi
düzleştirilmiş Training, açık turuncu çizgi Training, siyah noktalı çizgi doğrulama verisini
göstermektedir.

Şekil 5’te ReLU fonksiyonu ile %77.58 doğruluk oranı elde edildiği görülmektedir. Tek CPU ile 
yapılan çalışma 41 saniyede tamamlanmıştır. 

(a)
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(b) 
Şekil 5 ReLU fonksiyonu sonuçları 

Şekil 6’da Leaky ReLU fonksiyonu ile %63.40 doğruluk oranı elde edildiği görülmektedir. Sonuçlar 
44 saniyede elde edilmiştir. 

(a) 

(b) 
Şekil 6 Leaky ReLU fonksiyonu sonuçları 

Şekil 7’de ise tanh fonksiyonu ile %64.43 doğruluk oranı elde edildiği görülmektedir. Sonuçlar 47 
saniyede elde edilmiştir. 
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(a) 

(b) 
Şekil 7 tanh fonksiyonu sonuçları 

Elde edilen sonuçlar ReLU fonksiyonunun diğer fonksiyonlardan daha hızlı ve daha yüksek 
doğruluk oranında sonuçlar verdiğini göstermektedir. 
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Özet 
Diyabet, vücuda yeterli insülin sağlanamaması veya oluşturulan insülini etkin bir biçimde tüketememesi 
sonucu ile oluşan bir rahatsızlıktır. Diyabet hastalığının tespitinde sınıflandırma çalışmaları önemli yer 
tutmaktadır. Kaggle veri tabanından elde edilen Pima Indians Diabetes veri seti bu çalışmada kullanılmıştır. 
Rassal Orman algoritması (RF), Lojistik Regresyon (LR), K-En yakın komşuluk (KNN), Sınıflandırma ve 
Regresyon Ağacı (CART) gibi farklı makine öğrenmesi teknikleri kullanılarak hastalık teşhisindeki doğruluk 
performansları incelenmiştir. Çalışma sonucunda en iyi doğruluk perfromansını %87.8 oranla Rassal 
Orman algoritması sağlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Diyabet, Rassal Orman algoritması, Lojistik Regresyon, K-En yakın komşuluk, 
Sınıflandırma ve Regresyon Ağacı 

Abstract 
Diabetes is a disease that occurs as a result of insufficient insulin supply to the body or inability to 
effectively consume the insulin. Classification studies have an important place in the detection of 
diabetes. The Pima Indians Diabetes dataset obtained from the Kaggle database is used in this study. 
Accuracy performances in disease diagnosis are examined by using Random Forest algorithm (RF), Logistic 
Regression (LR), K-Nearest Neighborhood (KNN), Classification and Regression Tree (CART) techniques. 
Then, the effect is observed by applying preprocessing to the data. Inter quartile range is used for outliers 
in preprocessing. It has been observed that it affects the accuracy performances positively. As a result of 
the study, it is seen that the best accuracy performance is the Random Forest algorithm with a rate of 
87.8 %. 

Keywords: Diabetes, Random Forest Algorithm, Logistic Regression, K-Nearest Neighborhood, 
Classification and Regression Tree 

1. GİRİŞ
Diyabet kan şekeri seviyesinin kandaki değerinin yükselmesi ile ortaya çıkan kronik bir hastalıktır.
Ülkemizde ve dünyada diyabet hastalığı hızlı bir şekilde artmaktadır. Diyabet hastalığında genetik
ve çevresel faktörler birlikte rol almaktadır [1,2]. Temelde Tip 1 Diyabet ve Tip 2 Diyabet olarak
iki farklı türü vardır [2]. Çalışma için Pima Indians Diabetes veri setinden faydalanılmıştır. Bu
çalışmada, Lojistik regresyon, K-NN, CART ve Rassal Orman Algoritması kullanılmıştır. Doğruluk
ve hata oranları incelenmiştir. Veriler ön işlemesiz ve ön işlemeli olarak kullanılmıştır. Böylece
ön işlemenin algoritmalar üzerindeki performans etkiside gözlemlenmiştir. Ön işleme
aşamasında aykırı değerler için Çeyrekler açıklığı (Inter Quartile Range) kullanılmıştır. Verilere
one hot encoding metodu uygulanarak nümerik veriler sözel ifadelere çevrilmiştir. Veri seti %70
eğitim, %30 test kümesi olarak ayrılmıştır. Bu veri seti üzerinde algoritmaların doğruluk
perfomansları analiz edilmiştir.
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2. MATERYAL VE YÖNTEM

Lojistik regresyon, sonucu belirleyen bağımsız değişken içeren bir veri setini analiz etmek için 
kullanılan istatistiksel bir metotdur [3]. K-NN, Sınıflandırma ve regresyon için kullanılan 
algoritmalardan biridir. K-NN ile yeni noktaya en yakın noktalar aranır. K, en yakın komşuların 
sayılarını ifade eder [4]. CART, karar ağacı oluşturmada kullanılan bir algoritmadır. Sayısal ve 
kategorik verilerle çalışabilir. Dallanma kriteri olarak gini katsayısı kullanarak ikili ağaçlar 
üretilebilir [5]. Rassal Orman Algoritması denetimli bir sınıflandırma algoritmasıdır. Rassal 
Orman, birden fazla karar ağacını oluşturur ve daha doğru ve istikrarlı bir tahmin elde etmek için 
onları birleştirir [6]. Algoritmadaki ağaç sayısı ve elde edebileceği sonuç arasında doğrudan bir 
ilişki bulunmaktadır [7]. Rassal Orman algoritması sınıflandırma ve regresyon problemlerine 
uygulanabilir olmasından dolayı popüler modellerden biridir [8,9]. Bu algoritmanın 
anlaşılabilmesi açısından karar ağaçlarını bilmek önemlidir. Karar ağaçları geleneksel 
yöntemlerden biridir ve en büyük sorunlarından biri aşırı öğrenme-veriyi ezberlemedir 
(overfitting) [8]. Rassal orman modeli bu sorunu çözmek için hem veri setinden hem de öznitelik 
setinden rassal 10’larca 100’lerce farklı alt setler seçer ve bunları eğitir. Bu yöntemle oluşmuş 
100’lerce karar ağacı bireysel olarak tahminde bulunur. Rassal Orman algoritması ile Karar Ağacı 
algoritması arasındaki fark, Rassal Orman’da kök düğümü bulma ve düğümleri bölme 
işlemlerinin rastgele çalışıyor olmasıdır. 

3. VERİ SETİ

Iki tip diyabet hastalığı üzerine hazırlanmıştır. Veri setinde 768 tane hastanın bilgileri vardır. Bu 
bilgiler 8 adet özellik ile ele alınmış olup diyabet hastalığı olan kişiler “1” sınıfına, hastalığı 
taşımayan kişiler ise “0” sınıfına dahil edilmiştir. Şekil 1’den de görüldüğü gibi hastalık teşhisi 
konulan kişilerin sayısı 268, hastalık teşhisi koyulmayan kişilerin sayısı 500 dür. Tablo 1’de veri 
setinde incelenen hedef değişken ve 8 özellik yer almaktadır. 

Tablo 1: Veri Setindeki Parametreler 

1. Pregnancies (Hamile Sayısı) 

2. Glucose (Glukoz) 

3. Blood Pressure (Kan Basıncı) 

4. Skin Thickness (Cilt Kalınlığı) 

5. Insulin (İnsülin) 

6. BMI (Vücut Kitle Endeksi) 

7. Diabetes Pedigree Function (Diyabet Soyağacı) 

8. Age (Yaş) 

9. Outcome (Hedef Değişken (Sağlıklı 0, Diyabetli 1)) 
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Hata Oranları Doğruluk Değerleri 

LR KNN CART RF 
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Şekil 1. Hedef değişkendeki Sınıflandırma Değerleri (Sağlıklı 0, Diyabetli 1) 

Veri setinden daha iyi sonuçların elde edilebilmesi için veri seti düzenlenmiştir. Aykırı değerler 
için IQR kullanılmıştır. Verilere one hot encoding metodu uygulanmıştır. Veri setine 
ölçeklendirme metotlarından biri olan Standard Ölçekleme uygulanmış olup %70 eğitim, %30 
test kümesi olarak ayrılmıştır. 

4. BULGULAR VE YÖNTEM

Çalışmada kullanılan teknikler için doğruluk performans değerleri incelenmiştir. Elde edilen 
Doğruluk ve Hata değer oranları Şekil 2’ de gösterilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda 
Rassal Orman algoritmasının daha iyi sonuç verdiği görülmektedir. 

Şekil 2. Algoritmaların Doğruluk ve Hata değeri oranları 

Ön işlemden geçirilmiş veri seti için dört farklı algoritmanın doğruluk performans değerleri şekil 
3’de gösterilmiştir. Ön işlem öncesi özelliklerden glukoz %30 oranında birinci önem derecesine 
sahip iken, ön işleme sonrası özelliklerden insülinin %38 oranında birinci önem derecesine sahip 
olduğu görülmüştür. Ön işlemeden geçirilen veri seti ile daha iyi performans değerleri elde 
edildiği şekil 3’den anlaşılmaktadır. %87,8 doğruluk performans değeri ile rassal orman 
algoritması diğerlerine göre daha iyi bir performans göstermiştir. Şekil 4’de ise ön işlem öncesi 
ve sonrası olmak üzere algoritmaların doğruluk değerleri karşılaştırılmıştır. 
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Şekil 3. Algoritmaların Doğruluk ve Hata değeri oranları 

Şekil 4. Veri setinin Ön işlem öncesi ve sonrası algoritmaların doğruluk değerleri 

5. SONUÇLAR

Makine öğrenmesi teknikleri erken tanı ve planlama konusunda oldukça etkin olarak 
kullanılmaktadır. Çalışmada Rassal Orman algoritması (RF), Lojistik Regresyon (LR), K-En yakın 
komşuluk (KNN), Sınıflandırma ve Regresyon Ağacı (CART) gibi farklı makine öğrenmesi teknikleri 
kullanılarak hastalık teşhisindeki doğruluk performansları analiz edilmiştir. Doğruluk 
performansı en iyi olan %87.8 oranla Rassal Orman algoritması olduğu görülmüştür. Ayrıca 
gelecekte aynı veri seti ile diyabet tipinin belirlenmesi üzerine çalışmalar yapılması da sağlık 
alanında kullanılabilecek yararlı çalışmalardan biri olabilir. 
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ÖZET 
Görüntü çakıştırma uydu görüntüleme ve kamera izleme sistemleri gibi pek çok alanda kullanılan, aynı 
sahneden farklı zamanlarda ya da farklı açılardan çekilmiş görüntülerin üst üste bindirilmesi olarak 
tanımlanır. Bu çalışmada, dalgacık tabanlı katı (rigid) bir görüntü çakıştırma yöntemi Manyetik Rezonans 
Görüntüleme görüntülerine uygulanmıştır. Katı çakıştırma işlemi iki görüntü arasındaki ölçek, döndürme 
ve öteleme parametrelerini bulmak için kullanılır. Dalgacık bölgesinde ölçek, döndürme ve öteleme 
parametrelerinin birbirinden ayrıştırılabileceğini gösteren yöntem, bu parametreleri ayrı ayrı bulmakta 
kullanılmıştır. Görüntülerin arasındaki ölçek farkı bulunduktan sonra referans olarak seçilen görüntü hedef 
(target) görüntü boyutlarına getirilir. Rotasyon parametresinin bulunması ile hedef görüntü geri 
döndürülerek ölçeklenmiş referans görüntü üzerine bindirilir. Son aşamada, alt-piksel öteleme 
parametresi elde edilerek hedef görüntü bulunan parametre kadar geri ötelenerek çakıştırma işlemi 
tamamlanır. Farklı zamanlarda çekilen MRI görüntülerinin açıları birbirinden farklı olduğundan tam 
çakıştırma beklenmemektedir. Buna rağmen, çakıştırma sonuçlarının umut verici olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dalgacık Dönüşümü, Medikal Görüntü İşleme, Görüntü Çakıştırma 

ABSTRACT 
Image registration is the process of overlapping images taken from the same scene at different times or 
from different angles, used in many fields such as satellite imaging and surveillance camera systems. In 
this study, a wavelet-based rigid image registration method was applied to Magnetic Resonance Imaging 
images. The rigid registration process is used to find the scale, rotation, and translation parameters 
between two images. The method, which proves that scale, rotation, and translation parameters can be 
decoupled in the wavelet domain, is used to find these parameters separately. After the scale difference 
between the images is found, the image selected as a reference is brought to the target image dimensions. 
By finding the rotation parameter, the target image is rotated and superimposed on the scaled reference 
image. In the last step, the sub-pixel shift parameter is obtained and the target image is shifted back, and 
the registration process is completed. Because the angles of the MRI images taken at different times are 
different, full registration is not expected. However, the results of the registration process appear to be 
promising. 

Keywords: Wavelet Transform, Medical Image Processing, Image Registration 

1. GİRİŞ
Görüntü çakıştırma, aynı sahneden farklı zaman, farklı açı ya da farklı görüntüleme yöntemleri
ile alınan birden fazla görüntünün birbiri üzerine bindirilmesi işlemidir. Görüntü çakıştırma
işleminin bir çok uygulama alanı bulunmaktadır. Değişim takibi ve hava tahmini gibi alanlarda ya
da süper çözünürlük, video kodlama gibi alanların ön işleme adımı olarak kullanılabilmektedir.
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Görüntü çakıştırma uzamsal ya da dönüşüm bölgelerinde gerçekleştirilebilir. Dönüşüm 
bölgesinde gerçekleştirilen metotlar ya Fourier dönüşümü ya da dalgacık dönüşümünü 
kullanmaktadır. Fourier dönüşümü genel bir dönüşüm olup sinyalin tamamından 
etkilendiğinden, dalgacık dönüşümü tabanlı metotlar tercih edilmektedir. 

Dalgacık tabanlı çakıştırma metotlarının bazıları aşağıdaki gibi özetlenebilir. Turcajova ve Kautsky 
[1] ayrılabilir hızlı ayrık dalgacık dönüşümünü kullanmış ve spline çift ortogonal ve Haar
dalgacıklarının daha iyi performans gösterdiğini savunmuştur. Le Moigne vd. [2] Daubechies
dlagacıklarını kullanırken, Hong ve Zhang [3] özellik ve alan tabanlı metotları birleştirmiştir. Wu
vd. [4] hiyerarşik temel fonksiyonların lineer kombinasyonunu kullanarak hareket kestirimi
yapan bir model kullanmıştır. Paulson ve arkadaşları [5] çok modeliteli uzaktan algılama
görüntülerine dalgacık tabanlı bir görüntü çakıştırma metodu uygularken; El-Ghazawi ve
arkadaşları [6] paralel bilgisayarlarda çakıştırma işlemini gerçekleştirmiştir. Kaewkamnerd ve
Rao [7] damgalama probleminin çözümü için filigran algılama adımından önce dalgacık tabanlı
bir süper çözünürlük metodu uygulamıştır. Xu ve Chen [8] ise uzaysal bilgi ile ortak bilgiyi (mutual
information) birleştirerek medikal görüntülerin çakıştırılmasında kullanmıştır.

Dalgacık tabanlı yöntemler genel olarak dalgacık dönüşümünün kabadan inceye yapısından 
faydalanarak çakıştırma işlemini hızlandırmaya çalışır. Görüntüler dalgacık bölgesine 
dönüştürüldükten sonra üst seviyelerde ilk çakıştırma işlemi küçük boyutlu görüntüler 
kullanılarak tamamlanır. Daha sonra ilk tahminler bir sonraki seviyeye iletilir ve daha büyük 
görüntülerdeki arama penceresi daha kısıtlı bir alan olarak belirlenmiş olur. Orijinal görüntülerin 
olduğu seviyeye kadar tahminlerin bir sonraki seviyeye iletilmesi ve güncellenmesi işlemine 
devam edilir. Fakat, dalgacık dönüşümü kullanan metotların bir çoğu, bu tahminlerin iletimi 
aşamasında dalgacık bölgesi ile uzamsal bölge arasında ileri geri dönüşümler yaptığından, zaman 
alan yöntemlerdir. 

Aydın ve Foroosh [9] çalışmasında ise bu ileri geri dönüşümlerin kullanılmadığı ve çakıştırma 
işleminin tamamen dalgacık bölgesinde yapıldığı görülmektedir. Bu çalışma kapsamında, Aydın 
ve Foroosh [9]’un önerdiği metodun Manyetik Rezonans Görüntüler üzerinde incelenmesi 
sağlanmıştır. 2. bölümde metodolojinin bir özeti, 3. bölümde ise elde edilen sonuçlar 
bulunmaktadır. 

2. METODOLOJİ
Bu çalışmada, Aydin ve Foroosh [9] tarafından sunulan dalgacık tabanlı bir görüntü çakıştırma
metodu MRI görüntüler üzerinde incelenmiştir. Şekil 1’de dalgacık bölgesinde görüntü
çakıştırma adımları gösterilmektedir [10]. Aralarında ölçek, rotasyon ve öteleme farkı bulunan
iki görüntüden biri referans diğeri hedef görüntü olarak belirlenir. İki görüntü de dalgacık
bölgesine dönüştürüldükten sonra dalgacık alt bantları kullanılarak önce ölçek parametresi elde
edilir. Hedef görünü referans görüntünün ölçeğine getirildikten sonra rotasyon parametresi elde
edilir. Referans görüntünün hedef görüntü üzerine bindirilmesi görüntüde boşluklar
oluşturacağından, hedef görüntü geri rotasyon ile referans görüntü üzerine bindirilir. Son olarak
öteleme parametreleri de yine dalgacık alt bantlarının arasındaki ilişki kullanılarak elde edilir ve
hedef görüntü referans görüntünün üzerine geri ötelenir ve geri dalgacık dönüşümü ile
görüntüler uzamsal bölgeye taşınır.
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Şekil 1 Dalgacık bölgesinde görüntü çakıştırma adımları 

Kullanılan metot ile ölçek parametresinin bulunması için eşikli dalgacık katsayıları üzerinden 
hesaplanan ortalama eğrilik yarıçapı kullanılır. Döndürme parametresi, iki görüntünün dalgacık 
alt bantlarının eğimleri arasındaki çapraz korelasyonu maksimize ederek dalgacık alanı içinde 
bulunur. Öteleme parametreleri ise referans ve hedef görüntülerin dalgacık alt bantları 
arasındaki ilişkinin dallanma ve sınırlandırma optimizasyon yöntemine dayalı bir çakıştırma 
algoritmasında kullanılması ile elde edilir. Ayrıntılı bilgi için Aydın ve Foroosh [5] çalışması 
incelenebilir. 

3. SONUÇLAR
Bu çalışmada 2. bölümde bahsedilen metot, MRG görüntüleri üzerine uygulanmış ve sonuçları
incelenmiştir. Çalışma hem T1 hem T2 ağırlıklı MRG görüntüleri üzerinde yapılmıştır. İlk testte
Şekil 2’de verilen referans ve hedef olarak belirlenmiş, farklı zamanlarda çekilmiş T1 ağırlıklı MRG
görüntülerinin çakıştırılması sağlanmıştır.

Şekil 2 Solda: Referans görüntü (T1 ağırlıklı), Sağda: Hedef görüntü 



IES’22 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry 
October, 28-30, 2022 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey 

   131 

Şekil 3’te çakıştırma işlemi öncesi üst üste bindirilmiş görüntüler görülmektedir. Şekil 3 ve 4’te 
yeşil görüntü referans, mor görüntü hedef görüntüleri temsil etmektedir. 

Şekil 3 Çakıştırma işlemi öncesi üst üste bindirilmiş görüntüler 

Şekil 4’te çakıştırma sonuçları görülmektedir. Ölçek parametresi bulunduktan sonra hedef 
görüntü referans görüntü ile aynı ölçeğe getirilerek soldaki görüntü elde edilmiştir. Rotasyon 
parametresinin bulunması ile hedef görüntü ters rotasyona tabi tutulmuş ve ortadaki görüntü 
bulunmuştur. Son olarak alt piksel duyarlılığında öteleme parametresi bulunmuş ve sağdaki 
görüntüye ulaşılmıştır. 

Şekil 4 Sırasıyla ölçek, rotasyon ve öteleme parametreleri geriçatımı sonrasında üst üste 
bindirilmiş görüntüler 

İkinci testte ise Şekil 5’te farklı zamanlarda çekilmiş T2 ağırlıklı görüntülerin rotasyon ve öteleme 
çakıştırması yapılmıştır. Şekil 5’te solda referans sağda hedef görüntüler verilmiştir. 
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Şekil 5 Farklı zamanlarda çekilmiş T2 ağırlıklandırılmış görüntüler, 
solda referans, sağda hedef 

Şekil 6’da solda rotasyon parametresinin bulunup, Şekil 5’te sağda bulunan hedef görüntünün 
solda bulunan referans görüntü üzerine ters rotasyon ile bindirilmesi sonucu elde edilen görüntü 
bulunmaktadır. Sağda ise öteleme parametresi bulunduktan sonra, ters rotasyona tabi tutulmuş 
hedef görüntünün geri ötelenmesi ile referans görüntü koordinatlarına yerleştirilmesi sonucu 
bulunan görüntü görülmektedir. 

Şekil 6 Solda rotasyon, Sağda öteleme parametrelerinin çakıştırılması sonucu 

Medikal görüntüler üzerinde yapılan çakıştırma doğal ve sentetik görüntüler üzerinde yapılan 
işlemden farklıdır ve birebir çakıştırma beklenemez. Elde edilen çakıştırma sonuçlarının, özellikle 
kırmızı dikdörtgen alan içinde kalan kısmı incelendiğinde umut verici olduğu görülmektedir. 
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Özet 
Süper çözünürlük aynı sahneden çekilmiş bir ya da daha fazla düşük çözünürlüklü görüntüden bir ya da 
daha fazla yüksek çözünürlüklü görüntü elde etme işlemidir. Sıkıştırılmış algılama ise az sayıda örnek 
ölçümlerin kullanılarak bilinmeyen sinyalin bulunmasıdır. Süper çözünürlük problemi sıkıştırılmış 
görüntüler üzerinde uygulanarak düşük çözünürlüklü görüntülerden az sayıda örneklem alınıp, daha hızlı 
sonuçlara ulaşılabilir. Bu çalışmada tek çerçeveli süper çözünürlük problemini çok derin evrişimsel ağlar 
kullanarak çözen bir metodun, sıkıştırılmış görüntüler üzerindeki etkisi incelenmiştir. Sıkıştırılmış 
görüntüler Uzaysal Yönelme Ağaç Dalgacık Dönüşümü kullanarak elde edilmiştir. Süper çözünürlük 
problemi için eğitilmiş olan ağ ile sıkıştırılmış görüntülerden yüksek çözünürlüklü görüntülere ulaşılmıştır. 
Yapılan karşılaştırmalar, elde edilen görüntülerin çift kübik interpolasyon tekniğinden daha iyi nicel 
ölçütler elde ettiğini kanıtlamıştır. Bir sonraki aşamada, ağ eğitiminin sıkıştırılmış görüntüler üzerinden 
yapılması ile performansın artırılması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Derin öğrenme, makine öğrenmesi, süper çözünürlük, sıkıştırılmış algılama 

Abstract 
Super-resolution is the process of obtaining one or more high-resolution images from one or more low- 
resolution images taken from the same scene. Compressed sensing, on the other hand, is finding an 
unknown signal using a small number of sample measurements. By applying the super-resolution problem 
on compressed images, a smaller number of samples can be taken from low-resolution images and faster 
results can be obtained. In this study, the effect of a method that solves the single-frame super-resolution 
problem using very deep convolutional networks on compressed images is investigated. Compressed 
images were obtained using Spatial Orientation Tree Wavelet Transform. High-resolution images were 
obtained from the compressed images with the network trained for the super-resolution problem. 
Comparisons have proven that the results outperform the double cubic interpolation technique. The next 
step of this study is to increase the performance by performing network training on compressed images. 

Keywords: Deep learning, machine learning, super-resolution, compressed sensing 

1. GİRİŞ
Süper çözünürlük bir ya da daha fazla düşük çözünürlüklü görüntünün kullanılarak yüksek
çözünürlüklü görüntü ya da görüntüler elde etme işlemidir. Tıbbi görüntüleme, uydu
görüntüleme, gözetim gibi pek çok alanda uygulanmaktadır. Tek çerçeveli ya da çok çerçeveli
metotlar olmak üzere iki kategoriye ayrılabilir. Çerçeve sayısı düşük çözünürlüklü görüntüleri
belirtmektedir. Kullanılan yöntemler çerçeve sayısına göre farklılık gösterir. Bu çalışma
kapsamında odak noktası tek çerçeveli problemdir. Tek çerçeveli süper çözünürlük probleminin
çözümünde interpolasyon, regülarizasyon ve öğrenme tabanlı metotlar kullanılmaktadır.
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Görüntü sıkıştırma ise depolama ve iletim maliyetlerini azaltmak için dijital görüntülerin 
sıkıştırılmasıdır. Televizyon yayını, tele konferans sistemleri, uzaktan algılama, bilgisayar ile 
kurulan iletişim sistemleri, medikal görüntüleme gibi sayısız uygulama alanına sahiptir. Görsel 
algı ve görüntülerin istatistiksel özelliklerinden yararlanarak sıkıştırma işlemi gerçekleştirilir. 
Kayıplı (lossy) ve kayıpsız (lossless) olmak üzere iki kategoriye ayrılabilir. En sık kullanılan 
yöntemlerden biri dönüşüm kodlamasıdır. Ayrık Kosinüs Dönüşümü ya da Ayrık Dalgacık 
Dönüşümü ile alanı değiştirilen görüntüler üzerinde sıkıştırma işlemi yapıldıktan sonra uzaysal 
bölgeye geri döndürülerek süreç tamamlanır. Kayıpsız sıkıştırma uygulanan görüntülerin geri 
çatımı mümkünken, kayıplı sıkıştırılmış görüntülerin tamamen geri çatılmasının imkanı yoktur. 
Bu nedenle kayıplı sıkıştırılmış görüntülerin geri çatılmasında post-processing uygulanması 
gerekmektedir. 

