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1

ÖNSÖZ

Mühendislik alanında geliştirilen yeni yaklaşımlar aracılığıyla insanlı-

ğın karşılaştığı problemler için kalıcı çözümler aranırken diğer yandan 

ise geliştirilen bu sistemler/yaklaşımlar sürekli olarak güncellenmek-

tedir. Özellikle, büyük veri kavramının önem kazandığı günümüzde 

veriye bağlı analizler, anlamlı çıkarımlar ve geliştirilen sistemler tek-

nolojiden sağlık alanına, üretim sistemlerinden kavramların sürdürü-

lebilirliğine kadar geniş bir yelpazede faaliyet alanı bulabilmektedir.

Modern Mühendislik Yöntemleri ve Uygulamaları adlı bu kitabımız-

da; veri madenciliği, nesnelerin interneti, akış ve dolum simülasyonu, 

hidrojen enerjisi ve afet yönetimi gibi güncel konulara ait teorik ça-

lışma ve uygulamalara yer verilmektedir. Bu kitabın ortaya çıkmasın-

da değerli katkılarını sunan tüm yazarlara teşekkür eder, kitabın mü-

hendislik alanında yapılacak olan bilimsel çalışmalara ve sanayi odak-

lı faaliyetlere ilham olmasını temenni ederiz.

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ORDU

Mayıs, 2021
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GİRİŞ  

Kalp ve kan damarlarında meydana gelen hasarlardan dolayı oluĢan 

serebrovasküler, koroner kalp ve romatizmal kalp rahatsızlıkları, genel 

olarak Kardiyovasküler hastalık (KVH) olarak ifade edilmektedir.  

Bir KVH türü olan Akut Miyokardiyal Enfarktüs (AME) kalbe ulaĢan 

damarların herhangi birinde tıkanıklık oluĢması sonucunda, kalp 

dokusunda meydana gelen hasar olarak tanımlanmaktadır. Bu duruma 

halk arasında kalp krizi de denilmektedir.  

Her yıl KVH‟lar ve neden olduğu diğer hastalıklardan dolayı yaklaĢık 

18 milyon kiĢi aramızdan ayrılmaktadır. Dünya genelindeki ölüm 

nedenleri incelendiğinde, 2019 yılında KVH‟ların bir numaralı ölüm 

nedeni olduğu tespit edilmiĢtir. Bu ölüm oranların büyük bir kısmının 

Orta Asya ve Doğu Avrupa ülkeleri gibi orta gelirli ülkeler ve bazı 

düĢük gelirli ülkelerde olduğu görülmektedir (Benziger, Roth, & 

Moran, 2016). 

Literatürde genel olarak bilinen beĢ KVH kaynaklı ölümden dördü 

kalp krizi ve felçten kaynaklanmaktadır. GerçekleĢen bu ölümlerin 

üçte biri de 70 yaĢın altındaki insanlarda görülmektedir (World Health 

Organization, Cardiovascular Diseases, 2020). 

Türkiye‟de görülen ölüm oranlarının ise yaklaĢık yarısı kalp damar 

hastalıklarından kaynaklanmaktadır. Bu durum Türkiye‟de ki 

yetiĢkinlerin yarısının kalp damar hastalıkları riski ile karĢı karĢıya 

olduğunu göstermektedir. Ayrıca kalp krizinden kaynaklanan ölüm 
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oranları incelendiğinde, erkeklerin ölüm oranının kadınlardan çok 

daha fazla olduğu görülmektedir (Haney & Bahar, 2014). 

Dünya geneli incelendiğinde, gelir seviyesi düĢük olan ülkelerde 

halkın büyük çoğunluğun birinci basamak sağlık hizmetlerinden 

yararlanamadığı görülmektedir. Bu nedenle KVH riski yüksek olan 

hastaların erken teĢhisi ve tedavisi mümkün olamamaktadır. 

Önümüzdeki 25 yıl içerisinde, KVH kaynaklı ölümlerin 

azaltılabilmesi için tüm insanların en azından birinci basamak sağlık 

hizmetlerinden yararlanması gerekmektedir (Perel et al., 2015).  

Birinci basamak sağlık hizmetini yaygınlaĢtırmak için izlenecek en 

kolay ve etkili yol, tüm sağlık kaynaklarının verimli bir Ģekilde 

kullanılmasından geçmektedir. Burada kastedilen kaynaklar, sağlık 

ekipmanları ile hasta bakıcısından, hemĢiresine, doktorundan 

idarecisine kadar tüm sağlık çalıĢanlarını kapsamaktadır. Kaynakların 

etkin kullanımında sağlık çalıĢanları içerisinde doğrudan hasta ile yüz 

yüze olan ve hastalık konusunda teĢhis koyucu olan doktorların ne 

kadar kısa sürede ve ne kadar doğru teĢhis koyduğunun önemi bir 

adım daha öne çıkmaktadır. 

YanlıĢ konulan her tanı, hasta için tehlikeli olmakla beraber sağlık 

sistemi ve sağlık çalıĢanları için yük oluĢturmaktadır. Burada asıl 

önemli olan konu, doktorların kısa sürede doğru teĢhisi nasıl 

koyabileceğidir. Bunun için, sağlık kuruluĢlarında da yeterli düzeyde 

teknik alt yapı ve teknoloji bulunması ve bunların da sağlık 

çalıĢanlarının kullanımına sunulması gerekmektedir. 
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Doktorlar kalp ve damar hastalıkları için, tıbbi tahliller ve bilgi 

birikiminden yararlanarak teĢhis koymaktadır. Bu aĢamada sağlık 

sektöründeki kaynaklardan optimum seviyede yararlanabilmek için 

geliĢtirilmiĢ yardımcı karar destek yazılımlarına ihtiyaç 

duyulmaktadır.  Bu yazılımlar yardımı ile doktorların daha hızlı ve 

doğru karar vermesi sağlanabilir. Böylece uzman sağlık personelinden 

daha fazla verim almak mümkün olabilecektir. Bu amaçlar 

doğrultusunda geliĢtirilmiĢ bazı karar destek yazılımları 

bulunmaktadır. Sağlık sektöründe bu tarz yazılımlara genel olarak 

Klinik Karar Destek Sistemi (KKDS) denilmektedir (Bulut, 2016). 

Literatürde, sağlık sektöründeki konu ile yapılan çalıĢmalar 

incelendiğinde; Anooj‟un kalp hastalığının teĢhisi için geliĢtirdiği 

klinik karar destek sistemi ile hastanın klinik verileri otomatik olarak 

elde edilmekte ve bulanık mantık algoritması yardımıyla da hastalık 

teĢhisi konulabilmektedir (Anooj, 2011). 

Bir diğer çalıĢmada ise kalp krizi geçirmiĢ hastalara ait tıbbi 

verilerden yola çıkarak, kalp krizinin erkenden tespit edilmesi 

amaçlanmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda da bagging sınıflandırıcı 

algoritması kullanılmıĢtır (Bulut, 2016). 

Benzer çalıĢmaların yapılabilmesi için literatürde paylaĢılan veri 

tabanları da bulunmaktadır. TaĢçı ve ġamlı böyle bir veri tabanından 

elde ettiği veri seti üzerinde dokuz farklı makine öğrenme 

algoritmasını yardımcı karar destek sistemi için test etmiĢtir (TaĢçı & 

ġamlı, 2020). 
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Bunlardan farklı olarak kronik hastalıkları tespit edebilmek için 

geliĢtirilen hibrit sınıflandırma modelleri de bulunmaktadır (Pasanisi 

& Paiano, 2018). Kalp krizi tahmini için donanım ve  tıbbi kayıt 

bilgileri ile derin öğrenme tabanlı geliĢtirilen yardımcı karar destek 

sistemleri de mevcuttur (Ali et al., 2020). 

Bu konu entelektüel bir bakıĢ açısı ile de ele alınarak kiĢilerin twitter 

hesaplarındaki paylaĢımlarından yola çıkarak, kalp hastalığını tahmin 

eden çalıĢmalar da literatürde bulunmaktadır (Ahmed, Younis, 

Hendawi, & Ali, 2020). 

Kalp hastalığının teĢhisi için EKG sinyallerinden ve Hibrit Alexnet-

DVM‟yi temel alan yardımcı karar destek yazılımları da 

geliĢtirilmiĢtir (Çınar & Tuncer, 2020). 

Literatürde kiĢilerin sürekli takibinin sağlanması amacıyla nesnelerin 

interneti teknolojisi kullanılarak oluĢturulan EKG telemetri sistemi de 

bulunmaktadır (Devi & Kalaivani, 2019). Benzer Ģekilde hastaların 

takibini sağlamak için radyo frekansını kullanan ve derin öğrenme 

tabanlı geliĢtirilen uygulamalar da bulunmaktadır (Yang, Xiao, Lu, & 

Barnawi, 2020).  

KiĢilerin kalp krizi risklerinde bireysel özelliklerinin de oldukça 

önemli risk faktörü olduğunu tespit eden ve bunları hiyerarĢik 

komĢuluk tabanlı öğrenme ile çok katmanlı yapay sinir ağı 

yöntemleriyle modelleyen çalıĢmalarda yapılmıĢtır (Samuel et al., 

2020). 
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Kalp krizi risk tahmininde kalp krizine sebep olan faktörler arasından 

öznitelik seçimi yaparak (Javeed et al., 2020) ve  yapay sinir ağı ile 

derin öğrenme tabanlı geliĢtirilen yaklaĢımlarda bulunmaktadır (Al-

Yarimi, Munassar, Bamashmos, & Ali, 2020). 

Klasik makine öğrenme yöntemlerinden olan rastgele orman 

algoritması kullanılarak KVH teĢhisine yönelik geliĢtirilen 

uygulamalarda vardır (Su et al., 2020). 

KVH tespit etmek için farklı bölgelerdeki sağlık birimlerinden elde 

edilen veriler kullanılarak yapılan çalıĢmalarda bulunmaktadır 

(Almustafa, 2020). Bunlardan farklı olarak yakın tarihte Çinin 

Shenzen Ģehrinde ki kiĢilerin sağlık kayıtlarından üç yıl boyunca elde 

edilen veriler üzerinden de KVH tespit edilmesine yönelik 

çalıĢmalarda yapılmıĢtır (Du et al., 2020) 

Literatürde yapılan çalıĢmalar incelendiğinde iĢlem ağırlıklı derin 

öğrenme ya da yapay sinir ağı gibi yöntemlerin kullanıldığı ve 

bunlarında iyi sonuçlar verdiği görülmektedir. Fakat bu yöntemler 

yüksek donanım seviyesindeki makinelerde kullanılabilecek 

niteliktedir. Halbuki geliĢtirilen sistemlerin yaygınlaĢması için 

olabildiğince düĢük donanım üzerinde çalıĢabilecek nitelikte olması 

gerekmektedir. Derin öğrenme tabanlı algoritmalar ile geliĢtirilen 

sistemler, yardımcı karar destek sistemlerinin yaygınlaĢmasının 

önündeki en büyük engellerden birisi olarak görülmektedir. 

Bu sorunu çözmek içinde planlanan bir algoritmanın düĢük donanıma 

sahip makineler üzerinde de çalıĢabiliyor olması gerekmektedir.  
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Bu nedenle uygulamada, derin öğrenme ve yapay sinir ağı gibi 

popüler yöntemlerden ziyade her platformda çalıĢabilecek 

algoritmalar tercih edilmiĢtir. GerçekleĢtirilen çalıĢmada, K-NN ve 

Naive Bayes sınıflandırma algoritmaları kullanılarak kalp krizi tahmin 

edilmesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda sunulan 

çalıĢmada, giriĢ bölümünde konu ile ilgili literatürde taraması, 1. 

bölümde kullanılan materyal ve yöntem, 2. bölümde uygulamada 

kullanılan sistemin tasarımı, 3. bölümde ise elde edilen sonuçlar 

paylaĢılmıĢtır. 

1. MATERYAL VE YÖNTEM (MATERIALS AND METHODS) 

1.1 Veri Seti (Data Set) 

Bu çalıĢmada dört farklı ülkenin kliniklerinden elde edilen, toplam 

920 adet verinin bulunduğu “Heart Disease” isimli bir veri tabanı 

kullanılmıĢtır (Dua & Graff, 2019). Bu veri tabanı içerisinde bulunan 

veri setlerinden, ABD‟nin Cleveland Ģehrinde bulunan bir kliniğe ait 

olan veri seti tercih edilmiĢtir. Tercih edilen veri seti içerisinde 303 

kiĢiye ait veri bulunmaktadır. Kullanılan veri seti içerisinde, 6 kiĢiye 

ait veride eksiklikler olduğu tespit edilmiĢ olup, bu veriler çalıĢmadan 

çıkartılmıĢtır.  

Kullanılan veri seti içerisinde her bir kiĢiden elde edilen 76 adet veri 

ve bu verilere ait bir sınıf bilgisi bulunmaktadır. Yapılan çalıĢmada ise 

bir kiĢiye ait 76 adet öznitelikten seçim yapılarak sadece Tablo 1‟de 

sunulan 13 adet öznitelik kullanılmıĢtır. 
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Tablo 1: Kullanılan Veri Setindeki Öznitelikler 

No Öznitelik 

1 YaĢ (AGE) 

2 Cinsiyet (SEX) 

3 Ġstirahatteki elektrokardiyografik sonuçlar (RESTECG) 

4 UlaĢılan maksimum kalp atıĢ hızı (THALACH) 

5 Egzersize bağlı göğüs ağrısı(angina) (EXANG) 

6 Önceki en tepe noktası (OLDPEAK) 

7 En tepe noktasındaki egzersiz eğimi (SLOPE) 

8 Floroskopi ile renklendirilen ana damarların sayısı (CA)  

9 Talyum taraması (THAL) 

10 Göğüs ağrısı tipi (CP) 

11 Dinlenme kan basıncı (TRESTBPS) 

12 Serum kolesterolü (CHOL) 

13 Açlık kan Ģekeri (FBS) 

 

Kullanılan veri setinde kiĢilerin kalp hastalığı durumu, 0 ile 4 

arasındaki sınıf etiketleri ile gösterilmiĢtir. Eğer kiĢide kalp hastalığı 

yoksa sınıf etiketi 0, kalp hastalığı var ise sınıf etiketi olarak hastalığın 

bulunma ihtimal oranlarına göre sırası ile en zayıftan en kuvvetliye 

kadar tüm ihtimaller 1,2,3,4 değerleri ile gösterilmektedir. ÇalıĢmada 

ise hastalığın 1,2,3,4 ile gösterilen bulunma ihtimal değerlerinin tümü 

1 olarak değerlendirilirken, hastalık olmama durumu 0 olarak 

değerlendirilmiĢtir. Böylece çalıĢmada toplam 2 adet sınıf etiket 

bilgisi kullanılmıĢtır. 
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1.2 Yöntem  

Uygulamada kalp krizi tahmini için materyal bölümünde anlatılan 297 

adet veri ve K-NN ile Naive Bayes sınıflandırma algoritmaları 

kullanılmıĢtır. 

1.2.1. K-En Yakın Komşuluk (K- Neighbourhood, K-NN) 

K-NN algoritması, literatürde kullanılan gözetimli öğrenme 

algoritmalarından bir tanesidir (Karakoyun & Hacıbeyoğlu, 2014). 

Literatürde hem sınıflandırma hem de regresyon uygulamalarında 

kullanılmakla beraber, endüstri uygulamalarında da tercih edilen bir 

algoritmadır. K-NN algoritmasının temel mantığı, örnek veri uzayına 

gelen yeni verilerin, kendisine en yakın eğitim örnekleri baz alınarak 

sınıflandırılmasına dayanmaktadır. Algoritma gözetimli bir algoritma 

olmasından dolayı, eğitim aĢamasında örnek veri kümesindeki etiketli 

verilerden yararlanılmaktadır.  

 

 

Şekil 1: Yeni Gelen Veri ile Üç Adet KomĢusu Arasındaki Mesafenin Gösterimi 
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Örnek veri setine gelen yeni verinin, mevcut verilere göre uzaklığı 

ġekil 1‟de gösterildiği gibi tek tek hesaplanır ve belirlenen k sayıdaki 

en yakın komĢu ile arasındaki mesafe ölçülerek yeni gelen verinin 

sınıf etiketi belirlenir. Uzaklık hesaplamak için literatürde birçok 

yöntem bulunmakla beraber genelde Tablo 2‟deki fonksiyonlar 

kullanılmaktadır (Metlek & Kayaalp, 2020). 

Tablo 2: Uzaklık Fonksiyonları (Metlek & Kayaalp, 2020). 

Fonksiyon Adı Formülü  

Euclidean    (∑|     |
 

 

   

)

   

 (1) 

Manhattan    (∑|     |

 

   

) (2) 

Minkowski    (∑|     |
 

 

   

)

   

 (3) 

Chebyschev 
          (∑|     |

 

 

   

)

 

 

 

         
 |     | 

(4) 

 

Tablo 2‟de kullanılan k değeri yeni gelen veri ile en yakınında ki kaç 

adet komĢu ile arasındaki mesafenin ölçüleceğini ifade etmektedir. 

Yine Tablo 2‟de kullanılan    ifadesi, eğitim verileri arasındaki i. 



 
14 MODERN MÜHENDİSLİK YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI 

örneği,    ifadesi sınıflandırma için gelen i. yeni veriyi ve    ifadesi 

ise yeni gelen veri ile komĢuları arasındaki uzaklığı ifade etmektedir.  

 

 

Şekil 2: K-NN Algoritması 

 

K-NN algoritması, eğitim verisindeki gürültü gibi olumsuzluklara 

karĢı dirençli olması algoritmanın en önemli avantajıdır. Buna karĢın 
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çok fazla veri olması veya k değerinin çok büyük seçilmesi 

durumunda hesaplama iĢlemlerinde donanımsal kısıtlamalar 

yaĢanabilmesi, algoritmanın temel dezavantajıdır. Bu nedenle K-NN 

algoritmasının uygulanacağı durumlarda, k komĢu sayısı önem ihtiva 

etmektedir. Yeni gelen bir veri için K-NN algoritmasının temel 

adımlarını gösteren akıĢ diyagramı ġekil 2‟de detaylı olarak 

sunulmuĢtur. 

