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ÖNSÖZ 

Bu kitabın amacı, farklı mühendislik bilimi alanlarında yapılan 

akademik çalışmaları bir araya getirerek bu çalışmalardan elde edilen 

bulgular ve sonuçları bilim dünyasına aktarmak, gelecekteki 

çalışmalara referans olmak ve yeni fikirlerin ortaya çıkarılmasını 

sağlamaktır. Disiplinler arası alanlardan oluşan kitap içerik bakımından 

öğrencilerin, akademisyenlerin, araştırmacıların ve uzmanların 

gelişimine ve çalışmalarına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.  

Kitap içerisindeki her bölümde konular teorik veya uygulamalı esasları 

açıklanarak verilmiştir. Birinci bölümde, siber güvenlik açıkları ve 

güvenlik duvarı tedarikçilerinin durumuyla ilgili üniversiteler üzerine 

bir araştırma yapılmıştır. İkinci bölümde, akıllı telefona yüklenen 

uygulama ile model aracın uzaktan kontrolü gerçekleştirilmiştir. 

Üçüncü bölümde, eklemeli imalat alanında yapılan son gelişmeler 

ışığında, geniş kapsamlı mikro elektromekanik cihazların üretimi için 

kullanılan 3B yazıcı teknolojisindeki ilerleme anlatılmıştır. Dördüncü 

bölümde, manyetizasyon kavramı ve magnetlere ait bazı fiziksel ve 

manyetik özellikler detaylı olarak incelenmiştir. Beşinci bölümde ise 

STM32 mikrodenetleyicisi kullanılarak gömülü sistemlerde derin 

öğrenme yöntemi anlatılmıştır.  

Kitabın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, bu 

kitaptan faydalanacak araştırmacılara başarılar dilerim.        

          Osman ÜLKİR 
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GİRİŞ 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak 

eğitim, üretim, sağlık, sanayi ve askeri alanlarda bu teknolojilerin 

kullanımı da hızlıca yaygınlaşmaktadır. 5G iletişim teknolojisine 

doğru gelişen internet alt yapısı ile bilgisayarlara ek olarak akıllı 

telefon, tablet, televizyon ve hatta beyaz eşyalar bile artık internet 

bağlantısı sayesinde daha farklı işlevler sunmaktadır. İnternet 

kullanımının yaygınlaşması ile kamu ve özel sektördeki kurumların, 

mobil internet kullanıcılarının siber güvenlik tehditlerine karşı 

korunmasının önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. Bunun için 

devletler gerekli yasal düzenlemeleri yapmakta, kurumlar ise bu 

konuda kendilerine düşen yükümlülükleri yerine getirmeye 

çalışmaktadır. Bu temelde kişisel verilerin korunması ile çoklu 

internet kullanımı yapılan yerlerde kullanıcıların internet trafiğinin 

kayıt altına alınması kurumların yerine getirmekle yükümlü olduğu 

tedbirlerin başında gelmektedir.  

Üniversiteler; öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel gibi farklı 

rollerde ve çok sayıda insanın bir arada bulunduğu eğitim 

kurumlarıdır. Personel ve öğrenci sayısının fazla olmasının yanı sıra 

farklı coğrafi konumlara dağıtılmış olan binaları üniversitelerin 

internet ve ağ alt yapısının karmaşık olmasına ve siber güvenlik 

tehditleri taşımasına neden olmaktadır. Bu doğrultuda, üniversitelerin 

ağ ve internet güvenliğinin kusursuz bir şekilde sağlanması için ağ 

güvenlik duvarının üniversitenin ağ alt yapısına ve kullanıcı sayısına 
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göre güvenliği sağlayacak kapasitede seçilmesi ve yapılandırılması 

gerekmektedir.     

Bu çalışmanın birinci aşamasında kurumların güvenlik duvarı üzerine 

küresel çaptaki marka tercihleri ve bu markaların yaşadığı güvenlik 

açıkları araştırılmıştır. İkinci aşamada ise Türkiye’deki üniversitelerin 

güvenlik duvarında tercih ettiği markalar ile üniversitelerin kullanıcı 

sayısı bakımından profilleri araştırılmıştır.  

Araştırmanın amacı, güvenlik duvarı üreticilerinin geçmişte yaşadığı 

güvenlik açıklarına karşın ilgili üreticilerin ürünlerini kullanan 

üniversitelerin karşılaşabileceği riskleri ortaya koymaktır. Özellikle 

Endüstri 4.0 yaklaşımıyla üniversitelerin dijital dönüşümünün 

hızlanması, eğitimde büyük veri kullanımının artması ve günümüzde 

Covid-19 pandemisi nedeniyle tüm ülkelerde uzaktan eğitime 

geçilmesi nedenleriyle öğrencilerin kişisel verilerinin korunması 

hayati önem arz etmektedir. Bu sebeple, üniversitelerin güvenlik 

duvarı tercihleri ve karşılaşabileceği risklere daha fazla dikkat çekmek 

için bu çalışma yapılmıştır. 

1. SİBER GÜVENLİK TEHDİTLERİ 

İnternet kullanımının hayatın her alanına yayılmasıyla birlikte internet 

kaynaklı güvenlik tehditleri de artmaktadır. Bu riskleri bireysel siber 

güvenlik tehditleri ve kurumsal siber güvenlik tehditleri olarak 

nitelendirmek mümkündür. Bireysel siber güvenlik tehditleri özellikle 

mobil teknolojilerin gelişmesi ve akıllı telefon kullanımının 

yaygınlaşmasıyla artış göstermiştir. Mobil cihazlar öncesinde 
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kullanıcılar sadece bilgisayarlarındaki verilerin ve internet bankacılığı 

gibi uygulamaların güvenliği konusunda endişeler yaşarken artık her 

akıllı telefon kullanıcısı daha fazla siber güvenlik tehditleriyle karşı 

karşıya gelmiş durumdadır. Akıllı telefonlarda konum, kamera, mesaj 

servisleri ve mobil bankacılık gibi ele geçirildiğinde insanlara maddi 

ve manevi zararlar yaşatacak birçok hizmet ve uygulama 

bulunmaktadır. 

Kurumların yaşadığı siber güvenlik tehditleri ise aşağıdaki gibi 

sıralanabilir (Karaarslan,2003): 

• Dışarıdan kurum içerisine yapılacak siber saldırılar, 

• Çalışanların internet sitelerinden kurum bilgisayarına ve 

dolayısıyla ağ sistemine zararlı yazılım veya virüs bulaştırması, 

• Kontrolsüz dosya paylaşımı, mesai saatleri içerisinde video 

paylaşımı ve sosyal medya gibi vakit kaybettirici platformlarda 

zaman geçirme nedenleriyle internet bant genişliğinin amacı 

dışında kullanılması,  diğer kullanıcıların internet hızının 

yavaşlatılması, 

• Kurum içinden kurum içine, kurum içinden dışarıya, dışarıdan 

kurum içine yetkisiz erişimler. 

McAfee güvenlik firması 2011 yılında hazırladığı raporunda, ilgili 

dönemde siber saldırıya maruz kalan 71 kurumu sektörlerine göre 

Tablo 1’deki gibi sınıflandırmıştır (Tan ve Aktaş, 2011). En fazla 

siber saldırının yaklaşık % 30 ile kamu kurumlarına yapıldığı Tablo 
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1’den görülmektedir. Teknoloji ve savunma sanayii sektörleri ise siber 

saldırı yapılan firmaların % 18’ini oluşturmaktadır.  

Tablo 1. Siber Saldırıya Uğrayan Kurumların Sektörel Dağılımları (Alperovitch, 

2011). 

Sektör Sayı Yüzde  

Kamu 21 29,58 

Teknoloji 13 18,31 

Savunma Sanayii 13 18,31 

Sosyal Kuruluşlar 12 16,90 

Enerji ve Üretim 6 8,45 

Finans 6 8,45 

Toplam 71 100 
 

Kurumlar, internet ve ağ güvenliğini korumak için bu tehditleri 

bertaraf etmek durumunda olduğu gibi ayrıca bazı koruyucu ve 

önleyici tedbirleri ve hukuki sorumlulukları da yerine getirmek 

zorundadır. 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe giren 6698 sayılı kanun (Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu -KVKK) ile kişisel verilerin korunması güvence altına 

alınmıştır (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 2020). Tüm kamu ve 

özel kurumlar, bünyesinde barındırdığı kişisel verileri KVKK 

kapsamında her türlü güvenlik tehdidine karşı korumak ve bunun için 

gerekli tüm tedbirleri almak zorundadır. Bu konuda yaşanacak 

ihlallere karşı yaptırımlar da aynı kanun ile güvence altına alınmıştır. 

Bu kapsamda kurumlar siber güvenliğin sağlanması, kişisel verileri 

bulundurdukları ortamların güvenliğinin sağlanması ve kişisel 

verilerin güvenliğinin takip edilmesi konusunda yükümlüdür. 

Kurumların internet kullanımındaki bir diğer yükümlülüğü 5651 sayılı 

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar 
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Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile 

belirlenmiştir (5651 Sayılı Kanun, 2020). 5651 sayılı kanunda internet 

yayıncılığı ile erişim sağlayıcıların, içerik sağlayıcıların ve toplu 

kullanım sağlayıcıların yükümlülükleri tanımlanmıştır. Bu kapsamda, 

toplu internet kullanımını sağlayan tüm kurumlar konusu suç 

oluşturan internet içeriklerine erişimi engellemek ve internet 

kullanımına ilişkin erişim kayıtlarını saklamakla yükümlüdür.  

2. AĞ GÜVENLİK DUVARLARI 

İnternet ve ağ güvenliğini sağlamak için genel olarak kullanılan 

yazılım veya donanımlar güvenlik duvarı olarak nitelendirilmektedir. 

Güvenlik duvarları sadece küçük çaplı yerel ağlar için değil büyük 

kurumsal ağları korumak için de kullanılır ve ağ yöneticisi tarafından 

yönetilir (Karafili vd., 2020). Adından da anlaşılabileceği üzere bu 

araçlar ağ trafiğinde güvenli bulunan içeriklerin dolaşmasına izin 

verirken, tehdit içeren veya yasaklanmış içerikleri engellemek için 

duvar işlevi görür. Güvenlik duvarlarını kullanmak için ağ yöneticisi 

tarafından ağ içinde, ağ içinden dışarıya ve dışarıdan içeriye olası tüm 

veri trafiği için güvenli ve güvenli olmayan öğelerin kuralları 

tanımlanır (Karafili vd., 2020). Bu kurallara göre çalışan bir güvenlik 

duvarı sayesinde zararlı bulunan içerikler engellenirken, güvenli 

bulunan içeriklerin ağda dolaşılmasına izin verilir ve ağ trafiğinde 

istenilen her hareket kayıt altına alınır. Bu sayede kurumlar ağ ve 

internet kullanımını güvenli hale getirirken ayrıca bu konudaki yasal 

yükümlülüklerini de yerine getirmiş olur.  
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Kurumlar, güvenlik duvarı ihtiyacını karşılamak istediklerinde 

öncelikle global ölçekte adını duyurmuş siber güvenlik 

tedarikçilerinin ürünlerine göz atar. En çok bilinen global siber 

güvenlik firmaları; Cisco, Checkpoint, Fortinet ve Juniper olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Potter, 2006; Trabelsi ve Molvizadah, 2016; 

Cordova, 2018). Ancak kurumsal yapının ve ağın büyüklüğüne göre 

güvenlik duvarı çözümü için ortaya çıkacak maliyetler, çoğu zaman 

marka algısını bertaraf ederek daha az maliyetli çözümleri ilgi odağı 

haline getirir.  

Açık kaynak güvenlik duvarları bunun için biçilmiş kaftandır. Açık 

kaynak güvenlik duvarları Linux, FreeBSD ve OpenBSD işletim 

sistemleri temelinde geliştirilerek ücretsiz olarak dağıtıma sunulur 

(Potter, 2006). Açık kaynak güvenlik duvarları sunucu tabanlı ve web 

uygulamaları için olmak üzere iki biçimde özelleştirilerek 

geliştirilmektedir. Sunucu tabanlı çalışan açık kaynak güvenlik 

duvarları IPcorp, pfSense ve Zentyal Topluluğu olarak öne 

çıkmaktadır. ModSecurity, WebCastellum ve Ironbee de web 

uygulamaları için açık kaynak güvenlik duvarlarına örnektir (Sampaio 

ve Bernardino, 2017).  

2.1. Güvenlik Duvarı Açıkları 

Küçük bir yerel ağın veya büyük kurumsal ağların yeterli ölçekte 

korunamaması durumunda yaşanabilecek güvenlik açıkları geçmiş 

çalışmalarda farklı şekillerde sınıflandırılmıştır. Ancak en genel ifade 

ile güvenlik duvarı açıkları aşağıdaki gibi ifade edilebilir (Du ve 

Mathur 1998,2002; Kamara vd., 2003):  
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• Doğrulama hataları,  

• Yetkilendirme hataları,  

• Serileştirme hataları,  

• Sınır kontrol hataları,  

• Etki alanı hataları, 

• Zayıf Tasarım hataları.  

Bu güvenlik zafiyetlerine birer örnek vermek gerekirse doğrulama 

hataları, ağdaki verinin kaynak veya hedef ip adresinin kimliğini 

doğrulayamamaktan kaynaklanır. Yetkilendirme hataları, belirli 

seviyede yetki gerektiren bir işlemin yeterli kontrol yapılmaksızın 

gerçekleştirilmesine izin verilmesidir. Serileştirme hataları bir 

güvenlik ihlali oluşturmak için farklı işlemlerin eşzamansız 

davranışlarından yararlanılmasına izin verir. Arabellek taşması ise bir 

sınır kontrol hatasına örnektir. Etki alanı hataları ise koruma alanının 

kontrolünün sağlanamaması durumunda ağdaki kaynaklardan dışarıya 

sızıntı olmasına neden olmaktadır. Zayıf veya hatalı tasarlanan bir 

şifreleme algoritması ise kolaylıkla çözülerek gizlenmesi gereken 

verilerin açığa çıkmasına neden olur (Kamara, 2003). Burada 

sınıflandırılamayan ve siber güvenliği ihlal eden başka durumlar da 

vardır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.  

• Bir kod grubunun çalıştırılması,  

• Hedef bir kaynağa erişim veya kaynağı değiştirme,  

• Yasal kullanıcılara verilen hizmetleri durdurma (dağıtılmış 

hizmet reddi - DDoS),  

• Sql enjeksiyon saldırısı (Sql Injection).  
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Özellikle DDoS ve Sql enjeksiyon saldırıları en sık karşılaşılan saldırı 

yöntemlerindendir (Yamini vd., 2018). DDoS saldırıları; bant 

genişliğini azaltma saldırıları, kaynak tüketme saldırıları, Smurf 

(şirine) saldırıları ve TCP SYN saldırıları olmak üzere dört grupta 

incelenmektedir. Eğer bir güvenlik duvarı tüm bu DDoS saldırılarına 

karşın etkili bir savunma gösterecek şekilde tasarlanmamışsa 

koruduğu tüm ağın güvenliği yüksek risk altındadır (Liu, 2017). Bu 

saldırılardan korunmak için en önemli adım ağdaki tüm bağlantı 

noktalarını tarayarak güvenlik açıklarını tespit etmek ve zayıf bağlantı 

noktaları için tedbir almak gerekir (Amjad, 2019).  

Sql enjeksiyonu, bir saldırgan tarafından verilere erişmek veya verileri 

değiştirmek için veri giriş alanlarına kötü amaçlı kod eklemeye dayalı 

bir saldırı türüdür (Agarwal, 2019). Bu saldırı türü ile kullanıcı 

parolalarını veya değerli verileri ele geçirme veya bu verileri 

güncelleme, silme gibi veritabanında çok önemli tahribatlara yol 

açılabilmektedir (Agarwal, 2019). Siber saldırıların dünya 

ekonomisine yılda yaklaşık 50 milyar dolara mal olduğu ve bunların 

yaklaşık dörtte birinin Sql enjeksiyon saldırılarından kaynaklandığı 

belirtilmiştir (Morgan, 2006; Tang, 2020; Imperva, 2020). Dolayısıyla 

web uygulamaları için güvenlik duvarı kullanımının ve bu aracın 

yapılandırılmasının önemi gün geçtikte daha ciddi boyutlara 

ulaşmaktadır. 

2.2. Ağ Güvenlik Duvarı Pazar Araştırmaları 

Bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilgili ürün veya marka tercihindeki 

karar sürecinde yöneticilere karar desteği sağlayan küresel bir 



 

 
 13 

araştırma firması olan Gartner, ağ güvenlik duvarı pazarıyla ilgili son 

bir yıllık müşteri tercihlerini yansıttığı araştırmasında ilgili ürün 

tedarikçilerini Tablo 2’de gösterildiği gibi sıralamıştır (Gartner, 2020).  

Tablo 2. Gartner’in Son Bir Yıllık Güvenlik Duvarı - Müşteri Tercihleri Araştırması 

(Gartner, 2020). 

Sıra Marka Oy Sayısı Ortalama Puan 

1 
Check Point Software 

Technologies 
242 4,5 

2 Fortinet 214 4,7 

3 Cisco 149 4,5 

4 Sophos 136 4,3 

5 Barracuda 80 4,7 

6 SonicWall 74 4,6 

7 Palo Alto Networks 74 4,5 

8 Hillstone Networks 61 4,8 

9 WatchGuard 61 4,5 

10 Huawei 36 4,9 

 

Tablo 2 incelendiğinde, müşteriler tarafından en çok tercih edilen 

tedarikçinin 242 oy ile Check Point firması olduğu görülmektedir. 

Buna karşın Fortinet firması, 214 oy ile ikinci sırada yer almaktadır. 

Ancak Fortinet ortalama puan bakımından müşterilerinden Check 

Point’e göre daha yüksek bir puanla değerlendirilerek 4,7 ortalama 

puana sahip olmuştur. En çok oylanan üçüncü firma ise 149 oy ile 

Cisco olmuştur. Cisco da 4,5 ortalama puanı ile Check Point 

firmasıyla eşit puana sahiptir.  

Daha çok mobil teknolojiler geliştiren Huawei firmasının güvenlik 

duvarı pazarında da dünya sıralamasında ilk 10’a girdiği yine aynı 

araştırmadan anlaşılmaktadır. Güvenlik duvarı satın alan sadece 36 
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müşterinin oyladığı Huawei, bu değerlendirmelerden 4,9 gibi yüksek 

bir ortalama puan alarak göze çarpmaktadır.  

Gartner, güvenlik duvarı tedarikçilerini belirli kriterlere göre 

değerlendirerek periyodik olarak “Magic Quadrant for Network 

Firewalls” adında bir rapor yayınlamaktadır. Tedarikçilerin 

değerlendirilmesinde; yürütme yeteneği (ability to execute) ve vizyon 

bütünlüğü (completeness of vision) ana kriterleri kullanılmaktadır. 