Kayıplı sıkıştırılmış görüntülerin ya da videoların geri çatılmasında süper çözünürlük sıklıkla 
karşılaşılan bir uygulamadır. Aydın ve Foroosh [1] video süper çözünürlüğü için önerdikleri 
metotta, süper çözünürlük için gerekli görüntü çakıştırma adımını, sıkıştırmanın yapılacağı 
dalgacık bölgesinde uygulamış ve bu sayede uzamsal ve dalgacık bölgesi arasındaki ileri geri 
dönüşümlerden kurtulmuştur. Feng ve arkadaşları [2], Evrişimsel Sinir Ağları (ESA) tabanlı bir 
metodu geliştirerek ikili ağ mimarisi önermiştir. Bu çalışmada sıkıştırmadan kaynaklı problemleri 
kaldırmak için önce iyileştirme ağı, daha sonra süper çözünürlük ağından faydalanılmıştır. 
Narayanan ve arkadaşları [3] adaptiv Wiener filtresi kullanarak JPEG2000 ile dalgacık alanında 
sıkıştırılmış görüntüler üzerinde çok çerçeveli süper çözünürlük uygulamıştır. Chen ve arkadaşları 
[4] sıkıştırma kaynaklı sorunların azaltılması ve tek çerçeveli süper çözünürlük problemlerinin
aynı anda çözülmesi için bir derin ağ önermiştir. Bu derin ağ düşük bit oranlı kodlama yapıldığı
durumlarda bile iyi performans göstermiştir. Barreto ve arkadaşları [5] sıkıştırma öncesinde
görüntülere segmentasyon uygulayarak kodlayıcı kısmında alt örnekleme sürecinde kullanmış,
dekoder kısmında ise bu bilgiden faydalanarak süper çözünürlük uygulamıştır. Singh ve Singh [6]
ise uzamsal alanda enterpolasyon tabanlı süper çözünürlük ile birlikte görüntü engellemeyi
kaldırma işlemlerini uygulamıştır.

Sıkıştırılmış videolar çok çerçeveli süper çözünürlük metotları ile yüksek çözünürlüklü hale 
getirilirken, görüntüler tek çerçeveli metotlar ile kullanılmaktadır. Tek çerçeveli süper 
çözünürlük metotlarına bakıldığında en iyi performans gösteren metotların derin öğrenme 
tabanlı olduğu görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada amaç; Uzaysal Yönelme Ağaç Dalgacık 
Dönüşümü [7] ile sıkıştırılmış görüntülerin, Çok Derin Evrişimsel Ağlar Süper Çözünürlük [8] uygulanarak 
çözünürlüğünün artırılmasıdır. 

Çalışma aşağıdaki gibi organize edilmiştir. 2. bölümde kullanılan metotlar açıklanacak, 3. bölümde elde 
edilen sonuçlar paylaşılacaktır. 

2. METOT
Bu çalışma kapsamında önce görüntü sıkıştırma işlemi Uzaysal Yönelme Ağaç Dalgacık
Dönüşümü kullanarak yapılacak; daha sonra sıkıştırılmış görüntüler üzerinde Çok Derin ESA
Süper Çözünürlük metodu uygulanacaktır.

Şekil 1’de dalgacık bölgesinde görüntü sıkıştırma adımları gösterilmektedir. Uzaysal düzlemdeki 
görüntü ilk adımda dalgacık dönüşümüne tabi tutulur. Daha sonra dalgacık detay alt bantları olan 
yatay, dikey ve köşegen alt bantlarına eşikleme uygulanarak detaylar elimine edilir. 
Quantizasyon adımı ile enkoder tarafındaki işlemler bitirilir. Sıkıştırılmıl görüntü depolanır ya da 
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iletilir. Dekoder tarafında ise kodlanmış sıkıştırılmış alt bantlara ters quantizasyon işlemi 
uygulanır ve son olarak detay alt bantları ile yaklaşım (approximation) alt bantı kullanılarak ters 
dalgacık dönüşümü yapılır. Bu çalışmada sıkıştırma adımında Uzaysal Yönelme Ağaç Dalgacık 
Dönüşümünden faydalanılmıştır. 

Şekil 1 Dalgacık bölgesinde sıkıştırma 

Süper çözünürlük adımında ise Çok Derin Evrişimsel Ağlar (VDSR) metodu kullanılmıştır. Bu 
metotdüşük çözünürlüklü görüntüler ile yüksek çözünürlüklü görüntüler arasındaki ilişkiyi, kalıntı 
(residual) görüntüleri kullanarak bulur. Görüntülerin aydınlık (illumination) kanalını kullanarak, 
düşük çözünürlüklü görüntüleri interpolasyon ile yüksek çözünürlüklü hale getirir ve orijinal 
yüksek çözünürlüklü versiyonları ile arasındaki farkı bulur. Bu fark ağ içinde öğrenilerek yeni 
düşük çözünürlüklü görüntülerin de yüksek çözünürlüklü hale getirilmesi sağlanır. Şekil 2’de ağın 
mimarisi gösterilmektedir [8]. 

Şekil 2 Çok derin ESA Süper Çözünürlük 
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3. SONUÇ
Burada sıkıştırılmış düşük çözünürlüklü görüntülere süper çözünürlük uygulanmış ve elde edilen
sonuçlar gösterilmiştir. Süper çözünürlük için kullanılan VDSR metodu, 20.000 doğal görüntüden
oluşan IAPR TC-12 veriseti üzerinde eğitilmiştir. VDSR metodu bicubic interpolasyon ile Tepe
Sinyal Gürültü Oranı (PSNR) ve Yapısal Benzerlik İndisi Ölçütü (SSIM) ölçütleri üzerinden
karşılaştırılmıştır. Aşağıda PSNR ve SSIM ölçütlerinin formülleri verilmiştir.

(1) 

Burada MAXI, görüntüdeki en büyük değeri, MSE ortalama hata karelerini göstermekte ve mxn 
boyutlarında I ve K görüntüleri verildiğinde aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır. 

1 
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀 = 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑚𝑚𝑚𝑚−1 𝑎𝑎𝑎𝑎−1 

�  �[𝐼𝐼𝐼𝐼(𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑗𝑗𝑗𝑗) − 𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑖𝑖𝑖𝑖, 
𝑗𝑗𝑗𝑗)]2 
𝑖𝑖𝑖𝑖=0 𝑗𝑗𝑗𝑗=0 (2) 

SSIM tanımı ise aşağıdaki gibi verilmektedir. 

(2𝜇𝜇𝜇𝜇𝑥𝑥𝑥𝑥 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑦𝑦𝑦𝑦  + 𝑐𝑐𝑐𝑐1)(2𝜎𝜎𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥𝑦𝑦𝑦𝑦  + 𝑐𝑐𝑐𝑐2)𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝑀𝑀𝑀𝑀 = 
(𝜇𝜇𝜇𝜇2 + 𝜇𝜇𝜇𝜇2 + 𝑐𝑐𝑐𝑐  )(𝜎𝜎𝜎𝜎2 + 𝜎𝜎𝜎𝜎2 + 𝑐𝑐𝑐𝑐  ) 

𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑦𝑦𝑦𝑦 1 𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑦𝑦𝑦𝑦 2 
(3) 

Burada µ piksel ortalamasını, σ varyansı, c bir katsayıyı göstermektedir. 

Şekil 3 ve 4’te solda sıkıştırılmış düşük çözünürlüklü görüntüler, ortada bicubic interpolasyon 
sonucu elde edilen, sağda VDSR ile elde edilen yüksek çözünürlüklü görüntüler görülmektedir. 
Şekil 3’te verilen köpek resmi için bicubic interpolasyonun PSNR değeri 32.11, SSIM değeri 0.96; 
VDSR metodunun PSNR değeri 33.32, SSIM değeri 0.97 olarak bulunmuştur. 

Şekil 3 Solda sıkıştırılmış düşük çözünürlüklü görüntü, Ortada Bicubic interpolasyon, Sağda VDSR 

Şekil 4’te görülen futbol topu resmi için bicubic interpolasyonun PSNR değeri 30.83, SSIM değeri 
0.95; VDSR metodunun PSNR değeri 31.81, SSIM değeri 0.96 olarak bulunmuştur. 
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Şekil 4 Solda sıkıştırılmış düşük çözünürlüklü görüntü, Ortada Bicubic interpolasyon, Sağda 
VDSR 

Sonuç olarak elde edilen sonuçlar, bicubic interpolasyon ile karşılaştırıldığında VDSR’nin daha iyi 
performans gösterdiğini onaylamaktadır. 
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Abstract 
In a practical intent detection application, intent categories are usually prepared by an expert in a 

hierarchical structure to provide an efficient human-computer interaction. The available hierarchy 
information can be used to improve the detection accuracy. In this paper, we propose a method to 
utilize the hierarchy information in state-of-the-art transformer architecture. In the proposed method, a 
single shared transformer model is fine-tuned using multiple classifiers. Each classifier is trained for an 
individual hierarchy level. The network loss is defined as a weighted combination of the hierarchy level 
losses. We also employ a transfer learning procedure to leverage the information in in-domain datasets 
which may have different intent categories. In the experiments, it is observed that the hierarchy 
information improves the performance by 0.6% absolute when incorporated into the best model. 
Overall, we achieve 2.6% absolute performance improvement over a strong baseline. 

Keywords: Pre-trained transformer models, intent detection, hierarchy. 

1. INTRODUCTION
Interactions with machines have been an integral part of our daily lives. Many applications are
already in practical use allowing clients directly communicate with machines using natural
inputs such as text or voice. A chat-bot is software which simulates human-like conversations
with clients via text messages. It is crucial to determine the true intent of a client in a chat-bot
application. An automatic intent detection system is deployed for this task in which user's text
inquiry is classified into one of the pre-defined intent categories. Thus, intent detection can be
seen as a specific case of text classification problem.

Text classification is a well-studied topic in natural language processing (NLP). Recently, the 
transformers have been proposed in [1] and revolutionized the NLP field. It achieved the state 
of the art performances for various NLP tasks including text classification. Many general 
purpose pre-trained models are released publicly based on the transformer architecture [2-6]. 
Bidirectional encoder representations from transformers (BERT) are one of the most popular 
pre-trained models [2]. BERT is trained with masked language model and next sentence 
prediction tasks using large text corpora. The BERT and its variants are fine-tuned to 
downstream task using relatively small task-specific data. 

In practise, intent categories are prepared by an expert in a hierarchical structure for an 
efficient interaction. The hierarchy tree provides the dependency between the categories in a 
hierarchical order. Therefore, it can be used to improve the intent detection performance. 
There have been some efforts to utilize the hierarchy information in text classification. The 
proposed methods can be mainly divided into two categories; i) local approaches, ii) global 
approaches [7]. In the local approaches, an independent local classifier is trained for each 
module such as node, parent node or hierarchy level. The local approaches are not preferred 
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in a practical application since multiple classifiers should be trained for a single task. On the 
other hand, the global approaches learn a single model by leveraging the hierarchy. 

A major challenge in the local approaches is that the training data size gets smaller as the 
module is more local. In [7], supervision of the true label's siblings is used to alleviate the data 
scarcity problem in the local modules. Global approaches have been investigated in [8-10]. In 
order to leverage the hierarchy information, the neural network loss is defined as a sum of the 
losses in each hierarchy level in [8]. In [9], a dependency loss is proposed to punish recognition 
errors in a hierarchical structure. The network loss is defined as a weighted combination of the 
dependency loss and the individual hierarchy level losses. The model also combines 
representations of each hierarchy level. The proposed hierarchical classification framework 
yielded performance improvement in e-commerce category prediction task. In [10], BERT is 
used for hierarchical product classification. In the study, a masking matrix is used to represent 
the parent-child relation in a hierarchical structure. Corresponding entry of the matrix is set to 
1 if the two categories have parent-child relation. The masking matrix is incorporated into the 
last soft-max layer of the transformer model. 

Although Turkish is a less studied language, there have been some recent attempts to apply 
transformers in Turkish NLP. In [11], a BERT model is trained for Turkish and made publicly 
available. The model is named as BERTurk. In [12], BERTurk yielded the best accuracy for 
several different text classification tasks. In [13], transformers outperformed other traditional 
machine learning methods for tweet classification. In [14], BERT results in the best 
performance for banking domain intent detection. Banking domain intent detection is also 
studied in [15]. In the study, a transfer learning procedure is proposed to leverage the 
information in different datasets which are in the same domain but have different intent 
categories. In [16], the classification accuracy in [15] is further improved by using a weighted 
loss function to mitigate data imbalance problem. 

In this paper, we implement a hierarchical intent detection system in Turkish language using 
pre-trained transformer models. We use BERTurk as the baseline transformer model. A multi- 
layer perceptron (MLP) is added on top of the pre-trained model for intent detection task. We 
utilize the global approach for hierarchical classification since it is more suitable for a practical 
application. In order to benefit from the hierarchy information, a separate MLP model for each 
hierarchical level is added on top of a shared transformer. All the MLPs fine-tune a single 
transformer model. Similar to [9], the loss function is defined as a weighted combination of 
dependency and hierarchy level losses. In [9] convolutional neural network (CNN) is used as  
the baseline model. We extend the idea in [9] to state-of-the-art pre-trained transformer 
models. We also employ the two-stage fine-tuning procedure in [15] to utilize the information 
in in-domain datasets. Our intent detection system is implemented for a practical application  
in banking domain. In the experiments, we observe that the hierarchy  provides 
complementary information and improves the intent detection accuracy 0.6% absolute. 

2. DATASETS
We use the intent detection datasets in [15] for the experiments. The datasets are named as
Banka118 and Banka120. Both datasets are collected for commercial chat-bot product of
Sestek Incorporation for two different customers which operate in finance domain. Banka118
consists of 2628 training and 580 test samples from 118 intent categories. There are on
average 22 samples per intent category in the training set. This number is 5 for the test set.
The test set is much more balanced compared to the training. The samples are quite short.
Average number of words per sentence is 3.8. Banka120 consists of 1694 training and 120 test
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samples from 120 intent categories. Average number of words per sentence is 4.1. Further 
details of the datasets can be found in [15-16]. 

Banka118 contains hierarchy information as shown in Figure 1. In the figure, red circles 
correspond to the leaf nodes in the hierarchy tree. There are 118 leaf nodes in Banka118. In 
this study, we primarily focus on improving the classification accuracy for the leaf nodes. There 
are 4 hierarchy levels in the dataset. Hierarchy labels for some nodes are shown in the figure. 
In the labels, hierarchy levels are separated by ‘.’ marker. As seen in the figure, all labels 
contain all 4 hierarchy level information such as ’02.03.01.00’, ‘02.03.01.02’, ‘02.03.01.01’. 
uniform appearance will assist the reader to read paper of the proceedings book. It is 
therefore suggested to authors to use the example of this file to construct their papers. This 
particular example uses this paper format with 30 mm margins left, right, top and bottom. 

Level 1 

Level 2 

Level 3 

Level 4 

Figure 1. Hierarchy tree in Banka118 dataset 

As indicated in Figure 1, some leaf nodes do not have children and only some fraction of leaf 
nodes have all 4 hierarchy levels. Therefore, only a small percentage of the text samples 
contain all 4 hierarchy levels. The number of categories in each hierarchy level and total 
number of training samples are given in Table 1. In the table, leaf node corresponds to the 
original classification problem with 118 intent categories. As observed in the table, 2316 of 
total 2628 training samples contain 2 hierarchy levels. 846 samples have 3 hierarchy levels. 
The last hierarchy level (Level 4) contains fewer categories and samples. 

Table 1. Number of categories and number of samples for each hierarchy level in Banking118 dataset 
Node Name # of categories # of samples 
Leaf Node 118 2628 

Level 1 44 2628 
Level 2 78 2326 
Level 3 31 846 
Level 4 7 197 

01.00.00.00 
02.00.00.00 

02.01.00.00 02.03.00.00 

02.03.01.00 

02.03.01.01 02.03.01.02 



IES’22 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry 
October, 28-30, 2022 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey 

   142 

Transformer Layer N 

3. METHODOLOGY

3.1 Hierarchical Intent Detection Using Transformers 
We use BERTurk as the baseline pre-trained transformer model 
(https://huggingface.co/dbmdz/bert-base-turkish-cased). BERTurk is trained using several 
different Turkish corpora with a total size of 35GB. The hidden vector size is 768. The number 
of attention heads and the number of the hidden layers are 12. We fine-tune the transformer 
model as shown in Figure 2. In Figure 2, CLS and SEP are special tokens to indicate the 
beginning and end of the sentence, respectively. A classifier layer is added on top of the 
transformer blocks for intent detection task. The classifier is a simple MLP with a single layer. 
We did not observe a performance improvement when more layers are added to the MLP. The 
pooled output of the transformer model is used for fine-tuning. Both the transformer and the 
classifier parameters are updated during the fine-tuning. In the example in the figure, the test 
sample “My card hasn’t arrived yet” is classified as “card_arrival” intent category. 

‘card_arrival’ 

Transformer Layer 2 

Transformer Layer 1 

CLS My card hasn’t arrived yet SEP 

Figure 2. Fine-tuning of transformer for intent detection task. Input sentence “My card hasn’t arrived 
yet” is matched to ‘card_arrival’ intent category. 

We use the cross entropy loss with class weights to fine-tune the baseline model. The cross 
entropy loss is defined in Equation 1 [17]. In the equation, y is the target class, 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑦𝑦𝑦𝑦 is the output 
score for class y and C is the number of classes. 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑦𝑦𝑦𝑦 is the weight value assigned to yth class. As 
mentioned before, Banka118 contains imbalanced number of training samples for each class. 
In [16], we observed that using class weights in the loss computation mitigates the data 
imbalance problem and improves the performance. The class weights are determined inversely 
proportional to the frequency of that class in the training set. As a result of the weight 
computation, we give more importance to less observed classes in the training. 

𝐶𝐶𝐶𝐶 

𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) = 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑦𝑦𝑦𝑦[−𝑥𝑥𝑥𝑥𝑦𝑦𝑦𝑦 + 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∑ exp(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗)] 
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 

(1) 

In order to incorporate the hierarchy information, we add a classifier for each hierarchy level 
on top of shared transformer blocks as shown in Figure 2. The pooled output of the 
transformer is fed into 5 different classifiers. The MLP denoted by ‘Classifier’ is trained for the 

Classifier 
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Transformer Layer 12 

Classifier Level 4 Classifier Level 1 Classifier 

original leaf node classification problem with 118 output classes. The others from ‘Classifier 1’ 
to ‘Classifier 4’ are trained for each hierarchy level in the dataset. As a result, a single 
transformer model is fine-tuned using several different classifiers which are defined for the 
hierarchy levels. The loss function is also modified as in Equation 2; 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝛼𝛼𝛼𝛼 ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝛽𝛽𝛽𝛽 ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝛾𝛾 ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷 (2) 

In Equation 2, the weights 𝛼𝛼𝛼𝛼, 𝛽𝛽𝛽𝛽 and 𝛾𝛾𝛾𝛾 are summed to 1. 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻 is the hierarchical loss function and 
H is the total number of hierarchy levels. 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 is the loss for the original leaf node classification 
problem and 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 is the loss for ith hierarchy level. Both losses are computed as described 
Equation 1. 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷 is the dependency loss which is defined to punish the prediction 
inconsistencies. We add a constant penalty if the prediction of any consecutive hierarchy levels 
conflict according to the hierarchy tree. The penalty term is set to 0.2 after informal trials. 

‘card_arrival’ Level 1 label Level 4 label 

Transformer Layer 2 

Transformer Layer 1 

CLS My card hasn’t arrived yet SEP 

Figure 3. Fine-tuning of a single transformer using hierarchy information. In the figure, ‘Classifier’ is 
trained for the target leaf node classification problem. The other classifiers from ‘Classifier 1’ to 

‘Classifier 4’ are trained for each hierarchy level in the dataset. 

3.2 Training Procedure 
In the hierarchy experiment, we employ the following fine-tuning procedure in order to update 
the model parameters. We start fine-tuning the baseline model with the top level (Level 1). 
Only 'Level 1' loss is used in the loss computation in Equation 2. This step is repeated for 5 
epochs. Then, we continue fine-tuning with samples which contain 2 hierarchy levels. ‘Level 1’ 
and ‘Level 2’ losses are used in the loss computation. This stage is repeated for 3 epochs. Then, 
the same procedure is repeated for 'Level 3’ and 'Level 4' for 2 epochs each case. The whole 
procedure is repeated 4 times beginning from the top level (Level 1) for convergence. The 
number of epochs and the number of repetitions are determined after informal trials. 

In the baseline experiments without hierarchy, the fine-tuning is performed for 30 epochs. The 
number of epochs is kept intentionally high to make the training duration comparable to the 
hierarchy experiment. In the fine-tuning, training batch size and learning rate are set to 16 and 
5*10-5, respectively. We use Adam optimizer with a weight decay of 0.01. The number of 
warm-up steps for learning rate scheduler is 50. 
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In [18], it is observed that random initialization and data shuffling yield substantially different 
performances during the fine-tuning of the pre-trained models. In order to report more robust 
results, we repeat each experiment for 10 times with a different random seed. In the runs, we 
compute the accuracy for each epoch and the best accuracy among the epochs is recorded. In 
Section 4, we report the mean and standard deviation of the best accuracies in 10 runs. 

3.2 Two-pass Fine-tuning 
In [15], a two-pass fine-tuning procedure is proposed to leverage the information in datasets 
which share the same domain but have different intent categories. In the procedure, the 
baseline transformer model is first fine-tuned to the target domain using an in-domain dataset 
to the target set. Updated transformer parameters are kept for the second pass and the 
classifier is replaced with a new MLP. Output dimension of the new MLP is equal to the 
number of categories in the target set. The second pass fine-tuning is performed with the 
target set. We apply this procedure in this paper. We use Banka118 as the target set. 
Banka120 is used for the first pass fine-tuning. 

4. EXPERIMENTAL RESULTS
We use percent recognition accuracy as the evaluation metric in the experiments. We perform
experiments with 6 different models which are described below;

- BERTurkTuned: BERTurk is fine-tuned to the intent detection task using Banking118
dataset. In this experiment, we do not use the class weights, two-pass fine-tuning and
hierarchy information. This experiment provides the baseline for the other experiments.

- BERTurk-WLTuned: ‘WL’ abbreviation stands for the weighted loss. The loss value is
computed using the class weights which are determined inversely proportional to the
frequency of the class in the training set.

- BERTurk-TFTuned: ‘TF’ abbreviation stands for the two pass fine-tuning. The fine-tuning is
performed in two passes as described in Section~\ref{Methodology}. In the first pass,
Banka120 is used. The second pass is performed with the target Banka118 dataset. We
do not use the class weights in this experiment.

- BERTurk-WL-HTuned: 'H’ abbreviation stands for the hierarchy. In this experiment, we use
hierarchy information together with the class weights. A separate class weight is
calculated for each hierarchy level.

- BERTurk-WL-TFTuned: We use the class weights together with the two pass-fine-tuning
procedure. We apply class weights in both fine-tuning passes.

- BERTurk-WL-TF-HTuned: We utilize hierarchy information in addition to the class weights
and two-pass fine-tuning.

In Table 2, we analyse the effects of 𝛼𝛼𝛼𝛼, 𝛽𝛽𝛽𝛽 and 𝛾𝛾𝛾𝛾 parameters on the classification performance. 
In the table, 𝛼𝛼𝛼𝛼 is set to 0.5. We change the values of 𝛽𝛽𝛽𝛽 and 𝛾𝛾𝛾𝛾. The recognition accuracy is 
provided for the leaf nodes of Banka118. 

Table 2. The effect of the dependency loss on the intent detection performance 
𝛼𝛼𝛼𝛼 = 0.5 𝛽𝛽𝛽𝛽 = 0.4 

𝛾𝛾𝛾𝛾 = 0.1 
𝛼𝛼𝛼𝛼 = 0.5 𝛽𝛽𝛽𝛽 = 0.45 

𝛾𝛾𝛾𝛾 = 0.05 
𝛼𝛼𝛼𝛼 = 0.5 𝛽𝛽𝛽𝛽 = 0.5 

𝛾𝛾𝛾𝛾  = 0 
BERTurk-WL-HTuned 75.69±1.14 75.38±1.95 75.53±0.57 

BERTurk-WL-TF-HTuned 76.60±0.82 77.00±0.73 77.21±0.68 

In Table 3, percent recognition accuracies of all models are compared for the leaf nodes. In the 
hierarchy experiments, 𝛾𝛾𝛾𝛾 is set to 0 since we did not observe a significant performance 
improvement when the dependency loss is used in the loss computation. 
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Table 3. Comparison of several different fine-tuning strategies. In the table, percent intent detection 
accuracies are provided for leaf nodes and ‘Level 1’. ‘WL’ stands for weighted loss. ‘TF’ stands for the 

two-pass fine-tuning procedure. ‘H’ stands for hierarchical classification. 
Leaf Node Level 1 

BERTurkTuned 74.62±0.97 - 
BERTurk-WLTuned 75.46±0.89 - 
BERTurk-TFTuned 76.02±0.82 - 

BERTurk-WL-HTuned 75.53±0.57 - 
BERTurk-WL-TFTuned 76.60±0.57 84.79±0.60 

BERTurk-WL-TF-HTuned 77.21±0.68 85.79±0.65 
BERTurk-WL-TF-STuned 76.60±0.57 85.79±0.73 

As observed ‘TF’ experiments, using an in-domain dataset in an initial first pass to fine-tune the 
baseline model to the target domain significantly improves the performance. Using class 
weights in the loss computation also yields a substantial performance improvement. The 
hierarchy information complements these improvements. The percent intent detection 
accuracy is improved from 76.6% to 77.2% when the hierarchy information is utilized. As a 
result, we obtain 2.6% absolute accuracy improvement over the baseline BERTurkTuned model. 

In a practical application, it is more obtrusive when an intent detection system makes a 
prediction error for the top level. Therefore, we provide the intent detection accuracies for the 
top hierarchy level (Level 1) in Table 3. In BERTurk-WL-TFTuned, the top level accuracy is 
computed from the labels predicted for the leaf nodes. As mentioned earlier, all labels include 
entire hierarchy information so the top level label can be computed from the predicted leaf 
nodes. In BERTurk-WL-TF-HTuned, the top level accuracy is obtained using ‘Classifier 1’ in Figure 
3. In BERTurk-WL-TF-STuned, two separate transformer models are trained for the leaf and top
level classification tasks. On the other hand, several different classifiers fine-tune a single
transformer model in BERTurk-WL-TF-HTuned. Thanks to this architecture, total model size of
BERTurk-WL-TF-HTuned is approximately half of BERTurk-WL-TF-STuned. From Table 3, we can
conclude that BERTurk-WL-TF-HTuned results in 1% performance improvement compared to
BERTurk-TF-WLTuned for the top hierarchy level. Additionally, it achieves the same performance
with BERTurk-WL-TF-STuned with much less model size.