1.2.2. Naive Bayes Sınıflandırıcı Algoritması (Naïve Bayesian 

Classifier) 

Naive Bayes sınıflandırıcı algoritması, Bayes teoremine dayanan 

olasılıksal bir sınıflandırma algoritmasıdır. Algoritmanın genel 

mantığı; sınıflandırılmıĢ etiketli veriler baz alınarak, yeni bir verinin 

hangi sınıfa ait olduğunun olasılıksal olarak hesaplamasına 

dayanmaktadır. 

Bu algoritmada kullanılan her bir verinin özniteliğinin birbirinden 

bağımsız olduğu kabul edilir. Bu nedenle veri setindeki her bir veri 

aynı derecede öneme sahiptir. Bir öznitelik diğer bir öznitelik 

hakkında herhangi bir bilgi içermez. 

Naive Bayes sınıflandırıcı teoremi, sınıflandırma problemine göre 

aĢağıdaki Ģekilde açıklanabilir (Rish, 2001). 

 

 (  | )  
 ( |  ) (  )

 ( )
 (5) 
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Denklem 5‟de kullanılan parametreler; 

    *         + sınıfı belli olmayan bir veriyi ifade etmektedir. 

Buradaki    ifadesi öznitelikleri temsil etmektedir.  

    ,   verisinin dahil olabileceği sınıfları temsil etmektedir. 

   (  | ),   verisinin,  sınıfında olma olasılığını, 

   (  ), Tüm sınıflar içerisinde,   sınıfında olma olasılığını, 

   ( ), Örnek girdi verilerinin gerçekleĢme olasılığı, 

   ( |  ),    sınıfında olduğu kabul edildiğinde,   girdi verilerinin 

gerçekleĢme olasılığını ifade etmektedir. 

Uygulamalarda kullanılan her bir öznitelik birbirinden bağımsız 

olduğu kabul edilerek, olasılık hesaplama iĢlemi Denklem 6 ile 

gerçekleĢtirilmektedir (Rish, 2001). 

 ( |  )  ∏ (  |  )

 

   

 (6) 

Sınıfı belli olmayan veri için yapılan olasılık hesabında, hesaplanan en 

büyük değer Denklem 7 ile elde edilir (Sebe vd., 2002). 

Örüntü tanımada Bayes teoremi yukarıda anlatıldığı Ģekilde, eğitim ve 

test veri setleri için sınıflandırıcı olarak kullanılabilmektedir. 

Kullanılan veriler genelde sayısal verilerdir. Bu nedenle verilerin 

                ∏ (  |  )

 

   

 (7) 
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normal bir Gaussian dağılımı Ģeklinde olduğu varsayılarak,  (  |  ) 

ifadesi düzenlenerek, Denklem 8 ile hesaplanmaktadır. 

 (  |  )   (          )  
 

√     
 
 
(      

)
 

    
 

 (8) 

Denklem 8‟de   . sınıf için,     ifadesi ortalamayı,    ise standart 

sapmayı ifade etmektedir. Verilerin dağılımı Gaussian‟dan farklı 

olarak Box, Epachnikov ya da Triangle Ģeklinde olabilir. Yapılacak 

uygulamalarda bu fonksiyonlarında test edilmesi, sistemin baĢarısını 

ölçme konusunda daha detaylı bilgi sunacaktır. 

2. SİSTEM TASARIMI (SYSTEM DESIGN) 

 

ÇalıĢmada sırasıyla K-NN ve Naive Bayes olmak üzere iki farklı 

sınıflandırma yöntemi ile sistem tasarımı yapılmıĢtır. Bu tasarımlar 

aĢağıda detaylı olarak anlatılmıĢtır.  

2.1. K-NN Algoritması ile Sistem Tasarımı (System Design with 

K-NN Algorithm) 

K-NN algoritması için veriler ilk olarak K-fold 5 değerine göre eğitim 

ve test olarak ikiye ayrılmıĢtır. ÇalıĢmada K-NN modelinde, k 

parametresi olarak 3 ile 10 arasındaki farklı değerler kullanılmıĢtır. 

Bunun yanında uzaklık fonksiyonu olarak Euclidean, Chebyshev ve 

Minkowski fonksiyonları kullanılmıĢtır. Kullanılan bazı k 

parametreleri ve uzaklık fonksiyonları Tablo 3„te gösterilmiĢ olup, en 
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yüksek baĢarının elde edildiği değerlere göre de karĢılaĢtırma matrisi 

ġekil 3‟te sunulmuĢtur. 

Tablo 3: K Parametreleri ve Uzaklık Fonksiyonları 

K değeri Fonksiyon BaĢarı Değeri 

3 Chebyshev 79,1 

3 Minkowski 79,5 

3 Euclidean 80,1 

4 Chebyshev 78,5 

4 Minkowski 79,5 

4 Euclidean 80,5 

5 Chebyshev 76,8 

5 Minkowski 80,1 

5 Euclidean 80,8 

6 Chebyshev 78,8 

6 Minkowski 82,5 

6 Euclidean 82,8 

7 Chebyshev 77,4 

7 Minkowski 82,2 

7 Euclidean 82,2 

8 Chebyshev 76,8 

8 Minkowski 82,5 

8 Euclidean 82,9 

9 Chebyshev 77,4 

9 Minkowski 82,8 

9 Euclidean 82,9 

10 Chebyshev 77,8 

10 Minkowski 82,5 

10 Euclidean 83,01 
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2.2. Naive Bayes Algoritması ile Sistem Tasarımı (System 

Design with Naive Bayesian Algorithm) 

Veriler Naive Bayes‟de K-NN yönteminde olduğu gibi K-fold 5 

değerine göre eğitim ve test olarak ikiye ayrılmıĢtır. Naive Bayes 

Algoritmasında kullanılan fonksiyonlar ve elde edilen baĢarı değerleri 

Tablo 4‟te detaylı olarak sunulmuĢtur. Naive Bayes algoritması 

sonucu elde edilen karĢılaĢtırma matrisi de ġekil 4‟te gösterilmiĢtir. 

Tablo 4: Naive Bayes Algoritmasında Kullanılan Fonksiyonlar 

Test No Fonksiyon BaĢarı Değeri 

1 Gaussian 84,8 

2 Box 79,5 

3 Epachnikov 78,8 

4 Triangle 79,5 

 

2.3. Sistem Başarısının Ölçümü (Measuring System Success) 

Sistemin genel baĢarısını ölçmek için karĢılaĢtırma matrisleri 

kullanılmıĢtır. KarĢılaĢtırma matrisinden elde edilen doğruluk, geri 

çağırma, hassasiyet ve F1 skor değerleri sınıflayıcıların hangi oranda 

tahmin ettiğini göstermektedir. 

GeliĢtirilen algoritmada kullanılan her iki modelin doğruluk, geri 

çağırma, hassasiyet ve F1 skor değerlerinin hesaplanması sırasıyla 

Denklem 9-14 arasında gösterilmiĢtir. 

               
     

(           )
 (9) 
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(     )
 (10) 

                          
  

(     )
 (11) 

                        
  

(     )
 (12) 

                        
  

(     )
 (13) 

          
                         

                        
 (14) 

 

Denklem 9-14 arasında ve karĢılaĢtırma matrisindeki; 

 TP (True Positive): Algoritma SAĞLIKLI çıktısı verdi, gerçek 

durumda ise SAĞLIKLI olmasını, 

 FP (False Positive): Algoritma SAĞLIKLI çıktısı verdi, gerçek 

durumda ise HASTA olmasını, 

 FN (False Negative): Algoritma HASTA çıktısı verdi, gerçek 

durumda ise SAĞLIKLI olmasını, 

 TN (True Negative): Algoritma HASTA çıktısı verdi, gerçek 

durumda ise HASTA olmasını, ifade etmektedir. 

Denklem 9„d gösterilen Doğruluk oranı, doğru olan tahminlerin 

sayısının, toplam tahmin sayısına oranı olarak ifade edilmektedir. 
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Denklem 10 ve 11„de bahsedilen Geri Çağırma, Pozitif veya Negatif 

durumların ne kadar baĢarılı tahmin edildiğini gösterir. 

Denklem 12 ve 13‟teki hassasiyet ifadesi, Pozitif veya Negatif 

durumlar için doğru olarak tahmin edilenlerin, toplam tahmin 

edilenlere oranıdır. 

Denklem 14‟teki F1 Skoru, Test edilen verilerin doğruluğunun 

ölçümüdür. Hassasiyet ve geri çağırma, metriklerinin harmonik 

ortalamasıdır. Normal ortalama yerine harmonik ortalamanın 

kullanılması sayesinde, uç durumlar göz ardı edilmektedir. 

 

Şekil 3: K-NN KarĢılaĢtırma Matrisi 
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D   ulu  O  nı 
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ÇalıĢmada Naive Bayes modeli için elde edilen karĢılaĢtırma matrisi 

ġekil 4‟te gösterilmiĢ ve elde edilen sonuçlar yine hesaplamalı olarak 

aĢağıda sunulmuĢtur. 
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Şekil 4: Naive Bayes KarĢılaĢtırma Matrisi 
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SONUÇLAR  

GerçekleĢtirilen çalıĢmada literatüre Dua ve Graff‟ın 2019 yılında 

kazandırmıĢ olduğu “Heart Disease” isimli veri tabanı içerisindeki 

ABD‟nin Cleveland Ģehrindeki bir klinikten elde edilen 303 adet veri 

kullanılmıĢtır. Kullanılan veri seti gözden geçirilerek içerisinde eksik 

bilgilere sahip olan kiĢilerin verileri çıkartılmıĢtır. ÇalıĢmada 

kullanılan veri seti içerisinde bir kiĢiye ait 76 adet öznitelik 

bulunmaktadır. Bu verilerin içerisinden konu ile ilgili uzmanlarla 

görüĢülerek kalp krizi riskine doğrudan etki edebilecek 13 adet 

öznitelik seçilmiĢtir. Seçilen öznitelikler Tablo 1‟de detaylı olarak 

sunulmuĢtur. 

Tasarlanan sistemde K-NN ve Naive Bayes sınıflandırma 

algoritmaları test edilmiĢtir. Test edilen KNN Sınıflandırma 

algoritmasında Tablo 3‟te sunulan en iyi parametreler ile 0,83 baĢarı 
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oranı elde edilmiĢ ve sonuçlar ġekil 3‟te gösterilen karĢılaĢtırma 

matrisinde sunulmuĢtur. 

Uygulamada test edilen bir diğer sınıflandırma algoritması olan Naive 

Bayes‟de ise Tablo 4‟te sunulan en iyi parametreler ile 0,84 baĢarı 

oranı elde edilmiĢtir. ġekil 4‟te sunulan karĢılaĢtırma matrisinde de 

elde edilen sonuçlar gösterilmiĢtir. 

Farklı bir çalıĢmada aynı veri seti ile test edilen DVM ve CKGB-YSA 

yöntemlerine göre daha düĢük baĢarı oranı elde edilmiĢtir (Metlek & 

Kılınç, 2020). Buna karĢın çalıĢmada kullanılan K-NN ve Naive 

Bayes algoritmalarının düĢük donanıma sahip platformlarda çalıĢabilir 

olması ve çalıĢmanın yaygın etkisi de düĢünüldüğünde gelecek 

vadeder nitelikte olduğu görülmektedir. 

Tasarlanan KKDS yazılımı ile kiĢilerin kalp rahatsızlığı durumunu 

önceden tespit etmek mümkün olabilmektedir. Bu sayede de kiĢilerin 

önlem almasına olanak sağlanabilecektir.  
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GİRİŞ  

Teknolojik altyapısı fark etmeksizin geliştirilen takip sistemleri 

birbirinden farklı platformlarda çalışabilme yeteneğine sahip 

olmaktadır. Bu kabiliyetlerini inovatif gelişim gösteren teknoloji 

sayesinde elde eden takip sistemleri giderek daha fazla alanda 

kullanılmaktadır. Bunun sonucu olan takip sistemlerinden biri de 

nesne takip sistemleridir. Zaman ve konum ayırt etmeden çalışabilen 

bu sistemlerin internet erişimleri, teknoloji altyapısının kaliteli 

ilerleyişiyle kullanılabilir halde bulunmaktadır. İnternet üzerinde 

haberleşme yeteneğine sahip akıllı cihazlar, kendi aralarında 

oluşturdukları bir ekosistem olan ve nesnelerin sosyalleşme alanı 

olarak görülen Nesnelerin İnterneti (Internet of Things (IoT)) 

ekosisteminde gün geçtikçe daha fazla cihazı bünyesine katmaktadır. 

Bunun sonucunda kendi aralarında veri iletişimi sağlayan bir 

mekanizmanın oluştuğu görülmektedir.  

Bu çalışmada, Android tabanlı akıllı cihaz ve üzerinde dahili bulunan 

GPS modülü kullanılarak nesnelerin hem gerçek zamanlı konumlarını 

takip eden hem de bulunulması istenilen alanların seçilip güvenli 

bölge olarak belirlenip nesnenin buradaki durumunun kontrol edilmesi 

işlemleri yapılmıştır. Ayrıca istenildiğinde geçmişe dönük takip 

işlemleri için gerekli altyapı oluşturulmuştur. Takibi yapılmak istenen 

nesne üzerinde bulunacak akıllı cihazda yüklü bulunan Android 

tabanlı uygulama ile GPS modülü uydularla haberleşerek nesnenin 

tam olarak bulunduğu konum verilerini elde edecektir. Daha sonra bu 

konum verileri bu çalışma için temin edilmiş olan ve sunucuda 
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bulunan alan adına gönderilecektir. Sunucu kendisine gelen verileri 

veritabanına web uygulama aracılığıyla kaydedecektir. Takip işlemleri 

ve Güvenli Bölge kontrol adımları için geliştirilmiş web uygulama ile 

üç farklı şekilde kontroller sağlanacaktır. Bunlarda ilki gerçek zamanlı 

anlık takip işlemidir. İkincisi geçmişe dönük gezilen yerlerin harita 

üzerinde işaretlenerek raporlanması durumudur. Üçüncü kontrol ise 

nesne veya nesneler için belirlenmiş olan güvenli bölgeden nesnelerin 

ayrılıp ayrılmadığı durumunun sürekli sorgulanmasıdır. Bu işlemler 

için bir API yardımı ile Google Haritalar kullanılmıştır. Kendisi için 

tanımlanmış güvenli bölgeden ayrılan nesne için gerekli bilgilendirme 

işlemleri yapılmaktadır. Kullanıcı tercihine göre e-Posta, SMS veya 

web panelde gerekli ihlal bilgilendirmeleri yapılmaktadır.  

Tarih boyunca karşılaştıkları zorlu iş ve işlemleri kolaylaştırmak için 

çözüm yolları arayan insanoğlu, çeşitli ihtiyaçlarına cevap verebilecek 

keşifler yaparak hem problem teşkil eden durumu ortadan kaldırmış 

hem de insanlığın gelişmesine olanak sağlamışlardır.  

Nesnelerin interneti kavramının teknoloji içerisinde yerini alıp gelişim 

göstermesi sayesinde kalabalık şehir ortamında, endüstri alanında, 

seracılık faaliyetlerinde veya sosyal etkileşimin olduğu platformlarda 

zamanın verimli kullanılması sonucu konforlu bir yaşam seviyesine 

erişimi mümkün hale getirmiştir. Nesnelerin, internet üzerinden 

birbirleriyle bir ekosistem oluşturarak etkileşim içerisinde bulunup 

insan faktörünü devre dışı bırakma yolunda hızlı gelişim içerisinde 

olduğu görülmektedir. Algılayıcıların hızlı gelişim göstererek fazla 

alanda tercih edilmesi, kişisel cihazların dünya üzerindeki her akıllı 
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cihazla etkileşim içerisinde olma potansiyelinde olması, veri 

paylaşımında kablosuz haberleşme altyapısının daha fazla tercih 

edilmesiyle birlikte artan gelişimi ve kullanımı vs. gibi ilerlemeler 

Nesnelerin İnternetinin büyümesinde önemli rol oynamaktadır. 

Kullanım gayelerine bakıldığı zaman hareket halindeki araç veya 

nesne takip sistemlerinin çeşitli alt başlıklara ayrıldığını görmek 

mümkündür. Bir öğrencinin okulda bulunması gerektiği saatlerde okul 

alanın dışına çıkması hangi sebeple olursa olsun ebeveynleri için 

bilinmesi gereken en önemli konu olabilmektedir. Hareket halindeki 

araç veya nesne takip sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili literatürde 

farklı teknolojik altyapılardan yararlanılarak birçok çalışma yapıldığı 

görülmektedir. Bu geliştirilen tasarımlar teknolojik açıdan kısmen 

aynı veya farklı olsalar dahi hizmet ettikleri amacın güvenlik olduğu 

görülmektedir. Nesne takip sistemine ait genel yapı Şekil 1‘de 

verilmiştir. 

 

Şekil 1. Nesne Takip Sisteminin Genel Çalışma Prensibi 
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Geliştirilen bu takip tasarım çalışmalarının birinde Hapsari ve 

arkadaşları (2005), yaptıkları çalışmada araç sahibinin aracının yerini 

öğrenmek istemesi üzerine GSM ve GPS teknolojisini kullanarak 

çalışan bir araç takip sistemi yapmışlardır. Araç üzerinde aktif olarak 

çalışmasını sürdürecek şekilde çalışan cihaz kullanıcı tarafından rapor 

istendiğinden geri bildirim yapacak şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcı 

ile cihaz arasındaki etkileşimi kullanıcı başlatmakta ve haberleşme 

SMS ile gerçekleşmektedir. 