Yürütme yeteneği ana kriteri; ürün/hizmet, genel geçerlilik, satış 

yürütme/fiyatlandırma, pazar duyarlılığı/rekor, pazarlama uygulama, 

müşteri deneyimi ve operasyon alt kriterlerinden oluşmaktadır.  

Vizyon bütünlüğü ana kriteri ise pazar anlayışı, pazarlama stratejisi, 

satış stratejisi, ürün stratejisi, iş modeli, sektör/endüstri stratejisi, 

inovasyon ve coğrafik strateji alt kriterlerinden oluşmaktadır. Bu 

kriterler doğrultusunda yapılan değerlendirmeye göre tedarikçiler; 

liderler (leaders), meydan okuyucular (challengers), vizyon sahipleri 

(visionaries) ve niş oyuncular (niche players) olarak sınıflandırılırlar.  

Şekil 1’de Gartner’in 2019 yılındaki son değerlendirmesinde güvenlik 

duvarı tedarikçilerinin sınıflandırılmış hali gösterilmektedir. 
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Şekil 1. Güvenlik Duvarı Tedarikçilerinin Sınıflandırılması (Kaur vd., 2019). 

 

Şekil 1 incelendiğinde; Cisco, Check Point, Fortinet ve Palo Alto 

firmalarının liderler sınıfında olduğu görülmektedir. Huawei’nin 

henüz liderler sınıfında olmamasına karşın meydan okuyucular 

arasında yerini aldığı ve zorlayıcı bir rakip olarak liderlerin arkasından 

geldiği söylenebilir. Müşteri değerlendirmesine göre Tablo 2’de yer 

alan diğer firmalardan Sophos’un vizyon sahibi olarak 

değerlendirildiği, Barracuda, Hillstone, WatchGuard ve SonicWall 

firmalarının ise henüz niş oyuncular arasında yer aldığı 

anlaşılmaktadır. Microsoft’un da güvenlik duvarı tedarikçileri 

arasında artık niş oyuncular sınıfında yer aldığı görülmektedir. 
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3. ÜNİVERSİTELERİN GÜVENLİK DUVARI TERCİHLERİ 

Türkiye’deki üniversitelerin güvenlik duvarı ihtiyaçlarını karşılamada 

tercih ettiği ürünlerin marka ve modelini belirlemek amacıyla 

öncelikle üniversitelerin bilgi işlem daire başkanlıklarının resmi e-

posta adresleri kurum web sayfalarından toplanmıştır. Sonrasında 

ilgili yöneticilere e-posta ve sosyal medya grupları üzerinden 

ulaşılmaya çalışılmıştır. 139 üniversite için yapılan taramada sadece 

58 üniversiteden veri toplanabilmiştir. Üniversite isimlerinin herhangi 

bir yerde yayınlanmayacağı araştırmada belirtilmesine karşın bilgi 

işlem daire başkanlarının bazıları bu verileri paylaşamayacağını, 

kullandıkları güvenlik duvarı cihazlarının marka ve modelinin 

bilinmesinin ilgili ürünün güvenlik açıklarını bilen şahıslar tarafından 

suiistimal edilebileceğini belirten geri dönüşlerde bulunmuşlardır.   

Elde edilen verilere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sayfasında 

yayınlanan veriler yardımıyla ilgili üniversitelerin öğrenci ve 

akademik personel sayıları da dâhil edilerek üniversitelerin güvenlik 

duvarı tercihleri Tablo 3’te sunulmuştur. Tablo 3 incelendiğinde 

araştırmaya katılan 58 üniversitede en çok Fortinet’in ürünlerinin 

tercih edildiği, 19 üniversitenin Fortinet’e ait ürünleri kullandığı 

görülmektedir. İkinci sırada en çok tercih edilen ürünler 15 

üniversitede kullanılan Palo Alto firmasının ürünleridir. Üçüncü sırada 

ise 12 üniversite tarafından tercih edilen Sophos firmasının ürünleri 

gelmektedir. Üniversitelerin güvenlik duvarı tedarikçilerinin 

menşeileri incelendiğinde 58 üniversitenin sadece dördü yerli ürün 

kullanmakta, beşi İsrail menşeili, 47’si ise Amerika menşeili güvenlik 
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duvarlarını kullanmaktadır. Yalnız birer üniversite Çin menşeili ve 

açık kaynak kodlu güvenlik duvarı kullanmaktadır. 

Tablo 3. Üniversitelerin Güvenlik Duvarı Tedarikçileri ve Sayısal Özellikleri 

Marka Menşei 
Üni. 

Sayısı 

Ort. 

Akademik 

Personel 

Sayısı 

En 

Küçük 

Öğrenci 

Sayısı 

En 

Büyük 

Öğrenci 

Sayısı 

Ort. 

Öğrenci 

Sayısı 

Toplam 

Öğrenci 

Sayısı 

Check 

Point 
İsrail 5 1.392 29.517 52.050 44.349 221.745 

Epati Türkiye 3 966 4.001 37.773 19.729 59.186 

Fortinet Amerika 19 1.016 100 70.523 22.884 434.798 

Huawei Çin 1 1.873 51.109 51.109 51.109 51.109 

Labris Türkiye 1 164 831 831 831 831 

OpenBSD 
Açık 

K.K. 
1 986 29.747 29.747 29.747 29.747 

Palo Alto Amerika 15 1.103 1.070 63.736 25.743 386.147 

Sonicwall Amerika 1 852 30.513 30.513 30.513 30.513 

Sophos Amerika 12 726 170 53.600 16.113 193.353 

Toplam 58 1.005 100 70.523 24.266 1.407.429 

 

Akademik personel sayısı bakımından Tablo 3 incelendiğinde, 

araştırmaya katılan üniversitelerin ortalama akademisyen sayısının 

1.005 olduğu görülmektedir. Sadece birer üniversitede kullanılan 

Huawei, Labris, OpenBSD ve Sonicwall’ın kullanıldığı 

üniversitelerdeki akademisyen sayısı sırasıyla 1.873, 164, 986 ve 852 

kişidir. Öğrenci sayılarına bakılacak olursa, katılımcı üniversitelerin 

en küçük öğrenci sayısı 100, en büyük öğrenci sayısı 70.523, ortalama 

öğrenci sayısı ise 24.266’dır. Öğrenci sayısı bakımından güvenlik 

duvarı tercihine bakılacak olursa, İsrail menşeili Check Point’in 

ürünlerini kullanan üniversitelerdeki ortalama öğrenci sayısı 44.349 

ile en büyüktür. Huawei’yi kullanan üniversitenin öğrenci sayısı 
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51.109 olmasına rağmen sadece bir üniversitede kullandığından bu 

genellemeye dâhil edilmemiştir.  

Tablo 3’te toplam öğrenci sayısı bakımından 434.798 öğrenci ile 

Fortinet, araştırmaya katılan üniversitelerde en fazla kullanıcısı olan 

tedarikçidir. Fortinet’i 386.147 öğrenci ile Palo Alto’nun kullanıldığı 

üniversiteler takip etmektedir. Üçüncü sırada ise 221.745 öğrenci ile 

Check Point bulunmaktadır. Yerli firmalar olan Epati ve Labris sadece 

toplam 60.017 öğrenciye hizmet vermektedir. Amerikan menşeili 

firmalar ise toplam 1.044.811 öğrencinin bulunduğu üniversitelere 

hizmet vermektedir. Araştırmaya katılan üniversitelerin toplam 

öğrenci sayısı 1.407.429 olarak hesaplanmış olup bu öğrencilerin 

yaklaşık % 96’sının bulunduğu üniversiteler yabancı menşeili 

firmaların güvenlik duvarı ürünlerini kullanmaktadır. 

4. GÜVENLİK DUVARI TEDARİKÇİLERİNİN 

KARŞILAŞTIĞI GÜVENLİK AÇIĞI PROBLEMLERİ 

Güvenlik duvarı tedarikçileri ve onların ürünleriyle ilgili yaşanan tüm 

güvenlik açığı problemleri, ortak güvenlik açığı ve riskler (common 

vulnerabilities and exposures- CVE) kapsamında bir platformda 

raporlanıp listelenmektedir (Cvedetails, 2020). Bu platform, tedarikçi 

ve ürün bazında yaşanan tüm güvenlik açıklarını belirli standartlarda 

oluşturulan veri girişleri ile detaylı olarak sunmaktadır. Üniversitelerin 

tercih ettiği güvenlik tedarikçileri ve ürünleriyle ilgili CVE 

platformunda yayınlanan güvenlik açıkları marka bazında araştırılıp 

analiz edilerek elde edilen bulgular Tablo 4’te sunulmuştur 

(Cvedetails, 2020). Güvenlik açığı ve hatalar; isimleri uzun olduğu 
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için 1 ile 14 arasında aşağıda listelendiği gibi numaralandırılarak 

Tablo 4’te gösterilmiştir.  

• 1 → DoS,  

• 2 → Kod yürütme,  

• 3 → Bellekte taşma,  

• 4 → Bellek bozulması,  

• 5 → Sql enjeksiyonu,  

• 6 → XSS (cross site scripting – siteler arası komut dosyası 

oluşturma),  

• 7 → Dizin geçişi,  

• 8 → Http yanıtı bölme,  

• 9 → Bypass (birşeyleri atlama),  

• 10 → Bilgi ele geçirme,  

• 11 → Ayrıcalık kazanma,  

• 12 → CSRF (Siteler arası istek sahteciliği),  

• 13 → Dosya ekleyerek kod çalıştırma,  

• 14 →Exploits (Kötüye kullanma)  

Tablo 4 incelendiğinde, en fazla güvenlik açığına sahip firmanın Cisco 

olduğu toplam 4.153 açık sayısı ile görülmektedir. Cisco’yu 536 

güvenlik açığı ile Huawei izlemektedir. En az güvenlik açığı bildirilen 

firma ise 52 adet ile Sonicwall olarak görülmektedir. İkinci sırada en 

az güvenlik açığına sahip firma 76 adet ile Palo Alto’dur.  

Tablo 4’teki tedarikçi firmaların yaşadığı en fazla güvenlik açığı türü 

toplam 1.749 adet ile DoS türü saldırı şeklindedir. En az yaşanan 
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güvenlik açığı ise dosya ekleyerek kod çalıştırma ile ilgili rapor 

edilmiştir. Tablo 3’te gösterilen ve üniversitelerin kullandığı yerli 

ürünlerin tedarikçileri olan Epati ve Labris ile ilgili CVE 

platformunda herhangi bir veriye rastlanmamıştır. Bu durum ilgili 

firmaların ürünlerinin global ölçekte yaygın olmadığından bu 

ürünlerle ilgili raporlanan güvenlik açıklarının olmaması şeklinde 

yorumlanabilir. 

Tablo 4. Güvenlik Açığı Sayılarının Tedarikçi ve Güvenlik Açığı Türüne Göre 

Dağılımı 

FİRMA  

GÜVENLİK AÇIĞI TÜRÜ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toplam 

Check 

Point 
21 12 7  - - 2  1  - 19 7  10 1  - - 87 

Cisco 1.572 759 308 28 82 426 82 8  348 335 190 126 3  21 4.153 

Fortinet 6  35 4  - 1  57 2  1  27 25 8  6  - 2  187 

Huawei 119 51 89 2  4  15 10 1  42 68 46 7  - 4  536 

Palo Alto 6  23 5  2  - 19 - - 3  11 4  - - - 76 

Sonicwall 4  14 10 - 4  13 1  - 1  2  1  - - 3  52 

Sophos 21 25 16 4  1  10 1  - 35 4  4  - - 2  109 

Toplam 1.749 919 439 36 92 542 97 10 475 452 263 140 3 32 5.200 

 

Firmaların rapor edilen güvenlik açıkları kendi başına yeterli bilgi 

vermemektedir. Çünkü her firmanın ürün sayısı, ürünleriyle ilgili 

yaşanan güvenlik açığının önem derecesi farklıdır. Bunun için CVE 

platformu bir ölçme ve değerlendirme tekniği geliştirmiş olup 

tedarikçilerin yaşadığı güvenlik açığının önemine ve sayısına göre 

https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-136/opdos-1/Checkpoint.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-136/opec-1/Checkpoint.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-136/opov-1/Checkpoint.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-136/opxss-1/Checkpoint.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-136/opdirt-1/Checkpoint.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-136/opbyp-1/Checkpoint.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-136/opginf-1/Checkpoint.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-136/opgpriv-1/Checkpoint.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-136/opcsrf-1/Checkpoint.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-16/opdos-1/Cisco.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-16/opec-1/Cisco.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-16/opov-1/Cisco.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-16/opmemc-1/Cisco.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-16/opsqli-1/Cisco.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-16/opxss-1/Cisco.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-16/opdirt-1/Cisco.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-16/ophttprs-1/Cisco.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-16/opbyp-1/Cisco.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-16/opginf-1/Cisco.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-16/opgpriv-1/Cisco.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-16/opcsrf-1/Cisco.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-16/opfileinc-1/Cisco.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-16/hasexp-1/Cisco.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-3080/opdos-1/Fortinet.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-3080/opec-1/Fortinet.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-3080/opov-1/Fortinet.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-3080/opsqli-1/Fortinet.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-3080/opxss-1/Fortinet.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-3080/opdirt-1/Fortinet.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-3080/ophttprs-1/Fortinet.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-3080/opbyp-1/Fortinet.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-3080/opginf-1/Fortinet.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-3080/opgpriv-1/Fortinet.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-3080/opcsrf-1/Fortinet.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-3080/hasexp-1/Fortinet.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-5979/opdos-1/Huawei.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-5979/opec-1/Huawei.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-5979/opov-1/Huawei.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-5979/opmemc-1/Huawei.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-5979/opsqli-1/Huawei.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-5979/opxss-1/Huawei.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-5979/opdirt-1/Huawei.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-5979/ophttprs-1/Huawei.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-5979/opbyp-1/Huawei.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-5979/opginf-1/Huawei.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-5979/opgpriv-1/Huawei.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-5979/opcsrf-1/Huawei.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-5979/hasexp-1/Huawei.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-12836/opdos-1/Paloaltonetworks.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-12836/opec-1/Paloaltonetworks.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-12836/opov-1/Paloaltonetworks.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-12836/opmemc-1/Paloaltonetworks.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-12836/opxss-1/Paloaltonetworks.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-12836/opbyp-1/Paloaltonetworks.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-12836/opginf-1/Paloaltonetworks.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-12836/opgpriv-1/Paloaltonetworks.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-628/opdos-1/Sonicwall.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-628/opec-1/Sonicwall.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-628/opov-1/Sonicwall.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-628/opsqli-1/Sonicwall.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-628/opxss-1/Sonicwall.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-628/opdirt-1/Sonicwall.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-628/opbyp-1/Sonicwall.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-628/opginf-1/Sonicwall.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-628/opgpriv-1/Sonicwall.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-628/hasexp-1/Sonicwall.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-2047/opdos-1/Sophos.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-2047/opec-1/Sophos.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-2047/opov-1/Sophos.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-2047/opmemc-1/Sophos.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-2047/opsqli-1/Sophos.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-2047/opxss-1/Sophos.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-2047/opdirt-1/Sophos.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-2047/opbyp-1/Sophos.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-2047/opginf-1/Sophos.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-2047/opgpriv-1/Sophos.html
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-2047/hasexp-1/Sophos.html
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onları 0 ile 10 puan arasında ölçeklendirmiştir. CVSS puanı ile 

adlandırılan bu ölçeğe göre tedarikçilerin alacağı puana karşılık 

güvenilirlik durumları Şekil 2’deki gibi sınıflandırılmıştır.  

Şekil 2’deki yeşil bölge güvenli, sarı tonları orta seviyede güvenli, 

kırmızı bölge ise güvensiz olarak nitelendirilmektedir. 

 

Şekil 2. CVSS Puanlarının Sınıflandırılması (Cvedetails, 2020). 

 

Tablo 5’te tedarikçilerin ürün sayıları, toplam güvenlik açığı sayıları, 

CVSS puanları ve ürün başına düşen ortalama güvenlik açığı sayıları 

gösterilmektedir. Cisco 3.676 adet ile en fazla ürüne sahip firmadır. 

Huawei 1.177 adet ürün ile ikinci sırada yer almaktadır. CVSS puanı 

bakımından en başarılı olan firma 5,9 ile Fortinet firmasıdır. Sophos 

ise 9 CVSS puanıyla en düşük ve kırmızı ile derecelendirilen 

sınıftadır. Huawei, ürün başına güvenlik açığı sayısı bakımından 0,45 

ile en iyi ortalamaya sahiptir.  
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Cisco, Tablo 4’te en fazla güvenlik açığına sahip firma olarak 

görülmesine karşın, ürün başına güvenlik açığı sayısı bakımından 

yaklaşık 1,13 ortalama ile ikinci sıradadır. CVSS puanı bakımından 

ise 7,1 puan ile diğer firmaların ortalaması seviyesindedir. 

 

Tablo 5. Tedarikçilerin Ürün Sayısına Göre Güvenlik Açığı Dağılımları 

       

TEDARİKÇİ  

ÜRÜN 

SAYISI 

TOPLAM 

GÜVENLİK 

AÇIĞI SAYISI 

CVSS 

PUANI 

ÜRÜN BAŞINA 

GÜVENLİK AÇIĞI 

SAYISI 

Check Point 39 87 7 2,2307 

Cisco 3676 4153 7,1 1,1297 

Fortinet 124 187 5,9 1,5080 

Huawei 1177 536 6,8 0,4553 

Paloalto 9 76 6,9 8,4444 

Sonicwall 42 52 7 1,2380 

Sophos 51 109 9 2,1372 

Toplam 5.118 5.200 Ort: 7.1 1,01602 

 

5. TARTIŞMA 

Gartner’in son raporunda önümüzdeki beş yıl içerisinde; kullanıcıların 

dörtte birinin işletmelerin ise yarısının bulut tabanlı güvenlik duvarı 

hizmeti alacağı ve bugün %5’in altında olan son kullanıcıların 

güvenlik duvarı harcamalarının % 25’e yükseleceği gösterilmiştir 

(Kaur vd., 2019). Endüstri 4.0 trendiyle yaygınlaşan bir kullanım alanı 

bulan nesnelerin interneti (IoT) teknolojisinde de farklı nesneler 

arasındaki veri trafiğinin güvenliğinin sağlanması kaçınılmazdır. 

