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ÖNSÖZ 

Günümüzde birçok mühendislik alanı bulunmaktadır. Bizler bu 

mühendislik alanlarının ürünlerinin birleşmesi sonucu toplumun 

ihtiyacı olan, çağın gerekliliğine uygun teknolojik, modern ürünlere 

ulaşabilmekteyiz.  

Mühendis toplumun ihtiyacına çözüm üretirken, öncelikle teorik 

olarak çözüm alternatifleri üretmeli, daha sonra teorik bilgiyi 

uygulamaya aktararak en uygun çözüm yolunu bulabilmelidir. Bu 

kitabın içerisinde farklı mühendislik alanlarında yapılan çalışmalar, 

elde edilen bulgular ve sonuçları yer almaktadır. Bu çalışmaların AR-

GE çalışmalarına, bilim ve eğitim camiasına katkıda bulunacağı 

düşünülmektedir. 

Kitap içerisinde mühendislik bilimlerinin farklı alanlarında yapılan 

teorik ve uygulamalı çalışmalara yer verilmiştir. Farklı çalışma alanı 

ve konularını kapsayan, manyetize edilmiş suyun beton üretiminde 

kullanılması, makine öğrenmesi ve derin öğrenme tabanlı çalışmalarda 

kullanılan dengesiz tıbbi verilerin sınıflandırılması, ani akımların 

transformatörler üzerindeki etkilerinin analizi, güç 

transformatörlerinin nümerik modellemesi, inşaat çalışanlarının maruz 

kalabileceği sağlık sorunları, rüzgar hızı haritalarının üretimi, 

tahminleme yönteminde regresyon modellerinin karşılaştırılması ve 

üst ekstremite protezleri konularında çalışmalar yer almaktadır.  
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Kıymetli çalışmaları ile kitabın oluşmasına katkı veren yazarlara ayrı 

ayrı teşekkür ederiz. Bu kitapta yer alan çalışmaların gelecekteki 

mühendislik çalışmalarına katkı sağlaması en içten beklentimizdir. 

Dr. Öğr. Üyesi Selim Serhan YILDIZ 

Şubat, 2021 
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GİRİŞ 

Son yıllarda makine öğrenmesi ve derin öğrenme tabanlı tıbbi teşhis, 

metin sınıflandırma, yüz tanıma, kayıp müşteri tespiti, robotik, 

biyomedikal bilişim, örüntü tanıma ve doğal dil işleme gibi alanlarda 

yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar birçok karmaşık 

ve gerçek dünya problemleri çözmek amacıyla incelenmiş ve 

uygulanmıştır. Ancak bu alanlardan en uygun sonuçlara ulaşmak için, 

makine öğrenmesi ve derin öğrenme tabanlı algoritmalar tek başına 

yetersiz gelmektedir. Özellikle dengesiz veri kümelerinden kaynaklı 

problemlerden dolayı üzerinde çalışılması gereken bir alan haline 

getirmiştir. Dengesiz veri kümesi, sınıflar arasında eşit olmayan bir 

veri dağılıma sahiptir. Literatürde dengesizliği azaltacak iki yaklaşım 

önerilmiştir. Bunlardan birincisi, aşırı örnekleme (oversampling) ve 

sentetik (yapay) veri üretme, ikincisi, az örnekleme (undersampling) 

yaklaşımıdır. Aşırı örnekleme yaklaşımda, azınlık sınıfındaki 

gözlemler yeniden örnekleme ile rastgele birden fazla kere seçilerek 

sınıflardaki gözlem sayıları dengelenmektedir.  Sentetik veri üretme 

yaklaşımda eldeki veriler kullanılarak yeni gözlemler üretilmektedir. 

Az örnekleme yaklaşımda ise çoğunluk sınıfından rastgele gözlemler 

çıkarılarak sınıflardaki gözlem sayıları dengelenmektedir. (Chawla 

vd., 2002; Liu vd., 2008; Zheng vd., 2016). Sınıf dengesizliği 

problemini aşabilmek için yukarıdaki yaklaşımlardan yararlanılarak 

çeşitli makine öğrenmesi ve derin öğrenme tabanlı algoritmalar 

mevcuttur. Bu algoritmaların bazıları çalışmada kullanılmış olup 

sınıflandırıcıların başarım değerlerini arttırmış ve aralarında 
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karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan birçok araştırmada gerek tıbbi, 

gerekse diğer alanlarda karşılaşılan dengesiz veri kümelerinin dengeli 

hale getirilmesi ile ilgilenen birçok çalışma yapılmıştır (Chawla vd., 

2004; Kovács, 2019). Bu tür dengesiz veri kümelerinde öğrenme 

aşamasında örneklem sayısının fazla olduğu sınıflar baskın gelmekte 

ve azınlık sınıflara ait olan gözlem değerleri sınıflandırılırken bazı 

tutarsızlıklar görülebilmekte ve azınlık örnekleri göz ardı 

edilebilmektedir (Longadge ve Dongre, 2013). Sınıflandırıcıların 

model performansını arttırmak için birçok farklı veri örnekleme 

yaklaşımı önerilmiştir. Chawla vd. (2002) çalışması ile önerilen 

SMOTE algoritması dengesiz veri kümeleri ile mücadele eden en iyi 

algoritmalar arasındadır.  Han vd. (2005) çalışması ile, SMOTE 

yöntemi baz alınıp azınlık sınıfında bulunan örneklerin oluşturduğu 

kümelerin sınır çizgilerinden yararlanarak Borderline-SMOTE 

yöntemi önerilmiştir. Nguyen vd. (2011) çalışması ile, destek 

vektörlerini kullanarak yeni azınlık gözlemleri oluşturmak için SVM-

SMOTE algoritmasını önermiştir. Batista vd. (2004) çalışması ile, 

SMOTE ve rassal örneklem azaltma yöntemi olan Edited Nearest 

Neighbours (ENN) yöntemlerinin birleşimi ile SMOTE-ENN 

yöntemini önermiştir. Tıbbi veri kümeleri üzerinde yapılan 

çalışmalarda Xu vd. (2020) hibrit örnekleme yöntemleri kullanarak 

Rassal Orman algoritması tıbbi veri kümeleri yeniden örneklenerek 

sınıflandırılmıştır. Yavaş vd. (2020) tıbbi veri kümesi Covid-19 

verileri kullanılarak, önişleme aşamasında veriler suni çoğaltılıp 

Yapay Sinir Ağları ile sınıflandırılmış ve algoritmanın başarım 

değerini arttırmıştır.  Mohammed vd. (2020) SMOTE yöntem 
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kullanılarak tıbbi veri kümeleri üzerinde sınıflandırıcı algoritmaların 

başarım değerlerini arttırmıştır. 

Bu çalışmada tıbbi veri kümelerin sınıflandırılması aşamasında daha 

yüksek başarım değerlerine ulaşılmayı sağlayan SMOTE ve SMOTE 

algoritmasını temel alan Borderline-SMOTE, SVM-SMOTE, 

SMOTE-ENN yöntemleri kullanılarak, yöntemlerin başarım 

değerlerinin arttırılması ve kıyaslanması hedeflenmiştir. Veri 

örnekleme metotlarının başarım değerleri kıyaslarken makine 

öğrenmesi algoritmalardan, Lojistik Regresyon (LR), Karar Ağaçları 

(KA), Destek Vektör Makineleri (DVM) ve Rassal Orman (RO) 

sınıflandırma algoritmaları kullanılmıştır.  

Çalışmada kullanılan veri kümelerin dengesiz olma sebebi, bir sınıfın 

çok sayıda örnekleme sahipken, diğer sınıfın daha az sayıda örneklem 

içermesidir. Çalışmada gerçekleştirilen deneyler sonucunda dengesiz 

veri kümelerinin dengeli hale getirilmesi için uygulanan SMOTE 

tabanlı örneklem arttırma yöntemlerinin tıbbi veri kümeleri dengeli 

hale getirdiği ve sınıflandırıcıların başarım değerlerini arttırdığı 

görülmüştür. Başarım değeri olarak, doğruluk (accuracy), kesinlik 

(precision-P), duyarlılık (recall-R) ve F-ölçüm değerleri dikkate 

alınmıştır.  

Çalışma sırasıyla şu şekildedir: Birinci bölümde örnekleme 

yöntemlerinden bahsedilmiştir; İkinci bölümde sınıflandırma 

algoritmalarından bahsedilmiştir, Üçüncü bölümde değerlendirme 

ölçümleri üzerinde durulmuş; Dördüncü bölümde veri kümeleri 
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tanıtılmıştır; Son bölümde araştırma sonuçları ve tartışma kısmında, 

sınıflandırma sonucu başarım değerleri ve yöntemlere göre 

kıyaslanma sonuçları paylaşılmış ve yorumlarda bulunulmuştur.  

1. ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ 

1.1. Sentetik Azınlık Örneklem Arttırma Yöntemi (SMOTE) 

SMOTE yöntemi, en yaygın kullanılan ve çoğu zaman en başarılı 

örnekleme yöntemi olarak bilinmektedir. 2002 yılında geliştirilen 

algoritma birçok dengesiz veri kümesi problemine uygulanmıştır 

(Chawla vd., 2002). Diğer yeniden örnekleme yöntemlerden farkı, 

azınlık sınıfı verileri kopyalamak yerine, k’nın en yakın komşularına 

bakılarak yapay örnekler üretmesidir. Şekil 1’de yöntemin çalışma 

sistemi gösterilmiştir. 

Şekil 1: SMOTE Yöntemi Çalışma Sistemi 

Çalışma adımları: Şekil 1’de gösterildiği gibi, azınlık sınıfına ait her 

gözlemin k yakın komşusu bulunur. Gözlem ile k yakın komşu 

arasındaki fark alınır ve 0-1 arasında rastgele bir sayı (α) seçilir 
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bulunan fark ile çarpılır. Eşitlik 1 kullanılarak yeni sentetik gözlem 

elde edilir.  

𝑥𝑦𝑒𝑛𝑖 = 𝑥𝑖 + (𝑥𝑗 − 𝑥𝑖)α                                                     (1) 

İstenen sayıda sentetik örnek oluşturmak için verilen adımlar 

tekrarlanır. 

1.2. Borderline-SMOTE Yöntemi  

Sınıflandırma probleminde kullanılan sınıflandırma algoritmaları 

sınıfları ayıran sınır çizgisini (border-lines) öğrenmeye çalışmaktadır.  

Sınır çizgileri üzerinde olan veya sınır çizgilerine çok yakın olan 

örneklemlerin yanlış sınıflandırılma ihtimali, sınır çizgilerinden uzak 

olan örneklemlere göre daha yüksek olabilir ve bu örneklemler 

sınıflandırma performansı için değerlidir.  Bu yöntemde veri kümesi 

sadece sınır çizgisinin yakınındaki azınlık örnekleri kullanılarak 

üretilen yapay veri ile çoğaltılmaktadır. Han vd. (2005) çalışması ile 

önerilmiş olan Borderline-SMOTE yöntemi, SMOTE yönteminden 

daha iyi başarım değerleri üretebilmiştir. 

1.3. SVM-SMOTE Yöntemi 

Bilindiği gibi destek vektör makineleri, sınıfları maksimum marjla 

ayıran bir hiper düzlem bulur. SVM-SMOTE, destek vektörünün bu 

özelliklerinden yararlanır ve destek vektörleri etrafında bulunan 

azınlık örneklerini kullanarak yapay veri üretmektedir (Nguyen vd., 

2011). 
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1.4. SMOTE-ENN Hibrit Örnekleme Yöntemi 

SMOTE ve rassal örneklem azaltma yöntemi olan Edited Nearest 

Neighbours (ENN)  yöntemlerin birleşimi sonucu kullanılan hibrit bir 

örnekleme yöntemidir. Batista vd. (2004) çalışması ile önerilen 

yöntem, SMOTE yöntemini veri temizleme yöntemleriyle birleştirerek 

daha iyi tanımlanmış sınıf kümeleri üretilmesi amaçlanmıştır.  ENN 

ile, en yakın yanlış sınıflandırılan herhangi bir örnek eğitim setinden 

çıkarılmaktadır.  

2. DENEYLERDE KULLANILAN SINIFLANDIRMA 

ALGORİTMALARI 

2.1. Lojistik Regresyon Algoritması 

Lojistik regresyon algoritması sınıflandırma problemlerinde yaygın bir 

biçimde kullanılmaktadır, İkili bir sınıflandırma problem ele alınsın. 

Bu problemde verilerin sınıflandırılmasını sağlayan doğrusal ayıracın ℎ𝜃(𝑥) = ∑ 𝜃𝑖𝑥𝑖 = 𝜃𝑇𝑥𝑛𝑖=0  olduğu varsayılsın. Burada 𝜃𝑖’ler en 

iyilenecek olan problem parametreleri ve 𝑥𝑖’ler ise sınıflandırmada 

kullanılan özelliklerdir. Lojistik regresyonda bu ayıraç sürekli bir 

değer belirtmesi açısından lojistik ya da sigmoid fonksiyonu ile ifade 

edilir: ℎ𝜃(𝑥) = 𝑔(𝜃𝑇𝑥) = 1𝑒−𝜃𝑇𝑥                                   (2) 

Problem parametrelerinin en iyilenmesi amacıyla denklem 3 ile 

belirtilen maksimum olabilirlik fonksiyonu gradyen inişi algoritması 

ile en iyilenerek problemin çözümü olan 𝜃𝑖′ler elde edilir.  
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𝑙𝑜𝑔𝐿(𝜃) = ∑ 𝑦(𝑖) log ℎ(𝑥(𝑖)) + (1 − 𝑦(𝑖))log(1 − ℎ(𝑥(𝑖))𝑚𝑖=1 ) (3) 

Burada m eğitim veri setindeki örnek sayısı, 𝑦(𝑖) ise i.örneğin ait 

olduğu sınıf bilgisidir. Açıklaması yapılan bu problem çok değişkenli 

sınıflandırma problemine de dönüştürülebilmektedir (Ng, 2019).  

2.2. Destek Vektörleri Makineleri Algoritması 

Destek Vektör Makineleri algoritması iki sınıfı birbirinden en 

optimum şekilde ayırabilen bir hiper düzlem olarak bilinmektedir. İki 

boyutlu uzayda bu hiper düzlem, her sınıfta her iki tarafta bulunan bir 

düzlemi iki parçaya bölen bir doğru olarak düşünülebilir. Bu 

algoritmada iki sınıfı ayıran nesnenin bir doğru yerine sınır düzlemleri 

olan koridor olmasıdır. Bu koridorun genişliğinin bazı destek 

vektörler tarafından belirlenerek mümkün olan en büyük genişlikte 

olmaktadır (Cortes ve Vapnik, 1995).  

2.3. Karar Ağaçları Algoritması 

Karar ağaçlarında dal, yaprak gibi gerçek bir ağaç yapısına benzer 

bazı özel terimler kullanılmaktadır.  Algoritma yapısında en son 

bölüm yaprak en üst bölüm kök ve her ikisi arasında kalan bölümler 

ise dal olarak bilinmektedir. Burada önemli olan durum bir kök 

yapısından başlanarak hangi kritere göre bölümlemenin yapılacağıdır. 

Entropi verilerle ilgili belirsizliğin bir ölçüsüdür. Lin (1991)’de 

Shannon entropi ile bir sistemde meydana gelen durum değişikliğinde, 

entropideki değişimin enformasyon boyutunu tanımladığını 

belirtmiştir. T bir kaynak olarak kabul edilsin ve bu kaynağın 𝑚1,𝑚2,…𝑚𝑛 olarak, 𝑛 mesaj ürettiği düşünülsün. Üretilen mesajların 
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bağımsız olduğu kabulü altında m𝑖 mesajlarının üretilme olasılıkları 𝑝𝑖 
olsun. 𝑃 = 𝑝1,𝑝2,…𝑝𝑛 olasılık dağılımına sahip mesajları üreten T 

kaynağının entropisi 𝐻(T) Eşitlik 4 ile belirtildiği gibidir:  H(T) = −∑ 𝑝𝑖𝑛𝑖=1 𝑙𝑜𝑔2(𝑝𝑖)     (4) 

C4.5 ve ID3 (Iterative Dichotomiser 3) algoritmaları entropiye dayalı 

bölümlemeyi kullanan karar ağacı algoritmalarıdır (Safavian ve 

Landgrebe, 1991).  

2.4. Rassal Orman Algoritması 

Rassal Orman algoritması, tek bir sınıflandırıcı yerine birden çok 

sınıflandırıcı tahmini kullanarak sonuç üreten ve sınıflandırıcıların 

tahminlerinden alınan oylar ile yeni veri örneğini sınıflandıran güçlü 

bir öğrenme algoritmasıdır. RO daha iyi bir tahmin performansı elde 

etmek için birkaç karar ağacın birden çok modelini kullanan bir 

topluluk sınıflandırıcıdır. Ağaçların her bir düğümünde bir bölünme 

elde etmek için değişkenlerin rastgele bir alt kümesini arar. 

Sınıflandırma için, giriş vektörü RO’daki her ağaca beslenir ve her 

ağaç bir sınıf için oy kullanır. RO en fazla oyu alan sınıfı seçer (Liaw 

ve Wiener, 2002). 

3. DEĞERLENDİRME METRİKLERİ 

Makine öğrenmesi algoritmalarının başarım değeri, karmaşıklık 

(confusion) matrisi adı verilen bir değerlendirme matrisi ile tespit 

edilir. Tablo 1 ile verilen karmaşıklık matrisi baz alınarak 



 

 13 

çalışmamızda kullandığımız Doğruluk, kesinlik (P), duyarlılık (R) ve 

F-ölçüm değerleri Eşitlik 5-8 ile belirtilen şekilde tanımlanmaktadır. 

Tablo 1: Karmaşıklık Matrisi 

 Tahmin Edilen Değerler 

Gerçek Değerler 

 Negatif Pozitif 

Negatif TN FP 

Pozitif FN TP 

 

Tablo 1’de verilen matrise göre başarım değeri hesaplanırken 

kullanılan Doğruluk değeri Eşitlik 5’te belirtildiği gibi hesaplanır. Doğ𝑟𝑢𝑙𝑢𝑘 = (𝑇𝑃 + 𝑇𝑁)/(𝑇𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑁) (5) 

Azınlık durumda olan pozitif sınıf için P, R ve F-ölçüm değeri ise 

sırasıyla Eşitlik 6-8’de belirtilmiştir. 𝑃 = 𝑇𝑃/(𝑇𝑃 + 𝐹𝑃)           (6) 𝑅 = 𝑇𝑃/(𝑇𝑃 + 𝐹𝑁)                 (7) 𝐹 − Ö𝑙çü𝑚 = 2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑅/(𝑃 + 𝑅)    (8) 

4. TIBBİ VERİ KÜMELERİ VE ÖZELLİKLERİ  

Çalışmada farklı boyutta, farklı örnek sayısına ve farklı dengesizlik 

oranına sahip 3 adet tıbbi veri kümesi kullanılmıştır. Veri kümeleri 

sırasıyla Kaggle, UCI makine öğrenimi deposu, KEEL veri 

deposundan alınmış gerçek hayat verileridir (Kaggle, 2020; UCI, 
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(b) (a) 

2020; KEEL, 2020). Çalışmada kullanılan tıbbi verilerin özellikleri 

Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2: Tıbbi Veri Kümeleri ve Özellikleri 

Veri 

Kümesi 
Örnek 
Sayısı 

Özellik 
Sayısı 

Çoğunluk 
Sayısı 

(Negatif) 

Azınlık 
Sayısı 

(Pozitif) 

Azınlık 
Sayısı 
Oranı 
(%) 

Pima  768 8 500 268 34.9 

Yeast6  1484 8 1449 35 2.36 

Thyroid  215 5 180 35 16.28 
 

Tablo 2’de verilen tıbbi veri kümelerin örneklem sayılarına ve azınlık 

sayısı oranına bakıldığında veri kümelerin dengesiz bir dağılıma sahip 

olduğu görülmektedir. Çalışmada önerilen SMOTE tabanlı örnekleme 

yöntemleri ile çoğunluk (negatif) ve azınlık (pozitif) sınıflar birbirine 

yaklaştırılarak, azınlık sınıfa ait örnekler suni çoğaltılıp veri kümeleri 

dengeli hale getirilmiştir. Dengelenen veri kümelerin sınıf dağılımını 

görselleştirmek için, veri kümelerin herhangi iki niteliği baz alınıp, 

Şekil 2-4’te örnekleme yöntemlerinden SMOTE kullanılarak, 

örnekleme öncesi ve sonrası iki boyutlu düzlemde gösterilmiştir.  

 

  Şekil 2: Pima Veri Kümesi SMOTE Öncesi (a) ve Sonrası (b) Veri Dağılımı 
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(b) (a) 

(b) (a) 

                                                

Şekil 3: Yeast6 Veri Kümesi SMOTE Öncesi (a) ve Sonrası (b) Veri Dağılımı 

                              

                                             

Şekil 4: Thyroid Veri Kümesi SMOTE Öncesi (a) ve Sonrası (b) Veri Dağılımı 

 

Şekil 2-4’te anlaşılacağı üzere azınlık gruptaki pozitif sınıfların 

çoğunluk gruba yaklaştırıldığı ve yoğunlukta pozitif örneklerin 

bulunduğu bölgede en yakın k-komşu değerlerin örneklendiği 

görülmektedir. Sınıflandırma performansını arttırmak için, azınlık 

gruba ait örnekler, çalışmada önerilen örnekleme yöntemi ile suni 

olarak çoğaltılıp veri kümesi dengeli hale getirilmiştir. Çalışmamız 

kapsamında kullanmış olduğumuz veri kümesi ve algoritmalar Python 

kütüphaneleri kullanılarak kodlanmıştır.  
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5. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

Çalışmamızda SMOTE ve SMOTE tabanlı farklı metotların 

kullanılması ile dengeli hale getirilen tıbbi veri kümelerinin LR, 

DVM, KA, RO algoritmaları ile sınıflandırılması sonucu elde edilen 

azınlık sınıfı (pozitif) örneklemlerin Doğruluk, P, R ve F-ölçüm 

değerleri Tablo 3-5’te karşılaştırılmıştır.  

Tablo 3: Örnekleme Yöntemlerine Göre Pima Veri Kümesi Sınıflandırma Sonuçları 

Örnekleme 
Yöntemi Sınıflandırıcı Doğruluk P R F-ölçüm 

Orijinal 

LR 0.773 0.789 0.526 0.632 

DVM 0.773 0.806 0.509 0.624 

KA 0.701 0.612 0.526 0.566 

RO 0.792 0.838 0.544 0.660 

SMOTE 

LR 0.786 0.707 0.719 0.713 

DVM 0.747 0.629 0.772 0.693 

KA 0.669 0.558 0.509 0.532 

RO 0.753 0.673 0.649 0.661 

Borderline-

SMOTE 

LR 0.766 0.672 0.719 0.695 

DVM 0.760 0.656 0.737 0.694 

KA 0.701 0.634 0.456 0.531 

RO 0.760 0.685 0.649 0.667 

SVM-SMOTE 

LR 0.779 0.695 0.719 0.707 

DVM 0.760 0.643 0.789 0.709 

KA 0.695 0.583 0.614 0.598 

RO 0.773 0.696 0.684 0.690 

SMOTE-ENN 

LR 0.773 0.667 0.772 0.715 

DVM 0.753 0.627 0.825 0.712 

KA 0.623 0.493 0.596 0.540 

RO 0.792 0.698 0.772 0.733 
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Elde edilen deneysel sonuçlara dayanarak, SMOTE-ENN yönteminin, 

Pima veri kümesi üzerinde diğer yeniden örnekleme yöntemleriyle 

karşılaştırıldığında en iyi performans göstermiştir. SMOTE-ENN 

yönteminde, SMOTE yöntemini gürültülü veriyi azaltmaya ve veri 

temizleme yöntemleriyle birleştirerek daha iyi tanımlanmış sınıf 

kümeleri üretilmesi amaçlandığından, Pima veri kümesinde çoğunluk 

sınıftaki gürültülü verilerin azaltılması başarım değerlerini arttırmıştır. 

Tablo 3’te görüldüğü gibi, bu yöntem üzerinde sınıflandırıcı bazında 

en yüksek F-ölçüm değeri topluluk öğrenmesi metodu olan RO 

algoritması ile elde edilmiştir.  

Tablo 4: Örnekleme Yöntemlerine Göre Yeast6 Veri Kümesi Sınıflandırma 

Sonuçları 

Örnekleme 
Yöntemi Sınıflandırıcı Doğruluk P R F-ölçüm 

Orijinal 

LR 0.906 0.176 1.000 0.300 

DVM 0.926 0.214 1.000 0.353 

KA 0.744 0.027 0.333 0.050 

RO 0.384 0.032 1.000 0.062 

SMOTE 

LR 0.892 0.158 1.000 0.273 

DVM 0.916 0.194 1.000 0.324 

KA 0.946 0.083 0.167 0.111 

RO 0.976 0.444 0.667 0.533 

Borderline-

SMOTE 

LR 0.936 0.240 1.000 0.387 

DVM 0.956 0.316 1.000 0.480 

KA 0.976 0.400 0.333 0.364 

RO 0.983 0.667 0.333 0.444 

SVM-SMOTE 

LR 0.943 0.261 1.000 0.414 

DVM 0.987 0.667 0.667 0.667 

KA 0.983 0.571 0.667 0.615 

RO 0.990 0.800 0.667 0.727 

SMOTE-ENN 

LR 0.865 0.130 1.000 0.231 

DVM 0.983 0.667 0.333 0.444 

KA 0.936 0.158 0.500 0.240 

RO 0.970 0.364 0.667 0.471 
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Tablo 4’te gösterilen deneysel sonuçlara göre Yeast6 tıbbi veri 

kümesi, orijinal veri kümesi ve diğer örnekleme yöntemlerine göre 

SVM-SMOTE yönteminin daha etkili olduğu görülmüştür. SVM-

SMOTE yöntemi diğer yöntemlerle kıyaslandığında, genel doğruluk 

ve F-ölçüm oranları bütün sınıflandırma algoritmalarında en yüksek 

başarım değerlerine ulaşmış olup en başarılı sınıflandırıcı RO 

algoritması olmuştur.  

Tablo 5: Örnekleme Yöntemlerine Göre Thyroid Veri Kümesi Sınıflandırma 
Sonuçları 

Örnekleme 
Yöntemi Sınıflandırıcı Doğruluk P R F-ölçüm 

Orijinal 

LR 1.000 1.000 1.000 1.000 

DVM 1.000 1.000 1.000 1.000 

KA 0.953 0.889 0.889 0.889 

RO 0.977 1.000 0.889 0.941 

SMOTE 

LR 1.000 1.000 1.000 1.000 

DVM 1.000 1.000 1.000 1.000 

KA 0.977 1.000 0.889 0.941 

RO 0.977 1.000 0.889 0.941 

Borderline-

SMOTE 

LR 1.000 1.000 1.000 1.000 

DVM 0.977 0.900 1.000 0.947 

KA 0.977 1.000 0.889 0.941 

RO 0.977 1.000 0.889 0.941 

SVM-SMOTE 

LR 1.000 1.000 1.000 1.000 

DVM 0.977 0.900 1.000 0.947 

KA 0.977 0.900 1.000 0.947 

RO 0.977 1.000 0.889 0.941 

SMOTE-ENN 

LR 0.977 0.900 1.000 0.947 

DVM 0.977 0.900 1.000 0.947 

KA 0.977 1.000 0.889 0.941 

RO 0.977 1.000 0.889 0.941 

Thyroid tıbbi veri kümesinden elde edilen sonuçlara göre, orijinal veri 

kümesi ve örnekleme yöntemleriyle dengeli hale getirilerek eğitilen 

veri kümesi deney sonuçları arasında ciddi farklar oluşmamıştır. Bu 
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veri kümesinde toplam örnek sayısının az olması ve Şekil 4’te 

görülebileceği gibi hem orijinal hem de örnekleme sonrası daha iyi 

ayrılabilir ve temiz gözlemlere sahip olduğundan tüm başarım 

değerlerinde yüksek sonuçlara ulaşılmıştır. Genel doğruluk ve F-

ölçüm değerleri baz alındığında diğer yöntemlere göre en başarılı 

yöntem SMOTE örnekleme yöntemi olmuştur. 

Bu çalışmada, makine öğrenmesi tabanlı en çok bilinen dört farklı 

sınıflandırma algoritması kullanılarak, üç adet tıbbi dengesiz ikili veri 

kümesi, sentetik yeniden örnekleme yöntemleri ile dengelenerek 

sınıflandırma yapılmış ve elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak 

analiz edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, orjinal veri kümesi ile yeniden 

örnekleme yöntemlerin çeşitli sınıflandırma algoritmaları üzerinde 

performanslarını analiz etmektir. Analiz için doğruluk, kesinlik, 

duyarlılık ve F-ölçüm performans değerlendirme ölçütleri 

kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara dayanarak, tıbbi veri kümelerin 

orijinal ya da dengesiz durumuna kıyasla yeniden örnekleme 

yöntemleri kullanılarak üretilen doğruluk, kesinlik ve duyarlılık 

değerlerinin harmonik ortalaması olan F-ölçüm değerlerinin 

yükseldiği gözlemlenmiş olup, kesinlik ve duyarlılık değerleri orijinal 

duruma göre daha dengeli hale gelmiştir. Ayrıca farklı SMOTE 

yöntemlerle örneklenen her veri kümesinde farklı yöntemlerin başarılı 

olduğu görülmüştür. Bunun nedeni tıbbi veri kümelerinde toplam 

örnek sayılarının farklı olması, gürültülü örnekler olması ve azınlıkta 

bulunan örnek sayısının toplam sayıya oranla az olması etkili 

olmuştur. Sınıflandırma algoritmaları arasında karşılaştırma 

yapıldığında, denegelenmiş tıbbi veri kümelerinde genelde Rassal 
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Orman algoritması daha başarılı olmuştur. Yapılan deneysel çalışma 

sonucunda, yeniden örnekleme yöntemleri ile suni örneklenen tıbbi 

veri kümelerin dengelendiği ve sınıflandırıcıların başarım değerlerini 

arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. 
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GİRİŞ 

Transformatörler, elektrik güç sistemlerinde enerjisi transferi için en 

önemli bileşenlerdendir. Transformatörleri korumanın kararlılığı ve 

güvenliği, sistemin çalışması ve devamlılığı çok için önemlidir. 

Transformatöre her enerji verildiğinde meydana gelen ani akımlar güç 

transformatörlerinin normal çalışması için son derece zararlıdır. Bu 

akımların büyüklüğü kısa devre akımına göre daha küçük olsa da, ani 

akımın frekansı ve süresi daha sıktır ve diğer arızalara kıyasla daha 

fazla olumsuz etkiye neden olur. 

Güç trafolarındaki arızaların en önemli sebeplerinde biri, 

elektrodinamik kuvvetlerden kaynaklanan salınımlar nedeniyle sargı 

iletkenlerinin yalıtımının zarar görmesidir. Aşırı akım ve nominal 

akım, yukarıda belirtilen kuvvetlerin meydana gelmesine neden 

olmaktadır. Bu nedenle transformatör bobinleri mekanik olarak 

birbirine bağlanarak korunmalıdır. Bu koruma amaçlı olan destek için 

yapısal kriter genellikle mümkün olan maksimum akım durumunda 

üretilen kuvvetlerdir (Adly A vd., 2000) 

Kısa devre sırasında geçici rejim durumunda meydana gelen aşırı 

akımlar, transformatörün tüm sargılarına zarar verebilecek kadar 

anormal elektromekanik kuvvetler uygularlar. Bu nedenle kısa devre 

kuvvetlerinin ve ortaya çıkan gerilmelerin tasarım aşamasında tahmin 

edilmesi önem taşımaktadır. Bu kuvvetler, üretici tarafından belirtilen 

aralıkta olmalıdır. Ani akımlar, anahtarlama işlemi sırasında 

transformatörden tekrar tekrar geçerler. Bu akımlar çok büyük 

genliktedirler ve büyük elektromekanik kuvvetlere yol açabilir. Ani 
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akım ile kısa devre akımı arasındaki fark, ani akımın birkaç saniye 

sürebilmesi, akışa devre akımının ise 10 ms'den daha kısa sürede 

bitmesidir (ANSYS, 2020). 

Ani akımlar transformatör nüvesinde düzensiz manyetik akılar 

meydana getirir. Çekirdeğin içindeki manyetik enerji materyal 

geçirgenliği açısından önem taşımaktadır. Çekirdeğin dışındaki yerel 

manyetik enerji, vektör manyetizasyon potansiyelinin ikinci dereceden 

bir fonksiyonu olarak temsil edilmektedir. Bilinmeyen vektör 

potansiyel değeri için bir çözüm Hopfield sinir ağı kullanılarak elde 

edilmiştir (Arabul ve Şenol, 2018). Elde edilen alan dağılımı, 

meydana gelen elektromanyetik kuvvetleri hesaplamak için 

kullanılmıştır.  

Faz dışı senkronizasyon (güç sistemi ile paralel transformatörün 

dezavantajı), yükseltici transformatörde dengesiz manyeto motor 

kuvvetine (mmf) de yol açabilir. Böyle bir durumda, sargılardaki 

eksenel kuvvetlerin, kısa devre durumunda karşılık gelen kuvvetlerin 

2-10 katı olabileceği hesaplanmıştır (Arabul ve Şenol, 2018). Burada 

trafonun koruması ve yalıtım malzemesi büyük rol oynamaktadır. 

Boylamsal diferansiyel koruma, ana korumanın bir parçası olarak, 

trafodaki iç arızayı ve dış arızayı etkin bir şekilde tanımlayabilir.  

Günümüzde, ani akımın tanımlanmasında yaygın olarak kullanılan üç 

algoritma vardır. Bunlar ikinci harmonik ayrım, ölü açı ayrımı ve 

dalga biçimi simetri ayrımıdır. Trafo kapasitesinin artması ve çekirdek 

malzemenin değişmesi nedeniyle, ani akımdaki ikinci harmonik içerik 
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azalacaktır. Uzun iletim hattı endüktansı ve dağıtılmış kapasitans, 

ikinci harmonik içeriğini artırabilir. Ölü açı ayrımı ve dalga biçimi 

simetri ayrımı, örnekleme frekansı için yüksek gereksinimlere sahiptir 

ve akım trafosunun doygunluğuna tabidir. Yukarıdaki 

algoritmalardaki eksiklikler göz önüne alındığında, birçok bilim insanı 

gelişmiş algoritmalar veya yeni algoritmalar önermiştir. 

Algoritmaların yüksek bir doğruluğu olmasına rağmen, dalgacık 

dönüşümü ağır bir hesaplamaya sahiptir ve temel işlevi seçerken 

zordur. Bu çalışmada Sonlu Elemanlar Yöntemi (SEY) ile ani akımlar 

ve kısa devre akımları analiz edilmiştir. Bu analizler için SEY’e 

dayanarak çözüm gerçekleştiren ANSYS@Maxwell tasarım ve 

simülasyon programı kullanılmıştır. 

Bu çalışmanın ana amacı, çekirdek tipi bir transformatörün 

sargılarında meydana gelen elektromanyetik kuvvetlerin üç boyutlu 

(3-D) olarak hesaplanmasıdır. Ani akım durumunda elde edilen 

sonuçlar daha sonra kısa devreli bir sargı ile ve normal çalışma 

koşullarında elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Böyle bir 

hesaplamadan önce, ani akım analiz edilerek temel denklemler 

türetilmiştir. 