Hasan ve arkadaşları (2009), GPS ve GPRS teknolojisini kullanarak 

geliştirdikleri sistem ile takibi yapılan nesneye ait konumları Google 

Haritalar üzerinde görüntülediklerini vurgulanmışlardır. Tasarladıkları 

sistem ile nesneye ait konumu GPS kullanarak alıp bu verileri GSM 

üzerinden GPRS aracılığıyla sunucuya aktarmışlardır. Mevcut canlı 

izleme sistemlerinin, pahalı olması nedeniyle iletişim için SMS 

kullandıklarını belirtmişlerdir. Ebeveynler tarafından çocuklarının 

araç sürüşlerinin takip edilmesi ve evcil hayvan takibi için kullanışlı 

bir tasarım yaptıklarını vurgulamışlardır.  

Liu ve arkadaşları (2013), yaptıkları çalışmada Android tabanlı 

geliştirdikleri bir GPS ve GSM teknolojisine dayalı araç takip sistemi 

yapmışlardır. Araç sayısının hızla arttığı büyük şehirlere dikkat 

çekilerek tasarımlarının hırsızlığın önüne geçeceğini söylemektedirler. 

Nesnelerin İnterneti tabanlı tasarımlarında aracı açma veya kapatmak 

işlemini RFID modülü ile gerçekleştirmişlerdir. 

Safdar ve arkadaşları (2018), yaptıkları çalışmada herhangi bir araca 

takılabilecek şekilde tasarlanan bir Android tabanlı araç takip sistemi 
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üzerinden GPS ile koordinatları Android tabanlı bir uygulama 

yardımıyla alıp Google haritalar üzerinde göstermişler. Konum 

verileri GSM modülü yardımıyla akıllı telefona aktarılarak aracın 

konumunu Google haritalarda göstererek uygulamalarının aracın 

önceki güzergâh bilgilerini de barındırma özelliğine sahip olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Dhumal ve arkadaşları (2015), önerilen sistem tasarımıyla araçlar 

hakkında gerçek zamanlı tüm işlemler için Android uygulaması 

geliştirilmiştir. Sistemin, GPS ve GSM modemleri ile desteklendiğini 

belirterek bir Android mobil ile araca takılıp hareket esnasında konum 

güncellemesi, GPRS hizmeti kullanılarak sürekli olacak şekilde bir 

sunucuya bildirilmektedir. Elde edilen konum verileri Google haritalar 

üzerinde çizilerek gösterildiği belirtilmektedir.  

1. NESNELERİN İNTERNETİ

1999 yılında yapılan Procter & Gamble’da (P&G) bir sunumun başlığı 

olarak ifade edilen Nesnelerin İnterneti (Internet of Things (IOT)), 

teknoloji alanındaki yerini aldığı bilinmektedir. Sınırlı zaman, dikkat 

dağınıklığı ve kendi doğruları olan insanoğlunun etrafında olan 

şeylerden yeteri kadar bilgiyi alıp bunu detaylı bir şekilde muhakeme 

etme noktasında yetersiz kalabilmekte olduğu belirtilerek kazanılan 

bilgi birikiminin pratikte daha verimli kullanılmasının nesneler ile 

mümkün olabileceğine vurgu yapılmaktadır (Ashton, 2009). 

Temelinde hızla gelişmekte olan teknolojinin olduğu Nesnelerin 

İnterneti, hayat standartlarımızı iyileştirecek çok sayıda çözümler 

sunmaktadır. IoT, farklı coğrafyalarda araştırmacı ve uygulayıcılar 
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tarafından giderek artan bir ilgi görmektedir (Xia ve ark., 2012). İlk 

çıkış şekliyle Nesnelerin İnterneti dünya çapındaki altyapı tabanlı bir 

ağ oluşturarak tüm fiziksel nesnelerin birbirine bağlanması durumu 

olarak nitelendirilmektedir (Guo ve ark., 2013). Birçok alanı kapsayan 

çok disiplinli bir konu olan IoT, sosyal ve teknik sorunların 

kombinasyonu olarak lanse edilmekle birlikte dünyadaki her nesneyi 

kapsayacak şekilde yayılım gösterdiği belirtilmektedir (Ghasempour, 

2019). 

 

Şekil 2. Nesnelerin İnterneti Ekosistemi 

 

1.1. Nesnelerin İnternetinde Mimari Yapılar 

Bilinen ve en yaygın kullanıma sahip IoT mimari yapısı üç katmanlı 

olarak bilinen mimari yapı olduğu belirtilmektedir. Üç katmanlı 

mimari algılama katmanı, ağ katmanı ve uygulama katmanından 

oluşmaktadır.  Bu katmanlı mimari dışında servis odaklı mimari, beş 

katmanlı mimari, ara yazılım tabanlı mimari ve yedi katmanlı mimari 

gibi çalışmaların olduğu da görülmektedir (Bozdoğan, 2015). 

Nesnelerin İnterneti tabanlı yapılan geliştirmelerde, çalışmanın 

temeline oturtulacak mimari yapının dikkatle seçilmesi geliştirilen 

projenin daha verimli sonuçlar üretmesine katkı sağlayacağı 



 
 37 

bilinmektedir. Bu sebeple en iyi çalışma şekli için doğru mimari 

kullanımının önemli olduğu belirtilmektedir. Aşağıdaki şekilde bu 

katmanlı mimarilerden bazıları gösterilmiştir.  

 

Şekil 3. Nesnelerin İnterneti Katman Yapılarına Göre Mimarilerden Bazıları 

 

1.2. Nesnelerin İnternetinde Kullanılan Teknolojiler 

Gelişen teknoloji kollarını kendi bünyesinde barındırıp sorunsuz 

çalışmalarına ortam hazırlayan Nesnelerin İnterneti (IoT) 

ekosisteminde bulunan nesneler için güvenlik etkeni önem arz 

etmektedir. Güvenli ve sağlıklı çalışmalar için doğru teknolojinin 

tercih edilmesinin verimli sonuçlar döndüreceği vurgulanmaktadır. 

IoT içerisinde kullanımı en fazla tercih edilen teknolojilerin; FRID, 

Zigbee, Bluetooth, 6LoWPAN, WSN, QR olduğu belirtilmektedir 

(Söğüt ve Erdem, 2017).  

1.3. Nesnelerin İnterneti Kullanım Alanları 

Çevresel faktörlerden alınan veri miktarının artması IoT’un kullanım 

alanının artmasını beraberinde getirmektedir. Nesnelerin İnternetinin 

başlıca kullanım alanları; lojistik, hayvancılık, pazarlama, sağlık, 
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seracılık, takip sistemleri, endüstri 4.0, akıllı ev otomasyon sitemleri 

gibi yerler olduğu belirtilmektedir (Oyucu ve Polat, 2017).  

2. MATERYAL ve YÖNTEM 

2.1. Geliştirilen Sistemin Mimari Yapısı 

Nesnelerin İnterneti tabanlı gerçekleştirilen gerçek zamanlı nesne 

takip sisteminin donanım bölümünde GPS teknolojisi ve Android 

tabanlı akıllı telefon kullanılmıştır. Projenin yazılım bölümünde ise 

MVC (Model-View-Controller) mimarisi ve CodeIgniter çatısı 

kullanılmıştır. Tasarlanan sistem temel olarak üç bölümden oluşacak 

yapıda gerçekleştirilmiştir. Bunlar konum verilerinin alınıp 

gönderildiği İletim Bölümü, gelen anlık verileri alıp kaydeden Sunucu 

Bölümü ve sunucudaki bilgileri kullanarak gerçek zamanlı takip 

işleminin yapıldığı Takip Bölümüdür. Üç bölümlü, gerçek zamanlı ve 

eş zamanlı çalışacak sistemde nesneyi anlık olacak şekilde takip etme 

işlemini GPS tarafı üstelenmektedir. GPS, uydular aracılığıyla elde 

ettiği konum verisi olan enlem, boylam, rakım vb. gibi bilgileri 

hücresel veri vasıtasıyla sunucuya göndererek kayıt altında 

tutulmasını sağlayacaktır. Takip işleminin görselleştirilip kullanıcıya 

sunulacağı yer ise web uygulama arayüzünde bir API yardımı ile 

Google Haritalar üzerinde gerçek zamanlı ve anlık olacak şekilde 

gösterilmiştir. Buluttaki sunucu iletim bölümü ile takip bölümü 

arasında bir bağlantı oluşturarak ana kontrol merkez görevini 

üstlenecektir. Android tabanlı geliştirilen ve akıllı cihaza yüklenen 

mobil uygulama ise mobil veri aracılığıyla uzak sunucuya erişerek 
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akıllı cihazın açık bulunan GPS modülünden aldığı bilgileri sunucu 

üzerinde bulunan veritabanına kaydedilmek üzere gönderir. 

 

Şekil 4. Geliştirilen Sistemin Blok Diyagramı 

 

2.2. Geliştirilen Sistemin Donanım Bileşenleri 

Nesnelerin İnterneti tabanlı çalışacak şekilde tasarlanan ve gerçek 

zamanlı olarak takip işleminin yapılmasına anlık imkân sunan nesne 

takip sisteminde, Android tabanlı akıllı telefon ve cihazın bünyesinde 

dahili bulunan GPS modülü ile hücresel veri kullanılarak fiziksel 

bağlantı gerçekleştirilmiştir.  

2.2.1. Android İşletim Sistemli Akıllı Cihaz 

Çalışma kapsamında içerisine nesne takip sisteminin mobil 

uygulamasının yüklendiği bir adet akıllı telefon kullanılmıştır. 

Telefonun üzerinde herhangi bir operatör firmasına ait SIM kartı 

bulunmaktadır. SIM kart üzerinde 4.5G hücresel veri mevcuttur. 

Takibi yapılacak nesnenin bulunduğu coğrafi alanın konum verilerini 
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alarak sunucuya gönderecek olan Android tabanlı uygulama bu cihaz 

üzerinde tanımlı bulunan hücresel veri ile internete bağlanmaktadır. 

Kullanılan akıllı cihaza ait temel özellikler; 

 Bağlantı Hızı: 42.2 Mbps 

 Mobil Bağlantı Hızı: 4.5G 

 Şebeke: 580/900/1800/1900 

 Bellek (RAM): 4 GB 

 Ekran Boyutu: 6.3 inç 

 Ekran Çözünürlüğü: 2340 x 1080 

 İşletim Sistemi: Android Sürüm 10 

2.2.2. GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi) 

ABD Savunma Bakanlığı tarafından 1973 yılında geliştirilen sistem 

ilk önce askeri amaçla kullanılan daha sonra bir sivil uçağın düşmesi 

sonucu sivil kullanıma da açılan bir konum belirleme sistemi olarak 

bilinmektedir. Yoğun olarak askeri faaliyetlerde kullanılmakla birlikte 

haritacılık, jeodezik, ulaşım sistemleri, tarımsal işlemler, takip 

sistemleri gibi alanlarda da kullanılmaktadır (Sevindi, 2005). Yörünge 

yüksekliği 20200 km olan ve 32 tane toplam uydudan oluşan bir 

yapıdan ibaret olduğu belirtilmektedir. Günümüzde 5 metreye varan 

hassasiyet yapısına sahiptir. GPS’in 3 bölümden oluştuğu 

belirtilmekte olup bu bölümler uzay, kontrol ve kullanıcı bölümleri 

olarak ifade edilmektedir (Karaali ve Yıldırım, 1996).  
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Çalışmada konum verilerini almak için yukarıda özellikleri verilen 

akıllı telefon üzerinde dahili olarak bulunan GPS modülü 

kullanılmıştır. Modül haberleşme işlemini bağlı bulunulan operatör 

firmasının altyapısı üzerindeki hücresel veri aracılığıyla yapmaktadır. 

2.2.3. Hücresel – Mobil Veri 

Kısaca değinmek gerekirse, hücresel ağ ya da bir diğer adıyla mobil 

veri özellikle akıllı cihazların kullandıkları operatör alıcıları üzerinden 

internete erişmeyi sağlayan bir tür bağlantı durumu olduğu ifade 

edilmektedir. Baz istasyonuna erişimin olduğu yani telefon 

şebekesinin çektiği hemen hemen her yerde çalışabilecek özelliktedir. 

Telefon hattının alındığı operatör firması tarafından ücretli olarak 

kullanıma sunulan ve normal telefon şebekesi üzerinden cihazların 

internet hizmetini almasını sağlayan servis olarak da belirtilmektedir 

(Çelikkol, 2020). 

2.3. Geliştirilen Sistemin Yazılım Bileşenleri 

2.3.1. Nesne Takip Sisteminin Android Uygulaması 

Çalışmamızda gerçek zamanlı nesne takip sisteminin birinci adımı 

mobil uygulama ile başlamaktadır. Android Studio da geliştirilen 

uygulama kullanıcı dostu arayüzü ve basit kullanımı ile herkesin 

kullanabileceği bir tasarım olarak geliştirilmiştir. Üzerinde nesneyi 

tanımlayacak kod alanı, verilerin gönderilme sıklığı alanı ve konum 

bilgilerinin gönderileceği sunucu adres alanı yer alacak biçimde 

tamamlanmıştır. İşlem adımları şu sırayla gerçekleşir. 
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 Takip işleminin birinci adımı bu uygulamanın yüklü olduğu 

cihazın çocukların yanında bulunması ve uygulamanın çalışıyor 

olması ile başlamaktadır.  

 İkinci adımda ise ebeveynler geliştirilen web uygulamada 

gerçek zamanlı elde edilen konum verileri sayesinde Google 

Haritalar üzerinde nesnenin yerini tam olarak 

görebilmektedirler.  

 Üçüncü adımda ise ebeveynler tarafından belirlenmiş olan 

güvenli bölge dışına çıkıldığında takip sistemi gerekli 

bilgilendirme işlevini yerine getirmektedir. 

 

 

Şekil 5. Takip Sisteminin Mobil Uygulaması 

 

2.3.2. Nesne Takip Sisteminin Web Uygulaması 

Hareket halinde olsun ve olmasın takibi yapılan nesnenin gerçek 

zamanlı olarak harita üzerinde görülebilmesi için geliştirilen bu 
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tasarım çalışmasında PHP Model-View-Controller (MVC) yapısı 

kullanılmıştır. İçerik Yönetim Sistemi olarak da CodeIgniter 

Framework CMS (Content Management System) tercih edilmiştir. 

Seçilen geliştirme platformunun alanındaki en istikrarlı MVC 

yapılarından biri olduğu belirtilmektedir.  

Web uygulamalarının farklı akıllı cihaz ekran boyutlarıyla sorunsuz 

çalışıp görüntülenmesini sağlayan yapı olan duyarlı web tasarımı 

(responsive) mantığı yine bu çalışma için yapılan tercihlerden biridir. 

Böylece kullanılan cihazın marka modeli fark etmeksizin giriş 

yapılacak ekran boyutuyla tam uyumlu şekilde görüntülenme 

sağlanabilmektedir.  

Bu çalışma için bir web uygulama arayüzü geliştirilerek çok yönlü 

çıkış alınması sağlanmıştır. Bootstrap 4 bileşeninin eklendiği web 

uygulama yapısı kullanıcı dostu bir hava kazanarak günümüz 

teknolojisini içerisinde barındırmaktadır. Bunun yanında CSS, 

JavaScript, JQuery ve Ajax bileşenleriyle harmanlanan uygulama 

fonksiyonel tabanlı kullanımıyla zenginleştirilerek mobil, tablet ve 

masaüstü cihazlarla uyumlu olarak çalışan bir görünüm ve altyapıya 

kavuşturulmuştur.  
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Şekil 6. Üç Farklı Ekran Boyutunda Sistem Uygulama Görünümü 

3. ARAŞTIRMA VE BULGULAR  

Çalışma bünyesinde Nesnelerin İnterneti tabanlı olacak şekilde bir 

nesne takip sistemi geliştirilmiştir. Sistem gerçek zamanlı çalışacak 

şekilde tasarlanmıştır. Takibi yapılan nesne için çizilecek güvenli 

bölge kullanıcı tarafından istenilen coğrafi bölgeye uygulanacak 

biçimde altyapı oluşturulmuştur. Hareket halindeki nesne takip 

sisteminde gerçek zamanlı olarak takibi yapılan nesneye ait 

oluşturulan güvenli bölgenin sistem çalıştığı sürece ihlal edilip 

edilmediği kontrol edilmektedir. Bu kontrol işlemi Android cihaz, 

sunucu, veritabanı ve web uygulama arasında eş zamanlı (senkron) 

olarak yapılan bir haberleşme sayesinde gerçekleştirilir. Gerçek 

zamanlı takip sisteminin bileşenleri olan Android cihaz, mobil 

uygulama, sunucu, veritabanı ve web uygulama birbirleriyle eş 
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zamanlı olarak çalışmaktadır. Nesne takip sisteminde tüm işlemler, 

internet üzerinden ve bileşenlerin kendi aralarında belirli sürelerde 

gerçekleştiğinden geliştirilen sistem Nesnelerin İnterneti 

ekosisteminin bir parçası haline gelmektedir. Ekosisteme dahil olan 

nesne takip sistemi farklı coğrafi konumlarda bulunulsa dahi 

haberleşebilme özelliği ile dünyanın herhangi bir yerinde bulunan ve 

internete erişimi olan her cihaz üzerinden görüntülenebilmektedir.  

 

 

Şekil 7. Geliştirilen Sistemin Akış Diyagramı 

 

Tasarlanan sistemde öncelikle bir mobil uygulama geliştirilmiştir. 