Andrea ve arkadaşları (2015) IoT teknolojisinde yaşanabilecek 

güvenlik sorunlarını sınıflandırarak bu risklere karşı alınması gereken 

tedbirleri belirtmiştir. Bunun için yeni nesil güvenlik duvarı ürünleri 
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de IoT açısından tüm cihazların güvenliğini sağlayacak güvenlik 

politikaları ve teknolojileri ile geliştirilmelidir. Bu teknolojiyi 

kullanan kişi ve kurumlar, alacakları güvenlik duvarı ürünlerinin IoT 

teknolojisini destekleyip desteklemediğini sorgulamalıdır. Ayrıca yeni 

nesil güvenlik duvarı ürünleri veri akışını uygulamalara göre işleyerek 

bağlantı noktası, protokol ve şifrelemeden bağımsız olarak çok 

faktörlü yaklaşımla uygulama kimliğini belirler ve ağ trafiğinin ayırt 

edilerek kontrol edilmesini sağlar (Kokko, 2017). Yapay zekâ 

tekniklerinin güvenlik duvarlarının geliştirilmesinde kullanımı da 

giderek artmaktadır. Tang ve arkadaşları (2020) yapay sinir ağlarını 

kullanarak yüksek hassasiyetli bir sql enjeksiyon saldırısı algılama 

yöntemi geliştirmiştir. Gelecek çalışmalarda güvenlik duvarı 

ürünlerinin sadece bir cihaz olmaktan öte altyapısı güçlü bir yapay 

zekâ bilgisayarıyla sürekli öğrenmeye devam eden tümleşik sistemler 

olarak karşımıza geleceği aşikârdır. 

6. SONUÇ 

Yapılan çalışmada öncelikle güvenlik duvarı ve güvenlik açıklarından 

bahsedilerek dünyaca ünlü ve öne çıkan güvenlik duvarı tedarikçileri, 

pazar araştırmaları ve firmaların yaşadıkları güvenlik açıklarına göre 

incelenmiştir. Çalışmanın devamında Türkiye’deki üniversitelerin 

kullandığı güvenlik duvarı ürünleri marka ve model kapsamında 

araştırılarak bu üniversitelerin kullanıcı sayısına göre profilleri 

sunulmuştur. Araştırmaya katılan üniversitelerin siber güvenlik 

tedbirlerini riske atmamak için kullandıkları ürünlerin modelleri 

araştırma bulgularında gösterilmeyerek sadece tedarikçi firmaları 
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sunulmuştur. Araştırmaya katılan üniversitelerin neredeyse tamamının 

yabancı menşeili güvenlik duvarı ürünleri kullandığı anlaşılmaktadır. 

Bu durum yerli ürünlerin üniversitelerce yeterince tercih 

edilmediğinin bir göstergesidir.  

Üniversiteler yerli güvenlik duvarı ürünlerinin hem geliştirilmesine 

hem de kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlaması gereken kritik 

kurumlardır. Bu amaçla öncelikle yerli güvenlik duvarı ürün 

geliştiricileri ve üreticileri ile üniversitelerin bir arada olduğu bir 

platform kurulmalıdır. Bu platform aracılığıyla yerli güvenlik duvarı 

ürünlerinin geliştirilmesi sağlanıp bu ürünlerin kullanım alanlarının 

artmasının önündeki engeller de hızlıca kaldırılabilir. Çünkü yabancı 

menşeili siber güvenlik ürünlerinin kullanılması dijitalleşen dünyada 

diğer ülkelere karşı hem bir bağımlılık oluşturur hem de kurumlarımız 

dış ülkelerden gelecek siber tehditlere karşı yeterince koruma altına 

alınamamış olur. Kurumların internet trafiği, sesli ve görüntülü 

görüşmeler, bu görüşmelerde alınan kararlar veya yapılan buluşlar, 

kullanıcıların banka verileri vs. internet ve ağ üzerinde yaşanan tüm 

trafiğin bir başka ulusun kontrolünde olması ihtimali bile oldukça 

ürkütücüdür. Çünkü bir güvenlik duvarı üreticisi, eğer isterse ürünü 

üzerinden geçen tüm ağ trafiğini kendi ülkesindeki kaynaklara 

rahatlıkla servis edebilir. Siber güvenliğin tüm bu risklerine karşın 

yerli ve milli güvenlik duvarı üreticileri her yönden desteklenmelidir. 

Bu alanda çalışacak uzman personeller ve yetiştirilecek mühendisler 

daha lisans eğitimi aşamasında teşvik edilmelidir. 
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Özellikle COVID-19 küresel salgınıyla birlikte tüm ülkelerde örgün 

eğitimden uzaktan eğitime geçen üniversitelerde bulut bilişim ve 

büyük veri gibi teknolojilerin kullanım alanının artması hız 

kazanmıştır. Yaşanan küresel salgın nedeniyle üniversiteler de dijital 

dönüşümlerini hızlandırıp bu konuda yapılacak altyapı ve kullanılacak 

teknolojilerin önemini yaşayarak anlamaya başlamıştır. Artık öğrenci 

ve ders verileri, sanal sınıf uygulamaları vb. büyük veri kaynakları ve 

hizmetler daha fazla dışa açık olacaktır. Bu dışa açıklık, siber güvenlik 

tedbirlerinin de yeni trende göre güncellenmesini gerektirmektedir. 

Bunun için yeni nesil güvenlik duvarı ürünlerinin kullanımı da 

yaygınlaşacaktır.  

Bu çalışma ile gelecek çalışmalarda yeni nesil güvenlik duvarı 

ürünlerinin ve tedarikçilerinin teknik ve pazar verileri bakımından 

karşılaştırması yapılarak yenilikçi çalışmalar oluşturulmasına ortak bir 

zemin oluşturularak literatürdeki bir boşluk giderilmeye çalışılmıştır. 
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GİRİŞ 

Enfeksiyöz bir hastalık olan Covid-19, şiddetli akut solunum 

sendromundan (SARS-CoV-2) (Paules,  Marston ve Fauci, 2020) 

kaynaklanır ve elektron mikroskobu altında incelendiğinde ortaya çıkan 

görsel güneşin korona katmanına benzediğinden koronavirüs olarak 

adlandırılır (Chen, Liu ve Guo, 2020). COVID 19 ile mücadele, dünya 

çapındaki araştırmacıları bu tehdidi neslimize ulaştıracak yeni teşhis ve 

tedavi tekniklerini keşfetmeye, anlamaya ve tasarlamaya motive 

etmektedir (Ulhaq,  Khan, Gomes,, ve Paul, 2020). Covid-19 hasta 

bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların 

solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş 

yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun 

veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun 

veya ağıza temas etmek risklidir. (Türkiye Cumhuriyeti Sağlık 

Bakanlığı, t.y.) Hastalığın bulaşmasını engellemek için sosyal mesafeyi 

koruyarak, Covid-19 ile enfekte olan bireylere bir şeyler ulaştırmak 

istendiğinde uzaktan kontrollü robotik cihazlar artık daha da fazla önem 

arz etmektedir. 

Çayıroğlu ve Görgünoğlu yaptıkları çalışmada mobil telefon ve GSM 

iletişim sistemi kullanarak uzaktaki bir sistemin kontrolünü sağlamıştır. 

Günümüzde yaygın olarak kullanılan Android işletim sistemi, üzerinde 

çalıştırdığı uygulama yazılımlarında çok işlevsel çalışma (multi 

tasking) ve çok istem çoklamaya (multiplexing)” gibi mobil 

uygulamanın avantajlarından dolayı tercih edilmelidir (Çayırlıoğlu ve 

Görgünoğlu, 2010). 
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Uzaktan robot kontrolü için günümüzde akıllı telefonlar, güçlendirilmiş 

işlemciler, daha büyük depolama kapasiteleri, daha zengin eğlence 

fonksiyonu ve daha fazla iletişim yöntemi ile daha güçlü bir aday 

durumundadır (Pahuja ve Kumar, 2014). Jadhav ve arkadaşları cep 

telefonuyla kontrol edilebilen Zemin Savaş Aracı olarak adlandırdıkları 

bir robot geliştirmişlerdir. Bu robot 3G özellikli herhangi bir cep 

telefonuyla dünyanın herhangi bir yerinden robotun gözünden çevresini 

canlı görüp, uzaktan kontrol edebilme imkanı sunmaktadır (Jadhav, 

Kumbhar ve Pawar, 2012). Pahuja ve arkadaşı Android cep telefonuyla 

Bluetooth üzerinden kontrol edilebilen 8051 mikroişlemci temelli bir 

robot geliştirmiştir (Pahuja ve Kumar, 2014). Dalkılıç ve arkadaşı 

Arduino Uno geliştirme kartı kullanan Gömülü Sistem Tabanlı Model 

Mobil Aracın 6 farklı yönde Akıllı Telefonla Uzaktan Kontrolünü 

sağlamıştır (Dalkılıç ve Özcanhan 2016). 

Gelişen teknoloji ile birlikte, bluetooth teknoloji hız kazanmakta ve ileri 

versiyonları üretilmektedir. Bluetooth teknolojisi günümüzde araç, tv, 

telefon ve kulaklık, adım sayar, akıllı saatler gibi daha birçok giyilebilir 

teknolojilerde kullanılmaktadır (Bluetooth nedir?, t.y.). Kablosuz 

iletişim teknolojisinde tercih edilme sebepleri arasında az enerji 

tüketmesi ve küçük yapıda olması, bu alanlarda yaygın kullanılmasının 

en önemli nedenleri arasındadır. Robotik cihazı uzaktan yönetmek için 

radyo-frekans kontrol aygıtı, kızılötesi kontrolör veya kablodan 

yararlanılır. Doğrudan görüş hattı gerektirmemesi, daha etkin frekans 

kullanımı, ücretsiz ve daha etkin kontrol imkanı sunmasından ötürü 

Bluetooth haberleşme robotik cihazın kontrolü için tercih edilmektedir. 
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Bluetooth modülünün çalıştırılması ve yönetilmesi için 

mikrodenetleyicilere ihtiyaç duyulmaktadır.  Uygulamada kullanılan 

discovery devre kartında bulunan STM32 mikrodenetleyi, 32-Bit işlem 

yapabilme yeteneğine sahip olması, işlemci hızı, daha donanımlı olması 

ve ileri projeler için daha kullanışlı olması nedeniyle tercih edilmiştir. 

Model araçların kontrolü için kullanılan kumandaların, her üreticiye 

göre tekerlekli, butonlu gibi farklı tasarımlarda üretilmesi, kullanıcının 

araç kontrolünde alışkanlık kazanmasını zorlaştırmaktadır. Model 

araçların hayatımızın her anında olan akıllık telefonlar üzerinden 

kontrol edilebilmesi, hem üreticiye maliyette kazanç sağlamakla 

birlikte, pazarlama faaliyetini arttırıcı bir etkendir. 

Bu çalışmada, akıllı telefona yüklenen uygulama ile model aracın 

bluetooth üzerinden kontrolü anlatılmaktadır. Bu çalışma akıllı 

telefonlardaki jiroskop sensörünün pozisyon bilgilerini kullanarak, 

özellikle mobil oyunlarda çok sık kullanılan telefonun öne, arkaya, sağa 

ve sola hareketleriyle aracın kontrolü olan asıl hedefimizin ilk 

aşamasını oluşturmaktadır. Mevcut projemizde mobil uygulama 

üzerindeki butonlar vasıtasıyla, bluetooth haberleşme sistemi ile 

kontrol sağlanmaktadır. 

Uygulamada model kamyon kullanılmaktadır. Aracın ileri geri 

hareketini ve dönüşlerini sağlamak için 2 adet DC motor 

bulunmaktadır. Bu motorların kontrolü için L298N motor sürücü 

kullanılmıştır. Aracın ön kısmında aydınlatma için LED konulmuştur 

ve ayrıca korna görevini görmesi için buzzer kullanılmıştır. Akıllı 



 

34 MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİK BİLİMLER ALANLARINDA AKADEMİK 
ARAŞTIRMALAR TEORİ VE UYGULAMA  

telefon ile haberleşme HC-05 Bluetooth modülü üzerinden 

sağlanmaktadır. 

Mevcut model araç kumandaları radyo frekansları kullanılarak 

yapılmaktadır. Fakat bu durum kumanda fonksiyonlarını 

sınırlandırmakla birlikte her model araç için farklı kumanda kullanımı 

gerektirmektedir. Tasarlanan uygulama sayesinde, hemen hemen her 

kişide bulunan akıllı telefonlar kolaylıkla kumandaya dönüşebilir. 

Kumanda ile bir araç kontrolü yapılabilirken, Android telefonlara 

yüklenen bu uygulama sayesinde birden çok model aracın kontrol 

edilmesini sağlamaktadır. 

1. MATERYAL VE YÖNTEM  

1.1 Discovery Kit 

STM32F429I-DISC1 kiti sayesinde uygulama çok hızlı bir şekilde 

gerçekleştirilmiştir. ARM mimarisi sayesinde çok popüler olan bu 

devre kartı üzerinde 32F429ZIT6 mikrodenetleyici bulunur. Gerekli pin 

ayarları, uygulama için gerekli kod yazımı ve derlemeleri 

STM32CubeIDE uygulaması sayesinde kolayca yapılabilmektedir. 

Devre kartın ve mikrodenetleyicinin diğer özellikleri şu şekildedir: 

• 32-bit Cortex-M4 ARM mimarisine sahip işlemci 

• 2 Mbyte flash bellek, 256 Kbyte RAM 

• 180 MHz’e kadar işlemci hızı 

• 64- Mbit SDRAM 

• 2.4" QVGA TFT LCD ekran 
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• I3G4250D, ST MEMS hareket sensörü 3-eksenli dijital çıkışlı 

jiroskop 

• Üzerinde dahili ST-LINK/V2-B bulunmaktadır. 

• USB üzerinden ya da harici 3V ve 5Vgirişlerinden çalıştırma 

imkanı 

• Biri reset fonksiyonuna, diğeri kullanıcıya tanımlı 2 adet buton 

• Haberleşme, güç gösterimi ve kullanıcıya tanımlı LED’ler 

Devre kartı sahip olduğu bu özellikleri sayesinde çok daha farklı 

uygulamalarda kullanıma uygundur. Bu uygulamada bluetooth modülü 

haberleşmesi için UART, araç hız kontrolü için PWM, diğer özellikler 

için dijital çıkış ayarlamaları yapılmıştır. Yapılan bağlantılar şu 

şekildedir. 

STM32F429I-DISC1 

• PE5 TIM9_CH1 PWM -> L298N ENA 

• PB7 TIM4_CH2 PWM -> L298N ENA 

• PE2 dijital çıkış -> L298N IN1 

• PE3 dijital çıkış > L298N IN2 

• PE4 dijital çıkış > L298N IN3 

• PE6 dijital çıkış > L298N IN4 

• PD2 UART5_Rx -> HC-05 Tx 

• PC12 UART5_Tx-> HC-05 Rx 

• PB4 dijital çıkış >  Korna(transistör anahtarlamalı) 

• PB3 dijital çıkış >  Far (transistör anahtarlamalı) 
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Motor sürücü ENA ve ENB uçlarına bağlanılan pinlerin PWM çıkışlı 

yapılmasının sebebi motorda hız kontrolü yapabilmesidir. 

 

Şekil 1: STM32F429I-DISC1 Kit 

1.2. HC-05 Bluetooth Modülü 

HC-05 modülü kablosuz seri haberleşme için tasarlanmış, kullanımı 

kolay Bluetooth SPP (Seri Port Protokol) modülüdür. Bluetooth 2.0’ ı 

ve 2.4 GHz frekans bandında haberleşmeyi destekleyen bu modül, 

dışarıya alınmış bağlantıları sayesinde hem devre tahtasında hem de 

Arduino ve Discovery board gibi hazır devrelerde kullanım için çok 

idealdir. Üzerinde güç ve bağlantı bilgisini gösteren kırmızı LED 

bulunmaktadır. Modül enerjilendiğinde ve bağlantı yapılmamışken 

LED sık yanıp söner, başarılı bağlantı gerçekleştiğinde yanıp sönme 

hızı yavaşlar. Modülün diğer genel özellikleri şu şekildedir: 

• Programlanabilir baudrate değerine sahip UART haberleşme 

arayüzü 

• Tipik –80dBm hassasiyetli 

• Dahili anten 
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• Şifreleme ve kimlik doğrulama 

• +4dBm’e kadar RF gönderim gücü 

• Düşük çalışma gücü 1.8V,  3.3V-5V I/O 

• AT komut modu  

 

 

 

Şekil 2: HC-05 Bluetooth Modül 

 

Uygulamada mikrodenetleyicinin Rx bağlantı pini modülün Tx pinine, 

aynı şekilde mikronetleyicinin Tx bağlantı pini modülün Rx pinine 

bağlanılmalıdır. Şekilde 3’de bağlantı şekli gösterilmektedir 

 

 

Şekil 3: Mikrodenetleyici ile HC-05 Bluetooth modül bağlantısı 
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1.3. L298N Motor Sürücü 

Uygulamada kullanılan çift yönlü motor sürücü modülü, çalışmasını 

çift H-Köprü sayesinde gerçekleştirmektedir. Bu modül 2 motoru 

istenilen yönde bağımsız olarak kolayca kontrol etmemizi sağlar. 

Robotik uygulamalarda ve diğer motor kontrolü uygulamalarında çok 

kolay bir şekilde mikrodenetleyici kontrolünde kullanılabilir. Modüle 

her bir motor kontrolü için 2 adet mantık girişi ve 1 adet kontrol girişi 

bulunmaktadır. Uygulamada araca güç veren DC motoru modülün A 

çıkışına, yön veren DC motoru modülün B çıkışına bağlanmıştır. 

Mikrodenetleyicinin 4 adet çıkışını motorların yönlerini kontrol etmek 

için, 2 adet PWM çıkışını motor hız kontrolü sağlamak için toplamda 6 

adet çıkış, modüle bağlanmıştır. Ayrıca modülün üzerinde güç LED 

göstergesi bulunmaktadır. Modülün diğer genel özellikleri şu 

şekildedir: 

• Güç giriş voltaj değeri DC 5V-35V 

• Her bir kalana 2A kadar akım sağlamaktadır. 

• Üzerinde 5V regülatör bulunmaktadır.  

• Maksimum güç tüketimi 20W 

• 2 adet DC motor ya da 1 adet adım motoru kontrolü yapılabilir. 

• Sinyal güç voltaj değerleri: 

• Düşük -0,3V <  Vgiriş < 1,5V 

• Yüksek 2,3V < Vgiriş < Sinyal Voltajı 
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Şekil 4: L298N Motor Sürücü Modül 

 

1.4. Voltaj Regülatör Kartı 

Çok çeşitli uygulamalarda kullanılan LM2596 mini ayarlanabilir voltaj 

regülatörü sayesinde, aracın batarya çıkış voltajı 5V’da sabitleyerek 

diğer devre elemanlarının sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. 

Voltaj regülatörünün diğer özellikleri şu şekildedir: 

• Giriş gerilimi 4V-40V arasıdır 

• Çıkış gerilimi 1.25V-30V arasıdır 

• Çıkış akımı 3A 

• Sıcaklık ve aşırı akım koruması  

 

 
Şekil 5: Voltaj Regülatör Kartı 
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2. UYGULAMA 

2.1 Bluetooth Kontrollü Model Araç 

Şekil 6’da sistemin genel şeması gösterilmektedir. Model araçta 

bulunan HC-05 modülü akıllı telefondan gönderilen verileri UART 

modülü üzerinden mikrodenetleyiciye aktarmaktadır. Mikrodenetl-

eyicide gelen bu verileri yorumlayarak ilgili birimlere aktarmaktadır. 

Yerine getirilen bu komutlar yine HC-05 üzerinden akıllı telefona 

gönderilmektedir. Sekil 7’de aracın devre montajlı hali 

gösterilmektedir. 