1. TRANSFORMATÖRÜN ANİ AKIMLARI 

 

Giriş dalgalanma akımı veya açma dalgalanma akımı olarak da ifade 

edilen ani akım, güç sistemlerinde transformatörün devreye ilk 

alınmasında çekilen maksimum anlık giriş akımıdır. Bu akımlar giriş 

dalga formunun birkaç döngüsü boyunca sürebilir. Elektrik güç 
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transformatörü normal çalıştığında, çekirdekte oluşan manyetik akı, 

uygulanan gerilim ile karesel bir ilişkidedir. Ani akım, bir 

transformatörde, artık akı kararlı durum akısının anlık değeriyle 

eşleşmediğinde oluşur (Bimbhara B. S, 1995). Gerilim değeri aşağıda 

verildiği varsayıldığında: 

                       (1) 

 

Bu gerilim, transformatör iletim hattına ilk bağlandığı anda uygulanır, 

burada faz farkı , transformatörün iletim hattına bağlanma anında 

 gerilimini belirler. Şekil 1’de  = 0 ve  = ab'de gösterildiği gibi, 

bu gerilime karşılık gelen sabit durum akısı  = ac'dir. Kalan etki 

ihmal edildiğinde, bağlantı anında i0 ve  sıfırdır. Transformatörde, 

sabit durum akısının karşısında , serbest akı olarak adlandırılan akı 

 arasında aşağıdaki gibi bir bağlantı olur: 

                                (2) 

 

Sargı direnci ihmal edilirse, 'den kaynaklanan elektromanyetik 

enerji otomatik olarak azalamaz. Sonuç olarak, bu akının genliği ve 

işareti tanımlanmamış bir süre boyunca sabit kalır (Şekil 1'de noktalı 

çizgiler).  ve sinüzoidal  toplamı çekirdeği daha hızlı doyum 

noktasına ulaştırabilir. Bu durumda çekirdek mıknatıslanma akımı im 

orantılı olarak artar. 
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Şekil 1. Giriş Gerilimi-Akı Dalga Formu 

 

Aslında r1 sıfır değildir, 'den kaynaklanan elektromanyetik enerji 

r1'de azalır ve kademeli olarak sıfıra yönelir. Bunlar göz önünde 

bulundurularak denklem (1) aşağıdaki gibi yeniden yazılabilir: 

                                     (3) 

Burada,  = f(i0) çekirdek mıknatıslanmasının yapısına bağlıdır ve 

bu bağıntıyı belirlemek zordur. Devrenin doğrusal bir manyetik devre 

olduğu varsayılırsa: 

                       (4) 

 

Denklem (4)’te verilen  (1)’de yerine yazılırsa: 

                         (5)         

şeklinde yazılabilir. 

Diferansiyel denklem olan (5)'in sağ tarafı sinüzoidal bir fonksiyondur 

ve çözümü üstel bir geçici fonksiyon  ve kararlı durum sinüzoidal 

fonksiyon olan 'den oluşur: 

                      (6) 
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Diğer yandan, yüksüz bir transformatörde  90° geridedir, bu 

nedenle: 

 

             

 (7) 

geçici akının bileşeni ise: 

                  (8) 

t=0’da artık akı ( var ve şu şekilde ifade edilir: 

    

           

 

Denklemler yeniden yazılacak olursa: 

                              (9) 

 

Böylece aşağıdaki gibi olacak. 

 

          

 (10) 

 

Denklem (9)'da görüldüğü gibi, güç iletim hattına bağlantı anında en 

gerekli durumu elde etmek için  90° 'ye eşit ve  = 0 olmalıdır, 

bu nedenle: 

                  (11) 
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Bu durumda, transformatör güç hattına bağlandıktan hemen sonra, 

transformatörün akısı sabit duruma yaklaşacaktır ve geçici rejimi 

olmamaktadır. t = 0 anında  = 0 için daha kötü durum v1 = 0'dır. 

Ayrıca 'nin işareti 'nin işaretinin tersidir. 

Transformatörü güç hattına bağlama anında yüksüz akımın genliği, 

transformatörün kararlı durumunun akım genliğinin birkaç katı 

olabilir. Test edilen sonuçlar, B = 1.4 T için, Iomax/Iom oranının 50 ile 

80 arasında olduğunu ve daha büyük B için 120'ye meylettiğini 

göstermektedir. Veya I0 = %5Ir dikkate alındığında, trafo hatta 

bağlandıktan sonra yüksüz akım, nominal akımın 4 ile 6 katına 

ulaşabilir. r1<<wL1, geçici akım I0 yavaşça azaldığı için, örneğin 

bağlantının 1 sn'sini geçtikten sonra değeri normal durumun üç katı 

olur. Yüksek güç ve yüksek gerilim transformatörlerinde bu süre 20 

saniye ve daha fazla olma eğilimindedir (Dibarba vd., 1998). 

Transformatörün geçici ani akımları tehlikeli değildir ancak 

transformatörü elektrik güç hattından ayırabilir bu nedenle uygun bir 

koruma gereklidir (hyun vd., 2012). 

2. KISA DEVRE AKIMLARI 

 

Kısa devre akımı, transformatörün kısa devre eşdeğerinden şu şekilde 

elde edilebilir: 

                          

 (12) 

En kötü durum,  sıfıra eşit olduğunda ortaya çıkar: 
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                       (13) 

 

Kısa devre, nominal hat gerilimi uygulandığında meydana gelirse, o 

zaman: 

                        (14) 

rsc/Lsc = 0 varsayılırsa, isc azalmaz. Daha büyük oran için, isc daha hızlı 

azalır. Ani kısa devre yarım periyodu geçtikten sonra, isc'nin genliği, 

sabit durum kısa devre akımının iki katına çıkma eğilimindedir. Kısa 

devre süresi çok uzun olmasa da sargının sıcaklık artışı izolasyona 

zarar verebilir. Temel olarak, sıcaklık artışı 200 °C'yi geçmemelidir 

(Liv d., 2001). Sargı sıcaklığının 250 °C'ye ulaşma süresi şu şekilde 

ifade edilebilir (Lütfi vd Faridi, 2012): 

 

                     (15) 

Pratik uygulamalrda yukarıda belirtilen süre 20 saniyeyi geçmemelidir 

(Mittle vd., 1983). 

3. TRANSFORMATÖRÜN ELEKTROMEKANİK 
KUVVETLERİNİN HESAPLANMASI 

 

Transformatör sargılarına uygulanan kuvvetler, iki iç ve dış 

kuvvettlere ayrılır. İki sargının kaçak akılarının ve akımın etkileşimi iç 

kuvvetleri meydana getirir. Sızıntı akısının eksenel bileşeninin akım 

ile etkileşimi harici kuvvetleri oluşturur. 
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Daha kısa sürede trafo problemlerini çözmek için Sonlu Elemanlar 

Yöntemi (SEY) teknikleri uygulanmıştır (Özüpak vd., 2019). 

Değiştirilmiş T-Ω tekniği, 3 boyutlu geçici girdap akımını ve sargıya 

uygulanan elektromekanik kuvvetleri hesaplamak için kullanılmıştır. 

Bu teknikte, iletkenlik değerleri sabit kabul edilir ve manyetik iletken 

malzemeler doğrusal olarak alınır. Tekniğin en büyük avantajı, 

bilinmeyen değişkenlerin önemli ölçüde azaltılmasıdır. 

Elektromanyetik cihazlardaki alanları ve kuvvetleri simüle etmek için 

karmaşık bir SEY yöntemi kullanılmış ve manyeto-statik silindirik bir 

parçaya yüz kenarı SEY yöntemi uygulanmıştır. Bu analiz, kısa devre 

akımı nedeniyle sargıya uygulanan kuvvetleri belirlemek için trafo 

kaçak alanına uygulanmıştır (Özüpak ve Mamiş, 2019). Ayrıca, 15 

MVA trafodaki 2D kaçak manyetik alanlar ve kısa devre akım 

kuvvetleri de SEY yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Kısa devre 

kuvvetleri dc, temel ve iki frekans bileşenlerinden oluşur. Yukarıdaki 

hesaplamalarda, birincil ve ikincil sargıların Amper dönüşleri eşit 

kabul edilir, ancak zıt işaretlerle; sargılardaki doygunluk ve girdap 

akımları ihmal edilmiştir. Bilinmeyen vektör potansiyeli bahsedilen ağ 

kullanılarak elde edilmiştir [18].  

3.1. Elektromanyetik Kuvvet Hesaplaması İçin 
ANSYS@Maxwell Uygulaması 
 

SEY’e bağlı olarak ANSYS@Maxwell-3D yazılımı ile modellenen 

trafonun kuvvet hesaplamaları için simülasyonlar gerçekleştirilmiştir. 

Bu kuvvetler, Maxwell denklemlerinden elde edilir. Elektromanyetik 

kuvvet, Maxwell gerilim tensörünün yüzey integrali: 



 

 

34 MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR 

                                     (16) 

şeklindedir. 
 

Burada [Te], elektriksel Maxwell gerilim tensörüdür ve [Tm], manyetik 

Maxwell gerilim tensörüdür. Manyetik analiz, fiziksel ortamın 

oluşturulması, modelin mesh edilmesi, her bölgenin fiziksel 

özelliklerinin belirlenmesi, sınır koşullarının uygulanması, problemin 

çözülmesi ve sonuçların türetilmesi ile gerçekleştirilir. 

3.2.Transformatörün Üç Boyutlu SEY Modeli ve Analizi 
 

Analiz için Tablo 1'de verilen teknik özelliklere sahip bir güç trafosu 

kullanılmıştır. Hesaplamalar, tepe akıma karşılık gelen durumda 

yoğunlaşmıştır. Hem kısa devre hem de ani akım durumunda Amper-

Sarım değerinin normal değerin 20 katına eşit olduğu varsayılmıştır. 

Ancak ikincil Amper-Sarımın birincil Amper-Sarıma eşit ve zıt 

olduğu varsayılmıştır. Ani akım durumu için ise sıfıra eşit olduğu 

varsayılmıştır.  

Tablo 1. Modellenen Transformatörün Özelikleri 

 

Parametre 

 

Değer 

Nominal Güç 15.000 kVA 

Primer Voltajı  33000 V 

Sekonder Voltajı  11000V 

Çekirdek Kayıpları 12500 W 

Bakır Kaybı 97000 W 

Frekans 50 Hz 

Çekirdek Materyali M125-027S 

 

Modellenen çekirdek tipi transformatörün sonlu eleman modeli Şekil 

2’de gösterilmektedir. Şekil 2’de, trafo bileşenlerinin ağ modellemesi 
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sunulmuştur. Şekil 3’te ise transformatörün nüve laminasyonlarının 

mıknatıslanma karakteristiği gösterilmektedir.  

 

 

Şekil 2. SEY İle Modellenen Transformatör 

 

Şekil 3. Transformatörün Mesh Modeli 
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Şekil 4. Nüve Materyalinin B-H Eğrisi 
 

Ani akım ve kısa devre akımından kaynaklanan maksimum 

kuvvetlerin hesaplanması önerildiğinden ve 50 Hz'ye eşit frekanstaki 

B alanı ve uyarma aynı fazda olduğundan, sorunun statik analizi 

yeterlidir. Problemin doğrusal olmayan çözümünün yakınsaklığı kısa 

devre durumundan kaynaklanmaktadır. Şekil 5’te kısa devre akımı 

altında transformatörde meydana gelen akı dağılımın gösterilmiştir. 

Şekil 6 ve 7’de, bobinler kısa devre olduğunda tek fazlı 

transformatörün bobinleri üzerindeki kuvvet dağılımı sunulmuştur.  

 

Şekil 5. Kısa Devre Akımında Manyetik Akının Dağılımı 
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Şekil 6. Kısa Devre Akımında Manyetik Akının Vektörel Dağılımı 

 

Şekil 7. Kısa Devre Akımında Manyetik Alan Şiddeti 
 

 

Şekil 8. Kısa Devrede Sargılardaki Akım Yoğunluğu Dağılımı 
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Şekil 9. Kısa Devrede Sargılardaki Hacimsel Elektromanyetik Zorlanmalar 
 

 

Şekil 10. Kısa Devrede Sargılardaki Yüzeysel Elektromanyetik Zorlanmalar 

 

Şekil 11-12, benzer durumda sargının yüksekliğine karşı eksenel ve 

radyal kuvvetleri göstermektedir. Bu sonuçlar, radyal kuvvetlerin 

sarım yüksekliğinin ortasına yakın maksimum değere sahip olduğunu 

göstermektedir. Bu kuvvetler, sargıları dış kısma itme eğilimindedir. 

Ayrıca üst ve alt kısımlardaki eksenel kuvvetler tepe değerlerine 

sahiptir. Bu kuvvetler, sarımın yüksekliğini azaltan yönde etki eder. 
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Bu gibi durumlarda, sarım üzerine uygulanan radyal kuvvetler eksenel 

kuvvetlerden çok büyüktür. 

 

 

Şekil 11. Kısa Devre Akımındaki YG Radyal Kuvvetlerin Genliği 

 

Şekil 12. Kısa Devre Akımındaki YG Eksenel Kuvvetlerin Genliği 

 

Ani akım nedeniyle transformatörde meydana gelen manyetik akı 

dağılımı Şekil 13’te gösterilmiştir. Şekil 14’te, akı yoğunluğu 

dağılımının vektör formu ve Şekil 15’ise ani akımlara bağlı olarak 

sargı üzerindeki kuvvet dağılımı sunulmuştur.  
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Şekil 13. Ani Akım Nedeniyle Transformatörde Meydana Gelen Manyetik Akı 
Dağılımı  

 

 

Şekil 14. Ani Akım Nedeniyle Transformatörde Meydana Gelen Manyetik Akının 
Vektörel Dağılımı  
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Şekil 15. Ani Akımlara Bağlı Olarak Sargı Üzerindeki Kuvvet Dağılımı 
 

 

Şekil 16. Ani Akımlara Bağlı Olarak Sargı Üzerindeki Kuvvetlerin Genlikleri 
 

Ani akıma bağlı olarak radyal kuvvetler kısa devre durumunda radyal 

kuvvetler kadar büyük olmuştur. Ayrıca, ani akımdan kaynaklanan 

eksenel kuvvetler, kısa devre durumunda karşılık gelen kuvvetlerin 

büyük olmuştur. 
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Transformatör güç hattına bağlandığında, ani akımlar kısa devre 

nedeniyle meydana gelen kuvvetler kadar büyük kuvvetler üretir ve 

sargılara zarar verebilir. Nedeni elektromekanik gerilmelerin daha sık 

ve daha uzun süre uygulanmasıdır. Bu hasarlar büyük ölçüde 

izolasyon mukavemetinin azalması şeklinde olup, izolasyon 

malzemelerinde sargı ve iletkenlerinde aşınma gibi büyük zararlar 

verebilir. 

SONUÇLAR 
 

Çekirdek tipi bir transformatörün üç boyutlu sonlu eleman analizi 

yapılmıştır. Sargılarda, anma kısa devre akımına benzer maksimum 

ani akım değerine sahip elektromekanik kuvvetler belirlenmiştir. 

Çekirdeğin gerçek manyetizasyon özelliği kullanılmış daha doğru 

sonuçlar elde edilmiştir. Hem kısa devre hem de ani akım, trafo sargısı 

üzerinde önemli kuvvetler oluşturabilir Transformatörün güç hattına 

bağlanması, kısa devre akımından kaynaklanan kuvvet kadar büyük 

kuvvetler üretir ve bu nedenle sargılara zarar verebilir. Bunun nedeni, 

ani akım nedeniyle daha sık elektromekanik gerilmeler ve daha uzun 

süredir. 

Ani akımlarından kaynaklanan eksenel kuvvetler, kısa devre akımı 

tarafından üretilenlerden daha büyüktür. Ani akım gibi dengesiz 

uyarma koşulları altında kuvvet hesaplaması, yüksek doygunluk 

durumlarında saha hesaplamasında basitleştirme yapılırsa yanlış 

sonuçlara yol açabilir. 
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GİRİŞ 

Transformatörler, elektrik güç sistemlerinde enerjisi transferi için en 

önemli bileşenlerdendir. Transformatörleri korumanın kararlılığı ve 

güvenliği, sistemin çalışması ve devamlılığı çok için önemlidir.  

Transformatörlerin elektromanyetik-hesaplanması ve analizi için yıllar 

boyunca sayısal ve analitik yöntemler geliştirilmiştir (Zheng T vd., 

2015). Transformatörün karmaşık yapısı nedeniyle hızlı ve doğru 

hesaplamalar geliştirilmiş yöntemlerin sahip olduğu önemli-

avantajlardır. Analitik yöntemlerdeki eksikliklerden dolayı, bilgisayar 

ve yazılım teknolojisindeki ilerlemeler sayesinde elektromanyetik 

problemlerin çözümü için sayısal yöntemlere yönelme artmış ve bu 

yöntemlerin geliştirilmesi sağlanmıştır. Günümüzde birçok sayısal 

analizi yöntemi mevcuttur. Bunların en önemli şunlardır (Atabak, Ires 

N, 2015): 

➢ Sonlu-Elemanlar Yöntemi  

➢ Sonlu-Fark Yöntemi  

➢ Sınırlı Eleman-Yöntemi  

➢ Manyetik Eşdeğer-Devre-Yöntemi  

➢ Nokta Yansıtma-Yöntemi  

➢ Sonlu Hacimler Yöntemi 
 

Manyeto-statik-problemlerin çözümü için sayısal yöntemler arasında 

en popüler-yöntem olan Sonlu Elemanlar-Yöntemi (SEY) tercih-

edilmektedir. SEY, çoklu fizik problemlerinde birçok disiplinde 

(elektromanyetik, manyeto-statik, ısı iletimi, katı ve yapısal-mekanik, 

akışkan dinamiği ve akustik-gibi) diferansiyel-denklemlerin çözümü 
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için sayısal-bir-tekniktir. SEY’in temel amacı diferansiyel-

denklemlerle çözümü-karmaşık olan fiziksel problemin-yerine geçen 

ve denklemleri-doğrusal sistemde daha kolay çözülebilen-bir dizi alt 

problemlere-bölünmesidir (Barbisio E vd., 2004).  

Son işlem basamağındaki analitik yaklaşımlar ile nümerik yöntemler 

analizlerden istenilen sonuçları-elde etmek için birleştirilmelidir. 

Transformatörlerin elektromanyetik alan analizleri gerçekleştirmek 

amacıyla geliştirilen yöntemlerin çoğu normal çalışma şartları altında 

kullanılmaktadır. Bu sebeple, normal çalışma koşullarında kabul 

edilen bazı basitleştirmeler dengesiz yüklerde geçerli-olmayacaktır. 

Dağıtım transformatörlerinde dengesiz bir gerilim durumunda 

meydana gelebilecek önemli durumlarda biri, nüve üzerinde 

asimetrik-aşırı ısınma noktaların meydana gelmesidir. Bundan dolayı, 

transformatörlerin çalışma performanslarını detaylı bir şekilde analiz 

edebilmek için dengesiz gerilim koşullarında trafonun metal 

kısımlarında meydana gelen nüve kayıpları, sargı kayıpları ve kaçak 

akıların neden olduğu girdap akım kayıplarının hesaplanması 

gerekmektedir. Bu çalışmanın önemli amaçlarından biri bu kayıpların 

gerçeğe yakın bir doğrulukta hesaplanması amacıyla uygun 

yöntemlerin geliştirilmesidir. Transformatörlerin termal alan 

analizinin hesaplanması-için bir döngüdeki ortalama-güç kaybı 

gereklidir. Hesaplamadan elde edilen sonuçlar trafonun termal alan 

analizinde-kullanılır. Bu sebeple, bu tez çalışmasında dengesiz 

çalışma koşullarında trafonun nüvesinde oluşan kayıpları tahmin 

edebilmek için geleneksel-kayıp hesaplama-yöntemlerini adapte 

etmek-amacıyla bazı yöntemler-önerilmektedir. Bunun için 2D  (iki 
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boyutlu) ve 3D (üç boyutlu) Sonlu Elemanlar Yöntemi (SEY), 

transformatörlerin-modellenmesinde kullanılacaktır. Elektrik 

makinelerinin tasarımı için kullanılan SEY yazılım paket 

programlarının-kullanılmasının avantajları aşağıda verildiği gibi 

özetlenebilir: 
 

➢ Analizlerde; uygulamada görülemeyen fakat teorik olarak 

bilinen ayrıntıların görülebilir duruma-getirilebilmesi.  

➢ Tasarımda; prototipi-tasarlamadan önce pratikteki-modelleme, 

pazarlama-süresinin ve maliyetlerin-azaltılabilmesi.  

➢ Optimizasyonda; tasarlanan-cihazların veriminin ve 

performansının-geliştirilebilmesine yardımcı-olması.  

➢ Manyetik alan gibi anlaşılması zor olan konuların görsel hale 

getirilerek eğitimi kolay hale getirmesidir.  
 

Bu-çalışmada, dengeli çalışma koşullarındaki transformatörlerin 

bileşenlerini program ortamında modellemek, elektrik ve manyetik 

devrelerini-birleştirmek için genel yaklaşımlar-açıklanmıştır. Daha 

sonra sonlu elemanlar yöntemini dayanan program kullanılarak 

transformatörün kayıplarının hesaplaması ve bu kayıpların-

hesaplanmasındaki zorluklar üzerinde durulmuştur.  

1. TRANSFORMATÖRLERİN NÜMERİK MODELLEMESİ 

 

1.1. Sonlu-Elemanlar-Yöntemi 

SEY’in temel-mantığı, çözümü gerçekleştirilecek olan yapıyı sonlu 

sayıda elemana bölerek ve bu elemanları düğümler (mesh) vasıtası ile 

birbirlerine bağlayarak yaklaşık çözümler elde etmektir. Bu yöntem 
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ile karmaşık mühendislik problemleri basite indirgenerek kontrol 

edilebilir parçalarla çözüm gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, bu 

yöntem mühendislik uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Manyetik-alan her sonlu elemanında kolay bir fonksiyon aracılığıyla 

tahmin edilir. Elektromanyetik alan denklemlerinin çözümü için SEY 

tercih edilen güçlü bir yöntemdir. Bu yöntem son yıllarda, 

transformatörlerin modellemesi ve analizi için yaygın olarak-

kullanılmaktadır. SEY, nüve-kayıpları, mıknatıslanma-akımı, kaçak 

akı kayıpları, kaçak-reaktansı, lumped modeli ve elektromanyetik 

kuvvetlerin-hesaplanması amacıyla kullanılmaktadır (Özüpak Y, 

Mamiş, M. S., 2019). Ancak, bu yöntem ile modelleme, analiz ve 

çözüm gerçekleştirmek için hem çok iyi bir bilgisayara hem de 

analizler için uzun bir zamana ihtiyaç var. Bu sebeple, bu yöntem 

daha çok araştırma ve doğrulama-çalışmaları için kullanılmaktadır. 

Genel olarak transformatörler üç boyutlu ve karmaşık bir geometrik-

yapıya sahiptir. Bundan dolayı tasarım aşamasındaki transformatör 

modelinin bazı analizler için basitleştirilmesi-kabul edilebilir. 

İzolasyon parçaları güç transformatörlerinin manyetik modellemesi 

için hava boşluğu-olarak kabul edilebilir. Bu metallere ait manyetik 

özellikler pratikte kullanılan-değerler gibi-olmalıdır. Ayrıca, 

transformatörün istenilen bileşenlerinin detaylı olarak 

modellenebilmesi pratikte tasarlandığı gibi olması mümkün değildir. 

Tasarımda amaçlanan değerler simülasyon şartlarına göre uygun hale 

getirilmelidir. Aşağıda SEY’in avantajları verilmiştir (Özüpak Y, 

Mamiş, M. S., 2019): 
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➢ SEY ile kararlı ve doğru çözümlerin gerçekleştirilmesi 

➢ Girdap akımlarını ve nonlineer problemleri doğru bir şekilde 

hesaplaması ve analiz etmesi.  

➢ Doğal-sınır koşullarının fonksiyonel-formülasyonlarla örtük-

olmasıdır.  

Bu çalışmada transformatörleri modellemek için Sonlu Elemanlar 

Yöntemi dayanarak çözüm gerçekleştiren ANSYS@MAXWELL 

programı kullanılmaktadır. 

1.2. Bileşenlerin Sınır Şartlarının Belirlenmesi 

Sonlu elemanlar-yöntemi analiz için kullanıldığında analizi yapılacak 

olan bileşenin sınır koşullarının doğru belirlenmesi önemli 

parametrelerden biridir. Bu konuda DIRICHLET ve NEUMAN sınır 

koşulları problemin boyutunu önemli ölçüde küçültmek için uygun bir 

biçimde uygulanmalıdır. Bundan dolayı sorunu tanımlamak etkili ve 

doğru bir çözüme kavuşturmak için sınır şartlarını analize uygun ve 

doğru bir biçimde belirlenmelidir. Burada iki sınır şartı önem arz 

etmektedir. Bunlar sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

DIRICHLET-Sınır Koşulu  

Vektör-potansiyelin-değeri, tasarlanan modelin sınırında-tanımlanır.  

A= A0     (1) 

DIRICHLET sınır koşulu homojen değildir. Bu nedenle, çözüm 

yapılırken z-yönünde akıda herhangi bir varyasyon olmadığı kabul 

edilmektedir. İki sınır arasında-öngörülen bir akı için aşağıda verilen 

eşitlik kullanılmaktadır.  
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∅=∫𝐵.𝑑𝑠=∮𝐴.𝑑𝑙=(𝐴2−𝐴1)                                                (2)  

Burada L iki sınırın birbirine olan mesafesini ifade etmektedir. 

NEUMAN-Sınır Koşulu  
NEUMAN sınır koşulu, A‘nın normal türevini sınır boyunca belirtir. 

En çok kullanılan yöntem aşağıda verilen alanın-sınıra dik homojen 

şeklidir. 

                                            (3) 

Açık-Sınır Koşulu  

Sınırsız bir çözüm aralığını tahmin etmek amacıyla bu sınır koşulu 

kullanılabilir (S. V. Kulkarni, S. A. Khaparde, 2004). Bu sınır koşulu 

aşağıda verildiği gibidir. 

                                            (4) 

Bu eşitlikte C bir sabittir. (değeri 1’dir genel olarak)  R0 Çözelti-

bölgesinin dış-yarıçapıdır (metre). 

 

2. ANSYS@MAXWELL Programı  

MAXWELL-programı, ANSYS yazılım paket programının bir alt 

programıdır. ANSYS@MAXWELL, elektromekanik ve 

elektromanyetik bileşenlerin performansını sanal ortamda tahmin 

etmek için kullanılan simülasyon ve yazılım programıdır. DC 

Manyetik, AC manyetik, geçici rejim ve elektrik alan gibi dört tane 

çözücü tipi içeren yazılım programıdır. Bu çözücü modülleri hem 
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zaman düzleminde hem de frekans düzleminde problemleri çözmek 

amacıyla tasarlanmışlardır. Tasarlanan her modelin düşük frekanslı 

bileşenlerin elektromanyetik veya elektrik davranışın-hesaplamak için 

Üç boyutlu-3D ve iki boyutlu-2D SEY’i ve uyarlanabilen otomatik 

çözüm ağı yöntemleri kullanmaktadır. ANSYS@MAXWELL-3D 

yazılım programı ile tork, kondansatör, bobin, direnç ve empedans 

gibi bütün elektromanyetik alan parametrelerinin çözümü için 

kullanılabilir. Ayrıca, elektromanyetik alanları 3D olarak 

görselleştirmek, bunların durum uzay modellerini oluşturmak ve bu 

modellerin optimize tasarımlarını çözmek için kullanılabilir.  

2.1. Maxwell Denklemlerinin-Diferansiyel Şekli 

Maxwell denklemleri, zamanla değişiklik göstere elektromanyetik 

alanlar için aşağıda verildiği gibi-yazılabilir; 

Faraday-İndüksiyon Kanunu:         

 xE= -                 (5) 

Gauss-Alan Kanunu:                       

              (6) 

Amper-Akım Kanunu:                     

               (7) 

Gauss-Elektrik Alan-Kanunu:          
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               (8) 

şeklindedir. Burada;  

E elektrik-alan şiddetini (Volt/metre), D elektrik-akı yoğunluğunu 

(Coulomb/m2), H Manyetik-alan şiddetini (Amper /metre), B 

manyetik-akı yoğunluğunu (Weber/m2), J elektrik-akım yoğunluğunu 

(Amper/m2) ρ ise hacimsel-elektrik yükünü yoğunluğunu ifade 

etmektedir.  

Yukarıda verilen değerler vektörel-büyüklüklerdir. Bu eşitlikler ile 

manyetik alanın zaman bağlı olarak elektrik alan oluşturduğu ve 

elektrik alanında zamanla bir manyetik alan oluşturdu ifade 

edilmektedir.  

2.2. Transformatörün Geometrisi ve-Simetrisi 

Transformatörler genel olarak üç boyutlu bir yapıya sahiptirler. 

Tasarım aşamasında da genel olarak 3D tasarlanırlar. Bu sebeple, 

doğru ve gerçeğe yakın bir simülasyon ve analiz için transformatörün 

3D modeli gerekmektedir. Simülasyonun amacına bağlı olarak 

tasarlanan modelin parametreleri dikkate alınır.  Tasarlanan 3D 

modelin analiz süresi çok uzun olmaktadır. Bu süreyi azaltmak için 

transformatör modelinin simülasyon programının izin verdiği simetri 

özelliğinin kullanılması önemli ve faydalı bir yöntemdir. Modelin 

simetrisi gerçek-model geometrisinin bir kısmını-modellemek için 

normal ve paralel-sınır koşulları ayarlanarak uygulanır. Şekil 1 ve 

Şekil 2’de uygulanan simetri özelliğine bağlı olarak farklı 
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transformatör modelleri sunulmuştur. Analiz süresini kısaltmanın 

diğer bir yöntemi ise transformatör modelinin mesh sayısını önemli 

ölçüde azaltmak için modeli 2D olarak tasarlayıp analiz etmektir. 

Fakat bazı durumlarda 3D Model doğru sonuçlar için çok önemlidir. 

Aksiyel ve düzlemsel olarak 2D model örnekleri Şekil 3 ve Şekil 4’de 

verilmiştir. 

 

 

Şekil 1. Üç bacaklı ve üç fazlı transformatör-modelinin 1/4 simetrisi 

 

Şekil 2. Üç bacaklı ve üç fazlı transformatör-modelinin 1/2 simetrisi 
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Şekil 3. Transformatörün 3D tam modeli 

 

 

Şekil 4. Transformatörüm-2D modeli 

2.3. Transformatörün Nüve Modeli  

Manyetik nüve transformatörlerin en önemli-bileşenlerinden biridir. 

Sargılar arasında meydana gelen akı bağı nüve tarafından- düşük 

relüktanslı-kapalı manyetik bir devre ile iletilmektedir. Nüve 

laminasyonları yönlendirilmiş silisli saclardan meydana gelmektedir. 

Transformatörün nüvesinde kullanılan manyetik materyaller, 

diyamanyetik-malzemeler, paramanyetik-malzemeler ve 

ferromanyetik malzemeler olarak üç farklı gruba ayrılmaktadır. Güç 

transformatörlerinde nüvesinde yaygın olarak kullanılan 

ferromanyetik malzemelerin dış manyetik alandaki duyarlılıkları 
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yüksektir. Bu malzemelerin önemli bir manyetik özelliğe de histerezis 

eğrisidir. Bu eğri mıknatıslanma kuvveti (H) ile indüklenen-manyetik 

akı yoğunluğu (B) arasındaki-ilişkiyi ifade etmektedir. Manyetik bir 

malzemenin-özellikleri, B-H eğrisi (histerezis eğrisi) ve Lambda-I 

eğrisi (transformatör nüvesindeki toplam akı lambda olarak 

adlandırılmaktadır) ile belirlenmektedir. Nüve kaybı genel anlamda iki 

kısımdan ibarettir. Bunların birincisi histerezis eğrisi alanına bağlı 

olarak-değişen histerezis-kaybıdır, diğeri ise laminasyon 

malzemesinin kalınlığına-bağlı olan girdap-akımı kaybıdır. Nüve 

laminasyon sac kalınlığının yaklaşık 0,3 mm veya daha ince silisli sac 

laminasyonu ile dizildiği daha önceki bölümde açıklanmıştı. Modern 

güç transformatörlerinde nüve malzemesi olarak yönlendirilmiş silisli 

saclar kullanıldığından bu transformatörler daha iyi bir manyetik 

özelliğe sahiptirler. Transformatör geometrisi çok karmaşık 

olduğundan çok mesh uygulanması gerektirmektedir. Bu durum, bu 

karmaşık yapıların sonlu elemanlar yöntemiyle analizini zor 

kılmaktadır. Bu nedenle, modellerin analizinde nüve yapısını 

basitleştirmek ve analizi kolaylaştırmak için bazı yöntemler-

mevcuttur. Bunların birincisi, nüvenin deri-kalınlığı, laminasyon-

kalınlığına göre daha büyük olduğundan girdap-akımları etkisi akı-

yoğunluğu dağılımlarına göre-ihmal edilebilir. Bir diğeri ise modern 

güç ve dağıtım transformatörlerinin çoğunlukla birkaç basamakta 

adım-lap nüve sacları ile yapılmış-olmasıdır. Bacakların ve 

boyundurukların birleştirildiği noktaya bağlantı noktası olarak 

adlandırılmaktadır.  
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Şekil 5’te 3 fazlı ve 3 bacaklı bir transformatör modelinin nüvesi 

verilmiştir. Bacakların her biri üst ve alt boyunduruklarda 

birleştirirler. Nüve manyetik devresini bu şekilde tamamlamaktadır. 

Sargılara sinüzoidal gerilim uygulandığı için bacaklardan akan akı da 

sinüzoidal-olmaktadır. Dengeli yük dağılımı durumunda, bacaklardaki 

akılar eşit olur ve simetriden dolayı faz açıları da 120° olur. Bu durum 

alt ve üst boyunduruklardaki-akıların birbirini elimine etmesine sebep 

olur. Akının yüksek relüktanslı hava boşluğundan geçip tekrar nüveye 

gelmesi dengesiz gerilim durumunda olmaktadır.  

 

Şekil 5. Üç fazlı ve üç bacaklı bir transformatör modelinin nüvesi 

Nüve malzemesinin iletkenliği-sıfır olarak ayarlanır. Önceden de 

belirtildiği üzere girdap akımının oluşturduğu etkisi dikkate 

alınmamaktadır. Nüve tasarımda kullanılan malzemenin geçirgenlik-

tensöru aşağıdaki gibi olmaktadır: 

                                          (9) 
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Her-yön için farklı-olan bir B-H eğrisi ile geçirgenlik belirlenebilir. 

Malzemenin aşırı doygunluk durumunda histerezis etkisi de ihmal-

edilebilir. ANSYS@MAXWELL simülasyon programında nüve 

kaybının hesaplanması için işlem bittikten sonraki basamakta 

histerezis etkisi de göz önünde bulundurularak nüve kayıpları 

hesaplanır. 