5. CONCLUSIONS
In this paper, we propose a method to utilize the hierarchy information in transformer-based
text classification. In the proposed method, a separate classifier is added on top of the
transformer blocks for each hierarchy level. Then a single transformer model is fine-tuned
using a combined loss function. The loss is defined as a weighted combination of each
hierarchy level loss. The experiments are conducted for intent detection task in a less studied
Turkish language. In the experiments, it is observed that the hierarchy improves performance
by 0.6\% absolute when incorporated into the best model. Overall, we achieve 2.6\% absolute
performance improvement over a baseline in which a Turkish BERT model is fine-tuned on a
downstream task dataset.
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Özet  

Malzeme üretim sürecinde üretilmek istenen numunenin üstün özelliklere sahip olmasının yanı sıra mümkün 

olduğunca düşük maliyetli olması gerekmektedir. Ticari sınırların ortadan kalktığı bir ortamda özellikle gelişmekte 

olan ülkelerdeki üretim maliyetleri ülke ticaretini oldukça fazla etkileyebilir. Bu masrafların en önemli 

bileşenlerinden birisi ise elektrik enerji maliyetidir. Sektör bazlı düşünüldüğünde bu maliyet üretilen ürünün 

çeşidine göre oldukça farklılık gösterebilir. Bu durum yatırım planlaması ve üretim süreci yönetimi açısından 

oldukça önemlidir.  Bu çalışmada alüminyum, bakır ve çelik olmak üzere üç farklı metalin yüksek frekanslı 

indüksiyon sistemi kullanılarak ısıtılması sonucunda enerji tüketim miktarları ve sertlikleri kendi aralarında 

karşılaştırılmıştır. Bunun için sıcaklık sabit tutularak farklı süreler boyunca her üç metal için sertlik, enerji ve güç 

verileri elde edilmiştir. Böylece farklı metallerin indüksiyon sistemlerinde birim parça başına harcadıkları enerji 

miktarları elde edilerek bu ısıtma yöntemine göre maliyet karşılaştırması yapılmıştır.  Elde edilen bulgular 

sonuçlar bölümünde belirtilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Elektrik enerjisi ölçümü, indüksiyon, metalurji 

 

Abstract 

The sample desired to be produced in the material production process should have superior properties as well 

as cost as low as possible. In an environment where commercial borders disappear, production costs, especially 

in developing countries, can greatly affect the country's trade. One of the most important components of 

production expenses is the cost of electrical energy. Considering the sector, this cost can vary considerably 

depending on the type of product produced. This is very important in terms of investment planning and 

production process management. In this study, as a result of heating three different metals, aluminum, copper 

and steel, using a high frequency induction system, the energy consumption amounts were compared among 

themselves. So, energy and power data were obtained for all three metals for different times by keeping the 

temperature constant. Thus, the amount of energy consumed per unit piece of different metals in induction 

systems was obtained and a cost comparison was made according to this heating method. The obtained results 

are stated in the results section. 

Keywords: Electrical energy measurement, induction, metallurgy 
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1.GİRİŞ 

Alüminyum (Al) ve alüminyum matrisli kompozitler  mühendislik uygulamalarında kullanılan 

malzemelerdir [1]. İyi seviyede mekanik mukavemet ve korozyon direnci sağlamakla beraber, düşük 

yoğunluk ve üretim yöntemine bağlı olarak maliyet avantajı sağlamaktadır. Yüksek termal ve elektriksel 

iletkenliklere sahiptir [2]. 

Bakır, günlük yaşamda kullanılan önemli elementlerden bir tanesidir. Bununla birlikte, yeryüzünde 

bakır (Cu) rezervi alüminyum, çelik gibi metallere kıyasla daha azdır. En önemli termal iletken 

malzemelerinden olan bakır, metalurji, kimya ve petrol endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır 

[3]. Sahip olduğu ısı iletkenliği, iyi sünekliği ve yüksek korozyonu direnci kullanım alanlarını hızla 

arttırmaktadır. Artan ısı iletimi talebi ile ısı eşanjörleri, radyatörleri vb. alanlarda bakır uygulaması aktif 

olarak kullanılmaktadır. Ancak sahip olduğu kötü deformasyon özellikleri saf bakırın kullanımını 

sınırlamaktadır [4]. 

Çelik, içerisinde demir içeren metallerden biridir. Uygulama alanlarına bağlı olarak çok çeşitli alaşımlara 

sahiptir. Uzun yıllardır ticari olarak mevcuttur. Kolayca temin edilebilir ve uygun maliyetlidir. Çelik 

uygulamaları arasında ev aletleri, otomobil parçaları ve inşaat malzemeleri vb. sayılabilir. Çeliğin tane 

boyutunun değiştirilebilmesi, akma dayanımı, sertlik ve süneklik gibi mekanik özellikleri iyileştirebilir 

[5]. 

İndüksiyonla sertleştirme genellikle çelik, alüminyum ve bakır gibi metallere üstün mekanik özellikler 

kazandırmak için kullanılır. Sertleştirme sürecinde çeşitli çalışma değişkenleri (örneğin güç kaynağı, 

tarama hızı, iş parçası ile bobin arasındaki mesafe) dikkate alınır [6-8]. İndüksiyonla sertleştirme, 

çekirdek orijinal yapısını ve tokluk özelliklerini korurken yüzey sertliğinin arttığı metal parçaların 

mekanik özelliklerini kontrol etmek için önemli bir üretim sürecidir. Bu, malzemenin dış tabakasında 

uygun faz dönüşümünün indüklenmesiyle mümkündür [9-10]. 

Bu çalışmada saf Al, saf Cu ve Saf 1070 Çelik malzemesine indüksiyon ısıl işlem metodu kullanılarak ısıl 
işlem uygulanmıştır. Elde edilen numunenin HV sertlik ve enerji verimi sonuçları araştırılacaktır. 
Sonuçlar kendi aralarında kıyaslanacaktır. 

2.MATERYAL ve METOT 

     Bu çalışmada 12 deney numunesi incelenmiştir. Yapılan deneylerde 4 adet Saf Bakır (160,4 HV), 4 
adet Saf Alüminyum (104,7 HV) ve 4 adet Saf 1070 Çelik (187,4 HV) malzemesi kullanılmıştır Numuneler 
18 mm çapa (E.R.[Error Range]:±%0,7) ve 5 mm kalınlığa (E.R.±%0,4) sahip silindir şeklinde halkalardan 
oluşmaktadır. Balk malzemelerin özellikleri Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3’te, uygulanan işlem 
parametreleri ise Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 1: Saf Al’a ait özellikler 

Saf Al 
İçerik 

Fe Si Cu Mn Mg Zn Ti Cr 

Etial-62 
(AlMS1) 

0,50 0,70-
1,30 

0,10 0,40-
0,80 

0,40-
0,90 

0,20 0,10 0,20 
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Tablo 2. Saf 1070 Çeliklere ait özellikler 

AISI 1070 Çelik Malzeme 
İçerisindeki Element  

C Mn Si S P Cu 

İçindeki Yüzdece Oran 
(%) 

0,68 0,75 0,18 0,027 0,020 0,043 

 

Tablo 3. Bakıra ait mekanik özellikler 

Saf Bakır Çap 
 
 
Mm 

Uzama 
 
 
% 

Çekme 
Mukavemeti 
 
N/mm2 

İletkenlik 
 
 
mΏmm2 

Oranları 17,910 
 

17,0 299,50 58,00 

 

Tablo 4: Yapılan işlem parametreleri 

Deney 
Numarası 

 Malzeme Metot Uygulanan 
Sıcaklık 

Tutma 
Süresi 

Soğutma 
Şartları 

A1 Al Induction 500°C 2 min. Su verme 

A2 Al Induction 500°C 3 min Su verme 

A3 Al Induction 500°C 5 min Su verme 

A4 Al Induction 500°C 10 min Su verme 

B1 Cu Induction 500°C 2 min Su verme 

B2 Cu Induction 500°C 3 min. Su verme 

B3 Cu Induction 500°C 5 min Su verme 

B4 Cu Induction 500°C 10 min Su verme 

Ç1 1070 Çelik Induction 500°C 2 min Su verme 

Ç2 1070 Çelik Induction 500°C 3 min Su verme 

Ç3 1070 Çelik Induction 500°C 5 min Su verme 

Ç4 1070 Çelik Induction 500°C 10 min Su verme 

 

 

Şekil 1: Deneyde kullanılan ısıl işlem görmüş saf (a) 1070 Çelik, (b) Alüminyum ve (c) Bakır numuneleri 
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Şekil 2(a)’da indüksiyon cihazı gösterilmiştir. İndüksiyon için 900 kHz, 2.8kw’lık güçte çalıştırılan sistem 

kullanılmıştır. Her bir malzemenin numunesi 2,3,5 ve 10 dakika süresinde, 500°C sıcaklıkta indüksiyon 

ısıl işlemine tabi tutulmuştur. Elektrik maliyetinin hesaplanması amacıyla Fluke 434-II şebeke 

analizatörü kullanılmıştır. Isıl işlemin hemen ardından tüm numuneler su ile soğutulmuştur. Soğutma 

normal şartlar altında saf su kullanılarak yapılmıştır. Soğutulmuş numuneler, Metkon/Forcipol-202 

marka zımpara makinesiyle 120-300-600-800 ve 1000’lik zımparalarla temiz ve düz bir yüzey elde 

edilene kadar ince kum zımparalarla zımparalanmıştır. Sertlik ölçümü ise Şekil 2(b)’de gösterilen 

Metkon/Durolıne LV marka HV sertlik ölçme cihazı kullanılmıştır. Sertlik ölçümü yapılırken numunelerin 

en dışından merkezine doğru 5 iz atılarak ölçüm yapılmıştır. Penetrasyon derinliğinden içeri doğru 3 iz 

atılarak, genel numune sertliği için ise penetrasyon derinliğinden sonra numune merkezine doğru 

doğrusal bir çizgide 2 iz atılarak sertlik ölçümleri yapılmıştır. Hata oranını azaltmak için atılan izden 5 

ayrı sertlik alınmış ve ortalaması not edilmiştir. 10 saniye süresinde iz atılan numunelere Alüminyum 

ve Bakır için 3 kgf, 1070 Çelik için ise 10 kgf yükte sertlik ölçümleri yapılmıştır. 

 

Şekil 2. (a) indüksiyon işleminin uygulanması, (b) sertlik ölçüm cihazı  

3.SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

3.1 Sertlik Sonuçları 

Sonuçlara bakıldığında tüm numunelerde indüksiyon ısıl işleminden sonra sertlik artmaktadır. Sertlik 

alınan numunelerdeki ilk 3 nokta penetrasyon derinliğinden alınmıştır. İndüksiyon uygulanan 

numunelerden alınan sertlik sonuçlarında, penetrasyon derinliğindeki en dış yüzeyde sertlik 

maksimumken, penetrasyon derinliğinden içeri doğru gidildikçe sertliğin azaldığı ve iç bölgelerdeki 

sertliğin ise penetrasyon sertliğine göre düşük olduğu görülmektedir. Parça merkezinde ise sertlik en 

az değerlerde incelenmiştir. Alüminyum için alınan HV sertlikleri Tablo 5’te, Bakır için alınan sertlik 

Tablo 6’da, 1070 Çelik için alınan sertlik ise Tablo 7’de gösterilmiştir. 
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Tablo 5. Saf Al için sertlik sonuçları 

Süre- 
Ort.Sertlik 

2 dk 
İndüksiyon 

3 dk 
İndüksiyon 

5 dk 
İndüksiyon 

10 dk 
İndüksiyon 

I. ölçüm 65,26 HV 63,6 HV 62,89 HV  63,86 HV 

II. ölçüm 64,84 HV 60,4 HV 62,88 HV  61,04 HV 

III. ölçüm 59,52 HV 59,86 HV 60,18 HV 57,48 HV 

IV. ölçüm 61,66 HV 60,5 HV 61,14 HV 61,14 HV 

V. ölçüm 62,14 HV 62,54 HV 60,12 HV 62,04 HV 

Ortalama 62,68 HV 61,38 HV 61,44 HV 61,11 HV 
 

Tablo 6. Saf Cu için sertlik sonuçları 

Süre- 
Ort.Sertlik 

2 dk 
İndüksiyon 

3 dk 
İndüksiyon 

5 dk 
İndüksiyon 

10 dk 
İndüksiyon 

I. ölçüm 175,60 HV 167,3 HV 166,38 HV 154,02 HV 

II. ölçüm 151,23 HV 157,06 HV 148,56 HV 149,65 HV 

III. ölçüm 148,44 HV 151,38 HV 142,2 HV 145,50 HV 

IV. ölçüm 157,18 HV 155,76 HV 148,38 HV 152,52 HV 

V. ölçüm 169,18 HV 162,14 HV 154,0 HV 154,42 HV 

Ortalama 160,32 HV 158,72 HV 151,90 HV 151,22 HV 

 

Tablo 7. Saf 1070 Çelik için sertlik sonuçları 

Süre- 
Ort.Sertlik 

2 dk 
İndüksiyon 

3 dk 
İndüksiyon 

5 dk 
İndüksiyon 

10 dk 
İndüksiyon 

I. ölçüm 159,58 HV 158,02 HV 152,74 HV 153,08 HV 

II. ölçüm 159,54 HV 158,58 HV 159,1 HV 153,78 HV 

III. ölçüm 162,34 HV 160,24 HV 155,3 HV 161,88 HV 

IV. ölçüm 161,42 HV 159,46 HV 161,7 HV 158,86 HV 

V. ölçüm 168,36 HV 162,92 HV 162,1 HV 161,3 HV 

Ortalama 162,24 HV 159,84 HV 158,18 HV 157,78 HV 

 

3.1. Elektrik Enerji Maliyeti Analizi Sonuçları 

Çalışmanın her aşamasında ısıl işlemler uygulanırken enerji verileri kaydedilmiştir. Buna göre sırasıyla 

1070 çelik, alüminyum ve bakır numunelerinin 500 0C ‘de 2,3,5 ve 10 dakika boyunca indüksiyon 

sisteminde harcadıkları enerji miktarları Tablo 8-10. ‘da görülmektedir. 
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Tablo 8. 1070 çelik için enerji analizi sonuçları 

 
No 

 
Isıtma 

Sıcaklığı 

Isıtma 
Süresi 

(Dakika) 

 
Numune 

Cinsi 

Harcanan 
Enerji 

Miktarı 
(kWh) 

Dakika 
başına birim 

maliyet 
(kWh) 

Ç1 500 0C 2 1070 çelik  0,004 0,0020 

Ç2 500 0C 3 1070 çelik  0,005 0,0016 

Ç3 500 0C 5 1070 çelik  0,007 0,0014 

Ç4 500 0C 10 1070 çelik  0,011 0,0011 

 

Tablo 9. Alüminyum için enerji analizi sonuçları 

 
No 

 
Isıtma 

Sıcaklığı 

Isıtma 
Süresi 

(Dakika) 

 
Numune 

Cinsi 

Harcanan 
Enerji 

Miktarı 
(kWh) 

Dakika 
başına birim 

maliyet 
(kWh) 

A1 500 0C 2 Alüminyum 0,007 0,0035 

A2 500 0C 3 Alüminyum 0,009 0,0030 

A3 500 0C 5 Alüminyum 0,012 0,0024 

A4 500 0C 10 Alüminyum 0,019 0,0019 

 

Tablo 10. Bakır için enerji analizi sonuçları 

 
No 

 
Isıtma 

Sıcaklığı 

Isıtma 
Süresi 

(Dakika) 

 
Numune 

Cinsi 

Harcanan 
Enerji 

Miktarı 
(kWh) 

Dakika 
başına birim 

maliyet 
(kWh) 

B1 500 0C 2 Bakır  0,015 0,0075 

B2 500 0C 3 Bakır  0,017 0,0056 

B3 500 0C 5 Bakır  0,024 0,0048 

B4 500 0C 10 Bakır  0,041 0,0041 

 

Tablo 8-10 ‘da ısıl işlem zamanı arttıkça enerji maliyetinin de arttığı gözlenmektedir. Ancak süre dikkate 

alındığında harcanan enerji miktarındaki artış lineer değildir. Aynı zamanda süre arttıkça dakikada birim 

parça başına harcanan enerji miktarı azalmaktadır. Böylece incelenen 3 farklı metal içinde de 

indüksiyon ısıtma sistemi göreceli uzun süreler boyunca kullanılacaksa enerji tüketimi açısından daha 

verimli olacaktır. Tablolardaki enerji maliyetleri kendi aralarında karşılaştırıldığında indüksiyon 

sisteminden parça başına en az enerji çekilerek ısıtma yapılan metaller sırasıyla 1070 çelik, alüminyum 

ve bakır olarak gerçekleşmiştir. Bakırın ısıtılması için çeliğin yaklaşık dört alüminyumun ise yaklaşık iki 

katı enerji tüketilmiştir.  
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4.SONUÇLAR  

*Demir çelik sektöründe yatırım ve tüketim maliyetleri oldukça önemlidir.  Elde edilen sonuçlar 500 0C 

‘de üretim yapan sektörlere göre düşünülmüştür. Farklı sıcaklık aralıkları için de çalışmalar yapılabilir. 

*İndüksiyon ısıtma sistemi metallerin ısıtılmasında zaman açısından oldukça büyük avantajlar 

sağlamaktadır. Ancak enerji verimliliği açısından düşünüldüğünde kısa süreli ısıtmalar olumsuz sonuçlar 

doğuracaktır. 

* İncelenen 3 farklı metal açısından indüksiyon ısıtma sistemi kullanıldığında enerji verimliliği açısından 

en uygun metaller sırasıyla çelik, alüminyum ve bakırdır. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin iş 

akışı açısından bu oldukça önemlidir. 

* Yapılan indüksiyon sonrası Saf Al’ın sertliği tüm tutma sürelerinde azalmıştır. Saf Cu’da ise nisbi bir 

azalma görülmektedir. Saf bakır için, indüksiyon süresi arttıkça sertlik azalmaktadır. 

* Normalizasyon tavlamasının yapıldığı 1070 Çelik’te sertlik tüm indüksiyon sürelerinde azalmaktadır.  

* Tüm numunelerde en sert yüzey penetrasyon derinliğinin en dış noktasında görülmektedir. Bu durum 

indüksiyon ile yüzey sertleştirme işlemini doğrular niteliktedir. Bunun yanı sıra penetrasyon 

derinliğinden parça merkezine gidildikçe nisbi bir azalış, ardından artış görülmektedir. 

* Penetrasyon derinliğindeki sertlik ile parça merkezindeki sertlik nisbi olarak yakındır. 

 

REFERANSLAR 

[1] Garg, P., Jamwal, A., Kumar, D., Sadasivuni, KK, Hussain, CM, & Gupta, P. (2019). Alüminyum matrisli 

kompozitlerde ileri araştırmalar ilerliyor: üretim ve uygulamalar. Malzeme Araştırma ve Teknoloji Dergisi , 8 (5), 

4924-4939. 

[2] Gokce, A., & Findik, F. (2008). Mechanical and physical properties of sintered aluminum powders. Journal of 

achievements in materials and manufacturing engineering, 30(2), 157-164. 

[3] Mudd, G. M., & Jowitt, S. M. (2018). Growing global copper resources, reserves and production: Discovery is 

not the only control on supply. Economic Geology, 113(6), 1235-1267. 

[4] Zhang, H., Jiao, K. X., Zhang, J. L., & Liu, J. (2018). Microstructure and mechanical properties investigations of 

copper-steel composite fabricated by explosive welding. Materials Science and Engineering: A, 731, 278-287. 

[5] Sanusi, K. O., & Akinlabi, E. T. (2018). Experiment on Effect of heat treatment on mechanical and 

microstructure properties of AISI steel. Materials Today: Proceedings, 5(9), 17996-18001. 

[6] Çavdar, U., & Sarı Çavdar, P. (2019). Demir esaslı toz metal malzemelerin ultra-yüksek frekanslı indüksiyon 

sistemi ile sinterleme sıcaklığı optimizasyonu. 

[7] AKKURT, O., ALTINTAŞ, A., ÇAVDAR, P., & ÇAVDAR, U. Effect on the Mechanical Properties of Sintering 

Process of Aluminium Alloys. International Scientific and Vocational Studies Journal, 3(2), 85-91. 

[8] Taştan, M., Gökozan, H., Çavdar, P. S., Soy, G., & Çavdar, U. (2020). Cost analysis of T6 induction heat 

treatment for the aluminum-copper powder metal compacts. Science of Sintering, 52(1), 77-85. 

[9] Kohli, A., & Singh, H. (2011). Optimization of processing parameters in induction hardening using 

response surface methodology. Sadhana, 36(2), 141-152. 



IES’22 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry 

October, 28-30, 2022 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey 
 

   

 

 

[10] Palaniradja, K., Alagumurthi, N., & Soundararajan, V. (2010). Modeling of phase transformation in 

induction hardening. The Open Materials Science Journal, 4(1). 

[11] Kruzhanov, V. S. (2018). Modern Manufacturing of Powder-Metallurgical Products with High Density and 

Performance by Press–Sinter Technology. Powder Metallurgy and Metal Ceramics, 57(7), 431-446. 

[12] Tayebi, M., Jozdani, M., & Mirhadi, M. (2019). Thermal expansion behavior of Al–B4C composites by 

powder metallurgy. Journal of Alloys and Compounds, 809, 151753. 

[13] Shaik, M. A., & Golla, B. R. (2019). Development of highly wear resistant Cu-Al alloys processed via powder 

metallurgy. Tribology International, 136, 127-139. 

[14] Azevedo, J. M., CabreraSerrenho, A., & Allwood, J. M. (2018). Energy and material efficiency of steel 

powder metallurgy. Powder Technology, 328, 329-336. 



IES’22 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry 
October, 28-30, 2022 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey 

   147 
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Özet 
Kaotik haritaların metasezgisel algoritmalara entegrasyonu, yakın dönemde literatür çalışmalarında 
giderek artmaktadır. Kaotik haritaların kulanılmasıyla, oluşturulan rasgele sayılar dahil edilen ilgili 
algoritmanın en iyileme performansını belli bir seviyede artırmaktadır. Bu çalışma kapsamında yakın 
zamanda literatüre dahil olan metasezgisel Harris Şahini Optimizasyon algoritmasına(HŞO), birbirinden 
farklı on adet kaotik harita uygulanarak algoritmanın araştırma ve bölgesel arama performansı artırılmak 
istenmektedir. Bu kapsamda kaos destekli on adet Harris Şahini Optimizasyonu algoritması(KHŞO), 
unimodal ve multimodal test fonksiyonlarından oluşan 32 adet çok boyutlu kısıtsız optimizasyon 
problemine uygulanmıştır. Elde edilen istatistik analiz verilerine göre en iyi performans gösteren kaotik 
harita tabanlı algoritma seçilmiştir. Ardından, en iyi algoritma 5 adet doğrusal olmayan denklem 
sistemlerinin çözümüne uygulanmış ve elde edilen sonuçlar diğer yeni geliştirilmiş optimizasyon 
algoritmaları ile karşılaştırılmıştır. Nümerik deney sonuçlarına göre KHŞO’nun başarılı sonuçlar elde ettiği 
görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kaotik haritalar; Ikeda kaotik haritası; Harris şahini optimizasyonu algoritması; Sezgisel 
algoritmalar; Doğrusal olmayan denklem sistemleri. 

Abstract 
The integration of chaotic maps into metaheuristic algorithms has been increasing in recent literature 
studies. Random numbers generated by using chaotic maps increase the optimization performance of the 
included algorithm at a certain level. Within the scope of this study, it is desired to increase the search 
and regional search performance of the algorithm by applying ten different chaotic maps to the 
metaheuristic Harris Hawks Optimization Algorithm, which has recently been included in the literature. In 
this context, ten chaos-supported Harris Hawks Optimization algorithms (CHHO) were applied to 32 
multidimensional unconstrained optimization problems consisting of unimodal and multimodal test 
functions. According to the statistical analysis data obtained, the best performing chaotic map-based 
algorithm was selected. Then, the best algorithm was applied to the solution of 5 nonlinear equation 
systems and the obtained results were compared with other newly developed optimization algorithms. 
According to the numerical test results, it has been seen that the CHHO has achieved successful results. 

Keywords: Chaotic maps; Ikeda chaotic map; Harris hawks optimization; Heuristic algorithms; Nonlinear 
systems of equations. 

1. GİRİŞ
Optimizasyon problemleri; belirli koşullar altında, bilinmeyen değişkenlerin, belli yöntemlerle
belirlenmesini amaçlayan problemler olarak ifade edilmektedir. Büyük kapsamlı ve doğrusal
olmayan problemler gibi problemlerde, klasik optimizasyon yetersiz kalmaktadır. Birçok
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algoritma belirli düzendeki kısıtlar ve amaç fonksiyonlarını çözmek için uygundur. Ancak 
mühendislik, yönetim bilişimi, bilgisayar gibi birçok farklı alanda kullanılan optimizasyon 
problemleri, doğrusal olmamasından klasik matematiksel modellerle çözüme ulaşamazlar. 
Eşzamanlı olarak, farklı kısıtlar, karar değişkenleri ve amaç fonksiyonları içermektedirler. Bu 
sebeple çoğunlukla doğadaki hareketlerden esinlenilerek oluşturulan genel amaçlı meta-sezgisel 
algoritmalar önerilmiştir. Bu algoritmalar, verimli arama işlemleri kullanarak çözüm uzayındaki 
optimum çözüme daha hızlı yakınsamakta, çok amaçlı problemlere çözüm üretebilmekte ve 
güncellenebilmektedir. Meta-sezgisel algoritmalarda amaç, optimum çözüme ulaşılmanın 
imkansız olduğu durumlarda dahi optimum değere mümkün olduğunca yaklaşabilmektir. 
Sezgisel yöntemlerin çoğunda uzun periyotlu rasgele sayı dizileri önemli bir etkendir. Oluşturulan 
sayıların benzer olmaması, yayılmış spektruma sahip olması, sayılar oluşturulurken fazla zamana 
ihtiyaç duyulmaması, saklanma maliyetinin düşük olması istenen durumlardandır. 

Rasgele üretilen sayıların belli bir alanda toplanması veya aynı değerlerin tekrarlanması ile 
algoritmanın yerel optimumlara takılma riski artabilmektedir. Bu tür durumlarda, kaotik harita 
kullanarak optimum noktalardan kaçmak ya da yerel optimuma takılma riskini aza indirgemek 
mümkün olabilmektedir. Kaotik sayı dizisinin oluşturulup depolanması kolay ve hızlıdır. Üretilen 
sayıların tahmin edilemez olduğu, yayılmış spektrumlu karakteristikte olduğu ve periyodik 
olmadığı teorik olarak ispat edilmiştir. 

Sezgisel optimizasyon algoritmalarının test edilmesinde, doğrusal olmayan denklem sistemleri 
kullanılabilmektedir. Doğrusal olmayan denklem sisteminin çözümü, tüm denklemleri aynı 
zamanda sağlayan bağımsız değişkenlerin değerlerinin bulunmasıdır. Çözümünün olması için 
bağımsız değişken sayısı ile denklem sayısı aynı olmalıdır. Birçok mühendislik ve bilimsel model, 
doğrusal olmayan denklem sistemlerine dayanmaktadır ve bunların etkili çözümü, bu alanlardaki 
gelişim için kritik öneme sahiptir. Doğrusal olmayan denklem sistemleri bir optimizasyon 
problemi olarak modellenebilmektedir. 