 

HC-05 ile mikrodenetleyici haberleşmeleri UART5 modülü üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. Baud rate: 9600 Bit/s, word length: 8 Bits, parity: 

none ve stop bits: 1 olacak şekilde ayarlanmıştır. Veriler tam sayı olarak 

aktarılmakta ve değerlerine göre ilgili port çıkışları ayarlanarak 

birimlere aktarılmaktadır. 

 

Direkt mikrodenetleyici çıkışını kullanılmaması gerektiği için far ve 

korna işlevleri dijital transistor kullanılarak yerine getirilmiştir. Korna 

için buzzer ve far için LED kullanılmıştır.  

 

 
Şekil 6: Bluetooth Kontrollü Model Araç Genel Şema 
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Şekil 7: Model Araç 

 

2.2. Android Sistemli Akıllı Telefonlar İçin Mobil Uygulama 

Model aracın uzaktan kontrolü için Android işletim sistemli akıllı 

telefonlar için uygulama tasarlanmıştır. Uygulamaya Şekil 8’deki 

tasarımdan yola çıkarak oluşturulmuştur. İler-geri, sağa-sola butonları 

ile araca yön verilmektedir. Ayrıca far, korna ve stop gibi buton 

kontrolleri de mevcuttur. Bu butonlara basıldığında telefonun dahili 

bluetooh modülü vasıtasıyla HC-05 bluetooth modülüne veri 

göndermektedir. 

Uygulama üzerinden bir kere uygun şifre girilerek cihazlar 

eşleştirildiğinde yeniden şifre girmesi gerekmemektedir. Telefon ile 

HC-05 modülüne tam sayı olarak veriler aktarılmakta ve yerine 

getirilen komutlar tam sayı değeri olarak telefona gönderilmektedir. 

Yaklaşık 10m mesafe de çok rahatlıkla model araç kontrolü 

yapılabilmektedir. 
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Şekil 8: Mobill Uygulama 

 

3. SONUÇLAR  

Akıllı telefonların hayatımızın her yerinde olduğu gerçektir ve akıllı 

telefonlar üzerinden kontrol edebilmek çok popüler hale gelmektedir. 

Yapılan bu uygulama ile akıllı telefon üzerinden model araç kontrolü 

başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Model araç üreticilerinin 

kumanda üretim ihtiyacından kurtararak maliyette kazanç 

sağlamaktadır. Ayrıca telefon üzerinden araç kontrolü pazar değerini de 

artırıcı bir etkendir. Uygulama geliştirilmeye devam edilerek model 

aracın yanı sıra gerçek araçlara uygulanabilir. Telefon üzerinden 

aracınıza anahtarsız biniş imkanı sunabilir, aracınızın akü durumunu, 

lastik basınç durumunu ve hatta aracınızla ilgili arıza durumlarını 

aracınıza binmeden öğrenebilme imkanı sunmaktadır. Motorun 

çalışması kontrol edilerek izinsiz kullanımların da önüne geçilebilir. 

Yapılan bu projemiz ve özellikle uzaktan kontrol sağlayan haberleşme 

sistemimiz geliştirilerek, dünyanın en önemli gündemi haline gelen 

Covid-19 tanısı konulan hastaların ve diğer yüksek bulaşıcılığa sahip 
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olan hastaların ihtiyaçlarını gidermek ve daha güvenli sağlık hizmeti 

sunmak için kullanılabilir. Uzaktan kontrollü model araç ve robotlarla, 

hasta kişilerin bulunduğu odaya yiyecek ve içecek vb. İhtiyaçlarının, 

bulundukları ortama girmeksizin gerçekleştirilebilir.  

Akıllı cihaz kullanımının getirdiği en büyük ayrıcalık güncellenebilir 

olmasıdır. Farklı kullanım arayüzleri veya kullanıcıya tanımlı arayüzler 

oluşturularak çok daha verimli kullanılabilir. 

Uygulamamızda hız kontrolü için donanımsal alt yapı tasarlanmış olup 

ancak mikrodenetleyici yazılımın güncellenmesi ile sağlanmaktadır.  

Bu durum Android yazılımının güncellenmesi ile yön ve hız tuşları, 

joystick yapısına çevrildiği takdirde bu işleme gerek kalmadan 

uygulama üzerinden aracın kademeli olarak hız kontrolü 

sağlanabilmektedir. 

Yapılan uygulamada veri aktarımında ve araç kontrolünde başarılı 

sonuçlar elde edilmiştir. Akıllı telefon ile model araç arasında yapılan 

bluetooth haberleşme sistemi kontrollerinde, 10 metre mesafe 

içerisinde veri kaybı olmaksızın başarılı bir haberleşme 

gerçekleştirilmiştir. Aracın tüm kontrolleri amaçlandığı gibi 

sağlanmaktadır.  
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GİRİŞ 

Mikro elektromekanik sistemler (MEMS), mekanik ve elektrikli 

bileşenleri birleştiren küçük boyutta entegre cihazlar veya sistemler 

oluşturmak için kullanılan bir teknolojidir (Behera ve Chandra, 2016). 

Bu cihazlar, toplu işleme teknikleri kullanılarak üretilirler ve boyut 

olarak birkaç mikrometreden milimetreye kadar değişebilmektedir. Bu 

cihazlar veya sistemler mikro ölçekte algılama, harekete geçirme, 

kontrol etme ve makro boyutta etkiler oluşturma yeteneğine sahiptir 

(Iannacci vd., 2016; Joshi vd., 2013; Ghayesh vd., 2013; Zhang vd., 

2014).  

MEMS en genel haliyle, silikon çip cihazlarına entegre edilen mekanik 

mikro yapılar, mikro sensörler, mikro iletkenler ve mikro 

elektroniklerden oluşmaktadır (Hu vd., 2018). Şekil 1’de MEMS 

teknolojisinin alt dalları gösterilmiştir. MEMS cihazların bileşenleri 

genellikle mikroskobiktir. Kaldıraçlar, dişliler, pistonlar, kirişler, 

rezonatörler, akselerometreler, motorlar ve buhar motorları MEMS 

tarafından imal edilmektedir (Ertugrul, 2020; Maruthi ve Vishwanath, 

2015; Hofmeister vd., 2016; Ertuğrul ve Ülkir, 2020; Ertugrul vd., 

2019).  

Bununla birlikte, MEMS sadece mekanik bileşenlerin 

minyatürleştirilmesi veya silikondan bir şeyler yapılmasıyla ilgili 

değildir. MEMS, karmaşık mekanik cihaz ve sistemlerin yanı sıra, toplu 

üretim tekniklerini kullanarak entegre elektroniklerinin tasarlanması ve 

oluşturulması için geliştirilen bir üretim teknolojisidir. İndükatörler, RF 

cihazlar, biyo çipler, basınç sensörleri ve kapasitörler gibi elektrikli 
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bileşenler, MEMS ve Nanoteknoloji kullanılarak üretildikleri zaman 

entegre muadillerine göre önemli ölçüde geliştirilebilir (Mansour, 

2013; Lessing vd., 2014; Patil ve Kolhare, 2013; Apigo vd., 2016; Ulkir 

vd., 2019). 

MEMS cihaz teknolojisinin kullanılmasıyla birlikte yeni üretim 

süreçlerinin, çeşitli opto elektronik cihazlarda kullanılacak yarı iletken 

cihazların ve mikro ölçekli dirençlerin genişletilmesine büyük önem 

verilmiştir (Fraga vd., 2014; Moon vd., 2013). 1980’lerin sonlarına 

doğru ortaya çıkan mikro işleme teknolojisi, mevcut büyük 

aktüatörlerin yerini mikro ölçekli eşdeğer cihazlarla daha verimli bir 

biçimde değiştirdi (Rajagopalan vd., 2013; Sarkar vd., 2013). 

Elektromekanik kuplaj, mikro mekanik yapıları hareket geçirmek, 

kontrol etmek, mikron ve mikron altı partiküllerden nano 

yapılandırılmış malzemeler üretmek için kullanılmaktadır.   

Birçok alanda kullanılan MEMS teknolojisi son zamanlarda optik 

uygulamalar için de ciddi biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Optik 

uygulamalar için yüksek talep gören MEMS cihazları, bir endoskop için 

optik koherens tomografi (OCT) (Stratham vd., 2013; Guo vd., 2017), 

iletişim için optik anahtar dizileri (Cai vd., 2013), konfokal lazer tarama 

mikroskopisi (CLSM) (Holmstrom vd., 2014) ve dijital mikro cihaz 

(DMD) için dijital mikro-ayna cihazlarıdır (Reisinger vd., 2015; Rueda 

vd., 2015). 
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Şekil 1. MEMS teknolojisinin alt dalları 

 

Mikro-ayna cihazları, milimetre cinsinden boyutu mikroskobik, yaygın 

olarak bilinen küçük aynalara dayanan cihazlardır. Aynalar mikro 

elektromekanik (MEMS) sistemlerdir. Bu aynalar, durumlarının ayna 

dizilerinin etrafındaki iki elektrot arasına bir gerilim uygulanarak 

kontrol edilmesi yoluyla kullanılan MEMS cihazlarıdır. MEMS mikro-

aynaların çalıştırılması elektrostatik, manyetik, termal veya 

piezoelektrik mekanizması kullanılarak gerçekleştirilebilir (Solgaard 

vd., 2014; Pengwang vd., 2016; Chen vd., 2014).   

Işık sapması ve kontrolü için sıvı kristal ekranlar (LCD)’da, LED ve 

optiklerde mikro ayna cihazlar kullanılmaktadır. Aynalar bir matriste 

düzenlenmiştir ve “1” veya “0” (dijital) olmak üzere iki duruma 

sahiptir. Aynalar sadece iki durum arasında değiştirilemez, dönüşleri 

sürekli bir şekilde olmaktadır. Bu durum, gelen ışık yoğunluğunu ve 

yönünü kontrol etmek için kullanılabilir. 



 

52 MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİK BİLİMLER ALANLARINDA AKADEMİK 
ARAŞTIRMALAR TEORİ VE UYGULAMA  

Bozulmayı en aza indirgeyen mikro-aynaların belirlenmesini sağlamak 

için çeşitli ayna tasarımları gerçekleştirilmiştir. Kare, dairesel ve altıgen 

şekilli mikro-aynaların farklı şekilleri tasarlanır ve bu mikro-ayna 

modelleri COMSOL yazılımı kullanılarak simüle edilir (Mamat vd., 

2013; Arevalo vd., 2014). Mikro-aynayı bozmak için elektrostatik 

çalıştırma kullanılır. Kaldırma sırasında mikro-aynanın çalışmasında en 

önemli parametre yüzey deformasyonudur. Bu durumda ayna 

deformasyonunun azaltmak, yani kaldırma sırasında düz yüzeyi üstte 

tutmak için tasarlanmıştır, böylece bozulma en aza indirilebilir. Bu 

nedenle, üç farklı şekilli mikro-aynanın sonuçları, kalkma nedeniyle 

mikro-aynanın kenarları boyunca daha az uyarılmış gerilme, kalkma 

sırasında en az yüzey deformasyonu ve mikro-aynanın maksimum yer 

değiştirmesi açısından analiz edilir. 

Kaplamalı yapılarda yay benzeri yapılar yaratmanın veya eğriliği 

indüklemenin bir yöntemi, kaplama işleminden sonra katmanın artık bir 

gerilime sahip olacağı şekilde malzemeleri bir substrat üzerine 

plakalamaktır. Kaplama işlemi, benzer malzemeler için bile, basınç ya 

da gerilme olabilen bu gerilimi kontrol edebilmektedir. Otomotiv 

endüstrisi bu popüler konuyu uzun süre inceledi çünkü yüksek gerilimli 

krom, sızdırılmamış kromdan çok daha parlaktır (Roy vd., 2019). 

MEMS cihaz üreticileri bazen bu efekti, bir baskı tekniği tarafından 

kasıtlı olarak kesildiğinde alt tabakayı kaldıran kavisli konsollar veya 

yaylı mikro mekanik yapılar oluşturmak için kullanırlar. Böyle bir 

MEMS cihaz elektrostatik olarak kontrol edilen mikro-aynadır 

(Taghizadeh ve Mobki, 2014). Tipik olarak oldukça küçüktür ve bu tür 
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cihazlar bir projeksiyon sisteminde bile uygulanabilir. Optik 

yönlendiriciler ve benzeri yansıma cihazları olarak kullanılmaktadır. 

Şekil 2’de mikro-ayna uygulamaları gösterilmiştir (Pengwang vd., 

2016; Hofmann vd., 2013; Kalyoncu vd., 2014). 

 

       

(a) (b)  

        

   (c)                                                    (d) 

Şekil 2. Mikro ayna uygulamaları a) 2B tarama MEMS mikro-ayna cihazı b) dijital 

mikro-ayna cihazı c) MEMS mikro-ayna dizisi d) 2B vektör tarama aynası 

Bu çalışmada, MEMS tabanlı kare şekilli bir mikro-ayna cihazının 

COMSOL yazılımı ile tasarımı ve basınç-yer değiştirme analizi 

gerçekleştirilmiştir. Bu cihaz farklı malzemeler ile kaplanmıştır. Bu 

malzemeler alüminyum, gümüş ve altın dır. Her bir malzeme için 

basınç-yer değiştirme analizi yapılarak nasıl performans gösterdiğini ve 
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konsol kirişle desteklendiğini göstereceğiz. Ayrıca ön gerilmeli bir 

mikro-ayna kaplama cihazının yukarı hareketini çözmenin temelleri 

anlatılmıştır.  

1. MATERYAL VE METOT 

1.1 COMSOL Yazılım Paketi 

Farklı metalik malzemelerden yapılmış mikro-aynayı modellemek ve 

simüle etmek için COMSOL yazılım paketi kullanılmıştır. Bu yazılım, 

birçok MEMS cihazın modellenmesi için güçlü bir etkileşimli fiziksel 

ara yüzlere sahiptir. Aynı zamanda mevcut tasarım için gerekli 

elektriksel ve yapısal analizlerin birleştirilmesini kolaylaştırmaktadır. 

Bu yazılımı kullanarak yapılacak olan mikro-ayna için, geometri 

tanımlaması, fiziksel arayüz ekleme, tasarlanan yapıya malzeme 

eklemesi ve meshing gibi dört temel adımı takip etmek gerekir.  

İlk olarak, önerilen model için geometri tanımlandı, tüm yapı 

oluşturulduktan sonra, önerilen yapıya mevcut malzeme 

kütüphanesinde uygun malzeme eklendi. Daha sonra yapılacak analize 

bağlı olarak gerekli fiziksel parametreler seçilmiştir. Son olarak ise 

model simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları farklı 

malzemeler ve girdilerle doğrulanmış/gözlemlenmiştir.       

1.2 Model Tanımlama 

Bu bölümde tasarlanan mikro-aynanın fiziksel modeli 3B olarak 

gerçekleştirilmiştir. Mikro-ayna, dört ön gerilmeli kaplama konsol yayı 

tarafından desteklenen sert, düz ve yansıtıcı bir orta kısma sahiptir. Ağ 

boyutunu küçük tutmak ve çözüm süresini kısa tutmak için, bu kaplama 
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yapısı iki katmanla incelenir. Ayrıca, kaplama işleminin üst ve alt 

katmanlarda eşit ve karşıt (basınç ve çekme) başlangıç gerilimleri 

oluşturduğu varsayılmaktadır.  

Bu varsayımlar model kurmayı kolaylaştırmaktadır. İlk gerilim 

dağılımını istediğimiz kadar karmaşık hale getirebilir ve bu çalışmada 

gösterildiği gibi ayarlanabilmektedir. Deformasyonun büyüklüğüne 

bağlı olarak, muhtemelen bu tür simülasyonların doğrusal olmayan 

veya parametrik doğrusal olmayan bir çözücü kullanarak büyük bir 

deformasyon analizi ile çözülmesi önerilmektedir.       

Özellikle, bu modeldeki gibi ince katmanlara sahip bir 3B yapının 

büyük bir yapılandırılmamış tetrahedral ağa yol açtığının bilinmesi 

gerekmektedir. Bu durumdan kaçınmak için, bu model ilk olarak ağ 

eşleme ile bir 2B dörtgen ağ oluşturur. Daha sonra altı yüzlü elemanlara 

sahip bir ağ üretmek için bunu 3B ekstrüde etmektedir. Bu şekilde 

yüksek en boy oranıyla yapılandırılmış elemanlar oluşturabilirsiniz.  

Bu problem sınıfında belirlemek istediğimiz temel işlem 

parametrelerinden biri, istenilen bir kalkışla sonuçlandırmak için hangi 

ön gerilme seviyesinin gerekli olduğudur. Bir diğer yaygın endişe, ön 

germedeki yer değiştirmelerin ne kadar etkili olabileceğidir. 

Gerçekleştirilen çalışma öngörülen soru ve endişeleri cevaplamaktadır.      
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1.3 Tasarım Koşulları 

MEMS tabanlı mikro-ayna cihazı kare biçiminde ve 2 farklı 

malzemeden tasarlanmaktadır. Bunlardan merkezdeki malzeme çelik 

olarak seçilmiştir. Çelik plakanın etrafındaki çubuklar ise alüminyum, 

gümüş ve altın metalleri kullanılarak tasarlanmıştır. Çelik plaka 10x10 

mikron boyutlarında ve toplam kalınlığı 0.4 mikron dur. Dıştaki 

çubuklar ise 2x11 mikron ölçülerinde tasarlanmıştır. Bu tasarım ile 

malzemelerin yer değiştirme analizleri gerçekleştirilmiştir. 

COMSOL kullanılarak 3B olarak tasarlanan mikro-aynanın geometrik 

yapısı Şekil 3’de gösterilmiştir. Önerilen geometrik yapıya metalik 

malzeme ilavesi gerçekleştirilmiştir. Mevcut tüm veri tabanlarına göz 

atarken belirli bir malzeme seçilir ve seçilen malzemeye özellikler 

atanır. Bu çalışma için malzeme tarayıcısından alüminyum, gümüş, 

altın ve çelik seçilmiştir. Bu malzeme türleri önemli fiziksel ve 

elektriksel özellikleri nedeniyle MEMS alanında fonksiyonel malzeme 

olarak kullanılmaktadır. Malzemelerin analiz aşamasında kullanılan 

fiziksel özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.  
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      (a) Çelik malzeme atanan bölge     (b) Farklı malzemeler atanan bölge 

       

(c) Tasarlanan mikro-ayna 

Şekil 3. Tasarlanan mikro-ayna modeli 

 

Tablo 1. Malzemelerin fiziksel özellikleri 

Özellik Alüminyum Gümüş Altın Birim 

Referans 

özdirenci 
2.82x10−8 1.59x10−8 2.44x10−8 Ω.m 

Özdirenç 

sıcaklık 

katsayısı 

0.00395 0.0038 0.0034 1/K 

Referans 

sıcaklık 
293 293 293 K 

Yoğunluk 2700 10500 19300 Kg/m3 

Young 

modülü 
70x109 83x109 70x109 Pa 

Poisson 

oranı 
0.35 0.37 0.44 - 
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2. SİMÜLASYON 

Simülasyon, imalat aşamalarından önce normal olarak tüm MEMS 

cihazlarını simüle etmek için kullanılan yazılımlardan biri olarak 

bilinen COMSOL kullanılarak yapılmıştır. Simülasyona başlamadan 

önce mikro-ayna malzemeleri incelenmiş ve seçilmiştir. COMSOL 

kütüphanesindeki mevcut materyaller arasından seçilen materyaller 

Tablo 1’de sunulmuştur. Simülasyonda kullanılan model 

COMSOL’daki mevcut öğreticilerden birinden seçilmiştir. Bu 

simülasyonda ilk giriş basıncı, programda önerilen değerinden tavsiye 

edilen 1 GPa ayarlanmıştır. 