2.4. Transformatörün Sargı-Modeli  

Uygulamalar için çok dönüşlü iletkenleri barındıran sargılar ile 

gerçekleştirilmiştir. Bobinler için katmanlı ve disk sargı-yöntemi 

olmak üzere iki çeşit sargı tipi-kullanılmaktadır. Şekil 6’da verildiği 

gibi bu sargı tiplerinin ikisinde de bobinler-silindirik yapıdadır ve 

kesitleri-dikdörtgen şeklindedir. Uygulama şekline bağlı olarak 

bobinlerin her birisinin kendine göre avantajları mevcuttur. Bu 

sargıların tercih edilmesinde bazı önemli faktörler dikkate 

alınmaktadır. Bunlar kısa devre durumundaki mekanik dayanıklılık, 

yıldırım darbesi gibi ani aşırı yüksek gerilime karşı dayanma 

kabiliyeti, soğutma-kolaylığı ve ekonomik-tasarım gibi faktörlerdir. 

Sargı iletkeninin kesit-alanı, girdap akımlarının neden olduğu 

düzensiz akım yoğunluğunun-dağılımını-önlemek amacıyla 

tasarlanmaktadır. Ancak, bu çalışmada-frekans aralığı-nedeniyle, 

sargının bütün kesitinde akım yoğunluğu homojen-bir dağılıma 

sahiptir ve girdap-akımları kaçak akı dağılımını-etkilememektedir. 

Bundan dolayı, ANSYS@MAXWELL programı uygulamalarında-

sargılar, akım yoğunluğunun-homojen bir dağılım göstermesi 

amacıyla katı silindirik-bir nesne olarak-tasarlanır.  
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Şekil 6. Tasarlanan sargı modelleri 

İzole edilmiş dikdörtgen-kesitli bakır iletkenler güç-transformatörlerin 

sargılarında kullanılır. Girdap akım-kayıplarını azaltmak için 

iletkenler genel olarak küçük çaplı iletkenler-haline 

dönüştürülmektedir. Transformatör-sargılarında paralel iletken-

kullanıldığında, meydana gelen kaçak akıdan dolayı indüklenen 

gerilimi-yok etmek amacıyla sargı boyunca yer alan-iletkenler 

çaprazlama-edilmelidir. Eğer iletkenler transpoze edilmezse, 

indüklenen gerilimler dairesel akımlar-oluşturarak ekstra-kayıplara 

neden-olurlar. 

3. MODELİN ELEKTROMANYETİK-HESAPLAMALARI  

3.1. Nüve Kayıpları  

Nüve kayıplarının-hesaplanması transformatörlerin tasarım sürecinin 

en zor işlemlerden-biridir. Bu durumun birinci sebebi nüve kayıpları 

ile manyetik akı yoğunluğu-arasındaki karmaşık ilişkidir. Başka bir 

sebebi de manyetik akı yoğunluğunun sabit olmayıp akı dağılımının-
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zamanla değişkenlik-göstermesidir. Transformatörün nüvesinde 

kullanılan malzemenin özellikleri manyetik akı yoğunluğunun dalga-

formu ile oluşan kayıplar-arasındaki bağıntıyı belirler. Nüvenin 

nonlineer davranışı ve üç boyutlu karmaşık geometrisinden dolayı 

nüve kayıplarının detaylı-hesaplanması için bir sayısal-yöntem 

gereklidir. Bu-çalışmada kullandığımız nüvenin 50 Hz frekanstaki B-

H ve B-P eğrisi Şekil 7 ve Şekil 8’de sunulmuştur. Modellemede ve 

tasarımda kullanılan nüve levhalarına ait teknik bilgiler ve değerler 

Şekil 9’da verilmiştir. 

 

Şekil 7. Nüve materyaline ait B-H eğrisi 

 

Şekil 8. Nüve materyaline ait B-P eğrisi 
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B-P ve B-H eğrilerinde asıl eğrileri kırmızı renk ile gösterilmiştir. 

Diğer eğriler regresyon eğrileridir. 

 

Şekil 9. Tasarımda kullanılan nüve levhalarına ait bilgiler 

 

Nüve kayıplarını hesaplamak ve meydana gelebilecek beklenmeyen 

durumlar için sayısal bir hesaplama yöntemi-gerekmektedir. 

Manyetik-malzemelerin kayıp mekanizmaları-oldukça karmaşıktır. 

Bundan dolayı SEY analizi kullanılarak transformatör kayıplarının 

doğrudan hesaplanması-mümkün değildir. Bu sebeple, kayıpların 

hesaplaması iki adımda gerçekleştirilebilir. Birinci adımda, nonlineer 

SEY modellemesi kullanılarak nüvedeki manyetik akı yoğunluğunun 

dalga şekli elde-edilir. İkinci adımda ise akı yoğunluğuna-bağlı olarak 

nüvedeki her bir bölüm için kayıplar-elde edilir. Toplam-kayıplar, 

nüvenin bütün-hacmi boyunca meydana gelen kayıpların birleşimi ile 

elde-edilir. SEY ile nüve kayıpları aşağıdaki adımlar izlenerek 

hesaplanır: 

➢ Nüvenin tüm hacminde sonlu sayıda nokta-tanımlanır. 

Tanımlanan noktalar-düğüm noktaları-olarak isimlendirilir.  

➢ Düğümlerin her birisindeki akı yoğunluğu-değeri, 

belirlenmesi-gereken bir değişken olarak-gösterilir.  
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➢ Mevcut-bölge, elemanlar-olarak isimlendirilen sonlu-sayıdaki 

alt bölgelere ayrılır. Bu elemanlar-ortak düğüm noktalarında-

birbirlerine bağlanır ve birleşerek-bölgenin şeklini meydana 

getirirler.  

➢ Elemanların her birisindeki akı, düğüm-akıları kullanılarak-

tanımlanan bir polinom ile gösterilir. Elemanların her birisi 

için farklı bir polinom-tanımlanır ve elemanlara-ait polinomlar 

eleman-sınırlarında süreklilik sağlayacak-şekilde seçilir. 

Düğüm-değerleri akı yoğunluğu-dağılımını en doğru biçimde-

sağlayacak şekilde-hesaplanır. Oluşan matrise-ait çözüm 

vektörü polinomların-katsayılarını içermektedir. Cebirsel 

denklemlerin-çözüm vektörü-ise düğüm akı-yoğunluğunu 

belirler.  

➢ Elde edilen-tüm veriler aşağıda verilen eşitlikler-kullanılarak, 

demir kaybının nihai-sonucu bulunur.  

   (10) 

Pt olarak tanımlanan laminasyonlu çelik nüve kayıpları, üç bileşenden 

meydana gelmektedir. Bunlar, statik histerezis-kayıpları (Ph), klasik 

girdap-akım kayıpları (Pe) ve-aşırı girdap-akımı (Pexc) kayıplarıdır.  

                                         (11) 

Histerezis-döngüsünün alanı histerezis-kaybını ifade etmektedir. Bu 

kayıplar, ferromanyetik malzemelerin-manyetik yapısının 

mikroskobik-ölçekli davranışlarından-kaynaklanmaktadır. Histerezis-
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enerji kaybı (Ph), manyetik akı yoğunluğuna-bağlı olarak 

değişmektedir. Farklı model ve-algoritmalar ile histerezis eğrisi elde 

edilmekte ve statik histerezis-kayıpları hesaplanmaktadır. Simetrik-

statik histerezis-döngüleri için, maksimum akı-yoğunluğu ile 

histerezis kaybı-arasındaki ilişki (Ph), aşağıda verilen eşitlikler ile 

ifade edilebilir: 

                                        

(12) 

                                   (13) 

Burada,  maksimum akı-yoğunluğunu, , a, b ve c sabit 

katsayıları ve f ise frekansı tanımlamaktadır. Ana döngüdeki manyetik 

akı yoğunluğunun maksimum manyetik akı yoğunluğundan-daha 

yüksek olduğu-bölgelerde, histerezis döngü-eğrisi ters yönde-

çevrilebilir. Bu sebeple, döngü alanı o bölge için sıfır kabul edilir. 

İletkendeki-manyetik akı-değişimi, akış yönünde girdap-akımlarının 

indüklenmesine-neden olur. Bu akımlar lamine-çeliklerde omik 

kayıpları-oluşturur. Burada frekans-aralığı, anlık klasik girdap-akım 

kaybı için aşağıdaki şekilde-hesaplanabilir: 

                                         (14) 

Bu eşitlikte σ iletkenlik, d lamine çelik kalınlı ve ρ, lamine çeliğin 

yoğunluğudur. Nüvenin toplam kayıpları, histerezis ve klasik girdap-

akımları kayıplarının-toplamından daha büyüktür. Kayıplardaki bu 
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fark aşırı-kayıplardan kaynaklanmaktadır. Bu-aşırı kayıplar da 

değişken-manyetik akı nedeniyle meydana gelen girdap-akımlarından 

kaynaklanır. Bu konuda BERTOTTININ-kayıplar ile ilgili istatistik-

teorisine dayanarak ani aşırı güç kaybı aşağıdaki eşitlik ile 

açıklanabilir [43]: 

                                         (15) 

Burada  aşırı kayıp-katsayısıdır. Bu sebeple, rastgele akı 

yoğunluğunun-dalga şekli ile toplam-güç kaybı elde edilebilir. 

 

                        (16) 

 

Histerezis-ve aşırı-kayıpların katsayılarını hesaplamak-için gerekli 

olan veriler-genellikle çelik imalatçıları-bilgi-formunda 

bulunmaktadır. Ayrıca bu-veriler gerektiğinde-kolayca ölçülebilir. 

Sinüzoidal-akı yoğunluğu dalga-formu için toplam-kayıp Psin ifadesi 

ile elde-edilebilmektedir: 

   

(17) 

                                             (18) 
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ve  katsayılarının-değerleri belli olduğu zaman histerezis ve 

nüve kaybı verilere-dayanarak tahmin-edilebilir. Histerezis 

kayıplarının-katsayıları, dört ayrı akı-yoğunluğu ile elde edilen 

histerezis-kayıplarından aşağıdaki-lineer denklem sistemi-çözülerek 

bulunmaktadır. 

                               

(19) 

3.2. Akı Yoğunluğu Dağılımı 

Transformatörün çekirdeğindeki akı yoğunluğu-dağılımının 

hesaplaması için karmaşık bir elektromanyetik-analiz gereklidir. Bu 

hesaplama, doğrusal-olmayan bir analiz ve üç boyutlu geçici durum-

analizi gerektirir. Ayrıca, hesaplama maliyetini düşürmek için bazı 

çözüm teknikleri-kullanılabilir. Analiz süresini dolayısıyla da 

hesaplama süresini kısaltmak için düzlemsel-2D yöntemi-

kullanılabilir. Bu yöntemde-bir geçici durum-analizi, 2D düzlemsel 

bir modelde-sadece çekirdeğin-temel yapısı dikkate alınarak-

gerçekleştirilir. 

3.3. Sargı Kayıpları 

Transformatörün sargılarında meydana gelen kayıpların iki temek 

sebebi vardır. Bunlar, sargı direncinden geçen-akımın etkisiyle oluşan 

omik kayıplar ve girdap-akımları etkisiyle meydana gelen kayıplardır. 

Faraday’ın indüksiyon yasasına göre iletkenlerde, manyetik alanın 
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değişimiyle meydana gelen dönel elektrik akımına girdap akımı denir. 

Bu akımlar kapalı bir devrede, manyetik alana dik bir şekilde akarlar. 

Genellikle transformatörün sargılarının kesiti girdap-akımlarının 

kaçak akının dağılımı üzerindeki etkisini azaltmak küçük olarak 

tasarlanır. Bundan dolayı, sargı-akımlarıyla meydana gelen kaçak 

akıların faz açıları aynı olmaktadır. Bu nedenle sargı kayıpları iki 

kısımdan meydana gelmektedir. Bunlar, DC akımların meydana 

getirdiği omik kayıplar ve indüklenen girdap akımının neden olduğu 

girdap akım-kayıplarıdır. 

 3.4. Girdap akım kayıpları  

Daha önce bahsedildiği gibi, Faraday’ın indüksiyon yasasına göre akı 

yoğunluğunun değişken olması değişken elektrik alanının meydana 

gelmesine sebep olur. Bu-elektrik alan, iletkenlerden akan akımın 

sonucunda, akım yoğunluğunun-karesi ile orantılı-bir omik-kayba 

neden olmaktadır. Meydana gelen bu kayıplara girdap-akım kayıpları 

denir. Girdap akım kayıpları MAXWELL denklemlerinden-

faydalanılarak hesaplanabilir. Aslında radyal-ve aksiyel-akı 

yoğunluğunun bileşenleri, sargılardaki girdap akımlarının oluşturduğu 

kayıpların ana faktörleridir. Şekil 14'te gösterildiği-gibi, dikdörtgen 

bir iletken-olduğunu varsayılırsa bu iletken y doğrultusunda dış bir-

kaçak akıya-maruz kalır. Bu iletkenlerde akı yoğunluğunun-z ve y-

doğrultusunda değişmediği kabul edilir. Diğer bir-ifade ile akının 

sadece x-doğrultusunda değiştiği kabul edilir. Şekil 10’da, B 

dikdörtgen sargının-sağ ve sol sınırlarındaki-akı yoğunluğu-değeridir. 
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Şekil 10. Değişen dış kaçak akılara maruz kalan sargı 

MAXWELL-denklemine-göre; 

                                               (21) 

Eşitliğin her iki-tarafına Burkulum-işlemcisi (Curl) ile 

                                                 (22) 

 olduğu için 

                                                  (23) 
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Manyetik alanın sadece y doğrultusunda olduğu-varsayılarak ve 

 olduğu-dikkate alınarak denklemler düzenlenirse aşağıda 

verilen denklem elde edilir. 

                                                (24) 

Yukarıda verilen (24) eşitliği frekans-bölgesinde aşağıda verilen 

eşitlik ile ifade-edilebilir. 

                                                (25) 

Sargı iletkeninin enindeki akı yoğunluğu-dağılımı bu-diferansiyel 

denklemin x = ±d /2 sınır şartları dikkate alınarak-çözüldüğünde elde 

edilmektedir. 

                                                 (26) 

Burada  deri kalınlığıdır. Bu parametre aşağıda verilen denklem ile 

elde edilmektedir. 

                                                    (27) 
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Burada w uygulanan manyetik-alanın frekansı, 𝜇 malzemenin-

geçirgenliğidir. Eşitlikten de anlaşılacağı üzere deri-kalınlığı 

malzemenin özelliklerine ve uygulanan-alanın frekansına bağlıdır. 

Eşitlik (23) kullanılarak, manyetik alanın da yalnızca x-doğrultusunda 

değiştiği dikkate alarak akım-yoğunluğu dağılımı aşağıda verilen 

eşitlik ile elde edilebilir. 

                                         (28)  

Girdap akım kaybı da aşağıda verildiği gibi hesaplanabilir. 

                                           (29) 

(28) ve (29) eşitlikleri baz alınarak (30) eşitliği elde edilebilir. 

                                          (30) 

Burada d<<  olduğu durumlarda denklem yeniden yazılırsa aşağıdaki 

gibi olur. 

                                           (31) 
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Burada ω açısal frekansı, Bm ise iletkenin-sınırlarındaki sinüzoidal-

maksimum manyetik-akı yoğunluğu-değeridir. Transformatörün 

radyal akıya en fazla maruz-kalan kısımları sargılarıdır. Özellikle 

sargıların-alt ve üst noktaları bu akılardan en fazla etkilenen 

bölgelerdir. Girdap-akımlarının oluşturduğu kayıpların 

hesaplanmasında bu akılar-kullanılabilir. Radyal ve aksiyel girdap-

akım kayıplarını ayrı-ayrı hesaplanıp-toplanmasıyla girdap kayıpların 

toplamı hesaplanabilir. Ayrıca aksiyel ve radyal bileşenler olarak 

yukarıda verilen (31) eşitliğini aşağıdaki gibi ifade edebilir [44]:  

                                                (32) 

                                                 (33) 

Burada Bz, aksiyel akı yoğunluğunu Br ise radyal akı yoğunluğu 

temsil etmektedir. Aksiyel ve-radyal girdap akımları-sargının kesitine-

diktir ve faz açıları aynıdır. 

3.4. Kayıpların-Yoğunluk-Dağılımı 

Transformatörlerde kayıp yoğunluğu, POYNTING-vektörüne-göre, 

manyetik alan-ve elektrik alanın çarpımı şeklinde ifade edilebilir.  

                                                 (35) 
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Kayıp yoğunluğu yukarıda verilen eşitlik ile elektromanyetik-alan 

miktarlarına bağlı olarak belirlenmektedir. SEY’de, malzemelerin 

yüzeyleri, yüzey sınır koşulunu ifade eden özel elemanların 

kapsamındadır. Manyetik denklemler çözülerek kapalı yüzeydeki güç 

kayıpları aşağıda verilen (36) eşitliğindeki gibi elde edilir. 

                                               (36)                 

Matematiksel-olarak POYNTING-teorisi aşağıda verilen (37) eşitliği 

ile ifade edilebilir.      

                                    (37)         

Ayrıca, akım yoğunluğu ve manyetik alan-kullanılarak yukarıdaki 

eşitliği integral hacmi-olarak aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 

                          (38) 

 Aşağıda verilen (39) ile ortalama-güç kayıp yoğunluğu elde 

edilmektedir. 

                                                (39) 

Burada , H’ın karmaşık eşleniği-olarak tanımlanmaktadır. Bu 

durum, aşağıda verilen (3.40) eşitliği ile verilmiştir.   
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                                 (40) 

SONUÇLAR 

 

Çekirdek tipi bir transformatörün üç boyutlu sonlu eleman analizi 

yapılmıştır. Manyetik akı düzensizliği, yüksek kayıplar bakımından 

transformatörün performansını etkileyen önemli bir sorundur. Bu 

kayıplar, çekirdek ve sargı sıcaklıklarının artmasına neden olduğu için 

transformatörün verimliliğini düşürmektedir. Artan sıcaklıklar 

transformatörün yalıtım malzemelerinde daha fazla termal strese 

neden olur. Bu durum transformatörün anma ömür süresini azaltabilir. 

Akının asimetrik dağılımı, özellikle transformatörün nüvesinde 

homojen olmayan bir ısınmaya yol açabilir. Transformatörlerin 

nüvesinde ve diğer parçalarındaki akı yoğunluğunun asimetrik 

dağılımını 3D/2D  olarak göstermek için MAXWELL denklemleri 

kullanılmıştır. Bu çalışmada, dağıtım ve güç transformatörlerinin 

nüvesinden akan akı yoğunluğu dağılımı, nüve kayıpları, 

elektromanyetik kuvvet dağılımları gibi analizler için nümerik nir 

model sunulmuştur. Sonlu Elemanlar Yöntemi dayalı 

ANSYS@MAXWELL ile tasarım ve modelleme nümerik olarak 

etraflıca incelenmiştir. 
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GİRİŞ 

Dünya nüfusundaki artış, sanayileşme, teknolojik araçların insan 

yaşamındaki yoğunluğu enerji tüketiminin artmasına sebep 

olmaktadır. Enerji insanlar için temel yaşam öğesi haline gelmiştir. 

Gelişen teknoloji ile enerji tüketimi ve ihtiyacı gün geçtikçe 

artmaktadır.  

Günümüzde enerji üretiminde halen önemli bir yere sahip olan fosil 

yakıtların ilerleyen süreçlerde ihtiyaçları karşılama olasılığı çok 

düşüktür. Gerçekleştirilen bir araştırmaya göre fosil yakıt oluşma hızı 

enerji tüketim hızının 300 binde biridir. Diğer bir ifade ile bin yılda 

oluşan fosil yakıt rezervi dünyadaki bir günlük enerji ihtiyacını 

karşılayabilmektedir. Dolayısıyla fosil yakıt kaynaklarının gün 

geçtikçe önemli bir seviyede azalmaya uğrayacağı ve tükeneceği 

tartışılmaz bir gerçektir. Bu durum ülkeleri enerji ihtiyaçlarını 

karşılayabilme noktasında sürekliliği olan yenilenebilir yeni kaynak 

arayışlarına sevk etmektedir (Kaya vd., 2018). 

Rüzgâr enerjisi yenilenebilir ve sürdürülebilir olması, kaynağına 

ulaşma sorunu bulunmaması ve çevre kirliliğine neden olmaması gibi 

önemli özelliklerinden dolayı enerji gereksiniminin giderek arttığı 

dünyada vazgeçilmez bir enerji kaynağı olarak önümüze çıkmaktadır. 

Rüzgâr enerjisinden yararlanabilmek için rüzgâr türbinleri 

kullanılmaktadır. Bu türbinler vasıtasıyla rüzgâra ait kinetik enerji 

elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Rüzgâr türbin üretimindeki 

teknolojik gelişmeler doğrultusunda türbin yükseklikleri belirgin bir 

şekilde artmış ve buna bağlı olarak faydalanılan rüzgâr hızı değerleri 
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yükselmiştir. Bu doğrultuda enerji üretim maliyetleri düşmüş ve 

rüzgâr enerji üretimi fosil yakıtlar ile rekabet edebilecek seviyelere 

ulaşmıştır. Rüzgâr enerjisinin giderek artan avantajları ülkeleri rüzgâr 

enerji üretimine yönelik devlet politikaları geliştirmeye ve enerji 

üretim çalışmalarını desteklemeye yönlendirmiştir (Güneyli, 2019). 

Türkiye’de yıllık ortalama rüzgâr hızları ele alındığında, sahil 

güzergahları, yüksek yamaçlar, dağlık alanların tepe bölümlerine veya 

açık bölgelere yakın konumda olan bölgeler rüzgâr kaynağı açısından 

en iyi yerler olarak değerlendirilmektedir. Türkiye’nin batı sahil 

güzergahı üzerindeki bölgeler, Hatay civarlarında kısıtlı bir bölge ve 

Marmara Denizi’ne yakın çevreler açık bölgelere yakın konumda 

olma özelliğine sahip olup, yıllık ortalama rüzgâr hızlarının en yüksek 

olduğu yerlerdir. Türkiye’nin iç kısımlarında orta seviye rüzgâr hızına 

sahip ve potansiyeline sahip geniş bölgeler yer almaktadır 

(Altuntaşoğlu, 2011; Şenel ve Koç, 2015). 

Türkiye’de ilk rüzgâr enerjisi üretim çalışmaları 1998 yılında İzmir’de 

başlamıştır (Gültekin, 2019). Dünya genelinde rüzgâr enerji 

üretimindeki gelişmeler ile aynı doğrultuda Türkiye’de de rüzgâr 

enerji üretim sektörü gelişmeye göstermiştir. 2010 yılından itibaren 

rüzgâr enerji santralleri toplam kurulu güç yönünden incelendiğinde 

ortalama yıllık büyüme oranının %22,5 olduğu görülmektedir. 2010 

yılında 1329 MW olan kurulu güç toplamı, 2019 yılında toplam 8056 

MW güce ulaşmıştır. 2016 yılına kadar %25-30 aralığında büyüme 

oranı mevcut iken, 2016 yılından sonra bu oran %10 civarlarında 

seyretmiştir. Türkiye’deki şehirler toplam kurulu rüzgâr gücü 
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açısından incelendiğinde birinci sırayı 1549,50 MW ile İzmir, ikinci 

sırayı 1163,50 MW ile Balıkesir, üçüncü sırayı 689,95 MW ile Manisa 

ve dördüncü sırayı 594 MW ile Çanakkale almaktadır (TUREB, 

2020). Şehirlerin 2019 ve 2020 Ocak aylarına ait kurulu güç artış 

değerleri ele alındığında, 231,20 MW artış ile Çanakkale ilk sırada yer 

almaktadır. Çanakkale’yi 123,30 MW artış ile İzmir takip etmektedir 

(TUREB, 2019; TUREB, 2020). Şehirlerdeki 2019 Ocak ile 2020 

Ocak aylarına ait toplam kurulu güç değerleri, Büyüme oranları ve 

Türkiye’deki toplam kapasitedeki payları Tablo 1’de verilmiştir.  

Çanakkale ili toplam kurulu güç miktarı ve büyüme oranı yönünden 

incelendiğinde rüzgâr enerjisi potansiyeli açısından Türkiye’de önemli 

bir yere sahiptir. Türkiye rüzgâr enerjisi potansiyel atlası (REPA) 

verilerine göre Çanakkale ilinde 50 m yükseklikte toplam güç 

potansiyeli 13012,56 MW olarak gösterilmektedir (EİGM, 2019). 

Halihazırdaki kurulu güç toplamı 594 MW olmakla birlikte bu değer 

toplam potansiyelin sadece %4,6’sını oluşturmaktadır. Dolayısıyla 

potansiyel rüzgâr enerji santrali yerlerinin belirlenmesine yönelik 

çalışmalar halen büyük bir önem taşımaktadır. Çalışmanın uygulama 

alanını oluşturan Çanakkale ilinin Türkiye’deki konumu ve ilçe 

sınırları Şekil 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Türkiye’de şehirlerdeki toplam kurulu rüzgâr gücü değerleri (TUREB, 
2019; TUREB, 2020). 

 

Sıra Şehir 

Ocak 2019 

Toplam 

Kapasite 

[MW] 

Yeni 

Kurulum 

[MW] 

Büyüme 
Oranı 

Ocak 2020 

Toplam 

Kapasite 

[MW] 

Toplam 

Kapasitedeki 

Payı 

[%] [%] 

1 İzmir 1426.20 123.30 8.6 1549.50 19.2 

2 Balıkesir 1123.25 40.25 3.6 1163.50 14.4 

3 Manisa 669.95 20.00 3.0 689.95 8.6 

4 Çanakkale 362.80 231.20 63.7 594.00 7.4 

5 Hatay 364.50 0.00 0.0 364.50 4.5 

6 Afyon 268.45 48.00 17.9 316.45 3.9 

7 İstanbul 256.90 37.20 14.5 294.10 3.7 

8 Kayseri 264.90 10.20 3.9 275.10 3.4 

9 Osmaniye 265.30 0.00 0.0 265.30 3.3 

10 Mersin 218.70 0.00 0.0 218.70 2.7 

11 Aydın 216.20 0.00 0.0 216.20 2.7 

12 Kırklareli 199.60 0.00 0.0 199.60 2.5 

13 Muğla 197.25 0.00 0.0 197.25 2.4 

14 Tekirdağ 155.80 18.40 11.8 174.20 2.2 

15 Kırşehir 168.00 0.00 0.0 168.00 2.1 

16 Konya 138.50 27.00 19.5 165.50 2.1 

17 Sivas 155.30 0.00 0.0 155.30 1.9 

18 Tokat 140.70 0.00 0.0 140.70 1.7 

19 Amasya 131.80 7.20 5.5 139.00 1.7 

20 Bursa 128.40 0.00 0.0 128.40 1.6 

21 Diğerleri 516.85 124.45 24.1 641.30 8.0 
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Şekil 1. Çanakkale ilinin konumu (URL 1). 
 

Bu çalışmada Türkiye’de rüzgâr enerjisi potansiyeli açısından kayda 

değer bir ağırlığı bulunan Çanakkale ilinin 80 m yükseklikteki rüzgâr 

hızı haritası üretilmiştir. Üretilen harita rüzgâr enerjisi potansiyeli 

yönünden incelenerek çıkarımlar yapılmıştır. 

1. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Rüzgâr hızı rüzgâr enerji santrallerinin kurulmasında rol alan 

faktörlerin içinde en önemli olanıdır. Rüzgâr enerjisinin elektrik 

enerjisine dönüştürülmesini sağlayan rüzgâr türbinlerinin aktif hale 

gelebilmesi için gerekli en düşük rüzgâr hızı 3 m/s olarak kabul 

edilmektedir (Adaramola ve Oyewola, 2011; Soulouknga vd., 2018). 
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Enerji üretimi için en düşük rüzgâr hızı değeri Voivontas vd. 

(1998)’de 6 m/s olarak kabul edilmiştir. Rüzgâr enerjisi üretiminin 

ekonomik açıdan sürdürülebilir olması için ihtiyaç duyulan en düşük 

rüzgâr hızını açıklayan çalışmalar bulunmaktadır. Hayli (2001) bu hızı 

5-6 m/s olarak açıklamaktadır. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun 

1995 yılında alternatif enerji kaynakları konusunda yaptığı bir 

çalışmanın içerisinde rüzgâr enerjisi üretimi için ihtiyaç duyulan en 

küçük rüzgâr hızının 6,5 m/s olması gerektiğini ifade etmiştir. 

Gerçekleştirdikleri çalışmada kullanılan en düşük rüzgâr hızı ise 6 

m/s’dir (TAEK, 1995). Yue ve Yang (2006)’da ise rüzgâr enerjisi 

üretimi için değerlendirmeye alınabilecek en düşük rüzgâr hızı değeri 

6 m/s olarak belirlenmiştir. 

Çalışmada Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) temin edilen 

ve Çanakkale ili sınırları içeresinde yer alan 26 adet meteoroloji 

istasyonunun 2014-2019 yılları arasındaki günlük ortalama rüzgâr 

hızları kullanılmıştır. Çalışma kapsamında kullanılan MGM 

istasyonlarının konumsal dağılımı Şekil 2’de gösterilmiştir.  
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Şekil 2. Çanakkale ilindeki MGM istasyonları. 
 

MGM istasyonlarında bulunan rüzgâr sensörleri yerden 10 m 

yükseklikte bulunmaktadır. Dolayısıyla potansiyel rüzgâr enerji 

santral yerleri hakkında destekleyici bilgi üretebilmek için günümüz 

teknolojisine uygun bir türbin göbek yüksekliğine göre rüzgâr 

hızlarının belirlenmesi daha anlamlı olmaktadır. Bu doğrultuda MGM 

istasyonlarında 10m yükseklikte ölçülen rüzgâr hızı değerlerinin 80 m 

yükseklikteki karşılıklarını hesaplamak için Eşitlik 1’de gösterilen 

Hellmann eşitliği kullanılmıştır. Bu kapsamda MGM istasyonlarının 

bulunduğu yüzeyin pürüzlülüğü ve hızın taşınmak istendiği yükseklik 

göz önünde bulundurularak hız taşıma işlemi gerçekleştirilmektedir 

(Tar, 2008).  
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          (1) 

Kullanılan Hellmann eşitliğinde, V0 MGM’den elde edilen 10 m 

yükseklikteki rüzgâr hızı değerini, H rüzgâr hızının taşınacağı 

yüksekliği, α MGM istasyonunun bulunduğu yüzeyin pürüzlülüğüne 

göre değişen sürtünme katsayısını ve V taşınacak yükseklikteki rüzgâr 

hızı değerini göstermektedir. H0, MGM istasyonlarında rüzgâr 

hızlarının ölçüldüğü yüksekliği ifade eden 10 m olarak alınmıştır. 

Çalışmada kullanılan yüzey pürüzlülüğünü ifade eden arazi 

karakteristiği ve bunların karşılık geldiği sürtünme katsayıları Tablo 

2’de gösterilmektedir (Masters, 2004). 

Tablo 2. Arazi karakteristiğine ve sürtünme katsayıları (Masters, 2004) 
 

Arazi Karakteristiği Sürtünme Katsayısı (α) 
Pürüzsüz sert zemin, durgun su 0,10 

Toprak seviyesinde uzun çimen 0,15 

Yüksek boylu mahsul ve çalılar 0,20 

Kırsal orman alanı, birçok ağaç 0,25 

Ağaçlar ve çalılar içeren küçük kasaba 0,30 

Yüksek binaların bulunduğu şehirler 0,40 

 

MGM istasyonlarındaki sürtünme katsayılarını elde edebilmek için bu 

istasyonların bulundukları konumlardaki arazi kullanımının 

belirlenmesi amacıyla CORINE arazi örtüsü haritası Copernicus 

Services envanterinden temin edilmiştir (EEA, 2019). Her bir MGM 

istasyonu için tespit edilen arazi örtüsü sınıfı Tablo 2’de belirtilen 

arazi pürüzlülük sınıflarından uygun olanı ile eşleştirilerek 
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istasyonların 80 m yükseklikteki rüzgâr hızı değerleri Eşitlik 1 

kullanılarak hesaplanmıştır. 

MGM istasyonlarının 80 m yükseklikteki rüzgâr hızları 

hesaplandıktan sonra Çanakkale ilinin tamamının rüzgâr hızı haritasını 

üretmek üzere 26 adet MGM istasyonuna ait hızlar kullanılarak IDW, 

krigging ve natural neighbour enterpolasyon yöntemleri tüm il 

genelini kapsayacak şekilde uygulanmış ve hız haritaları elde 

edilmiştir. En uygun enterpolasyon yönteminin belirlenmesi için 

MGM istasyonlarındaki gerçek hız değerleri enterpolasyon yöntemi 

ile elde edilen değerler ile karşılaştırılmış ve her bir yöntem için 

karesel ortalama hata değeri hesaplanmıştır. Bu karşılaştırma 

sonucunda rüzgâr hızı haritasının oluşturulmasında en uygun 

enterpolasyon yönteminin IDW olduğu belirlenmiş ve bu yöntem ile 

200 x 200 m çözünürlükte raster olarak Çanakkale ilinin 80 m 

yükseklikteki rüzgâr hızı haritası üretilmiştir. 

Sınırlı bir yükseklikte ölçülen rüzgâr hızlarının rüzgâr güç 

potansiyelinin belirlenmesi amacıyla farklı yüksekliklere taşınması 

çalışmaları genellikle tek istasyon kapsamında yürütülmektedir. 

Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) fonksiyonları sayesinde birden fazla 

noktada belirli bir yüksekliğe taşınan hız değerleri girdi verisi olarak 

kullanılarak belirli bir bölgeye ait rüzgâr hızı haritaları 

oluşturulabilmektedir. Bu sayede belirli bir alandaki rüzgâr gücü 

potansiyelinin hesaplanması ya da en uygun türbin yerinin 

belirlenmesi gibi çalışmalara hem altlık sağlanacak hem de yine CBS 

fonksiyonları ile bu çalışmalar doğrudan gerçekleştirilebilecektir.  



 

88 MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR 

Çanakkale ilinin 80 m yükseklikteki rüzgâr hızı haritasının üretildiği 

bu çalışmada ArcMap yazılımı kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan 

referans elipsoidi World Geodetic System 1984 (WGS 84)’tür.  

2. BULGULAR 

 

Üretilen Çanakkale ili 80 m yükseklikteki rüzgâr haritası Şekil 3’te 

verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre en yüksek rüzgâr hızı 10,67 

m/s, en düşük rüzgâr hızı 3,56 m/s ve ortalama rüzgâr hızı 6,18 m/s 

olarak belirlenmiştir.  

 

Şekil 3. Çanakkale ili 80 m yükseklikteki rüzgâr hızı haritası. 
 

Rüzgâr hızı değerlerinin ilçeler arasındaki dağılımı incelendiğinde; 

Bozcaada ilçesi en yüksek hız yönünden 10,67 m/s ile ilk sırada yer 

almaktadır. Bu ilçeyi sırasıyla Gökçeada, Merkez ve Ezine ilçeleri 

takip etmektedir.  
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Ortalama rüzgâr hızı değerlerine bakıldığında yine ilk sırayı 9,38 m/s 

ile Bozcaada almakta, onu sırasıyla Ezine, Ayvacık ve Gökçeada 

ilçeleri takip etmektedir. Tablo 3’te ilçelere göre 80 m yükseklikteki 

en yüksek, en düşük ve ortalama rüzgâr hızları gösterilmektedir.  

Tablo 3. İlçe bazlı en yüksek, en düşük ve ortalama rüzgâr hızları. 
 