Günümüzde doğrusal olmayan problemleri çözebilmek amacıyla birçok sezgisel-optimizasyon 
algoritması literatüre önerilmiştir. Bunlardan bir tanesi ise Harris Şahini Optimizasyonu 
algoritmasıdır. Harris Şahini Optimizasyonu algoritması bu çalışmada HŞO kısaltması ile ifade 
edilecektir. Günümüzde, kaotik haritaların kullanımıyla sezgisel optimizasyon algoritmalarından 
yeni varyantların oluşturularak algoritmaların araştırma ve bölgesel arama performansı 
artırılmak istenmektedir. 

Bu çalışma kapsamında; 10 farklı kaotik harita, HŞO’na uygulanarak 32 adet çok boyutlu kısıtsız 
optimizasyon problemine uygulanmıştır. Elde edilen istatisik analiz verilerine doğrultusunda en 
iyi performansı gösteren kaotik harita tabanlı algoritma, Kaotik Harris Şahini Optimizasyonu 
algoritması olarak adlandırılarak KHŞO olarak ifade edilecektir. Bu doğrultuda, yapılan 
çalışmalarla algoritmanın araştırma ve bölgesel arama performansı artırılmak istenmektedir. 
Çalışmanın ikinci kısmında, ortaya çıkan KHŞO’nun arama gücünü daha iyi görebilmek adına 
doğrusal olmayan denklem sistemlerinden faydalanılmıştır. 5 adet doğrusal olmayan denklem 
sistemi, KHŞO ve üç farklı optimizasyon algoritmasına çözdürülerek elde edilen deneysel 
sonuçlar karşılaştırılmıştır. 

 
 

2. HARRIS ŞAHİNİ OPTİMİZASYONUALGORİTMASI 
Harris Şahini Optimizasyonu, Heidari ve diğerleri tarafından çalışması yapılan, literatüre yeni 
katılmış bir meta-sezgisel optimizasyon algoritmasıdır. [1] Harris şahinleri, ABD'nin Arizona 
eyaletinin güneyinde bulunan, gruplar halinde avlanan, yırtıcı, memeli, etobur kuşlardır. 
Beslenme hareketleri; keşif, keşif aşamasından sömürü aşamasına geçiş ve sömürü 
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aşamalarından oluşmaktadır. Şahinler ara sıra hedef bölgeye atılım yaparlar ve ayrılıp yeniden 
birleşmektedirler. Bu şekilde hedefteki avı aramaktadırlar. Harris şahinlerinin bir av yakalamaya 
yönelik ana taktiği, "yedi öldürme" stratejisi olarak da bilinen "sürpriz sıçrama"dır. Bu stratejide, 
birkaç şahin iş birliği içinde farklı yönlerden saldırmaya ve aynı anda tespit edilen kaçan bir avın 
alanın dışında bir araya gelmeye çalışmaktadırlar. Saldırı, avı birkaç saniye içinde yakalayarak 
hızlı bir şekilde tamamlanabilmektedir. Ancak bazen, avın kaçma durumu söz konusu olmaktadır. 

 
2.1 Keşif Aşaması 
Modelin her tekrarında ava en iyi konumda olan şahin, optimum çözümü gösterir. Burada 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 
değeri ile hangi stratejinin devrede olacağını belirten olasılık değeri olarak gösterilir. 0 ile 1 
arasında rastgele bir değer alır. 

 
2.2 Keşif Aşamasından Sömürü Aşamasına Geçiş 
Bu aşamada avcı, avının enerjisine bağlı olarak hareket eder. Avın enerjisi, kaçma aşamasında 
azalmaktadır. Avın ilk enerjisi ve maksimum yineleme sayıları değişkenlerle temsil edilir. 

 
2.3 Sömürü Aşaması 
Bu aşama dört farklı takip ve saldırı türünden oluşmaktadır. Avın enerji durumuna ek olarak, 
başarılı bir şekilde kaçma durum değişkeni de modele eklenmektedir. Aşamalar; sert kuşatma, 
yumuşak kuşatma, aşamalı hızlı dalışlarla sert kuşatma ve aşamalı hızlı dalışlarla yumuşak 
kuşatma’dır. 

 
 

3. KAOTİK HARRIS-ŞAHİNİ OPTİMİZASYONU ALGORİTMASI 
Bu bölümde; önerilen Kaotik Harris Şahini Optimizasyon algoritması hakkında kısa ve öz bilgi 
verilecektir. HŞO algoritmasında yazarın kendisi tarafında yapılan sayısal deneyler başarılı 
sonuçlar ortaya koymaktadır. Geliştirilen bu çalışmada ise HŞO’a entegre edilen on farklı kaotik 
harita ile en iyi sonuca daha hızlı yakınsamak, daha benzersiz çözüm uzayı elde edebilmek ve 
yerel optimumlardan kaçınabilmek hedeflenmiştir. 

 
3.1 Önerilen Kaotik Harris Şahini Algoritması 
Sezgisel yöntemlerde rastgele sayı dizileri, arama uzayını genişletmekte önemli bir etkendir. 
Oluşturulan sayıların yayılmış spektruma sahip olması, sayıları oluşturulurken fazla zamana 
ihtiyaç duyulmaması istenen durumlardandır. Rastgele üretilen sayıların belli bir alanda 
toplanması veya aynı değerlerin tekrarlanması ile algoritmanın yerel optimumlara takılma riski 
artabilmektedir. Bu tür durumlarda, kaotik harita kullanarak optimum noktalardan kaçmak ya 
da yerel optimuma takılma riskini aza indirgemek mümkün olabilmektedir. 
Sürü tabanlı sezgisel algoritmalardan biri olan Harris Şahini Algoritması’na birbirinden farklı on 
adet kaotik harita uygulanarak algoritmanın araştırma ve bölgesel arama performansı artırılmak 
istenmektedir. Bu kapsamda on adet kaos destekli Harris Şahini Optimizasyon algoritması, 
literatürde en yaygın kullanıma sahip 32 adet tek modlu ve çok modlu, çok boyutlu kısıtsız 
optimizasyon problemine uygulanmıştır. 
Test fonksiyonlarının, yeni varyasyonlara uygulanması sonucu; Tablo 1, 2 ve 3’deki sayısal 
sonuçlarına dayanarak esas optimizasyon algoritmasına kaotik rasgele sayıların dahil edilmesi ile 
özellikle Ikeda ve Henon kaotik haritaları entegre edilmiş varyasyonlarının; hem yakınsama hızını 
hem de çözüm doğruluğunu büyük ölçüde iyileştirdiği sonucuna varılmıştır. 
Çalışma kapsamında, ortaya çıkan algoritmamızın arama gücünü daha iyi görebilmek adına 
doğrusal olmayan denklem sistemlerinden faydalanılmıştır. Çıktı analizleri, bir sonraki bölümde 
tablolar halinde verilmiştir. 
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Tablo 1. Algoritmalara Test Fonksiyonlarının Uygulanması 
 

 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓1-Sphere 
Mean ± Std.dev 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓2-Ackly 
Mean ± Std.dev 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓3-Rastrigin 
Mean ± Std.dev 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓4-Griewank 
Mean ± Std.dev 

Rep 7.603E-05±3.157E-04 1.326E-03±1.621E-03 1.100E-02±3.740E-02 9.269E-07±2.757E-06 
Chebyshev 7.303E-05±1.824E-05 1.276E-03±1.492E-03 2.260E-02±6.800E-02 3.307E-06±9.552E-06 
Chirikov 9.044E-06±1.810E-05 2.420E-03±3.896E-03 1.500E-03±5.500E-03 1.568E-06±7.516E-06 
Circle 1.987E-06±5.927E-06 9.373E-04±1.084E-03 3.330E-01±1.805E+00 5.127E-07±1.849E-06 
Gingerbr. 1.210E-05±2.204E-05 2.161E-03±2.740E-03 1.880E-02±7.610E-02 9.679E-07±2.421E-06 
Henon 3.107E-06±5.909E-06 1.265E-03±1.716E-03 3.700E-03±1.260E-02 1.766E-07±5.606E-07 
Ikeda 5.776E-08±1.198E-07 1.495E-04±2.652E-04 1.300E-03±6.509E+00 1.922E-08±8.189E-08 
Kent 5.819E-06±1.056E-05 1.701E-03±2.168E-03 4.000E-03±1.290E-02 2.541E-05±1.363E-04 
Piecewise 2.371E-05±4.761E-05 2.302E-03±2.624E-03 3.100E-03±5.400E-03 3.921E-07±1.006E-06 
Sinai 1.275E-05±3.855E-05 1.392E-03±1.825E-03 1.540E-02±6.620E-02 4.382E-07± 8.914E-07 
Zaslavsky 1.256E-05±3.752E-05 8.328E-04±8.962E-04 1.290E-02±4.690E-02 4.091E-07±1.571E-06 

 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓5-Zakharov 
Mean ± Std.dev 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓6-Salomon 
Mean ± Std.dev 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓7-Brown 
Mean ± Std.dev 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓8-Sum_of_dif_power 
Mean ± Std.dev 

Rep 3.845E+02±1.785E+02 1.032E-01±1.826E-02 3.553E-05±7.078E-05 6.647E-09±3.553E-08 
Chebyshev 4.897E+02±3.037E+02 9.227E-02±9.384E-02 3.777E-05±1.543E-04 5.098E-09±2.514E-08 
Chirikov 3.949E+02±1.957E+02 1.032E-01±1.826E-02 5.239E-05±1.363E-04 1.917E-10±5.763E-10 
Circle 3.103E+02±2.143E+02 1.032E-01±1.826E-02 1.094E-05±2.663E-05 8.803E-10±4.518E-09 
Gingerbr. 4.350E+02±1.781E+02 9.987E-02±1.074E-09 3.274E-05±9.032E-05 6.150E-09±3.331E-08 
Henon 2.824E+02±2.095E+02 8.751E-02±5.571E-02 1.605E-05±4.554E-05 1.456E-09±7.953E-09 
Ikeda 4.871E+02±3.695E+02 8.679E-02±3.395E-02 1.333E-07±3.997E-07 2.623E-11±9.051E-11 
Kent 4.216E+02±1.949E+02 1.032E-01±1.826E-02 5.782E-05±9.438E-05 6.563E-10±2.629E-09 
Piecewise 3.834E+02±2.195E+02 1.032E-01±1.826E-02 4.260E-05±7.857E-05 6.031E-12±1.045E-11 
Sinai 4.172E+02±2.657E+02 1.032E-01±1.826E-02 4.065E-05±1.289E-04 3.427E-10±1.115E-09 
Zaslavsky 3.733E+02±2.235E+02 1.006E-01±2.237E-02 2.312E-04±1.046E-03 1.387E-09±5.842E-09 

 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓9-Bent cigar 
Mean ± Std.dev 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓10-Alpine 
Mean ± Std.dev 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓11-Csendes 
Mean ± Std.dev 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓12-Schaffer 
Mean ± Std.dev 

Rep 2.245E+01±5.271E+01 8.526E-04±9.187E-04 4.089E-13±1.855E-12 6.322E+00±9.143E-01 
Chebyshev 2.852E+01±1.044E+02 5.313E-04±7.840E-04 1.844E-14±9.347E-14 2.911E+00±2.877E+00 
Chirikov 5.777E+00±1.189E+01 1.500E-03±2.200E-03 2.466E-12±1.349E-11 6.103E+00±1.598E+00 
Circle 2.412E+01±1.017E+02 9.210E-04±1.300E-03 1.727E-15±6.576E-15 5.409E+00±2.617E+00 
Gingerbr. 6.195E+01±2.242E+02 1.900E-03±2.100E-03 1.077E-14±3.668E-14 5.029E+00±3.011E+00 
Henon 1.059E+01±2.729E+01 7.347E-04±1.500E-03 5.135E-17±1.636E-16 2.245E+00±2.967E+00 
Ikeda 1.758E-01±3.980E-01 2.257E-04±4.209E-04 1.506E-21±8.228E-21 1.730E+00±2.871E+00 
Kent 6.220E+00±8.377E+00 1.100E-03±1.500E-03 1.502E-12±7.246E-12 6.108E+00±1.903E+00 
Piecewise 4.521E+01±1.695E+02 1.400E-03±1.900E-03 1.700E-14±4.970E-14 6.553E+00±1.679E+00 
Sinai 8.622E+00±2.781E+01 1.300E-03±3.200E-03 3.765E-14±1.484E-13 6.104E+00±2.216E+00 
Zaslavsky 1.540E+00±1.943E+00 8.327E-04±8.703E-04 2.016E-13±1.101E-12 6.201E+00±1.120E+00 

 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓13-Yang2 
Mean ± Std.dev 

𝑓𝑓𝑓𝑓14-Sum squares 
Mean ± Std.dev 

𝑓𝑓𝑓𝑓18Inv.cos.func. 
Mean ± Std.dev 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓19-Wavy 
Mean ± Std.dev 

Rep 2.209E-06±3.629E-06 4.523E-04±1.118E-03 7.189E-05±8.165E-05 1.272E-01±2.301E-01 
Chebyshev 2.584E-06±6.431E-06 1.471E-03±6.816E-03 2.624E-05±4.815E-05 5.160E-02±1.195E-01 
Chirikov 3.643E-06± 5.544E-06 1.151E-03±5.093E-03 1.194E-04±2.232E-04 8.550E-02±2.041E-01 
Circle 4.519E-06±1.169E-05 1.167E-04±3.806E-04 2.136E-05±4.321E-05 4.020E-02±1.468E-01 
Gingerbr. 3.433E-06±6.648E-06 1.306E-04±3.595E-04 1.991E-04±6.023E-04 4.800E-02±8.700E-02 
Henon 1.915E-06±3.593E-06 2.296E-05±6.301E-05 4.783E-04±2.400E-03 7.020E-02±1.984E-01 
Ikeda 5.044E-07±2.626E-06 6.379E-07±1.202E-06 2.823E-06±9.723E-06 3.330E-02±7.740E-02 
Kent 3.846E-06±5.191E-06 1.513E-04±3.174E-04 1.882E-04±3.431E-04 1.940E-02±7.410E-02 
Piecewise 4.191E-06±7.399E-06 1.546E-04±2.902E-04 8.885E-05±1.329E-04 2.070E-02±4.240E-02 
Sinai 5.298E-06±1.089E-05 1.040E-04±2.791E-04 1.072E-04±3.296E-04 6.500E-03±1.800E-02 

  Zaslavsky  3.916E-06±7.512E-06  9.844E-05±2.820E-04  7.504E-04±3.600E-03  4.580E-02±1.487E-02  
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Tablo 2. Algoritmalara Test Fonksiyonlarının Uygulanması 
 

 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓20-Dropwave 
Mean ± Std.dev 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓21-Yang1 
Mean ± Std.dev 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓23-Yang4 
Mean ± Std.dev 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓82-Rosenbrock 
Mean ± Std.dev 

Rep -9.362E-01±2.775-09 1.279E-04±6.808E-04 1.883E-11±1.286E-11 2.877E+01±4.478E-02 
Chebyshev -9.571E-01±2.996E-02 9.585E-06±3.529E-05 -4.169E-01±4.618E-01 2.751E+01±4.760E+00 
Chirikov -9.312E-01±2.748E-02 4.408E-06± 1.440E-05 2.164E-11±1.285E-11 2.877E+01±9.728E-02 
Circle -9.362E-01±7.782E-10 1.178E-05±3.292E-05 1.630E-11±9.417E-12 2.875E+01±1.038E-01 
Gingerbr. -9.383E-01±1.145E-02 2.103E-05±9.357E-05 1.652E-11±1.113E-11 2.876E+01±5.709E-02 
Henon -9.420E-01±1.764E-02 1.331E-05±4.027E-05 -2.115E-01±3.943E-01 2.875E+01±6.288E-02 
Ikeda -9.572E-01±3.010E-02 1.962E-05±8.023E-05 -6.450E-01±4.658E-01 2.040E+01±1.205E+01 
Kent -9.362E-01±3.653E-11 1.338E-05±3.331E-05 1.907E-11±1.262E-11 2.877E+01±6.882E-02 
Piecewise -9.362E-01±4.301E-07 4.288E-06±1.350E-05 1.610E-11±8.908E-12 2.879E+01±5.338E-02 
Sinai -9.362E-01± 2.404E-12 2.666E-05± 6.095E-05 2.114E-11±1.963E-11 2.877E+01±9.167E-02 
Zaslavsky -9.327E-01±2.886E-02 1.669E-05±5.192E-05 1.955E-11±1.885E-11 2.876E+01±8.655E-02 

 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓83-Penalized1 
Mean ± Std.dev 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓85-Discus 
Mean ± Std.dev 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓86-Pathological 
Mean ± Std.dev 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓87-Dixon-price 
Mean ± Std.dev 

Rep 1.122E-01±5.531E-02 1.196E-03±3.716E-3 8.520E+00±6.602E-01 9.459E-01±7.787E-02 
Chebyshev 4.960E-02±3.504E-02 1.326E-02±6.098E-02 6.599E+00±3.608E+00 9.853E-01±1.815E-02 
Chirikov 1.050E-01±5.212E-02 2.824E-03±1.035E-02 8.145E+00±1.763E+00 9.135E-01±1.025E-01 
Circle 9.742E-02±4.238E-02 2.016E-04±3.562E-04 7.904E+00±2.001E+00 9.147E-01±1.032E-01 
Gingerbr. 1.044E-01±6.434E-02 8.533E-04±4.029E-03 8.756E+00±7.502E-01 9.173E-01±9.636E-02 
Henon 6.617E-02±3.664E-02 2.583E-04±7.614E-04 7.096E+00±3.200E+00 8.827E-01±1.169E-01 
Ikeda 1.816E-02±3.545E-02 9.669E-04±3.644E-03 5.629E+00±4.206E+00 9.469E-01±1.168E-01 
Kent 8.778E-02±3.994E-02 3.684E-03±1.742E-02 8.474E+00±8.039E-01 9.065E-01±9.265E-02 
Piecewise 1.046E-01±4.994E-02 5.864E-04±1.049E-03 8.741E+00±1.121E+00 9.170E-01±9.752E-02 
Sinai 1.147E-01±4.759E-02 6.317E-04±1.116E-03 8.346E+00±1.129E+00 8.899E-01±9.836E-02 
Zaslavsky 9.040E-02±5.265E-02 5.836E-04±1.047E-03 8.575E+00±9.387E-01 8.836E-01±1.086E-01 

 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓88-Trid 
Mean ± Std.dev 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓89-Sce 2.21 
Mean ± Std.dev 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓90-Sce 2.23 
Mean ± Std.dev 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓91-Sce 2.25 
Mean ± Std.dev 

Rep -2.295E+02±1.287E+02 2.488E-03±4.371E-03 1.452E-22±5.507E-22 9.475E+00±2.794E+00 
Chebyshev -8.517E+02±2.090E+02 2.357E-03±8.203E-03 1.977E-25±7.036E-25 3.214E+00±2.076E+00 
Chirikov -2.325E+00±1.210E+02 1.882E-03±2.635E-03 1.843E-21±7.085E-21 9.860E+00±2.396E+00 
Circle -2.782E+02±1.163E+02 2.403E-03±5.830E-03 4.773E-23±2.612E-22 1.066E+01±2.726E+00 
Gingerbr. -2.313E+02±1.268E+02 1.569E-03±2.343E-03 1.183E-21±6.163E-21 9.802E+00±2.466E+00 
Henon -4.804E+02±2.987E+02 1.021E-03±1.580E-03 2.605E-25±1.415E-24 5.801E+00±3.066E+00 
Ikeda -1.076E+03±1.165E+02 9.612E-05±1.460E-04 3.142E-33±1.266E-32 9.394E-01±8.463E-01 
Kent -2.220E+02±1.454E+02 3.022E-03±3.777E-03 1.498E-21±7.805E-21 1.032E+01±2.484E+00 
Piecewise -1.646E+02±8.283E+01 2.259E-03±2.890E-03 2.967E-21±1.528E-20 9.925E+00±2.147E+00 
Sinai -2.089E+02±1.531E+02 4.561E-03±9.066E-03 2.171E-23±1.185E-22 9.960E+00±2.377E+00 
Zaslavsky -2.553E+02±1.145E+02 1.272E-03±1.290E-03 1.120E-21±6.027E-21 9.637E+00±1.990E+00 

 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓92-Sce 2.20 
Mean ± Std.dev 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓93-Streched_V_Sine 
Mean ± Std.dev 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓95-Quintic Function 
Mean ± Std.dev 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓97-Powell 
Mean ± Std.dev 

Rep 8.309E-03±1.942E-02 3.215E-01±2.360E-01 3.104E+01±6.795E+00 1.848E-09±6.811E-09 
Chebyshev 6.785E-03±1.504E-02 3.624E-01±3.650E-01 2.589E+01±1.224E+01 1.565E-08±7.211E-08 
Chirikov 4.522E-03±5.194E-03 2.419E-01±1.950E-01 3.274E+01±7.463E+00 1.274E-10±3.984E-10 
Circle 3.138E-03±3.200E-03 2.182E-01±1.536E-01 3.507E+01±6.680E+00 1.113E-11±2.809E-11 
Gingerbr. 3.467E-03±3.527E-03 3.817E-01±4.102E-01 3.134E+01±7.072E+00 1.242E-10±6.214E-10 
Henon 3.273E-03±7.737E-03 2.533E-01±2.386E-01 3.042E+01±8.157E+00 5.176E-11±1.682E-10 
Ikeda 1.233E-03±1.698E-03 1.806E-01±1.936E-01 1.253E+01±5.754E+00 1.790E-12±6.199E-12 
Kent 4.512E-03±4.646E-03 3.590E-01±2.132E-01 3.266E+01±6.970E+00 5.092E-11±1.084E-10 
Piecewise 6.595E-03±8.112E-03 3.681E-01±2.998E-01 3.422E+01± 6.811E+00 5.644E-11±1.278E-10 
Sinai 1.135E-02±2.795E-02 4.080E-01±3.393E-01 3.172E+01±5.959E+00 4.898E-10±1.568E-09 
Zaslavsky 9.083E-03±1.690E-02 2.531E-01±1.797E-01 3.239E+01±7.188E+00 2.785E-09±9.112E-09 
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Tablo 3. Algoritmaların Yakınsama Grafikleri 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
4. DOĞRUSAL OLMAYAN DENKLEM SİSTEMLERİNİN ÇÖZDÜRÜLMESİ 
Bu bölümde, çalışma kapsamında ortaya çıkan algoritmamızın arama gücünü daha iyi görebilmek 
adına doğrusal olmayan denklem sistemlerinden faydalanılmıştır. 5 adet doğrusal olmayan 
denklem sistemi [2], Kaotik Harris Şahini Optimizasyonu Algoritmamıza(KHŞO) ve literatüre yakın 
dönemlerde dahil olan Aquila Optimizasyon Algoritması(AQUILA) [3], Runge Kutta Temeline 
Dayalı Optimizasyon Algoritması(RUNGE)[4] ve Gradiant Tabanlı Optimizasyon 
Algoritmasına(GRAD)[5] çözdürülerek çıktı analizleri karşılaştırılmıştır. 