Simülasyon işlemi iki aşamada gerçekleştirildi, başlangıçta alüminyum 

mikro-ayna 3B olarak tasarlandı ve yer değiştirmesi 1 GPa giriş basıncı 

için gerçekleştirildi. İkinci aşamada ise benzer giriş değeri için 

alüminyum malzeme yerine gümüş ve altın mikro-ayna için yer 

değiştirmeler gerçekleştirildi. Alüminyum ve çelik plakalardan yapılan 

mikro-aynaya 1 GPa giriş basıncı uygulandığında ortaya çıkan yer 

değiştirme miktarları Şekil 4’de gösterilmiştir.   

    

Şekil 4. Alüminyum ve çelik malzemeden yapılan mikro-aynanın yer değiştirme 

verileri 
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Gümüş ve çelik plakalardan yapılan mikro-aynaya 1 GPa giriş basıncı 

uygulandığında ortaya çıkan yer değiştirme miktarları Şekil 5’de 

gösterilmiştir.   

 

Şekil 5. Gümüş ve çelik malzemeden yapılan mikro-aynanın yer değiştirme verileri 

Altın ve çelik plakalardan yapılan mikro-aynaya 1 GPa giriş basıncı 

uygulandığında ortaya çıkan yer değiştirme miktarları Şekil 6’da 

gösterilmiştir.   

 

Şekil 6. Altın ve çelik malzemeden yapılan mikro-aynanın yer değiştirme verileri 
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3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada konsol malzemesi olarak çelik seçilmiştir. Bu 

malzemenin seçilmesinin nedeni mikro-ayna da ortaya çıkan aşırı 

gerilme problemini çözebilen yüzey yer değiştirmesini ve kalkmasını 

önemli ölçüde değiştirmesidir. Mikro-ayna malzemesi olarak sırasıyla 

alüminyum, gümüş ve altın seçilmiştir. Bu malzemelerin seçilme sebebi 

ise geçmişten günümüze birçok MEMS alanında tercih edilmesidir.  

Modellemesi gerçekleştirilen mikro-aynaya alüminyum, gümüş ve altın 

malzemeleri uygulanarak analizleri gerçekleştirilmiştir. Analiz 

işlemleri her bir malzemeye uygulanan 1 GPa sabit basınç değeri ile 

gerçekleştirilmiştir. Tüm malzeme seçimi için simülasyon sonuçları 

Tablo 2’de gösterilmiştir.       

Tablo 2. Simülasyon sonucu elde edilen yer değiştirme verileri 

Mikro-Ayna 

Malzemeleri 

Konsol 

Malzemeleri 

Yer 

Değiştirme 

Gerilme 

Seviyesi 

Alüminyum Çelik 2.62 µm 0.2544 

Gümüş Çelik 2.45 µm 0.1856 

Altın Çelik 2.19 µm 0.1526 

 

Oluşturulan COMSOL model sonucunda, konsol malzemesi olarak 

çelik ile kombinasyon içermeyen tüm temel malzemelerin bir kaldırma 

gerilimi sorunu ortaya çıkmıştır. Mikro-ayna modeline çeliğin 

eklenmesi veya kombinasyonu simülasyonların başarıyla 

gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Bununla birlikte alüminyum ve çelik 

kombinasyonu yüksek yer değiştirme sağlamıştır. MEMS tabanlı 
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mikro-ayna cihazın alüminyum malzemede daha yüksek yer değiştirme 

göstermesinin sebebi diğer malzemelerden sertliğinin daha düşük 

olmasıdır. Malzemelerin sertliği arttıkça uygulanan sabit basınçta yer 

değiştirmesi azalmıştır. Ayrıca alüminyum malzemesi düşük 

yoğunluğu ve korozyona dayanma kabiliyeti nedeniyle dikkat 

çekmiştir. 

Önerilen COMSOL geometri, düşük miktar da uygulanan basınç 

değerleri ile tüm mikro ölçekli ayna yapılarının istenilen yer 

değiştirmelerini üretmek için MEMS cihazlarının üretiminde faydalı 

olacaktır.      

4. SONUÇLAR  

MEMS tabanlı mikro-ayna COMSOL yazılımı kullanılarak 

tasarlanmıştır. Aynaya uygulanan basınç yer değiştirmeye neden 

olmuştur. Ortaya çıkan bu yer değiştirme bazı MEMS cihazlarında 

optik elemanları kontrol etmek için kullanılmaktadır.    

Mikro-ayna cihazı kare biçiminde ve 2 farklı malzemeden 

tasarlanmaktadır. Bunlardan merkezdeki malzeme çelik olarak 

seçilmiştir. Çelik plakanın etrafındaki çubuklar ise alüminyum, gümüş 

ve altın metalleri kullanılarak tasarlanmıştır.  

Aynı tasarıma sahip 3 farklı metalik mikro-ayna için üretilen yer 

değiştirme miktarları, aynı giriş basınç değerleri ile gerçekleştirilmiştir. 

Sonuçların analizi, alüminyum metalik mikro-aynanın diğer 

malzemelere göre önerilen geometri için diğer malzemelere göre 

yüksek yer değiştirme verdiğini göstermiştir. Bu sebeple yüksek yer 
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değiştirme ihtiyacı duyulan mikro-ayna uygulamalarında alüminyum 

ve çelik kombinasyonunun kullanılması daha uygundur.  

Gelecek çalışmalarda, “yaylı ayakları” düz tasarımdan “zikzak” 

biçimine dönüştürmek istiyoruz. Bu konsolun üst tarafındaki gerilmeyi 

azaltacaktır. Ayrıca mikro-aynanın şeklini kareden daireye 

değiştirmeyi düşünüyoruz. Bu durum aynanın kenarındaki gerilimi 

azaltacaktır. Mikro-aynanın yüzeyini küçük bir daire ile yeniden 

tasarlayacağız ve ayrıca bakır gibi birkaç temel malzeme uygulamayı 

planlıyoruz. Öngörülen tasarım işlemleri yapıldıktan sonra mikro-

aynanın eklemeli imalat yöntemleriyle de üretimi planlanmaktadır.    
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GİRİŞ 

Manyetizasyon ile ilgili bilgilere ilk olarak, M.Ö. 600’lü yıllarda 

rastlanmıştır. O çağlarda Anadolu’da yaşamış olan Miletli Thales, 

Antik Yunan’da (şu anki adıyla Manisa’da) belli kayaların metalleri 

çekme eğiliminde olduğunu keşfetmiştir (Fuerstenau ve Han, 2003). 

Yün ile kehribarın etkileşiminden gerçekleşen elektrostatik etkileri 

gözlemlemiştir. Bu gözlemler sırasında, Manyetitlerin (Fe3O4) en eski 

mıknatıs taşları olduğu bilinmektedir (Svoboda, 2004). Çinliler, M.Ö. 

400 yılından 12. yüzyıla kadar manyetizma ile ilgili sınırlı sayıda eser 

ve iğneler ve manyetitler arasındaki ilişki ile ilgili de deneyler 

yapmışlardır (Shu-hua, 1954).  

Bu deneylere ek olarak; Pierre de Maricourt 1269’da, küresel bir 

mıknatısın (magnet) yüzeyine yerleştirdiği iğnelerin yöneldiği alanları 

haritalandırarak, magnetin çapı doğrultusunda karşılık gelen iki 

noktasından geçen çizgiler olduğunu gözlemlemiştir. Bir magnetin 

kutupları bu sayede adlandırılmıştır. İleriki deneyler, her magnetin iki 

kutuplu olduğunu kanıtlamıştır 12. yüzyılda da, magnetlerin ilk 

pusulalarda kullanılmaya başlandığı bilinmektedir. 1600 yılında 

William Gilbert manyetizma konusunda ilk kitabı yazarak, dünyanın 

bir mıknatıs olduğunu ve bir pusula ibresinin dünyanın manyetik 

kutbunu işaret ettiğini “De Magnet” adlı kitabında yayınlamıştır 

(İdemen, 2006). 

18. yüzyılda bilim camiasında yaşanan büyük gelişme ise, Hans 

Oersted tarafından manyetizma ve elektrik arasında bir ilişki olduğu 
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görüşü üzerinedir (Svoboda, 2004). Bu sayede, manyetizma hakkında 

daha çok açıklama yapılmaya başlanmıştır. Oersted yaptığı bir deneyde, 

akım taşıyan telin civarında duran bir pusulayı saptırdığını 

gözlemlemiştir. Bu deneyden sonra, Andre Ampere manyetik kuvveti 

hesaplamaya yarayan yasalar elde etmiştir. Bununla birlikte, Michael 

Faraday ve Joseph Henry manyetizma ve elektrik akımı arasında olan 

diğer başka bağıntıları keşfetmişlerdir. James C. Maxwell ise, tüm 

yapılan çalışmaları birleştirerek Maxwell denklemlerini ortaya 

çıkarmıştır. Maxwell'in denklemleri ve Biot-Savart yasası, 

manyetizasyonun kökenini ve manyetik kuvveti oluşturan alanları 

açıklayan yasalarını oluştururlar. Albert Einstein, bu mıknatıssal gücün 

elektrik alanı içerisindeki hareket eden yüklere etki eden bir kuvvet 

olduğunu ileri sürmüştür. Bu sayede, mıknatıslık bir elektriksel olgu 

olarak da ele alınmaktadır (Einstein, 1905). 

Mıknatıslanma (manyetizasyon), malzemelerin birbirleri üzerine itici 

veya çekici kuvvet uyguladıkları olgulardan biridir ve malzemenin 

manyetik durumunu belirtir. Hareket eden elektrik yükü üzerine etkiyen 

kuvvetlerden biri, manyetik alan kuvvetidir. Bu kuvvet, malzemedeki 

yüklerin hem sayısı hem de yoğunluğu ile ilişkilidir. Manyetik alanda 

malzemeler manyetiklik özelliklerini gösterebilmektedirler.  

Manyetizasyon olgusu üzerine çalışmalar devam ederken ve katı-hal 

teknolojisi hızla gelişirken, magnetler günlük hayatımızda otomotiv 

endüstrisi, elektronik, lazer teknolojisi, sağlık vb. birçok alandaki yerini 

almıştır. Örneğin; Samaryum-Kobalt (SmCo) magnetler nadir toprak 

elementlerinden oluşmuş olup 1970’lerde ortaya çıkmıştır. 1980’li 
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yıllarda ise, General Motors ve Sumitomo Özel Malzemeler firmaları 

Neodimyum-Demir-Bor (NdFeB) bileşik malzemesini keşfetmiştir 

(Goldman, 2006). 

Asal magnetler olan Demir (Fe), Kobalt (Co) ve Nikel (Ni) oda 

sıcaklığında mıknatıslandıklarında, çevrelerinde güçlü bir manyetik 

alan yaratan elementlerdir. Bölüm içerisinde, öncelikle magnetizasyon 

kavramından, manyetik akı yoğunluğu, manyetik alan ve manyetik 

malzemelerin mikro-yapısından kaynaklı belirli karakteristik özellikleri 

ile olan ilişkisinden bahsedilecektir.  

Bu çalışmada; manyetizasyon olgusu ve ilişkili diğer kavramlar ile bir 

malzemenin dış manyetik alan içerisinde mıknatıslanabilirlik özelliğini 

tanımlayan Histerezis çevrimi hakkında bilgi verilecektir. Doğada yer 

alan doğal magnetler (mıknatıs taşı) olduğu gibi, birçok farklı uygulama 

alanı gereksinimi ile yapay manyetik malzemeler de üretilmektedir. 

Yapay olanlar, geçici (elektromagnet) ve kalıcı magnetler olarak 

sınıflandırılmaktadır. Günümüzde kalıcı magnetlerin (Alnico, Ferrit, 

Samaryum-Kobalt ve Neodimyum-Demir-Bor) yaygın kullanımı 

görülmektedir. Bu kalıcı magnetlere ait bazı fiziksel özellikler ve 

manyetik özellikler hakkında bilgiler verilecektir. 

1. MANYETİZASYON 

Mıknatıslanmış bir malzeme daima iki kutba sahiptir ve manyetik alan 

çizgileri bir kutuptan (kuzey, N) çıkar ve diğer kutba (güney, S) girer 

(Şekil 1). Kuzey kutup pozitif ve güney kutup negatif olarak 

isimlendirilir. Manyetik hareketler, birbiriyle bağlantılı vektörel 
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büyüklükler olan manyetik akı yoğunluğu (indüksiyon), manyetik alana 

ve manyetizasyona bağlıdır. Atomik boyutta, her elektron yörünge ve 

spin manyetik momentleri olan küçük bir magnet gibi davranabilir. Bu 

çift manyetik kutuplar birer manyetik dipoldür. Dipoller aralarında 

kümelenip, etki alanları oluştururlar.  Bu küçük magnetler (dipol) diğer 

dipollerle kümelenerek etki alanları oluştururlar. Atomun net manyetik 

momenti elektronların manyetik momentleri toplamıdır. Malzemenin 

birim hacmindeki net manyetik dipol moment, manyetizasyonun bir 

ölçüsüdür (Buschow ve De Boer, 2003). Manyetizasyon (M), 

                 𝑀 = lim
∆𝑉→0

∑ 𝑚𝑖𝑖

∆𝑉
                                                            (1) 

şeklinde ifade edilebilir. Denklem 1’de, mi malzemedeki dipol moment 

vektörleri ve ∆𝑉 malzeme hacmidir. Malzemeye uygulanan dış 

manyetik akı yoğunluğu (B), 

                     𝐵 = 𝜇0(𝐻 + 𝑀)                                                          (2)      

şeklinde olup, manyetik alan büyüklüğüne (H), boş alanın 

geçirgenliğine (𝜇0 = 4𝜋 × 10−7 T. m/A) ve manyetizasyona (M) bağlı 

bir büyüklüktür. Manyetik akı yoğunluğu (B) ve manyetizasyon (M) 

büyüklükleri sırasıyla, 

                       𝐵 = 𝜇. 𝐻                                                                     (3) 

 

                       𝑀 = 𝜒𝑚. 𝐻                                                                  (4) 
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malzemenin manyetik geçirgenliğine (𝜇) ve manyetik duyarlılığına 

(𝜒𝑚) bağlıdır. Geçirgenlik (𝜇) ve duyarlılık (𝜒𝑚) kavramları, 

malzemenin manyetikleşebilirliğinin bir ölçüsü olup; aralarındaki 

ilişki, 

                        𝜒𝑚 =
𝜇

𝜇0
− 1                                                                (5) 

şeklindedir.  

 

 

Şekil 1: a) Eksenel Olarak Mıknatıslanmış Örnek Bir Magnetin Manyetik Alan 

Çizgileri (URL1), b) Bir Halka Magnetin Yarısından Geçen Manyetik Alan 

Çizgileri. 

 

Atomdaki elektron çiftlerinin hem yörüngesel hem de spin manyetik 

momentleri zıt yönlü olabilir. Örneğin; soy gazlar (He, Ar vb.) dolu 

elektronik seviyelere sahip oldukları için kalıcı şekilde 

mıknatıslanamazlar (Jiles, 1991). 

Magnetlerin mikro-yapısından bağımsız bazı karakteristik özellikleri 

mevcuttur. Bunlar; doyum manyetizasyonu (Ms), kalıcı manyetizasyon 

(Br), koersivite (Hc), enerji kapasitesi (BHmaks), Curie noktası (Tc) ve 

anizotropidir. 
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Malzemelerin üretilebileceği maksimum manyetik alana bağlı olan bir 

özellik, doyum manyetizasyonudur. Bu özellik, malzemedeki atomların 

manyetik momentlerinin ne ölçüde yoğunluklu bulunduğuna ve düzgün 

sıralandığına bağlıdır (Jiles, 1991). Uygulanan dış manyetik alan 

kaldırıldığında, magnette manyetik akı üretme kapasitesini belirleyen 

bir indüklenme kalır ve buna kalıcı manyetizasyon (Br) denir. Bu 

indüklenmeyi sıfırlamak için magnete ters yönde bir alan şiddeti 

uygulanması gerekir. Magnetin indüklenme kaybına gösterdiği direnç 

koersivite (Hc) değeridir. Magnetlerin enerji kapasitesi (BHmaks) ise, 

kalıcı manyetizasyon ve koersivite parametrelerine bağlıdır ve 

magnetin gücünü ifade eder (Moskowits, 1971).  

Sıcaklık malzemelerin tüm özelliklerine etki eden bir parametredir ve 

manyetik momentlerin de dizilimlerini engelleyebilir. Manyetik 

malzemeler belirli bir karakteristik sıcaklığın üstünde manyetizasyon 

özelliklerini kaybederler (Moskowits, 1971). Bu eşik sıcaklık değeri, 

malzemelerin manyetik dönüşüm sıcaklığı olarak bilinen Curie noktası 

(Tc)’dır. Manyetizasyon 0 K’de en yüksek değerindedir, sıcaklık 

artışıyla azalır ve Curie noktasında sıfıra düşer (Jiles, 1991). 

Malzemenin manyetizasyonu tercihli bazı kristalografik yönlerde 

gerçekleşebilir, bu özelliğine anizotropi denir. Malzemenin kolay 

mıknatıslanması yönündeki anizotropisi, spin-yörünge çiftlerine bağlı 

olan tüm manyetik momentlerin 90° dönebildiği alanı (anizotropi alanı) 

ifade eder (Buschow ve De Boer, 2003). Tablo 1’de malzemelerin 
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manyetik özelliklerini içeren bazı kavramlar, kısaltmaları ve SI ile CGS 

sistemlerindeki birimleri ile birlikte verilmiştir. 

Tablo 1: Malzemelerin Manyetik Özellikleriyle İlgili Kavramlar ve Birimleri. 