 İlçe Adı 
Rüzgar Hızı 
(En yüksek) 

(m/s) 

Rüzgar Hızı 
(En düşük) 

(m/s) 

Rüzgar Hızı 
(Ortalama) 

(m/s) 

Ayvacık 7.46 6.42 6.94 

Bayramiç 7.75 5.10 6.42 

Biga 7.39 4.76 6.07 

Bozcaada 10.67 8.09 9.38 

Çan 5.79 3.56 4.68 

Eceabat 7.46 5.48 6.47 

Ezine 8.07 6.19 7.13 

Gelibolu 6.80 5.70 6.25 

Gökçeada 8.11 5.73 6.92 

Lapseki 7.13 4.46 5.79 

Merkez  8.10 5.46 6.78 

Yenice  5.58 4.06 4.82 

 

Rüzgâr enerji üretiminde ekonomik eşik hız değeri olan 6 m/s ve 

üzerinde hıza sahip olan alanların anlaşılır bir şekilde ortaya 

koyulması açısından rüzgâr hızı aralıkları belirlenmiş ve bu aralıklarda 

değerlere sahip olan hücre sayıları ve bu sayılara karşılık gelen toplam 

alan değerleri Tablo 4’te verilmiştir. 
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Tablo 4. 50 ve 80 m yükseklikteki rüzgâr hızı aralıklarına göre hücre sayıları ve 
toplam alan. 

Rüzgâr Hızı 
(m/s) 

Hücre Sayısı Toplam Alan 

(km2) 

6,0 - 7,0 105129 4205.16 

7,0 - 7,5 33986 1359.44 

7,5 - 8,0 9752 390.08 

8,0 - 8,5 94 3.76 

8,5 - 9,0 64 2.56 

9,0 - 9,5 402 16.08 

9,5 - 10,0 335 13.40 

> 10 167 6.68 

 

SONUÇLAR VE TARTIŞ 

 

Gerçekleştirilen çalışmada Çanakkale ilinin 80 m yükseklikteki rüzgâr 

hızı haritası oluşturulmuştur. Ayrıca hız dağılımları ilçeler bazında da 

incelenmiştir. İlçeler arasındaki dağılıma en yüksek rüzgâr hızı 

yönünden bakıldığında sıralama en yüksekten aşağıya doğru 

Bozcaada, Gökçeada, Merkez, Ezine, Bayramiç, Ayvacık, Eceabat, 

Biga ve diğer ilçelerden oluşmaktadır. Ortalama rüzgâr hızlarını 

incelediğimizde sıralama Bozcaada, Ezine, Ayvacık, Gökçeada, 

Merkez, Eceabat, Bayramiç ve diğer ilçelerden oluşmaktadır. 

Elde edilen sonuçlar hem en yüksek hem de ortalama rüzgâr hızı 

yönünden Bozcaada ilçesinin rüzgâr enerji potansiyeli yönünden en 

verimli ilçe olduğunu göstermektedir. 

Ayrıca çalışmanın giriş bölümünde ifade edilen rüzgâr enerjisi üretimi 

için ekonomik olarak en düşük rüzgâr hızı değeri 6 m/s olduğu elen 

alınarak ilçelerdeki ortalama rüzgâr hızları incelendiğinde Çan, 
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Lapseki ve Yenice ilçeleri dışındaki diğer tüm ilçelerdeki ortalama hız 

değerlerinin 6 m/s’nin üzerinde olduğu görülmektedir. Bu durum 

Çanakkale ilinin rüzgâr enerjisi üretimi açısından belirgin bir 

potansiyele sahip olduğunun bir işaretçisidir. 

Çanakkale ilinde rüzgâr enerji üretiminde ekonomik eşik hız değeri 

olan 6 m/s ve üzerinde hıza sahip olan alanlar Tablo 4’te gösterildiği 

şekilde 8 farklı aralığa ayrılmıştır. Bu değerler incelendiğinde 80 m 

yükseklikteki yararlanılabilir alan toplamının 5997.16 km2 olduğu 

görülmektedir. Gerçekleştirilen çalışma ve elde edilen sonuçlar 

Çanakkale ilinde rüzgâr enerjisi potansiyelinin azımsanamayacak 

derecede fazla olduğunu göstermektedir. 
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GİRİŞ 

Beton, inşaat sektöründe düşük maliyeti, kolay şekil verilebilirliliği ve 

yüksek ısı direnci gibi avantajlarından dolayı dünya çapında çok 

yaygın olarak kullanılan önemli bir yapı malzemesidir (Uygunoğlu ve 

diğ, 2019; Nagaraj ve diğ, 1993; Demir, 2009). Geleneksel beton 

üretiminde kullanılan karışım suyu, üretilen betonun özellikleri 

üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Fakat beton teknolojisi alanında 

araştırma yapan bilim insanları betonun özelliklerini iyileştirebilmek 

için genel olarak beton karışım suyu hariç diğer beton karışım 

malzemeleri üzerine yoğun çalışmalar yapmışlardır (Su ve diğ, 2000).  

Manyetik alanda işlem görmüş suya manyetize edilmiş su 

denmektedir (Esmaeilnezhad ve diğ, 2017). Manyetize edilmiş su, 

tarımsal uygulamalarda (Da Silva and Dobranszki, 2014; Da Silva and 

Dobranszki, 2016; Hozayn ve diğ, 2016; Esmaeilnezhad ve diğ, 

2017), atık suyun geri dönüştürülmesinde (Zaidi ve diğ, 2014; 

Esmaeilnezhad ve diğ, 2017) ve tıp bilimi (Hafizi ve diğ, 2014; 

Esmaeilnezhad ve diğ, 2017)  gibi birçok alanda kullanılmaktadır. 

Manyetize edilmiş su, ilk olarak 1962 yılında Rusya’ da beton 

üretiminde kullanılmıştır (Fu ve Wang, 1994; Afshin ve diğ, 2010; 

Gökçe ve Toklu, 2020). Manyetize edilmiş su kullanılarak beton 

üretimi, beton karışım malzemelerinden sadece karışım suyunu 

manyetize edip diğer karışım malzemelerinin içeriği ve oranında 

herhangi bir değişim yapılmaksızın betonun işlenebilirliliğini ve 

mekanik özelliklerini iyileştirmek için son yıllarda uygulanan önemli 
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bir yöntemdir (Shynier ve diğ, 2014; McMahon, 2009; Afshin ve diğ, 

2010). 

Bu çalışmada, manyetize edilmiş suyun beton üretiminde karışım suyu 

olarak kullanılması sonucu betonun mühendislik özellikleri üzerindeki 

etkileri hakkında bilgiler verilecektir. Ayrıca, içilebilir suyun 

manyetize edilme yöntemleri ve suyun manyetize edildikten sonra 

yapısında meydana gelen değişikler hakkında da bilgiler verilecektir.  

1. Manyetik Alan ve Mıknatıslar 

Manyetik bir alan, elektrik yüklü elektronların hareket etmesi veya yer 

değiştirmesi ile meydana gelir. Manyetik alanda ki manyetik akı 

yoğunluğunun uluslararası birimi Tesla (T) ve manyetik alan ölçü 

birimi ise Gauss (G)’ dur. Manyetik alan şiddeti akımla doğru 

orantılıdır. Manyetik alanın şiddetini arttırmak için akımı yükseltmek 

gerekmektedir (URL 1). Şekil 1’ de manyetik alan çizgileri 

görülmektedir. 

 

Şekil 1: Manyetik Alanda Meydana Gelen Çizgiler 
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Kuzey ve güney denilen iki kutba sahip, manyetik alan oluşturabilen 

malzemelere mıknatıs denilmektedir (Bağatırlar, 2016). Mıknatıslarda 

manyetik alan çizgileri, Şekil 1’ de gösterildiği gibi pozitif olan kuzey 

kutbundan çıkarak negatif olan güney kutbuna girer.   

1.1.  Mıknatıs Çeşitleri 

Mıknatıslar geçici ve sürekli (kalıcı) olmak üzere iki gruba ayrılırlar. 

1.1.1. Geçiçi Mıknatıslar 

Bu tür mıknatıslar demirden üretilmişlerdir ve elektromıknatıslar 

olarak da anılmaktadırlar. Geçici mıknatısların üretimi yumuşak 

demirin bobin içerisine konularak üretilmesi şeklindedir. 

Mıknatıslanma özelliği bobinden akım geçtikçe devem edebilmektedir 

(Bağatırlar, 2016).   

1.1.2. Sürekli (Kalıcı) Mıknatıslar 

Sürekli mıknatıslar, manyetik alan oluşturma ve bunu sürdürebilmek 

için herhangi bir motor gücüne ihtiyaç duymayan mıknatıs türüdür 

(Bağatırlar, 2016).   

En çok kullanılan sürekli mıknatıs türü olan Neodimyum-Demir-Bor 

(NdFeB) mıknatıslar, maliyet ve manyetik kuvvet oluşturma 

bakımından çok avantajlıdır. Farklı şekillerde imal edilebilmesi de 

ayrı bir avantajı olarak sayılabilmektedir (Bağatırlar, 2016; URL 2).   

Neodimyum mıknatısların çeşitleri olarak N-31, N-35, N-38, N-40, N-

44 sayılabilir. Enerji üretim değerleri N-31’ den N-44’ e doğru 

artmaktadır (URL 2).  
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2. Manyetize Edilmiş Su 

 

Suyun saydam ve homojen bir yapıya sahip olduğu düşünülmekle 

beraber su, nano boyutta incelendiğinde, suyun molekül kümelerinden 

oluştuğu ve homojen bir yapıya sahip olmadığı gözlemlenmiştir 

(Reddy ve diğ, 2017). Ayrıca, hidrojen bağı ve Van der Waals kuvveti 

ile tutulan bu kümelerin boyutu suyun sıcaklığı, basıncı ve suyun 

çevresindeki kuvvetler ile orantılıdır (Reddy ve diğ, 2017). Su 

molekülünü oluşturan pozitif yüklü iki hidrojen ve negatif yüklü bir 

oksijen atomu arasındaki bağ açısı yaklaşık olarak 105° ve şekli V 

harfine benzemektedir (Mohabbı ve Varolgüneş, 2019). Bundan 

dolayı, birden fazla su molekülü bir araya gelecek olursa, moleküller 

arasında pozitif yüklü hidrojen ve negatif yüklü oksijen atomlarının 

birbirini çekmesinden dolayı yeni hidrojen bağları meydana gelecektir 

(Mohabbı ve Varolgüneş, 2019).  

Suyu manyetik bir alandan belirli bir hız ile geçirdiğimiz zaman, 

105°’ lik bağ açısında azalma meydana gelir ve molekülleri birbirine 

bağlayan hidrojen bağları bozularak su molekülleri manyetik kuvvetin 

etkisiyle tekli veya daha küçük moleküllere ayrılır (Mohabbı ve 

Varolgüneş, 2019; Wei ve diğ, 2017). Böylece, su kümeleri 13 

molekülden 5 veya 6 moleküle kadar düşer yani su moleküllerinin 

birbirinden ayrılır ve su, çimento partiküllerine daha kolay nüfuz 

ederek çimento hidratasyon reaksiyonlarında daha etkin rol oynayarak 

betonun işlenebilirliğini iyileştirir (Su ve diğ, 2000; Khorshidi ve diğ, 

2014; Su ve Fu, 2003; Azharonok ve diğ, 2009; Belous ve diğ, 2012; 

Boguszynska ve diğ, 2005; Jouzdani ve Reisi, 2020). Ayrıca, 
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manyetize edilmiş suyun musluk suyundan daha düşük bir yüzey 

gerilimine sahip olduğu tansiometre (Ahmed, 2017; Ghorbani ve diğ, 

2018) denilen bir alet yardımıyla ölçülmüştür (Ghorbani ve diğ, 

2018). Manyetize edilmiş suyun yüzey gerilmesinde meydana gelen 

bu azalma su moleküllerinin daha dinamik ve akıcı olmasını sağlar. 

Bu sayede suya eklenen başka malzemeler arasındaki bağın daha iyi 

olmasına sebep olur (Karam ve Al-Shamali, 2012; Lazarenko ve 

Zhuravlev, 1985). 

pH değeri, maddelerin asitliğini veya bazikliğini gösteren bir ölçüdür. 

Ayrıca, pH değeri 0 ile 14 arasında bir rakam olup pH 7, maddenin 

nötr olduğunu gösterir (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, 2011; Demir ve 

diğ, 2017). Suyun sert veya yumuşak olduğunu bu değer ile 

anlayabilmekteyiz (Irzooki ve diğ, 2018). Joshi ve Kamat (Joshi ve 

Kamat, 1966)’ ın yaptıkları çalışma sonucuna göre, saf suyun 1900 ve 

5700 Gauss aralığındaki manyetik alandan geçirilmesi durumunda pH 

değerinde +0.62’ e kadar değişikliklerin olduğu vurgulanmıştır (30). 

Fakat Quickenden ve arkadaşlarının (Quickenden ve diğ, 1971) 

yaptıkları çalışmada ise iki kez saflaştırılmış suyun 0 ile 24.000 Gauss 

aralığında manyetik alandan geçirilmesi sonucu suyun pH değerinde 

herhangi bir değişiklik saptanamamıştır. Bu çalışmalara ilaveten 

Irzooki ve arkadaşlarının (Irzooki ve diğ, 2018) yaptıkları çalışmada 

ise musluk suyunu 3000, 5000 ve 7000 Gauss’ luk manyetik alandan 

geçirerek manyetize etmişler ve suyun pH değerinde sırasıyla 

maksimum %9.6, %10 ve %8.6 artış meydana geldiğini 

bildirmişlerdir. 
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2.1.  Suyu Manyetize Etmek için Geliştirilen Cihazlar 

Manyetize edilmiş suyun avantajların dolayı birçok firma ve bilim 

adamı, suyu manyetize edebilmek için cihazlar geliştirmişlerdir. 1945 

yılında ilk olarak Belçikalı bir mühendis suyu manyetize edebilmek 

için bir cihaz geliştirmiş ve bu cihaz dünya genelinde Rusya ve 

Amerika’ nın da içinde olduğu 50’ den fazla ülkede 1950 yılından 

günümüze kadar kullanılmıştır (Irzooki ve diğ, 2018). Fakat 

teknolojideki ilerlemelerle beraber bu cihaz farklı şekillerde ve 

boyutlarda geliştirilmiştir (Irzooki ve diğ, 2018).  

Wei ve arkadaşları (Wei ve diğ, 2017) yaptıkları çalışmada, suyu 

manyetize edebilmek için 600 mm uzunluğundaki cihazı 

geliştirmişlerdir. 2 U şekilli oluklar arasındaki mesafenin 

ayarlanabilmesi sayesinde manyetik gücü kontrol edilebilmişlerdir. 

Ayrıca, cihazda kullanılan 40 mm uzunluğunda, 25 mm genişliğinde 

ve 10 mm yüksekliğindeki güçlü mıknatısların sayısının değiştirilmesi 

suretiyle de manyetik alan uzunluğu ve şiddeti de kontrol 

edilebilmişlerdir.  Suyun cihaz içinden geçmesi için kullanılan 8 mm 

çapındaki PVC boru, 2 U şekilli oluğun tam ortasına yerleştirilmiş ve 

ayar musluğu sayesinde su debisi kontrol edilebilmiştir. Bu çalışma da 

farklı manyetik şiddete maruz kalan suyun betondaki etkisini 

görebilmek için su, sırasıyla 260 mT ve 300 mT manyetik şiddete 

sahip manyetik alanlardan ayrı ayrı geçirilmiştir. Kısaca, 0.8 m/s akış 

hızına sahip musluk suyu cihazdan geçirildiğinde, güçlü mıknatısların 

oluşturduğu manyetik alan sayesinde (260 mT ve 300 mT) musluk 

suyu manyetize suya dönüşmüştür (Wei ve diğ, 2017). 
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Narmatha ve arkadaşları (Narmatha ve diğ, 2020) yaptıkları çalışmada 

musluk suyunu manyetize edebilmek için musluk suyunu 1 saat 

boyunca geliştirdikleri cihazda devir daim yaptırmışlardır. Cihaz, 

motorun besleme voltajını düşürmek için kullanılan oto transformatör, 

0.5 HP motor ve Permag 406 mıknatıstan oluşmaktadır (Narmatha ve 

diğ, 2020). Zhou ve arkadaşları da (Zhou ve diğ, 2017) yaptıkların 

çalışmada suyu manyetize edebilmek için Narmatha ve arkadaşlarının 

(Narmatha ve diğ, 2020) yaptıkları çalışmadaki cihaza benzer cihaz 

kullanmışlardır.  

Mohabbı ve Varolgüneş (Mohabbı ve Varolgüneş, 2019) yaptıkları 

çalışmada 0.8-1 ve 1.2 Tesla şiddetinde manyetik alan oluşturmak için 

bobin kullanmışlardır. Musluk suyunu oluşan manyetik alanda 20 

dakika süresince bekleterek manyetik suyu elde etmişlerdir (Mohabbı 

ve Varolgüneş, 2019). 

Reddy ve arkadaşları (Reddy ve diğ, 2017) yaptıkları çalışmada, suyu 

manyetize edebilmek için ortalama 985 Gauss güce sahip çember 

şeklindeki dört mıknatıs kullanmışlardır. İçilebilir su cam beherlere 

doldurulmuş ve bu cam beherler 24 saat süresince mıknatısların 

üzerine konmuştur. Bu yöntem, manyetik alanın cam beherlerden suya 

etki ederek suyu manyetize etmesi prensibine dayanmaktadır (Reddy 

ve diğ, 2017). 
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3. Manyetize Edilmiş Suyun Taze Betonun Özelliğine Etkisi 

3.1. Kıvam 

 

Betonların kıvamı çoğunlukla slump (çökme) deneyi ile 

ölçülmektedir. Su/çimento oranı (s/ç) ve karışıma dahil edilen katkılar 

gibi etkenlerin betonun çökme değerini etkilediği bilinmektedir 

(Abdel-Raouf ve Abou-Zeid, 2009). Hemen hemen sıfır çökme 

değerine sahip bir taze betonun karışım suyuna 0.1, 0.2, 0.3 ve 0.4 

Tesla mıknatıslanma alanı uygulanıp su manyetize edildiğinde çökme 

değerinin sırasıyla 20, 70, 120 ve 75 mm’ ye çıktıyı görülmüş ve 

akışkanlıklarının görsel olarak daha iyi olduğu tespit edilmiştir 

(Abdel-Raouf ve Abou-Zeid, 2009). Ayrıca, aynı s/ç oranına sahip, 

musluk suyu ve manyetize su ile üretilen beton karışımlarının 

işlenebilirlikleri kıyaslanmış ve manyetize edilmiş su ile üretilen 

karışımların işlenebilirliliği %30’ a kadar arttırdığı vurgulanmıştır (Su 

ve Fu, 2003; Jouzdani ve Reisi, 2020). Gökçe ve Toklu’ da (Gökçe ve 

Toklu, 2020) yaptıkları çalışmada, eşit s/ç oranıyla ürettikleri 

betonlardan manyetize edilmiş su ile üretilen betonun normal su ile 

üretilen referans betonundan yaklaşık %65 daha fazla çökme değeri 

verdiğini belirtmişlerdir.  Bunun sebebi olarak manyetize edilmiş 

suyun musluk suyuna göre çimento kümeleri üzerinde ki dağılımının 

daha iyi olmasının sonucu olduğu belirtilmiştir (Su ve Fu, 2003).  
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4. Manyetize Edilmiş Suyun Sertleşmiş Betonun Mekanik 

Özelliklerine Etkisi 
4.1. Basınç Dayanımı 

Sertleşmiş betonun en önemli özelliklerinden birisi basınç dayanımıdır 

ve betonlar bu özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır (Reddy ve diğ, 

2013). Suyun manyetize edilmesi sonucu suyun yüzey gerilimde 

meydana gelen azalmalar sayesinde taze betonun işlenebilirliliğinin ve 

kalitesinin artacağı bilinmektedir (Jadhav ve Patil, 2016). Literatürde 

(Jadhav ve Patil, 2016), manyetize edilen suyun beton karışımında 

kullanılması sonucunda sertleşmiş betonun basınç dayanımında 

tahmini %10 iyileşme yapacağı belirtilmiştir. Esfahani ve arkadaşları 

(Esfahani ve diğ, 2018) yaptıkları çalışmada, manyetize edilmiş su 

kullanarak kendiliğinden yerleşen beton üretmişler ve bu beton, 

normal su ile üretilmiş betona göre basınç dayanımında %12 artış 

sağlarken gerekli su miktarında ise %10 azalma sağlamıştır. Yousry 

ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada (Yousry ve diğ, 2020), 1.4 

Tesla manyetik şiddete maruz bırakılan ve ayrıca 50, 100 ve 150 

döngü yapılarak elde edilen manyetize su, uçucu kül ve süper 

akışkanlaştırıcı kullanarak çimento harçları üretmişlerdir. Üretilen 

çimento harçlarında erken ve ileriki yaştaki basınç dayanımlarının 

referans betonlardan çok yüksek olduğunu bildirmişlerdir (Yousry ve 

diğ, 2020). Ayrıca, 50 döngü yapılan suyun tamamen manyetize 

olmadığını, en iyi sonucun 150 döngü yapılarak elde edilen manyetize 

sudan elde edildiğini de belirtmişlerdir (Yousry ve diğ, 2020). Jain ve 

arkadaşlarının yaptıkları çalışmada (Jain ve diğ, 2017), normal suya 
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0.8,0.9 ve 1 Tesla manyetik güç uygulayıp suyu manyetize ederek 

beton numuneler üretmişlerdir. Deney sonuçlarına göre, suya 

uygulanan manyetik güç arttıkça numunelerin basınç dayanımlarının 

da arttığı görülmüş ve en düşük manyetik güç uygulanarak elde edilen 

manyetize su ile üretilen numunelerin bile normal su ile hazırlanmış 

numunelere göre erken ve ileriki yaşlarda ki basınç dayanımlarında 

artışlar meydana geldiğini belirtmişlerdir (Jain ve diğ, 2017). Divya 

(Divya, 2020) yaptığı çalışmada, manyetize edilmiş su ile hazırlanmış 

numunelerin basınç dayanımın normal su ile hazırlanmış numunelerin 

basınç dayanımından %22 daha fazla olduğu belirtmiştir. Ayrıca, 

Manjupriya ve Malathy (Manjupriya ve Malathy, 2016)’ nin yaptıkları 

çalışmada, manyetize su ile betonların basınç dayanımlarını 7. ve 28. 

günde sırasıyla %20.88 ve %25.85 arttırdıkları bildirmişlerdir. Son 

olarak, Shynier ve arkadaşları (Shynier ve diğ, 2014) yaptıkları 

çalışmada, manyetik şiddet ve basınç dayanımı arasındaki ilişkiye 

vurgu yapmışlardır. Çalışma da 4000, 6000 ve 9250 Gauss manyetik 

kuvvetler kullanılarak üç farklı manyetize edilmiş su elde edilmiş ve 

bu sular ile farklı numuneler üretilmiştir. 28 günlük numunelerin 

basınç dayanım sonuçlarına göre, karışım suyunu manyetize etmek 

için suyun geçirildiği manyetik şiddet arttıkça basınç dayanımının da 

arttığı görülmüştür. 
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 4.2. Eğilme Dayanımı 

Sertleşmiş betonun eğilme dayanımı basınç dayanıma göre oldukça 

düşüktür. Betonun bu özelliğini iyileştirmek için lif takviyeli betonlar 

üretilmiştir (Şimşek ve diğ, 2021). Betonun bu özelliğini daha çok 

iyileştirmek için çalışmalar devam ekmektedir. Bu çalışmalardan bir 

tanesi de manyetize edilmiş suyu beton üretiminde kullanılarak 

manyetize olmuş suyun betonun eğilme dayanımı üzerindeki etkileri 

gözlemlemektir. Vankatesh ve arkadaşları (Venkatesh ve Jagannathan, 

2020) yaptıkları çalışmada, normal suya 24 saat boyunca 0.986 ve 2 

Tesla’ lık iki farklı manyetik şiddet uygulayarak suyu manyetize 

etmişler ve eğilme dayanımı için 500x100x100 mm boyutlarında 

kirişler üretmişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre, manyetize su ile 

üretilmiş kiriş numunelerinin erken ve ileriki yaşlardaki eğilme 

dayanımlarının normal su ile üretilen kiriş numunelerden daha iyi 

sonuçlar verdiğini ve ayrıca suyu manyetize etmek için kullandıkları 

manyetik kuvvet arttıkça betonların eğilme dayanımlarının daha da 

çok arttığını belirtmişlerdir (Venkatesh ve Jagannathan, 2020). Shine 

ve arkadaşları (Shine ve diğ, 2018) yaptıkları çalışmada, normal suya 

1200 Gauss manyetik alan şiddeti uygulayarak suyu manyetize edip 

eğilme dayanım testi için 100x100x150 mm boyutlarında kiriş 

numune üretmişlerdir. 28 günlük kiriş numunelerinin deney 

sonuçlarına göre, manyetize edilmiş su ile üretilen numunelerin 

normal su ile üretilen numunelerden %20 daha iyi sonuç verdiğini 

gözlemlemişlerdir. Mghaiouini ve arkadaşları (Mghaiouini ve diğ, 

2020) manyetize su ile uçucu küllü ve uçucu külsüz olmak üzere 
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40x40x160 mm boyutlarında çimento harç numuneleri üretmişler ve 

28 günlük numunelerin üzerinde eğilme dayanım testleri 

gerçekleştirmişlerdir. Manyetize su ile üretilen numunelerin musluk 

suyu ile üretilen numunelere göre, eğilme dayanımlarında uçucu kül 

içermeyen numuneler için %12.56 iyileşme, %10 uçucu kül içeren 

numuneler için ise %12.67 iyileşme elde etmişlerdir (Mghaiouini ve 

diğ, 2020). 

4.3. Elastisite Modülü 

Yük altındaki betonun yapısında yükün çeşidi, büyüklüğü ve süresine 

bağlı olarak belirli bir miktar şekil değiştirme meydana gelir. Şekil 

değiştirmelerin önemli olduğu yapısal tasarımlar için betonun 

elastisite modülünün bilinmesi gerekmektedir (Topçu ve Uğurlu, 

2007). Literatürde (Duran ve diğ, 2017) basınç dayanımı ve elastisite 

modülü arasında doğrusal bir ilişkinin olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, 

betonun elastisite modülünün rötre ve sünme açısından da önemli 

olduğu da literatürde belirtilmiştir (Mehta ve Monteiro, 2006). 

Hajforoush ve arkadaşları (Hajforoush ve diğ, 2019) yaptıkları 

çalışmada, 0.8 Tesla manyetik güçle elde edilen manyetize su ve 

musluk suyu kullanarak 150x300 mm boyutlarında silindir kontrol 

numuneler üretmişler ve bu numunelerin 7,14,28,42 ve 90. günlerde 

elastisite modüllerini ölçmüşlerdir. Deney sonuçlarına göre, manyetize 

su ile üretilen kontrol betonlarının elastisite modülü değerleri, normal 

su ile üretilen kontrol betonlara göre her yaşta yüksek çıkmıştır 

(Hajforoush ve diğ, 2019). 
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SONUÇ 

Dünyada küresel ısınmanın sonucu olarak su kaynaklarında azalmalar 

meydana gelmektedir. Bu açıdan düşünüldüğünde, varolan su 

kaynaklarının dikkatli kullanılması gerekmektedir. Bu sebeple, 

manyetize edilmiş su kullanımıyla beton üretiminde daha az su ile 

daha iyi beton kıvamı ve dayanımı elde edilebilmektedir. Betonun 

dünya çapında çok yaygın olarak kullanılan bir malzeme olması ve 

karışımının içerisinde su bulunmasından dolayı beton üretiminde suyu 

manyetize şekilde kullanmak su kaynaklarının sürdürülebilirliği 

açısından önem arz etmektedir. Ayrıca, beton üretiminde puzolanik 

malzeme (uçucu kül, yüksek fırın cürufu gibi) kullanılmasıyla hem 

atık malzemeler geri dönüştürülebilmekte hem de beton özellikleri 

iyileştirilebilmektedir. Fakat bu malzemelerin bazıları (uçucu kül gibi) 

beton üretiminde çimento yerine ikame edildiğinde, üretilen betonun 

erken yaş dayanımı olumsuz etkilenmektedir. Manyetize edilmiş 

suyun hidratasyon reaksiyonlarını hızlandırdığı düşünüldüğünde, 

manyetize edilmiş su ile beton üretiminde hem daha çok miktarda 

puzolanik malzeme kullanılabilecek hem de erken yaş dayanımlarında 

artış sağlanabilecektir. Ayrıca, beton üretiminde kullanılan 

hidratasyon reaksiyonlarını hızlandıran kimyasal katkılarda bu sayede 

azaltılabilecek ve beton daha ekonomik olabilecektir. 
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GİRİŞ 

İşle ilgili kas-iskelet sistemi hastalıkları (KİSH'ler) yaygın bir sağlık 

sorunu ve engelliliğin başlıca nedenidir (Smith vd., 2001). Çalışanlar 

arasında yaygın sağlık sorunları arasında olan kas iskelet sistemi 

hastalıkları (KİSH); iş aktiviteleri esnasında fiziksel ve psiko-sosyal 

risklere maruziyet sonucu; genellikle kaslar, tendonlar, ligamentler ve 

diskler gibi yumuşak dokuları etkileyen; ağrı, hareketlerde kısıtlılık ve 

sakatlanmayla seyredebilen hastalıklardır. İşe bağlı oluştuklarında 

mesleki kas iskelet sistemi hastalıkları (MKİSH) olarak kabul gören 

bu hastalıkların gelişiminde ise vücudun kötü pozisyonlarda 

kullanımı, iş yerindeki zorlamalı-tekrarlamalı hareketler ve ergonomik 

eksiklikler önemli derecede etkilidir (Özcan ve Kesiktaş, 2007).  

Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü (NIOSH) solunum sistemi 

hastalıklarından sonra kas-iskelet sistemi hastalıklarını, işten 

kaynaklanan ikinci en yaygın hastalık olarak sınıflandırmıştır. Dünya 

Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarını iş 

ilgili koşullar önemli ölçüde şiddetlendirmektedir (Kessler vd., 2013). 

İşe bağlı hastalıklardaki yeni olguların %50’sini oluşturan İKİSH 

(Cabeças, 2006), hem ağrı ve fonksiyon kaybının başta gelen 

nedenlerinden biri olarak yaşam kalitesinde farklı seviyelerde 

bozulmaya neden olmakta, hem de işi aksatma, işe gelmeme, istirahat 

izni ve erken emeklilik gibi sebeplerle üretkenliği azaltarak, toplumun 

ekonomik yönden olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadırlar 

(Tuncay ve Yeldan, 2013). Sıkça görülmelerine rağmen; hastalık 
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etkeninin birden çok oluşu, neden-sonuç ilişkisinin basitçe 

gösterilememesi, iş etkisinin gözden kaçabilmesi, iş harici sebeplerle 

de oluşabilmeleri (spor aktiviteleri, hobi vb.) gibi nedenlerden dolayı 

kolayca saptanamamaktadırlar (Türkan, 2009). 

İş ile ilgili kas iskelet sistemi hastalıkları işin şartları ve özelliği 

sonucu bazı iş dallarında ön plana çıkmaktadır (Türkan, 2009). İnşaat 

sektörü gerek ülkemizde gerek ise dünya genelinde çalışan 

istihdamının en fazla olduğu iş kollarından biridir (Özorhon, 2012). 

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre 2019 Şubat ayı 

itibariyle Türkiye’de 27 milyon 355 bin kişi istihdam edilmektedir. 

İstihdam edilenlerin %5,4’ü dolayısıyla 1.477.170 kişi inşaat 

sektöründe yer almaktadır. Bu değerler ülkemiz için inşaat sektörünün 

istihdamdaki önemini göstermektedir.  

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün verilerine göre, her yıl 

dünyada 250 milyon iş kazası, 160 milyon meslek hastalığı 

oluşmaktadır. Gerçekleşen iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle 

yıllık 1,2 milyon kişi yaşamını yitirmektedir (Yılmaz, 2009). İş 

kazaları oranları sektörel olarak incelediğinde inşaat sektörünün 

ölümcül iş kazaları sıralamasında ilk sırada yer aldığı görülmektedir. 

Ölümcül olmayan iş kazaları sıralamasında ise üçüncü sırada yer 

almaktadır. İşe bağlı sağlık sorunları incelendiğinde özellikle kas 

iskelet sistemi problemleri inşaat sektörü çalışanlarında oldukça 

yüksek oranlarda bildirilebilmektedir (Ekpenyong ve Inyang, 2014). 
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İş ile ilgili hastalıklar arasında önemli bir yer edinen İKİSH’in 

önlenmesi işyerlerinde etkili ergonomi programlarının yürütülmesine 

bağlıdır. Özellikle çalışan ve işverenlerin sorumluluklarının bilincinde 

olmaları ile birlikte bunun gereğini yerine getirmeleri, bu 

programların yürütülmesinde önemli rol oynamaktadır. Çalışan ve 

işverenlerin sorumluluklarını yerine getirmeleri yanında işyerlerinde 

yapılacak risk analizi ve değerlendirme çalışmaları neticesinde tespit 

edilen ergonomik riskler başta olmak üzere tüm risklerin kontrolünün 

sağlanması, İKİSH eğitimi ve yönetimi çalışmalarının 

gerçekleştirilmesi ile İKİSH’in önlenmesi mümkün olabilecektir 

(Önal, 2007). 

İş yerinde İKİSH açısından yapılacak risk değerlendirme 

çalışmalarında; çalışma pozisyonu, tekrarlamalı hareketlerin süresi-

sıklığı, alışılmamış faaliyetler ve işyeri ortam şartları 

değerlendirilmelidir. Ergonomik risk değerlendirmede kişisel anket 

yöntemleri (öznel değerlendirmeler), gözleme dayalı yöntemler ve 

direk ölçüm ekipmanlarının kullanıldığı yöntemler gibi çeşitli 

yöntemler kullanılmaktadır. Gözlemsel yöntemler ilgili 

değerlendirmeler arasında en fazla kullanılandır (Özcan, 2011). 

İşe ile ilgili kas iskelet sistemi hastalıkları açısından risk maruziyetini 

analiz eden farklı gözlemsel değerlendirme teknikleri geliştirilmiştir. 

Epidemiyolojik çalışmalara bakıldığında İKİSH’in alt ekstremiteye 

oranla bel, omuz, boyun ve üst ekstremitelerde daha sık görülmesi 

nedeniyle gözleme dayalı risk değerlendirme yöntemleri daha çok bu 

bölgelere yönelik geliştirilmiştir (Kesiktaş vd., 2007). Bu 
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yöntemlerden biri de hem gözlem hem de bildirimi içeren karma ve 

sayısal bir yöntem olan “Hızlı Maruziyet Değerlendirme (HMD)-

Ouick Exposure Check (QEC)” yöntemidir. 

Hızlı Maruziyet Değerlendirme (HMD) Yöntemi; gözlem bölümü ile 

boyun, bel, omuz/kol, el bileği/el bölgelerindeki temelde sağlıksız 

duruşlara bağlı riskleri; bildirim bölümü ile elle birlikte kaldırılan ya 

da taşınan en fazla ağırlık, görev için harcanan zaman, tek elle yapılan 

en fazla kuvvet düzeyi, işten kaynaklı görsel dikkat, taşıt kullanma, 

titreşim, iş hızı (temposu), iş stresi risklerini kapsayan; gözlemcinin ve 

çalışanların KİS risklerine ilişkin değerlendirmelerinin ortak 

puanlandığı, dolayısıyla gözlem ve bildirimi içeren karma bir sayısal 

yöntemdir (Erdinç ve Vayvay, 2006). 