Geliştirilen uygulama Android işletim sistemine sahip akıllı telefona 

aktarılmış ve gerekli yükleme izinleri verilerek cihaza kurulumu 

yapılmıştır. Mobil uygulama cihaza yüklendikten sonra arayüzü 
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açılarak nesneyi belirtecek olan bir tanımlayıcı kod, konum verilerini 

gönderme periyodunun saniye cinsinden sıklığı ve elde edilen tüm 

verilerin gönderileceği sunucu adresi ilgili alanlara doldurularak 

kaydedilmiştir. Bu işlem uygulama kurulumu yapıldıktan sonra sadece 

bir defaya mahsus olmak üzere yapılmaktadır. Cihazın GPS 

modülünden alınan tüm konum bilgileri yine cihazın hücresel verisi 

üzerinden web servis ile http aracılığıyla uzak sunucudaki 

veritabanına kaydedilmek üzere gönderilmiştir. Veritabanındaki 

konum verileri geliştirilen web duyarlı (responsive) uygulama 

tarafından çekilerek Google Haritalar üzerinde işaretlenmiştir. Bu 

işlem gerçek zamanlı ve anlık olacak biçimde yapılmıştır. Uydudan 

gerçek zamanlı olarak alınan konum verileri sayesinde hareketli veya 

durağan halde bulunan nesne sürekli takip altına alınmıştır. Nesnelerin 

İnterneti tabanlı nesne takip sistemi, kullanıcı tarafından harita 

üzerinde takibi yapılacak nesne için belirlenerek sınırları çizilip 

kaydedilen güvenli bölge sistem tarafından otomatik ve anlık olarak 

kontrol edilecek yapıda tasarlanmıştır. 

3.1. Proje Veritabanı Yapısı 

Nesne takip sisteminde nesneyi gerçek zamanlı olarak takip etme 

işleminde önemli role sahip olan ve kendisine gelen tüm konum 

bilgilerinin kaydedilerek anlık olarak ön plana aktarılmasına olanak 

sağlayan yapı sistemi veritabanı bileşenidir. Tasarlanan bu çalışma 

bünyesinde veritabanı olarak MySQL tercih edilmiştir.  

Android tabanlı cihaz üzerinde bulunan GPS modülü sayesinde alınan 

anlık konum bilgileri sunucudaki MySQL veritabanına gönderilir ve 
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burada kayıt edilir. Bu bilgiler hem gerçek zamanlı ve anlık olarak 

yapılacak takip işleminde kullanılmakta hem de geçmişe dönük takip 

işleminin raporlanmasına olanak sağlayacak şekilde kullanılsın diye 

tasarlanan veritabanında muhafaza edilmektedir. 

 



 
48 MODERN MÜHENDİSLİK YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI 

 

Şekil 8. Konum Bilgilerinin Veritabanında Kaydedilmesi 
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3.2. Güvenli Bölgenin Belirlemesi 

Geofencing kullanıcılara bulundukları konumun farkında olmalarına 

olanak sağlamayı amaçlayan bir yapı olarak ifade edilmektedir. 

Yeryüzünde bulunulan coğrafi bölgenin yeri işaretlenmek 

istendiğinde, o yere ait enlem ve boylam bilgilerini bulup kullanma 

anlamına da gelmektedir. Bu kullanımda enlem ve boylam bilgilerinin 

yanında belirli bir sanal bölge belirlemek için yarıçap bilgisinin 

eklenmesi gerektiği belirtilmektedir. Geofencing, harita üzerinde 

gerçek dünyanın coğrafi yapısına ait bir bölgeyi belirleyerek etrafına 

sanal bir çit çekmek istendiğinde o bölgeyi ifade eden enlem, boylam 

ve yarıçap bileşenlerinden bir alan oluşturulması anlamına 

gelmektedir (Özdemir, 2019).  

Buradan yola çıkılarak aynı durum okula giden öğrencisini takip 

etmek isteyen ebeveynler, dışarıda oynamak isteyen çocuğunun oyun 

alanı dışına çıkmasını istemeyen aile bireyleri veya güvenli bir şekilde 

belirlenen rotadan çıkmadan yerine ulaşılması istenen bir teslimat için 

güvenli bölge işlemi tasarlanan nesne takip sistemi üzerinden 

gerçekleştirilebilir. Yapılması gereken tek şey harita üzerinde okul 

çevresini, oyun alanını veya herhangi bir yolun rotasını şekil 9’da 

gösterildiği gibi seçmektir. Nesnelerin İnterneti tabanlı gerçek zamanlı 

nesne takip sisteminin yönetim panelinde harita üzerinde etrafı çizilen 

alan öğrenci için güvenli bölgeyi ifade etmektedir. Öğrenci, 

ebeveynleri tarafından çizilen sanal çit sınırını aştığı zaman sistem 

gerekli bilgilendirme yapısına sahip olarak geliştirilmiştir. Web 
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duyarlı olarak geliştirilen sistem istenilen cihaz ile birlikte açılarak 

kullanılabilmektedir.  

 

Şekil 9. Güvenli Bölgenin 3 Farklı Cihazdan Seçilmesi 

 

Tüm ekran boyutlarına duyarlı olarak geliştirilen nesne takip sistemi 

aynı anda birden fazla nesne için gerçek zamanlı güvenli bölge 

çizimine olanak sunmaktadır. Yani birden fazla nesne için ayrı ayrı 

olacak şekilde güvenli bölgeler çizilebilir. Güvenli bölgeleri belirlenen 

nesnelerin her biri için gerekli olan takip işlemi ayrı ayrı 

yapılmaktadır. Etrafı sanal çit ile çevrilen bölgeden dışarı çıkan nesne 

hangisi ise onunla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır. Veritabanı 

üzerinde gerekli altyapı işlemi çoklu olarak tasarlanmış olup web 
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altyapısı üzerinden de kayıtların farklı nesnelere ait olduğu belirtilerek 

işlem adımları buna göre düzenlenmiştir.  

3.3. Güvenli Bölge Sınırı Aşıldığında Bilgilendirme İşlemi 

Nesne takip sisteminde sınırları çizilerek belirlenen alan güvenli bölge 

olarak adlandırılmış ve bu bölgenin dışına çıkıldığından çeşitli 

işlemlerin yapılması planlanmıştır. Bunlardan birincisi güvenli bölge 

aşıldığında web uygulama arayüzünde yönetim panelinde bir yer 

ayrılarak tüm ihlalleri burada göstermektir. İkinci ihlal bilgilendirme 

adımı ise belirlenen bir e-posta hesabına sistem tarafından mail 

gönderilmesidir. Üçüncü bilgilendirme adımı ise yine sistemde tanımlı 

bulunan kullanıcı cep telefonuna SMS yoluyla bilgilendirmenin 

yapılmasıdır.  

Bu çalışmamız için özel bir alan adı alınmış olduğundan ve bu alan 

adıyla birlikte kullanılabilir bir mail sunucusu da alınmış olduğundan 

bu çalışma kapsamında birinci ve ikinci bilgilendirme yöntemleri 

kullanılmıştır. Bunların ilki web uygulama ara yüzündeki ayrılmış 

ilgili alanda tüm ihlallerin isim, durum, zaman başlıkları altında ve en 

son ihlalin listenin ilk sırasında olacağı şekilde listelenmesidir. 

İkincisi ise mail sunucusu üzerinden tanımlı hesaba e-posta 

gönderilmesidir.  
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Şekil 10. Panelde ve e-Postada Güvenli Bölge İhlal Bilgilendirmesi 

 

SONUÇ  

Nesnelerin İnterneti katmanlı yapıları hakkında yukarıda detaya 

girmeden açıklama yapılmıştır. Bu katmanlı yapılardan çalışmamız 

için uygun olanı 3 katmanlı mimaridir. Algılama Katmanında GPS 

modülü ile uydular haberleşir ve nesnenin dünya üzerinde tam olarak 

nerede olduğu bulunur. Yeri tespit edilen nesneye ait konum verileri 

Ağ Katmanı üzerinden uzak sunucuya gönderilerek kaydedilir. Bu 

adımlardan sonra gerekli nesne takip işlemleri Uygulama Katmanında 

gerçekleştirilir.  

Çalışma bünyesinde gerçek zamanlı olarak takibi yapılan nesnenin 

güvenli bölge içinde kalması birinci öncelik olmakla beraber 

istenildiğinde canlı olarak nesneyi takip etme veya geçmiş herhangi 

bir zamandan raporlama yapılarak harita üzerinde nerelerin gezildiği 

de çizilerek gösterilmesi sağlanmıştır. Veritabanına gelen konum 

bilgileri ilk giren ilk çıkar kuyruk veri yapısı mantığı kullanılarak 

çekilmiştir. Böylece ilk gelen veri direkt harita üzerinde çizilerek 

işaretlenir. Belirlenmiş periyotlarla veritabanında çekilen enlem ve 
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boylam bilgisi ile harita üzerinde nesne konumu belirlenerek nesne 

orada gerçek zamanlı gösterilir. Sürekli güncellenen web sayfanın 

oluşturacağı göz rahatsızlığı, Ajax ve JQuery yapısı kullanılarak web 

sayfasının komple yenilenmesinden ziyada sadece nesnenin harita 

üzerinde gösterildiği ikonun güncellenmesi ile giderilmiştir. 

Böylelikle belirlenen periyotlarda ikon yanıp sönerek hareket 

etmektedir. Takibi yapılan nesneyi ifade eden ikon üzerine 

tıklandığında çekildiği zaman ve nesnenin adını gösteren bir açılır 

pencere de sisteme eklenmiştir. Böylelikle sistem saati veritabanında 

çekilen konum saati ile karşılaştırılarak gerçekleme ve tutarlılık 

kıyaslanabilir.  

Tasarlanan gerçek zamanlı nesne takip sisteminin eş zamanlı olarak 

çalışan altyapı bileşenlerinden biri olan duyarlı web uygulamasının 

yönetim panelinde, Google Haritaların izin verdiği dikdörtgen 

şeklinde güvenli alan çizimi, daire şeklinde güvenli alan çizimi ve elle 

istenilen konum noktalarına tıklanarak güvenli alan çizimi yapılması 

sağlanmıştır. Sistem birden fazla nesne için güvenli bölge 

oluşturulabilecek yapıda geliştirilmiştir. Her nesne için ayrı kayıt adı 

oluşturularak tüm nesneler tek harita üzerinde nesneleri ifade eden 

ayrı renklerdeki ikonlar vasıtasıyla hepsi gerçek zamanlı ve anlık 

olarak takip edilebilmektedir.  

Sınırı sanal bir çit ile çizilen güvenli bölgede bulunan nesne bu 

bölgenin dışına çıktığında sisteme nesneyi takip eden kullanıcı 

tarafından tanımlanmış olan e-posta hesabına bir adet bilgilendirme 

maili gönderilecek şekilde yapılandırılma sağlanmıştır. Sistem ayrıca 
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SMS paketi satın alınıp tanımlanma yapıldığında ilgililere e-posta 

dışında bilgilendirme mesajı da gönderecek altyapıda olarak 

tamamlanmıştır.  

Bundan sonraki çalışmada web uygulama ile yapılan tüm takip 

işlemleri daha geniş kapsamlı bir mobil uygulama bünyesinde 

toplatılarak tamamen mobil çalışacak bir sistem oluşturulabilir.  
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GİRİŞ 

Enjeksiyon kalıplama, sıvı haline getirilen malzemenin bir kalıp 

içerisine enjekte edilmesi ve malzemenin katılaşmasıyla kalıbın 

şeklini almasına dayanan bir üretim tekniğidir. Bu yöntem, seri üretim 

için uygun olması nedeniyle otomotivden savunma sanayisine kadar 

birçok sektörde yaygın olarak kullanılan bir üretim yöntemidir (Ekici 

ve diğerleri 2016). Hatta günlük hayatta kullandığımız ürünlerin 

birçoğu artık plastik malzemelerden üretildiği için bu yöntemin ne 

kadar çok kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu yöntemle; plastik, ergime 

sıcaklığı düşük metal alaşımları, polimer matrisli kompozit 

malzemeler ve metal tozu içeren besleme stokları kalıplanarak parça 

formuna getirilebilir. Kalıplama işlemi enjeksiyon kalıplama 

makinesinde yapılmaktadır ve üretilecek her bir parça için farklı bir 

kalıp kullanılmaktadır. Enjeksiyon kalıplama makinesi; enjeksiyon, 

mengene, kontrol ünitesi ve kalıp olmak üzere dört kısımdan oluşur 

(Subaşı ve Karataş 2016). Bu yöntemde öncelikle kullanılacak kalıp, 

enjeksiyon tezgahının mengene ünitesine bağlanır ve kapatılır. 

Sonrasında tezgâhın besleme hunisi granül haldeki malzeme ile 

doldurulur. Granül haldeki malzeme enjeksiyon ünitesinde bulunan 

ektrüder yardımıyla alınır ve ekstrüder vidası yardımıyla nozula doğru 

ilerletilir. Bu esnada ektrüder üzerinde bulunan ısıtıcı rezistanslar 

yardımıyla granül malzeme sıvı hale getirilir ve ekstrüderin uç 

kısmında biriktirilir. Ardından ekstrüder vidası doğrusal olarak ileri 

itilerek sıvı malzemenin kalıp içerisine enjekte edilmesi sağlanır. 

Sonrasında ütüleme işlemi için kalıp içerisindeki malzeme basınç 

https://www.seckin.com.tr/browser/fa/256539283/kitap/Yrd.%20Do%C3%A7.%20Dr.%20Erg%C3%BCn%20Ekici
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altında bir müddet bekletilirken soğutma işlemi yapılır. Katılaşma 

sonrası kalıp açılır ve üretilen parça kalıptan çıkartılır (Pınar 2010). 

Enjeksiyon kalıplama yöntemi birçok yönden çok avantajlı bir üretim 

tekniğidir. Bu yöntemin avantajları aşağıdaki şekilde sıralanabilir 

(Kafalı 2011). 

1. Düşük maliyet 

2. Otomasyona uygunluk 

3. Son işleme prosesine ihtiyaç duyulmaması 

4. Yüksek hızlarda üretim 

5. Farklı yüzey, renk ve şekillerde parça üretimine uygunluk 

6. Malzeme kaybının çok az olması 

7. Aynı kalıpta farklı ürünlerin üretilebilmesi 

Enjeksiyon kalıplama yöntemiyle farklı malzemelerden parçalar 

üretilebilir. Üretimde kullanılan malzemelere göre bu yöntemin farklı 

teknikleri geliştirilmiştir. Bu tekniklerin bazıları aşağıda verilmiştir. 

Plastik enjeksiyon kalıplama: Genel olarak enjeksiyon kalıplama 

tekniği denildiğinde en çok kullanılan teknik olması bakımından 

plastik enjeksiyon akla gelmektedir. Bu yöntemde ısı etkisiyle tekrar 

şekillendirilebilen polipropilen (PP), polietilen (PE), polikarbonat 

(PC) ve polivinilklorür (PVC) gibi birçok termoplastik malzemelerden 

parçalar üretilir. 
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Kompozit enjeksiyon kalıplama: Bu yöntemde termoplastik 

malzemelere bazı takviye malzemeleri eklenerek kompozit parçalar 

üretilmektedir. Ahşap tozları ve lifleri, mermer tozu, cam ve karbon 

elyaf gibi farklı birçok takviye malzemesi eklenerek termoplastik 

malzeme kompozit hale getirilmektedir (Karakuş ve diğerleri 2014; 

Kocabaş ve diğerleri 2014). Termoplastik malzemeye %30 cam elyaf 

eklenerek üretilen bir parçanın dayanımı yaklaşık olarak iki kat 

artmaktadır (Bakkal ve Savaş 2012). Yöntem plastik enjeksiyon 

kalıplama ile çok benzerdir. Kullanılan malzeme önceden takviye 

malzemesiyle homojen olarak karıştırılır ve granül haline getirilir. 

Toz enjeksiyon kalıplama: Toz haldeki metal malzemelerden parça 

üretmek için kullanılan bir yöntemdir. Metal tozları tek başına akıcı 

değildir. Ancak termoplastik malzemeler, bal mumu ve stearik asitle 

karıştırılarak besleme stoku haline getirildikten sonra kalıp içerisine 

enjekte edilebilmektedir. Elde edilen besleme stokunun %60-70’i 

metal tozlarından geri kalanı bağlayıcıdan oluşur. Besleme stoku toz 

enjeksiyon kalıplama makinesiyle kalıplanır ve istenilen parça şekli 

oluşturulur. Daha sonra parçaya bağlayıcı giderme ve sinterleme 

işlemleri uygulanarak parça içerisindeki bağlayıcılar alınır. Geriye 

sadece metal tozları kalır. Sinterleme esnasında metal tozları birbiriyle 

birleşerek bir bütün hale gelir (Subaşı ve diğerleri 2020; Karataş ve 

Sarıtaş 1998) 

Metal enjeksiyon kalıplama: Metal enjeksiyon veya basınçlı döküm 

olarak iki farklı şekilde isimlendirilse de bu yöntem de yine bir 

enjeksiyon kalıplama metodudur. Bu yöntemle ergime sıcaklığı düşük 
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olan çinko, bakır, alüminyum, magnezyum, kurşun ve kalay  

alaşımlarından parçalar üretilmektedir. Enjeksiyon kalıplama 

işleminde takım çeliğinden yapılmış kalıplar kullanılmaktadır. Metal 

malzemelerin enjeksiyonu plastiklere göre daha zordur. Metal 

malzemelerin ısıl iletim katsayıları plastiklere göre çok yüksek olduğu 

için sıvı metal kalıp yüzeyine temas ettiğinde katılaşabilir ve buna 

bağlı olarak bazı kalıplama hataları ortaya çıkabilir (Kosec ve 

diğerleri 2005). 

Genel olarak enjeksiyon kalıplama yöntemlerinde parça geometrisinin 

karmaşıklığına bağlı olarak kalıp yapımı maliyetli bir iştir. Bu nedenle 

kalıbın sorunsuz olarak çalışabilmesi için tasarım sürecinde birçok 

faktör göz önüne alınmalıdır. Ancak karmaşık olan bazı parçalar için 

her husus düşünülemeyebilir. Bu nedenle hem parça hem de kalıp 

tasarımı yapıldıktan sonra bazı yazılımlar kullanılarak kalıp dolum 

simülasyonları yapılmaktadır. Kalıp dolum simülasyonu sonuçları 

incelenerek parça ve kalıp tasarımları optimize edilmekte ve 

muhtemel problemler en aza indirilmeye çalışılmaktadır. Bu bölümde 

Solidworks plastik yazılımıyla kalıp dolum simülasyonu uygulaması 

yapılacak ve kalıp dolum simülasyonu hakkında bazı bilgiler 

verilecektir.  