Kavram Kısaltma 
Birim  

           SI         CGS 

Manyetik akı yoğunluğu B Tesla (Wb/m2)    Gauss(G) 

Manyetik alan H A.dönme/m      Oersted(Oe) 

Manyetizasyon M A.dönme/m     Oersted(Oe) 

Kalıcı manyetizasyon  

(kalıntı akı yoğunluğu) 
Br Tesla (Wb/m2)     Gauss(G) 

Koersivite (koersif 

kuvvet) 
Hc A.dönme/m    Oersted(Oe) 

Maksimum manyetik 

enerji 
BHmaks Kj/m3  

Gauss.Oersted(GOe) 

Manyetik alan 

geçirgenliği 
μ Wb/A.m emu 

Manyetik duyarlılık χm, χ’
m - - 

 

Malzemelerin manyetik alana verdiği tepki göz önünde bulundurularak, 

manyetizasyon türleri mıknatıslanabilirlik davranışlarına göre 

ayrılmıştır: Diyamanyetik, paramanyetik ve ferromanyetik (alt sınıflar: 

ferrimanyetik ve antiferromanyetik). 

Diyamanyetik malzemeler, uygulanan dış bir manyetik alana zayıf 

duyarlılıkla tepki verirler ve elektronların hızları manyetik alana paralel 

olup olmama durumuna göre değişir, alan ortadan kalktığında 

manyetizasyonları kalıcı olmamaktadır. Tüm elektronları eşleşmiş 

oldukları için, net bir manyetik momente sahip değildirler. Bu durum, 

soy gazlar, Hidrojen (H), Helyum (He), Bakır (Cu), Altın (Au), Gümüş 
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(Ag) vb. malzemelerde olduğu gibi çiftlenmemiş elektronu olmayan 

tüm atomlarda/moleküllerde gözlenir (Moskowits, 1971). 

 

 

Şekil 2: Manyetik Malzemelerin Manyetik Momentlerinin Dizilimi. 

 

Paramanyetik malzemelerde ise, her atom net bir manyetik momente 

sahiptir (Şekil 2a). Bu momentler rastgele yönlenmiştir ve bu yüzden 

dış manyetik alan yokluğunda malzeme mıknatıslanamaz fakat alan 

varlığında ise alan doğrultusunda yönelmeye zorlanırlar ve düşük 

manyetizasyon gerçekleşir. Çok yüksek dış manyetik alan ve düşük 

sıcaklıklarda, mıknatıslanma etkisi yüksek değerlere de 

ulaşabilmektedir. Curie noktasına ulaşınca, manyetizasyonu sıfırlanır. 

Ferromanyetik malzemelerde rastgele düzenlenmiş manyetik 

momentlere sahip eşleşmemiş elektronlar mevcuttur ve bu momentler 

arasında kuvvetli etkileşim bulunmaktadır. Dış manyetik alan 

varlığında ise, düzenli ve birbirine paralel olarak yönelen güçlü net 
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dipol momente sahip olurlar (Şekil 2b). Bu momentler paralel hale 

geldikten sonra, alan kaldırıldığında da malzemenin magnet özelliği 

devam eder. Curie noktası üzerinde, paramanyetik durumu geçerler. 

Demir, Nikel, Kobalt ferromanyetik malzemelerdendir ve bunlar kalıcı 

magnetlerin yapımında kullanılırlar. Eğer ferromanyetik bir 

malzemenin sıcaklığı karakteristik Curie noktasını aşarsa, dizilim 

değişir ve madde dış alandan etkilenmemeye başlar. 

Antiferromanyetik malzemelerde, manyetik momentlerin yönelimleri 

paralellikten uzaktır. Dış manyetik alan varlığında, manyetik moment 

dizilimleri birbirlerini yok etmeye çalışacak şekildedir ve bu yüzden net 

bir manyetik moment görülmemektedir. Bu durumda paramanyetik 

malzeme gibi davranırlar ve manyetik momentlerin düzenleri de Şekil 

2c’de gösterildiği gibidir. Bu tür malzemeler için karakteristik geçiş 

sıcaklığı olan Neel sıcaklığının altında spin momentleri antiparalel 

şekilde dizilirler ve üstünde ise paramanyetik davranış gösterirler. 

Ferrimanyetik malzemelerde, bazı bölgelerindeki manyetik yönelimler 

birbirlerine ters yönelimde oluşmaktadır ve toplam manyetizasyonu 

azaltır. Bu malzemeler ferromanyetik malzemelere benzemektedirler 

fakat doyum manyetizasyonları daha düşüktür. Bu tür malzemelerde dış 

manyetik alan altında manyetik momentlerin dizilim örneği Şekil 2d’de 

görüldüğü gibidir. 

Magnetlerin sahip olduğu manyetizasyon karakteristikleri, manyetik 

alana olan tepkilerinin alan uygulanmadan önceki mıknatıslanma 



 

 

80 MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİK BİLİMLER ALANLARINDA AKADEMİK 
ARAŞTIRMALAR TEORİ VE UYGULAMA  

durumlarına da bağlı olacak şekilde, belirli kavramlar ile 

belirlenebilmektedir. 

Denklem 2’den yola çıkarak; manyetizasyon çevrimi (histerezis 

döngüsü, B-H grafiği), malzemelerin manyetizasyonunu açıklayan ve 

1881 yılında James Ewing tarafından teorisi ortaya atılan bir kavramdır 

(Coey, 2009). Histerezis eğri grafikleri, dış manyetik alan ile içerisine 

yerleştirilen malzemenin mıknatıslanabilirliği hakkında bilgi verir 

(Cullity, 1972). Harcanan enerji, bu döngünün iç alanına olduğunda 

çevrim sağlanır. 

Dış manyetik alan varlığında, alanın etkisi ile manyetik bölgeler 

düzenlenir ve doyum manyetizasyonuna ulaşır. Uygulanan dış 

manyetik alan azaldığında, bazı belirli bölgelerde bir kalıcı 

manyetizasyon (Br) oluşur. Dış manyetik alan sıfıra düştükten sonra, 

ters yönde uygulanıp attırılırsa malzemenin manyetizasyonu bir süre 

sonra sıfıra iner ve demanyetizasyonu sağlayan kuvvet olan 

koersivitedir. Bölgelerin hareketi, manyetik olmayan iç gerilmeler, 

örgü hataları, homojen olmayan bölgeler ile boşluklar tarafından 

engellenir, koersivite kuvveti oluşmaktadır. 
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Şekil 3: Manyetik Malzemelerin Histerezis Eğrileri: a) Paramanyetik malzemeler,  

b) Ferromanyetik malzemeler, c) Süper-paramanyetik malzemeler. 

 

Bu durumda manyetik bölgeler ters yönde yönlenir ve malzemede 

doyum gerçekleşir. Uygulanan alan azaltılıp tekrar ilk yönelimde 

uygulandığında histerezis eğrisinde simetri elde edilir ve bir çevrim 

tamamlanır. Her manyetizasyon çeşidi için dış manyetik alan aynı 

değildir (Furlani, 2001). 

Ferromanyetik ve ferrimanyetik malzemelerin manyetizasyon eğrisi 

doğrusal değildir (Coey, 2009). Ferromanyetik ve ferrimanyetik 

malzemelerin davranışları, manyetik akı doyma sınırı (Bs) ve histerezis 

eğrileri, mikro-yapılarına, faz yapılarına ve yapısal kusurlarına bağlı 

olarak değişiklik göstermektedir (Buschow ve De Boer, 2003). 

Ferromanyetik, antiferromanyetik ve ferrimanyetik malzemeler 

manyetik alan yokluğunda da, kalıcı manyetizasyon gösterirler. 

Diyamanyetik ve paramanyetik malzemelerde ise, manyetik etkilenme 

önemlidir. Paramanyetik malzemelerin manyetizasyonu ise zayıftır. 
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Süper-paramanyetikler ise kalıcı bir manyetikliğe sahip değildir fakat 

doyum manyetizasyonları yüksektir (Furlani, 2001). 

Geniş histerezis döngüsü olan malzemelerin; manyetik geçirgenlikleri 

(μ) düşük, koersiviteleri (Hc), manyetik dirençleri ve kalıcı 

manyetizasyonu (Br) yüksektir. 

Günümüze kadar süregelen çalışmalar sonucunda; ferromanyetik 

malzemelerin mıknatıslanabilirlik özelliklerinin dayanımı göz önüne 

alındığında, yumuşak ve sert malzemeler olmak üzere iki farklı tür 

ortaya çıkmıştır. 

Yumuşak Manyetik Malzemeler: Bir magnetin manyetik özelliklerinin 

kolaylıkla bozulabilmesi, bu malzemelerin yumuşak olduğunu ifade 

eder. Yapay magnet türlerinden çelik olanlar genellikle bu türdendir.  

Yumuşak magnetlere bazı termal işlemler uygulanarak, manyetik 

özelliklerinin kalıcılığının arttırılması sağlanabilir. Magnetlere 

uygulanan bu tür işlemlerin diğer bir hedefi de mekanik olarak 

sertleştirilmesidir (Essam, 1994). Manyetize ve demanyetizasyonları 

kolay olan yumuşak malzemeler, yüksek manyetik geçirgenliğe sahip 

olup, koersivite değerleri (Hc<1000 A/m) düşük olan malzemelerdir 

(Furlani, 2001). Demir-Silikon alaşımları, yumuşak Demir, Nikel-

Demir vb. en yaygın olarak kullanılan yumuşak malzemelerden 

bazılarıdır (Essam, 1994). 

Sert Manyetik Malzemeler: Bu malzemeler, yüksek koersivite değerine 

(Hc>10000A/m) ve düşük manyetik geçirgenliğe sahiptir. Bundan 
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dolayı, hem manyetize hem de demanyetize olmaları zordur. Bu 

malzemeler, bir kez mıknatıslandıktan sonra manyetizasyonları uzun 

süre devam eder. Bu yüzden, kalıcı magnet olarak da isimlendirilirler 

(Furlani, 2001). 

2. MAGNET ÇEŞİTLERİ 

Tüm malzemeler, manyetik alanın varlığından farklı derecelerde 

etkilenirler ve etki sürelerine göre; geçici (elektromagnetler) ve kalıcı 

magnet olarak ayrılırlar. 

 

2.1. Geçici Magnetler (Elektromagnetler) 

 

Geçici magnetler, güçlü bir manyetik alan içerisindeyken kalıcı 

magnetler gibi davranan magnetlerdir. Ancak alan kaybolduğunda 

manyetizmalarını kaybederler. Ataç, demir çiviler vb. malzemeler 

geçici magnetlerdir. Bu magnetlere, elektromagnet de denmektedir. 

Elektromagnet, elektrik akımı yoluyla bobin içerisine yumuşak Demir 

konulması ile elde edilir. Bobinden geçen akım manyetik alan 

oluşturdukça, malzemenin magnet özelliği devam eder. Akım 

kesildiğinde, manyetik alan kaybolduğundan, malzemenin mıknatıslığı 

geçer. Ayrıca, bir elektromagnet ile elde edilen manyetik kuvvet, kalıcı 

bir magnetten elde edilenden çok büyüktür. 
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2.2. Kalıcı Magnetler 

Kalıcı magnet çeşitlerinin tarihsel süreci ilk olarak 1930’lu yıllarda 

Alnico magnetlerle başlamıştır. Bunu takiben 1950’li yıllarda Ferrit, 

1970’li yılların başında SmCo ve 1980’li yıllarda NdFeB magnetleri 

ortaya çıkmıştır. 

Kalıcı magnetler, sert manyetik malzemelerden yapılır ve bu 

malzemelerin güçlü dış manyetik alana maruz kalmasıyla 

oluşturulurlar. Dış manyetik alan ortadan kaldırıldığı durumda, 

malzeme kalıcı bir magnete dönüşür. 

Mıknatıslanmayan malzemelerin alanları ve dipolleri farklı 

yönelimdedirler. Bir magnetin gücünü, malzemelerin atomik 

alanlarının ortak bir doğrultuda hizalanabilmesi verir. 

Kalıcı magnetler, genelde doğada birliktedirler. Kimyasal olarak 

benzerlik göstermelerine rağmen manyetik olarak farklı olabilirler 

(Ekineker, 2011). 

Kalıcı magnetler kullanım alanlarına göre; silindir, dikdörtgen, nal, 

halka, disk vb. şekillerde üretilebilirler. Magnetin şekli, nasıl 

mıknatıslandığı konusu için önemlidir.  

Kalıcı magnetler; ısı, başka bir magnetle temas ve çekiçleme/karıştırma 

yollarıyla manyetikliğini kaybedebilir. Örneğin; aşırı ısı uygulaması, 

kalıcı magnetin atomlarının güçlü şekilde titreşmesine ve dipollerin 

hizalanmasının bozulmasına neden olur. Malzeme soğuduktan sonra, 
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dipoller eski hizalarına dönemezler ve yapısal olarak geçici bir magnet 

haline gelirler. 

Magnet seçimi sırasında bakılacak özellikler, manyetik alanın genliği 

ve kararlılığıdır. Bunlar kalıcı manyetizasyonu (Br), koersiviteyi (Hc) 

ve doyum manyetizasyonunu (Ms) içerir. Kalıcı magnetler büyük B-H 

grafiğine, yüksek Br ve Hc değerlerine sahiptirler (Furlani, 2001). 

Kalıcı magnetler bileşimlerine göre; Alnico, Ferrit, Samaryum-Kobalt 

ve Neodimyum-Demir-Bor magnetler olmak üzere dört çeşitte 

sınıflandırılabilir. 

2.2.1. Alnico Magnetler 

Günümüzde endüstri alanında kullanılan kalıcı magnetlerden biridir. 

Alnico magnetlerin ismi temel olarak üç elementin kısaltmalarının 

birleşiminden oluşmaktadır. Bu elementler; Alüminyum (Al), Nikel 

(Ni) ve Kobalt (Co)’tır. Kalıcı magnet teknolojisindeki ilerleme, 

1932'de Alüminyum-Nikel-Demir alaşımı Alnico'nun mükemmel 

manyetik özelliklerinin keşfedilmesiyle başlamıştır (Svoboda, 2004). 

1931 yılında Japon bilim insanı T. Mishima’nın keşfetmesi ile başlayan 

ve 1956 yılına kadar geliştirilen Alnico magnetleri günümüzde hala 

kullanılsa da zamanla popülaritesi azalmıştır (Furlani, 2001). 

Alnico magnetler içerdikleri alaşım oranı dışında, üretimi, biçimi ve 

üretim sürecindeki manyetik yönlenimine göre çeşitlendirilebilir. Sıvı 

alaşımın dökülmesi veya metal tozların preslenmesi ve sinterlenmesi 

(maden tozu veya parçalarını yarı yarıya eriterek yapıştırmak) imal 
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edilir ve manyetik parçaların yönlendirilip yönlendirilmemesine bağlı 

olarak izotropik veya anizotropik olarak Alnico magnetler oluşur 

(Fitzgerald ve diğ., 1983). Isıl işlem sırasında manyetik alan 

uygulanarak manyetik anizotropi üretilir ve manyetik performans tercih 

edilen bir yönde arttırılabilir (MMPA Standard, 1964). Kontrollü ısıl 

işlem ile magnetin baskın şekil anizotropisi ile çubuk şeklini alması 

sağlanır (Woodson ve Melcher, 1968). Döküm Alnico magnetlerinin en 

iyi özellikleri, sütun eksenine paralel manyetizasyon yönü ile sütun 

veya tek kristal yapı ile elde edilmesidir (MMPA Standard, 1964). 

Alnico magnetler süreç içerisinde alaşım miktarları ve eklenen yeni 

elementler nedeniyle belirli sınıflara ayrılmıştır. Alnico magnetler, 

Manyetik Malzemeler Üreticileri Birliği (Magnetic Materials Producers 

Association) tarafından belirlenen kodlar kullanılarak sınıflandırılır. 

Tablo 2’de Alnico magnet çeşitlerine ait malzeme sınıflarının bölüm 

numaraları verilmiştir (MMPA Standard, 1964). 
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Tablo 2: Alnico Magnetlerin Alaşım Oranlarına Göre Sınıflandırılması (MMPA 

Standard, 1964). 

MMPA 

Kısa Tanım 

MPA  

Sınıf 

Alaşım oranları 

Al        Ni       Co      Cu      Ti 

İzotrop Döküm       

1.4/0.48 1 12 21 5 3 - 

1.7/0.58 2 10 19 13 3 - 

1.35/0.50 3 12 25 - 3 - 

Anizotrop Döküm      

5.5/0.64 5 8 14 24 3 - 

6.5 /0.67 5 DG 8 14 24 3 - 

7.5 /0.74 5-7 8 14 24 3 - 

3.9 /0.80 6 8 16 24 3 1 

5.3 /1.9 8 7 15 35 4 5 

5.0/2.2 8 HC 8 14 38 3 8 

9.0/1.5 9 7 15 35 4 5 

İzotrop Sinterlenmiş      

1.5/ 0.57 2 10 19 13 3 - 

Anizotrop Sinterlenmiş     

3.9/0.63 5 8 14 24 3 - 

2.9/0.82 6 8 15 24 3 1 

4.0/1.7 8 7 15 35 4 5 

4.5/2.0 8 HC 7 14 38 3 8 

 

Alnico magnetlerin sertliği 45-50 Rockwell C ve yoğunluğu 6.8-7.3 

g/cm3 aralığında değişmektedir. Gerilme direnci (çekme/kopma 

mukavemeti) düşük olan 21 MPa ile döküm Alnico 2 en yüksek olan 

ise 448 MPa ile sinterlenmiş Alnico 2 sınıfı magnettir. Termal genleşme 
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katsayısı, sıcaklık başına 10-6 olacak şekilde 11.0-13.0 arasında 

değerler almaktadır. 20 ℃’de elektriksel direnci ise 47-75 Ω olarak 

değişmektedir (MMPA Standard, 1964). 

Alnico sabit magnet malzemeleri esnek değildir ve oldukça kırılgandır. 

Bu yüzden, yapısal bileşenler olarak kullanılması ve tasarlanması 

uygun değildir. Kontrollü laboratuvar koşulları altında deneysel olarak 

belirlenen bu veriler, endüstri ve araştırma kaynaklarından elde edilen 

bilgilerin bir bütünüdür. 

Alnico magnetlerin Curie noktası, Alnico 2 için 810 ℃ ve diğer çeşitleri 

için 860 ℃’dir. Maksimum kullanım sıcaklığı ise,  450-550 ℃ arasında 

değerler alır (MMPA Standard, 1964). Alnico magnetlere ait manyetik 

özellikler Tablo 3’de ayrıntılı olarak verilmiştir.  

Alnico magnetler, diğer bileşenlere ek olarak %10-40 oranında Kobalt 

içerdiğinden ferrit magnetlere kıyasla pahalıdır. Alnico alaşımları 

istenen yüksek manyetizasyon, iyi termal kararlılığa sahiptir. Alnico 

magnetler tıpkı paslanmaz çelik kadar korozyona karşı dayanıklıdır. Bir 

magnet havada 450 ℃’ye ısıtıldığında yüzeyinde çok az renk değişikliği 

görülür (Svoboda, 2004). 
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Tablo 3: Alnico Magnet Çeşitlerine Ait Manyetik Özellikleri (MMPA Standard, 

1964). 