Araştırmamızda katılımcı yaklaşımı (katılımcının kişisel bildirimleri 

ile değerlendirmeye katılmasına olanak vermesi) nedeniyle ergonomik 

risk değerlendirme yöntemleri arasından Hızlı Maruziyet 

Değerlendirme (HMD) yöntemi seçilmiştir. 

Bu araştırma sayesinde çok tehlikeli sınıfta bulunan inşaat sektöründe 

kalıp işlerinde faaliyet gösteren çalışanların KİS yakınmalarının 

sıklığının belirlenmesi, İKİSH’in oluşumu için en fazla riske maruz 

kalan dört vücut bölgesinin (bel, omuz/kol, el bileği/el, boyun) HMD 

ölçeği ile değerlendirilerek çalışma özellikleri ile ilgili en önemli risk 

faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.  
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1. GENEL BİLGİLER 

1.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İnşaat Sektörü  

İnşaat sektörü, gerek ekonomiye sağladığı katma değer gerekse 

istihdam olanakları göz önüne alındığında ülkelerin her zaman 

lokomotif sektörlerinden biri olmuştur. Türk inşaat sektörü yurtiçinde 

olduğu gibi yurtdışında da gerçekleştirdiği projeler ile kendisini 

kanıtlayarak önemli bir markalaşma sürecine girmiştir. Bu açıdan 

Türk inşaat ve müteahhitlik hizmetlerinin yurt dışında gerçekleştirdiği 

başarılı projeler ile ülkeye döviz kazandıran bir sektör olduğu 

söylenebilir. Bu anlamda inşaat sektörünün yurt içi ve yurt dışı 

faaliyetler olarak analiz edilmesi daha yararlı olacaktır. İnşaat 

faaliyetleri sadece gündelik yaşamda kullanılan konut inşaatları ile 

sınırlı olmayıp belli bir uzmanlık gerektiren alanlarda da büyüme 

göstermektedir. Teknik olarak daha kapsamlı olan bu tür projelerde 

Türk inşaat firmaları pek çok projeyi başarıyla gerçekleştirmişlerdir 

(Karluk, 2005).  

İnşaat sektörünün, ekonomik açıdan olumlu etkilerinin olmasına 

rağmen maalesef iş kazaları açısından sektörün durumu iyi değildir. 

İnşaat sektörü SGK istatistiklerine göre ülkemizde en fazla iş kazası 

meydana gelen sektörlerden biridir. Ölümlü iş kazaları dikkate 

alındığında ise ne yazık ki tüm sektörler içerisinde birinci sıradadır.  

SGK tarafından yayımlanan 2019 iş kazası ve meslek hastalıkları 

istatistiklerine göre ülkemizde 2019 yılında toplam 422.463 adet iş 

kazası meydana gelmiş ve bu kazaların 47.701'i (% 11,29) inşaat 
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sektöründe meydana gelmiştir. Türkiye’deki bütün sektörlerde iş 

kazaları sonucunda gerçekleşen 1.147 hayat kayıplı kazanın da 368'i 

(%32)  inşaat sektöründe gerçekleşmiştir (SGK, 2019).  

Gerek ölümlü kazaların gerekse kas-iskelet sistemi hastalıklarının 

yaygın bir şekilde görüldüğü inşaat sektöründe bu tarz çalışmaların 

yapılması önem arz etmektedir. 

1.2. Hızlı Maruziyet Değerlendirme(HMD) Yönteminin 

Uygulanması 

HMD yöntemi, 1998'de Li ve Buckle tarafından geliştirilmiş ve 

ilerleyen yıllarda David ve arkadaşları(2003)  tarafından 

şekillendirilmiştir. Türkiye’de Özcan ve arkadaşları (2007) yöntemin 

Türkçe uyarlamasını yaklaşık 200 denek üzerinde gerçek ve deneysel 

görevler üzerinde test edilerek geçerlilik ve güvenilirliği 

ispatlanmıştır. Çalışmada İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinde temizlik 

işlerinde görev yapan personel kullanılmıştır (Özcan vd., 2007). 

Yapılan çalışma temel alınarak ileriki yıllarda Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı tarafından “Kas ve İskelet sistemi Rahatsızlıkları 

Risk Değerlendirme Rehberi” yayınlanmıştır. 

Hızlı Maruziyet Değerlendirme Yöntemi uygulaması; eğitim, 

gözlemcinin değerlendirme kontrol listesi, çalışanın değerlendirme 

kontrol listesi, maruziyet puanlarının hesaplanması, eylemlerin 

değerlendirilmesi olmak üzere beş adımdan oluşmaktadır (Li ve 

Buckle, 2005). 
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1.2.1. Eğitim 

Gerek gözlemciler gerekse çalışan değerlendirmesinin doğru bir 

şekilde yapılabilmesi için QEC formunun nasıl yorumlanacağı ve 

doldurulacağının öğrenilmesi gerekmektedir. Bu adım deneyimli 

gözlemciler tarafından atlanabilir (Koç ve Testik, 2016). 

1.2.2. Gözlemcinin Değerlendirmesi 
 

Bu bölümde A’dan G’ye kadar yer alan her soru, değerlendirmek için 

seçilen iş/göreve göre yanıtlanır. Kas İskelet Sistemi Risk 

Değerlendirme Rehberi’nde HMD ölçütünün gözlemcinin 

değerlendirilmesi bölümünün uygulanış basamakları aşağıda 

açıklanmıştır. Rehbere göre gözlem sırasındaki en kötü pozisyon 

işaretlenir. 

1.2.2.1. Belin Değerlendirmesi 
Bel pozisyonu (A1-A3) 

İş sırasında bele en ağır yüklenme olduğu zaman bel pozisyonu 

değerlendirilmelidir. 
 

• Hemen hemen düzgün pozisyon (A1): Belin 20 derece açıdan 

daha az ön, arka veya yana eğildiği/ döndüğü pozisyondur. 

• Orta derecede eğilmiş veya yana dönmüş (A2): Belin 20 ile 

60 derece açı arasında öne, arkaya veya yana eğildiği/ döndüğü 

pozisyondur. 

• Aşırı derecede eğilmiş veya yana dönmüş (A3): Belin 60 

derece açıdan fazla öne, arkaya veya yana eğildiği/döndüğü 
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pozisyondur. 

 

Bel Hareketi (B1-B5) 

Otururken veya ayakta sabit pozisyonda, hareket gerektirmeyen ya da 

tekrarlamalı işler değerlendirilecek ise B1 veya B2 işaretlenir. Bel 

duruşu ağırlıkla sabitse B2, değil ise B1 işaretlenir. Kaldırma, 

itme/çekme ve taşıma vb. hareket gerektiren işler değerlendiriliyorsa 

B3-B5 işaretlenir. B3-B5 kişinin elle kaldırma/taşıma gibi görevlerde 

ne sıklıkta belini eğme/dönme ihtiyacı olduğunu değerlendirir. 

Hareketli platformdan malzeme kaldırıp indirirken kişinin kaldırma ve 

indirme için dakikada yaptığı bel hareketlerinin sayısının 

değerlendirilmesi buna örnek verilebilir. İnşaat işleri iskele faaliyetleri 

sırasında sıklıkla kaldırma, itme/çekme ve taşıma görevleri gibi 

işlemler yaptıkları için B3-B5 değerlendirmesi yapılmıştır. 

1.2.2.2. Omuz/Kol Değerlendirmesi 
 

Omuz/Kol Pozisyonu (C1-C3)  

Kişinin iskele elemanlarını yerden almak üzere aşağı doğru 

eğildiğinde omuza yüklenme en yüksek düzeyde olmayabilir, ama 

kutuyu daha yükseğe yerleştirdiği zaman yüklenme fazla olabilir. Bun 

nedenle bel ile omuz değerlendirmesi iş içinde farklı zamanlarda 

değerlendirilebilir. 
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 Omuz/Kol Hareketi (D1-D3) 

Omuz kol hareketi seyrek ise D1, aralıklı sık hareket varsa D2, arada 

duraklamalar olmakla beraber düzenli çok sık hareket varsa D3 

işaretlenir. 

1.2.2.3.  El Bileği/El Değerlendirmesi 
 

Bilek/El Pozisyonu (E1-E2) 

İlgili görev gerçekleştirilirken bilek en uygunsuz pozisyondayken 

bilek/el değerlendirmesi yapılmalıdır. Bileğin bükülmesi, eğilmesi 

veya ekseni etrafında dönmesi uygunsuz pozisyonlara örnektir. 

Gerçekleştirilen görevde bilek hareketleri 15 derecelik bir açı içinde 

kalıyorsa, ‘neredeyse düz olarak’ (E1) kabul edilir. 15 derecenin 

üzerinde bir konumda ise ‘eğilmiş veya dönmüş’ olarak değerlendirilir 

ve (E2) seçilir. 

El Bilek/El Hareketi (F1-F3) 

Bilek/el ve ön kolun parmakların hareketi dışındaki hareketler için 

değerlendirme yapılmalıdır. Bir hareket ya da benzeri hareket 

tekrarlanıyorsa dakikada kaç kez tekrarlandığı hesaplanır. Buna göre 

dakikada 10 kez ya da daha az ise F1, dakikada 11-20 kez ise F2, 

dakikada 20 kez üzerinde ise F3 işaretlenir. 

1.2.2.4.  Boyun Değerlendirmesi 

 

Boyun değerlendirmesinde boyunun gövde ile yaptığı açı önemlidir. 

Boyun 20 dereceden az eğilmiş ise G1, 20 dereceden fazla  belli 
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zamanlada eğiliyor ise G2, 20 dereceden fazla  sürekli eğiliyor ise G3 

işaretlenir. 

1.2.3. Çalışanın Değerlendirmesi 
 

Kaldırılan /Taşınan En Fazla Ağırlık (H1-H4) 

Bu soruda çalışanın görev sırasında maruz kaldığı ne fazla ağırlık 

sorulmalıdır. Maruz kalınan ağırlık  5 kg az ise H1, 6-10 kg ise H2, 

11-20 kg ise H3, 20 kilodan fazla ise H4 işaretlenir. 

İş İçin Harcanan Zaman (J1-J3) 

Çalışanın ilgili görev için bir günde harcadığı zamanı sorgulanmalıdır. 

2 saatten az ise J1, 2-4 saat arası ise J2, 4 saatten fazla ise J3 

işaretlenir. 

En Fazla Kuvvet Düzeyi (K1-K3)  

Çalışanın ilgili görevde tek elle maruz kaldığı en fazla kuvvet 

sorgulanmalıdır. 1 kg az ise K1, 1-4 kg arası ise K2, 4 kg fazla ise K3 

işaretlenir. 

Görsel Dikkat (L1-L2) 

Çalışana işin görsel dikkat düzeyi ‘düşük’ (ince ayrıntılara dikkat 

etme gereği yok) veya ‘yüksek’ (bazı ince ayrıntıların görülmesi 

gerekli) olup olmadığı sorgulanır. 

Taşıt Kullanma (M1-M3) 

Çalışanın görevleri sırasında ne kadar süre taşıt kullandığı 
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sorulmalıdır. Bir saat ve daha az is M1, günde 1-4 saat arasındaysa 

M2, günde 4 saatten fazla taşıt kullanımı varsa M3 işaretlenmelidir.  

Titreşim (N1-N3) 

Çalışanın görevler sırasında el/kol veya tüm vücut titreşimine maruz 

kalıp kalmadığını veya ne kadar süre maruz kaldığını değerlendirmek 

için ne kadar süre titreşimli alet kullandığı sorulur. Bir saat ve daha az 

is N1, günde 1-4 saat arasındaysa N2, günde 4 saatten fazla taşıt 

kullanımı varsa N3 işaretlenmelidir. 

İş Temposu (P1-P3) 

Çalışanın görevler sırasında zorluk çekip çekmediğinin 

değerlendirildiği bölümdür. Eğer zorluk çekmiyorsa P1, bazen zorluk 

çekiyorsa P2, sık sık zorluk çekiyorsa P3 işaretlenmelidir.  

Stres (Q1-Q4) 

Çalışanların görevleri gerçekleştirirken ne kadar stres yaşadıklarının 

sorgulandığı bölümdür. Stresli değil, biraz stresli, orta stresli, çok 

stresli cevaplarına göre Q1 ile Q4 arasında değerler işaretlenir.  

1.2.4.  Maruziyet Puanının Hesaplanması 
 

Hızlı Maruziyet Değerlendirme yöntemindeki maruziyet skorları, her 

vücut alanı için gözlemci tarafından tespit edilen risk faktörlerinin ve 

çalışanın bireysel yanıtlarının birleşimiyle oluşmaktadır. Bu skorlar 

artış gösteren maruz kalma düzeyi ile oluşabilecek sağlık sonuçları 

arasındaki varsayıma dayalı ilişkiyi temsil etmektedir. Maruzietin en 
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fazla olduğu yerleri saptayarak iyileştirme gereken konuları 

önceliklendirmek için kullanılırlar (Özcan vd., 2007). 

Maruziyet puanları, değerlendirme yapılan her bir görev için ayrı 

olacak şekilde “Maruziyet Puanları Hesaplama Tablosu” aracılığıyla 

belirlenmektedir. 

Değerlendirme aşağıdaki adımlar izlenerek gerçekleştirilir (Atasoy, 

2014); 

1. “Çalışan Değerlendirmesi Kontrol Listesi” ile “Gözlemci 

Değerlendirmesi Kontrol Listesi”ndeki göreve göre belirlenen 

cevaplar işaretlenir, 

2. İşaretlenen harf çiftlerinin kesişme noktalarındaki numaralar 

daire içine alınır. 

3. Değerlendirme yapılan vücut bölümlerinin toplam puan ayrı ayrı 

hesaplanır. 

1.2.5. Eylem Değerlendirmesi 

Eylem değerlendirmesini yapmak için, maruziyet puanının 

hesaplanmasının ardından “Bel”, “Omuz/Kol”, “El/Bilek”, “Boyun”, 

“Taşıt kullanma”, “Titreşim”, “İş hızı”, “Stres” parametreleri 

üzerinden toplam yüzdenin hesaplanması gerekmektedir. Aşağıdaki 

formül ile toplam yüzde hesaplanabilir (Mert, 2014). 

QEC Puanı (E %):    x100    bu formülde; 

       x: Gerçek maruziyet puanı toplamını 

                    x_Maks: mümkün olan en yüksek değeri ifade etmektedir. 

(Elle taşıma işleri için x_Maks=176, diğer işler için ise x_Maks= 162 
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alınır.) Bulunan değer için Tablo 1 aracılığı ile gerçekleştirilecek 

eylem belirlenir. 

Tablo 1: Hızlı Maruziyet Değerlendirmesi Eylem Çizelgesi 

HMD Puanı (E 
) 

(Toplam 

yüzde) 

Eylem 

% ≤40  Kabul edilebilir risk. Eyleme gerek yok 

% 41-50  Görev daha fazla incelenmeli 

% 51-70  

Görev daha fazla araştırılmalı ve yakın zamanda iyileştirme 
yapılmalıdır. 

% >70  Görev araştırılmalı ve en kısa sürede iyileştirme yapılmalıdır. 

 

2.UYGULAMA 

2.1. Değerlendirilen Görevler  

Çalışmada Türkiye, Samsun’da faaliyet gösteren bir müteahhitin 3 

farklı lokasyonda yaptığı inşaatlarda iskele faaliyetleri sırasındaki 

çalışan duruşları analiz edilerek gerçekleştirilmiştir. İlgili literatür 

incelendiğinde inşaat faaliyetlerinde sırasındaki farklı görevler 

arasında, çalışanlarda kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarına en fazla 

neden olan görevin iskele işleri olduğu belirlenmiştir (Zengin ve Asal, 

2020). Bu nedenle çalışmamızda, iskele işleri sırasındaki farklı 

görevlerde çalışan duruşları analiz edilmiştir. Bina inşaatlarında iskele 

işleri kapsamında 3 görev gerçekleştirilmektedir. Bu görevler: 

• H tipi iskele elemanlarının manuel taşınması 
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• H tipi iskele elemanlarının kurulması 

• H tipi iskele elemanlarını sökülmesi 
 

İskele faaliyetleri sırasında görevlerin gerçekleştirilme seviyeleri 

(zemin hizasında, bel hizasında, omuz hizasında) çalışanlarda farlı 

seviyelerde kas-iskelet sistemi yakınlarına neden olmaktadır. Bu 

nedenle görevler değerlendirirken 3 farklı çalışma pozisyonu (en alt 

seviye, orta seviye, en üst seviye) dikkate alınmıştır. 

2.2. Bulgular ve Değerlendirme 

İskele faaliyetlerindeki belirlenen görevler 3 farklı noktadaki bina 

inşaatlarında ayrı ayrı gözlemlenerek fotoğraflar/video kayıtları 

alınmıştır. Görsel kayıtları alınan her görev, en alt seviye, orta seviye, 

en üst seviye çalışma pozisyonları dikkate alınarak ofis ortamında 

analiz edilmiş ve 9 farklı sonucun değerlendirmesi yapılmıştır. 
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Resim 1: İskele Malzemelerinin Elle Taşınması Görevi Alt Seviye Çalışma 

Pozisyonu 

Tablo 2: İskele Malzemelerinin Elle Taşınması Görevi Alt Seviye Çalışma 

Pozisyonu HMD Analizi Skoru 

 

Maruziyet Bel 
Omuz / 

Kol 

Bilek / 

El 
Boyun Taş Kul. Titreşim İş hızı Stres Toplam 

Skor 42 38 34 14 1 1 4 1 135 

 

Toplam Yüzde (E %):  (x/x_Maks)  x100  =(135/176) x100  = % 76 

olarak bulunmuştur (Elle taşınması işlemi kapsamındaki işlerden 

olduğu için x_Maks=176 alınmıştır). Bulunan toplam yüzde Tablo 1 

aracılığı ile değerlendirildiğinde “Görev araştırılmalı ve en kısa sürede 

iyileştirme yapılmalıdır.” olduğu görülür dolayısıyla “Çok Yüksek 

Risk” şeklinde yorumlanmaktadır. 

 



 

134 MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR 

 

 

Resim 2: İskele Malzemelerinin Elle Taşınması Görevi Orta Seviye Çalışma 

Pozisyonu 

Tablo 3: İskele Malzemelerinin Elle Taşınması Görevi Orta Seviye Çalışma 

Pozisyonu HMD Analizi Skoru 

 

Maruziyet Bel 
Omuz / 

Kol 

Bilek / 

El 
Boyun Taş Kul. Titreşim İş hızı Stres Toplam 

Skor 34 38 34 12 1 1 1 1 122 

 

Belirlenen toplam risk değeri doğrultusunda “Toplam Yüzde” 

aşağıdaki formül ile hesaplanmıştır. Toplam Yüzde (E %):  

(x/x_Maks) x100  =(122/176) x100  = % 69 olarak bulunmuştur (Elle 

taşınması işlemi kapsamındaki işlerden olduğu için x_Maks=176 

alınmıştır). Bulunan toplam yüzde Tablo 1 aracılığı ile 

değerlendirildiğinde “Görev daha fazla araştırılmalı ve yakın zamanda 

iyileştirme yapılmalıdır.” olduğu görülür dolayısıyla “Yüksek Risk” 

şeklinde yorumlanmaktadır. 
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Resim 3: İskele Malzemelerinin Elle Taşınması Görevi Üst Seviye Çalışma 

Pozisyonu 

 

Tablo 4: İskele Malzemelerinin Elle Taşınması Görevi Üst Seviye Çalışma 

Pozisyonu HMD Analizi Skoru 

 

Maruziyet Bel 
Omuz / 

Kol 

Bilek / 

El 
Boyun Taş Kul. Titreşim İş hızı Stres Toplam 

Skor 34 50 34 14 1 1 4 1 139 

 

Toplam Yüzde (E %):  (x/x_Maks)  x100  = (139/176) x100  = % 78 

olarak bulunmuştur (Elle taşınması işlemi kapsamındaki işlerden 

olduğu için x_Maks=176 alınmıştır). Bulunan toplam yüzde Tablo 1 

aracılığı ile değerlendirildiğinde “Görev araştırılmalı ve en kısa sürede 

iyileştirme yapılmalıdır.” olduğu görülür dolayısıyla “Çok Yüksek 

Risk” şeklinde yorumlanmaktadır. 
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Resim 4: İskelenin Kurulması Görevi Alt Seviye Çalışma Pozisyonu 

 

Tablo 5: İskelenin Kurulması Görevi Alt Seviye Çalışma Pozisyonu HMD Analizi 

Skoru 

 

Maruziyet Bel 
Omuz / 

Kol 

Bilek / 

El 
Boyun Taş Kul. Titreşim İş hızı Stres Toplam 

Skor 32 30 24 12 1 1 9 4 113 

 

Toplam Yüzde (E %):  (x/x_Maks) x 100  =(113/162) x 100  = % 69 

olarak bulunmuştur (Elle taşınma işlemi kapsamı dışındaki işlerden 

olduğu için x_Maks=162 alınmıştır). Bulunan toplam yüzde Tablo 1 

aracılığı ile değerlendirildiğinde “Görev daha fazla araştırılmalı ve 

yakın zamanda iyileştirme yapılmalıdır.” olduğu görülür dolayısıyla 

“Yüksek Risk” şeklinde yorumlanmaktadır. 
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Resim 5: İskelenin Kurulması Görevi Orta Seviye Çalışma Pozisyonu 

 

Tablo 6: İskelenin Kurulması Görevi Orta Seviye Çalışma Pozisyonu HMD Analizi 

Skoru 

 

Maruziyet Bel 
Omuz / 

Kol 

Bilek / 

El 
Boyun Taş Kul. Titreşim İş hızı Stres Toplam 

Skor 28 28 28 12 1 1 4 9 111 

 

Toplam Yüzde (E %):  (x/x_Maks) x 100  = (111/162) x 100  = % 68 

olarak bulunmuştur (Elle taşınma işlemi kapsamı dışındaki işlerden 

olduğu için x_Maks=162 alınmıştır). Bulunan toplam yüzde Tablo 1 

aracılığı ile değerlendirildiğinde “Görev daha fazla araştırılmalı ve 

yakın zamanda iyileştirme yapılmalıdır.” olduğu görülür dolayısıyla 

“Yüksek Risk” şeklinde yorumlanmaktadır. 
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Resim 6: İskelenin Kurulması Görevi Üst Seviye Çalışma Pozisyonu 

Tablo 7: İskelenin Kurulması Görevi Üst Seviye Çalışma Pozisyonu HMD Analizi 

Skoru 

 

Maruziyet Bel 
Omuz / 

Kol 

Bilek / 

El 
Boyun Taş Kul. Titreşim İş hızı Stres Toplam 

Skor 32 44 32 16 1 1 4 9 139 

 

Toplam Yüzde (E %):  (x/x_Maks) x 100  =(139/162) x 100  = % 85 

olarak bulunmuştur (Elle taşınma işlemi kapsamı dışındaki işlerden 

olduğu için x_Maks=162 alınmıştır). Bulunan toplam yüzde Tablo 1 

aracılığı ile değerlendirildiğinde “Görev araştırılmalı ve en kısa sürede 

iyileştirme yapılmalıdır.” olduğu görülür dolayısıyla “Çok Yüksek 

Risk” şeklinde yorumlanmaktadır. 
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Resim 7: İskelenin Sökülmesi Görevi Alt Seviye Çalışma Pozisyonu 

 

Tablo 8: İskelenin Sökülmesi Görevi Alt Seviye Çalışma Pozisyonu HMD Analizi 

Skoru 

 

Maruziyet Bel 
Omuz / 

Kol 

Bilek / 

El 
Boyun Taş Kul. Titreşim İş hızı Stres Toplam 

Skor 32 30 24 12 1 1 9 4 113 

 

Toplam Yüzde (E %):  (x/x_Maks) x 100  =(113/162) x 100  = % 69 

olarak bulunmuştur (Elle taşınma işlemi kapsamı dışındaki işlerden 

olduğu için x_Maks=162 alınmıştır). Bulunan toplam yüzde Tablo 1 

aracılığı ile değerlendirildiğinde “Görev daha fazla araştırılmalı ve 

yakın zamanda iyileştirme yapılmalıdır.” olduğu görülür dolayısıyla 

“Yüksek Risk” şeklinde yorumlanmaktadır. 
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Resim 8: İskelenin Sökülmesi Görevi Orta Seviye Çalışma Pozisyonu 

 

Tablo 9: İskelenin Sökülmesi Görevi Orta Seviye Çalışma Pozisyonu HMD Analizi 

Skoru 

 

Maruziyet Bel 
Omuz / 

Kol 

Bilek / 

El 
Boyun Taş Kul. Titreşim İş hızı Stres Toplam 

Skor 28 28 28 12 1 1 4 9 111 

Toplam Yüzde (E %):  (x/x_Maks) x 100  =(111/162) x 100  = % 68 

olarak bulunmuştur (Elle taşınma işlemi kapsamı dışındaki işlerden 

olduğu için x_Maks=162 alınmıştır). Bulunan toplam yüzde Tablo 1 

aracılığı ile değerlendirildiğinde “Görev daha fazla araştırılmalı ve 

yakın zamanda iyileştirme yapılmalıdır.” olduğu görülür dolayısıyla 

“Yüksek Risk” şeklinde yorumlanmaktadır. 
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Resim 9: İskelenin Sökülmesi Görevi Üst Seviye Çalışma Pozisyonu 

 

Tablo 10: İskelenin Sökülmesi Görevi Üst Seviye Çalışma Pozisyonu HMD Analizi 

Skoru 

 

Maruziyet Bel 
Omuz / 

Kol 

Bilek / 

El 
Boyun Taş Kul. Titreşim İş hızı Stres Toplam 

Skor 32 44 32 16 1 1 4 9 139 

 

Toplam Yüzde (E %):  (x/x_Maks) x 100  =(139/162) x 100  = % 85 

olarak bulunmuştur (Elle taşınma işlemi kapsamı dışındaki işlerden 

olduğu için x_Maks=162 alınmıştır). Bulunan toplam yüzde Tablo 1 

aracılığı ile değerlendirildiğinde ise “Araştırılmalı ve hemen 

değişiklik yapılmalı” dolayısıyla “Çok Yüksek Risk” şeklinde 

yorumlanmaktadır. 

Yapılan analizler sonucunda iskele işlerindeki görevlerde en fazla kas-

iskelet sistemi rahatsızlığı oluşabilecek vücut bölgesi “Omuz/ Kol” 

olarak belirlenmiştir.  “Omuz/Kol” bölgesini sırayla “Bel”, “Bilek/El” 

bölgeleri takip etmektedir. Bu doğrultuda inşaat işlerindeki iskele 
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faaliyetlerini yerine getirirken öncelikle omuz/kol yaralanmalarına 

yönelik önlemler alınmalıdır.  

 

 

Şekil 1: İskelenin Faaliyetlerindeki Ortalama HMD Skorları 

İnşaat çalışmalarındaki iskele faaliyetlerinde çalışanların kas-iskelet 

sistemi rahatsızlıklarına daha fazla maruz kalmasının temel sebebi 

ortalama 10 kg. dan daha ağır iskele elemanlarının işçiler tarafından 

elle taşınmasıdır. Buradaki risklerin elemine edilebilmesi için işyeri 

ortamlarının manuel taşımaya ihtiyaç olmayacak şekilde düzenlenmesi 

gerekmektedir. Bu noktada teknolojik gelişmelerin inşaat 

çalışmalarında ki farklı görevlerde daha yaygın kullanılması kas-

iskelet sistemi rahatsızlıklarının azaltılmasında kilit rol oynayacaktır 

(Kangari ve Yoshida, 1990).  

Günümüz çalışma hayatında insana verilen değerin arttığı 

görülmektedir. Bu doğrultuda çalışanların görevleri sırasındaki 

çalışma duruşlarının analiz edilmesi ve iyileştirilmesi geçmişe nazaran 

daha önemli hale gelmiştir. Özellikle ülkemiz gibi gelişmekte olan 
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ülkelerde iyileştirmeye açık birçok sektörde çeşitli alanlar mevcuttur. 

Bu açık olan çalışma alanlarında çeşitli araştırmaların yapılması ve 

elde edilen sonuçlar doğrultusunda iyileşmesi işyerlerinde verimliliği 

arttıracağı için gerek çalışan gerek işveren gerek ise devlet açısından 

büyük önem arz etmektedir. 

SONUÇ  

Çalışma yaşantısında vücudumuz; ağır fiziksel iş, tekrarlayıcı 

hareketlerden oluşan kümülatif travmalar, postürü zorlayıcı hareketler, 

orantısız veya uygunsuz şekilde vücut bölümlerinin kullanımı gibi bir 

çok fizyolojik zorlayıcı faktör yanında stres ve ergonomik 

yetersizlikler gibi KİS’in işleyişini bozabilen birçok önemli unsurla 

karşı karşıyadır. Tüm bu unsurlar nedeniyle vücut bölümleri değişik 

derecelerde etkilenerek aşırı kullanıma bağlı yaralanmalar olarak da 

adlandırılan İKİSH oluşabilmektedir. Sağlık bakım ihtiyaçları ve 

ağrıyla karakterize önemli bir halk sağlığı sorunu olan bu hastalıklar; 

ekonomik maliyetlerinin yanı sıra iş yaralanmaları ve işçi tazminat 

taleplerinin önemli bir kısmını oluşturmalarından dolayı temel toplantı 

konuları arasında yer almaktadırlar (Duran ve Yağcı, 2014). 

Ergonomi konusu sadece iş bilimcilerin değil sağlıkçıların, 

mühendislerin, psikologların, sosyologların kısaca insan, makine ve 

çevre ile uğraşan herkesin ilgi alanına girmektedir. Bu nedenden 

dolayı Ergonomi ile ilgili literatür incelendiğinde çok sayıda 

çalışmanın yapıldığı ve çeşitli yöntemlerin geliştirildiği 

görülmektedir. Ergonominin temel konularından bir tanesi çalışanların 
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çalışma sırasındaki duruşlarıdır. Literatürdeki çeşitli çalışmalarda 

çalışma duruşları, gözleme dayalı analiz metotları, bilgisayar destekli 

analiz metotları ve yüz yüze anket metotlar gibi farklı metotlarla ile 

değerlendirilmiştir. Ergonomik risk değerlendirme yöntemlerinin çok 

tehlikeli olan sektörler arasında yer alan inşaat sektöründeki özellikle 

kas iskelet sistemindeki riskleri azaltmak için önemli bir araç olduğu 

söylenebilir. 

Çalışmamızdan elde ettiğimiz deneyim doğrultusunda işverenlere ve 

çalışanlara verebileceğimiz öneriler şu şekildedir: 

• İşyerinde oluşabilecek KİS hastalıklarından korunmak amacıyla 

İSG eğitimi kapsamında verilen ergonomi eğitimlerine tüm 

personellerin katılımı sağlanmalıdır. Verilen bu eğitimler ile 

işverenler, çalışanları işyerindeki ergonomik risk faktörleri 

konusunda yeterli derecede bilgilendirerek önce ergonomi 

farkındalığı sonra ergonomi bilinci ve güvenli iş davranışları 

oluşturulmalıdır. 

• Kas iskelet sistemi hastalıklarının kötü sonuçlarının 

önlenmesinde; bireyin değil işin bireye uydurulması, iş 

organizasyonu, iş rotasyonu, iş zenginleştirme, ekip çalışmasının 

güçlendirilmesi sağlanarak çalışma/dinlenme şekli ve süreleri ile 

çalışma temposu dâhil olmak üzere iş yükü çalışanların sağlığını 

koruyacak şekilde düzenlenmelidir. 

• Yükseğe uzanarak çalışma, tekrarlı hareketler, uygunsuz 

postürde çalışma, baskı, yorgunluk ve aşırı güç uygulamayı 
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gerektiren çalışmalar gibi işleri olabildiğince azaltacak iş 

düzenlemeleri yapılmalıdır. 

• Elle taşıma işlerinde, uygun taşıma araçlarının kullanılmasına 

özen gösterilmelidir. 

• Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına etki eden faktörleri, 

ergonomik sorunlar/ihtiyaçları saptamak ve bu konudaki 

gelişmeleri takip etmek amacı ile çalışanların görüş ve 

önerilerini ifade etmelerine olanak sağlanmalıdır. Bu öneriler ve 

yapılan ergonomik analizler doğrultusunda; teknoloji, iş 

organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma 

çevresi ile ilgili faktörlerin etkisi bakımından uygun politikalar 

geliştirilmelidir. 
 

Sonuç olarak çalışmamız sonuçlarının İKİSH için farkındalık 

oluşturacağı, HMD ölçeği kullanılarak inşaat çalışanları ile yapılmak 

istenecek çalışmalara yol göstereceği inancındayız. 
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GİRİŞ 

İnsanlar farklı sebeplerden dolayı uzuv kayıplarına maruz 

kalmaktadırlar. Uzuv kaybına uğrayan kişilerin hayatlarını normale 

döndürmek için çeşitli protezler geliştirilmiştir. Fonksiyonel ve 

kullanışlı protezlerin oldukça maliyetli olmasından dolayı herkes bu 

protezleri alma gücüne sahip değildir. Bu sebepten dolayı protezlere 

sahip olabilmeyi kolaylaştırmak için maliyetler düşürülmeye 

çalışılmaktadır. Gelişen teknoloji ile hem maliyetleri düşürmek için 

hem de yaşam kalitesini arttırmak için protezlerde önemli ilerlemeler 

kaydedilmiştir. Ama hala belirli birtakım sorunlar mevcuttur. Mekanik 

protezlerde kişi kendi gücü ile protez kolu kullanabilir. Kaslar ile 

bağlantılar sağlanıp, bu kas hareketleri ile kişi protez kolu kullanabilir. 

Myo protezler oldukça popülerdir. Ama işlevsel ve dayanıklı myo 

protezlere herkes maliyetinden dolayı rahat bir şekilde 

ulaşamamaktadır. Myo protezlerde kullanıcı için hareket ve 

fonksiyonlar önceden kaydedilmiştir. EEG protezlerde olduğu gibi 

istenilen her şekilde anında komutlandırılamazlar. Son zamanlarda 

beyin dalgaları ile protez kola komut vermek üzerinde çeşitli 

çalışmalar yapılmıştır. Beyin dalgaları ile daha hızlı ve kullanıcının 

isteği doğrultusunda daha özgür bir şekilde protez kolu 

kullanabileceği üzerinde düşünceler mevcuttur ve bu düşünceleri 

destekleyen çalışmalar yapılmıştır. Ama hala tam olarak herkesin elde 

edebileceği maliyette ve tam olarak istenilen düzeyde protezler 

geliştirilememiştir.  
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1. Protez 

Eksik olan vücut uzuvlarını taklit edecek şekilde yapılmış cihazlara 

protez ismi verilmiştir. Yaralanmalar, kangren, iltihap ve benzer türde 

organ hasarları sonucu vücudun geri kalanının sağlığını korumak için 

hasarlı organ çıkartılıp, bu organın şeklini ve fonksiyonunu taklit eden 

protezler organdan geriye kalan vücut boşluğuna malzeme ve 

materyaller kullanılarak takılmaktadır. Protezler takıldıkları bölgelere 

göre isimlendirilmektedirler. Yüz protezleri, diş protezleri, el, kol, 

bacak, ayak protezleri, kulak protezleri, saç protezleri, göz protezleri 

gibi. Protezler organın görünüm ve fonksiyonunu tamamen eksiksiz 

bir şekilde taklit edemez. Ancak hastanın organ veya uzuv kaybı 

sonucu olan hayatına yardımcı olur ve psikolojik açıdan hastaya 

destek sağlar. Hastanın bağımsız şekilde hayatına devam edebilmesini 

sağlamak oldukça önemlidir. 