Tablo 4. Sınırlı Değişkenli Doğrusal Olmayan Cebirsel Sistem 
 

 AQUILA RUNGE GRAD KHŞO 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥1 -1.010E-01 -1.012E-01 -1.012E-01 -1.012E-01 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 1.008E-01 1.010E-01 1.010E-01 1.010E-01 
ℎ1 -1.821E-04 -8.048E-12 1.588E-08 -3.540E-13 
ℎ2 4.651E-05 0.000E+00 -4.808E-08 0.000E+00 
min 2.286E-04 8.048E-12 6.397E-08 3.540E-13 

mean 1.195E-03 7.597E-09 1.358E-06 3.714E-08 
std 7.580E-04 1.324E-08 2.321E-06 8.081E-08 

max 2.994E-03 5.511E-08 1.146E-05 3.673E-07 



IES’22 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry 
October, 28-30, 2022 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey 
 

                                                                                                                                       153  

 

 
 

Tablo 5. Otomotiv Direksiyonu İçin Kinematik Sentez Mekanizması 
 

 AQUILA RUNGE GRAD KHŞO 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥1 8.636E-02 8.620E-01 8.620E-01 8.620E-01 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 6.123E-01 6.169E-01 6.169E-01 6.169E-01 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥3 5.444E-01 5.493E-01 5.493E-01 5.493E-01 
ℎ1 8.580E-06 -4.838E-05 1.907E-07 -4.267E-13 
ℎ2 2.421E-05 -1.441E+00 -8.757E-08 -3.929E-10 
ℎ3 2.008E-05 0.000E+00 7.096E-08 0.000E+00 
min 5.287E-05 1.924E-09 3.492E-07 3.933E-10 

mean 1.558E-04 3.334E-07 1.451E-05 1.650E-06 
std 6.452E-05 1.441E-06 2.354E-05 2.664E-06 

max 3.463E-04 7.952E-06 8.942E-05 1.197E-05 
 

Tablo 6. Yanma Uygulaması 
 

 AQUILA RUNGE GRAD KHŞO 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥1 4.662E-06 -9.726E-09 1.074E-04 1.139E-07 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 5.279E-06 3.254E-09 9.346E-06 7.923E-07 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥3 8.225E-06 9.276E-06 7.772E-05 2.599E-05 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥4 3.658E-06 1.197E-06 -5.665E-05 6.185E-07 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥5 5.035E-06 -6.199E-07 3.760E-05 5.709E-06 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥6 8.777E-07 4.299E-06 1.152E-04 1.565E-06 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥7 1.037E-06 4.402E-06 3.327E-05 4.691E-06 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥8 9.082E-06 2.072E-05 -4.773E-05 4.013E-06 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥9 -2.145E-06 -3.492E-07 3.168E-08 2.834E-06 

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥10 1.098E-05 8.743E-07 -1.149E-04 1.622E-06 
ℎ1 1.685E-05 -5.623E-13 -3.641E-10 8.590E-12 
ℎ2 -1.269E-05 -1.310E-12 -9.879E-09 2.186E-11 
ℎ3 -4.152E-08 8.309E-15 3.434E-09 0.000E+00 
ℎ4 -4.268E-06 -8.386E-14 -1.165E-07 -9.288E-14 
ℎ5 -2.148E-11 -3.196E-14 -1.153E-08 2.805E-13 
ℎ6 -5.565E-11 4.328E-13 -1.631E-10 -1.098E-12 
ℎ7 -1.338E-11 -1.433E-12 -3.209E-09 -3.826E-13 
ℎ8 -3.699E-11 3.191E-12 -8.352E-09 -2.358E-12 
ℎ9 -2.475E-11 -2.160E-14 -1.003E-09 8.531E-14 
ℎ10 -1.299E-16 1.827E-21 -9.378E-15 -6.809E-20 
min 3.386E-05 7.075E-12 1.545E-07 3.474E-11 

mean 5.320E-05 3.348E-07 8.821E-06 1.096E-07 
std 1.037E-05 1.830E-06 7.706E-06 5.978E-07 

max 1.000E-04 1.002E-05 2.519E-05 3.275E-06 
 

Çıktı analizlerini değerlendirirken algoritmaların her birinin elde ettiği minimum değerler 
karşılaştırılmaktadır. Tablo 4, Tablo 5, Tablo 7 ve Tablo 8’de elde edilen sonuçlara göre, sınırlı 
değişkenli doğrusal olmayan cebirsel systemin algoritmalara çözdürülmesi sonucu minimum 
değerlerde sonuca en iyi yakınsayanın KHŞO olduğu görülmektedir. Tablo 6’da ise en iyi 
yakınsama performansını RUNGE gösterirken KHŞO’da iyi bir sonuç elde etmiştir yorumu 
yapılabilmektedir. Doğrusal olmayan denklemlerin çözüm sonuçlarında çoğunlukla Kaotik Harris 
Şahini Optimizasyonu en iyi yakınsama performansını göstermiştir olarak da ifade 
edilebilmektedir. 
Tüm çıktı sonuçlarına dayanarak kaotik algoritmaların, doğrusal olmayan denklem sistemlerini 
çözmekte, temel algoritmalardan daha avantajlı olduğu sayısal değerlerle kanıtlanmıştır. 
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Tablo 7. Kinematik Uygulama 
 

 AQUILA RUNGE GRAD KHŞO 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥1 -2.828E-01 9.999E-01 4.613E-01 9.954E-01 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 9.598E-01 1.069E-02 8.872E-01 -9.531E-02 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥3 -2.025E-01 -9.939E-01 3.780E-01 -9.969E-01 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥4 9.999E-01 -1.279E-01 -9.257E-01 -4.191E-02 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥5 5.082E-02 9.917E-01 4.489E-01 9.991E-01 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥6 9.959E-02 5.283E-01 -1.315E+00 6.194E-01 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥7 -4.109E-01 4.519E-01 -1.825E-01 4.524E-01 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥8 -1.064E+00 -8.280E-01 9.065E-01 -8.087E-01 
ℎ1 5.705E-04 2.228E-03 1.042E-02 -1.391E-04 
ℎ2 1.259E-02 1.787E-05 2.655E-02 -4.211E-03 
ℎ3 -3.511E-03 -9.877E-10 2.051E-03 4.441E-16 
ℎ4 1.027E-02 7.955E-07 1.410E-03 -3.020E-14 
ℎ5 1.262E-03 2.658E-06 5.801E-05 2.596E-09 
ℎ6 -3.773E-02 -1.192E-02 -6.980E-02 2.932E-03 
ℎ7 4.082E-02 4.341E-03 7.925E-06 4.396E-03 
ℎ8 2.395E-03 -2.232E-06 5.863E-02 2.103E-05 
min 1.091E-01 1.851E-02 1.689E-01 1.127E-03 

mean 2.050E-01 1.056E-01 1.800E-01 5.513E-02 
std 5.781E-02 5.599E-02 1.571E-02 3.452E-02 

max 2.635E-01 1.858E-01 1.911E-01 1.449E-01 
 
 

Tablo 8. Aritemetik Aralık Kıyaslaması 
 

 AQUILA RUNGE GRAD KHŞO 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥1 2.416E-01 2.578E-01 2.579E-01 2.578E-01 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥2 3.836E-01 3.810E-01 3.897E-01 3.810E-01 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥3 2.692E-01 2.787E-01 2.795E-01 2.787E-01 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥4 2.001E-01 2.000E-01 2.027E-01 2.007E-01 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥5 4.400E-01 4.452E-01 4.433E-01 4.452E-01 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥6 1.498E-01 1.491E-01 1.491E-01 1.491E-01 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥7 4.333E-01 4.320E-01 4.320E-01 4.320E-01 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥8 7.402E-02 7.340E-02 7.340E-02 7.340E-02 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥9 3.388E-01 3.459E-01 3.422E-01 3.459E-01 

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥10 4.294E-01 4.273E-01 2.274E-01 4.273E-01 
ℎ1 -1.597E-02 -6.515E-06 9.965E-05 -2.949E-08 
ℎ2 2.688E-03 1.999E-06 8.528E-03 -5.453E-10 
ℎ3 -9.115E-03 -3.137E-06 6.006E-04 -5.429E-10 
ℎ4 -3.910E-04 5.567E-06 2.128E-03 1.781E-07 
ℎ5 -5.059E-03 7.122E-08 -1.875E-03 0.000E+00 
ℎ6 6.296E-04 9.016E-07 -5.967E-05 2.040E-08 
ℎ7 1.374E-03 7.272E-07 -7.849E-06 8.557E-09 
ℎ8 7.798E-04 6.662E-06 6.330E-06 -7.803E-08 
ℎ9 -7.159E-03 5.825E-07 -3.739E-03 -1.365E-07 
ℎ10 2.214E-03 -5.856E-07 -4.713E-06 2.702E-11 
min 4.538E-02 2.674E-05 1.704E-02 4.521E-07 

mean 1.132E-01 5.087E-03 6.664E-02 2.498E-04 
std 3.995E-02 6.200E-03 3.716E-02 6.749E-04 

max 1.948E-01 2.192E-02 1.410E-01 3.649E-03 
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5. SONUÇ 
Optimizasyon alanında algoritmaların performansını karşılaştırmak için global optimizasyon 
olarak bilinen matematiksel fonksiyonları kullanmak ortak bir fikirdir. Bu fonksiyonlar gerçek 
arama alanlarına son derece benzerdir ve algoritma karşılaştırması için uygundur. Bu çalışmada 
Harris Şahinleri’nin avlanma davranışından esinlenen Harris Şahini Optimizasyonu Algoritması 
incelenmiş ve kaotik versiyonları oluşturulmuştur. Algoritmaların performansları farklı 
boyutlardaki tek modlu, çok modlu kalite test fonksiyonları ve 5 adet doğrusal olmayan gerçek 
mühendislik problemi üzerinde incelenerek elde edilen sonuçlar tablo ve grafikler ile 
karşılaştırılmıştır. Kaotik algoritmaların, yerel optimumdan kaçarak optimum noktaya 
yakınsamayı artırabilmekle kalmayıp aynı zamanda algoritmanın optimum noktaya yakınsama 
hızını da iyileştirdiği görülmüştür. Kaotik algoritmaların, doğrusal olmayan denklem sistemlerini 
çözmekte, temel algoritmalardan daha avantajlı olduğu sayısal değerlerle kanıtanmıştır. Kaotik 
algoritmalar, temel algoritmaların iyileşmesini sağladıklarından dolayı ilerleyen dönemlerde yeni 
kaotik algoritmaların oluşmasının önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. 
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Özet 
Sağlık sektörü çalışanları, hastane, bakım merkezi, huzur evi vb. ortamlarda çevresel, fiziksel ve mental 
yüklenmeye neden olan pek çok ergonomik risk faktörü ile karşı karşıya kalmaktadır. Yapılan düzenlemeler ve 
alınan önlemler ile bu faktörlerin neden olduğu riskler belirli düzeyde azaltılabilmekte ve/veya kontrol altında 
tutulabilmektedir. Ancak, evde bakım personelinin öngörülemeyen ve müdahale edilmesi zor risk faktörleri 
içeren farklı çalışma ortamlarında hizmet sunması ergonomi alanındaki klasik yöntemlerin uygulanmasını 
zorlaştırmaktadır. Ayrıca evde bakım personeli diğer sağlık çalışanlarından farklı olarak ulaşım ile ilgili risklere, ev 
kazası risklerine, hasta ve yakınlarının kötü tutumlarına maruz kalmaktadır. Bu koşullar altında evde bakım 
çalışanları için alınabilecek en uygun önlem, müdahale edilemeyen ergonomik risk faktörleri nedeniyle oluşacak 
iş yükünü personel arasında mümkün olduğunca dengeli dağıtmaktır. Bu doğrultuda ilk olarak personelin öznel iş 
yükü algısının sayısal olarak hesaplanması gerekmektedir. 
Bu çalışmada, evde bakım çalışanlarının karşılaştığı sektöre özgü çok sayıdaki ergonomik risk faktörü karşısındaki 
iş yükü algısını belirlemeye yönelik özgün bir yaklaşım geliştirilmiştir. Öncelikle sektörüne özgü ergonomik risk 
faktörleri belirlenmiş daha sonra personelin belirlenen risk faktörleri karşısındaki öznel iş yükü algısını belirlemek 
için bir veri toplama formu tasarlanmıştır. Veri toplama formu ile elde edilen dilsel veriyi kullanarak analitik iş 
yükü değerini üretmek için bulanık mantık yaklaşımından faydalanılmıştır. Geliştirilen bulanık çıkarım sisteminin 
uygulaması Matlab programında, bulanık mantık araç kutusu (Fuzzy Logic Toolbox) üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
Elde edilen sonuçların gerek evde bakım personelinin çizelgelenmesi gerekse verimlilik analizlerinde olumlu bir 
etki oluşturması beklenmektedir. 
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Abstract 
Health care personnel are faced with many ergonomical risk factors that cause environmental, physical and 
mental burden in hospitals or retirement home, etc. The risks caused by these factors can be reduced to a certain 
extent and/or kept under control with the arrangements made. However, it is not easy to apply classical 
ergonomical methods to these home care personnel which provide services in different working environments 
with unpredictable risk factors. In addition, home care personnel, unlike other healthcare professionals, are 
exposed to risks during transportation, risks of home accidents, bad attitudes of patients and their relatives. it is 
often very hard to evaluate ergonomic factors by using traditional methods. So distributing the workload among 
the personnel as evenly as possible can be the most appropriate precaution to be taken under these conditions. 
In this direction, the subjective workload perception of the personnel should be calculatednumerically. 
In this paper, a unique solution method that aims to determine the workload perception against the ergonomic 
risk factors that home care personnel are exposed to is developped. First, ergonomic risk factors specific to the 
home care sector were identified. A data form was designed to determine the subjective workload perception 
of home care personnel against the identified risk factors. The fuzzy logic approach was used to generate the 
analytical workload value by using the linguistic data obtained with the data collection form. Finally, fuzzy Logic 
Toolbox in Matlab is applied to illustrate the developed fuzzy inference system. The results of this study is 
expected to improve home healtcare personnel scheduling and efficiency analysis. 
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1. GİRİŞ
2020 yılında nüfusun %9,3’ünü 65 yaş ve üzeri kişiler oluştururken bu oranın 2050'de %16,0'a çıkması
böylece 30 yıl içinde dünya genelindeki yaşlı insan sayısının iki katından fazla artarak 1,5 milyarı aşması
beklenmektedir [1]. Yaşlılık ve buna bağlı olarak gelişen engellilik ve kronik hastalıkların yüzyılımızın en
büyük küresel sorunlarından biri olacağı öngörülmektedir [2]. Bu durum her geçen gün artan uzun
süreli bakım talebinin yüksek kaliteyle ve uygun maliyetle karşılanmasını ülkeler için önemli hale
getirmektedir. Hastalara ihtiyaç duydukları uzun süreli bakımı kendi ev ortamlarında sunan evde bakım
servisleri, hastane doluluk oranlarında ve genel sağlık giderlerinde düşme, hasta yaşam kalitesinde
yükselme gibi avantajlar sunduğu için birçok ülkede yaygınlaşmaktadır [3]. Ayrıca yaşadığımız COVID-
19 pandemisi sırasında kapasite problemi yaşayan hastanelerin yükünü hafifletmesi ve özellikle kronik
hastalıklara sahip kişiler ile yaşlılar için bulaş riskini azaltması evde bakım uygulamalarının önemini
artırmıştır.

Sağlık sektörü çalışanları çevresel, fiziksel ve mental yüklenmeye neden olan pek çok ergonomik risk 
faktörü ile karşı karşıya kalmaktadır. Hastane, bakım merkezi, huzur evi vb. ortamlarda yapılan 
düzenlemeler ve alınan önlemler ile bu faktörlerin neden olduğu riskler belirli düzeyde azaltılabilmekte 
ve/veya kontrol altında tutulabilmektedir. Ancak, evde bakım personelinin öngörülemeyen ve 
müdahale edilmesi zor risk faktörleri barındıran farklı çalışma ortamlarında hizmet sunması ergonomi 
alanındaki klasik yöntemlerin uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Örneğin, sağlık kuruluşlarında kolaylıkla 
kontrol altında tutulabilen sıcaklık, nem, gürültü gibi çevresel faktörleri hastanın evinde ve ulaşım 
sırasında kontrol etmek mümkün değildir. Benzer şekilde sağlık kuruluşlarında personel üzerindeki 
fiziksel yüklenmeyi azaltan özel amaçlı donanımlar (ayarlanabilir yataklar, hasta kaldırma sistemleri vb.) 
çoğu hastanın evinde bulunmamaktadır. Ayrıca, evde bakım personeli diğer sağlık çalışanlarından farklı 
olarak ulaşım sırasında oluşan riskler, ev kazası riskleri, hasta ve hasta yakınlarının kötü tutumları, vb. 
ile karşı karşıya kalabilmektedir. Sonuç olarak evde bakım hizmetlerine özgü risk faktörleri nedeniyle 
evde bakım personeli için ergonomik önlemler almanın ve iyileştirme yapmanın çoğu zaman zor veya 
imkânsız olduğu söylenebilir. Bu koşullar altında evde bakım planlayıcıları tarafından benimsenebilecek 
en uygun yaklaşım, müdahale edilemeyen ergonomik risk faktörleri nedeniyle oluşacak iş yükünü 
personel arasında mümkün olduğunca dengeli dağıtmaktır. Bu doğrultuda ilk olarak personelin öznel 
iş yükü algısının sayısal olarak hesaplanması gerekmektedir. Bu çalışmada, evde bakım personelinin 
maruz kaldığı ergonomik risk faktörleri karşısındaki öznel iş yükü algısını belirlemek için bulanık mantık 
yaklaşımından yararlanılmıştır. Evde bakım personeli üzerinde oluşan iş yükü değerini hesaplamak için 
ise bulanık çıkarım sistemi kullanılmıştır. 

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Evde bakım planlama problemine, iş yükü dengeleme konusunu dâhil eden bazı çalışmalar Tablo 1’de
sunulmuştur. İncelenen çalışmalarda seyahat süresi/mesafe, ziyaret edilen hasta sayısı, fazla mesai,
çalışma süresi ve ziyaret yükü faktörlerinin dengelenmesi ile ilgilenilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde çoğu
çalışmada tek bir denge faktörünün dikkate alındığı görülmektedir. İki denge faktörünü dikkate alan
çalışmalarda ise faktörler birbirinden bağımsız şekilde dengelenmeye çalışılmıştır. Diğer çalışmalardan
farklı olarak Hertz ve Lahrichi (2009) ziyaret yükü, işlem yükü, seyahat yükü şeklinde tanımladıkları 3
denge faktörünü kullanarak hesapladıkları iş yükü değerinin dengelenmesi ile ilgilenmiştir [4].

Bu çalışmada amaç, evde bakım literatüründe ergonomi konusu incelendiğinde, evde bakım personeli 
arasında adil görev dağılımı yapılmaması durumunda ortaya çıkabilecek tükenmişlik sendromu gibi 
mental rahatsızlıkları ve sırt, bel ağrıları gibi fiziksel rahatsızlıkları ortadan kaldırmaya yönelik 
personelin iş yükünün belirlenmesidir [5, 6, 7]. 
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Tablo 1. Evde Bakım Planlama Problemine İş Yükü Dengeleme Konusunu Dahil Eden Çalışmalar 
 

Makale Seyahat süresi/ 
Mesafe 

Hasta 
sayısı 

Çalışma süresi/ 
Hizmet süresi 

Fazla 
mesai 

Ziyaret 
yükü 

Bahadori-Chinibelagh vd. (2019) [8] X     
Barrera vd. (2012) [9]  X    
Bredström ve Rönnqvist (2008) [10]   X   
Cappanera ve Scutellá (2014) [11]   X   
Decerle vd. (2018) [12]   X   
Decerle vd. (2019) [13]   X   
Fathollahi-Fard, (2018) [14] X     
Fathollahi-Fard (2019) [15] X     
Fathollahi-Fard (2020) [16] X     
Grenouilleau vd. (2019) [17]   X   
Hertz ve Lahrichi (2009) [4] X X   X 
Lanzarone ve Matta (2014) [18]      
Milburn ve Spicer (2013) [19]  X    
Mutingi ve Mbohwa (2014) [20] X  X   
Nasir ve Dang (2018) [21]   X   

 
3. YÖNTEM 
Evde bakım personelinin karşılaştığı çevresel, fiziksel ve mental risk faktörleri karşısındaki öznel iş yükü 
algısını belirlemede öncelikle bir veri toplama formu tasarlanmış, personelden her hasta ziyareti 
sonrasında doldurması istenmiştir. Veri toplama formlarından elde edilen sonuçlar geliştirilen Bulanık 
Çıkarım Sistemi’nin (BÇS) girdisini oluşturmaktadır. BÇS’nin çalıştırılması ile hasta ziyareti esnasında 
algılanan iş yükü değeri hesaplanmaktadır. Geliştirilen yöntem ile ilgili detaylı bilgi sonraki alt 
bölümlerde yer almaktadır. 

 
3.1 Evde bakım alanında ergonomi ve iş yükü konusu 
Evde bakım personelinin karşılaştıkları mental ve fizyolojik yüklenmenin sistematik bir şekilde 
azaltılması, ortadan kaldırılması veya bu çalışmada olduğu gibi dengelenmesi için ergonomik 
değerlendirme yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır [22, 23]. Söz konusu unsurları mikro ve makro 
boyutta ele alınabilir. Mikro ergonomi seviyesindeki değerlendirme yöntemleri daha çok fiziksel çevre 
ve fiziksel iş yükü konularına odaklanmaktadır. Makro ergonomi seviyesindeki değerlendirme 
yöntemleri ise bütünsel bir yaklaşımla organizasyonel çevre, sosyal çevre ve mental iş yükü unsurlarını 
da dikkate almaktadır. Evde bakım personelinin ulaşım sırasında ve hastanın evinde karşılaşabileceği 
pek çok ergonomik risk faktörü bulunmaktadır [24, 25, 26, 27 28]. Probleme dâhil edilen ergonomik 
risk faktörleri aşağıda listelenmiştir. 

• Termal konfor unsurları 
• Gürültü 
• Aydınlatma 
• Kimyasallar 
• Hijyen koşulları 
• Evcil hayvanlar 
• Karar alma, düşünme, hatırlama, arama gibi gereklilikleri olan işlemler 
• Hasta ve/veya hasta yakınlarına bilgilendirmede bulunma 
• Hastanın keskinlik/acuity düzeyi (zor hastaya hizmet sunma) 
• Olumsuz hasta yakını davranışları 
• Hastayı kaldırma, döndürme gibi gereklilikleri olan işlemler 
• Eğilme, çömelme, uzun süre ayakta kalma gibi gereklilikleri olan işlemler 
• Olumsuz trafik koşulları 
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• Seyahat esnasında yürüme 
• Seyahat esnasında merdiven kullanma 
• Seyahat esnasında ekipman/malzeme taşıma 

Çalışanlar üzerinde oluşan fiziksel ve mental iş yükünü belirlemek amacıyla gözleme, fizyolojik 
ölçümlere ve öznel değerlendirmeye dayalı çok sayıda yöntem geliştirilmiştir. Gözleme dayalı 
yöntemler genellikle fiziksel iş yükünün belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. REBA RULA, OWAS, 
NIOSH en sık kullanılan gözleme dayalı fiziksel iş yükü ölçüm yöntemlerinden bazılarıdır. Fizyolojik 
ölçüm yöntemleri, solunum hızı, deri iletkenliği, kan basıncı, kalp atım hızı, göz hareketleri, beyin 
aktiviteleri gibi fizyolojik kriterler ile iş yükü arasında bağlantı kurmayı amaçlamaktadır [29]. Öznel 
değerlendirme yöntemleri ise çalışanların görev ve iş sistemleri ile etkileşimleri hakkında, genellikle 
anket veya soru formları aracılığı ile elde edilen geri bildirimlerinin analizine dayanmaktadır [30]. 
Cornell Kas İskelet Sistemi Rahatsızlığı Anketi (Cornell Musculoskeletal Discomfort Survey), Vücut 
Rahatsızlık Haritası (Body Discomfort Map), Hissedilen Çaba Derecesi (Rating of Perceived Exertion- 
RPE), Hissedilen çaba derecesine dayanan İsveç Mesleki Yorgunluk Envanteri (Swedish Occupational 
Fatigue Inventory, SOFI) fiziksel iş yükünün öznel olarak değerlendirilmesine yönelik geliştirilen anket 
ve soru formlarından bazılarıdır. Mental iş yükünün belirlenmesine yönelik geliştirilen başlıca öznel 
ölçüm yöntemleri, NASA-TLX (NASA- Task Load Index), SWAT (Subjective Workload Assessment 
Technique), ISA (Instantaneous Self-Assessment) ve Harper skalası şeklinde sayılabilir [31]. 

Gözleme ve fizyolojik ölçümlere dayalı değerlendirme yöntemlerinden ziyade öznel ölçüm yöntemleri 
gerek kullanım kolaylığı ve erişilebilirlik gerekse doğrudan uygulanabilirlik avantajları ile evde bakım 
sistemlerinde tercih edilmektedir [32]. Bu çalışmada ise çevresel, fiziksel ve mental risk faktörleri 
nedeniyle evde bakım personeli üzerinde oluşan genel iş yükünü belirlemeye yönelik probleme özgü 
öznel bir değerlendirme yöntemi geliştirilmiştir. 

 
3.2 Bulanık Çıkarım Sistemi 
Lotfi A. Zadeh tarafından 1965 yılında tanımlanan bulanık mantık yaklaşımı esnek yapısı sayesinde 
kişisel değerlendirmeye dayalı ve karmaşık yapıdaki gerçek hayat sistemleri üzerinde modelleme 
kolaylığı sunmaktadır [33]. Literatürde, evde bakım alanında bulanık mantık yaklaşımından faydalanan 
sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmalarda, talep, seyahat ve işlem süresi gibi unsurlardaki 
değişkenliğin probleme dahil edilmesi amacıyla bulanık mantık yaklaşımından faydalanılmıştır [16, 34, 
35]. Bu çalışmada ise, evde bakım personelinin hasta ziyaretleri esnasında maruz kaldığı ergonomik 
risk faktörleri karşısındaki bireysel algısını belirlemek amacıyla bulanık mantık yaklaşımının 
avantajlarından faydalanılmıştır. Ayrıca, geliştirilen bulanık çıkarım sistemi ile çevresel, mental ve 
fiziksel risk faktörlerinden kaynaklanan yüklenme değerlerini entegre ederek nihai iş yükü değeri 
belirlenmektedir. Bu yaklaşım evde bakım literatürü için özgün nitelikte olmakla birlikte farklı alanlarda 
benzer uygulamalara rastlanmıştır [36, 37]. 

Jung ve Jung çalışmalarında tanımladıkları toplam iş yükü seviyesini (overall workload level OWL) 
değerlendirmek için dilsel değişken kümeleri ve analitik hiyerarşi süreci (AHP) uygulaması içeren bir 
model geliştirmiştir. Çalışmada EWSI modeline oldukça benzer bir yaklaşım ile hesaplanan toplam iş 
yükü seviyesi değerleri NASA-TLX yöntemi ile elde edilen toplam iş yükü değerleri ile karşılaştırılmış ve 
yöntemin uygulanabilir olduğu sonucuna varılmıştır [36]. Azadeh ve arkadaşları tarafından ortaya 
konan çalışmada, gaz arıtma tesisi çalışanları üzerinde oluşan mental iş yükünü tahmin etmek amacıyla 
bir akıllı algoritma geliştirilmiştir [37]. Çalışma kapsamında sağlık, güvenlik, çevre ve ergonomi ile ilgili 
faktörler karşısında personelin öznel algısını belirlemeye yönelik sorular belirlenmiştir. Personelin bu 
sorulara verdiği cevaplar geliştirilen algoritmanın girdisi niteliğindedir. Algoritmada mental iş yükü 
değerlerinin tahmin edilmesi amacıyla Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Network ANN) ve Uyarlamalı 
ağ tabanlı bulanık çıkarım sistemi (Adaptive Network Based Fuzzy InferenceSystem Algorithm ANFIS) 
yöntemlerinden faydalanılmıştır. İncelenen çalışmalar ile bu çalışma arasındaki bazı benzer noktalar ve 
farklılıklar aşağıda listelenmiştir. 
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• İncelenen çalışmalarda insan makine sistemlerine bu çalışmada ise evde bakım sistemlerine 
özgü ergonomik risk faktörlerine yönelik sınıflandırma sistemleri geliştirilmiştir. 

• Bu çalışmada ve diğer çalışmalarda personelin ergonomik risk faktörleri karşısındaki öznel 
algısı dilsel değişkenler kullanılarak belirlenmiştir. 

• Diğer çalışmalarda iş yükü değerlerinin hesaplanması amacıyla matematiksel formülasyon ile 
ANN ve ANFIS yaklaşımlarından faydalanılmıştır. Bu çalışmada ise geliştirilen BÇS kullanılarak 
iş yükü değerleri hesaplanmaktadır. 

BÇS en basit tanımı ile kural yapılarını ve bulanık küme ilkelerini kullanarak seçilen girdi 
değişkenlerinden çıktı değişkenleri elde etmeyi amaçlayan proseslerdir (Bakınız Şekil 1 ). Bu çalışmada 
bulanık çıkarım uygulaması Matlab programında, bulanık mantık araç kutusu (Fuzzy Logic Toolbox) 
üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

Bulanık mantık araç kutusunda modelleme yaparken ilk olarak girdi ve çıktı değişkenleri 
tanımlanmalıdır. Girdi değerleri, evde bakım personelinin gerçekleştirdiği hasta ziyaretleri sonrasında 
veri toplama formunu doldurması ile elde edilmektedir. Evde bakım personeli 17 adet ergonomik risk 
faktörü ile ilgili algıladığı rahatsızlık ve zorlanma düzeyi için, “çok düşük düzeyde”, “düşük düzeyde”, 
“normal düzeyde”, “yüksek düzeyde” ve “çok yüksek düzeyde” seçeneklerinden birini işaretlemektedir. 
Personel ziyareti sırasında karşılaşmadığı risk faktörleri için işaretleme yapmamaktadır. Böylelikle her 
bir risk faktörü 0-5 aralığında puan almaktadır. Veri toplama formunda, 7 adet çevresel, 6 adet mental 
ve 4 adet fiziksel risk faktörü tanımlanmıştır. Bu nedenle çevresel risk faktörleri (0-35), mental risk 
faktörleri (0-30) ve fiziksel risk faktörleri (0-20) aralığında puan almaktadır. Daha sonra her bir risk 
faktörü grubu için belirlenen toplam puan değerleri, bulanıklaştırma adımında üçgen üyelik 
fonksiyonları kullanılarak bulanık değerlere dönüştürülmektedir. 