MMPA  

Sınıf 

BHmaks 

[MGOe] 

Br 

[mT] 

Hc 

[kA/m] 

Hci 

[kA/m] 

İzotrop Döküm  

Alnico 1   1.4 720 37 38 

Alnico 2   1.7 750 45 46 

Alnico 3 1.35 700 38 40 

Anizotrop Döküm  

Alnico 5 5.5 1280 51 51 

Alnico 5 DG 6.5 1330 53 53 

Alnico 5-7 7.5 1350 59 59 

Alnico 6 3.9 1050 62 64 

Alnico 8 5.3 820 131 148 

Alnico 8 HC 5.0 720 151 173 

Alnico 9 9.0 1060 119 119 

İzotrop Sinterlenmiş  

Alnico 2 1.5 710 44 45 

Anizotrop Sinterlenmiş  

Alnico 5  3.9 1090 49 50 

Alnico 6 2.9 940 63 65 

Alnico 8 4.0 740 119 134 

Alnico 8 HC 4.5 670 143 161 

 

Alnico magnetler endüstriyel (elektrik motorları, magnetron) ve ses 

alıcı-verici cihazlarında yaygın kullanımı görülmektedir. Ayrıca tıp 

alanında, büyükbaş hayvanların travmatik retiküloperitonitin, hayvanın 

metalik bir nesnenin yutulmasından dolayı oluşan travmatik etkinin, 

tedavisinde kullanılır (Moseley ve Sewell, 1993). 
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        2.2.2. Ferrit Magnetler 

Ferrit (seramik) magnetler 1950’li yıllarda bulunmuş ve gelişmeye 

başlamıştır. Bu magnetlerin seramik magnetler olarak 

adlandırılmasının sebebi, toz metalürjisine ait yöntemler ile hazırlanmış 

magnetlerin küçük taneli olmalarıdır.  

Toz metalurji yönteminde Demir Oksit (Fe2O3) ile Baryum (Ba) ya da 

Stronsiyum (Sr) doğru oranlarda (ıslak veya kuru olarak) 

karıştırılmaktadır. Oluşan bu karışım 1000-1350 ℃ arasında bir 

sıcaklıkta yakılmakta ve daha sonra toz haline getirilmektedir 

(Furlani, 2001). Ortaya çıkan bu toz, tek bir manyetik bölgeden  

yaklaşık olarak 1 μm çapında parçacıklar elde edilene kadar 

öğütülebilmektedir. Bu durumdan, ferrit magnetlerin kalıcı manyetik 

özelliğinin manyeto-kristal anizotropisine bağlı olduğu çıkarımı 

yapılabilmektedir (Unan, 2014). 

Bu sınıftaki magnetler doğada bulunan orijinal mineral manyetitlerdir. 

Aynı zamanda şu ana kadar dünya üzerinde en yaygın kullanım alanı 

bulunan kalıcı magnetlerdir. Bu yaygın kullanımın sebeplerinin başında 

düşük maliyetli olması, üretim sürecinde kullanılan hammaddelerin 

temininin kolay olması ve karmaşık şekiller barındıran uygulamalar 

için uygun oluşları gelmektedir. Bunun yanında kimyasal maddeler 

olan alkali çözeltiler ve seyreltik asitler gibi maddelere karşı da oldukça 

dirençli malzemelerdir (Özkan, 2014). 

Curie noktası 450 ℃ olan ve 300 ℃ altındaki sıcaklıklarda  

(genellikle -400-250 ℃ arasında) yapılan çalışmalar için uygun olan 
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ferrit magnetler, katı kristal yapıdan oluşması nedeniyle oldukça 

kırılgan bir yapıya sahiptir. Sahip oldukları bu yapıya bağlı olarak 

eğme/darbe dayanımları düşüktür. Bu nedenle ferrit sınıfındaki 

magnetler için özel makine ve teknikler kullanmak gerekmektedir. 

Enerji üretim kapasitesi 1-3.5 MGOe arasında ölçülen ferrit 

magnetlerin sıcaklık katsayıları ve elektriksel dirençleri yüksektir 

(Ekineker, 2011). 

Ferrit magnetler, yüksek koersif kuvvete ve manyetik geçirgenliğe 

sahiptirler. Aynı zamanda bu magnetler, yükselen sıcaklılarda yüksek 

sıcaklık kararlılığı göstermekte ve bunun sonucunda da koersiviteleri 

artmaktadır. Alnico bileşiğinden elde edilen magnetler ile 

karşılaştırıldığında ferrit magnetlerin koersif kuvvetleri 2-8 kat daha 

fazladır (MMPA Standard, 1964). Ferrit magnetlerin manyetik 

özellikleri Tablo 4’te verilmiştir.  

Tablo 4: Ferrit Magnetlerin Manyetik Özellikleri (Luo ve Lipo,2000). 

Sınıf 
Br  

[T] 
Hci 

[Oe] 
Hci 

[Oe] 
BHmaks 

[MGOe] 
Ferrit 5 0.395 2200 2230 3.6 (29.0) 

Ferrit 7-B 0.38 3250 3800 3.3 (26.0) 

Ferrit 8-A 0.39 2950 3000 3.5 (28.0) 

Ferrit 8-D 0.40 3100 3000 3.8 (30.0) 

Ferrit 8-C 0.43 4100 2200 4.3 (34.0) 

 

Ferrit magnet türü, diğer magnet türlerinden farklı olarak rulo ya da 

çubuk şeklinde de üretilebilmektedir. Ferrit tozlarının esnek yapıya 

sahip kauçuk malzeme ile karıştırılması ile bir manyetik katman elde 
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edilmekte ve elde edilen bu katmanlar farklı ebatlarda 

kesilebilmektedir. Bu katmanlar, elde edilebilecek en yüksek tutma 

gücüne ulaşılabilmek için kutuplu modele uygun manyetize edilerek 

üretilmektedirler (Ekineker, 2011). 

Ferrit magnetler, %20 kadar Baryum-oksit (BaO) veya Stronsiyum-

oksit (SrO) ve %80 civarında ise Demir-oksit (Fe2O3)  içermektedir. 

MMPA 0100-00 standardına göre; MO-6Fe2O3 bileşik formülü ile 

gösterilmektedir. Bu bileşikteki M harfi, bazı durumlarda  

Demir (Fe) yerine Baryum (Ba) ya da Stronsiyum (Sr)  

elementini belirtmektedir. BaO-6Fe2O3 veya SrO-6Fe2O3 gösterimine 

sahip olan bileşikler yaygın kullanılan ferrit magnet türlerine örnek 

olarak verilebilmektedir. MMPA 0100-00 standardına göre ferrit 

magnet malzemelerinin manyetik özellikleri literatürde bulunmaktadır, 

bununla birlikte bu özellikler üretim esnasında seçilen standarda göre 

farklılıklar gösterebilmektedir (MMPA Standard, 1964). 

Yapılan bazı araştırmalar sonucunda; ferrit magnet sektörünün  

2019-2024 dönemi için, Çin ve Japonya’nın stratejik öneme sahip 

olduğu görülmektedir (URL2). Ferrit sınıfındaki magnetler, kalıcı 

manyetizasyon gerektiren hoparlör bobinleri, doğru akım motorları, 

tutucu magnetler ve benzeri uygulamalarda kullanılmaktadır. 

2.2.3. Samaryum-Kobalt Magnetler 

1960’lı yılların sonlarına doğru ferrit magnetlere daha fazla geliştirme 

yapılamayacağı anlaşıldığı için, yeni bir malzeme arayışı ortaya 

çıkmıştır.  Bu ihtiyaç doğrultusunda geliştirilen ve 1970’li yılların 
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başında üretimine başlanan Samaryum-Kobalt türü magnetler, ilk 

olarak SmCo tozunun reçine üzerine yapıştırılması ile üretilmiştir 

(Furlani, 2001).  

SmCo tozlarını oluşturan taneler yaklaşık olarak 5-10 µm çapındadır. 

Bu ölçüler tek bir manyetik alan boyutundan büyüktür, dolayısıyla her 

bir toz tanesi birden fazla alan içerebilmektedir ve bu durum SmCo 

magnetlerini enerji açısından daha işlevsel hale getirmektedir (Furlani, 

2001). 

Literatürdeki ilk çalışmalara bakıldığında, Samaryum başta olmak 

üzere nadir toprak elementlerinin Kobalt ile en olağan şekilde birleştiği 

görülmüştür. Bu sayede, NCo5, N2Co17, N2Co7, N5Co19 ve NCo3 vb. 

çeşitli bileşiklerin (N, nadir toprak elementlerinden bir tanesini temsil 

etmek üzere) oluştuğu gözlenmiştir.  

Strnat (1970), olabilecek en yüksek manyetik enerji değerinin İtriyum 

(Y), Lantan (La), Praseodim (Pr), Samaryum (Sm), Seryum (Ce) vb. 

nadir toprak elementlerinden beklenebileceği düşüncesini ortaya 

koymuştur. Fakat çalışmaların daha ilk yıllarında SmCo5 dışındaki 

bileşiklerden beklenen özelliklere sahip olan magnetlerin üretilmesinin 

mümkün olmadığı öngörülmüştür (Campbel, 1994). 

Yapılan ileriki çalışmalar sonucunda, bu magnet türü yüksek enerjiye 

sahip sert magnet özelliği gösterebilen malzemeler olarak üretilmiştir. 

Fakat nadir toprak elementlerinin yüksek reaktivitelerinden 

kaynaklanan üretim zorluğundan dolayı günümüzde ticari amaçla 

kullanılan SmCo türü magnetler yalnızca iki adettir. Bu magnetlerden 
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biri olan SmCo5 (Samaryum 1:5) magneti birinci kuşak olup basit bir 

alaşımdan oluşmaktadır. Daha gelişmiş materyallerden oluşan, ikinci 

kuşak olarak anılan ve alaşımdan elde edilmiş olan Sm2Co17 

(Samaryum 2:17) magneti performans olarak daha iyi seviyededir 

(Strnat, 1990).  

Samaryum-Kobalt magnetler, bulunulan ortamın sıcaklığının yüksek 

olduğu durumlarda ve yüksek itme/çekme kuvveti altında çalışmayı 

gerektiren uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmış en uygun 

malzemedir. Curie sıcaklıkları 700-800 ℃ aralığında olan SmCo sınıfı 

magnetler, ısıl olarak en iyi performansını 300 ℃ ve üzeri çalışma 

sıcaklığında göstermektedir. Fakat Samaryuma dayalı alaşımların 

gelişmesi ile sürekli çalışma sıcaklığı 300 ℃ olan bu tür magnetlerin 

çalışma sıcaklığının 550 ℃ civarına çıkarılması mümkün duruma 

gelmiştir. Bunun sonucu olarak SmCo alaşımından oluşan sürekli 

magnetler birçok uygulamada elektromagnetlerin yerine 

kullanılmaktadırlar. SmCo türü magnetlerin manyetik özellikleri  

Tablo 5’te verilmiştir (Öner, 2013).  

Tablo 5: SmCo Magnetlerin Manyetik Özellikleri. 

 Malzeme Br  

[T] 

   Hc 

[kOe] 

   Hci 

[kOe] 

BHmaks 

[MGOe] 

  SmCo5 0.90  9.0  29.0  20.2 (162.0) 

 Sm2Co17 1.10 10.0  33.0  37.5 (300.0) 
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Manyetik güç üretimi açısından bakıldığında, NdFeB magnetten sonra 

gelen SmCo magnetlerin enerji üretim aralığı 16-32 MGOe olarak 

ölçülmüştür. SmCo magnetler, bileşim olarak oldukça yüksek Hci 

değeri ve buna nazaran daha düşük ısıl katsayıya sahiptir 

(Ekineker, 2011). 

Ayrıca bu magnetler; koersif kuvvet, enerji üretimi ve manyetik akı 

yoğunluğu bakımından oldukça verimlidir. Bunların yanı sıra 

Samaryum ve Kobalt elementlerinin maliyet açısından oldukça yüksek 

olması, günümüzde kullanılan magnetler arasında en pahalı konuma 

getirmektedir (Ekineker, 2011).  

SmCo sınıfı magnetler yüksek sıcaklık uygulamalarının yanı sıra ölçüm 

sistemleri, jeneratör, kulaklık, hoparlör gibi alanlarda da 

kullanılabilmektedirler. 

Diğer yandan, SmCo5 ve Sm2Co17 türü magnetlerden bağlı magnet adı 

verilen bir magnet türü de elde edilebilmektedir. Tamamen ağır 

malzemelerden yapılmış standart kalıcı magnet türleri sert magnetlerdir 

ve bu özellikleri nedeniyle oldukça kırılgan yapıya sahiptirler. 

Dolayısıyla işlenmesi için yüksek maliyetli özel makineler 

kullanılmasına gerek duyulmaktadır. Bu soruna en uygun çözüm bağlı 

magnetlerin üretilmesi ile sağlanmıştır. Bağlı magnetlerin üretiminde, 

farklı olarak manyetik tozlar arasında bağlayıcı malzeme olarak 

kauçuk, reçine ya da plastikler kullanılmaktadır. Bu tür magnetler, 

normal SmCo magnetlere göre daha düşük bir performansa sahip 

olmalarına rağmen daha az kırılgandırlar ve çok daha kolay 
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işlenebilmektedirler. Bağlı magnetler ile 7.5 MGOe düzeyinde enerji 

elde edilebilmektedir (Madou, 1997).  

2.2.4. Neodimyum-Demir-Bor Magnetler 

Neodimyum-Demir-Bor (NdFeB) magnetlerin gelişimi 1980’li yıllara 

dayanmaktadır. 1983 yılında, General Motors ve Sumitomo isimli 

firmalar NdFeB magnetlerini farklı yöntemler ile geliştirmişlerdir. Bu 

yöntemler, eriyik spinlenme (melt spinning) ve geleneksel toz 

metalürjisidir. NdFeB magnetinin SmCo magnete göre maliyeti daha 

düşük olması gelişim sürecinde motivasyon kaynağı olmuştur. Doğada 

Neodimyumun bulunması, Kobalt ile karşılaştırıldığında çok daha 

fazladır. Bu nedenle maliyet olarak karşılaştırıldığında, NdFeB 

magnetler Kobalt içerikli diğer türlere göre daha az maliyet ile 

üretilebilmektedir. Günümüzde kullanılan güçlü magnetlerden biridir. 

Neodimyum nadir toprak elementlerinden biridir. Nd2Fe14B manyetik 

malzemeler arasında en yüksek manyetik enerjiye sahip magnettir (Zak 

ve diğ., 2007). NdFeB magnetler nadir toprak magnetleri grubuna 

girerler.  

Bu magnet içerisinde; Alüminyum (Al), Bor (B), Demir (Fe), 

Disprozyum (Dy), Neodimyum (Nd) ve Niyobyum (Nb) elementleri 

sırasıyla %0.2-0.4, %0.1-0.4, %64.2-68.5, %0.8-1.2, %29-32 ve %0.5-

1 ağırlık yüzdelerine sahip olarak bulunmaktadır (URL3). NdFeB bazlı 

kalıcı magnetler ve/veya sinterlenmiş olanları, yüksek Curie sıcaklığına 

ve manyetizasyon değerine sahip magnetlerdir. Tablo 6’da NdFeB 

magnetlerin bazı fiziksel özellikleri verilmiştir. 
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Tablo 6: NdFeB Magnetlerin Bazı Fiziksel Özellikleri (URL4). 

Özellik Sembol Birim  Değer 

Yoğunluk D g/cc 7.5 

Basınç Mukavemet C.S N/mm2 780 

Termal Genleşme Katsayısı C//, C^ 10-6/℃ 3.4, -4.8 

Elektriksel Direnç R µΩ.cm 150 

Direnç Sıcaklık Katsayısı A 10-4/℃ 2 

Termal İletkenlik K kcal / (m.h. ℃) 7.7 

Özgül Isı Kapasitesi C kcal / (kg. ℃) 0.12 

Young Modülü I/E 1011 N/m2 1.6 

Eğilme Dayanımı B 10-12 m2/N 9.8 

Sertlik E.I N/m2 0.64 

Poisson Oranı N - 0.24 

Curie Noktası Tc ℃ 310 

 

Neodimyum magnetlerin kalıcı manyetizasyonları, koersif kuvvetleri, 

korozyon dirençleri ve manyetik enerji alanı oldukça yüksektir. 10 yıl 

içerisinde, sahip oldukları manyetik enerjinin sadece %1’i 

kaybolmaktadır. Ayrıca, bu magnetler istenilen her şekil ve boyutta 

üretilme olanağına sahiptirler (URL5). Kalıcı NdFeB magnet 

çeşitlerinin manyetik özellikleri açısından karşılaştırmalı gösterimi 

Tablo 7’de verilmiştir.  

Tablo 7: Farklı NdFeB Magnetlerin Manyetik Özellikleri (Svoboda, 2004). 

Tür 
Br  

[T] 

Hci 

[kOe] 

BHmaks 

[MGOe] 

Sinterlenmiş VCM 1.31 14 42 (336.0) 

Bağlı MQ1-B 0.69 9 10 (80.0) 

MQ2-E (Sıcak-preslenmiş) 0.825 17.5 15 (120.0) 

MQ3-F 1.31 16 42 (336.0) 

Sinterlenmiş (Sumitomo) [K4] 1.51 8.68 55.8 (445.0) 
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NdFeB magnetler, polimer bağlı, sıcak deformasyon ve sinterleme 

olmak üzere üç farklı şekilde üretilebilmektedirler. Bu yöntemler 

kıyaslandığında, uygulanabilir ve başarılı sonuçlar alınan yöntemin 

sinterleme olduğu görülmektedir. Bu yöntem içerisinde, toz metalürjisi 

yöntemi de yer aldığından sık tercih edilmektedir. Sinterlenmiş 

magnetin fiziksel özellikleri Tablo 8’de gösterilmektedir.  

Tablo 8: Sinterlenmiş NdFeB Magnetlerin Bazı Fiziksel Özellikleri (URL6). 

Parametre Birim Standart Veriler 

Curie Noktası ℃ 310-380 

Maksimum Çalışma Sıcaklığı ℃ 80-200 

Sertlik Hv 620 

Elektriksel Direnç W.cm 1.8x10-4-2.0x10-4  

Yoğunluk g/cm3 7,50-7,65 

Geri tepme Geçirgenliği - 1.05 

Manyetizasyon Alan Gücü Koe , KA/m ≥30, ≥2400 

Eğilme Direnci Mpa 295-345 

Sıcaklık Br Katsayısı % / ℃ -0.11 ~ -0.12 

Sıcaklık Hci Katsayısı % / ℃  -0.5 ~ -0.7 

 

NdFeB magnetlerinin Curie noktaları Tablo 8’de gösterildiği gibi  

310-380 ℃ civarındadır. Bu sıcaklıktan yüksek olan değerlerde 

magnetin yapısının değişmesi ile bağlantılı şekilde manyetik 

özelliklerinde kayıplar meydana gelmektedir. 

 

http://www.cmsmagnets.com/product_a_tu.asp?id=188
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NdFeB magnetlerin korozyon ve oksidasyon oranları kabul edilebilir 

oranda düşüktür (Li ve diğ., 2003). NdFeB magnetleri ile SmCo 

magnetleri polimer bağlı ya da sıkıştırılarak yapılabilmektedirler. 