Bu alanda yapılmış olan çalışmalar: 

Uzuv eksikliği bireyin fiziksel kabiliyetleri ve akıl sağlığı açısından 

oldukça olumsuz sonuçlar meydana getirmektedir. Bu olumsuzlukları 

gidermek amacıyla protezler kullanılmaktadır (Otto, Kon, Schuurman, 

& Van Minnen, 2015).  

 Ampütasyon bir uzvun kesilmesi anlamına gelmektedir (Kulkarni & 

Uddanwadiker, 2015). Cerrahi olarak alınan bir önlemdir ama en son 

seçenek olarak düşünülmektedir. Uzuv veya organ kayıplarına sebep 

olan bazı olaylar aşağıdaki gibidir. 
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• Doğuştan uzuv eksiklikleri 

• Trafik kazaları 

• İnşaat kazaları 

• İş güvenliği ve emniyet eksikliği 

• Yangınlar  

• Elektrik şoku 

• Periferik vasküler hastalıklar (diyabet, vasküler (damar)) 

• Travmalar  

• Tümörler 

• Enfeksiyonlar  

• Konjenital anomaliler (doğum öncesi anormal durumlar) 

• Sinir lezyonları 

• Kanser 

• Hayvan ısırıkları 

• Mayınlar  

• Soğuk ısırığı 
 

Bunlar ve bunlara benzer nedenlerden dolayı gerçekleşen organ-uzuv 

kayıpları ve ampütasyonlar sonucu hastaların yaşam kalitesini 

iyileştirmek amacıyla çeşitli protezler geliştirilmiş olup bu konuda 

çeşitli AR-GE çalışmaları devam etmektedir. 
 

Protez yapımında kullanılan malzemeler büyük önem taşımaktadır. 

Kullanılacak malzemeler seçilirken çok sayıda kriter göz önünde 

bulundurularak seçim yapılmaktadır. Malzeme seçilirken malzemenin 

karakteristik özellikleri (mukavemet, süneklik, kararlılık, korozyon 
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direnci vb.), elde edilebilirliği, maliyeti, vücutla olan uyumluluğu 

dikkate alınarak seçim yapılmalıdır.  Protez yapımında kauçuk, vinil, 

akrilik, titanyum, porselen, altın vb. çeşitli malzemeler 

kullanılmaktadır. Ampütasyon sonunda protezin bağlandığı kısma 

güdük adı verilmektedir. Protez için güdük boyu oldukça önem arz 

etmektedir. Güdük boyu ne kadar uzunsa protez kullanımı daha rahat 

ve kolay olabilir. İşlevsel ve dayanıklı protezler her ampute kişinin 

temin edebileceği kadar ucuz olmamaktadır. Protezlerin fonksiyonları 

ve dayanımı arttıkça maliyeti de artmaktadır. Maliyeti düşürmek için 3 

boyutlu yazıcı kullanılmaktadır. 

1.1. Üst ekstremite protezleri 
 

Hastanın durumu, yaşı, yaşam tarzı, ihtiyaçları ve istekleri 

doğrultusunda protezler farklılıklar göstermektedir. Hasta için 

protezin kozmetiği, işlevleri, hareket kabiliyeti, kullanımı, protezin 

vücutla olan uyumu, dayanımı vb. kriterler oldukça önem arz 

etmektedir.   

    

Üst ekstremite amputelerinde fonksiyonel protez kullanımını etkileyen 

faktörler belirlenmiştir (Bayramlar & Ülger, 2006). Değişik 

seviyelerde üst ekstremite amputesi değerlendirilmiştir. 

Değerlendirme kapsamı içinde ampütasyonun sebebi, güdük boyu, 

eklem hareketleri, kas kuvveti, eklem stabilitesi, güdükte skar doku, 

fantom hissi ve ağrısı, ampütasyon yaşı, protezi kullanmaya başlanan 

yaş, proteze ait özellikler, protez kullanımına yönelik faktörler yer 

almaktadır. Engelli bireylerin ampütasyon yaşı 44 iken, protezi 
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kullanmaya başladıkları yaş 40’ tır. Protezini erken yaşta kullanmaya 

başlayan engellilerin fonksiyonel aktivitelerde daha başarılı oldukları 

gözlenmektedir. Engelli bireylerin %42’sinin protezlerini fonksiyonel 

olarak, %38’inin fonksiyon arttırıcı olarak, %20’sinin ise estetik 

amaçlı kullandıkları gözlemlenmiştir. Protezin fonksiyonel 

kullanımını etkileyen faktörlerin rehabilitasyon programının bu 

faktörleri olumlu yönde etkileyerek amputenin bağımsızlığını ve 

protezin fonksiyonel kullanımını arttırdığı sonucuna varılmıştır. 

1.1.1. Kozmetik protezler 

Bazı hastalar protezin dizaynının, ağırlığının ve kullanım kolaylığının 

protezin fonksiyonlarından daha önemli olduğunu düşünmektedirler. 

Bu yüzden kozmetik protezleri tercih etmektedirler. İnsan ilişkilerinde 

sıkıntı çeken ve duygusal travma yaşayan hastalar için kullanımı 

oldukça yaygındır. Kozmetik protezler estetik amaçlı olarak 

kullanılırlar, hafiftirler ve silikondan yapılırlar (Şekil 1).  

 

Şekil 1. Kozmetik Protez Kol (Eceortopedi, n.d.) 
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1.1.2. Mekanik protezler 

Mekanik protezler hastanın kendi gücüyle hareket ve fonksiyonlarını 

gerçekleştiren protezlerdir. Burada amaç kas hareketlerinin proteze 

transferi sayesinde hareket ve fonksiyonları gerçekleştirmektir. Dirsek 

üstü protezlerde 3 aşamalı çekme mekanizması sayesinde dirsek 

bükme ve belirli açıda kilitleme, el açma kapama fonksiyonları 

gerçekleştirilebilir. Kişinin kendi kuvveti ve kas hareketleri ile protezi 

kullanabilmesi protezin hareketleri ile ilgili his kazanılmasını sağlar 

ve bunun sayesinde protez daha verimli ve iyi bir şekilde kontrol 

edilebilir ve elektronik protezlere göre daha hesaplıdırlar (Şekil 2).  

 

Şekil 2. Mekanik Protez Kol (Zehir, 2019) 

Bu alanda yapılmış olan çalışmalar 

Amaç fonksiyonel ve düşük maliyetli protez kol imal etmektir 

(Rezaei, Fields, Depue, & Perkowski, 2013) .İlk olarak terminal ucu 

ile kol destekleri arasındaki ihtiyaç duyulan uzunluk oranını 
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belirlemek amaçlanmıştır. Bu oran, en mükemmel ölçüyle eşleşmekte 

ve biyolojik olarak uyum sağlamaktadır. İkinci olarak nesneleri hasar 

vermeden tutabilmek için kullanılabilecek maksimum güç miktarını 

belirlemektir. Kıskaç üzerindeki daha geniş yüzey alanı, nesneye hasar 

vermeden tutmak için daha fazla basıncın kullanılmasına izin 

vermektedir. Üçüncü olarak kavrama baskısını düzeltmek amacıyla en 

iyi dayanak yerleşimini seçmek için Levers yasasını kullanmaktır. Bu 

tarz protezlerin önemi, gelişmekte olan ülkelerde yoksulluk sınırının 

altında yaşayan engelli bireylere fayda sağlayabilecek, düşük 

maliyetli, kolay bakımlı protez bir kol geliştirmektir. Tasarıma 

başlamak için ahşapla mekanik bir parmak yapılmıştır. Kemik 

materyali olarak dil baskılayıcıları; kas malzemesi olarak lastik 

bantlar, ip ve içme pipetleri; ve ligament (Vücudun muhtelif 

eklemlerinde, organlarında bulunan bağlara verilen isim) ve tendon 

malzemesi olarak maskeleme bandı kullanılmıştır. Her bir eklemin 

uzunluğu altın orana göre ayarlanmıştır. Bu yöntemi kullanarak, 

nesneleri tutmak için kullanılabilecek temel bir el oluşturulmuştur. 

İkinci adımda, nesnelere hasar vermeden kavrama için uygun basınç 

vermek için gereken yüzey alan miktarı belirlenmiştir. Ölçü almak 

için zeytin model olarak kullanılmıştır. Zeytin dijital ölçeğe 

yerleştirilip, zeytinin dış yüzeyini delmek için farklı yüzey alanlarına 

sahip üç kalem kullanılmıştır. Delinme anında zeytine uygulanan 

kuvvet kaydedilmiştir. Her kalem ile üç ölçüm yapılıp ve ortalamaları 

alınmıştır. Üçüncü adımda, protez kol tasarımı için optimum dayanak 

uzunluğunu belirlemek amacıyla kaldırılabilecek en ağır nesne için 

Levers yasası ile gerekli olan maksimum kuvveti kullanmaktır.  
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Kozmetik eldivenin bir üst ekstremite protezine eklenmesi kozmetik 

değer üzerinde belirgin bir etkiye sahiptir, ancak viskoelastik 

davranışı sisteme önemli miktarda sertlik ve gecikme eklemektedir 

(Bos & Plettenburg, 2017). Sonuçta, protezin genel kullanılabilirliği 

bozulmaktadır. Kozmetik eldivenin sertliğini telafi etmek için yeni 

negatif sertlik elemanı tasarlanmıştır. Doğrusal sarmal yayların ve 

yuvarlanan bağlantı mekanizmalarının birleştirilmesi, Yuvarlanma 

Sertliği Telafisi Mekanizması (RSCM) ile sonuçlanmıştır. Sonuçlar, 

RSCM'nin ilerici bir negatif sertlik karakteristiği uygulayabildiğini ve 

33 mm çapında bir bileğe sığacak kadar küçük yapılabileceğini 

göstermektedir. RSCM kullanarak maksimum çalışma kuvvetlerini 

%52 birleşik verimlilikle 40 N'ye düşürülmüştür. Mekanizmanın 

verimliliğini artırmak için tasarıma ilave ayar yapılabilir. 

Mekanizmanın geometrik ilişkilerinde meydana gelen değişiklikler 

çok çeşitli protezler ve diğer uygulamalar için imkânlar sunmaktadır. 

Vücudun güç verdiği protez el mekanik verimin düşük olduğunu 

gösterirken, kancalar genellikle çok daha iyi performans 

göstermektedirler. Eller için aktivasyon kuvvetleri yüksektir ve küçük 

bir 15 N sıkıştırma kuvveti için 60±130 N arasında değişmektedir. 

Yüksek aktivasyon kuvvetleri ayrıca propriyoseptif geri bildirimi de 

bozar. Kozmetik eldivenin eklenmesi bu yüksek kuvvetlerin en 

belirgin sebebi olmaktadır. Malzemenin viskoelastik davranışı 

histerezise bağlı olarak yüksek miktarda sertlik ve enerji kaybı ekler. 

İngiltere'de bulunan ve her iki üst ekstremite konjenital eksikliğinden 

muzdarip çocuklara uygun çok fonksiyonlu harici olarak çalışan kol 

protezlerinin tümü sıkıştırılmış karbon dioksit gazı ile 
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güçlendirilmektedir (Broome, Davies, & Lord, 1974).  Kol 

eklemlenmesi, diferansiyel alan pistonlu aktüatörlerle birlikte üç yollu 

kontrol vanaları veya kapalı devre konum kontrollü servo 

mekanizmalarda, çift etkili aktüatörlerle arka arkaya monte edilmiş iki 

üç yollu vana kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu tür cihazlar için güç 

aracı olarak hidrolik sıvının kullanılması sayesinde avantaj 

sağlanmaktadır. Bunlar, esas olarak iki ortamın nispi 

sıkıştırılabilirliğinden kaynaklanmaktadır. Hidrolik sıvının neredeyse 

sıkıştırılamaz doğası, sistemlerin daha yüksek çalışma basınçlarında 

güvenli çalışmasına ve sonuç olarak daha iyi güç / ağırlık oranlarına 

olanak verir. Böylece, güvenlik, kompaktlık ve hafifliğin prostetik 

gerekliliklerine uyacak şekilde tasarlanmış hidrolik olarak çalışan 

konum kontrol sistemleri, pnömatik benzerlerinin yeteneklerini aşan 

yük, tepki ve stabilite özelliklerini karşılayabilir. Hidrolik olarak 

çalıştırılan bir kol protezinin yapımı, uygun bir güç kaynağının 

bulunamamasından dolayı mümkün olmamıştır. Bununla birlikte, 

prototip minyatür hidrolik güç ünitesinin başarılı gelişimi, taşınabilir 

hidrolik güçle çalışan sistemlerin uygulanabilir olduğunu 

kanıtlamıştır. Bu hidrolik besleme için enerji depolaması, sıkıştırılmış 

karbondioksit depolama silindirleriyle karşılaştırıldığında şarj etme 

veya değiştirme kolaylığı konusunda büyük avantajlar sunan elektrikli 

pillerle sağlanmıştır. 

1.1.3. MYO elektronik protezler  

Myoelektronik protezler kas gücüyle değil, dış kaynaklı elektrik 

gücüyle çalışır. Güdüğün belirli ve uygun yerlerine deri üzerine 
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yerleştirilen sensörler aracılığıyla kaslardan alınan sinyallerle hareket 

gerçekleşir. Myoelektronik protezler mikroşlemci tarafından kontrol 

edilir ve motorlarla çalşır. Myoelektronik protezler geleneksel 

protezlere göre fonksiyonel, ağırlık, kozmetik, kullanım açısından 

daha iyi performans gösterirler. Hareketler hastanın kontrolünde 

gerçekleşir. Motorlar elin baş parmağı ile diğer iki parmağın 

hareketini sağlar. Kanal sayılarına göre hareket yaparlar. İki kanallılar 

iki hareket (açma ve kapama), dört kanallılar dört hareket(açma ve 

kapama, sağa ve sola dönme) yapabilirler. İnsan vücudu 1 Hertz ile 

yaklaşık 300 Hertz arasında değişen frekanslara ve gerilimlere 

sahiptir. 

Bu alanda yapılmış olan çalışmalar 

Fiziksel bozulma, bir bireyin uzuvlarının fiziksel fonksiyonlarını veya 

motor yeteneklerini sınırlayabilir (Mavani, Rank, & Sheth, 2014). 

Uzuv kaybı olan ve artık kapasitesi olmayan bireylerin durumunda, 

günlük faaliyetlerin yanı sıra istihdam, eğitim, bağımsız yaşam, vb. 

faaliyetlerde bulunmaları çok zordur. Bir kol protezinin birincil amacı, 

görünümü taklit etmek ve eksik bir uzuv fonksiyonunu yerine 

getirmektir. Bir amputenin motor fonksiyonlarını eski haline getirmek 

için yardımcı sistemlerin etkin kullanımı gereklidir ve aynı zamanda 

kozmetik açıdan iyi olmalıdır. Bilim ve teknolojideki bu gereksinimler 

ve gelişmeler, doğrudan nöromüsküler sistemle ara yüzleşen ve 

normal bir elin karmaşık propriyoseptif (Eklemlerin boşluktaki 

pozisyonunu, konumunu, hareketini algılama duyusu) kontrolünün bir 

kısmını yeniden sağlayan dış kaynaklı protezlerin geliştirilmesine yol 
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açmıştır. Fizyolojik propriyoseptif (EPP) kavramı, kaba kol 

hareketinin kontrolü için tanıtılmıştır. Myoelektrik kol olarak bilinen 

bu cihaz biyolojik elektronik sensörlere dayanıyor, pille çalışıyor, 

mikroişlemci tarafından kontrol ediliyor ve motorlarla çalıştırılıyor. 

Takıldıktan sonra kas, sinir ve EMG aktivitesini tespit etmek için 

elektronik sensörler kullanır. Daha sonra, kullanıcı tarafından 

tetiklenen kas aktivitesini, elektrik motorlarının yapay bacak 

hareketlerini motor sürücüsü vasıtasıyla kontrol etmek için kullandığı 

mikrodenetleyici ve filtreleme devresi aracılığıyla bilgiye dönüştürür. 

Sonuçta yapay uzuv, kullanıcının zihinsel uyarısına göre doğal bir 

uzuv gibi hareket eder. Myoelektrik yapay uzuv, çalışması için 

herhangi bir hantal kayış veya koşum takımı gerektirmez. Bunun 

yerine, kalan uzvu sığdırmak ve eklemek için özel olarak yapılır. 

Myoelektrik el kol bileşeni, fonksiyon, ağırlık, konfor ve kozmetik 

açısından geleneksel protezlerden daha yüksek performans gösterir. 

EMG sinyalini tespit etmek ve bunları elektriksel formata 

dönüştürmek için kullanılabilecek farklı biyolojik sensörler tartışılmış 

ve son yüzey elektrotlarının kullanılmasına karar verilmiştir. Sinyal 

edinme ve yorumlama, çeşitli elektronik filtreleme devreleri de dahil 

olmak üzere belirli adımlarda yapılmıştır. Sensör girişlerini ve motor 

çıkışlarını idare edebilen yaygın bir standart mikroişlemci 

kullanılmıştır. 

EMG sinyallerini elde etmek için iki tip elektrot vardır, yerleştirilmiş 

elektrotlar ve yüzey elektrotlar. Yüzey elektrotlarının kullanım 

kolaylığı, bu proje için tercih edilmesini sağlamıştır. Yüzey 
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elektrotları, çoğu kişi sayısıyla karakterize edilen birçok çeşitte 

gelmektedir. Geometrik isimleriyle adlandırılan monopol, bipolar, 

tripolar ve multipolardır. Bu projenin amacı için, diferansiyel 

amplifikatörün uygulanması için çok kanallı bir bipolar elektrot bir 

referans elektrotla birlikte kullanılmıştır. Yukarıda açıklanan elektrot 

türlerinden herhangi birini kullanırken elektrot yerleştirme önemlidir. 

Bipolar elektrot ile, elektrotların optimum pozisyonu, aynı sinyali 

okuma olasılığını en üst düzeye çıkarmak için kas liflerine paraleldir. 

Burada doğal el hareketini taklit etmek için Myoelektrik sinyaller 

bilek fleksöründen ve ekstansöründen toplanmıştır, çünkü bu kas 

grupları avuç içi ve bilek hareketlerinden doğrudan sorumludur (Şekil 

3). 

 

  

 

 

Şekil 3. Sinyal Kazanım ve Yorumlama Blok Şeması  

Yüzey elektromiyogramı (SEMG) sinyali, önemli nörolojik bilgi 

içerdiğinden harici güçle çalışan protezi, robotu ve insan-bilgisayar 
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ara yüzlerini kontrol etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır 

(Ponpriya & Priya, 2017).  Protez cihazı, travma, hastalık veya 

konjenital koşullar nedeniyle kaybolan bir amputenin eksik bir vücut 

kısmını değiştiren bir biyomimetik cihazdır. Bir Myoelektrik protez, 

SEMG sinyalleriyle kontrol edilmektedir. SEMG sinyalleri, biyolojik 

olarak potansiyel elektrotlar kullanılarak istilacı olmayan şekilde 

kaydedilen nöro-kas aktivitelerinin elektriksel belirtisidir. Bu 

çalışmada, ön kol üzerinde ilgili kasların üzerinden üç yüzey elektrotu 

yerleştirilmiştir. Alınan SEMG sinyalleri, önkol kasları kasıldığında 

ve gevşetildiğinde filtrelenip, yükseltilip ve dijital sinyale 

dönüştürülmüştür. İşlenen ürünün çıkışı, protez elin beş DC 

motorunun bağlandığı kontrol cihazına iletilmiştir. Bu DC motorların, 

protez elin her bir parmağını kontrol etmesi amaçlanmıştır. Kontrolör 

çıkışına bağlı olarak, el hareketini gerçekleştirmek için uygun DC 

motor çalıştırılmıştır.  

Myoelektrik veya vücutla çalışan üst ekstremite protezlerinin seçimi, 

kontrol, fonksiyon, geri bildirim, kozmetik gibi faktörler kullanılarak 

belirlenebilir (Carey, Lura, & Jason Highsmith, 2015). Myoelektrik 

protezlerin, kozmetik ve fantom ekstremite ağrısını iyileştirdiği 

görülmüştür. Protez seçimi, hastanın bireysel ihtiyaçlarına dayanmalı 

ve kişisel tercihler, protez deneyimi ve fonksiyonel ihtiyaçları 

içermelidir. Dışarıdan çalıştırılan üst ekstremite protezleri, vücut 

destekli protezlerden önemli miktarda daha fazla maliyetlidir (Rooks, 

M. D., Vogel, R. R., & Fleming, 1993). Toplu olarak, çalışmalar vücut 

destekli veya MYO protezlerinin işlevsel olarak birbirlerinden üstün 



 

164 MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR 

olup olmadıkları konusunda aynı fikirde değildir. Örneğin, kullanıcılar 

vücut destekli protezlerinin hafif oturma veya kombine oturma ayakta 

çalışma gibi çalışma koşullarına daha uygun olduğunu ancak aşırı ağır 

çalışma olabileceğini belirtmişlerdir (Huang, Levy, & Webster, 2001). 

Özel durumlarda, bir elin dahil edildiği MYO protezlerin daha büyük 

cisimleri tutma ve küçük cisimleri kavrama becerisi sunduğunu 

bildirilmektedir. Hem vücut destekli hem de MYO protezi 

kullanıcıları bilek hareketine, daha az görsel dikkat gerektiren 

gelişmiş kontrol mekanizmalarına ve iki eklemin koordineli 

hareketlerini yapma yeteneğine öncelik veriyor. 

Elektromekanik teknolojilerin gelişmesiyle birlikte, modern 

bataryayla çalışan Myoelektrik eller, fazla serbestlik derecesi, düşük 

ağırlık ve hacim avantajları bakımından geliştirilmiştir(Chai, Sui, Li, 

Liu, & Lan, 2014). İleri protez ellerin hiçbiri üst ekstremite amputeleri 

için duyusal fonksiyonların beklenen restorasyonunu gerçekleştiremez 

ve duyusal bildirim eksikliği, bu protezlerin en büyük eksikliğidir ve 

bu durum yararlılıklarını büyük ölçüde etkiler. Bu nedenle, üst 

ekstremite amputesi için etkili duyusal bildirime sahip akıllı bir protez 

elin yapılması oldukça gereklidir. Protez ellerin duyusal bildiriminin 

gerçek uygulaması sadece bir takım teknolojik zorluklarla 

yüzleşmekle kalmaz, aynı zamanda beynin dış dünyayı nasıl 

anlamlandırdığı ve hissettiği ile ilgili birçok bilimsel soruyu 

beraberinde getirir. Temel dokunsal duyusal fizyoloji son yıllarda, 

akıllı protez eller için duyusal bildirime çok enerji ve çaba 

harcanmıştır. Aynı zamanda, protez parmak uçlarından üst ekstremite 
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amputesinin duyusal korteksine kadar etkili bir çift yönlü duyusal 

yolun nasıl oluşturulacağı önemli bir sorundur. Dokunsal bilgilerin 

algılanması ve iletilmesi, ciltteki reseptörlerin özellikleri ve karşılık 

gelen afferent lifleri (Duyusal uyartıları çevreden merkeze ileten kan 

ve lenf damarları) ile doğrudan ilgilidir. TENS'in fantom ekstremite 

ağrısını veya diğer rahatsız edici fantom ekstremite ampute duyularını 

hafiflettiği ortadan kaldırdığı kanıtlanmıştır. TENS'in dokunsal hisleri 

üretmenin, protez elin algı düzenlemesi hissini uyandırabildiğini 

göstermiştir. Protezin uyumu ve cilt üzerinde uygun uyarıcı 

pozisyonlarla ilgili duyumdaki iyileşme, protez ellerin manipülasyon 

kabiliyetlerini geliştirmek için katkı sağlamıştır. Düşük elektrik yükü, 

düşük güç tüketimi ve cihazların minyatürleştirilmesi avantajlarından 

dolayı DPNES uygulanabilir bir yaklaşım olarak kabul edilmiştir ve 

birçok çalışmada izlenmiştir. DPNES'te çeşitli fantom duyumları, ör. 

titreşim, parestezi (ciltte hissedilen ve belirgin uzun süreli etkisi 

olmayan, karıncalanma, uyuşma, iğnelenme, yanma hissi) ve 

propriosepsiyon, nöral elektrotların üst ekstremite ampute'lerinin 

periferik sinir kütüklerine implante edilmesiyle ortaya çıkabilmiştir 

(Dhillon, Krüger, Sandhu, & Horch, 2005), ancak ampüte tarafından 

algılanan bu duyumlar vücudun afferent bilgisi olmaktan ziyade 

yabancı duygulardır. Elektrotların neden olduğu biyolojik uyumluluk, 

klinik uygulamalar için başka bir sınırlama olabilir. 

1.1.4. EMG (elektromiyografik) protezler 

EMG (elekromiyografi) sinyalleri kas kasılması ile oluşan sinyallerdir. 

EMG sinyalleri yüzeye yerleştirilen elektrotlar vasıtasıyla 
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alındığından sinyal gücü kasılmaya bağlıdır. Bu durum da tam olarak 

sağlıklı şekilde sinyal alınamaması gibi dezavantaj doğurur. Beyinden 

aktarılan sinyal kasa gidildikçe azalmaktadır. Bu sebeple sinyallerin 

beyinden alınması fikri benimsenmiştir. Başta bulunan 16 sensör 

vasıtasıyla alınan sinyaller kablosuz olarak bilgisayara aktarılıp 

program ile görüntülenmiştir. 

Baştaki sensörlerden alınan veriler düşünceler ve hareketlere göre 

farklılıklar göstermektedirler. Bu veriler kaydedilir daha sonra benzer 

durumlarda program algılar aynı olayın gerçekleştiğini bildirir. 

Bununla gerekli hareketler (itme, tutma, çekme, kavrama vb) 

hareketler yapılabilir. Komut belirlemek için koşullar oluşturulur o 

koşullar gerçekleştiğinde (düşünüldüğünde) eylemler yapılabilir 

(parmakları açmak için parmakları kapatmak için, bileği sağa ve sola 

döndürmek için).  

Protezler, mühendislik açısından son yıllarda önemli ölçüde yol kat 

etmiştir. Örneğin; karbon fiber gibi modem malzemeler dayanıklılık 

ve hafiflik için kullanılırken, kozmetik gerçekçi görünümlü silikon 

eldivenlerle geliştirilmiştir. Asıl sorun kontroller olmaya devam 

ediyor. Kasların kasılması durumunda elektrikli protezlerde 

elektromiyografik (EMG) sinyalleri kullanarak kontrol edilir. Alan 

programlaması yoluyla birçok ihtiyacı karşılayabilen protez kontrol 

cihazları, birçok firma tarafından tanıtılmıştır.  
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Bu alanda yapılmış olan çalışmalar 

İşlevsel ve dayanıklı protezler her ampute kişilerin temin edebileceği 

kadar ucuz ve ulaşımı kolay değildir (Bald, Carreras, & Mendez, 

2014). Protezler fonksiyonları ve dayanımı arttıkça maliyeti de 

oldukça artmaktadır. Maliyeti düşürmek için 3D yazıcı 

kullanılmaktadır. Akıllı Programlanabilir Protez Kol (IPPA) elin 

fonksiyonlarını yerine getirebilmek için çoklu sensörler, servo 

motorlar içermektedir. Amputenin kendi isteğine göre hareketlerin 

listesi ve kendi isteği doğrultusunda hareketler yaratabilmesi için 

mobil uygulama mevcuttur. Üç farklı sensör vardır. Protez kol ile 

mobil uygulama arasındaki iletişim bluetooth vasıtasıyla 

gerçekleşmektedir. Ana kontrol sistemi sensörler, servo motorlar ve 

mobil uygulama ile olan iletişim arasındaki beraber çalışmayı kontrol 

etmektedir. Gereken güç için belirli sistemler için ayrı ayrı piller 

vasıtasıyla güç sağlanmıştır. 
 

Kısıtlı para miktarının yanında protezlere ihtiyaç duyan insanlar için 

düşük maliyetli bir protez kol geliştirilmiştir (O’Neill, 2014). Kolların 

fiziksel mekanizması tamamen 3D yazıcı ile sağlanmıştır, yazılım 

kısmı ise Arduino Mega ile yapılmıştır. EMG sensörleri açık kaynaklı 

Advancer Technologies EMG kitinin kopyalarıdır. Bir kol için toplam 

malzeme maliyeti yaklaşık 460 € (640 $) olmuştur. Kol, bilek 

ekstansörünün veya fleksörün kasılması ile kontrol edilmektedir. Bu 

kolun en büyük avantajlarından biri ise çeşitli durumlarla başa 

çıkabilmek için kavrama çeşidine göre malzemenin 

değiştirilebilmesidir. Her bir parmaktan gelen geri besleme kuvvet 
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sınırlandırmayı sağlayıp, aynı zamanda temel mekanik dokunsal 

geribildirim için bir olanak sağlar. 
 

Konum ve kuvvet sensörlerine sahip olan ve myoelektrik ile kontrol 

edilen antropomorfik protez el, kullanıcı niyetlerine ve gömülü protez 

LLC'ye bağlı olarak HLC arasında kontrol deneyleri yapmak için 

kullanılmıştır (Cipriani, Zaccone, Micera, & Carrozza, 2008). 

Vibrotaktil geri besleme sistemi ile birleştirilmiş üç farklı hiyerarşik 

kontrol stratejisi, günlük yaşam aktivitelerinde (ADL) kullanılan 

görevleri kavramak suretiyle becerikli kişiler tarafından geliştirilmiş 

ve test edilmiştir. Başarı yüzdelerini karşılaştırmak için hem görsel 

geri bildirim hem de görsel artı vibrotaktil geri bildirim kullanarak 

deneyler yapılmıştır. Pazılara uygulanan gelişmiş bir vibrotaktil sistem 

ile deneklere kuvvet geri bildirimi gönderilmiştir; burada frekans, elin 

nesneler üzerine uyguladığı kuvvet kapanmasıyla orantılı olarak 0 ila 

250 Hz arasında değişmektedir. Bu araştırmanın ilk amacı, EMG 

sinyal işleme için gelişmiş algoritmayı ele almadan, cihazın iyi 

kavrama yetenekleri (kontrol ara yüzünün karmaşıklığı ile güçlü bir 

şekilde ilişkilidir) ve kavrama görevlerini tamamlamak için bir denge 

bulmaktır. İkinci amaç ise bir vibrotaksil geri besleme sisteminin 

subjektif olarak mı yoksa objektif olarak mı faydalı olduğunu ve bu 

sistemin kullanıcı performansını nasıl etkilediğini araştırmaktır. 

Vibrotaktil geri besleme sistemine sahip olan ve sahip olmayan üç 

kontrol stratejisi, 23-38 yaşları arasındaki 14 adet denek tarafından 

test edilmiştir. Her kullanıcı 1904 kavramanın tamamında 136 

kavrama gerçekleştirmiştir. Deneyler, kullanıcıların, aygıtı yüksek 
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başarı yüzdelerine sahip üç farklı kontrol stratejisinde doğru bir 

şekilde çalıştırabildiklerini ve kavrama başarısının daha çok kontrol 

stratejilerine bağlı olarak arttığını göstermektedir. Her ne kadar 

yüksek etkileşimli bir kontrol stratejisi teorik olarak daha iyi 

performanslar elde etmesine izin veriyorsa da cihazı kontrol etmek 

için çok fazla çaba gerektiğinde, deneklerin yapabileceklerinin en 

iyisini yapmadıklarını, bunun yerine daha düşük etkileşimli bir kontrol 

stratejisini tercih ettiklerini kanıtlanmıştır. Kabul edilebilirlik, 

kavrama başarısından daha çok dikkate bağlıdır. Vibrotaktil geri 

besleme sisteminin önemi hakkında yapılan deneyler, kavrama görevi 

görsel kontrol altında gerçekleştirildiğinde, sistemin elin gelişmiş 

propriyosepsiyonundan yararlanılmadığını göstermektedir. Sonuç 

olarak protez eller üzerine yapılan araştırmalar, kontrolünde önemli 

ölçüde çaba sarf etmeden, hastanın cihazıyla etkileşimini geliştirebilen 

kontrol stratejilerinin geliştirilmesi ve bu soruna bir çözüm olarak, 

hastalara propriyoseptif ve eksteroseptif geri bildirim sağlayabilen 

nöral ara yüzlerin geliştirilmesi önerilmiştir. 
 

Engelli bireyler için biyo-mühendislik yaklaşımıyla bir robotik kol ve 

el tasarlanmıştır (Saqib, Arif, Islam, & Qasim, 2018). Genellikle, 

protez kolun verimi düşüktür ve çoklu serbestlik dereceleri için çoklu 

veri kanalları gerekmektedir. Dört farklı hareketi (eli açma ve kapama, 

el bileğinin supinasyon ve pronasyonu, kolun fleksiyonu ve kolun 

uzaması) sağlamak için tek bir veri kanalı kullanabilecek bir protez 

kol geliştirilmiştir. Protez, engelli veya nörolojik kas hastalıkları 

nedeniyle diğer kritik yaralanmalara maruz kalmış kişiler tarafından 
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kullanılıyor. Kas sensörü ile sinyaller toplanıp ve elde edilen 

sinyallerin filtrelenmesinin ardından kola gönderildikten sonra hareket 

gerçekleşmektedir. Üst uzuv hareketini kontrol etmek için Arduino 

kullanılmıştır. Kol ve tutucu akrilik malzemeden, destek ve taban ise 

sırasıyla alüminyum ve demirden yapılmıştır. Çeşitli hareketler, kendi 

genlik değerlerine göre sınıflandırılarak birbirinden ayırt edilmiştir. 

EMG sensörü, insan kasından sinyal almak için insan vücudunun üst 

ekstremitesinde arayüzlenip ve her bir eklemin hareketi ilgili motor 

tarafından çalıştırılmaktadır. 
 

Bir başka çalışmada, üst ekstremite amputelerinde doğal elin 

fonksiyonel olarak değiştirilmesini amaçlayan, protez bir el 

sunmaktadır (Carrozza et al., 2003). Doğal bir elin üç temel işlevi 

vardır: kavrama, manipülasyon ve eksplarasyon. protez bir el 

yerleştirerek bu yetenekleri geri kazanmayı gerçekleştirmek için iki 

temel adım gerekmektedir: yapay propriyoseptif ve ekstraseptif 

sensörlerle donatılmış bir protez el geliştirmek, engelli bireyin 

gövdesiyle duyusal-motor sinyalleri alıp verebilecek uygun bir ara yüz 

üretmek. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için, biyomimetik bir 

yaklaşıma göre tanımlanmamış bir el üzerinde çalışılmıştır, yapısını 

tasarlamak ve üretebilmek için robotik ile mikro mühendislik 

teknolojilerinden faydalanılmıştır. Elin mimarisi şu modülleri 

içermektedir: mekanik StNCtUre (yapay kas iskelet sistemi) içine 

yerleştirilmiş bir aktüatör sistemi, proprioseptif bir duyusal sistem 

(konum ve kuvvet sensörleri), ekstraseptif bir duyu sistemi (kozmetik 

eldivenin üzerine yerleştirilmiş 3D kuvvet sensörleri), gömülü bir 
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kontrol ünitesi ve ve bir insan / makine ara yüzü (ampute'nin protez eli 

kontrol etmesini sağlayan bir elektromiyografik (EMG) kontrol 

ünitesi). Protez elin ilk prototipi tasarlanmış ve üretilmiştir (iki 

aktüatör tarafından kontrol edilen 9 serbestlik dereceli). Birbirine 

bağlı başparmak ve propriyoseptif bir duyu sistemi ile donatılmıştır. 