1. GENEL BİLGİLER 

1.1. Plastik Ürün Tasarım İlkeleri 

Parça kalınlığı: Plastik ürün tasarımı yapılırken mümkün oldukça 

ince duvarlı parça tasarımı yapılmalıdır. Çünkü parçayı oluşturan 

unsurların et kalınlığı arttıkça enjeksiyon kalıplama işlemlerinde 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87inko
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1r
https://tr.wikipedia.org/wiki/Al%C3%BCminyum
https://tr.wikipedia.org/wiki/Magnezyum
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kur%C5%9Fun
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kalay
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kalay


 

 63 

yüzey çöküntüsü ve boşluk oluşumu gibi birçok hata ortaya çıkabilir. 

Tablo 1’de malzemelere göre parça kalınlığı oranları verilmiştir. 

Tablo 1. Tavsiye edilen kalınlık değerleri (Protolabs, 2017) 

Malzeme Tavsiye edilen kalınlık 

ABS 1.143 – 3.556 

Long-Fiber ReinforcedPlastics 1.905 – 25.4 

Nylon 0.762 – 2.921 

Polycarbonate 1.016 – 3.81 

Polyester 0.635 – 3.175 

Polyethylene 0.762 – 5.08 

PolyethyleneSulfide 0.508 – 4.572 

Polypropylene 0.635 – 3.81 

Polystyrene 0.889 – 3.81 

Polyurethane 2.032 – 19.05 

 

Parça kalınlığı optimize edilmediği takdirde daha fazla malzeme 

kullanılması gerektiği için hammadde maliyeti de artacaktır. Bununla 

birlikte enjeksiyon ve soğutma işlemleri daha fazla süre de 

gerçekleşeceği için çevrim süresi de uzayacak ve seri üretim hacmi 

azalacaktır. Şekil 2’de örnek bir parçada parça kalınlığı nasıl 

azaltılabileceğine dair tasarım karşılaştırması verilmiştir.  

Kalınlık geçişleri ve köşe radüsü: Parça tasarımında farklı kalınlığa 

sahip bazı kısımlar olabilir. Bu durumda kalın olan kısımdan ince olan 

bölgeye geçişlerde radüs veya eğim oluşturulmalıdır. Aksi takdirde 

geçişler köşeli olduğunda eriyik haldeki plastik malzeme kalıp 

içerisinde türbülanslı olarak akacaktır. Bu durumda da yine kalıplama 

hataları ortaya çıkabilir. Ayrıca iç kısımlarda keskin köşekler parçanın 
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stres konsantrasyon faktörünün yükselmesin ve yüke maruz 

kaldığında daha kolay kopmasına neden olur. Şekil 1’de yük 

konsantrasyon faktörü ve radüs/kalınlık ilişkisi görülmektedir. 

 

 

Şekil 1. Yük konsantrasyon faktörü 

Eğim açısı: Kalıplama sonrasında elde edilen ürün kalıp içerisinden 

kolay bir şekilde çıkabilmelidir. Bu nedenle kalıbın açılma doğrultusu 

dikkate alınarak parça yüzeyleri eğimli olarak tasarlanmalıdır. 

Parçanın kalıptan çıkabilmesi için derinliğe bağlı olarak genellikle 1°-

3° arasında eğim verilir (Malloy 2010). 

Çekme payı: Plastik malzemeler sıvı olarak kalıp içerisine enjekte 

edilirler ve sonrasında katılaşma sürecinde bir miktar boyutsal çekme 

ile parça ölçüleri küçülür. Bu nedenle parça tasarımı yapıldıktan sonra 

kullanılacak malzemenin çekme miktarı katar ölçeklendirilerek daha 

büyük hale getirilmeli ve kalıp tasarımı ölçeklendirilmiş boyutlara 

göre yapılmalıdır. 
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Şekil 2’de, yukarıda bahsedilen tasarım kriterleri dikkate alınarak iki 

farklı parça tasarımı yapılmıştır. Yapılan tasarımda; 

1- Parçanın dış kısmına kademe oluşturularak ince olan en dış 

kısım daha mukavemetli hale getirilmiştir. 

2- Düz olan kısımlara 1 mm yükseklikte bal peteği formu 

oluşturularak eğilme dayanımı arttırılmıştır. Ayrıca düz ve ince 

olan yüzeylerde çarpılma gibi hatalar sıklıkla görülmektedir. Pal 

peteği dokusu sayesinde düz yüzeylerde görülen hatalar ortadan 

kalkar. 

3- Parçanın göbek kısmı dolu olarak kalınca imal edildiğinde hem 

malzeme kullanımı artar hem de kalın kısımlarda yüzey 

çöküntüleri meydana gelir. Bu kısımlar kaburgalı ve federli 

olarak tasarlanmıştır. Bu sayede hem yüzey çöküntüleri ortadan 

kalkacaktır hem de malzeme kullanımı minimum düzeye 

indirilebilir. 

4- Silindirik parçalarda bölüntüler oluşturularak malzeme kullanımı 

azaltılabilir. Bununla birlikte bölüntüler sayesinde katılaşma 

sonrası çekme nedeniyle ortaya çıkan gerilmeler daha dengeli 

dağılım gösterecektir. 

5- Kalınık geçişleri radüslü olarak tasarlandığında yük 

konsantrasyon faktörü azalacaktır ve parça dayanımı artacaktır. 
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Şekil 2. Plastik ürün tasarımı 

1.2. Simülasyon Yazılımları  
 

Enjeksiyon kalıplamada simülasyon yazılımlarının kullanımı birçok 

yönden avantaj sağlar. Enjeksiyon kalıplamada kalıp imal edildikten 

sonra üretimi sağlamak ve parça kalitesini iyileştirmek için tek 

kullanılacak yöntem deneme yanılmadır. Bazen kalıpta hata olduğu 

tespit edildiğinde kalıp revizyonu da gerekebilir. Bu nedenle üretim 

sürecinde deneme yanılma yerine, önceden hataların tespit edilerek 

zaman, enerji ve finansal tasarruf için kalıp dolum simülasyonları 

oldukça kullanışlıdır. Simülasyon sayesinde enjeksiyon kalıplamada 

oluşabilecek hatalar, parça ve kalıp tasarımlarındaki hatalar, başarılı 

bir kalıplama için malzeme seçimi, enjeksiyon parametrelerinin 

belirlenmesi ve seri üretim için parametrelerin optimizasyonuyla 

minimum çevrim süresinin belirlenmesi için sonuçlar elde edilebilir. 

Çok gözlü bir kalıp yapmak için kalıplama şartları araştırılabilir ve 
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böylece üretim miktarı arttırılabilir. Kalıp dolum simülasyonlarının 

arka planında Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yer alır. 

HAD ile sayısal veriler, bazı nümerik denklemeler ve algoritmalar 

kullanılarak analiz edildikten sonra akışkan davranışları belirlenir.  

Catia, NX, Solıdworks gibi birçok CAD programlarının içerisinde 

modül olarak kalıp dolum simülasyonu yer almakladır. Bununla 

birlikte sadece simülasyon için geliştirilen Moldflow, Moldex3D, 

Plasview3D, Sigmasoft gibi yazılımlarda mevcuttur. 

1.3. Akış Simülasyonunda Kullanılan Bazı Parametreler 

 

Viskozite: Sıvıların akmaya karşı gösterdiği direnç olarak ifade edilir. 

Kalıplama öncesi plastik hammaddelerin viskoziteleri reoloji 

çalışmaları yapılarak belirlenir. Sıcaklığa bağlı olarak değişir. 

Viskozite değerleri farklı sıcaklık ve kayma hızları için elde edilir. 

Enjeksiyon kalıplamayı etkileyen en önemli parametredir. 

PVT: Basınç-hacim-sıcaklık arasındaki ilişkiyi ifade eden bir 

parametredir ve dilatometreden ile elde edilir. PVT (Pressure, 

Volume, Temperature) olarak kısaltılır. Bu veriye, basınç ve sıcaklık 

değişiminden kaynaklanan yoğunluk gelişimini modellemek için 

ihtiyaç vardır. Kalıp dolumu esnasında akışkan hammadde 

sıkıştırılamaz olarak kabul edilir. Doldurduktan sonra, 

sıkıştırılamazlık varsayımı artık geçerli olmadığı için PVT verileri 

kullanılarak, ütüleme aşamasında parçada meydana gelen basınç 

gradyanları elde edilebilir (Raymond 2012).  
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Camsı geçiş sıcaklığı: Plastik malzemelerin kırılgan halden yumuşak 

hale geçtiği sıcaklık olarak ifade edilebilir. Tg ile gösterilir. Tg 

sıcaklığına ulaşıldığında plastik malzemeyi kırmadan bükmek ve 

burmak mümkün hale gelir. Enjeksiyon esansında ısı transferine bağlı 

olarak kalıp içerisinde bazı bölgelerde sıcaklık düşse de Tg 

sıcaklığının üzerinde ise malzeme ötelenerek o bölgenin dolumu için 

basınç uygulanabilir. Ancak malzeme sıcaklığı Tg sıcaklığının altına 

düştüğünde akış önü kapanacak ve kalıp dolumu engellenecektir. 

Özgül ısı: Fiziksel bir özelliktir ve kütle miktarına göre malzeme 

sıcaklığının ne kadar değiştiğini bulmak için gereken ısı seviyesini 

ifade eder. Simülasyon esnasında malzeme kütlesine ve ısı transferine 

bağlı olarak özgül ısı yardımıyla eriyik sıcaklığı bulunur. 

Termal iletkenlik: Belirli bir sıcaklıkta birim zamanda geçen ısı 

miktarını ifade eder ve bir malzemenin ısı iletebilme özelliğini 

gösterir. Plastik malzemelerin genel olarak ısı iletim katsayıları 

düşüktür. Bu durum plastik malzemenin kalıp duvarına temas 

ettiğinde daha geç soğuması nedeniyle akışkanlığını hemen 

kaybetmemesi ve kalıp dolumunun sağlanması bakımından avantajdır. 

Ancak parçanın katılaşması esnasında soğutma süresinin uzamasına 

neden olur. 

Kalıp sıcaklığı: Kalıp sıcaklığı çevrim süresini kısaltmak için 

genellikle düşük tutulur ve böylece daha kısa sürede üretim 

yapılabilir. Ancak toz enjeksiyon kalıplamada kullanılan besleme 

stoklarının (%60 metal tozu + %40 polimer esaslı bağlayıcı) termal 
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iletim katsayısı yüksek olduğu için kalıp duvarına temas ettiğinde hızlı 

soğumaları nedeniyle akış önünde viskozitenin düşmesine neden olur. 

Yoğunluk: Malzemenin birim kütlesinin hacmine oranı olarak ifade 

edilir. Viskoziteyi etkileyen bir özelliktir. Kalıp dolum 

simülasyonunda PVT verilerinin elde edilmesinde kullanılır 

(Raymond 2012).  

 

2. SOLIDWORKS PLASTİK İLE SİMÜLASYON 
UYGULAMASI 
 

Bu bölümde PA66 ve PA66+%30GF malzemelerin kalıp dolum ve 

akış simülasyonu uygulaması anlatılmıştır.  Bir pervane geometrisi 

oluşturarak farklı basınçlarda Solidworks plastik yazılımı (Education 

edition) ile kalıp dolum analizi yapılıştır. Sınır koşulları için 

enjeksiyon basıncı 25-30-35MPa ve kalıp sıcaklığı 40 °C alınmıştır.  

Simülasyon sonuçları incelenerek PA66 malzemeye cam elyaf (glass 

fiber GF) eklentisinin kalıp dolumuna etkisi belirlenmiştir. 

2.1. Simülasyonda İşlem Sırası 
 

Simülasyona başlamadan önce plastik ürün tasarımı yapılmalıdır. 

Ürün tasarımıyla ilgili bilgiler “2.1. Plastik ürün tasarım ilkeleri” 

başlığı altında anlatılmıştır. Tasarım yapıldıktan sonra Solidworks 

plastik simülasyon modülü aktif hale getirilmelidir. Eğer ekran ara 

yüzünde görünmüyorsa eklentiler kısmından aktif hale getirilmelidir. 

Simülasyonun çalıştırılması için işlem sırası Şekil 3’te verilmiştir. 
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Şekil 3. Simülasyonda işlem sırası 
 

2.2. PA66 ve PA66+%30GF İçin Simülasyon Uygulaması 
 

PA66 malzeme polyamit olarak bilinen ve sanayide birçok makine 

parçalarının yapımında kullanılan bir malzemedir. Bu malzemeden 

enjeksiyon kalıplama yöntemiyle parça üretimi de yapılmaktadır. Bu 

malzemeye takviye olarak %30 cam elyaf eklenerek dayanımı 

yaklaşık olarak iki kat arttırılmaktadır (Bakkal ve Savaş 2012). Ancak 

cam elyaf eklentisi viskoziteyi arttırdığı için malzemenin kalıp 

içerisindeki akışını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle Şekil 4’te görülen 
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pervane geometrisi için simülasyon çalışması yapılarak bu iki 

malzemenin enjeksiyon kalıplama işlemleri karşılaştırılmıştır. 

 

Şekil 4. Simülasyonda kullanılan pervane modeli 

2.2.1. Dolum Süresi 
 

Her iki malzeme için 25MPa ve 30MPa enjeksiyon basıncı 

değerlerinde kalıp dolum simülasyonu yapılmıştır. Şekil 5a (PA66) ve 

Şekil 5b (PA66+%30GF) dolum süresini göstermektedir. 25MPa 

enjeksiyon basıncında dolum süresine ait simülasyon sonuçları 

incelendiğinde enjeksiyon süresinin PA66 malzeme için 2,45sn diğeri 

için 2,43sn sürdüğü anlaşılmaktadır. Ancak Şekil 5’te görüldüğü gibi 

25MPa enjeksiyon basıncıyla her iki malzeme için kalıp dolumu 

sağlanamadığı görülmektedir. Simülasyon raporu incelendiğinde 

PA66 malzemenin 4,3g diğerinin ise 3,05g enjekte edilebildiği 

belirlenmiştir. Bu sonuç fiber takviyesinin akışı engellediği ve kalıp 

dolumunu olumsuz etkilediğini göstermektedir. Bu sonucun elde 

edilmesinden sonra enjeksiyon basıncı 30MPa’ya çıkarılarak 

simülasyon işlemi tekrar yapılmıştır. 
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Şekil 5. Dolum süresi (a: PA66, b: PA66+%30GF, 25MPa) 

 

Şekil 6 incelendiğinde 30MPa enjeksiyon basıncıyla her iki malzeme 

ile de kalıp dolumu sağlandığı görülmektedir. Ancak dolum süresi 

PA66 malzeme için 1,67sn PA66+%30 GF için 2,74 saniye sürdüğü 

Şekil 6’da görülmektedir. Enjeksiyon basıncı kalıp dolumu için itici 

bir güç oluşturması nedeniyle önemli bir parametredir. Kalıp 

dolumunun sağlanamadığı durumlarda ilk gözden geçirilmesi gereken 

parametrelerden birisidir. Enjeksiyon basıncının 25MPa’dan 

30MPa’ya çıkarılmasıyla kalıp dolumu sağlanmıştır. Ancak cam elyaf 

takviyeli malzemenin enjeksiyon süresi (Şekil 6b) daha uzundur. Şekil 

6b verilen analiz resmi renk skalasıyla karşılaştırılarak incelendiğinde 

parça merkezine yakın olan kısımlar yaklaşık olarak 1 sn gibi bir 

sürede dolduğu tespit edilmiştir. Ancak kanat uçlarında oluşan parça 

renginin, kırmızıya yakın olması o bölgelerin dolumunun zor 

olduğunu ve daha uzun sürdüğünü göstermektedir. Bu durum dolgu 

sonundaki basınç ve sıcaklık sonuçlarıyla birlikte incelendiğinde daha 

doğru yorumlanabilir. Çünkü cam elyaf takviyesi akış önünde engel 

teşkil ederek dolumu yavaşlatmasıyla birlikte parçanın ince 
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kesitlerinde basıncın ve buna bağlı olarak sıcaklığın da azalmasına 

neden olur. Ayrıca dolum süresi geciktiği için bu süre zarfında ısı 

transferi de artacak ve akış önü sıcaklığı düşecektir. Bu nedenle akış 

yavaşlayacağı için dolum süresi artacaktır. 

 

 

Şekil 6. Dolum süresi (a: PA66, b: PA66+%30GF, 30MPa) 

2.2.2. Dolgu Sonundaki Basınç 

 

Her iki parçanın dolumu 30MPa enjeksiyon basıncında sağlandığı için 

dolgu sonundaki basınç sonuçları bu değer için incelenmiştir. Şekil 7a 

renk skalasına göre PA66 incelendiğinde kalıp girişine yakın olan 

kantlarda dolgu sonundaki basınç değeri (açık mavi kısımlar) 11MPa 

civarında olduğu ancak diğer kanat uçlarında (maviye yakın kısımlar) 

2MPa değerine kadar düştüğü görülmektedir. Şekil 7b incelendiğinde 

ise parçanın tamamına yakını mavi renkte olduğu yani 0,1-2MPa 

arasında olduğu belirlenmiştir. Dolgu sonundaki basınç değeri 

parçanın katılaşmasıyla ilgilidir. Çünkü kalıplama esnasında plastik 

malzemenin sıcaklığı ne kadar yüksek ise sıvı veya katı-sıvı aralığında 

olacağı için basınç iletimi daha iyi gerçekleşir. Fakat katılaşan 
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bölgelerde basınç iletimi sağlanamaz. Bunula birlikte dolgu sonundaki 

basınç değeri ütülemenin ne kadar etkili yapılabileceğini gösteren bir 

sonuçtur. Dolgu sonundaki basınç değeri malzemenin katılaşmaya 

yakın olduğu bölgelerde azalır. Bu da ütüleme için basınç iletimini 

düşürür ve ütülemeden kaynaklanan hataların ortaya çıkmasına neden 

olur. 