NdFeB magnetleri korozyona & sıcaklığa karşı SmCo magnete göre 

daha az direnç gösterirler. Bu nedenle NdFeB magnetleri kaplama 

gerektirirken SmCo magnetleri kaplamaya ihtiyaç duymazlar (Kurt, 

2006; URL7). 

NdFeB magnetlerinin artan sıcaklıkta akı kayıpları %0.11 br/℃ iken, 

SmCo magnetlerde %0.03 br/℃’dir. NdFeB magnetlerde oksidasyon 

problemi olurken SmCo magnetlerde oksidasyon problemi olmaz. 

Maliyet bakımından karşılaştırıldığında NdFeB magnetleri daha düşük 

maliyette üretilmektedirler. Mekanik dayanımlarına bakıldığında 

SmCo magnetleri kırılgan yapıya sahipken, NdFeB magnetleri kırılgan 

değillerdir. Vakum uygulamalarında, NdFeB magnetlerinde kaplamaya 

ihtiyaç duyulmamaktadır. NdFeB magnetleri yüksek alanlar ve enerji 

(50 MGOe) üretilebilmekteyken, SmCo magnetlerde 30 MGOe 

değerinden yüksek elde edilememektedir.  NdFeB magnetler asitli 

ortamlarda ve alkalin çevrelerde kullanıldığında yüzey koruması 

gerekmekteyken SmCo magnetler bu şartlarda kullanıldığında 

kararlıdırlar. NdFeB magnetler ince kesit uygulamalarında mekanik 

olarak kararlı yapıda ve 0.008” incelikte yapılabilirken SmCo 

magnetler 0.020” değerinden düşük kullanımlar önerilmemektedir. 

NdFeB magnetlerin 80-200 ℃ arasında çalışan çeşitleri vardır ve 

belirlenmiş bazı sembollerle (H, SH, UH, EH, N, M vb.) belirtilirler. 

NdFeB magnetler sıfırın altındaki sıcaklıklarda da çalışmaktadırlar. 
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NdFeB magnetinin N52 sınıfı kalıcı manyetizasyon değerinin (Br) 

yüksek olması sebebiyle, en güçlü kalıcı magnet çeşidini 

oluşturmaktadır (URL8).   

NdFeB magnetlerinin tıp, teknoloji, müzik, sanayi gibi birçok kullanım 

alanları vardır. Bunlara örnek olarak; akustik ekipmanlar, metal 

dedektörler, jeneratör, türbinler, pompalar, servo motorlar, elektrik 

motorları, filtreme sistemleri, ayırma ve temizleme, sabit disk 

sürücüleri, kamera, DVD, cep telefonu, hoparlör ve mikrofonlar, tıbbi 

cihazlar, ağır malzemelerin kelepçeleri, oyuncaklar ve güneş enerjisi ile 

çalışan yarış arabaları verilebilir (Brown, 2002; Coey, 1996; Lovatt ve 

diğ., 1998; Sadullahoğlu, 2012).  

3. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Manyetik performans olarak, doğal ile yapay magnetler 

kıyaslandığında yapay magnetlerin popülaritesi yüksektir. Yapay 

magnetler kendi arasında, manyetik alanın sürekliliğine bağlı geçici 

(elektromagnetler) ve kalıcı magnetler olarak ayrılmaktadır.  

Kalıcı ve geçici bir magnet arasındaki en temel fark, atomik 

yapılarında gözlemlenmektedir. Kalıcı magnetlerin atomları dış 

manyetik alan olmaksızın her zaman hizalanabilir. Geçici 

magnetlerinkiler ise, sadece güçlü dış manyetik alanın etkisindeyken 

hizalanabilir. Ayrıca, kalıcı magnetin aşırı ısınması atomik yapısını 

değiştirir ve geçici bir magnete dönüştürür. 
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Elektromagnetler (geçici magnetler) istenilen şiddette manyetik alanın 

oluşturulmasında kullanılabilmektedir. Ancak bu magnetlerin sürekli 

olarak bir akım ihtiyacı olmasından dolayı kullanım alanı sınırlıdır. 

Kalıcı magnetler ise, kullanım alanlarına göre hem manyetik 

performans hem de maliyetleri yönünden günümüzde daha yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Magnetler üretim maliyeti olarak 

karşılaştırıldığında; en düşük maliyetli magnet çeşidi Ferritlerdir bu 

sırasıyla NdFeB, Alnico ve SmCo magnetleri takip etmektedir.  

NdFeB magnetleri diğer magnet çeşitlerine kıyasla, tek parça olarak 

büyük kesitler şeklinde üretilebilmektedir. Ayrıca, manyetizasyon 

değerlerine bakıldığında, en yüksek değer 1.51 T ile NdFeB magnettir.  

Magnetlerde gözlenen en yüksek Curie sıcaklığı, 860 ℃ ile Alnico 

magnet çeşitlerine (Alnico 2 hariç) aittir. Bu magnetler, korozyona karşı 

da dayanıklıdır. Diğer kalıcı magnet çeşitleri ise, kaplamalar yapılarak 

korozyana karşı dayanıklı hale gelmektedirler. 

Sonuç olarak, magnetler kullanılarak birçok teknolojik ürün 

üretilmektedir ve bu sayede hayatımızı kolaylaştıran birçok kullanım 

alanında yerini alan magnetlerin önemi teknoloji ile doğru orantılı 

olarak hızla artmaktadır. Bu çalışmada detaylı bahsedilen magnet 

çeşitlerinin seçimi yapılırken, öncelikle kullanım alanına göre magnetin 

hem fiziksel hem de manyetik özellikleri göz önüne alınması 

gerekmektedir. Buna ek olarak maliyeti de hesaba katarak en uygun 

magnet belirlenebilir.  
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GİRİŞ 

Derin öğrenme, beyindeki yapay sinir ağları olarak adlandırılan beynin 

işlevi ve yapısından esinlenilerek oluşturulmuş algoritmalardır 

(Brownlee, 2019). Çoklu soyutlama kademesime sahip verilerin 

temsilini öğrenmeleri için çoklu işlem katmanlarından oluşan 

hesaplama modellerine izin verir. Bu özelliği derin öğrenmeyi makine 

öğreniminden ayıran özelliğidir. Yani derin öğrenme modeli ile bir 

algoritma bir tahminini kendi sinir ağı üzerinden doğru olup olmadığını 

belirleyebilir (Grossfeld, 2020). Bu yöntem sayesinde konuşma tanıma, 

görsel obje tanıma, obje belirleme, ilaç keşfi ve genom bilimi gibi bir 

alanda büyük bir ilerleme sağlanmıştır (Lecun, Bengio, ve Hinton, 

2015). 

Gömülü sistemler, içerisinde bulunduğu sistemi yönetim görevi görerek 

akıllı hale getiren, donanım ve yazılım alt birimleri ile oluşmuş 

bilgisayar sistemlerine göre çok daha kısıtlı kaynaklarla çalışan entegre 

sistemlerdir (Demir, 2019). Son yıllarda gömülü sistemler üzerine 

yapılan uygulamalarda ciddi artışlar gözlenmektedir. Özellikle, 

kullanım kolaylığı, maliyet düşüklüğü ve boyutlarının küçülmesi 

sebebiyle tek kart bilgisayar sistemleri, gömülü sistem uygulamalarında 

yaygın olarak tercih edilmeye başlanmıştır. Üzerinde bulunan çeşitli 

iletişim ara birimleri sayesinde farklı cihaz veya algılayıcılarla 

rahatlıkla iletişim kurulabilmektedir. Bu sayede, robotik, nesnelerin 

interneti, sağlık, bilgisayarlı görme ve akıllı ev uygulamalarında 

kullanılmaktadır. Ayrıca, endüstriyel alanda ürün geliştirme ve 

https://machinelearningmastery.com/author/jasonb/
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akademik alanda yapılan prototip çalışmalarında tercih edilmektedir 

(Doğru Bolat, Solak ve Yakut, 2017). 

Gömülü sistemler derin öğrenme ile kullanılabilir fakat sınırlı bellek 

kaynağı (MB ile ölçülen FLASH bellek ve 1 MB’ın altında RAM 

boyutu), düşük işlemci hızları (MHz mertebesinde) ve genel olarak 

kayan-noktayı destekleyen donanım desteğinin olmamasından dolayı 

yüksek hesaplama ve bellek gerektiren derin öğrenme algoritmalarının 

gerçeklemesinde karşılaşılan ciddi sorunlar vardır. Diğer taraftan düşük 

gecikme, artan güvenirlik, zaman kritik görevlerdeki emniyet, enerji 

verimliliği, maliyet etkinlik, gelişkin gizlilik ve güvenlik gibi 

faydalarından ötürü, bulut-tabanlı derin öğrenme çalışmalarının 

merkezini gömülü sistemlerde aradığı görülmektedir (Jägare, 2019). 

STMicroelectronics firması, gömülü donanımları için derin öğrenme 

algoritmalarının gerçeklemesiyle ilgili ihtiyaç duyulan boşluğa hitap 

eden, devrim niteliğinde X-CUBE-AI aracıyla çözüm üretmiştir. Bu 

araç en yaygın derin öğrenme sistemlerinin (Keras, TensorFlow™ Lite, 

Caffe, Lasagne, ve ConvNetJs) eğitilmiş ağ yapılarını otomatik olarak 

32 bit kayar noktalı ve 8 bit optimize hesaplama ve düşük kaynak/bellek 

kullanımına uygun forma dönüştürme kabiliyetine sahiptir (Artificial 

Intelligence (AI), 2019). 

Metwaly ve arkadaşları çalışmalarında akıllı binalarda doluluğu tahmin 

etmek için termal görüntü analizini derin öğrenmeyle yerine getirmek 

için X-CUBE-AI aracını STM32F401RE ve STM32F722ZE 

donanımları test etmişler ve 2 KB RAM ile insan sayma tahmininde  

%98.9 doğruluk elde etmişlerdir (Metwaly vd., 2019). Liss 
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çalışmasında STM32F746NG donanımı üzerinde Yaris araç kornasını 

ve çeşitli uyarı seslerini derin öğrenmeyle 120 ms gecikmeyle 

tanıyabilmiştir (Liss, 2019). Perejón ve arkadaşları derin öğrenme 

(Recurrent Neural Networks) kullanarak STM32L476RG donanımı 

üzerinde 34 ms’nin altında bir sürede düşme durumunu 

algılayabilmişlerdir (Perejón,  Morales ve Balcells, 2019). 

Bu çalışmada, 216 MHz işlemci ve 1 MB Flash bellek içeren 

STM32F746G mikrodenetleyicisinde derin öğrenmenin 

uygulanabilirliğini ve başarımını doğrulamak adına XOR problemi 

örneğine başvurulmuştur. 

İlerleyen bölümlerde öncelikle gömülü donanımın özellikleri ve derin 

öğrenme ağ modeli ayrıntılandırılacaktır. Ardından elde edilen sonuçlar 

sunulup, gelecek çalışmalara ışık tutacak tartışma başlığıyla 

sonlandırılacaktır. 

1. MATERYAL VE YÖNTEM 

1.1. Gömülü Donanım 

Bu çalışmada F7 serisi mikrodenetleyiciye sahip 32F746G 

DISCOVERY kiti kullanılmıştır. Bu devre kartı ARM Cortex-M7 

tabanlıSTM32F746NG mikrodenetleyici içerir. Ayrıca bu kitin 

üzerinde bulunan çoklu sensör girişi, stereo hoparlör çıkışları, internet 

giriş desteği, microSD kart desteği, kamera bağlantı desteği ve 4,3” 

480x272 renkli LCD-TFT kapasitif ekran sayesinde çok çeşitli 

uygulamaları destekleyici olması, uygulamada kullanılmasını sağlayan 

önemli etkenlerden biridir (32F746GDISCOVERY, 2020). 

https://sciprofiles.com/profile/847286
https://sciprofiles.com/profile/42021
https://sciprofiles.com/profile/author/ZFZJRmJFVXVpWHFDQWpXRms4UnVHTC9aRVlkTSt5TUxTaTFjM25xL0IrST0=


 

112 MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİK BİLİMLER ALANLARINDA AKADEMİK 
ARAŞTIRMALAR TEORİ VE UYGULAMA  

Uygulamada kullanılan mikrodenetleyici 1MB flash ve 320 Kbytes ram 

boyutuna sahiptir ve yapay zeka uygulamasının büyük hacimli 

olmaması sayesinde uygulamayı bu seri mikrodenetleyici ile 

gerçekleştirilmiştir. Daha hacimli yapay zeka uygulamalarında 

mikrodenetleyici seçiminde dikkat edilecek en önemli husus 

mikrodenetleyicinin flash ve ram boyutları olmalıdır. Yüksek hacimli 

derin öğrenme dosyasını, STM32CubeIDE üzerinde analiz edilerek 

gerekli flash ve ram boyutları belirlenmeli ve ona göre mikrodenetleyici 

seçimi yapılmalıdır. Ayrıca analiz ederken sıkıştırma seçeneğini aktif 

ederek gerekli boyut daha küçük hale getirilip kazanç elde edilebilir. 

Şekil 1’deki gibi bilgisayar ve discovery kit arasına bağlanan USB 

kablo kit enerjilendirilir. Aynı zamanda gerekli programın 

mikrodenetleyiciye aktarılmasında ve derin sinir ağ modelinin 

doğrulama sonuçları, gerekli virtual com port ayarlamaları yapılarak 

veriler aynı kablo üzerinden bilgisayara aktarılır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: 32F746GDISCOVERY Kit 
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1.2. Derin Öğrenme 

Bu çalışmada temel derin öğrenme modelinden (Feedforward Neural 

Networks/FNN veya Deep FNN) yararlanılmıştır. FNN farklı işlevlerin 

zincir şeklinde bağlanmasıyla elde edilir. Zincirin her bir öğesi katman 

(layer) olarak adlandırılır. Zincirin uzunluğu da model derinliği olarak 

sunulur. Giriş katmanı ve çıkışı katmanı arasında yer alan katmanlar 

gizli katman olarak adlandırılır. Katmanların genişliği neron sayısıyla 

ölçülür (Goodfellow,  Bengio ve Courville,  2016). 

Bu çalışmada derin öğrenme için Google tarafından geliştirilen 

Tensorflow kitaplığı kullanılmıştır. Tensorflow, her bir düğümünün bir 

tensör (herhangi bir boyutta olan bir dizi içinde tutulan ilkel verilerden 

oluşan veri seti) alıp, tanımlı işlemi yaptıktan sonra tensör olarak sunan 

bir hesaplama işlemidir. (Bavaş, 2017). 

Hazırlanan derin öğrenme ağının katmanları, her bir katmanı tam olarak 

bir giriş tensörü ve tam olarak bir çıkış tensörüne sahip, düz katman 

yığını sunan sıralı bir modeldir (Sequential model) ve en yaygın model 

türüdür. (Chollet, 2020). Sıralı modellerde en yaygın olarak yoğun 

(Dense) katmanlar kullanılır. (Dense layer, 2020). 

Modelin çalışmasını doğrulamak için doğruluk (accuracy) kullanırken, 

ağın öğrenme parametrelerinin eniyilemesinde stokastik gradyan 

hedefe ulaştırıcı ve momentum optimize edici (SGD) tercih edilmiştir. 

Öğrenme oranı olarak 0,1 ayarlanmıştır. SGD, rassal ilklendirmeyi 

yavaşça momentum parametresini arttırmak yoluyla iyi bir 
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performansla öğrenmeyi vaat ettiği için tercih edilmektedir (Sutskever, 

Martens, Dahl ve Hinton, 2013). 

 
Şekil 2. Derin öğrenme modeli 

 

Derin öğrenmeyi en basit seviyede kullanmak adına, doğrusal 

ayrılabilirlikle çözülemeyen, çözümü için en az 1 adet gizli katman 

gerektiren XOR (ayrıcalıklı VEYA) problemi tercih edilmiştir. XOR 

işlemi, iki adet mantıksal girişin her ikisinin aynı mantıksal düzeyde 

olması durumunda çıkışı mantıksal 0 diğer durumlarda 1 üretmektedir. 

Bu sebeple oluşturulacak modelin iki adet girişi ve bir adet çıkışı 

olacaktır. Bu çalışmada gizli katmanda 8 nöron olması tercih edilmiştir 

(Şekil 2). 
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2. TARTIŞMA 

Teknoloji alanında yaşanılan gelişmeler sayesinde yapay zeka 

uygulamalarının gömülü sistemlerde uygulanması sağlanmıştır. Bu 

çalışmada 32F746GDISCOVERY kiti kullanılmıştır. Diğer 

32F429IDISCOVERY ve STM32 Nucleo gibi devre kartlarında da 

uygulaması yapılabilir. Geliştirme kiti ve mikrodenetleyicinin seçimi 

yapay zeka uygulamanın ram ve flash gereksinimlerine göre 

seçilmelidir. Bu uygulamada Tensor Flow kütüphanesi kullanılmıştır. 

Diğer Keras, Pytorch ve OpenCV kütüphaneleri kullanılarak bu çalışma 

tekrarlanabilir. Yapılan bu uygulama gömülü sistemlerde yapay zeka 

uygulamanın ilk adımı olup, robotik, biyomedikal, ulaşım ve 

haberleşme gibi çok çeşitli uygulama alanlarına ışık tutmaktadır.  

Gelecek yıllarda mikrodenetleyicilerin flash, ram boyutları ve diğer 

özelliklerin daha çok geliştirilmesi ile gömülü sistemlerde derin 

öğrenme uygulamaları hız kazanacaktır.  

3. SONUÇLAR 

Bu çalışmada sahip olduğu doğrusal olmayan yapı sayesinde sınıflama 

ve modelleme algoritmalarının test edilmesi ve başarılarının 

ölçülmesinde önemli bir ölçüt olarak görülen XOR probleminin, ciddi 

kaynak gerektiren derin öğrenme algoritmasıyla öğretildikten sonra 

kaynak sınırlı bir gömülü donanım üzerinde çözümünün 

doğrulanmasını sunmaktadır. STM32CubeIDE programına eklenen X-

CUBE-AI yapay zeka paketi sayesinde, eğitilmiş derin öğrenme 

modelinden kaynak sınırlı ortama optimize edilmiş C kitaplığı 
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oluşturulur. Böylelikle oluşturulan bu kütüphane derlenebilir ve 

mikrodenetleyici üzerinde çalıştırılabilir hale getirilmiştir. Ayrıca bu 

eklenti sayesinde eğitilmiş ağ modeli bilgisayar ve mikrodenetleyici 

üzerinde ayrı ayrı doğrulamalar yapılmıştır. Bilgisayardaki hata değeri 

%0 ulaştırılmış, mikrodenetleyiciye üzerinden yapılan doğrulama 

testinde hata değeri 1.92387716e-07 olarak elde edilmiştir. Bu değerin 

%1’den fazlasıyla küçük olması sayesinde gömülü sistem üzerinde 

derin öğrenmenin başarılı bir şekilde çalıştırılabilirliği doğrulanmıştır. 
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