Mekanik yapıya, aktüatör sistemine ve propriyoseptif duyu sistemini 

ele alarak elin fabrikasyon ve deneysel karakterizasyonu sunulmuştur. 

İlk prototipin kavrama ve hissetme kabiliyetleri, yenilikçi bir 

yöntemle deneysel olarak test edilmiş ve sonuçlar sunulup analiz 

edilmiştir. 
 

Çoklu serbestlik derecesi bulunan, eş zamanlı olarak birden fazla 

parmak ve bilek hareketlerini gerçekleştirebilen gelişmiş üst 

ekstremite protezi tasarımlarında hem boyut hem de enerji kullanımı 

bakımından; değişik türde sensör çeşitlerinin kullanılması önem 

kazanmıştır (Usta, Ghosheh, & İşler, 2016). Deri üstü EMG 

sinyallerinin yerine piezoeletrik (mekanik enerjiyi elektrik enerjisine 

ya da tam tersi elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirmek) ilkesiyle 

işleyen kuvvet sensörlerinin üst ekstremite protezi tasarımlarında 

faydalanılıp faydalanamayacağı araştırılmıştır. Yapılan deneysel 

çalışmalar sonucunda, EMG sensörleri yerine piezoelektrik ilkesiyle 

çalışan kuvvet sensörlü tasarımların kullanımının daha kazançlı 

olduğu görülmektedir. Serbestlik derece ne kadar fazla ise elin gerçek 

fizyolojik yapısına uygun hareketler protez tarafından 

gerçekleştirilebilmektedir. 
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Yapılan bir tezde, EMG sinyal değerlendirme evresinde yükseltici, 

bandpass filter (bant geçiren filtre) ve sinyal doğrultucusu 

kullanılmıştır (Şenli, 2011). Koldan elektrotlar vasıtasıyla alınan EMG 

sinyalleri yükseltici aracılığıyla belirli bir oranda yükseltilerek, bant 

geçiren filtreden belirli bir kazanç oranında tekrar yükseltilip 

geçirilmiştir. Bant geçiren filtreyle elektronik devre elemanlarından, 

kol hareketinden ya da çeşitli çevresel etkilerden kaynaklanan gürültü 

önemli miktarda azaltılmıştır. Elde edilen analog sinyaller 

düzenlenerek işlemcinin ADC (analog dijital dönüştürücü) ucuna 

aktarılmış ve gerekli işlemler yaptırılarak step motorlar aracılığıyla 

istenilen hareketler yaptırılmıştır. 

Başka bir çalışmada, iki türlü harekete (eli açma/kapama ve bilek 

hareketi) sahip EMG kontrollü protez kol tasarlanmıştır (Sefer, Kar, 

Han, Engin, & Engin, n.d.). EMG sinyalleri, biseps kaslarının 

kasılması neticesinde oluşmaktadır. Elektrotlar ile ölçülen EMG 

sinyali, yükseltilip ve filtreden geçirildikten sonra mikro kontrolöre 

ulaştırılmaktadır. Mikro kontrolör, EMG sinyalinin genliğine göre 

step ve servo motorları kullanarak tasarlanan protez sistemin 

kontrolünü sağlamaktadır. 

EMG sinyallerinin en çok kullanılan zaman bölgesi özniteliklerinden 

olan entegre edilmiş EMG, etkin değer ve dalga formu uzunluğu 

kullanılarak, insan koluna uygulanan dış kuvvetlerin genliğinin 

belirlenmesi yapay sinir ağları kullanılarak gerçekleştirilmiştir 

(ÖRTEŞ, Faruk; KARABULUT, Derya; ARSLAN, 2015). Çalışmada 

kullanılan EMG sinyalleri izometrik ve izotonik kas kasılması olarak 
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kaydedilmiştir. Sinyal kayıtları, 25-35 yaş arasında değişen ve sağ 

ellerini kullanan 3 sağlıklı gönüllü üzerinde yapılmış ve EMG 

sinyalleri vücudun; biceps brachii, triceps brachii, pectorialis major ve 

trapezius kaslarından elde edilmiştir. Yapay sinir ağları kullanılarak 

öznitelikler sınıflandırılmış ardından elde edilen tahmini kuvvet 

sonuçları istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçların, 

EMG sinyallerinin sınıflandırma sürecine ve insan kolu protezlerinin 

hareket kontrolüne yarar sağlaması beklenmektedir. 

Robotik el birçok parçadan oluşan elektro-mekanik sistemdir. Bu 

sistemde eylem, mekanik düzenle hareketi ve kontrolü sağlayan 

elektrikli parçalarla sağlanır (Ahmed, Halder, Uddin, Mondal, & 

Karmaker, 2019). Robotik eldeki tendonlar servo motorlar yardımıyla 

hareketi sağlanmakta, eldivenden gelen sinyaller mikroişlemcide 

işlenip, servo motorlar yine aynı kart tarafından hareket ettirilirler. 

Geliştirilen prototipte sistem için 5 serbestlik derecesi öngörülmüştür. 

İnsan parmakları tek yönlü bükülebildiği için robotik kolda kullanılan 

flex sensörler tek yönlüdür. Flex sensörler eldiven üzerinde yer alır. 

Flex sensörler çevre şartlarına hassas olduğundan, sisteme ilk enerji 

girişi olduğunda kalibrasyon yapılarak, mikro denetleyici flex 

sensörlerden aldığı verileri öncelikli olarak kaydeder, daha sonraki 

ölçümleri düzeltmek ve doğruluğu sağlamak amacıyla ilk kaydedilen 

veri kullanılır. Sistem sürekli flex sensörlerden gelen analog bilgileri 

takip eder, bu verileri haritalandırma komutu sayesinde servo motor 

konumuna lineer olarak dönüştürür. Böylelikle flex sensördeki her 
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veri değişimi belirli bir açıya sahip olmuş olur. Çıkarılan konum verisi 

darbe modülasyon kullanılarak servo motorlara aktarılır. 

Başka çalışmada, felç kişinin önkolunun fleksiyon ve ekstansiyon 

hareketlerinin yeniden yapmasına yardımcı olabilecek bir ortotik 

robotik kol sunmaktadır (Koubaa et al., 2018). Robotik kol, felçli 

kişilerin kendi kas sinyallerini kullanarak kısmen felçli önkollarının 

hareketlerini kendi başlarına başlatmalarını ve kontrol etmelerini 

sağlayarak önkol işlevini geri kazanmaya yardımcı olur. Cihazın 

doğruluğu, cihazı 5 kez test eden 2 denek üzerinde bir dizi test 

denemesi ile belirlenmiştir ve cihaz deneklerin toplam denemelerinde 

%80 doğruluk kaydetmiştir. Robotik kolun felçli kişinin el 

hareketliliğini arttırma potansiyeline sahip olduğu gözlemlenmiştir. 

1.1.5.  EEG düşünce kontrollü akıllı protez 

Belirli bir eylem düşünülürken EEG (Elektroensefalogram) cihazı 

aracılığıyla beyin dalgaları kaydedilir. Bu dalgalar kol için komutlara 

çevrilir. Beynin yaydığı farklı dalgalardaki durumlarda ne 

hissedildiğinin belirlenmesi için testler yapılmıştır (13-60 hertz gergin 

veya korkma durumu beta dalgaları, 7-13 hertz arası rahat olma 

durumu sakinlik alfa dalgaları, bilinçsizlik durumunda ise delta 

dalgaları). 

Bu alanda yapılmış olan çalışmalar 

Sinirlere cerrahi operasyon ile yerleştirilen sensörler (EMG, jiroskop, 

ivmeölçer vb) vasıtasıyla veriler toplanıp komutlara dönüştürelebilir 

(Beyrouthy, Kork, Korbane, & Abdulmonem, 2016). Sensörler 
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vasıtasıyla beyin sinyalleri toplanır ve işlem ünitesine iletilir. İşlem 

ünitesinde gelen sinyaller ve gelen sinyallere göre cevap sinyalleri 

bulunmaktadır. Cevap sinyalleri kola gönderilmiştir. Beyin-bilgisayar 

ara yüzleri (BCI) beyinden alınan sinyalleri kaydederek protezi 

istenildiği gibi kullanılmasını sağlamaktadır. Sinyaller için kas ve 

sinirler gerekli olmadığından BCI ağır düzeyde felçli konuşamayan vb 

hastalarda iletişim ve hareketi sağlayabilir. BCI beyinden sinyali alıp 

proteze komutlar vermektedir. Sinyaller başa veya deri altına 

yerleştirilen sensörler vasıtasıyla alınıp komutlara dönüştürülüp ilgili 

cihaza veriler gönderilmiştir (Protez, robot, tekerlekli sandalye vb.). 

Protezler günümüzde teknoloji ile beraber oldukça gelişmiştir. Ama 

maliyetleri oldukça pahalıdır. Maliyeti düşürmek için 3D yazıcı ile 

protez kol yapmak maliyetleri oldukça azaltmaktadır. Bu çalışmada 

protez kol, EEG (elektroansefalografi) kulaklığı vasıtası ile beyinden 

alınan komutlarla kontrol edilir. Protez kolda çeşitli sensörler (basınç 

sensörü, mesafe sensörü, gerilim ölçer vb) bulunmaktadır. Beynin 

belirli durumlarda gönderdiği dalga boyları ölçülmüştür (korkma, 

üzülme, sakinlik, bilinç kaybı vb). 

Beyin aktivitesi, kafa derisinde veya beynin içinde tespit edilebilen 

elektrik sinyalleri üretmektedir (McFarland & Wolpaw, 2008). Beyin-

bilgisayar ara yüzleri (BCI'ler), bu sinyalleri, beyin aktivitesinin 

sadece yansımasından, periferik sinir ve kasların katılımı olmadan 

kullanıcının amacını ileten verilere dönüştürür. Nöromüsküler 

kontrole bağlı olmadıklarından BCI'ler, amyotrofik lateral skleroz 

(aynı zamanda motor nöron hastalığı olarak da anılan, merkezî sinir 
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sisteminde, omurilik ve beyin sapı adı verilen bölgede motor sinir 

hücrelerinin (nöronlar) kaybından ileri gelen bir hastalıktır ve bu 

hücrelerin kaybı kaslarda güçsüzlük ve erimeye yol açar), beyin sapı 

felci, beyin felci ve omurilik yaralanması gibi yıkıcı nöromüsküler 

rahatsızlıkları olan kişiler için iletişim ve kontrol sağlayabilir. BCI 

araştırma ve geliştirme, nefes alamayan veya gözlerini bile hareket 

ettiremeyen bu kullanıcıların isteklerini bakıcılara iletmelerini, kelime 

işlem programları ve yazılımları kullanmalarını veya bir robotik kolu 

veya nöroprotezleri kontrol etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. 

BCI sistem bileşenleri beyin sinyallerini alıp, bunlardan temel verileri 

çıkartarak cihaz komutlarına dönüştürmektedir. BCI'ler, kullanıcının 

yapmak istediğini kafa derisinde kaydedilmiş elektroensefalografik 

(EEG) aktiviteden almaktadır. İnvazif BCI'lar önemli teknik 

zorluklarla karşı karşıya ve klinik riskler içeriyor. Cerrahlar, kayıt 

elektrotlarını korteksin içine veya üstüne yerleştirmelidir. Cihazlar 

uzun süre iyi çalışmalı, enfeksiyon ve beyinde başka hasar riskleri 

olabilir. Son çalışmalarda, kafa derisi kayıtlı EEG aktivitesi (yani, 

sensorimotor ritimler) kullanan invazif olmayan bir BCI'nın insanlara 

çok boyutlu hareket kontrolü sağlayabildiği gösterilmiştir. 

Dünyanın en büyük biyonik silah pazarlarından biri olan Ossurlu 

mühendisler, yapay bir biyonik ileri bacak tasarlamışlardır ve bacağını 

kaybetmiş olan bir çiftçi üzerinde test etmişlerdir (A. Bennett Wilson 

Jr., 2015). Biyonik ve mekanik yapay bacaklar arasında, 

mühendislerin mekanik bacaktaki bazı kusurları fark edip ve bacağa 

bağlı olan ayak parmağına yanlış miktarda basınç uygulanması 
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durumunda kullanıcının düşmesine neden olan bir denge 

karşılaştırması yapılmıştır. Diğer çalışmada biyonik bacak birden fazla 

parçadan yapılmıştır (Sofge, 2012). Diz, ayak ve bacak tamamen 

işlevsel bir biyonik uzuv oluşturacak şekilde birleştirilmiştir 

(Coupland, 1993). Bu uzuv kendi başına bir beyine sahip ve girdileri 

analiz eden işlemciler yardımıyla çevredekileri algılayabilmektedir. 

Robotik ekipmanları kontrol edilmesinde yardımcı olarak kullanılan 

birkaç teknik bulunmaktadır ve başlıca üç yöntem olarak 

vurgulanmıştır. İlk yöntem, belli bir eylemi düşünürken veya yüz 

ifadesi uyguladığında, kişinin beyin dalgalarını kaydedecek bir 

elektroensefalogram (EEG) cihazı kullanmaktır (Index, 2010). Alınan 

beyin dalgası kayıtları daha sonra kol için hareket komutlarına 

dönüştürülmüştür. Beyin hareketlerinin, bir elektroensefalogram 

tarafından kaydedilebilecek farklı frekanslara sahip olan 

elektrokimyasal sinyaller yayan beyinde kayıtlı elektrik dalgaları ile 

düzenlenmiştir (Heyrman, n.d.). Örneğin, bir kişi 13 ile 60 Hertz 

arasında değişen frekanslarla gergin veya korkmuş hissettiğinde beta 

dalgaları yaymaktadır. Alfa dalgaları, bir insan zihinsel ve fiziksel 

olarak 7 ila 13 Hertz arasındaki frekanslarda, kişi rahat hissettiğinde 

yayılmaktadır. Öte yandan, bir kişi bilinçsizlik durumunda olduğunda 

delta dalgaları yaymaktadır. Teknolojideki gelişme, donanım ve 

yazılımın bir kombinasyonu olan beyin-bilgisayar ara yüzünü 

kullanarak bu EEG frekanslarını ve verilerini gerçek zamanlı olarak 

işlemeye imkân sağlamaktadır. İkinci yöntem cerrahi implantasyondur 

(Beyrouthy et al., 2016). Protez kol cerrahi olarak kişinin gövdesine 

bağlanmıştır. Elektrik sinyallerinin okunmasına izin vermek için 
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sinirlere de bağlantılar yapılmıştır, böylece sinyaller daha sonra 

filtrelenebilmekte ve komutlara dönüştürülebilmektedir. Son kontrol 

yöntemi, belirli okumalar almak için robotik kola bağlanacak olan 

sensörlerin kullanılmasıdır. Bu durumda kullanılan en yaygın 

sensörlerden bazıları EMG, jiroskop ve ivmeölçer sensörleridir. Bu, 

kullanıcının kolunun içinde bulunduğu pozisyonun farkında olmasını 

sağlamaktadır. Kafanın dışına yerleştirilen elektrotlar kullanılarak 

beyin dalgaları ölçülmüştür. 

Her yıl çeşitli hastalıklardan dolayı (periferik vasküler hastalıklar, 

diyabet, travma, enfeksiyon, tümör vb) ampütasyona maruz kalan 

insan sayısı artmaktadır (Hasan et al., 2018). Beyin kontrollü ve 3D 

baskı tıbbi alanlarındaki gelişmelere dayanarak düşük maliyetli 3D 

baskılı kol tasarlanmıştır. Bir robotik kolu kontrol etmek için çok 

sayıda yöntem mevcuttur. Bu yöntemlerden biri EEG 

(elektroensefalogram) cihazı kullanmaktır. EEG, kişi bir eylem 

düşünürken, bir yüz ifadesinde bulunurken beyin dalgalarını kayıt 

altına alan bir cihazdır. EEG sinyalleri okuyacak sonrasında bu 

sinyalleri kola iletmek için komutlara dönüştürecektir. Bir farklı 

yöntem ise kişi için cerrahi implantasyona sahip olmaktır. Bu 

yöntemde, kol cerrahi operasyonla amputenin gövdesine yerleştirilir. 

Kolu sinirlere bağlamanın nedeni, sinyalleri yakalamak ve sonrasında 

komutlara dönüştürmektir. Son yöntem ise sensörler kullanmaktır. 

Sensörler doğrudan kola yerleştirilecek ve verileri dış ortamdan 

alacaktır. Bu sensörlere örnek olarak EMG, jiroskop ve ivmeölçer 

verilebilir. Amaç, bir EEG cihaz vasıtasıyla beyin sinyalleri ile kontrol 
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edilebilen kablosuz, düşünce kontrollü 3D baskı kolu tasarlamaktır.  

Tasarım 4 parçadan oluşur: EEG Modülü, Elektromekanik Modül, 3D 

Baskılı Kol Modülü, Geri Besleme Modülü.  

EEG Modülü: EEG cihazı beyinden gelen dalgaları okur ve PC'ye 

bağlanan USB Dongle'a gönderir (kablosuz olarak). Bu veriler, 

herhangi bir tuş kombinasyonuna bir olaya eşleştirilen Emotiv Xavier 

yazılımı tarafından okunur. Elin açılıp ve kapanması, bileğin 

döndürülmesi gibi hareketler için önemli sayıda eğitim yapıldı ve daha 

sonra tuş vuruşlarına bağlandı. Bu tuş vuruşları elektromekanik modül 

olan ikinci modüle gönderilir. 

Elektromekanik Modül: PC ve Arduino UNO arasında XBEE 

(noktadan noktaya veri aktarımını sağlar) haberleşmesi vardır. İki adet 

XBee modülü kullanıldı, bunlardan biri XBee USB adaptörü 

vasıtasıyla PC'ye, diğeri ise Arduino'ya bağlandı. Her iki XBee 

modülü de veriyi hem alıp hem de gönderebilirler. Bilgisayara bağlı 

ilk XBee modülü, eylemi gerçekleştirmek için değerleri Arduino'ya 

bağlı olan XBee modülüne gönderir. Bu verilere göre, belirli bir kol 

hareketi gerçekleştirilir. Arduino'ya bağlı XBee modülü, sensör geri 

besleme verilerini yazdırılacak PC'ye bağlı XBee modülüne gönderir. 

3D Baskılı Kol Modülü: Parçalar PLA filamenti ile basıldı ve 

cıvatalar, somunlar ve vidalar ile birleştirildi. Kol, mukavemetini 

muhafaza ederken ağırlığı hafif olacak şekilde tasarlanmıştır.  

Geri Beleme Modülü: Hem sıcaklık hem de basınç sensörleri, 

arduinonun analog pimlerine bağlanmış parmakların üzerine 
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yerleştirildi. Kol hareketlerini gerçekleştirmek için 7 adet servomotor 

kullanıldı. Bunlardan beş tanesi parmak, bir tanesi bilek, bir tanesi de 

dirsek için kullanıldı. Servo motorlar arduinonun dijital pimlerine 

bağlandı. 

Kullanıcı, Emotiv EPOC kulaklık aracılığı ile kolu hareket 

ettirebilmek için beyin sinyalleri ile komutları kullanır. Kulaklık, 

beyin sinyallerini PC ye gönderir bu sinyalleri Emotiv Xavier 

programındaki eğitim ile karşılaştırır. Her sinyal, itme, çekme, 

döndürme vb belirli bir hareket düşünülürken basılan kendi tuş 

vuruşuna sahip şekilde eşlenir. Arduino Ide(yazılım) kullanılarak, 

servo motorları kontrol ederek karşılık gelen eylem başlatan sinyal 

işlenir. Bu veriler XBee iletişimi kullanılarak Arduino UNO'ya 

aktarılır. Tuş vuruşunun değerlerine göre motorlar çalıştırılır. 

Kullanıcı his duymadığından dolayı sıcaklık sensörü ve basınç sensörü 

içeren bir geri bildirim sistemi eklendi. 

 Sıcaklık sensörü parmak içinde gömülü haldedir. Bunun sayesinde 

nesne tutulurken sıcaklık sensörü sıcaklığı ölçer. Sıcaklık, insan derisi 

veya kol malzemesi için çok yüksekse, eli açmak için bir hareket 

gerçekleştirilir. Sıcaklık kontrol edilip yüksek değilse, basınç sensörü 

nesneyi tutarken basıncı kontrol eder. Hem sıcaklık hem de basınç 

değerleri uygun ve güvenliyse, nesneyi tutma hareketi gerçekleştirilir. 

EEG sinyallerini kullanarak, protez kol, yapay el, tekerlekli sandalye 

vb. gibi çeşitli insan makine ara yüzleri (HMI'lar) motor işlev 

bozukluğu olan insanlara yardımcı olmak için geliştirilmiştir (Ferreira 
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et al., 2008). En sık kullanılan HMI'dan biri beyin bilgisayar ara 

yüzleridir (BCI). Nöral aktivitede, infra düşük dalgaları (< 0.5 Hz), 

delta dalgaları (0.5–3 Hz), teta dalgaları (3-8 Hz), alfa dalgaları (8-12 

Hz), beta dalgaları (12 – 38 Hz) ve gama dalgaları (38-42 Hz) gibi 

çeşitli sınıflara sahip beyin dalgalarının frekansları ile ayırt edilen bir 

tekrarlama ve ritim var olmaktadır (Bright, Nair, Salvekar, & 

Bhisikar, 2016). Bir BCI sisteminde beyin sinyallerini işlemede 

önemli bir rol oynayan özellikler, çıkış cihazını birleştirmek için 

ayrılmış komutları ve komutun gerçekleşmesini içermektedir. Elektrik 

sinyallerinin düzenleri ve frekansları, kafa derisine sensörlerin 

yerleştirilmesiyle ölçülebilir (Chinbat & Lin, 2019). EPOC kulaklık 

alıcısı, normalde beyin dalgaları olarak gösterilen ve bunları dijital 

sinyallere dönüştüren analog elektrik sinyallerini ölçen Emotiv'i 

içermektedir. Emotiv daha sonra bu hesaplamaları yapmaktadır. EEG 

sinyalleri, protez kolu kontrol etmek için yapılan bir deney ile elde 

edilmektedir. Emotiv EPOC kulaklık ile taranan sinyaller, Bluetooth 

modülüne dağıtılır. Kulaklık, sadece sinyalleri dijital tipte algılar, işler 

ve dönüştürür. Beyin sinyalleri, Bluetooth teknolojisi kullanılarak 

düşük güç ve güvenli bağlantı yoluyla Sinyal İşleme Ünitesi ile 

iletişim kuran gelişmiş EEG sensörleri tarafından tespit edilir. Bu 

cihaz, 2048Hz dahili örnekleme oranına ve beyin üzerindeki en alakalı 

alanı kapsamak için uluslararası 10-20 Sistemine göre düzenlenmiş 14 

sensöre sahiptir. EEG sinyalleri, ortak mod anlamında referans verilen 

14 kanalı taşıyan Emotiv EPOC kablosuz kayıt kulaklık kullanarak 

elde edilebilmektedir. BCI sistemindeki en önemli özelliklerden biri 

maliyetidir. EEG uygulamalarında en yaygın elde etme tekniği 
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BCI'dir, ucuz ve taşınabilirdir. BCI sistemi, kişinin kafa derisine bağlı 

elektrotlarla beyin dalgalarının kaydını tutar. Emotiv EPOC kulaklık 

ve dizüstü bilgisayar, Bluetooth kablosuz iletişim yardımıyla birbirine 

bağlanmaktadır ve protez kolundaki Arduino, EEG sinyallerini almak 

ve hareketleri tanımak için XBee Alıcı-Verici modülü tarafından 

birbirine bağlanmaktadır. EPOC kontrol paneli görüntülenir ve 

kullanıcıyı düşünceleriyle nesneyi sola veya sağa hareket ettirmek 

üzere bir eğitim mevcuttur. 

Bir doktora çalışmasında, 8 gönüllüden farklı günlerde gerçekleştirilen 

oturumlarda aktif ve düşünsel aşağı ve yukarı parmak hareketlerine 

dair EEG sinyallerinin kaydı alınmıştır (KETENCİ, 2018). EEG 

işaretlerinin ön işlem aşamasıyla standardizasyonu ve normalizasyonu 

gerçekleştirilmiştir. Sonra, bütün parmakların aktif aşağı ve yukarı 

hareketine sadece işaret parmağın aktif aşağı ve yukarı hareketine ve 

işaret parmağın düşüncesel aşağı ve yukarı hareketine ait EEG 

kayıtlarından veri setleri oluşturulmuştur. Ortalama Welch güç 

spektrum yöntemi kullanılarak parmak hareketlerine ait EEG 

sinyallerinden μ ve β bandının etkinliği ortaya konulmuştur. Öznitelik 

çıkarma yöntemleriyle verilerden öznitelikler çıkarılmıştır ve genetik 

algoritmayla sadeleştirme yapılmıştır. Seçilen özniteliklerle EEG 

sinyallerinden aktif aşağı ve yukarı parmak hareketlerinin işaret 

parmakta %78,11, bütün parmaklarda %81,10 başarı oranıyla, 

düşünceselde ise bu hareketlerin işaret parmakta %61,50 başarımla 

ayrıştırılabileceği gözlemlenmiştir.  
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Prototip olarak kolun dizaynı ve beyin sinyallerinden faydalanılarak 

hareketlerin kontrolü incelenmiş ve uygulanması bir çalışmada 

gösterilmiştir (Uyar, Şenli, & Mutlu, 2011). BCI (Beyin Bilgisayar 

Arabirimi) teknolojisi vasıtasıyla beyin sinyalleri ile bilgisayar 

arasında direkt ilişki sağlanarak kol, bacak, ayak, el ve benzeri 

organlarını kaybetmiş hastaların, protez uzuvlarını beyin sinyalleri 

aracılığıyla kontrol etmesi sağlanmıştır. Uygulama örneği olarak 

seçilen dirsek altı bir protezin analog beyin sinyalleri ile bilgisayar ve 

elektronik devreler aracılığıyla bilek ve parmak hareketlerinin başarılı 

bir şekilde kontrolü sağlanmıştır. Beyin sinyallerinin bilgisayar 

platformuna uyarlanması ve kaydı başa yerleştirilen başlık ve başın 16 

farklı bölgesindeki EEG (elektroensefalogram) sinyallerini alan beyin 

dalgası sensörü ve yazılımı ile sağlanmıştır. Beyin dalgaları ile 

oluşturulan bu sinyallere göre protezin bilek ve parmak hareketleri 

başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 

1.2. Protez modelleri 

İLimb veya Bebionic tarafından üretilmiş en gelişmiş protez el, protez 

alanında ulaşılması gereken en çok istenen dokunsal his 

işlevselliğinden yoksundur (Nabeel, Aqeel, Ashraf, Awan, & 

Khurram, 2016). İnsan derisi, sıcaklık, basınç, titreşim gibi 

değişiklikleri tespit edebilir. İnsan derisi yedi tip mekanoreseptör 

(Dokunma, gerilme ve ivme vb karşısında reaksiyon gösteren sinir 

ucu) içerir (Toney, Dunne, Thomas, & Ashdown, 2003). Her biri 

cildin belirli bir derinliğine yerleştirilen deri dokusunun üzerinde 

bulunan yedi mekanoreseptör mevcuttur (Asamura, Yokoyama, & 
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Shinoda, 1999). Bunların en derinleri RAII sınıfı altında Pacini 

Corpuscle'dur, cildin yüzeyinin 2 mm altında yer alır. Pacini 

Corpuscle 40 Hz-800 Hz bant genişliğinde ve 200 Hz-300 Hz'de 

hassas olan titreşimleri algılar (Chouvardas, Miliou, & Hatalis, 2008). 

Pacini Corpuscle titreşim algılamak için özel olarak ele alınmıştır. 

Merkel hücrelerinin işlevselliğinin basınç algılamak için farklı araçlar 

yoluyla yeniden oluşturulması özel dikkat gerektirir. Açık döngü 

protezinde dokunsal geri bildirim eksikliği vardır. Gelişmiş 

myoelektrik olarak kontrol edilen protezler, artık koldan gelen EMG 

sinyallerini kaslara bağlı yüzey elektrotları yoluyla yakalar ve gerekli 

hareketi gerçekleştirmek için özel sinyaller sağlamak için bunları işler. 

Bazı fonksiyonel protez eller, elektrikle çalışan (Myoelektrik) ve 

vücutla çalışan (mekanik) cihazlar geliştirilmiştir (Wu & Shieh, 2016). 

Fakat bakım ve değiştirme maliyeti birçok aile için önemli bir 

engeldir. Bu protez ellerin karmaşıklığı ve yüksek maliyeti nedeniyle, 

düşük gelirli veya gelişmekte olan ülkelerden gelen çocuklar gelişmiş 

protezlere sahip olamazlar. Bu nedenle, birçok hasta hala kancaları 

veya kelepçeleri kullanmaktadır. Son yıllarda, bilgisayar destekli 

tasarım programlarındaki gelişmeler, ilave üretim ve görüntü 

düzenleme yazılımı, protez el cihazlarını uzaktan ve çok düşük bir 

maliyetle tasarlama, yazdırma olanağı sunmaktadır. Sadece 3D baskı 

kullanarak protez el hastanın boyutuna göre üretilemez, ayrıca protez 

elin hastaların ihtiyacını karşılayacak biçimde tasarlanması da 

önemlidir. En önemlisi çok maliyetli değildir. Protez eli hastanın 

elinin şekli ile daha tutarlı hale getirmek için alçı kalıbı yapılması 

gerekir. Bu şekilde, prostetik el modele göre tasarlanabilir. Gerekli 
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testler yapılıp tasarım hastaya daha uygun olacak şekilde 

düzenlenebilir. Hastanın ihtiyaçlarını en iyi şekilde giderecek 

boyutları tasarlamak için, hastanın diğer elinin dikkatli şekilde 

boyutunun ölçülmesi gerekir. Hastanın ihtiyacını karşılayan en iyi 

tasarımlardan biri seçilir. Boyutu değiştirmek için Solidworks ve 

Autocad kullanılmaktadır. Özgün tasarımın şekli hastanın eline göre 

ayarlanır. Protez el modellerinin tüm parçaları STL dosyalarına 

dönüştürülür ve bu STL dosyaları 3D yazıcıya aktarılır. Dolgu 

seviyesi yaklaşık %30 civarındadır, böylece modeller yeterli güce 

sahip olacaklardır. Sıcaklık ayarlanır. Malzeme olarak polilaktik asit 

(PLA) kullanıldığı için, namlu sıcaklığı 190 ile 220 ° C civarında 

olacaktır. Kullanılan 3D yazıcı, modeli otomatik olarak bir dizi ince 

katmana dönüştürür ve G kodu dosyası oluşturur. Bu G kodu dosyası 

3D yazıcıya 3D baskı işlemi sırasında talimat verebilmektedir. 

Robotik protez, uzuv amputasyonları olan insanlar tarafından 

kullanılan cihazlardır (De Silva & Mann, 2011). Bunlar, gerçek 

zamanlı görevleri gerçekleştiren yapılandırılmamış ortamlarda 

çalışmaktadırlar bu nedenle, çevrimiçi ortak hareket planlamasını 

yapmak için kinematik denetleyicileri gerekir. Robotik manipülatörler 

için kullanılabilen çevrimiçi hareket oluşturma yöntemleri hakkında 

karşılaştırmalı bir çalışma yürütülmüştür. Üst ekstremite protez 

uygulamalarındaki problemleri çözümleyebilmek için uygun bir 

kinematik kontrol stratejisi uygulanması gerekmektedir. Araştırmalar 

kapsamında, CLIK algoritmasına dayanan 4 farklı kinematik kontrol 

metodu kullanılarak tutma ve ortam hesabı için 7 serbestlik dereceli 
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bir protez modeli baz alınmıştır. Kontrol yaklaşımları artıklık çözümü, 

ortak sınır yönetimi ve tekillik yönetimi bakımından test edilmiştir. 

Ekleme limitlerini ağırlıklandırma işleviyle ters ağırlıklandırma 

yapılmıştır ve karşılaştırılan diğer yöntemlerden daha iyi performans 

göstermiştir. 

Bir çalışmada 2 Serbestlik dereceli multiloop uzamsal 

mekanizmasından ve üç serbestlik dereceli seri mekanizmasından 

oluşan bir protez kolun kinematiği açıklanmıştır (Wang, Ishimatsu, 

Schaerer, & Huang, 1998). Başlangıçta, konum analizi tartışılmıştır. 

Daha sonra hız ve ivme analizi yapılmıştır. Hız ve ivmenin ileri ve 

ters formülleri, hipotetik mekanizma yöntemi ile kinematik etki 

katsayısı kullanılarak hesaplanmıştır ve tüm formüller, boyut ve 

konum parametrelerinin parçası olan etki katsayısı matrislerinin açık 

ifadeleriyle elde edilmiştir. Son olarak, sayısal bir örnek 

hesaplanmıştır ve sonuçları eşdeğer bir düzlem mekanizması ile 

doğrulanmıştır. Önerilen yöntem, herhangi bir karmaşık seri-paralel 

mekanizmanın kinematik analizinde kullanılabilmektedir. 

Başka çalışmada 4 serbestlik derecesinden oluşan Protez kolun Ters 

Kinematik Modeli hazırlanmıştır (Sattar, 2015).  Oryantasyon ve 

yapılandırmaya dayanan referansa göre kol modelinin belirtilen 

konumları ve oryantasyonları için istenen bağlantı açıları elde 

edilmiştir. Robotik uzuvların otomasyonunda ters kinematik önemli 

bir rol oynamaktadır. Analitik Ters Kinematik modeli ayrıntılı şekilde 

sunulmuştur ve açıklanmıştır. Elde edilen sonuçlar, Matlab ortamında 

Robotik Araç Kutusu kullanılarak doğrulanmıştır. Ters Kinematik 
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modeli sonuçları da tartışılmıştır. Bu simülasyon istenen tüm 

yönelimler ve konfigürasyonlar için yapılabilmektedir. 

Manipülatörlerin koordinat planlaması aktif bir alandır çünkü birçok 

görevin yerine getirilmesi için birçok özellik gerektirir. Önerilen 

modelin Ortak Uzay Koordinatı da tartışılmıştır.  

1.3. Robotik kol 

Literatürde (Suriya, Khan, Selvaganapathy, & Prasannakumar, 2017) 

düşük maliyetli mikro denetleyicili bir robotik kol önerisi yapılmıştır. 

Bu robotik kol, ivmeölçer ve mikro denetleyici kullanılarak hareketin 

sağlanmasıyla kontrol edilmektedir. Bu kol, nesnelerin tutulması gibi 

fonksiyonların gerçekleştirilmesine yardımcı olup ve radyasyon 

tehlikesinin fazla olduğu ortamlardaki cihazların kablolu yerine 

kablosuz olarak çalışmasını sağlamıştır. Bu yöntem, protez kollar için 

3D yazıcı kullanılarak geliştirilebilir durumdadır. Servo motorlar ile 

hazırlanan robotik kol düzeneği düşük maliyette yeterince fonksiyon 

gerçekleştirebilmektedir. Daha güçlü bir robotik kol yapabilmek için 

maliyet arttırılmalı ve bir insanın günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek 

seviyede hareketleri sağlayabilecek şekilde tasarlanmalıdır. 