 

 

Şekil 7. Dolgu sonundaki basınç (a: PA66, b: PA66+%30GF, 30MPa) 

2.2.3. Dolgu Sonundaki Sıcaklık 

 

Şekil 8’de 30MPa simülasyon sonrasında elde edilen dolgu sonrası 

sıcaklık sonucu verilmiştir. Şekil 8a incelendiğinde PA 66 malzemede 

renk dağılımının daha düzenli olduğu görülür. Bu sonuç parça 

üzerinde ısı transferinin ve ısıl dağılımın daha düzgün gerçekleştiğini 

göstermektedir. Şekil 8a renk skalasına göre incelendiğinde parçanın 

açık mavi olduğu bölgelerde sıcaklığın 120-135 °C olduğu tespit 

edilmiştir. Dolgu sonunda artık ütüleme başlayacağı için parçanın 

sıcaklığı camsı geçiş sıcaklığına yakın olamaması kontrol edilmelidir. 
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Parçanın camsı geçiş sıcaklığına düşmesi veya yakın olması 

durumunda ütüleme işleminde malzeme ötelenemediği için çekmeden 

kaynaklanan hatalar giderilemez ve ütüleme işlemi etkin olarak 

yapılamaz. PA66 malzemenin camsı geçiş sıcaklığı 65-80 °C 

arasındadır (Taşdelen ve Yılmaz 2018). PA66 malzemenin dolgu 

sonundaki sıcaklık değerleri (Şekil 8a) parça geometrisinin bir çok 

yerinde camsı geçiş sıcaklığından daha yüksektir. Bu nedenle ütüleme 

işleminin etkin olarak yapılabileceği ve daha az hatayla kalıplama 

yapılabileceği söylenilebilir. Şekil 8b incelendiğinde bazı bölgelerde 

maviye yakın renk oluştuğu görülmüştür. Renk skalasına göre bu 

bölgelerde sıcaklığın 80 °C’ye kadar düştüğü belirlenmiştir. Bu 

sıcaklık camsı geçiş sıcaklığına yakın olduğu için ütüme işlemi için 

kritiktir. Kanatçık kısımlarında kalınlık 1,5 mm (çöküntü oluşumu için 

düşük) olduğu için yüzey çöküntüsü oluşmasa bile ütüleme işlemi tam 

olarak yapılamayacağı için yüzey kırışıklıkları ortaya çıkabilir. 

 

 

Şekil 8. Dolgu sonundaki sıcaklık (a: PA66, b: PA66+%30GF, 30MPa) 
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2.2.4. PA66+%30GF’de Fiber Yönlenmesi 
 

PA66+%30GF için 30MPa ve 35MPa basınç değerlerinde simülasyon 

işlemi yapılarak fiber akışı ve yönlenmesi belirlenmiştir. Şekil 9a’da 

30MPa basınçta ve Şekil 9b’de 35MPa basınçta yapılan simülasyon 

sonuçları verilmiştir. Şekil 9a incelendiğinde girişe yakın kısımda 

merkez-kanat arasında ve kanat uçlarında fiber dağılımının düzensiz 

olduğu tespit edilmiştir. Fiber dağılımının düzensiz olarak oluşması 

aslında malzemenin akışkanlık durumuyla ilgilidir. 30MPa basınçta 

kanat bölgesinin dolgu sonrası sıcaklık değeri incelendiğinde kritik 

sıcaklığa yakın olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla 30MPa basınçta 

malzemenin kanat bölgesinde katılaşmaya yakın sıcaklığa düşmesi 

fiber ilerleyişini engellemektedir. Ancak kanat ile merkez arasındaki 

durum giriş konumundan kaynaklanabilir. Diğer parametreler sabit 

olarak sadece enjeksiyon basıncı 35MPa değerine çıkarıldığında kalıp 

boşluğu içerisinde fiber dağılımı daha iyi hale geldiği ve kanat 

uçlarına kadar ulaştığı tespit edilmiştir (Şekil 8b). 

 

 

Şekil 9. Fiber yönlenmesi (a: 30MPa, b:35MPa) 
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2.2.5. Ortaya Çıkan Hatalar 

 

Simülasyon sonuçları incelendiğinde parça merkezinde girişin 

karşısına denk gelen bölgede kaynak hattı oluştuğu görülmüştür (Şekil 

10). Kaynak hattı akışın ikiye ayrıldıktan sonra tekrar birleştiği 

bölgede oluşur. Akış sıcaklığı ve basıncının düşük olması kaynak 

hattının ortaya çıkmasına neden olur. Şekil 4’te görüldüğü gibi 

pervanenin montajı için somun yerleştirilmiştir ve simülasyonda çelik 

somun ek olarak tanıtılmıştır. Bu nedenle malzeme somuna geldiğinde 

akış ikiye ayrılmakta ve bununla birlikte somun harici olarak 

yerleştirildiği ve kalıp yüzeyinden daha soğuk olması nedeniyle akış 

önündeki sıcaklığı da düşürmektedir. Bu durumda akışın birleştiği 

bölgede kaynak hattı oluşmuştur. Bu problemi ortadan kaldırmak için 

mümkünse somun ısıtılarak kalıp içerisine yerleştirilebilir. Enjeksiyon 

sıcaklığı ve basıncı arttırılabilir. 

 

Şekil 10. Kaynak hattı oluşumu 
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Simülasyonda tespit edilen diğer bir kalıplama hatası hava 

sıkışmasıdır ve Şekil 11’de parçanın hangi bölgelerinde meydana 

geldiği görülmektedir.   

 

 

Şekil 11. Hava sıkışması 

2.2.6. Maksimum Giriş Basıncı 
 

Giriş basıncı enjeksiyon kalıplama için önemli bir parametredir. 

Enjeksiyon tezgâhına parametreler girilerek enjeksiyon kalıplama 

işlemi öncesinde tezgâh ayarlansa da enjeksiyon işlemi esnasında 

gerçekleşen enjeksiyon basıncı ve hızı farklı olarak gelişir. Çünkü 

kalıp girişinin etrafında ki malzemenin ve akış önü sıcaklığının 

düşmesi malzeme debisini etkiler. Bazı durumlarda tıkanıklıklara ve 

giriş kesitinin azalmasına neden olur. Bu durumda giriş basıncı artsa 

da malzeme dolumu sağlanamayabilir veya kalıp gözünün her 

bölgesinde homojen basınç dağılımı sağlanamaz. Hatta giriş kapandığı 

için ütüleme işlemi yapılamaz. Şekil 12’de PA66 malzemeye ait giriş 
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basıncı grafiği görülmektedir. Şekil 12 incelendiğinde grafiğin olağan 

şekilde ortaya çıktığı ve ütüleme işlemine geçilerek prosesin 

tamamlandığı görülmüştür 

 

 

Şekil 12. Maksimum giriş basıncı (PA66, 30MPa)  

 

PA66+%30GF malzemeye ait maksimum giriş basıncını gösteren 

grafik Şekil 13’te verilmiştir. Grafik incelendiğin de ütüleme işlemine 

geçilemediği ve enjeksiyon kalıplama prosesinin tamamlanamadığı 

tespit edilmiştir. Enjeksiyon kalıplamada dolum esnasında süre 

artarken basınç normal olarak artar kalıp dolumu %95-%100 aralığına 

ulaştığında basınç çok hızlı olarak artmaya başlar. Dolum 

tamamlandığında sıvılar sıkıştırılamadıkları için basınç eğrisi sabit 

hale gelir ve bu aşamadan sonra ütüleme işlemine geçilir. Eğer 

parçanın iç kısımları katılaşmamış ve giriş kapanmamış ise ütüleme 

işlemi etkili olarak uygulanabilir. Şekil 13’te 2,4 sn sonra simülasyon 

durduğu ve grafik sonlandığı görülmektedir. Bu durum, cam elyaf 
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eklentisinin kalıp girişini kapatması nedeniyle ütüleme işlemine 

geçilemediği şeklinde yorumlanabilir. 

 

 

Şekil 13. Maksimum giriş basıncı (PA66+%30GF, 30MPa)  

SONUÇLAR 

25MPa enjeksiyon basıncında her iki malzemeni dolumu 

sağlanamamıştır.  Ancak enjeksiyon basıncı 30MPa’ya çıkarıldığında 

her iki malzeme ile de kalıp dolumu sağlandığı tespit edilmiştir. 

30MPa basınçta dolum süresi PA66 malzeme için 1,67 sn PA66+%30 

GF için 2,74 saniye sürmüştür. PA66 malzeme için dolgu sonundaki 

basınç incelendiğinde kalıp girişine yakın olan kantlarda 11MPa 

civarında olduğu ancak diğer kanat uçlarında 2MPa değerine kadar 

düşmüştür. PA66+%30GF malzemede dolgu sonrası basıncın daha 

fazla düştüğü ve 0,1-2MPa arasında olduğu belirlenmiştir. PA66 

malzemenin dolgu sonundaki sıcaklığı kanatlarda 120-135 °C arasında 
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olduğu ve PA66+%30GF malzemenin bazı bölgelerinde 80 °C’ye 

kadar düştüğü tespit edilmiştir. Cam elyaf takviyesi akış önünde engel 

teşkil ederek dolumu yavaşlatmasıyla birlikte parçanın ince 

kesitlerinde basıncın ve buna bağlı olarak sıcaklığın da azalmasına 

neden olmaktadır. 30MPa basınç değerinde girişe yakın kısımda 

merkez-kanat arasında ve kanat uçlarında fiber dağılımının düzensiz 

olduğu tespit edilmiştir. Diğer parametreler sabit olarak sadece 

enjeksiyon basıncı 35MPa değerine çıkarıldığında kalıp boşluğu 

içerisinde fiber dağılımı daha iyi hale geldiği ve kanat uçlarına kadar 

ulaştığı görülmüştür. Parça merkezinde girişin karşısına denk gelen 

bölgede kaynak hattı ve kanat uçlarında hava sıkışması oluştuğu 

görülmüştür. 30MPa basınçta PA66 malzemeye ait maksimum giriş 

basıncı grafiğinin olağan şekilde ortaya çıktığı ve ütüleme işlemine 

geçilerek prosesin tamamlandığı görülmüştür. Ancak PA66+%30GF 

malzemede grafiğin sonlanarak ütüleme işlemine geçilemediği ve 

enjeksiyon kalıplama prosesinin tamamlanamadığı tespit edilmiştir. 
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GİRİŞ  

Enerji, yaratılış ile beraber devamlı en önemli ihtiyaç olmuştur. 

İnsanoğlu bu ihtiyacı birçok farklı yöntem ile sağlamaya çalışmıştır. 

Çeşitli yakıtlar ile büyük ölçek enerji ihtiyaçları karşılanmıştır. 

Özellikle sıvı yakıtlar ile sanayi devriminin enerji sorunu çözülmeye 

çalışılmıştır. Benzin ve dizel yakıtlar endüstride ve ulaşım sektöründe 

enerjinin ana kaynağı haline gelmiştir. Günümüzün enerji ihtiyacının 

%80 petrol türevi sıvı ve gaz yakıtlardan elde edilmektedir. Petrol 

türevi yakıtların yanması sonucunda zararlı ve kirletici emisyonlar 

salar. İçten yanmalı motorlarda yakıtın oksijen yetersizliği, homojen 

karışım elde edilememesi ve yakıt enjeksiyon zamanlarının 

optimizasyon hatası ana nedenlerinden dolayı eksik yanma 

koşullarında yanma ürünü olarak karbon monoksit (CO), karbon 

dioksit (CO2), hidrokarbon (HC), azot oksitler (NOX) ve partikül 

madde emisyonları artmaktadır. Bu kirletici sera gazı emisyonlarının 

insan sağlığı ve çevre üzerinde çok ciddi olumsuz etkileri mevcuttur. 

Ayrıca sanayi ve ulaşım sektöründe fosil yakıt türevi petrol ürünü 

yakıtların kullanılması nedeniyle artan NOx, CH4, N2O, CO2, O3 gibi 

sera gazları (GHG) emisyonları iklim ısınmasına neden olan ciddi bir 

problemdir (Allen et al., 2018; Behrentz et al., 2004). Dünya geneli 

taşıt kaynaklı emisyonların 2019 yılında %0,8 oranında artış meydana 

geldi. Ayrıca sera gazı CO2 emisyonunun %24 sadece ulaşım 

sektöründen kaynaklandı (EEA, 2020; Teter et al., 2020). 
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Enerji tüketimi için hidrokarbon içerikli yakıtlar oldukça ön plandadır. 

Petrol, doğal gaz, kömür gibi enerji kaynaklarının aşırı kullanılması, 

bu kaynaklara ulaşmanın zorluğu ve rezervleri önemli oranda 

azalmasından yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim artmıştır. 

Elektrik enerjisi hayatın her alanında kullanılıyor olması, üretim ve 

tüketim endüstrisi enerji ihtiyacının çok büyük kısmını elektrik 

enerjisinden karışlaması elektrik üretim için dolayı rüzgâr, güneş, 

hidrolik ve termik yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlar hızla 

artmaya başlamıştır. Ayrıca hidrojen dünyada kütlece en çok bulunan 

enerji kaynağı olması hidrojenin geleceğin en önemli enerji kaynağı 

haline getirmektedir. Fakat hidrojen doğada serbest şekilde bulunmaz. 

Hidrojenin yanması sonucunda zararlı emisyon çıkmadığı gibi sadece 

su oluşmasından dolayı temiz enerji olarak görülür. Hidrojenin 

üretilmesinin kolay ve güvenilir birçok yönteminin olması, güvenli 

taşınabilir ve depolanabilir olması, taşınma esnasında en az enerji 

kaybı olması, kütle başına düşen kimyasal enerjisi 142 MJ/kg olması 

ve sanayi, ulaşım araçlarından mutfağa kadar birçok alanlarda 

kullanılabilir olmasından dolayı oldukça ön plana çıkmaktadır.  

Yakıt hücreleri verimli, sessiz, ekonomik ve çevreye uyumlu 

olmasından dolayı son yıllarda daha çok ön plana çıkmaktadır. Yakıt 

hücreleri (yakıt pilleri) giren yakıtın yanma olmaksızın kimyasal 

enerjisini elektrik enerjisi ve ısıya dönüştüren teknolojidir. Yakıt 

pilleri yakıt sağlandığı sürece elektrik üretilebilir olması ve hareketli 

parçalarının olmamasından dolayı konvansiyonel enerji 

sağlayıcılardan faklıdır. Yakıt pillerinin kullandığı yakıt türlerine 

göre, çalışma sıcaklıklarına ve elektrolit sistemlerine göre sınıfları 
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vardır. Proton Değişim Membranlı (Proton Exchange membran - 

PEM) yakıt hücresi yakıt olarak hidrojen kullanılabilirlik, düşük 

çalışma sıcaklığı ve yanma ürünü olarak sadece su buharı üretmesi 

özelliklerine sahiptir. 

1. ENERJİ VE ENERJİ KAYNAKLARI 

Enerji kısaca iş yapabilme kapasitesi olarak tanımlanabilir. Ülkelerin 

gelişmişlik ve refah durumunu kullandıkları enerji miktarı 

göstermektir. Dolayısıyla ülkelerin daha refah ve gelişmişlik 

seviyesine ulaşabilmesi için doğal enerji kaynaklarının kullanılmaya 

devam edeceğini göstermektedir. Ayrıca ülkelerin bağımsızlığı kendi 

enerjisini karşılayabilme oranı ile ölçülmektedir. Sahip olduğumuz 

huzur, refah ve gelişmişlik düzeyimizin artması için enerji 

kaynaklarımız artırılmalı, çeşitlendirilmeli ve yenilenebilir enerji 

kaynakları ile temiz enerji kullanımını artırmalıyız.  

Enerji potansiyel enerji ve kinetik enerji olarak ikiye ayrılır. 

Potansiyel enerji bir cismin bulunduğu durumdan dolayı bünyesinde 

mevcut olan enerjidir. Kinetik enerji, cismin hareket halinden dolayı 

kazandığı enerjidir. Enerji kaynakları yenilenebilir ve yenilenemez 

olarak iki guruba ayrılır. Sınıflarına göre enerji kaynakları Şekil 1’de 

gösterilmektedir. Yenilenemez enerji kaynakları genellikle fosil türevi 

enerji kaynaklarıdır. Petrol, kömür, dizel, benzin ve doğalgaz başlıca 

fosil enerji kaynaklara örnek olarak verebiliriz. Fosil enerji kaynağı 

farklı dönemlerde jeolojik etkilerle bitkisel ve hayvansal kökenli bazı 

maddelerin yüzyıllar içinde başkalaşıma uğraması ile oluşan enerji 

kaynaklarıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları doğaya ve insan 
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sağlığına zararları minimum seviyede olan ve sürdürülebilir enerji 

kaynaklarıdır. Rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi, hidrojen enerjisi, 

biyokütle ve jeotermal enerji başlıca yenilenebilir enerji kaynakları 

olarak gösterilir.  

 

Şekil 1. Enerji Kaynaklarının Türlerine Göre Sınıflandırılması 
 

1.1. Fosil Yakıtlar 

 

Fosil yakıtlar katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak üç gruba ayrılır. Mineral 

yakılar olarak bilinen hidrokarbon enerji kaynaklarıdır. Fosil 

yakıtların yanması ile kanserojen ve sera gazı etkili CO, CO2, HC, 

SOx, NOx, partikül madde zararlı emisyonlar ve organik bileşikler 

meydana gelir. Petrol ve türevi yakıtlardan en çok katı yakıt olarak 

kömür, sıvı yakıt olarak benzin ve dizel ve gaz yakıt olarak doğal gaz 

kullanılmaktadır. Fosil yakıtların yakılması sonucunda sera gazı etkili 

yanma ürünleri meydan gelmektedir. Sera gazlarının atmosferde 
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artması sonucunda dünya giderek daha çok ısınmaktır.  En önemli sera 

gazları NOx, CO2, CO, hidrokarbonlar ve metan gazı olduğu 

söylenebilir. CO2 gazı kısa dalga boylu güneş ışınlarını geçirmekte 

fakat yerden yansıyan uzun dalga boylu ışınımları emmektedir. 