 

 
Şekil 1. Bulanık Çıkarım Sisteminin Temel Yapısı 
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Bulanık mantık araç kutusu, belirlenen girdi değişkenlerinin alacağı farklı bulanık değer 
kombinasyonlarına karşılık oluşacak çıktı değerini belirlemek amacıyla bilgiyi kural tabanında 
modellemeye yönelik Mamdani ve Sugeno çıkarım yöntemlerinin kullanımına imkân 
vermektedir [39]. Bulanık çıkarım mekanizmasının son adımı olan durulaştırmada ise iş yükü 
skoru değeri, ağırlık merkezi durulaştırma yöntemi kullanılarak (0-100) aralığında üretilmektedir. 
Şekil 2’de yer alan örnekte personelin gerçekleştirdiği ziyaret esnasındaki kişisel algısı 
doğrultusunda yaptığı seçimler sonucunda çevresel faktörler için toplam 27, mental faktörler için 
toplam 25 ve fiziksel faktörler için toplam 16 puan sisteme girilmiştir. Girdi değişkenlerine karşılık 
toplam iş yükü skoru (0-100) aralığında 65 değerini almıştır. 

Şekil 2. Bulanık çıkarım sistemi ile iş yükü skoru elde edilmesi 

4. SONUÇ
Klasik ergonomik yöntemleri uygulayarak önlem almanın zor olduğu evde bakım hizmet
sistemleri için en uygun yaklaşım, müdahale edilemeyen yüklenme değerlerinin personel
arasında dengeli dağıtılmasıdır. Bu doğrultuda evde bakım personelinin her bir hasta ziyareti
sonrasında maruz kaldığı yüklenmenin hızlı ve doğru şekilde belirlenmesi gerekmektedir.
Çalışmada bu amaçla, probleme özgü öznel bir değerlendirme yöntemi geliştirilmiştir. ilk olarak
evde bakım sektöründe en sık karşılaşılan ergonomik risk faktörleri belirlenmiş ve belirlenen
faktörler karşısındaki personelin öznel algısı bir veri toplama formu ile değerlendirilmiştir. Son
olarak veri toplama formu ile elde edilen dilsel değişken şeklindeki sonuçlar geliştirilen bulanık
çıkarım sistemi aracılığı ile analitik iş yükü değerlerine dönüştürülmüştür. Bulanık çıkarım
uygulaması Matlab programında bulanık mantık araç kutusu (Fuzzy Logic Toolbox) üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen iş yükü bilgisinin, personel atama ve çizelgeleme gibi evde bakım
planlama çalışmalarında girdi olarak kullanılması önerilmektedir.



IES’22 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry 
October, 28-30, 2022 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey 

   163 

5. REFERANSLAR
[1] United Nations: World Population Ageing 2020 Highlights: Living Arrangements of Older
Persons, 2020.
[2] OECD, A.: Good Life in Old Age. European Commission, 2013.
[3] Nikzad, E. ; Bashiri, M. ; Abbasi, B.: A matheuristic algorithm for stochastic home health care
planning. European Journal of Operational Research, 2021, 288(3), 753-774.
[4] Hertz, A. ; Lahrichi, N.: A patient assignment algorithm for home care services. Journal of the
Operational Research Society, 2009, 60(4), 481-495.
[5] Cheung, K.; Gillen, M.; Faucett, J.; Krause, N.: The prevalence of and risk factors for back pain
among home care nursing personnel in  Hong  Kong.  American  journal  of  industrial
medicine, 2006, 49(1), 14-22.
[6] Cooper, S.L.; Carleton, H. L.; Chamberlain, S.A.; Cummings, G.G.; Bambrick, W.; Estabrooks,
C.A.: Burnout in the nursing home health care aide: A systematic review. Burnout Research, 3(3),
76-87, 2016.
[7] Suni, J. H.; Kolu, P.; Tokola, K.; Raitanen, J.; Rinne, M.; Taulaniemi, A.; Kankaanpää, M.:
Effectiveness and cost-effectiveness of neuromuscular exercise and back care counseling in
female healthcare workers with recurrent non-specific low back pain: a blinded four-arm
randomized controlled trial. BMC public health, 2018, 18(1), 1-13.
[8] Bahadori-Chinibelagh, S., Fathollahi-Fard, A. M., HajiaghaeiKeshteli, M., Two constructive
algorithms to address a multi-depot home healthcare routing problem. IETE Journal of Research,
2019, 116, 117, 1–7.
[9] Barrera, D., Velasco, N., & Amaya, C. A. A network-based approach to the multi-activity
combined timetabling and crew scheduling problem: Workforce scheduling for public health
policy implementation. Computers & Industrial Engineering, 2012, 63(4), 802-812.
[10] Bredström, D., Rönnqvist, M., Combined vehicle routing and scheduling with temporal
precedence and synchronization constraints.  European  journal  of  operational  research,
2008, 191(1), 19-31.
[11] Cappanera, P., & Scutellà, M. G. Joint assignment, scheduling, and routing models to home
care optimization: A pattern-based approach. Transportation Science, 2015, 49(4), 830-852.
[12] Decerle, J., Grunder, O., Hajjam El Hassani, A. Barakat, O.A.,. Memetic algorithm for a home
health care routing and scheduling problem. Oper. Res. Heal. Care, 2018, 16, 59–71.
[13] Decerle, J., Grunder, O., El Hassani, A. H., Barakat, O., A hybrid memetic-ant colony
optimization algorithm for the home health care problem with time window, synchronization
and working time balancing. Swarm and Evolutionary Computation, 2019, 46, 171–183.
[14] Fathollahi-Fard, A. M., Hajiaghaei-Keshteli, M., TavakkoliMoghaddam, R., A Lagrangian
relaxation-based algorithm to solve a home health care routing problem. International Journal
of Engineering, 2018, 31(10), 1734–1740
[15] Fathollahi-Fard, A. M., Govindan, K., Hajiaghaei-Keshteli, M., Ahmadi, A., A green home
health care supply chain: New modified simulated annealing algorithms. Journal of Cleaner
Production, 2019, 214, 118200.
[16] Fathollahi-Fard, A. M., Hajiaghaei-Keshteli, M., & Mirjalili, S. A set of efficient heuristics for
a home healthcare problem. Neural Computing and Applications, 2020, 32(10), 6185–6205.
[17] Grenouilleau, F., Legrain, A., Lahrichi, N., Rousseau, L. M., A set partitioning heuristic for
the home health care routing and scheduling problem. European Journal of Operational
Research, 2019, 275(1), 295–303.
[18] Lanzarone, E., Matta, A., Robust nurse-to-patient assignment in home care services to
minimize overtimes under continuity of care. Operations Research for Health Care, 2014, 3(2),
48-58.



IES’22 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry 
October, 28-30, 2022 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey 

   164 

[19] Milburn, A. B., Spicer, J.,. Multi-objective home health nurse routing with remote
monitoring devices. International Journal of Planning and Scheduling, 2013, 1(4), 242-263.
[20] Mutingi, M., & Mbohwa, C. Multi-objective homecare worker scheduling: A fuzzy simulated
evolution algorithm approach. IIE Transactions on Healthcare Systems Engineering, 2014, 4(4),
209-216.
[21] Nasir, J. A., & Dang, C. Solving a more flexible home health care scheduling and routing
problem with joint patient and nursing staff selection. Sustainability, 2018, 10(1), 0148.
[22] Shoaf, C.; Genaidy, A.; Shell, R.: A perspective on work system analysis: classification and
evaluation of methods. Ergonomics, 1998, 41(6), 881-898.
[23] Genaidy, A.; Salem, S.; Karwowski, W.; Paez, O.; Tuncel, S.: The work compatibility
improvement    framework:    an    integrated    perspective    of     the     human-at-work
system. Ergonomics, 2007, 50(1), 3-25.
[24] Bien, E.; Davis, K.; Gillespie, G.: Home healthcare workers' occupational exposures. Home
Healthcare Now, 2020, 38(5), 247-253.
[25] Haiduven, D.; Ferrol, S.: Sharps injuries in the home health care setting: risks for home
health care workers. Aaohn Journal, 2004, 52(3), 102-108.
[26] Weerdt, C.V.D.; Baratta, R.: Changes in working conditions for home healthcare workers
and impacts on their work activity and on their emotions. Production, 2015, 25, 344-353.
[27] Markkanen, P.; Galligan, C.; Quinn, M.: Safety risks among home infusion nurses and other
home health care providers. Journal of Infusion Nursing, 2017, 40(4), 215.
[28] Suarez, R.; Agbonifo, N.; Hittle, B.; Davis, K.; Freeman, A.: Frequency and risk of occupational
health and safety hazards for home healthcare workers. Home Health Care Management &
Practice, 2017, 29(4), 207-215.
[29] Charles, R. L.; Nixon, J.: Measuring mental workload using physiological measures: a
systematic review. Applied ergonomics, 2019, 74, 221-232.
[30] Moustafa, K.; Luz, S.; Longo, L.: Assessment of mental workload: a comparison of machine
learning methods and subjective assessment techniques. In International symposium on human
mental workload: Models and applications, 2017, 30-50.
[31] Maldonado-Macías, A. A.; Hernandez Arellano, J. L.; Morales, C.; Fabián, Á.; Gonález Muñoz,
E. L.: Development of the NASA-TLX Multi Equation Tool to Assess Workload. Instituto de
Arquitectura Diseño y Arte, 2020.
[32] Shoja, E.; Aghamohammadi, V.; Bazyar, H.; Moghaddam, H. R.; Nasiri, K.; Dashti, M.; Asgari,
A.: Covid-19 effects on the workload of Iranian healthcare workers. BMC Public Health, 2020,
20(1), 1-7.
[33] Zadeh, L.A.: Information and control. Fuzzy sets, 1965, 8(3), 338-353.
[34] Shi, Y.; Boudouh, T.; Grunder, O.: A hybrid genetic algorithm for a home health care routing
problem with time window and fuzzy demand. Expert Systems with Applications, 2017, 72, 160-
176.
[35] Tohidifard, M.; Tavakkoli-Moghaddam, R.; Navazi, F.; Partovi, M.: A multi-depot home care
routing problem with time windows and fuzzy demands solving by particle swarm optimization
and genetic algorithm. IFAC-PapersOnLine, 2018, 51(11), 358-363.
[36] Jung, H.S.; Jung, H.S.: Establishment of overall workload assessment technique for various
tasks and workplaces. International Journal of Industrial Ergonomics, 2001, 28(6), 341-353.
[37] Azadeh, A.; Rouzbahman, M.; Saberi, M.; Valianpour, F.; Keramati, A.: Improved prediction
of mental workload versus HSE and  ergonomics  factors  by  an  adaptive  intelligent
algorithm. Safety science, 2013, 58, 59-75.
[38] Mamdani, E. H.; Assilian, S.: An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic
controller. International journal of man-machine studies, 1975, 7(1), 1-13.



IES’22 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry 
October, 28-30, 2022 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey 

   165 

Evaluation of Environmental and Spatial Impacts of Biogas Industries 

Rana Taşkın1, Nezehat İrem ÖZTEKE2,Nuri AZBAR3, Sıdıka Tuğçe DAĞLIOĞLU4 
1 Environmental Science Department at Ege University, ranataskin.ege@gmail.com 
2 Environmental Science Department at Ege University, ozteke2010@gmail.com 
3 Bioengineering Department at Ege University, nuri.azbar@ege.edu.tr 
4 Environmental Science Department at Ege University, tugce.daglioglu@ege.edu.tr 

Abstract 

Green Deal published by the European Union (EU) aims to reduce greenhouse gas 
emissions by 40% by 2030 compared to 1990 levels, to increase the share of renewable energy 
in total energy consumption to 27%, and to increase energy efficiency by a minimum of 27%. 
Therefore, developed and developing countries and some international organizations have 
turned to biogas and other renewable energy sources for many reasons such as "Renewable", 
"Economic", "Environmental Pollution", "Global Warming", "Greenhouse Effect" and "Public". 
In addition, fossil-based energy sources are expected to run out in a short time. In this context, 
different energy sources such as sun, wind, and biomass come to the fore. 

Biogas is one of the key energy sources for achieving these goals. On the other hand, 
Turkey imports about 70% energy. At this point, the safe and sustainable supply of energy has 
strategic importance for our country. Biogas is seen as a renewable energy source with the 
potential to contribute to the energy supply of Turkey and the world, to ensure sustainable 
development. However, the environmental impact of biogas plants should also be considered. 
In addition to its advantages such as ensuring the evaluation of wastes as a result of the 
production activities of the facilities and environmentally friendly energy production, especially 
the digestive resulting from the production and the waste pattern can affect the carbon 
footprint of the facilities. Spatial planning is another issue to be considered in biogas plants. 
Paying attention to water resources, protected areas, etc. in spatial location planning will also 
reduce environmental pressures. Software tools such as life-cycle analyzes and geographic 
information systems contribute to planning with preliminary studies, allowing environmental 
pressures to be minimized. 

In this study; environmental pressures of biogas production were evaluated in the frame 
of life cycle analysis and geographic information system studies. Sustainable management 
suggestions were presented within the scope of the European green agreement and sustainable 
waste management. 

Keywords: Sustainable waste management, biogas, renewable energy, environment 

1. INTRODUCTION

Today, greenhouse gases, which are produced by the use of fossil fuels, are one of the 
most important causes of climate change. Incorrect and irregular use of fossil fuels causes an 
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increase in the rates of greenhouse gases in the atmosphere, especially CO2, in global warming. 
It is possible to determine the effect of greenhouse gases as Carbon Footprint. 

Climate change is one of the most important global problems today and is the result of 
various  activities  of  people  (Esringü  et  al,  2021).  As  it  is  known,  CO2     is  the  most  crucial 
greenhouse gas causing climate change and its share in the total greenhouse gas is 
approximately 80% (gü, 2013). 

Sustainability is a concept developed to protect the natural resources in the world while 
meeting the nutritional needs of the people with the ever-increasing population. On the other 
hand, the energy needs has been increased due to the population of the world. The limited 
available resources to meet the demand constitute one of the most important problems of 
sustainability and climate change. The use of renewable energy is the sustainable way to reduce 
greenhouse gas emissions. For this purpose, new investments based on renewable energy 
sources should be made and supported, as opposed to carbon-based energy systems and 
technologies. 

In particular, biogas energy is one of the renewable energy sources that should not be 
ignored when considering the biomass waste. Depending on the content of organic materials 
and anaerobic fermentation process; biogas is a gas mixture containing 40-70% methane, 30- 
60% carbon dioxide, 0-3% hydrogen sulfide and very little nitrogen and hydrogen in its structure 
(Gülen and Arslan 2005). 

In addition to producing electricity, biogas facilities significantly reduce organic wastes 
that might harm the environment. (Yılmaz, A. 2019). Animal feces can contaminate underground 
and surface waters, which can lead to the rapid spread of infectious diseases. The use of animal 
manure as a raw material in biogas plants is another crucial aspect that helps to reduce 
environmental harm. (Karaman, 2006). Additionally, the soil fertility can be increased by wastes 
produced after processing in a biogas plant (Şenol et al., 2017). The wastes, however, are unable 
to generate enough heat when burned to generate heat. These wastes provide for effective 
energy production as well as waste recycling into the soil because they may be treated in biogas 
facilities. 

Despite its many environmental contributions, biogas plants also need sustainability 
improvements at some processing points. In addition to the numerous environmental benefits 
that biogas plants offer, there are certain negative aspects that need to be addressed. 
Optimizing the biogas production processes is necessary to reduce greenhouse gas emissions, 
or to put it another way, to reduce the carbon footprint. The studies on the environmental 
effects of biogas production have only examined particular stages of the process. It has been 
observed that these studies mainly focus on type of feedstock, digestate management and 
biogas end-use (Aziz et al, 2019). Open storage of digestate is regarded as a hotspot of 
greenhouse emissions. The digestate should also be properly managed and disposed of, 
although it might also be used as a biofertilizer in agriculture, acting as a process byproduct or 
co-product rather than as trash (Hijazi etal., 2016). 

In this study, the tools used to assess the environmental effects and spatial location of 
a biogas plant are explored both for the biogas sector and at the managerial decision-making 
stage. A sustainable biogas plant model has been proposed by investigating which points of 
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biogas production processes should be improved and which decision points are taken into 
consideration in site selection. 

2. METHODS USED FOR SUSTAINABLE BIOGAS PRODUCTION

2.1 Life Cycle Assessment (LCA) 

Life Cycle Assessment (LCA) is defined as the collection and evaluation of inputs, 
outputs, and possible environmental impacts throughout the life cycle of the product (ISO 
14040, 2006; ISO 14044, 2006). In other words, life cycle assessment is a method used to 
evaluate the environmental impacts of a product or service during its life cycle. LCA has been 
standardized in ISO 14040/14044, the standard leaves methodological choices, e.g., for selecting 
the functional unit, system boundaries, background processes, or environmental impact 
assessment methods (Rehl and Müller , 2011). The primary goal of LCA for biogas energy systems 
is to demonstrate how generating and using biogas as an energy source affects the environment 
(Hijazi et al.,2016). In the literature, LCA studies have been carried out for a variety of goals, 
including contrasting feedstock, determining the best blend, updating emission data, and 
contrasting various scenarios (Morero et al. 2017) Biogas plants assess agricultural products and 
make it possible to turn them into energy. However, biogas facilities can have an influence on 
the environment. Environmental impacts (greenhouse gas emission, acidification, 
eutrophication, etc.) that will be revealed during or after the operation of the facility are 
generally evaluated with the Life Cycle Assessment (Güller and Balci, 2018). 

There are biological processes and energy conversion steps in a biogas system. Several 
LCA studies have only focused on specific stages. It was seen that the Ica studies of biogas mainly 
focused on 3 different subjects. The system can be considered in three stages: Type of feedstock, 
digestate utilization and biogas utilization (Aziz et al. 2019). 

The different parts of a biogas production process have been the subject of studies on 
the LCA of biogas. However, it is possible to consider the primary goal of these studies as limiting 
the environmental impacts of biogas generation. While upgrading techniques are compared in 
biogas research, it has been explored in certain studies whether using biogas as is or upgrading 
to biomethane is more environmentally benign. Lorenzi et al. (2019) highlighted that the carbon 
content of the electricity used in the upgrading process is the key factor for LCA studies. Tian et 
al. (2021) marks the methane loss as another crucial point of the environmental performance 
of biogas upgrading. 

The use of digastate as a fertilizer and LCA studies on this subject are the focus of the 
studies. Sing et al 2020 suggested that digestate could be a good option to replace chemical 
fertilizer. The avoidance of energy and synthetic fertilizers resulted in a contribution of 3.059E- 
08 kg CFC-11 eq/m3 from biogas production and agricultural spreading. (Singh et al., 2020). 
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Table 1. LCA Studies In Literature 

Study Used 
Programs/ 
Methods 

Functional 
unit 

Goal of the study Environmental Impact Category 

Life Cycle Assessment 
of Biogas Upgrading 
Routes 

Lorenzi et al. (2019) 

SimaPro, 

ReCiPe, 

Midpoint H 
Method 

1 m3 of 
outlet 
biomethan 
e 

To compare the 
environmental impacts 
of two routes for 
biomethane production 

Freshwater, Eutrophication 
Potential, 
Fossil Resource Scarcity, Potential 
Global, Warming Potential, 
Mineral Resource, Scarcity 
Potential, Stratospheric Ozone, 
Depletion Potential, Ozone 
Formation for, Terrestrial 
Ecosystems, Potential Ozone, 
Formation for Human, Health 
Potential Fine, Particulate 
Matter, Formation Potential, 
Terrestrial Acidification Potential 

Environmental Life 
Cycle Assessment of 
Biogas as a Fuel for 
Transport Compared 
with Alternative Fuels 

Lyng and Brekke 
(2019) 

SimaPro version 
8.5.2 

CMLIAb v3.05 
BioValueChain- 
model 

To compare the 
environmental 
performance of biogas 
used as a fuel for bus 
transport with natural 
gas, electricity fueled 
buses, biodiesel, and 
fossil diesel 

Global warming potential, 
Stratospheric Ozone depletion 
potential, 
Photochemical oxidant formation 
potential, 
Acidification potential, 
Eutrophication potential 

Life-Cycle Assessment 
of Sewage Sludge- 
Based Large-Scale 
Biogas Plant 
Singh et al. (2020) 

ReCiPe, 

Midpoint 
Methods 

1 m3 of 
biogas 
(production 
or 
utilization) 

To recognize the 
hotspots inside the 
biogas system that 
affects biogas 
producing plant's most 
environmental load 

Ability For Acidification, 
Climate Change, 
Ozone Depletion, Terrestrial, 
Acidification, 
Freshwater, Eutrophication, 
Human Toxicity, 
Water, Metal, Fossil Depletion 

LCA of Food Waste to 
Energy and Resources: 
Centralized and 
Decentralized 
Anaerobic Dig. with 
Different Downstream 
Biogas Utilization 
Tian et al. (2021) 

Gabi Software 
(Version 8.7) 

Life Cycle 
Assessment 
Methodology 

1-ton fw
generated
from local
food centre

The comparison of the 
environmental 
performance of 
incineration and 
different ad 
configurations 

The newly developed ReCiPe2016 
life cycle impact assessment 
(LCIA) methodology was adopted 
in this study to characterize all 
the life cycle inventory (LCI) data 
into seventeen impact 
categories. 

2.2 Geographic Information System (GIS) 

As in every activity of human beings, it has a spatial effect in all activities for energy 
production. In this context, research to determine suitable sites for the establishment of energy 
facilities have been important in recent years (de et al., 2014). The geographic information 
system (GIS), which is the main tool in these studies, is a computer system used to collect, 
process, store, query, analyze and display geographic/spatial data. This system, which consists 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/incineration
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/incineration
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/anaerobic-digestion
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of software, hardware, data, methods, and users, provides the opportunity to transfer and 
evaluate every geographically referenced element that has meaning on earth into an electronic 
environment (Değerliyurt and Çabuk, 2015). 

 
Geographic Information System (GIS) has started to be a method that is becoming 

widespread throughout the world during the installation phase of biogas plants. The biogas 
potential of a region is the sum of farm animal manure and rural waste. This potential can be 
calculated using parameters such as livestock number or weight, and methane production 
volume per kilogram of waste (Zareei, 2018). In addition, biomass resources are often 
spatial/geographically dependent (Scarlat et al., 2018). Therefore, it is necessary to analyze the 
existing biomass potential within the framework of spatial parameters to keep the economic 
and environmental benefits at an optimal level. 

 
Table 2. GIS Studies for biogas plant 

 

Study Used 
Programs/Methods 

Parameters 

Mapping Poultry Farms In The UAE 
Utilizing GIS Technology 
Fadel et al. (2012) 

GIS 
ArcGIS 

Poultry Farms, 
Urban Residential Zone, 
Rural Farm Residence Not, Owned by Poultry 
Sheds, Public Area, Public Road - Significant 
Use, Public Road - Minor Use, Any 
Watercourse as Defined By a Blue Line 

A Method for Assessing Regional 
BioenergyPotentials Based on GIS Data 
and a Dynamic YieldSimulation Model 
Bao et al. (2020) 

GIS 
Digital Landscapemodel 
(DLM) 
CityGML 

Crop Distribution, Land Use, 
Soil Distribution, Land Cover Type, 
Crop Type, Soil Type 

A GIS-Based Model to Assess the 
Potential of Wastewater Treat. Plants for 
Enhancing Bioenergy Prod.Within the 
Context of the Water-Energy Nexus 
Valenti et al. (2021) 

GIS 
QGIS 

Distribution of Area, Biogas Potentials, 
Biogas Planst, Number of Municipal 
Wastewater Treatment Plants, 

Location Analysis and Application of GIS 
in Site Suitability Study for Biogas Plant 
Chukwuma et al. (2021) 

GIS 
ArcGIS 

Slope, 
Biomass Availability Within the Region, 
Density of Biomass Production 

Feasibility Analysis of Biogas Production 
by Using GIS and Multicriteria Decision 
Aid Methods in the Central African 
Republic 
Li et al. (2022) 

GIS 
ArcGIS 

Slope, Settlement, Rivers, Land and Urban 
Growth, Local and Major Roads Distances 
From Biogas Plants 
Electricity Production Capacity CO2 Reduction 

 
Biogas plants are known to have different environmental impacts. GIS has been applied in 

the literature for the impact evaluation of biogas plants at various sites. Topographical features, 
closeness to cities and major roads, water resources, agricultural production regions, natural 
protection areas, biological waste amounts, economical transportation, and logistics were all 
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factors taken into account while choosing the best location for a biogas plant. (Sultana and 
Kumar, 2012). In order to find a suitable location for the installation of a biogas plant, Chukwuma 
et al. (2021) used GIS to analyze the parameters of the slope, biomass availability in the area, 
and intensity of biomass production. Fadel et al.(2012) used GIS to calculate the separation 
between urban residential zones, public roadways, water supplies, and poultry farms in the UAE. 
The feasibility of producing biogas was examined by Li et al. (2022) utilizing GIS and factors such 
slope, settlement, rivers, topography, urban expansion, and important roadways. ArcGIS was 
used to calculate the quantity of biowaste and the distance from the proper area. Fadel et al. 
(2012) emphasized the importance of GIS data to examine all these parameters in urban growth 
and biosecurity. Bao et al.(2020) evaluated regional bioenergy potentials based on GIS data. 
This study suggests a new approach that permits high-resolution evaluation of the technical 
bioenergy potentials at the regional level while taking into consideration local climatic 
circumstances, soil types, and crop distributions. In another study incorporates a statistical 
database and GIS tool to account for various biomass sources. As the main criterion, they 
carried out studies to reduce the environmental impacts related to the logistics procurement 
stage (Valenti et al., 2021). 