Literatürde yapılan başka bir çalışmada Arduino kontrol ile robotik 

kolun ters ve düz kinematiğini oluşturmak ve hesaplamak 

amaçlanmıştır (YERLİKAYA, RESUL - DALMIZRAK, 2017). 

Robot kolun tasarımını ve imalatını yapmak için 4 adet servo motor ve 

bir adet adım motoru kullanılmıştır. Üretilen robotik kol, parçaların 

özellikleri, parçalar arası etkileşim, sistemin zekası başlıkları altında 
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toplanmıştır. Yapılan robotik kol düz kinematiği ile robotik kolun 

belirtilen koordinata gitmesi, robotik kolun ters kinematiği ile 

belirtilen koordinata gitmesi istenmiştir. Gerekli büyüklükteki 

motorların seçilmesi halinde bu robotik kolun düzeneği çeşitli 

alanlarda otomasyon sistemi olarak kullanılabilir. 

Bir robotik kolun kablosuz bir eldiven sistemi yardımıyla uzaktan 

kontrolü ele alınmıştır (Karakuzu, Büyüktepe, & Yüzgeç, 2016). Bu 

amaçla 2 farklı robotik kol oluşturulmuştur ve uzaktan kontrolü için 

özel bir kullanıcı eldiveni tasarlanmıştır. Verici eldiven ile kişinin 

parmak hareketlerinin algılanması için eldivenin üzerine eğim 

sensörleri yerleştirilmiştir. Robotik kol üzerinde her bir parmağın 

hareket ettirilebilmesi için servo motorlar ve ipler kullanılmıştır. 

Kullanıcı eldiveninden robotik kola komutların gönderilmesi kablosuz 

haberleşme modülleri yardımıyla sağlanmıştır. 

Eldivene yerleştirilmiş esneklik sensörleri yardımıyla insan elinden 

alınan hareket bilgileri ile mekatronik tabanlı robotik elin kontrolü 

sağlanmıştır (Karaçizmeli, Cengiz; Çakır, Gökçe; Tükel, 2014). El 

parmaklarının açısal hareketleri algılanarak bir mikro denetleyici 

tarafından işlenmiştir ve servo motorlara gönderilmiştir. Servo 

motorların çalışmasıyla da robotik elin kontrolü sağlanmıştır. Bu 

robotik el insanlar için tehlikeli ortamlarda manipülasyon işlemlerinin 

uzaktan kontrol edilebilmesi için kullanılabilir. Robotik elin monte 

edilen sıcaklık algılayıcıları yardımıyla da ortam sıcaklık bilgileri ana 

merkeze aktarılabilmektedir. 
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1.4. Gelişmeler 

Protez teknolojisindeki günümüz gelişmelerine rağmen, mevcut üst 

ekstremite protezleri, karmaşık motor kontrolü ve duyusal geri 

besleme açısından sınırlı durumdadır (Nghiem et al., 2015). Duyusal 

geri bildirim, ampute hastalara yaşamlarını geri kazandırmak için 

kritik bir öneme sahiptir, çünkü motor komutlarını takip etmek ve 

psikolojik faydalar sağlamak için yalnızca görsel girdilere güvenmek 

yeterli değildir. Duyusal geribildirimlerdeki en son yenilikleri gözden 

geçirilmektedir ve periferik sinir ara yüzleri ile ilgili bilgi verilmiştir. 

Periferik sinirin yapısını ve duyusal bir ara yüz geliştirilmesinin önemi 

incelenmiştir. İntranöral elektrotlar yardımıyla hedeflenmiş kas 

varyasyonu ve doğrudan nöral stimülasyondaki gelişmeler hakkında 

bilgi verilmiştir. Sinirsel sinyalleşme için modern teknolojiler, 

özellikle de duyusal rejeneratif periferik sinir ara yüzü ve optogenetik 

için modern teknolojiler kullanılarak protez duyusal geribildirimlerin 

durumu araştırılmıştır. Bu araştırmalar, protez bir uzvun gelişmesine, 

hissetme yeteneğinin sağlanmasına destek sağlamaktadır.  

Biyomimetik esaslı çok parmaklı hassas yapay robotik elin 

geliştirilmesine yönelik ayrıntılı bir görüş sunulmuştur (Saikia et al., 

2016). İdeal bir üst uzuv protezi, engelli birey tarafından doğal 

vücutlarının bir parçası olarak algılanmalı ve ampute uzvun duyusal-

motor yetenekleri çoğaltılmalıdır. Biyolojik ve teknik tabanlı el 

manipülasyon davranışının ortak bir başlık altında toplanmasını 

mümkün kılan bir çerçeve kullanılarak farklı biyomimetik yaklaşımlar 

hakkında bilgi verilmiştir. Özellikle, incelememizde ilham alınan 
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robotik sistemlerdeki bazı gelişmelere odaklanılmıştır. Sonuç olarak, 

el teknolojisini geliştirmek için kinematik, dinamik, modelleme ve 

kontrol metotları konusunda araştırma yapılırken büyük miktarda çaba 

sarf edilmiştir ve böylece amputenin protez uzvuna daha fazla 

işlevsellik sağladığı gözlemlenmiştir. Bunun, yaşam kalitelerini 

iyileştirerek ve gelecekte günlük yaşam görevlerini kolaylıkla 

gerçekleştirebilecek aktivitelere yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

2.  Değerlendirme 

Literatürde engelli bireylerin hayatlarını hem fiziksel hem de 

psikolojik açıdan kolaylaştırmaya yönelik birçok çalışma yapılmıştır. 

Geçmiş yıllara ait çalışmalarda tam verimlilik elde edilememiş olsa 

bile günümüz de gerçekleştirilen çalışmalar protez kollarının verimini 

yeterli düzeye getirmiştir. Günümüz çalışmalarına farklı bir mercekten 

bakacak olursak kolun mekanik kısmı değil de daha çok kolun nasıl 

kontrol edileceği üzerinde durulmaktadır. Buradan kolun fiziksel 

donanımının tamamlandığını öne sürmek yanlış olmaz. Engelli 

bireylerin ihtiyaçları ve duyguları dikkate alındığında kozmetik ve 

mekanik protez kollar işlevleri bakımından yetersiz kalmış, EEG 

protez kol ise gelişimini henüz tamamlayamamıştır. Bu nedenle protez 

kollar MYO ve EMG olarak iki yöntemle standartlaştırılmış ve 

gelişimlerini neredeyse tamamlamışlardır. Engelli Bireylere sunulan 

ve normal bir kol işlevi gören bazı protez kolların özellikleri Tablo 1’ 

de sunulmuştur. Engelli bireylerin gelişmelerden haberdar olması ve 

kendilerinin de yeniliklere dahil olması protez kolun geleceği 

açısından önem arz etmektedir. 
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 Tablo 1: MYO Protezleri (Belter, Segil, Dollar, & Weir, 2013) 

 
Ağırlık 

(gram) 
Boyutlar (mm) 

Bağlantı 

sayısı 

Serbestlik 

dereces 

Çalıştırma 

yöntemi 

Vincent Hand - - 11 1 
DC motor- 

Sonsuz dişli 

iLimb 450-615 

180-182 uzunluk 

80-75 genişlik 

35-41 kalınlık 

11 6 
DC motor- 

Sonsuz dişli 

iLimbPulse 460-465 

180-182 uzunluk 

80-75 genişlik 

35-45 kalınlık 

11 6 
DC motor- 

Sonsuz dişli 

Bebionic 495-535 

198 uzunluk 

90 genişlik 

50 kalınlık 

11 6 
DC motor- 

kurşun vida 

Bebionic v2 495-539 

190-200 uzunluk 

84-92 genişlik 

50 kalınlık 

11 6 
DC motor- 

Kurşun vida 

Michelangelo 420 - 6 2 - 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Gelişen teknoloji ile EEG protezlerinde önemli yenilikler olacaktır. 

Son zamanlarda, EEG protezlerde beyinden alınan sinyallerin 

kaslardan alınan sinyallere göre daha güçlü ve hızlı olduğu çeşitli 

deneyler sonucu gözlemlenmiştir. İleride EEG protezlerinin maliyeti 

daha düşük olacaktır. EEG protezler yaygınlaşacaktır. Protezlerde 

hissetme duyusu daha geliştirilecektir. Telefon vb farklı cihazlarla 

protezler arasında daha fazla bağlantı olacaktır.  
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GİRİŞ  
 

Regresyon analizleri, matematik gerektiren bir istatistiksel 

tahminleme yöntemidir (Atalan 2020; Kotu and Deshpande 2019). 

Regresyon tekniği, regresyon terimi olarak ilk olarak 1805 yılında 

Legendre tarafından en küçük kareler yöntemine dayanmaktadır 

(Kruskal 1987). Gauss, en küçük kareler teorisini daha ileri taşıyarak 

geliştirdi. Biyoloji alanında uzman olan Francis Galton tarafından 

regresyon terimi ortaya atıldı (Galton 1989). Regresyon sadece 

biyoloji alanı ile alakalı olduğunu düşünen Galton’un aksine Udny 

Yule ve Karl Pearson istatistiksel bir metot olarak bu yöntemi 

geliştirdiler (Yule 1897). Bu yöntemde kullanılan bağımlı ve bağımsız 

değişkenlerin gauss dağılımına göre olduğunu varsaydılar ve sadece 

normal dağılımına uyan veriler basit regresyon modeli üzerinde 

çalıştılar (Fisher 1971).  Günümüzde basit doğrusal, doğrusal 

olmayan, poisson, binom, üssel ve meta-regresyon olmak üzere birçok 

regresyon modelleri geliştirilmiştir. Farklı regresyon model çeşitleri 

istatistik gerektiren birçok alanda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.  

Regresyon modelleri, değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak 

için araştırmacılar tarafından yaygın şekilde kullanılan istatistiksel 

araçlardır (Barbur, Montgomery, and Peck 1994; Draper and Smith 

2014). Regresyon modellerin bağımlı ve bağımsız olmak üzere iki tip 

değişken bulunmaktadır (Altland, Freund, and Wilson 1999). 

Değişken tanımlarına göre, regresyon bir bağımlı değişkenin bağımsız 

değişkenlerle ilişkisini tanımlamaktır (Liang and Zeger 1993). 
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Regresyon analizleri enerji, finans, lojistik, biyoloji, mühendislik, tıp 

vs. konuları başta olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır. 
 

Literatürde regresyon analizlerine yer veren çalışmalardan bazıları 

şunlardır: ulaştırma lojistiği sektöründe mali bütçe taleplerini 

değerlendirmenin etkili bir yolu olup olmadığını araştırmak için 

regresyon analizleri kullanılmıştır (Pérez-Rave, Muñoz-Giraldo, and 

Correa-Morales 2017). Kurulu rüzgâr enerji tesislerinde elde edilen 

elektrik miktarını tahminleme yapmak için doğrusal olmayan 

regresyon modeli kullanılmıştır (Ayaz Atalan et al. 2020). Başka bir 

çalışmada, sera gazı yayılımını etkileyen nicel faktörleri belirlemek 

için regresyon analizi kullanılmıştır (Qin et al. 2020). Literatürde yer 

alan diğer bir çalışma ise tıpla alanında olup prizmatik hücrelerin 

kapasite bozulmasını analiz etmek için regresyon modelinin 

kullanılması önerilmiştir (Wang and Mamo 2020). Başka bir 

çalışmanın amacı, tünel güzergahı boyunca Kaya Kalitesi 

Tanımlamasının jeolojik parametresini tahmin etmek için regresyon 

yöntemini uygulanmıştır (Mahmoodzadeh et al. 2021). Bu 

araştırmalar gibi birçok çalışmada regresyon modelleri araştırmacılar 

tarafından tercih edilmiştir. 

Regresyon modellerin en önemli işlevlerinden biri olan bağımlı ve 

bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi göstermenin yanı sıra 

tahminleme yöntemi olarak kullanılmasıdır (Mogliani and Simoni 

2020). Literatürde genellikle regresyon denklemleri zaman tahmini 

için kullanıldığı vurgulansa da bir deney sonucunda bağımsız 

değişkenlerin değerleri değiştirilerek bir deney çıktısını tahmin etmek 
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içinde kullanılabilir (Peng et al. 2021).  Kullanılan verilerden bağımlı 

değişkeni etkileyen ya da etkilemesi düşünülen bağımsız değişkenler 

tarafından oluşan bir regresyon denklemi meydana gelmektedir. 

Regresyon denklemi bir sonraki dönem veya bağımsız değişkenlere ait 

verilerin değiştirilmesi ile tahmin sonuçlarının elde edilmesi 

sağlanmaktadır (Ambrogioni and Maris 2019).  Regresyon 

modellerinin doğruluğunu ve geçerliliğini kanıtlamak için diğer bir 

yöntem ise regresyon denklemlerinden elde edilen tahmin değerleri ile 

gözlem veya deney sonucunda elde edilen gerçek veriler arasında 

oluşan farkların göz önünde bulundurulmasıdır. Tahmin ile gerçek pay 

arasında oluşan değere hata payı olarak tanımlanmaktadır. Hata payı 

ne kadar küçük olursa oluşturulan regresyon modelde o oranda doğru 

ve güvenilir olur. Hata payının küçük olduğu regresyon modellerinde 

gelecek dönemler için yapılan tahminlerin doğruluk payı yüksek olur. 

Bu bölümde regresyon tekniğinin altında yer alan genel doğrusal ile 

poisson regresyon modellerinin tahmin değerler üzerindeki 

kıyaslaması yapılmıştır.  
 

1. YÖNTEM 

 

Bu çalışmada iki farklı regresyon modelinin matematiksel ve 

istatistiksel teorik bilgileri tartışılmıştır. İki kısımdan oluşmaktadır.  

1.1. Genel Doğrusal Regresyon Modeli 
 

Regresyon modelleri oluşturulurken dikkate alınan değişkenlerin 

birbiri ile olan ilişki dikkate alınarak modellenir. Regresyon 

modellerin aynı zamanda matematiksel işlemler gerekmektedir.  
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Regresyon modellerinde genellikle iki tür değişken bulunur. Bağımlı 

değişken yapılan bir deney gözlem sonucunda etkilenen faktör olarak 

bilinirken bağımsız değişkenler bağımlı değişkeni etkileyen faktörler 

olarak tanımlanır (Atalan 2014). Örneğin, bağımlı değişken bir ürünün 

kalite oranını temsil ederken bağımsız değişken ya da değişkenler 

ürün kalitesine etkisi olması düşünülen faktörler (ürün ömrü, ürün 

fiyatı vs. gibi) olarak ele alınır.  

Basit bir regresyon denkleminde bağımsız değişken 𝑥 ve bağımlı 

değişken ise 𝑦 işaretleri ile temsil edilmektedir. Bu iki değişkenden 

elden edilen doğrusal denklem aşağıdaki gibi oluşturulur 

(Montgomery 2012; Montgomery, Peck, and Vining 2012): 𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 

Bu denkleme göre 𝛽0 regresyon sabiti veya kesim noktası olarak ele 

alınırken 𝛽1 bağımsız değişken katsayısı veya regresyon modelinin 

eğimi olarak tanımlanır. Ancak, regresyon modelleri tahmin araçları 

olarak kullanıldığında gerçek y değeri ile tahmin edilen y değeri 

arasındaki fark regresyon hatası (∈) olarak değerlendirilir. O halde 

yeni basit doğrusal regresyon denklemi aşağıdaki gibi yeniden 

oluşturulur:  𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥+∈ 

İstatistiksel hata olarak adlandırılan ∈ birçok etkenden dolayı ortaya 

çıkmaktadır. Örneğin kaliteli bir ürünü etkileyen faktörlerin dışında 

oluşacak hatalar arasında ürünü yapan cihazların ısınmaları, 
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hammaddede oluşan bozulmalar, ürünün bekleme süresi gibi faktörler 

sayılabilir. İleri istatistiksel konularda bu tür faktörler bazen kontrol 

edilemeyen faktör türleri olarak tanımlanmaktadır.  

Bazen bağımlı bir değişkeni etkileyen birden fazla bağımsız 

değişkenler olmaktadır. Birden fazla bağımsız değişkenin birbiri ile 

etkileşimsiz olmak kaydıyla bağımlı değişken üzerindeki etkisini 

ölçmek için bir model geliştirilir ve bu modele genel doğrusal 

regresyon modeli denmektedir. Genel doğrusal regresyon modelinde 𝑛 

tane bağımsız ve bir tane bağımlı değişken olsun.  O halde; 𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑥𝑛+∈ 

Şeklinde ifade edilir. Bu çalışmada birden fazla bağımsız değişken 

olduğu için genel doğrusal regresyon modeli kullanılmıştır.  

1.2. Poisson Regresyon Modeli  

 

Genel olarak log-lineer model olarak tanımlanan regresyon modeli 

poisson regresyon modeli olarak araştırmacılar tarafından 

kullanılmaktadır. Ancak çoğu araştırmacı bu tanıma göre bağımlı ve 

bağımsız değişkenler arasında birbiri ile olan etkileşimi göstermek 

adına oluşturulan doğrusal olmayan regresyon denklemlerinin 

doğrusal denklem haline döndürmek içinde kullanmaktadırlar. 

Böylece doğrusal olamayan regresyon modeline ait parametreler 

doğrusal bir denklem halinde modellenerek beklenen değerlerin 

(ortalama) logaritmasını oluşturulmuş olmaktadır.  
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Bir bağımlı ve 𝑛 tane bağımsız değişkenli olan bir deneyde veya 

gözlemde poisson regresyon modelini oluşturmak için aşağıdaki 

matematiksel denklem kullanılır: log(𝑦) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑥𝑛+∈ 

Bu denklemde kullanılan parametreler ile genel doğrusal regresyon 

denkleminde (2.1) kullanılan parametreler aynı tanımla 

kullanılmaktadır. Logaritmik yapıda olan poisson regresyon denklemi 

aşağıdaki üssel regresyon modeline dönüştürülür:  𝑦 = (𝑒𝛽0+𝛽𝑖𝑥𝑖)+∈, 𝑖 = (1, 2, … , 𝑛) 

Verilerin istatistiksel açıdan davranış biçimleri ele alınırken poisson 

regresyon modeli ile genel doğrusal regresyon modeli birbirine 

benzemektedir.  Ancak normal dağılımda hem çarpıklık hem de 

basıklık merkezi bir şekil alsa da poisson dağılımına uyan veriler daha 

çok sağa veya pozitif çarpıklık eğilimi göstermektedir (Durmuş and 

İşçi Güneri 2019).  Şekil 1’de poisson dağılım ile normal dağılım 

arasındaki ilişki gösterilmektedir.  



 

 207 

 

Şekil 1: Normal ve Poisson Dağılım Arasındaki İlişki 
 

Poisson regresyon modelinde bağımlı değişkene ait verilerin pozitif ve 

genellikle araştırmacılar tarafından tam sayılı değerler olarak dikkate 

alınmaktadır.  Ancak bu çalışmada her iki regresyon modeli için tam 

sayılı olmayan ve pozitif veriler olarak ele alınmıştır.  

2. NUMERİK ANALİZ  
 

Genel doğrusal regresyon ve poisson regresyon modellerinin 

karşılaştırması için bir bağımlı (response, output) ve 3 bağımsız 

(input) değişken kullanılmıştır. Bağımlı değişkenin bu çalışmada 𝑦 

bağımsız değişkenler ise 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 notasyonları olarak ele alınmıştır.  

Her bir değişken için 25 gözlem verisi olmak üzere toplamda 100 veri 

kullanılmıştır. Hem bağımsız hem de bağımlı değişkenlere ait 

tanımlayıcı istatistiksel veriler Tablo 1’de verilmiştir.  
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Tablo 1: Bağımsız ve Bağımlı Değişkenlere ait Tanımlayıcı İstatistik Verileri 

Parametre 
Bağımsız 

Değişken 1 

Bağımsız  

Değişken 2 

Bağımsız 

Değişken 3 

Bağımlı 

Değişken 

Aritmetik Ortalama 1.9456186 2.1573137 1.8644942 67.238800 

Standart Sapma 0.8862843 0.8172427 0.8161051 22.698793 

Standart Ortalama Hata 0.1772569 0.1634485 0.1632210 4.5397587 

%95 Üst Limit 2.3114588 2.4946549 2.2013659 76.608401 

%95 Alt Limit 1.5797784 1.8199724 1.5276226 57.869199 

Gözlem Sayısı 25.000000 25.000000 25.000000 25.000000 

Toplam Değer 48.640466 53.932841 46.612356 1680.9700 

Varyans 0.7854999 0.6678857 0.6660276 515.23522 

Çarpıklık 0.2818437  -0.0972310  -0.2408700  -0.2352840 

Basıklık   -0.2636550 0.3473834  -1.1928280  -1.0178110 

Varyasyon katsayısı 45.552829 37.882425 43.770859 33.758475 

Doğrulanmamış Kareler 

Toplamı 
113.48779 132.37931 102.89313 125392.05 

Doğrulanmış Kareler 

Toplamı 
18.851998 16.029256 15.984662 12365.645 

Oto korelasyon  -0.0576630  -0.2544170  -0.1354610  -0.3851580 

Minimum Değer 0.2374262 0.5185561 0.3710737 23.470000 

Maksimum Değer 3.7757379 4.0530395 3.1458063 99.800000 

Medyan 1.9641311 2.3567384 1.8417323 70.900000 

Mod -- -- -- -- 

Geometrik Ortalama 1.7044411 1.9669473 1.6431108 62.953580 

Değişim Aralık Değeri 3.5383117 3.5344834 2.7747325 76.330000 

Çeyreklik Aralığı 1.2572883 1.0085311 1.3732995 39.600000 

Robust Ortalama Değer 1.9456186 2.1482737 1.8644942 67.238800 

Robust Standart Sapma 0.9342363 0.8394872 0.8602601 23.926901 

--: uygun veri yoktur.  
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Bağımlı ve bağımsız değişkenler için genel doğrusal ve poisson olmak 

üzere iki tür regresyon analizi yapılmıştır. Bu analizlere ait istatistiksel 

sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir. Her iki analiz türüne göre yapılan 

istatistiksel analiz üç farklı test (t-test, F-test ve Ki kare-testi) 

sonucuna göre geçerli olduğu görülmektedir.  

Tablo 2: Regresyon Modellerinin İstatistiksel Analiz Sonuçları 
Regresyon 

Türü 
Terimler Estimate 

Standart 

Hata 

Alt  

Limit 

Üst  

Limit 
t Testi F Testi 

L-R 

ChiSquare 

Prob>|t| 

Prob>F 

Prob>ChiSq 

Genel 

Doğrusal  

Regresyon 

Analizi  

Model 91.8075 4.226555 83.9139 99.7010 21.72 134.7556 78.890914 <.0001* 𝑥1  -17.7942 1.255051  -20.1381  -15.4502  -14.18 201.0173 58.955822 <.0001* 𝑥2  -11.4726 1.549781  -14.3669  -8.57822  -7.40 54.8003 32.089496 <.0001* 𝑥3 18.66561 1.562923 15.74673 21.58457 11.94 142.6302 51.327162 <.0001* 

Üssel 

Doğrusal  

Regresyon 

Analizi  

Model 4.513286 0.094706 4.326222 4.697487 -- -- 1621.4036 <.0001* 𝑥1  -0.267547 0.029090  -0.32480  -0.2107 -- -- 87.696373 <.0001* 𝑥2  -0.171228 0.036852  -0.24370  -0.09923 -- -- 21.915031 <.0001* 𝑥3 0.285141 0.036607 0.213471 0.356984 -- -- 61.058776 <.0001* 

--: uygun veri yoktur.  

Bağımsız değişkenler bağımlı değişkenler üzerinde ayrıca çok fazla 

etkisi olduğu tespit edilmiştir (her bir bağımsız değişkene ait 𝑝 

değerleri anlamlılık bakımdan istatistiksel değer açısından küçük 

değerlere sahiptirler). Her iki regresyon modeline göre bağımsız 

değişkelerin bağımlı değişken üzerinden etkili olduğu analiz 

edilmiştir. Bu sebeple her iki regresyon modelinde bürün bağımsız 

değişkenler dikkate alınmıştır. Eğer bağımsız değişkenlerden bir veya 

birkaçı bağımlı değişken üzerinde etkisi olmasaydı bu bağımsız 

değişkenler modellerden çıkarılıp tekrardan analiz yapılması 

gerekecekti. 
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Bu çalışmada her iki regresyon modeline göre tahminleme işlemleri 

gerçekleştirmesi ve tahmin değerlerinin karşılaştırılması 

amaçlanmıştır. Tahmin değerlerin hem genel doğrusal regresyon 

modeline hem de poisson regresyon modeline göre hesaplanmasında 

Şekil 2’de gösterilen bağımlı değişken değerlerinin sahip olduğu 

eğilime göre yapılmaktadır. Genel doğrusal regresyon eğimi doğası 

gereği normal eğri şeklinde iken poisson regresyon eğrisi doğrusal 

olmayan bir eğilim davranışı sergilemektedir. Ancak poisson 

regresyon modelinde doğrusal olmayan denklemleri doğrusal 

denklemler hale dönüştürerek tahmin hesaplamaları öyle 

yapılmaktadır. 

  

Şekil 2: Regresyon Türlerine göre Tahmin Edilen Bağımlı Değişken Değerleri 
 

Tablo 3’de bağımlı değişkenin regresyon modellerine göre tahmini 

değerler ve bu değerlerin bağımlı değişkenin gerçek değerleri ile 

arasındaki fark değerleri sağlanmıştır. Bu tabloda bağımsız 

değişkenlere ait veriler için:  

 

 



 

 211 

𝑥𝑖𝑗 
Notasyonları kullanılmıştır. Bu notasyonda 𝑖 sembolü bağımsız karar 

değişkeni ve 𝑗 ise gözlemi temsil etmektedir.  Bağımlı değişken 

verisini ise: 𝑦𝑗 
terimi ifade etmektedir. 𝑦𝑗 terimi 𝑗’ninci gözleme ait çıktı/yanıt 

verisini temsil etmektedir. Genel doğrusal regresyon modeli ile 

poisson regresyon modeli tarafından elde edilen tahmin değerlerinin 

bağımlı değişkenin gerçek verileri arasındaki farklar elde edilmiştir. 

Bu farklar regresyon modellerinde hata payı (∈) olarak dikkate 

alınmaktadır.  

Tablo 3: Bağımsız değişkene ait Tahmini Değerler ve Gerçek Değer Arasındaki Fark 

Gözlem 

Sayısı 

Bağımsız 

Değişken 

1 

Bağımsız 

Değişken 

2 

Bağımsız 

Değişken 

3 

Bağımlı 

Değişken 

Genel Normal 

Regresyonuna 

göre Tahmin 

Değer 

Poisson 

Regresyonuna 

göre Tahmin 

Değer 

Gerçek 

Değer ile 

Doğrusal 

Regresyon 

Değeri 

Arasındaki 

Fark 

Gerçek 

Değer ile 

Poisson 

Regresyon 

Değeri 

Arasındaki 

Fark 

1 𝑥11 𝑥21 𝑥31 𝑦1 47.15 47.06 -3.25 -3.16 

2 𝑥12 𝑥22 𝑥32 𝑦2 72.59 69.34 3.21 6.46 

3 𝑥13 𝑥23 𝑥33 𝑦3 42.41 43.76 -4.41 -5.76 

4 𝑥14 𝑥24 𝑥34 𝑦14 107.32 116.81 -9.32 -18.81 

5 𝑥15 𝑥25 𝑥35 𝑦5 84.64 82.61 5.86 7.89 

6 𝑥16 𝑥26 𝑥36 𝑦6 49.74 48.87 -2.74 -1.87 

7 𝑥17 𝑥27 𝑥37 𝑦7  82.41 79.54 5.09 7.96 

8 𝑥18 𝑥28 𝑥38 𝑦8 38.30 40.99 -5.70 -8.39 

9 𝑥19 𝑥29 𝑥39 𝑦9 97.81 101.21 -10.81 -14.21 

10 𝑥110 𝑥210 𝑥310 𝑦10 41.01 42.75 -5.01 -6.75 

11 𝑥111 𝑥211 𝑥311 𝑦11 90.74 90.61 7.36 7.49 

12 𝑥112 𝑥212 𝑥312 𝑦12 50.45 49.73 -2.15 -1.43 

13 𝑥113 𝑥213 𝑥313 𝑦13 18.02 30.32 5.45 -6.85 

14 𝑥114 𝑥214 𝑥314 𝑦14 70.14 66.76 2.56 5.94 

15 𝑥115 𝑥215 𝑥315 𝑦15 62.87 59.62 0.53 3.78 

16 𝑥116 𝑥216 𝑥316 𝑦16 70.80 67.58 2.90 6.12 

17 𝑥117 𝑥217 𝑥317 𝑦17 74.85 71.83 3.85 6.87 

18 𝑥118 𝑥218 𝑥318 𝑦18 53.12 51.11 -2.22 -0.21 

19 𝑥119 𝑥219 𝑥319 𝑦19 59.75 57.31 0.15 2.59 
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20 𝑥120 𝑥220 𝑥320 𝑦20 106.02 114.94 -6.22 -15.14 

21 𝑥121 𝑥221 𝑥321 𝑦21 68.41 64.78 1.89 5.52 

22 𝑥122 𝑥222 𝑥322 𝑦22 76.04 72.81 3.86 7.09 

23 𝑥123 𝑥223 𝑥323 𝑦23 68.84 65.31 2.06 5.59 

24 𝑥124 𝑥224 𝑥324 𝑦24 89.89 89.96 7.51 7.44 

25 𝑥125 𝑥225 𝑥325 𝑦25 57.63 55.37 -0.43 1.83 

 

Hem genel doğrusal regresyon modeline hem de poisson regresyon 

modeline göre dikkate alınan gözlemlerin gerçek ve tahmini değerler 

arasında oluşan hata payının toplam değerlerini hesaplamak için 𝑛tane gözlem verisi olsun: ∈𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚= ∑ ∈𝑗𝑛
𝑗=1  

Bağımsız değişkenlerin etkili olduğu bağımlı değişkenlerin her bir 

hata payı değerlerinin toplamı her iki regresyon modelinde yaklaşık 

değerler olduğunu göstermektedir. Genel doğrusal regresyon 

modelinde toplam hata payı değeri |-0.02| olarak hesaplanırken 

poisson regresyon modelinde tahmin edilen değerlere ait hata payının 

toplam değeri |0.01| olarak hesaplanmıştır. Bu örnekleme göre poisson 

regresyon modeli tarafından elde edilen tahmini değerlerin doğruluk 

payı az da olsa genel doğrusal regresyon modeline göre |0.01| değeri 

kadar daha tutarlı olduğu gözlemlenmektedir.   

Şekil 3’te bağımlı değişkenin gerçek değerleri ile hem doğrusal 

regresyon hem de poisson regresyon modellerine göre elde edilen 

tahmin değerlerin karşılaştırılması yapılmıştır. Bağımlı değişken 

değerlerine karşılık gelen ve hatayı veya belirsizliği temsil eden hata 

çubukların limitleri eksenlerde pozitif ve negatif olmak kaydıyla 
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standart sapma değeri kadar belirlenmiştir. Bu değer dikkate alınması 

ile her iki regresyon modeline göre tahmin edilen değerlerin hata 

payının içerisinde olduğu gözlemlenmektedir.  

 

Şekil 3: Regresyon Türlerine göre Tahmin Edilen Değerler ile Gerçek 
Değerler Arasındaki Fark 

 
Şekil 4’te ise tahmin verilerinin standart hata payının gerçek değer ile 

regresyon modellerinde elde edilen tahmini değerler arasındaki 

bağlantıyı göstermektedir. Bu şekilde yer alan veriler Tablo 3’te 

gösterilen gerçek ver ile tahmini veriler arasındaki fark değerleridir. 

Standart hata oranına göre genel doğrusal regresyona ait tahmini 

değerlerin poisson regresyon modelinde elde edilen tahmini 

değerlerden daha çok uygun olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü hata 

payının içerisinde yer alan gözlem sayısı poisson regresyon modeline 

göre daha fazladır. Genel doğrusal regresyon modeli hata payı 

çizgisine göre 16 gözlem yer alırken poisson regresyon modeline göre 

hata payı içerisinde yer alan gözlem sayısı 6 olmaktadır.  



 

214 MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR 

 
Şekil 4: Standart Hata Payına Göre Gerçek Değer ile Doğrusal Regresyon Değeri 

Arasındaki Fark 
 

Sonuç olarak veri analizlerinde kullanılan veri türlerine göre hem 

genel doğrusal hem de poisson regresyon modelleri karar vericiler 

tarafından tercih edilebilir. Ancak bazı varsayımları ve limitleri göz 

önünde bulundurmaları gerekmektedir. Örneğin, poisson regresyon 

modelinde genellikle pozitif ve tam sayı değerlerin olması 

gerekmektedir. Diğer bir limit ise her iki regresyon modelinde 

bağımsız değişkenlerin birbiri ile etkileşimlerinin olmaması 

gerekmektedir. Aksi halde doğrusal regresyon modelleri doğrusal 

olmayan regresyon modelleri olarak davranır. Her iki regresyon 

modelinde en az bir bağımlı ve bir bağımsız değişkenin olması 

gerekmektedir. Regresyon modellerinde diğer bir varsayım ise tüm 

gözlemlerin istatistiksel olarak bağımsız olmasıdır. En son olarak, 

regresyon modellerinde yapılan tahmine değerlere ait hata paylarının 

minimum seviyede olması gerekmektedir. Böylelikle, geliştirilen 

regresyon modellerinin doğruluğu ve güvenirliliği sağlanmış olur.  
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SONUÇ  

Bu bölümde iki ayrı regresyon modeli olan genel doğrusal regresyon 

modeli ile poisson regresyon modelinin karşılaştırılması yapılmıştır. 

Bu modellere göre elde edilen tahmin değerlerin gözlemlere ait gerçek 

değerler arasındaki ilişki gösterilmiştir. Ayrıca karar vericilerin hangi 

yöntemi kullanması gerektiğine dair bilgiler sağlanmıştır. Son olarak, 

her iki regresyon model tercihinde dikkate alınması gereken 

varsayımlar ve limitler açıklanmıştır.  Regresyon yönteminin neden 

önemli olduğu ve araştırmacılar tarafından hangi sıklıkla tercih 

edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.  

Regresyon modelleri istatistiksel olarak araştırmacılar tarafından 

tercih edilen en önemli bir istatistik yöntemidir. Bu yöntem tarihsel 

olarak 1800 yılların başlarına dayanmaktadır. Regresyon modellerinde 

iki tür değişken bulunmaktadır. Bu değişkenler bağımlı ve bağımsız 

değişkenler olarak adlandırılmaktadır. Kısaca, regresyon modellerinde 

bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi ölçülmektedir. 

Bu yöntemin kullanım amaçlarından bir diğeri ise tahminleme 

yöntemi olarak tercih edilmesidir. Bu çalışmada her iki kullanım 

amacına yer verilmiştir.  

Tahminleme yönteminde dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise 

hata payının doğru hesaplanması ve bu payın değerinin minimum 

olmasıdır. Aksi halde, yapılan tahminleme yönteminde tahmin edilen 

değer ile gerçek değer arasında anlamsız bir şekilde büyük farkların 

olacağı aşikardır. Bu yöntemin doğruluğunu ve geçerliliğini tespit 
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edebilmek için elde edilen regresyon modelleri tarafından tahmin 

değerlerin hesaplanıp tekrardan gerçek değerler ile kıyaslanması 

gerekmektedir. Aralarında oluşacak fark ise bize hata payını 

verecektir. Hata payı mümkün oldukça küçük olması gerekmektedir.  
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