Karbondioksitin bu davranışı dünya sıcaklığının artmasına neden 

olmaktadır. Ayrıca fosil yakıtlardan salınan azot oksitler, karbon 

gazları, kükürt dioksitler yağmur ile birleşerek asit yağmurlarına 

neden olmaktadır. Nitrik asit, sülfürik asit ve karbonik asit yağmurları 

ormanlara canlılara hatta yapılara dahi ciddi zararlar vermektedir. 

Petrolün kimyasal yapısı çıkarıldığı bölgeye bağlı olarak 

değişebilmektedir. Petrol farklı uzunluktaki hidrokarbon 

bileşenlerinden oluşmaktadır. Petrol damıtılarak benzin, motorin, jet 

yakıtı ve kerosen gibi yakıtlar meydana gelir. Ham petrol genel olarak 

%84 karbon, %14 hidrojen ve %2 kükürt, azat, metaller ve tuzlardan 

(Mg, Na ve Ca) meydana gelmektedir. Ham petrolün araçlarda 

kullanılabilir hale gelmesi için damıtılması gereklidir. Petrolün 

damıtılma şeması Şekil 2’de gösterilmiştir. 
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Şekil 2 Petrol Damıtma Sütun Şeması 

 

Petrolün kuleye giriş sıcaklığı genelde 350-380oC sıcaklık arasındadır. 

Kulede basınç 2 atm civarındadır. Kaynama sıcaklığı en düşük olan 

madde en üstte yoğunlaşır. Distilasyon Kule sıcaklığı 380oC daha 

yüksekliğe çıkarılarak kraking işlemi ile daha hafif ürünler elde edilir. 

Sıcaklık 535oC olduğunda benzin ve dizel yakıtı elde edilir. 

Damıtılma sonucunda elde edilen bu alkanların genel gösterimi 

CnH2n+2 şeklindedir. Ayrıca bir yakıtı yakmak için kimyasal bileşimine 

göre gerekli oksijen miktarı belirlenir.  
 

C + O2                 CO2 

 

Karbon reaksiyonunda 12 gr karbon için 32 gr oksijen gereklidir. 
 

CH4 (Metan) +2O2                    CO2 + 2H2O 

 

Bir hacim CH4 için iki hacim oksijen gereklidir.  
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1.2. Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
 

Fosil yakıtların çevreye olan zararları ve rezervlerin azalması 

nedeniyle yenilenebilir, doğaya zarar vermeyecek, kaynak 

tüketmeyecek klasik enerji kaynakları haricindeki kaynaklara 

alternatif enerji kaynakları olarak adlandırılır (Doğan, 2000). Güneş 

enerjisi, rüzgâr enerjisi, hidrojen enerjisi, hidrolik enerjisi, jeotermal 

enerji, dalga enerjisi ve biyokütle enerjisi yenilenebilir enerji 

kaynaklarıdır. 

Son yıllarda hidrojen rüzgâr enerjisi diğer yenilebilir enerji 

kaynaklarına göre daha ön plana çıkmıştır. Rüzgâr enerjisi rüzgâr 

türbinleri ve jeneratör vasıtasıyla mekanik enerjiyi elektrik enerjisine 

dönüştürür. Atmosfere zararlı karbondioksit ve nitrojen gazları 

salınımı yoktur. Rüzgâr enerjisi temiz ve yenilebilir olmasının yanı 

sıra maksimum elektrik üretim verimi %59 seviyesindedir. Rüzgâr 

enerjisi dönüşümü kolay ve işletme maliyetlerinin düşük olmasına 

rağmen rüzgâr türbinlerinin kurulumu maliyetleri yüksektir. Yatay 

rüzgâr türbinleri 3 m/sn rüzgâr hızı ile çalışmaya başlar fakat rüzgâr 

hızı 25 m/sn ve daha yüksek hızlarda çalışmayı durdurur. RES’lerin 

kurulum alanları yüksek tepeler ve yüksek açık yamaçlardır. 

Güneş enerjisinden fotovoltaik paneller ile faydalanılır. Güneş enerjisi 

yoğunluğun gün içinde ve mevsimsel olarak değişmesinden etkilenir. 

Güneş enerjisinden elektrik üretimi ile sıfır emisyon üretimi yapılır. 

Güneş enerjisinden elektrik üretimi için güneş alım süresi ve 

yoğunluğu fazla olan yerler tercih edilir. Fakat yerleşim yerlerinden 
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uzaklaştıkça elektriğin iletilmesi ve depolanması güçlüğü ortaya çıkar. 

Güneş panelleri her alana kurulabilir (Sarıkaya, 2012).   

2. HİDROJEN ENERJİSİ 

Hidrojen atom yapısı basit olmakla beraber bütün gezegen ve 

yıldızların temel elemeni oluşturur. Hidrojen kimyasal sembolü H 

olan 1 atomlu, periyodik tablonun en başında birinci element olarak 

yer alan ametaldir. Hidrojenin (H2) çekirdeğinde 1 proton ve 

çevresinde 1 elektron vardır. Hidrojen kokusuz renksiz, yanıcı ve 

atmosferde diatomik (H2) olan bir gazdır. Oksijen ile tepkimesinden 

su oluşur. Normal sıcaklık ve basınçta gaz olan hidrojen yoğunluğu 

havanın yoğunluğunun 1/14’ne eşittir. Hidrojen atmosfer basıncından 

-252,77oC’ye kadar soğutulduğunda sıvı hale gelmektedir. Hidrojenin 

yoğunluğu 0,09 kg/m3 ve sıvı halde ki hidrojenin yoğunluğu 2.267 

g/cm3’tür. Hidrojenin özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir (Bennaceur 

et al., 2008; Godula-Jopek et al., 2012; Gupta et al., 2008; Özdemir et 

al., 2019).  

 

Tablo 1 Hidrojenin Özellikleri 

Özellik Birim Değer 

Sembol 

Moleküler ağırlık 

Atom numarası 

Proton ve elektron sayısı 

Kaynama noktası 

Ergime noktası 

Donma noktası 

Yoğunluk (gaz), 0 oC ve 1 atm 

 

g/mol 

 

 

oC 

oC 

K 

kg/m3 

H 

2.016 

1 

1 

-252.7 

-259.1 

13.97 

0.0899 
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Yoğunluk (sıvı), 20.4 K 

Yoğunluk (katı), 4.2 K 

Havadaki patlama sınırları 

Havada tutuşma enerjisi 

Ateşleme sıcaklığı 

Havadaki alev sıcaklığı 

Havadaki stokiyometrik karışım 

Stokiyometrik hava/yakıt oranı 

Alev hızı 

Alt ısıl değer 

Üst ısıl değer 

Isı iletkenlik (gaz), 20 oC ve 1 atm 

Viskozite (gaz), 20 oC ve 1 atm 

Buharlaşma ısısı, 0 oC ve 1 atm 

Difüzyon katsayısı, 0 oC ve 1 atm 

Net yanma ısısı, 25 oC ve 1 atm 

Özgül ısı (gaz), 25 oC 

Özgül ısı (sıvı), -256 oC 

Özgül ısı (katı,) -259 oC 

kg/m3 

kg/m3 

% 

mJ 

K 

K 

% 

kg/kg 

cm/s 

MJ/kg 

MJ/kg 

W/mK 

g/cms 

J/g 

cm2/s 

kJ/g.mol 

kJ/kg oC 

kJ/kg oC 

kJ/kg oC 

71 

89 

4-75 

0.02 

585 

2318 

29.53 

34.3/1 

2.75 

141.90 

119.90 

0.1825 

8.813x10-5 

445.6 

0.61 

241.9292 

14.4 

8.1 

2.63 

 

Hidrojen doğada 1H, 2H ve 3H olmak üzere farklı 3 izotopu mevcuttur. 
1H izotopu %99,98 oranı ile doğada en çok bulunan izotoptur. 1H 

izotopu çekirdeğinde sadece 1 proton içerdiğinden protium denilir. 2H 

izotopu çekirdeğinde 1 proton ve 1 nötron içerir.  Döteryum olarak 

adlandırılan 2H izotopu hidrojenin % 0,0184‘ünü oluşturur. Bu 

izotopla oluşturulan suya ağır su denilir. 3H izotopu trityum olarak 

adlandırılır ve çekirdeğinde 1 proton ve 2 nötron içeren radyoaktif bir 

izotoptur. Hidrojenin laboratuvar ortamında bir birileri ile ve helyum 
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ile çekirdeklerinin bombardımana tutulması ile 4H, 5H, 6H ve 7H 

izotopları da sentezlenmektedir. 

Hidrojen çok iyi bir iletkendir. Ayrıca kolaylıkla delikli çeperlerden 

geçebilir. Platin ve demir gibi malzemelerden yüksek sıcaklıkta 

sızabilir. Hidrojenin kimyasal enerjisi 142 MJ/kg’dır (Schlapbach et 

al., 2010). Ayrıca sıvı hidrojenin ısıl değeri 120 MJ/kg ve hacimsel 

enerji içeriği 8451 MJ/m3’tür. Hidrojenin çok hafif olması, oksijen ile 

yanması sonucu sadece su/su buharı, hava ile çok kolay karışım 

sağlaması ve enerji içeriğinin yüksek olması nedeniyle geleceğin 

birincil yakıtı olacağı öngörülmektedir. 

Hidrojen orta dereceli bir indirgendir. Kararlı birleşikleri 

indirgeyemez. Alkali metal oksitler kararlı birleşikler olduğu için 

indirgeyemezler. Fakat NiO, CuO, vb. gibi pek çok metal oksidi 

indirgeyebilir. Ayrıca Hidrojen ametallerin çoğu ile tepkimeye 

girebilir fakat çok etkin metaller ile tepkimeye girerek hidrür 

oluşturabilir. 

Na (k) + H2 (g)                2 NaH (k) 

H2 (g) + Cl2 (g)                2HCl (g) 

 

Kükürtle tepkimesi 250oC’de azotla yüksek basınçta bir katalizörde 

tepkimeye girerek amonyak oluşturur. Hidrojenin kükürt ve azot ile 

tepkimeleri: 

H2 (g) + S (g)                  H2S (g) 

3H2 (g) + N2 (g)              2 NH3 (g) 
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Hidrojenin yüksek sıcaklıkta ince öğütülmüş karbonlar ile tepkimeye 

girerek hidrokarbonları oluşturur.  

2H2 (g) + C (g)                  CH4 (g) 

2.1. Hidrojenin Üretilmesi  

Hidrojenin birçok üretim yöntemi vardır. Tablo 2’de hidrojen üretim 

yöntemlerinin verimleri verilmiştir. 

Tablo 2 Hidrojen Üretim Yöntemleri ve Verimleri 

Yöntem Verim, % 

Su elektroliz 65-75 

Biyo elektroliz/Biyoloji madde, atık 60-80 

Buhar Dönüşüm/Metan 50-75 

Gazlaştırma/Kömür 75 

Gazlaştırma/Biyokütle 50-64 

Hidrojen doğada yalnız şekilde bulunmaz. Genellikle su içinde 

mevcuttur. Hidrojen su elektrolizi, buhar yapılandırılması, biokütlenin 

gazlaştırılması ve bazı hidrokarbonların etkileşimi ile elde 

edilebilmektedir. Hidrojen, yenilenebilir kaynaklar (biokütle, su gücü, 

jeotermal, güneş ve rüzgâr), fosil yakıtlar (doğalgaz ve kömür) ve 

nükleer enerji gibi pek çok kaynaktan üretilebilir. Hidrojen en çok 

fosil kaynaklardan elde edilmektedir. Hidrojen fosil kaynaklardan 

üretildiğinde enerji taşıyıcı olarak adlandırılır. Bu bölümde bazı 

hidrojen üretim yöntemleri ele alınmıştır.  
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2.2.  HİDROJENİN DEPOLANMASI 

Hidrojen normal atmosfer şartlarında gaz olarak bulunur. Hidrojen gaz 

ve sıvı olarak depolanabilir. Ayrıca hidrojen nanotüplerde ve hidrür 

olarak depolanabilmektedir. Hidrojenin depolanmasındaki sorun genel 

olarak hidrojenin enerji içeriği ile ilgilidir. Bir depo benzine sağlanan 

enerjiyi hidrojen ile karşılamak için aynı deponun 3000 katından daha 

fazla büyük hidrojen depolaması gereklidir (Gupta et al., 2008). 

Normal atmosfer şartlarında 1 kg hidrojen 11 m3 hacimde 

depolanmaktadır (Godula-Jopek et al., 2012). Hidrojenin sıvı olarak 

depolanması -253oC sıcaklıkta gerçekleşir. Hidrojenin sıvı olarak 

depolanması için -253oC sıcaklığa kadar soğutmak oldukça maliyetli 

bir durumdur. Bunun için sıvılaştırılan hidrojenin enerjisinin %25-30 

sıvılaştırmak için harcanmaktadır. Hidrojen depolanmasında düşük 

maliyet, yüksek verimli ve güvenli depolanma beklenmektedir.  

Hidrojen depolan yöntemlerde maliyet, ağırlık ve hacim, verimlilik, 

dayanıklılık, yeniden doldurulabilirdik, yeniden doldurma süresi ve 

standartlara uygunluk önemli parametrelerdir. 

Hidrojen depolanması için uygulanan yöntemler: 
 

❖ Basınçlı gaz tankları  

❖ Kriyojenik sıvı konteynırlar 

❖ Metal hibritler (sabit ve kompleks) 

❖ Kimyasal hibritler 

❖ Karbon materyaller 

❖ İleri teknoloji bataryalar 

❖ Süper kondansatörler ve Kinetik depolamadır. 
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2.2.1. Hidrojenin Basınçlı Tanklarda Depolanması 
 

Hidrojenin gaz olarak depolanması yüksek basınçlarda 

gerçekleştirilebilir. Hidrojen tankları 35MPa ve 70 MPa basınçlarda 

depolanır. Gaz hidrojen 70 MPa tankları Avrupa hidrojen projesi 2.35 

güvenlik faktörüne sahiptir. Ayrıca bu basınçlı tanklar ağırlıkça %12 

oranında hidrojen depolama kapasitesine üretilir. Bu tanklarda 

sızıntıyı önlemek için üst üste iç lastik kaplamalar kullanılmıştır. 

Basınçlı tank yöntemi en yaygın ticari yöntemdir. Farklı hidrojen 

depolama formları için enerji yoğunlukları Tablo 3’te gösterilmiştir.  
 

Tablo 3 Gaz Hidrojenin Depolama Basıncına Göre Enerji Yoğunluğu 

Depolama Basıncı Enerji Yoğunluğu Yoğunluk 

 MJ/kg MJ/m3 kg/m3 

Hidrojen gazı (0.1 MPa) 120 10 0,09 

Hidrojen gazı (20 MPa) 120 1900 15,9 

Hidrojen gazı (30 MPa) 120 2700 22,5 

 

Hidrojen genellikle 50 litrelik silindirik tanklarda 200-250 bar basınç 

altında dolum yapılır. Gaz hidrojen yüksek basınçlı tank katmanları 

Şekil 3’te gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 3 Yüksek Basınçlı Gaz Hidrojen Tankı 
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Hidrojen çok yüksek basınç ve sıcaklıklara kadar ideal gaz gibi 

davranmaktadır. Dolayısıyla molekül sayısı ideal gaz denklemi ile 

hesaplanabilir. 

 𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 𝑛=
𝑃𝑉𝑅𝑇 

 

Hidrojenden elde edilebilecek enerji hesabı  
 𝐸 = 𝑚∆𝐻 

 

Hidrojenin hacimsel yoğunluğu hesabı  
 𝑊=

𝐸𝑉 =
𝑃∆𝐻𝑅𝑇  

 

Burada  𝑛 hidrojenin molekül sayısı, 𝑅 evrensel gaz sabiti, 𝑃 gaz 

basıncı, 𝑉 gaz hacmi 𝑇 gaz sıcaklığı, 𝑚 hidrojenin moleküler 

ağırlığıdır. Bağıntıdaki ∆𝐻 hidrojen için 120 MJ/kg’dır. 

Depolama malzemesi olarak genellikle çelik ve alüminyum alaşımları 

kullanılmaktadır. Fakat bu tarz alaşımlar oldukça ağırdırlar. Bu 

depolar yerine komposit tanklar kullanılabilmektedir. 
 

2.2.2. Sıvı Hidrojenin Tanklarda Depolanması 
 

Hidrojenin depolanması ve taşınması da sıvılaştırılması enerji içeriği 

ile de ilgili sorunları ortadan kaldırmaktadır. Sıvı hidrojen kayıplarını 

önlemek için gelişmiş izolasyon uygulanmalıdır. Hidrojenin 

sıvılaştırılması gaz hidrojenin yüksek basınçta kompresörlerde 
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sıkıştırılması nitrojen ile soğutulması ve türbinlerde genişletilmesi 

aşamaları ile gerçekleşir. Gaz hidrojene göre daha düşük basınçlarda 

çalıştığı için sıvı hidrojen daha emniyetlidir. Kroyojenik kabiliyetli bir 

basınçlı kapta sıvı hidrojen depolandığında basınçsız kaba göre 1/5 

kadar izolasyon gerekmektedir. Ayrıca daha fazla sıvı hidrojen 

depolanabildiği gibi depolanma süreside uzamaktadır. 
 