3. CONCLUSION

In the frame of the “Responsible production and consumption”, which is one of the
objectives of sustainable development goals; it is necessary to consider your environmental 
emissions and land use. In this study, the methods were investigated in order to determine and 
reduce the pressures on the environment in a biogas production. It has been observed that LCA 
tools are used for reducing environmental emissions and GIS tools are used for land use 
decisions. LCA and GIS are convenient and accepted tools for location analysis and to measure 
the environmental pressure of a biogas plant. These tools can be used by the biogas industry, 
decision makers and environmental planners to set a strategic roadmap to ensure sustainability. 
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Özet 
Kemik dokuları, istemli veya istemsiz davranışlar sebebi ile çok çeşitli mekanik etkilere maruz kalmaktadır. 
Kemik doku, organik ve inorganik bileşiminden dolayı kompozit bir malzeme özelliği göstermektedir. 
Femur kemiği kırıkları hakkında elde edilen doğru bilgiler, vakalarının minimum düzeye indirilmesi 
konusunda fikir oluşturabilir ve hasarlı bölgeye uygulanacak implant, protez ve fiksatörlerin tasarımında 
maksimum verim elde etmeyi sağlayabilir. Femur kemiği en dışta kemiğe sertlik ve dayanım sağlayan 
kortikal kemik, içte gözenekli yapısı sayesinde kemiğe esneklik ve üzerine gelen enerjiyi absorbe etme 
yeteneği kazandıran trabeküler kemikten ve diyafiz olarak adlandırılan bölgede bulunan medullar 
boşluktan oluşur. Kemik dokunun bu yapısına ek olarak organik-inorganik bileşiminden dolayı karmaşık bir 
yapıya sahiptir ve kompozit bir malzeme olarak kabul edilmektedir. Çalışmada istatistiksel analiz için 
Taguchi metodu ve ANOVA kullanılmıştır. Mekanik özelliklerin tespit edilmesinde ise malzemelerin 
mekanik özelliklerini belirlemede yaygın olarak kullanılan üç noktalı eğilme deneyi kemik numunelerine 
uygulanmıştır. 9 adet koyun kemiği kullanılarak farklı çene ilerleme hızlarında (2, 4 ve 6 mm/dk), farklı 
destekler arası mesafelerde (100, 120 ve 140mm) ve farklı kuvvet uygulama noktalarında (femur kemiğinin 
tam orta bölgesine (M), femurun dize yakın dörtte bir bölgesine (RM), femurun kalçaya yakın dörtte bir 
bölgesi (LM)) elastisite modülü değerleri elde edilmiştir. Çene ilerleme hızı, destekler arası mesafe ve 
kuvvet uygulama noktası olmak üzere belirlenen üç parametrenin elastisite modülü değerleri üzerine 
etkisi deneysel ve istatistiksel olarak araştırılmıştır. Çene ilerleme hızı (V), destekler arası mesafe (L) ve 
kuvvet uygulama noktası (P) olmak üzere üç parametrenin de elastisite modülü üzerinde etkisi olduğu 
gözlenmiştir. En etkili parametreler 2mm/dk, 100mm, M olarak elde edilmiştir ve istatistiksel 
değerlendirmede V1L3P1 olarak hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Eğilme deneyi, Elastisite Modülü, Kemik Doku 

Abstract 
Bone tissues are exposed to a wide variety of mechanical effects due to voluntary or involuntary 
behaviors. Bone tissue is a composite material due to its organic and inorganic composition. Accurate 
information about femur bone fractures can provide an idea about minimizing their incidence and can 
provide maximum efficiency in the design of implants, prostheses and fixators to be applied to the 
damaged area. The femoral bone consists of the outermost cortical bone, which provides rigidity and 
strength to the bone, the trabecular bone, which gives the bone flexibility and the ability to absorb energy 
due to its porous structure, and the medullary space in the region called diaphysis. In addition to this 
structure of bone tissue, it has a complex structure due to its organic-inorganic composition and is 
considered as a composite material. Taguchi method and ANOVA were used for statistical analysis in the 
study. In determining the mechanical properties, the three-point bending test, which is widely used to 
determine the mechanical properties of the materials, was applied to the bone samples. By using 9 sheep 
bones, at different jaw progression speeds (2, 4 and 6 mm/min), at different distances between supports 
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(100, 120 and 140mm) and at different force application points (right in the middle of the femur bone 
(M), in the fourth quarter of the femur close to the knee) Elastic modulus values were obtained for one 
region of the femur (RM), one quarter of the femur near the hip (LM). The effects of three parameters, 
namely jaw progression speed, distance between supports and force application point, on the modulus 
of elasticity values were investigated experimentally and statistically. It has been observed that all three 
parameters, namely the jaw progression speed (V), the distance between the supports (L) and the force 
application point (P), have an effect on the modulus of elasticity. The most effective parameters were 
obtained as 2mm/min, 100mm, M and were calculated as V1L3P1 in the statistical evaluation. 

Keywords: Bending test, Modulus of Elasticity, Bone Tissue 

1. GİRİŞ
Kemik yapısında hücreler, lifler ve bazı temel maddeler bulunduran özelleşmiş dinamik bir bağ
doku çeşididir. Organik ve inorganik bileşiminden dolayı dışarıdan gelen etkileşimlere karşı
kemiğin bütünlüğünü korumak için sert olmasını sağlamakla beraber üzerinde oluşacak enerjiyi
de tutabilecek kadar esnek özellikte olmasını sağlamaktadır [1-3]. Bileşimi, yapısı ve mekanik
özellikleri vücutta bulunan bölgeye göre değişkenlik gösterebilen kemik bileşimi, aynı zamanda
kademeli bir malzemedir [4]. Kemik doku, biyolojik açıdan bağ doku olarak değerlendirilirken
mekanik açıdan malzeme türlerinden kompozit malzeme sınıfında değerlendirilmektedir.

Kemik doku, primer (olgunlaşmamış) ve sekonder (olgunlaşmış, lamelli) kemik doku olarak iki 
bölümde incelenmektedir. Primer kemik doku, embriyolojik gelişim evresinde ve kırıkların 
onarımı durumunda görülmektedir. Erişkinlerde ise tendonların kemiğe bağlandığı yerlerde, diş 
alveollerinde bulunur. Primer kemik sekonder kemiğe kıyasla hücre sayısı fazla ancak mineral 
miktarı azdır. Sekonder kemik insan vücudunda trabeküler (süngerimsi) ve kortikal (kompakt) 
kemik olarak iki türde bulunur. Tam bir kemik, incelendiğinde her iki türdeki dokuyu yapısında 
bulundurur. Vücuttaki sertlik veya esneklik göstermesi gereken bölgeleye göre trabeküler ve 
kortikal kemik dokunun dağılımı değişim göstermektedir. Kortikal kemik, yüksek elastik 
modülüne sahip yüksek yoğunluk ve düşük gözenekli yapısından dolayı kemiğe sertlik ve 
dayanım özelliğini kazandırmaktadır. Trabeküler kemik ise kortikal doku ile çevrelenmiş düşük 
elastik modülüne sahip gözenekli yapıda olan kemik dokusudur. Trabeküler kemik, yüksek 
gözenekli yapısı sayesinde kemiğe esneklik ve üzerine gelen enerjiyi absorbe etme yeteneği 
kazandırmaktadır. Kortikal ve trabeküler kemik dokuların kemiğe sağladığı bu mekanik özellikler 
sayesinde kemikler üzerlerine gelen yüklere karşı farklı davranışlar gösterip uyum sağlamaktadır 
[5]. 

Şekil1. Diyafiz, yoğun kortikal kemikten meydana gelirken, epifizler incelmiş bir kortikal kabuğa 
yerleşmiş yüksek oranda trabeküler kemiğe sahiptir. Aradaki bulunan metafiz olarak adlandırılan dar 

bölge, ergenlik döneminde kemiğin boyca uzamasını sağlayan büyüme plağını içerir. [3] 



IES’22 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry 
October, 28-30, 2022 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey 
 

                                                                                                                                       175  

 

Biyomekanik testler, bir kemiğin kırılganlığı, patolojik nedenler etkisi ile kemikte ne tür yapısal 
değişikliklerin kırılganlığı artırdığını, tedavilerin hangi şekil ve pozisyonda uygulanması hakkında 
bilgiler edinmemizi sağlar [6]. Kemikler üzerinde yapılan deneyler sonucu mekanik özelliklerinde 
farklılık gözlenebilmektedir. Bunun sebepleri arasında kemiğin morfolojik yapısı, test hızı, 
mekanik deneyin çeşidi, kemiğe yük uygulanan konum gibi deneysel parametreler 
bulunmaktadır. Bu çalışmada, farklı destekler arası mesafeler ve dinamik test hızlarında, 
femurun farklı konumlarına üç noktalı eğilme deneyi kullanılarak yükleme yapılmıştır. Elde edilen 
sonuçların femur kemiğine etkisi istatistiksel olarak analiz edilmiştir. 
Literatürde kemiklerin eğilme deneyindeki davranışları, kemiklerin davranışında en etkili sonucu 
veren deney karşılaştırmaları ve deney parametrelerinin kemikler üzerindeki etkisini araştıran 
çalışmalara rastlanmaktadır. 

 
 
2. MATERYAL VE METOD 

 
2.1 Deneysel Analiz 
Eğilme deneyi, özellikle küçük boyutlarda kemiklere sahip hayvanlarda, çekme ve basma 
deneylerini gerçekleştirirken karşılaşılan zorluklar sebebiyle uzun kemiklerin mekanik 
özelliklerini değerlendirmek için kullanılan yöntemdir [7]. Deney düzeneği, eğilme deneyinin 
kontrolünü sağlayan yazılımın bulunduğu bilgisayar, kemik numuneleri, eğilme deneyi 
çenelerinin monte edildiği cihazdan oluşmaktadır. Kemik eğilme deneyi işlemlerinde, kasaptan 
temin edilen koyun kemiğinin tam ortadaki diyafiz kısmı ve epifiz kısmına yakın bölgelerdeki 
diyafiz bölgelerine kuvvet uygulanmıştır. Koyun kemiği ile yapılan deneyler kortikal ve trabeküler 
yapıya sahiptir ve bu kemik numuneleri ile eğilme deneyi işlemlerinde gerçeğe daha yakın 
sonuçların elde edilmesi beklenmektedir. 

 
Birbiri ile özdeş seçilmeye özen gösterilmiş aynı yaşlarda ve aynı türde 9 adet gerçek koyun femur 
kemiği üzerinde eğilme deneyi yapılmak için deney düzeneği hazırlanmıştır. Deneyler, üç noktalı 
eğilme metodu (three point bending method) ile gerçekleştirilmiştir. Çene ilerleme hızı (V) 
(mm/dk), destekler arası mesafe (L) (mm) ve kuvvet uygulama noktasının (P) elastisite modülü 
(E) üzerindeki etkileri incelenmiştir. 

 
Eğilme deneylerinde kullanılan çene ilerleme hızı parametrelerinin seviyeleri için 2; 4; ve 6 
mm/dk., destekler arası mesafe 100; 120 ve 140 mm ve kuvvet uygulama noktaları ise M 
(Middle, tam ortadan (M), RM (Right Middle, femurun dize yakın diyafiz kısmı) ve LM (Left 
Middle, femurun kalçaya yakın diyafiz kısmı) olarak seçilmiş ve eğilme deneyleri 
gerçekleştirilmiştir. 

Tablo1. Deneysel parametreler için belirlenen değerler 
 

Numune No 
Çene Hızı 

(𝑽𝑽) 
(mm/dk) 

Destekler Arası Mesafe 
(𝑳𝑳) 

(mm) 

Kuvvet Uygulama Noktası 
(𝑷𝑷) 

1 2 140 M 
2 2 120 RM 
3 2 100 LM 
4 4 140 RM 
5 4 120 LM 
6 4 100 M 
7 6 140 LM 
8 6 120 M 
9 6 100 RM 
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Kaydırılarak ayarlanabilen alt çenedeki mesnet aralığı belirlenen değere göre ayarlanmıştır. 
Numune mesnetler üzerinde en uygun şekilde ortalanmış biçimde yerleştirilmiştir. Çekme- 
basma test cihazının üst tarafına monte edilen üst çene kontrol ünitesi aracılığı ile aşağı doğru 
indirilerek kemik numunesi ile hafif temas etmiş duruma gelmesi sağlanmıştır. Deney 
uygulanmaya başlatılır ve kemik numunesi kırılıncaya ya da çatlayıncaya yani deforme oluncaya 
kadar cihaz tarafından kuvvet uygulanmıştır. Bilgisayarda bulunan yazılım sayesinde elastisite 
modülü değerlerine ulaşılmıştır. 9 adet koyun femur kemikleri, deney düzeneğine planlanan 
deney prosedürüne göre hız, destekler arası mesafe ve kuvvet uygulama noktası eğilme deneyi 
düzeneğine Şekil 2’deki gibi yerleştirilmiştir. 

 

Şekil2. Kuvvet uygulanmadan önce deneyde kullanılan kemik numuneleri ve deney düzeneğine 
parametrelere uygun şekilde yerleştirilmesi 

 
2.2 İstatistiksel Analiz 

 
Taguchi metodu, belirlenen deneysel koşullara göre “nominal en iyi”, “daha büyük daha iyi” veya 
“daha küçük daha iyi” fonksiyonlarından birini kullanarak nitelik kaybını minimize etmek için 
tasarım süreçlerini iyileştirir. Tasarım süreçleri parametre, tolerans ve sistem tasarımları olarak 
düşünülebilir. Parametre tasarımı, iki önemli araç sinyal-gürültü (S/N) oranlarını ve ortogonal 
dizileri kullanarak gürültü ve hassasiyetleri en aza indiren sağlam tasarımı elde etmek için 
önemlidir [8]. Bununla birlikte her bir parametrenin etkisini elde etmek için ANOVA tablolarını 
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kullanan Taguchi'nin ortogonal dizileri kullanılarak tekrarlanan deneysel test sayısı azaltılabilir 
[9]. 

 
Eğilme deneyinden edinilen sonuçların değerlendirilmesinde optimum verileri sağlamak için 
Taguchi metodu kullanılmıştır. Eğilme deneylerinde, belirlenen parametreler ile ulaşılan 
elastisite modülü değerlerinin dikey dizin yerleşimine göre, yüksek elastisite modülünün kemiğe 
dayanıklılık vermesi nedeniyle “daha büyük daha iyi” fonksiyonu kullanılmıştır. Bu fonksiyon için 
üç parametrenin sinyal/gürültü (S/N) oranları Denklem 1 kullanılarak hesaplanmıştır. 

 
 

 
(1) 

n: toplam ölçüm sayısı Yi2: ölçümlerin toplamının karesi 
 

Tablo 2’de süreç seviyeleri ve parametreleri gösterilmiştir. Deney tasarımı, üç farklı parametre 
ve her bir parametre için üç seviye kullanımı ile L9 standart ortogonal dizine göre (3 seviye ile 3 
faktör) yapılmıştır. Uygulanan deney parametreleri ve sayısal değerleri de tablo 1’ de gösterildiği 
gibi kolayca kategorize etmek ve ifade etmek için sırasıyla V, L ve P ve 1, 2 ve 3 olarak 
belirtilmiştir. 

 
Tablo 2. Eğilme parametreleri ve seviyeleri (3 seviye ile 3 faktör) 

No Parametreler Birim Seviyeler 
1 2 3 

1 Çene İlerleme Hızı– (V) (mm/dk) 2 4 6 

2 Destekler Arası Mesafe- (L) (mm) 140 120 100 

3 Kuvvet Uygulama Noktası – (P) - M RM LM 

 
Elastisite modülü üzerindeki en etkili parametreyi belirlemek için istatistiksel varyans analizi olan 
ANOVA metodu kullanıldı. İstatistiksel varyans analizi için Minitab yazılımı kullanılmıştır. 

 
3. SONUÇ 

 
Gerçekleştirilen deneyler sonunda edinilen elastisite modülü değerleri nümerik olarak Tablo 3’ 
e işlenmiştir. 

 
Tablo3. Belirlenen parametreler uygulanarak gerçekleştirilen deneyler sonucu elde edilen elastisite 

modülü değerleri 
Çene Hızı (mm/dk) Destekler Arası Mesafe (mm) Kuvvet Uygulama Noktası (mm) Elastisite Modülü (GPa) 

2 140 M 0,67 
2 120 RM 0,71 
2 100 LM 0,91 
4 140 RM 0,64 
4 120 LM 0,48 
4 100 M 1,15 
6 140 LM 0,34 
6 120 M 0,75 
6 100 RM 1,08 
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Şekil 3’ te gösterildiği gibi, üç parametreye ait S/N oranları denklem1 kullanılarak hesaplanmıştır. 
Hesaplanan oranlar, Minitab yazılımı kullanılarak eğilme deneyi parametrelerinin bir fonksiyonu 
olarak tanımlanır. En büyük S/N oranı değeri her zaman en az hatayla en optimum kaliteyi ifade 
eder. Dolaysıyla, S/N oranının en büyük değer seviyesi, her parametrenin en iyi seviyesini 
gösterir. Analizler sonucunda en iyi seviye V1L3P1 (2mm/dk, 100mm, M) olarak elde edildi. 

 

Şekil3. Belirlenen üç parametrenin S/N oranları 
 

Şekil4. Eğilme deneyi parametrelerinin elde edilen elastisite modülüne etkisi 
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Motherway vd. farklı hızlarda (0,5; 1 ve 2,5 m/s) eğme deneyi yaparak test hızının mekanik 
özellikler üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Test hızının artması ile kafatası kemiğinin 
elastisite modülünün arttığı sonucuna ulaşmışlardır [10]. Kajzer vd. yaptıkları çalışmada, düşük 
hızda meydana gelen araba-yaya kazalarında yanal darbe yüklerine maruz kalan insan dizindeki 
hasar toleransını belirlemeye çalışmışlardır ve yüksek hızda elde edilen sonuçlarla 
karşılaştırmışlardır. Düşük hızlı yanal yükleme için ilk hasar anındaki kesme kuvvetinin ve eğilme 
momentinin fiziksel değerlerinin, yüksek hızlı yanal yüklemedeki değerlere benzer olduğunu 
bildirmişlerdir [11]. 

Kemiğin morfolojik yapısından dolayı yüke maruz kalan kemik pozisyonunun da mekanik 
özellikler üzerinde etkisi bulunmaktadır. Motherway vd. kafatası kemiklerine frontal, sağ parietal 
ve sol parietal bölgelerine kuvvet uygulamışlardır. Elde ettikleri değerlere göre kafatası 
kemiğinin yandan gelen darbelerin aksine önden gelen darbelere karşı daha dayanıklı olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır. Böylelikle, frontal kemiğin parietal kemiğe göre daha kalın, daha az 
gözenekli olma eğiliminde olduğu ve daha yüksek bir kemik hacmi yüzdesine sahip olduğu ve 
dolayısıyla kırılmada daha yüksek kuvvetler gerektirdiğini bulmuşlardır.[10] 

Elastisite modülü değerlerine en fazla etkisi olan parametreyi elde etmek için istatiksel varyans 
analizi (ANOVA) kullanılmıştır (Bkz. Tablo 4.2). Deneysel uygulamalar sonucu elde edilen 
değerlerin Minitab programı ile analizi gerçekleştirilmiştir. Tablo 4.2’de gösterilen P değeri, 
parametrelerin elastisite değeri üzerindeki etkisini yüzdelik olarak göstermektedir. 
Parametrelerin ölçülen elastisite modülü üzerine etkisi; %74,8839 ile destekler arası mesafe, 
%24,3039 ile kuvvet uygulama noktası ve %0,0496 ile çene ilerleme hızıdır. 

Tablo4. Elastisite modülüne etkisi araştırılan parametreler için ANOVA sonuçları 
Seviyeler SD KT Varyans 𝑭𝑭 oranı 𝑷𝑷 oranı 

𝑷𝑷 Değeri (%) 

Çene İlerleme Hızı (mm/dk) 2 0,002756 0,001378 1,57 0,389 0,4960 

Destekler Arası Mesafe(mm) 2 0,416022 0,208011 236,97 0,004 74,8839 

Kuvvet Uygulama Noktası 2 0,135022 0,067511 76,91 0,013 24,3039 

Hata, 𝒆𝒆 2 0,001756 0,000878 0,31608 

Toplam 
8 0,555556 100,000 

Eğilme deneyi uygulanan kemik numunelerine ait istatistiksel veriler Taguchi metoduna göre 
Şekil 3 ve Şekil 4’te verilmiştir. Bu verilerin değerlendirilmesine göre elastisite modülü değerleri, 
destekler arası mesafenin azalmasına karşılık artış göstermiştir. Bunun tam tersi olarak, çene 
ilerleme hızının artması ile elastisite modülü azalmaktadır. Kuvvet uygulama noktası ise sırası ile 
tam orta bölge (M), dize yakın taraftaki dörtte bir bölgeye (RM) ve kalçaya yakın taraf dörtte bir 
bölgeye (LM) doğru daha yüksek değerde elastisite modülünün görüldüğü gözlemlenmiştir. 
Böylelikle kemiğin tam orta kısmı (M) kortikal yoğunluğu en fazla olan bölge en yüksek elastisite 
modülü değerine ulaşmıştır. Dize yakın kısımdaki bölge (RM) ise kalçaya yakın kısımdan (LM) 
daha fazla kortikal yoğunluğa sahip olduğu için daha fazla elastisite modülü değerine sahip 
olduğu görülmüştür. Gerçekleştirilen diğer istatistiksel değerlendirmede Tablo 4.2’de 
gösterildiği gibi ANOVA analizi sonucunda %74,88 ile destekler arası mesafe en etkili parametre 
olarak hesaplanmıştır. Böylelikle hasarlı bölgeye uygulanacak implant, protez ve fiksatörlerin 
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boyutu ve işlem yapılacak bölgenin uzunluğunun önemi ön plana çıkmıştır. Ayrıca, femura 
uygulanacak işlemlerde dize yakın bölümün dayanımının yüksek olduğu %24,3’lık etki ile kuvvet 
uygulama noktası göstermiştir. Analizi yapılan üçüncü parametre olan çene ilerleme hızının 
%0,5’lık düşük bir etkisi olduğu ve çene ilerleme hızının değişmesi halinde benzer sonuçların elde 
edileceği sonucuna ulaşılmıştır. 
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Abstract 
Catheter-associated urinary tract infections are common during hospitalization due to the 

formation of fungal biofilms on the indwelling devices. In this study, we examined an ultra facile single- 
step plasma polymerization-based approach for the phosphite functionalization of urinary catheters (UC) 
with antifouling zwitterionic moieties to prevent biofilm formation. The modified catheters were 
characterized by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), attenuated total reflectance-Fourier 
transformed infrared (ATR-FTIR) analysis. Contact angle and protein adsorption measurements, as well as 
in-vitro tests with C. parapsilosis, C. albicans, and C. krusei, were performed. This modification has reduced 
biofilm formation approximately 52%, 55%, and 43%, respectively, when compared to that of unmodified 
ones (BASE-UC). This amphoteric coating did not affect the viability of normal human fibroblast cells over 
two days, corresponding to the extended useful life of UCs. 

Keywords: Diethyl phosphite, silicone substrate, amphoteric coating, biofilm formation. 

1. INTRODUCTION

Urinary tract infections are the most prevalent type of hospital acquired infection and are 
typically linked to the presence of a urinary catheter (UC). Up to 40% of all hospital-acquired 
infections and have an infection incidence of about 3-7% in catheterized residents who acquire 
a new infectious agent every day the catheter is in place, especially in the first 24 to 48 hours of 
usage [1,2]. Also, catheters act as a surface on which microorganisms can adhere and proliferate 
biofilms. When microorganisms attach to a surface, their gene expression changes, producing a 
new phenotype for their planktonic state, and then they secrete sticky biopolymers to create 
the extracellular matrix. The bacterial and fungal communities have evolved to the point where 
they are highly resistant to the immune system and medications, making them a major 
contributor to implant-associated infections[3]. The development of biofilms on implanted 
devices is a common aspect of Candida infections[4,5]. Briefly, to improve the microorganism’s 
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capacity to enter host tissues, it serves as a reservoir of fungal cells with enhanced antifungal 
resistance. It also serves to shield the pathogen from the host immune system’s response. 
Additionally, because of its innate drug resistance and immunological tolerance, Candida is 
challenging to remove when it forms a biofilm[6]. Candida albicans is the most widespread cause 
of fungal urinary infections and candida species are the third most frequent cause of infection. 
Despite the infections brought on by Candida albicans, non-albicans Candida infections were 
also frequently recorded from different regions of the world. Several non-albicans Candida 
species are recognized, including C. parapsilosis, which has become a substantial nosocomial 
pathogen[7] ,and Candida krusei, which has emerged as one of the most prevalent candidemia 
pathogens due to its opportunistic nature and medication resistance[8]. 

Numerous antimicrobial coating methods (silver[9], nitric oxide[10], enzymes[11], hydrogel 
coating[12], antibiotic coating[13] etc. ) have been developed recently with varying degrees of 
success. These procedures include a series of chemical reactions that can be time-consuming 
and complex to the process as well as cause negative effects, among other[14]. This makes the 
creation of a straightforward, and substrate-independent procedure particularly desirable. At 
this point, plasma polymerization (PP) method advances by maintaining the bulk properties of 
the substrate material while producing coatings on it with the controllable thickness. In addition, 
PP is a cheap, highly reproducible, and adaptable approach. Up until this point, the PP approach 
has permitted the biomedical uses of a wide range of various materials, including solid 
substrates, scaffolds, and micro or nanoparticles[15–17]. 

A molecule or ion that can react as an acid or a base depending on the environment is said to be 
amphoteric. In other words, it has both positive and negative charges and is a neutral molecule. 
There can be more than one positive and negative charge on a molecule as long as the sum of 
the charges stays neutral. Those polymers are considered antifouling materials due to their 
electrostatic and steric repulsion properties. Amphoteric groups also produce hydration layers 
in like hydrophilic coatings, but they do so via strong electrostatic interactions. Because the 
hydration layer prevents proteins from congregating on the device's surface, which would 
otherwise encourage microbe adherence, this serves as a barrier against foulants[18–20]. 

To create enhanced urinary catheter surfaces that stop Candida sps-related biofilm formation, 
we suggest single-step amphoteric coating technique's ultra-facile UCs alterations. In the surface 
modification procedure, diethyl phosphite [DEP] is utilized as an amphoteric precursor. Three 
Candida sps were used in the antifouling studies: Candida albicans, Candida parapsilosis, and 
Candida krusei. These species were used as standard strains from the American Type Culture 
Collection (ATCC) and as clinical isolates, which were isolated from patient blood cultures, 
respectively. Here, the main objective was to further investigate the impact of surface 
modification on common strains and clinical isolates, like the stages of antifungal antibiotic 
therapy. However, bovine serum albumin (BSA) was used to assess non-specific protein 
adsorption tests, and BJ normal human skin fibroblast cells were used to assess acceptable cell 
responsiveness. Utilizing atomic force microscopy (AFM), scanning electron microscopy (SEM), 
electron dispersive x-ray (EDS) analyzer, and x-ray photoelectron spectroscopy (XPS) for 
physicochemical and morphological analyses, researchers were able to characterize the surface 
features of urinary catheters after coating. Also, these modified UCs' in-vitro cytotoxicity and 
antifungal potency were evaluated. 
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2. MATERIALS & METHODS
2.1. Materials
Commercially available urinary catheters were purchased and used as substrates during
research from Rüsch Brillant (Silicone), Ireland. Human fibroblast BJ (ATCC® CRL-2522™) cell line
was purchased from American Type Culture Collection. Diethyl phosphite [DEP], ethanol,
formaldehyde (30% v/v), phosphate buffer saline (PBS), Dulbecco's phosphate-buffered saline
(DPBS), were purchased from Sigma Aldrich (St. Louis, NJ, USA). Sabouraud dextrose agar (SDA)
was supplied by Becton Dickinson (Difco, Sparks, Md, USA).

For this study, 50 mM Glucose Yeast Nitrogen Base (YNB) medium was prepared with 3.35 g YNB 
ba se (Difco, BD,239210), 4.95 g D-(+)-Glucosemonohydrate (Merck, 1.08342) were dissolved in 
50 ml of ultra-pure water. This solution was filtered (0.22 µm pore size, membrane filter, 
Sartoriusstedim, Germany) and added 450 ml ultra-pure water, which was the final volume 500 
ml of the YNB medium. YNB medium kept at 2-8 °C prior to the experiment. 

2.2. Plasma Polymerization 
Plasma polymerization was performed using radio frequency/low pressure (RF/LP, 13.56 MHz) 
plasma device (Pico, Diener Electronic GmbH, Germany) with a stainless-steel plasma chamber 
of 150 mm Radius and 320 mm length. 
Before plasma polymerization process, UCs were cut into 1 cm length samples and 
ultrasonicated with 70% ethanol and ultra-pure water for 3 times separately for 30 minutes 
each. After ultrasonication step, samples were dried in vacuum oven (BINDER GmbH, Germany) 
overnight. Evacuation of the plasma chambers to remove air was achieved by the vacuum pump 
(Trivac 2.5E, Leybold Vacuum GmbH, Germany) until pressure reached to 0.14 mbar. Diethyl 
phosphite [DEP], as precursor, was degasses by freezing with liquid nitrogen and thawing under 
vacuum. After the degassing process, plasma chamber was washed with DEP for 10 minutes to 
change the atmosphere in the chamber from air to DEP. The pressure was decreased again under 
vacuum until 0.14 mbar and UC surfaces [PP[DEP]-UC] were exposed to 90 W discharge power 
for 10 minutes of exposure times at a constant pressure of 0.14 mbar, which was determined as 
optimum parameters for this type of precursor in our earlier studies [21]. 

2.3. Surface Characterization Techniques 
Physical Characterization 
The contact angle (CA) measurements of unmodified urinary catheter (UC-BASE) and plasma 
polymerized via DEP as precursor on urinary catheter [PP[DEP]-UC] surfaces were performed 
using sessile drop technique to figure out the effect of plasma parameters onto both surface 
wettability and surface energy. A contact angle analyzer (KSV Instruments Ltd., Finland) used for 
examination of 10 μL sessile deionized water and diiodomethane drop placed on UC surface. To 
calculate the average and standard deviation (±SD), CA measurements of each group were 
replicated for 9 times. Surface free energy (SFE) calculations were performed using the Young- 
Duprè’s equation [22]. 
CA titration was also performed to understand the surface acid-base properties of UC-BASE and 
PP[DEP]-UC surface according to the method developed by Bryjak et al.,1999 [23]. For this 
purpose, aqueous solutions of hydrochloric acid (HCl) and sodium hydroxide (NaOH) with 1 to 
14 pH were prepared to be used as probe liquid and pH of each solution was recorded before 
titration. CA analyzer used for examination of 10 μL sessile solution drop placed onto UC-BASE 
and PP[DEP]-UC surfaces. To calculate the average and standard deviation (±SD), measurements 
of each group were replicated for 6 times[22]. 
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Surface roughness of UC-BASE and PP[DEP]-UC was examined by atomic force microscopy (AFM, 
ez-AFM, NanoMagnetics Instruments, Oxford, UK). For measure film thickness of the PP[DEP]- 
UC samples, UC-BASE used as reference and compared for each one of the roughness values. 
Root mean square roughness (Rq) of the UC-BASE and PP[DEP]-UC samples were calculated as 
an average of three replicated measurements. Also, morphology studies were performed by 
scanning electron microscopy (SEM, FEI-Quanta 400F, USA) for UC-BASE and PP[DEP]-UC 
samples as well. 
Chemical Characterization 
X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) was used to characterize the chemical composition of
UC-BASE and PP[DEP]-UC. Thermo K-Alpha (Thermo Fisher Sci., Waltham, MA, USA) instrument
and Thermo K-Alpha monochromatic high-performance XPS spectrometer (Thermo Fisher Sci.,
Waltham, MA, USA) at a pressure of 1 × 10-9 Torr were used for XPS characterization. 400 μm
spot size was used per sample. OriginLab v. 6 (Wellesley Hills, MA, USA) was used for fitting the
XPS spectra.
Elemental composition profiles, and structures of UC-BASE and PP[DEP]-UC samples were
performed with SEM coupled to an energy dispersive x-ray (SEM-EDS, FEI-Quanta 400F, USA).
Prior to examination, the samples sputter-coated by gold-palladium (Au-Pd) mixture to enhance
electrical conductivity. For a better spatial resolution, accelerating voltage were adjusted to 5.0
kV.

2.4. In-Vitro Antifouling Studies 
There were 3 standard strains of Candida albicans and non-albicans (Candida krusei, Candida 
parapisilosis) used scope of this study. Candida albicans ATCC® 90028™, and another Candida 
albicans strain which was isolated from a patient named; clinical isolate 89. Candida parapisilosis 
ATCC® 22019™, and another Candida albicans strain which was isolated from a patient named; 
clinical isolate 51. Candida krusei ATCC® 6258™, and another Candida albicans strain which was 
isolated from a patient named; clinical isolate 39. The attachment and growth of all those six 
strains on UC-BASE and PP[DEP]-UC were tested according to a modified version of the Japanese 
Industrial standard Z 2801: Antimicrobial Products-Test for antimicrobial activity and efficacy [24] 
In this study, we included 3 C. albicans isolates from blood cultures of patients in Ankara 
hospitals. Only one isolate from each patient within a mont was selected. The strains were 
classified as C. albicans or its related species based on germ tube formation and colony 
morphologies on Corn Meal Tween 80 agar (BD,France)[25]. 
All strains were incubated in 50 mM Glucose Yeast Nitrogen Base (YNB) medium (Difco, BD, 
239210). 10 μL Candida sps. cells (1.5 × 106 CFU/mL) were inoculated on UC-BASE as control 
group and PP[DEP]-UC. Both UC surfaces were sterilized with UV light for 30 minutes to prevent 
sample dryness and preserve inoculum-surface interaction during incubation. 
All the samples were incubated for 48, 96 and, 168 hours at 37 °C. At the end of the incubation 
time, each sample was suspended from their ependorf, and placed another one which contains 
UV-sterilized PBS. Then the materials were washed gently with 1000 μL PBS (pH:7.4) to remove 
any detached cells. PBS was removed from the ependorfs, 1000 μL of fresh YNB was added in 
ependorfs and vortexed for approximately one minute. At the end of this procedure, the 
materials were removed, and the remaining suspensions were diluted with the ratio of 10-1, 10- 
2, 10-3 and, 10-4 and cultured at 37 °C for 48 hours in sabouraud dextrose agar (SDA) plates, 
respectively. This step was performed both PBS suspensions and YNB suspensions respectively. 
The aim of this approach was, examine the surface behavior to the fungi (contact 
killing/repelling bacteria live or dead). Finally, colonies were counted for viability assessment. 
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2.5. Protein Adhesion 
UC-BASE and PP[DEP]-UC samples were placed in a 10 mL BSA (lyophilized powder ≥98%, Sigma- 
Aldrich, Germany) containing solution at 1 mg/mL concentration in PBS (0.1M, pH:7.4) and were 
stirred in an incubator shaker (Innova® 40R, New Brunswick™, Germany) at 37 °C 50 rpm for 48 
- 168 h. At predetermined time points (48, 96 and 168 hrs) 30 μL of this solution was removed 
to determine the BSA concentration via Nano-Drop (Thermo ScientificTM NanoDropTM 
One/OneC Microvolume UV-Vis Spectrophotometer) spectrophotometer at 280 nm. To 
calculate the average and standard deviation (±SD), measurements of each sample were 
replicated for 6 times. 

 
2.6. In-vitro cell culture studies 
In-vitro cytotoxicity properties of unmodified (UC-BASE) and DEP modified [PP[DEP]-UC] 
surfaces were carried out with BJ normal human skin fibroblast (ATCC® CRL-2522™) cell line; and 
evaluated with 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide (MTT) (Sigma 
Aldrich, St. Louis, NJ, USA). BJ cells were cultured in flask using Minimum Essential Medium 
(MEM; Sigma Aldrich, St. Louis, NJ, USA) supplemented with 10% (v/v) FBS (Sigma Aldrich, St. 
Louis, NJ, USA), 1% (v/v) sodium pyruvate solution (Sigma Aldrich, St. Louis, NJ, USA), 1% (v/v) L- 
glutamine (Biological Industries, Israel), and 1% (v/v) penicillin-streptomycin (Biological 
Industries, Israel) BJ cells were incubated at 37 °C in a humidified 5% CO2 atmosphere (Thermo 
Fischer Scientific, Waltham, MA, USA), were dissociated with 0.25% Trypsin & 0.005% EDTA 
(Biological Industries, Israel), centrifuged and resuspended in complete medium prior to cell 
seeding. 
Modified and unmodified UC substrates were sterilized with UV light for an hour. Approximately 
20.000 cells were seeded per onto each UC surfaces and, tissue culture plate surface (TCPS) as 
control. At the end of 2 days incubation time, mediums were aspirated, and surfaces were gently 
washed with DPBS (Sigma Aldrich, St. Louis, NJ, USA). MTT solution (5.5 mg/mL in DPBS) was 
added to FBS free complete medium; and cells were cultured for 4 hours in MTT medium with 
final concentration of 0.5 mg/mL. After incubation, mediums were aspirated and washed gently 
with DPBS. Formazan crystals were dissolved with 450 μL dimethylsulfoxide (ISOLAB 
Laborgeräte GmbH, Eschau, GE); after that, to evaluate the cell proliferation, optic density of 
the chromogenic solutions were spectrophotometrically measured with Microplate Reader 
(Thermoscientific, MultiskanTM FC Microplate Photometer, MA, USA) at 540 nm in reference 
with 690 nm [20]. 

 
2.7. Statistical analysis 

Data were analyzed by the one-way analysis of variance (ANOVA) using IBM SPSS Statistics 
software (Version 22). Differences between the groups were analyzed using a two-sample t-test 
with the corresponding significance (ns * p≤0.05, **p≤0.005, ***p≤0.0001). 

 
3. RESULTS & DISCUSSION 

 
3.1. CA Measurements, CA Titration and, Surface Free Energy (SFE) Calculations 

 
Water contact angle values of unmodified urinary catheter (BASE-UC) and plasma functionalized 
urinary catheter PP[DEP]-UC substrates were determined as 101.61 ± 7.24 ° and 32.47 ± 4.19 ° 
respectively. This means that, plasma modification of urinary catheter surfaces by diethyl 
phosphite greatly improved the hydrophilicity. Surface free energy (SFE) measurements were 
achieved with deionized water (DW) as polar group solution and diiodomethane (DM) as apolar 
group solution. These solutions are widely used for SFE calculations because of the pH values of 
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them do not change the electrochemical forces of the surface. This means DM and DW are 
provide an information about the current configuration of the surfaces, only. According to the 
results given in Figure 1c, surface modification of urinary catheter via DEP as a precursor 
(PP[DEP]-UC) increased the SFE compared to the unmodified ones. In other words, in parallel 
with contact angle results, while surface hydrophilicity was increased, the SFE values were 
increased as well. 
On the other hand, it is important to highlight that the mechanism of protein-surface interaction 
is based on electrochemical forces. Due to the fact of amphoteric surfaces, they are capable of 
neutralize themselves. This means; if any other pair of solutions were used for the calculation of 
SFE, the pH values of those solutions affect the results. Therefore, SFE value may vary however 
the dynamic behaviour of the amphoteric surfaces against proteins does not change. In the 
literature, several studies on this subject showed that charges of the protein surfaces change 
the amphoteric structure of the substrates and they both become neutral. In this way, DEP 
modified surfaces block off the adsorption of proteins to their surfaces. In other words, the 
attractive force between DEP-modified surface and protein solutions has been removed[19,26]. 
CA titration curves of BASE-UC and PP[DEP]-UC surfaces were given in Figure 1(a,b). As seen in 
Fig. 1a, there was no change was observed in work of adhesion with the increment of pH for 
BASE-UC surface. On the other hand, after plasma polymerization, on PP[DEP]-UC surface, a rise 
until <5 pH region and a waving after pH 5 region (Fig. 1b). After surface modification via DEP as 
precursor, new acidic and basic functional groups were formed on the UC surfaces. This means 
that UC surfaces were gained amphoteric characteristic after plasma polymerization process via 
DEP as precursor, new acidic and basic functional groups were formed on the UCs surfaces. What 
is more, this amphotericity was bring antifungal characteristic to the UC surfaces, more than 
50% in several fungi strains. 

 

 
Figure 1. CA titration of (a) BASE-UC surface and (b) PP[DEP]-UC surface; Y, surface tension; θ, 
contact angle of the probe on the surface, and (c) SFE and CA results of BASE-UC and PP[DEP]- 
UC surfaces (n=6). 
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3.2. FTIR-ATR and XPS Analysis 

 
Before testing antifungal activity of urinary catheter (UC), chemical characterization of UC 
before and after plasma polymerization is essential to evaluate the success of the coating 
process and to determine surface chemical composition which might be responsible for its 
antifungal activity. EDX analysis was well suited to confirm the surface modification of UC with 
DEP via plasma process because BASE-UC do not contain phosphate (P) element. Figure 2c shows 
surface morphologies of samples with and without plasma polymerization. According to the 
table, phosphate ions have been successfully implanted into the modified substrates. 

 
C 1s high-resolution XPS on surfaces of BASE-UC and PP[DEP]-UC are displayed in Figure 2(a,b). 
As shown from Fig. 2a, there was only one peak in the spectrum on the surface of the BASE-UC, 
284.81 eV corresponded C-C. Figure 2b shows, three peaks at 284.75 eV, 286.63 eV and, 289.15 
eV corresponded to C-C, C-O / C-P and, C-O-P respectively for PP[DEP]-UC surface [27,28]. 

 
The FTIR-ATR spectrum of the plasma functionalized surface is given in Figure 2d. The broad 
peak observed at around 1054 cm-1 was attributed to the C-O stretching vibration. P=O 
stretching vibrations were observed around 1250 and 1390 cm-1, while the P-O-C stretching 
vibration was observed around 1050 cm-1. Another P-H stretching vibrations of basic phosphine 
groups was observed around 780 cm -1. Lastly, peaks observed at around 2850 and 2950 cm -1 
were attributed to the C-H stretching vibrations [29–31]. 

 
Figure 2. XPS high-resolution spectra of C 1s (a)BASE-UC, (b) PP[DEP]-UC, (c) elemental 
composition of the BASE-UC and PP[DEP]-UC and, (d) FTIR-ATR spectrum of the PP[DEP]-UC. 

 
3.3. In-vitro Antifouling Studies 
Candida parapsilosis: 

 

Figure 3a shows that, C. parapsilosis (ATCC 22019) was able to adhere and colonize the bare and 
plasma polymerized UCs. Surface functionalization caused ~36% reduction for 48 hours of 
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incubation in fungal adhesion for C. parapsilosis (ATCC 22019). 96 hours of incubation result was 
not parallel with the 48 and 168 hours of incubation results, there was a significant inhibition 
around 52% was observed in 168 hours of incubation time. According to the results, surface 
functionalization via phosphite groups caused more than 50% reduction in fungal adhesion for 
PP[DEP]-UCs. The amphotericity of the surface could be a possible explanation for the reduced 
fungal adhesion. Zwitterionic surfaces with good antifouling properties are shown to have a 
surface energy around 70 mJ/m2, a value of which is very close to that of water[32]. In other 
words, higher hydrophilicity of zwitterions resulted with higher surface energy as well[33]. 

 
According to the results, suspension was included more than a million of colonies on BASE-UC 
samples right after 48 hours of incubation time, while less than eight billion of colonies on 
PP[DEP]-UC samples. But the meanwhile, PBS colony results were showed that, there were more 
than 50% colonies on PP[DEP]-UC samples compare with the BASE-UC ones (Fig. 3d). Over time, 
colony amount of PP[DEP]-UC samples in suspension solution were much higher than the BASE- 
UC ones and, that is mean that phosphite treatment did not showed contact killing over the 
ATCC 22019 C. parapsilosis strain. There was no negative effect of the phosphite treatment in 
the PBS (washing water) colony results. 

 
Figure 4a shows, clinical isolate: 51 of C. parapsilosis was able to adhere and colonize the bare 
and plasma polymerized UC surfaces as well. Surface functionalization was not caused any 
reduction for 48 hours of incubation in fungal adhesion for clinical isolate: 51 C. parapsilosis. 
After 48 hours of incubation time was passed, there were a trend that inhibition on PP[DEP]-UC 
samples. In 96 hours of incubation, surface functionalization via phosphite groups caused more 
than 10% reduction in fungal adhesion for PP[DEP]-UC surfaces and preserved this act until to 
the 168 hours of incubation. 

 
Overall the results showed that, there were much more colonies on BASE-UC samples, 
compared to the PP[DEP]-UC ones. But this does not mean that there was contact killing 
behavior as well. Further results showed that, even tough the colony amount in the suspension 
of PP[DEP]-UC samples, less than bare ones, PBS colony results almost 4 times higher than the 
BASE-UC samples (Figure 4d). With the time passes there were a decreasing profile for both 
samples and also more colonies in suspension and PBS media of the PP[DEP]-UC samples. Like 
the ATCC 22019 C. parapsilosis strain, phosphite plasma-treatment strategy resulted with the 
“surface repellent” of the both C. parapsilosis strains. 
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Figure 3: Fungal adhesion on BASE-UC and PP[DEP]-UC samples of C. parapsilosis (ATCC 22019) 
(a) YNB suspension (d) PBS suspension, C. albicans (ATCC 90028) (b) YNB suspension (e) PBS
suspension and, C. krusei (ATCC 6258) (c) YNB suspension (b) PBS suspension for 48, 96, and 168
hours incubation at 37 °C. Bars indicated with the same symbol have no statistically significant
difference between them (n=9, *p<0.05, **p<0.005, ***p<0.0001).

Candida albicans: 

Figure 3b shows, ATCC 90028 C. albicans was able to adhere and colonize the bare and plasma 
polymerized UC surfaces as well. Surface functionalization caused no reduction until for 168 
hours of incubation in fungal adhesion for ATCC 90028 C. albicans. In the first 96 hours, 
phosphite plasma-treatment has triggered colonization to the surfaces. Only on 168 hours of 
incubation time results showed that almost the same number of colonies with the BASE-UC. 

According to PBS medium the results, there were more than 4 times higher colonization on 
BASE-UC surfaces, compared with PP[DEP]-UC for 48 hours of incubation time (Figure 3e). 
Meanwhile, the number of colonies was almost the same for two samples which means, 
PP[DEP]-UC samples more suitable surface for C. albicans than the bare urinary catheter 
surfaces. This trend continued from starts to the ends of the experiments. 

Figure 4b shows, clinical isolate:89 of C. albicans was able to adhere and colonize the bare and 
plasma polymerized UC surfaces as well. Surface functionalization was caused reduction for all 
incubation times, unlike the ATCC 90028 strain. Results showed that 39%, 55% and 54% 
reduction in fungal adhesion for 48, 96 and, 168 hours of incubation time, respectively. 

Simultaneously, according to the results (Figure 4e), YNB suspension included much more 
colonies on BASE-UC samples, compared to the PP[DEP]-UC ones. But again, this does not mean 
that there was contact killing behavior as well. Further results showed that, even though the 
colony amount in the suspension of PP[DEP]-UC samples, less than bare samples, PBS colony 
results were higher than the BASE-UC samples. With the time passes there were an increasing 
profile for both samples but, there were more colonies in Suspension and PBS media of the 
PP[DEP]-UC samples. Phosphite plasma-treatment strategy resulted with the “surface repellent” 
of the clinical isolate:89 C. albicans strain. 

It is important to highlight that, those C. albicans strains which are commercial standard strain 
ATCC 90028 and, clinical isolate: 89 blood cultured of patients have not the exact properties. In 
Candida sps., hydrolytic enzymes such as phspholipases, lipase, aspartic proteinases, various 
adhesion molecules, phenotypic changes, many virulence factors (i.e.; catalase superoxide) 
dismutase heat shock proteins, may be effective in this susceptibility. While standart strains 
(ATCC) show all of these features, isolated that have the same name as. Isolated from the patient 
strain may show different characteristics with different mutations from patient to patient. 
Therefore, ATCC strains breed in DEP functionalized surfaces (PP[DEP]-UC) environment because 
there are too many virulence factors. However, strains isolated from the patient lost some of 
their virulence factors due to mutations, so the presence of DEP functionelized surfaces may 
have suppresses their reproduction[34,35]. 
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Figure 4: Fungal adhesion on BASE-UC and PP[DEP]-UC samples of C. parapsilosis (clinical isolate: 
51) (a) YNB suspension (d) PBS suspension, C. albicans (clinical isolate:89) (b) YNB suspension (e)
PBS suspension and, C. krusei (clinical isolate:39) (c) YNB suspension (b) PBS suspension for 48,
96, and 168 hours incubation at 37 °C. Bars indicated with the same symbol have no statistically
significant difference between them (n=9, *p<0.05, **p<0.005, ***p<0.0001).

Candida krusei: 
Figure 3a shows, ATCC 6258 C. krusei was able to adhere and colonize the bare and plasma 
polymerized UC surfaces as well. Surface functionalization caused no reduction until for 168 
hours of incubation in fungal adhesion for ATCC 6258 C. krusei. From beginning to the end of the 
experiments, phosphite plasma-treatment has triggered colonization to the surfaces (PP[DEP]- 
UC). 

Figure 4c shows, clinical isolate:39 of C. krusei was able to adhere and colonize the bare and 
plasma polymerized UC surfaces as well. Surface functionalization was caused reduction for all 
incubation times, unlike the ATCC 6258 strain. Results showed that more than 40% reduction in 
fungal adhesion for PP[DEP]-UC surfaces. This trend kept remain until the 168 hours of 
incubation time. 

Simultaneously, according to the results (Figure 4f), suspension included much more colonies 
on BASE-UC samples, compared to the PP[DEP]-UC ones. But again, this does not mean that 
there was contact killing behavior as well. Further results showed that, even though the colony 
amount in the Suspension of PP[DEP]-UC samples, less than bare samples, PBS colony results 
were higher than the BASE-UC samples. With the time passes there were an increasing profile 
for both samples but, there were more colonies in Suspension and PBS media of the PP[DEP]- 
UC samples. Phosphite plasma-treatment strategy resulted with the “surface repellent” of the 
clinical isolate:39 C. krusei strain. 
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Figure 5: SEM images of ATCC 22019 C. parapsilosis on (a) BASE-UC and (d) PP[DEP]-UC, ATCC 
90028 C. albicans (b) BASE-UC (e) PP[DEP]-UC and, ATCC 6258 C. krusei (c) BASE-UC (f) 
PP[DEP]-UC surfaces for 96 hours of incubation at 37 °C. 

3.4. Non-spesific Protein Adhesion 

The effects of surface functionalization on the non-specific protein adhesion were evaluated. 
Tests were carried out from 48 to 196 hours. In the first 48 hours of the experiments, results 
have showed that protein adhesion was reduced ~91% for PP[DEP]-UC. This trend kept continue 
for 96 hours and 168 hours as ~91% and, ~89% reduction, respectively (Figure 6a). The amount 
of BSA adsorbed on bare silicone (BASE-UC) and phosphite plasma-treated (PP[DEP]-UC) silicone 
were 781.36 ± 83.47 and 93.43 ± 11.23 µg/cm, respectively at the end of 168 hours. The 
antifouling effect of PP[DEP]-UC surfaces and phosphate component results were in accordance 
with protein adhesion results. 

Figure 6: BASE-UC and PP[DEP-UC] samples’ (a) protein adhesion study results (n=6), (b) cell 
viability of them with TCP as reference (n=6, *p<0.01). 
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3.5. In-vitro Cell Culture Studies 

 
BASE-UC and PP[DEP]-UC samples were incubated with BJ normal human foreskin fibroblast 
cells for 48 hours. Figure 6b demonstrates the cytotoxicity of BASE-UC and PP[DEP]-UC against 
BJ normal human foreskin fibroblast cells. While BJ cells were showed 93.52 ± 4.79 % viability 
on BASE-UC, 78.33 ± 3.12 % viability on PP[DEP]-UC, comparison with the tissue culture plate 
surface (TCPS) as a reference. BASE-UC led to decrease in 6.48 ± 2.14 % and PP[DEP]-UC caused 
21.67 ± 1.07 % decrement in BJ cell viability. Phosphine groups on PP[DEP]-UC might cause 
decline in cell viability [35,36]. According to the 10993-5 standards, all these data indicated that 
both biomaterials showed higher than 70% cell viability were considered non-cytotoxic. 

 
 

4. CONCLUSION 
 

In the present study, commercially available urinary catheter surface was modified using plasma 
polymerization technique to yield an amphoteric surface using a single precursor, diethyl 
phosphite (DEP). The functionalized surface showed antifungal (for all clinical isolates and ATCC 
22019) and protein antifouling properties. Furthermore, plasma modified surface were non- 
cytotoxic; and did not significantly alter BJ cell viability. 
The chemical composition of the PP[DEP]-UC samples was similar in XPS and EDS results. The 
attachment and retention of antifungal cells of the Candida spcs. strains were found to be 
inhibited on the PP[DEP]-UC surfaces compared to BASE-UC surfaces in all clinical isolate and, 
one ATCC (22019) case. Additionally, improved hydrophilicity and enhanced BJ normal human 
skin fibroblast cells adhesion and proliferation on PP[DEP]-UC that could be useful in tissue 
engineering applications. 
The results of this study show that diethyl phosphite coatings show promise as a cost-effective, 
one-step surface modification strategy with the potential to improve existing and potential 
biomedical applications of urinary catheter. This study step forward from all others in terms of 
antifungal activity on three different clinical isolates of Candida spcs which were, C. parapsilosis 
(~52%), C. albicans (~55%) and C. krusei (~43%). There was another potential application in here, 
that is phosphite plasma-treatment on the urinary catheters can provide their structure during 
a week, in the fungi suspension in three Candida spcs as well. So, this study also highlighted the 
importance of understanding the nature of the antifungal mechanism and how the surface 
structure of materials affects it. 
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