Sıvı hidrojen tankında vakum, buharla soğutulan radyasyon kalkanı ve 

çok katlı izolasyon yöntemleri olmak üzere birçok izolasyon yöntemi 

kullanılmaktadır. Vakumla izolasyon, taşınım ve iletim ile ısı 

transferini oldukça azaltır. Sıvı hidrojenin depolanma enerjisi 42600 

kj/kg, enerji yoğunluğu 16,81 MJ/kg ve hacimsel enerji yoğunluğu 

3999 MJ/kg’dır. 
 

3. YAKIT HÜCRESİ SİSTEMİ 

 

Gelişen ve genişleyen endüstri dünyasının sürekli artan enerji ihtiyacı 

için yeni enerji kaynakları arayışı devam etmektedir. Aynı zamanda 

enerji dönüşümü sistemleri ile enerji sorununun çözümüne katkıda 

bulunulur. Yakıt pilleri (Yakıt hücreleri) hidrojen içeren bir yakıttan 

gelen hidrojen ve havadaki oksijen ile yanma olmaksızın kimyasal 

enerjisini sürekli olarak elektriğe ve ısıya çeviren cihazdır. Kimyasal 

enerjiyi doğru akıma (DC) elektrik enerjisine dönüştüren yakıt 

hücrelerinde herhangi bir hareketli parça olmaması, sessiz, modüler ve 

geniş yakıt yelpazesi içinde çalışabilme özelliklerine sahip olması 

diğer enerji dönüşüm sistemlerine göre önemli avantaj sağlamaktadır. 
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3.1.  Yakıt Hücresi Çalışma Prensibi 
 

Yakıt pilleri dönüşüm için kullandıkları yakıtlara göre çeşitlendirilir. 

Bütün yakıt hücreleri aynı temel esasa göre çalışmaktadır. Yakıt 

hücreleri iki ana plaka arasında anot ve katot elektrotları ve elektrotlar 

arası membrandan oluşmaktadır. Anot elektrota gelen yakıt 

elektronlara ve iyonlara ayrışır. İyonlar elektrolizden geçerek katota 

ulaşır. Elektronlar ise anottan ile katot arası harici bir elektrik devresi 

ile DC motora veya DC/AC dönüştürücüye iletilir. Katot tarafında 

havadan gelen oksijen ve hidrojen iyonları su buharı üretir. Kullanılan 

yakıta bağlı olarak farklı yan ürünler oluşmaktadır.  
 

Yakıt hücrelerinde genel olarak enerji dönüşüm verimliliği yüksektir, 

farklı yakıtlar ile çalışabilir, yakıt tipine bağlı olarak çevresel olumsuz 

etkisi az ve sınırlıdır, güvenilir bir sistemdir ve oldukça düşük 

sıcaklıklarda çalışabilen çeşitleri vardır. Yakıt hücreleri elektrik 

üretim devam edebilmeleri için sürekli yakıta ihtiyaç duymaktadırlar. 

Şekil 4’te yakıt hücrelerinin genel çalışma sistemi gösterilmiştir. Yakıt 

hücrelerinde yakıt olarak genellikle hidrojen kullanılmaktadır. 
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Şekil 4 Yakıt Hücresi Genel Çalışma Şeması 
 

Yakıt hücrelerinde elektrolit iyonik yükleri ve çözünmüş reaksiyon 

gazlarını elektrotlar arası taşıma işlevini yerine getirir. Ayrıca 

elektrotlar oksijen ve yakıtın doğrudan anot veya katot alanına 

taşınmasını engelleyen fiziksel bir engel olarak işlevleri vardır. 

Yüksek akım yoğunluğu elde edilmesi için yüzey alanı daha fazla olan 

gözenekli elektrotlar kullanılır. Elektrotların yüzeyinde iyonizasyon 

ve deiyonizasyon reaksiyonlarının gerçekleşmesi için gözenekli, 

iletken ve katalizör özellikli olması gerekmektedir. Reaksiyonların 

hızı sıcaklık arttıkça aratacağı için düşük sıcaklıkta çalışan yakıt 

hücreleri için katalizör özellikli elektrot oldukça önemlidir. 
 

Nemli katı polimerler, sıvılar ve eriyikler elektrolit olarak 

kullanılmaktadır. Yakıt hücrelerinin çalışma sıcaklığı sulu ve polimer 

elektrotlar kullanıldığında 80-200oC arası ve eriyik elektrotlar 

kullanıldığında 600-1000 oC arasında değişmektedir.  

Yakıt hücrelerinde enerji dönüşümünü tamamlamak için yardımcı 

dönüşüm ekipmanları ve üniteler kullanıldığında Yakıt Pili Sistemi 
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olarak adlandırılır. Yakıt pili/hücresi sistemi yakıt işletim ünitesi, güç 

üretim ünitesi, güç dönüşüm ünitesi ve kontrol ünitesi olmak üzere 4 

ayrı bölümden oluşmaktadır.  
 

Yakıt hücresi kontrol ünitesi yakıt hücresi sisteminin tamamını kontrol 

eden ünitedir. Yakıt pili nemlendirme, sıcaklığı, yakıt-hava giriş çıkış 

debi kontrolü, gerilim-akım kontrolü, soğutucu akışkan kontrolü, atık 

ısı ve atık su kontrolü işlevleri vardır. Ayrıca kontrol ünitesi yardımı 

ekipmanlar olan fan, nem ünitesi, kompresör, ısı değiştiricilerin 

işleyişini de kontrol etmektedir. Yakıt hücresi kontrol ünitesinde 

yakıtın hazırlandığı, depolandığı veya ayrıştırılarak kullanıma hazır 

hale getirildiği ünitedir. Eğer yakıt hücresi hidrojen kullanıyorsa 

suyun elektroliz edilerek hidrojen elde edilmesi bu ünite ile kontrol 

edilir. Yakıt hücresi modül ünitesi yakıt hücresinin bulunduğu 

ünitedir. Yakıt pili ile güç üretilir. Bu ünitede tek yakıt hücresi veya 

birçok hücreden oluşan yakıt hücresi yığını (fuel cell stack) bulunur. 

Güç dönüşüm ünitesinde üretilen elektrik gücü kullanım için 

düzenlenir veya doğru akım (DC) alternatif akıma (AC) dönüştürülür. 
 

Yakıt hücreleri ilk olarak 1839 yılında keşfedildiği kabul 

edilmektedir. Yakıt hücresi (Fuel Cell) terimi ilk olarak 1889 yılında 

kullanılmıştır. İlk çalışan yakıt hücresi üretimi 1932 yılında 

gerçekleştirildi. Zamanla 10 kW’tan 10 MW güç üreten yakıt hücreleri 

imal edilmiştir. Yakıt pilleri evler, cep telefonu, bilgisayar, endüstri, 

uzay teknolojisi, uçak, gemi, deniz altı ve elektrikli araçlar için gerekli 

elektrik enerjisini karşılamak üzere kullanılabilmektedir. 
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3.2. Yakıt Hücresinin Önemi 

 

Yakıt hücreleri enerji teme olarak dönüşüm sistemidir. Geleneksel 

dönüşüm sistemlerinin verimi mekanik kayıplar, kayıp ısı transferleri, 

eksik yanma ve ciddi oranda atmosferik olaylardan etkilenmelerinden 

dolayı çalışma verimleri düşüktür. Dizel motorlar %40 verim ile 

çalışabilmektedir. Rüzgâr türbinleri sınırlı rüzgâr hızlarında 

çalışmakla beraber %59 verim ile çalışmaktadır. Rüzgâr türbinleri 

jeneratör ve dönüşüm sistemleri ve iletim kayıpları bu çalışma verimi 

daha düşmektedir. Yakıt hücresi verimi ise %80 orandadır. 
 

Yakıt hücresi konvansiyonel kaynaklarının giderek azalması ve ciddi 

seviyelerde zararlı emisyonlar salması nedeniyle yeni enerji değişim 

ve dönüşüm teknolojileri kullanılarak çevreye olumsuz etkileri 

azaltılmaya çalışılmıştır. Emisyonları azaltmak için geliştirilen her 

uygulama ve teknoloji maliyetleri artırmaktadır. Yakıt hücreleri 

özellikle hidrojen kullanan yakıt hücreleri sıfır emisyon değerlerine 

yakın zararlı emisyon salımı gerçekleştirdiği için ön plana 

çıkmaktadır. Yakıt olarak sadece hidrojen kullanan yakıt pillerinde 

ürün olarak sadece su salımı olur. Partikül madde, azot oksit, kükürt 

oksit emisyonları ve gürültü kirliliği yakıt pilleri ile sıfıra inmektedir. 

CO2 emisyonu ise kullanılan yakıt türüne göre çok az bir miktar salım 

meydana gelebilmektedir. Yakıt pillerinin enerji santrallerinde ve 

araçlarda kullanılabilen geliştirilme potansiyeli yüksek olan alternatif 

temiz enerji sağlayıcısıdır. 
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3.3. Yakıt Hücresi Avantaj ve Dezavantajları 
 

Yakıt pillerinin en önemli avantajları yüksek verimlilik ile 

çalışmalarıdır. Yakıt pilleri kayıpsız bir şekilde kimyasal enerjiyi 

elektrik enerjisine dönüştürebilirler. Fakat makinelerin Carnot 

çevrimine göre çalışması halinde enerjinin tamamı kayıplardan dolayı 

hiçbir zaman mekanik enerjiye çevrilememektedir. Şekil 5’te yakıt 

hücresi verimi ve Carnot çevrimi verimi gösterilmiştir (Fuel Cell 

Handbook, 2000).  

 

 

 

Şekil 5 Yakıt Hücresi ve Carnot Çevrimi Verimleri 
 

Yakıt hücresinde enerji dönüşümü kimyasal enerjinin doğrudan 

elektrik enerjisine dönüşümü şeklinde meydana gelir. Fakat klasik 

çevrimlerde yakıt kimyasal enerjisi yanma yolu ile ısıl enerji, mekanik 

enerji ve elektrik enerjisi aşamaları takip eder. Farklı nedenlerden 

dolayı bu her aşamada kayıplar meydana gelir. Yakıt hücresinde 

hidrojenin elektroliz gibi yöntemler ile elde edilmesi durumda 

hidrojenin üretilmesinden kaynaklı emisyonlarda yakıt hücresinden 

kaynaklı emisyonlarda sıfır olmaktadır. 

Ayrıca diğer avantajları; 
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❖ Sessiz çalışması,  

❖ Düşük sıcaklıklarda çalışabilmesi,  

❖ Çeşitli yakıtlar ile çalışabilmesi, 

❖ Katı atık sorunun olmaması,  

❖ Atık ısının yeniden kazanılabilir olması, 

❖ Çevreyi kirletmemesi,  

❖ Modüler sisteme sahip olması,  

❖ Sürekli güç üretebiliyor olması, 

❖ Uzun ömürlü ve montaj süresinin kısa olmasıdır. 

Yakıt hücresinin bazı dezavantaj olarak ifade edebileceğimiz bazı 

olumsuzluklar ve yardımcı ekipmanlara ihtiyaç duymaktadır. Yakıt 

pillerinin hidrojen ve doğal gaz gibi yakıtlar için yüksek basınç tank 

depolara ihtiyaç duyar. Yakıt pompası ve oksijen ihtiyacı için hava 

pompası gerekli olması ve pompalar için gerekli enerjinin yakıt 

hücresi tarafından karşılanmaktadır. Yakıt hücrelerinde kullanılan 

elektrotların platin gibi malzemelerden yapılması ve membranlar 

üretim maliyetlerinin artırmaktadır. Yakıt pilleri DC gerilim ürettikleri 

için DC/AC dönüştürücülere ihtiyaç duyarlar. Büyük boyutlu ve 

yüksek sıcaklıkla çalışan yakıt hücrelerin soğutma sistemine ve 

koruma alanına ihtiyaç duymaktadır. 
 

3.4. Yakıt Hücresi Çeşitleri  
 

Yakıt hücrelerini çeşitli kategorilere ayırmak mümkündür. Yakıt 

hücreleri çalışma sıcaklıklarına veya sahip oldukları elektrolite göre 

sınıflandırılır. Genel olarak 6 çeşit yakıt pili vardır. Yakıt pillerinin 
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çalışma sıcaklıkları ve kullandıkları elektrolit Tablo 4’te 

gösterilmektedir. 
 

Tablo 4 Yakıt Hücrelerinin Temel Özellikleri 
Yakıt pili Yakıt Elektrolit Çalışma 

sıcaklığı 
Çalışma 
Basıncı 

Anot 

katalizör 

Oksitleyici 

PEM Hidrojen Katı polimer 
elektrolit 

membran 

20-110 oC 1-3 atm Pt Hava/ O2 

Alkali Hidrojen Potasyum 

hidroksit 

çözeltisi 

20-250 oC 1-4 atm Pt,Ni Hava/O2 

Direkt 

Metanol 

Metanol Polimer iletken 

membran 

20-130 oC 1-3 atm Pt/Ru Hava/O2 

Katı Oksit Doğalga, 
biyogaz 

kömür gazı, 
CO, H2 

Erimiş alkali 
metal karışımı 

600-

1000oC 

1 atm Ni/YSZ Hava/O2 

Fosforik 

Asit 

Doğalga, 
biyogaz, H2 

Sıvı fosforik asit 150-220 
oC 

3-10 atm Pt Hava/O2 

Erimiş 
Karbonat 

Doğalga, 
biyogaz 

kömür gazı, 
CO, H2 

Alkali 

karbonatlar 

(Li/NA/K) 

600-700 
oC 

1-10 atm Ni Hava/CO2,

O2 

 

4. PROTON DEĞİŞİM MEMBRAN (PEM) YAKIT HÜCRESİ 
SİSTEMİ 

 

Proton değişim membran yakıt hücresi polimer elektrolit yakıt hücresi 

olarak da adlandırılır. PEM yakıt hücresi elektrolit olarak yapısında 

flor bulunduran iyi iyon iletkenliğine sahip ince katı polimer membran 

(Nafion, Aciplex) kullanır. Bu ince zar mikron düzeyde kalınlığa 

sahiptir ve proton geçirgen yapıdadır. Anot ve katotta pilatin (Pt) ve 

paladyum (Pd) gibi metaller kullanılır. Pilatinyum katalizörlerin 

CO2’e karşı aşırı duyarlı olduğundan yakıt içinde bulunan karbon 
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monoksitin ayrıştırılması gerekmektedir. Çalışma sıcaklığı 20-110 oC 

arasında olmakla beraber optimum çalışma sıcaklığı 60-90oC 

arasındadır. Yakıt olarak hidrojen kullanılır. PEM yakıt hücresi 

çalışma prensibi Şekil 6’da gösterilmektedir. PEM yakıt hücresinde 

yakıt hidrojen anot tarafından giriş yapar. Hidrojen platin elektrotun 

aktif yüzeyinde tepkimeye girerek elektronlarına ayrılır ve iyon halini 

alır. Oluşan hidrojen protonları proton geçirgen zardan (membran) 

geçerek katot tarafına geçer. Elektronlar ayrı devrenden katota ulaşır. 

Katot tarafından PEM yakıt hücresine giriş yapan hava içindeki 

oksijen hidrojen proton ve elektronları ile reaksiyon ile devre 

tamamlanır. 

 

Şekil 6 PEM Yakıt Hücresi Genel Çalışma Prensibi 

Yakıt hücresi reaksiyon sonucunda su, elektrik ve ısı üretilir. PEM 

yakıt hücresinde yan ürün olarak sadece su oluştuğu gibi aşındırıcı 

herhangi sıvı üretmez. Proton değişim membran yakıt hücrelerinde 

gerçekleşen reaksiyonlar: 

Anot Reaksiyonu  : 2H2                       4H++ 4e-
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Katot Reaksiyonu :  4H+  + 4e-  + 
12O2                               2H2O  

Hücre Reaksiyonu :  2H2+ O2                             2H2O + Elek. Enerj.+ Isı 

Anotta indirgenme ve katotta yükseltgenme reaksiyonlarına karşı 

membranın dayanıklı olması gerekmektedir. Yakıt hücresinde oluşan 

su kanal ile dışarı atılır. Membran elektronu geçirmeyecek yalıtkan bir 

malzemeden üretilmesi gerekmektedir. Çünkü geçirmesi durumunda 

kısa devre olmaktadır. PEM yakıt hücresi 350 [mW/cm2] güç 

yoğunluğuna ve %40-%50 arasında elektriksel verime sahiptirler. Katı 

elektrolit olan membranın nemlendirilmesi yakıt hücresinin 

performansını önemli oranda etkilemektedir. Bunun için yakıt 

hücresine gönderilen hava ve hidrojen nemlendirme bölümünden 

geçirilir. PEM yakıt hücresi membranın nemlendirilmemesi 

performans düşüklüğü ve membranın zarar görmesi gibi sonuçlar ile 

sonuçlanabileceği için su yönetim kontrol ünitesine ihtiyaç duyar. 

PEM yakıt hücresinde yakıt olarak hidrojen kullanıldığında yakıt 

hücresi çok hızlı bir şekilde çalışmaya ve elektrik üretmeye 

başlamaktadır. Hidrojen yakıt hücresine sağlandığı sürece elektrik 

üretmeye devam etmektedir. Fakat 150oC sıcaklığın altında platin 

katalizöre CO gazı güçlü bir şekilde tutunarak elektro oksidasyon için 

gerekli yüzey azalacak ve hidrojen ayrışması zorlaşacaktır. 

PEM yakıt hücresinin avantajları: 

❖ Hücre içi korozif sıvı yoktur. 

❖ Parçaların korozyona dayanıklıdır. 

❖ Güç yoğunluğu yüksektir. 
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❖ Katı membran kullanılması sıvı elektrolite ve yenilenmesine 

ihtiyaç duymaz. 

❖ Basınç değişikliklerine dayanıklıdır. 

❖ Düşük basınçlarda çalışabilmektedir. 

❖ Uzun süre kesintisiz çalışabilmektedir. 

❖ Hidrojen sağlandıktan çok kısa süre içinde çalışmaya başlar. 

❖ Uzun ömürlüdür ve tasarımı karmaşık değildir. 
 

PEM yakıt hücresi dezavantajları: 
 

❖ Membranın su kontrolü fazla toleranslı değildir. Reaktif gazların 

nemlendirilmesi gerekmektedir. 

❖ Gazların nemlendirmesi için su kullanılması durumunda yakıt 

hücresinin çalışma sıcaklığı suyun kaynama sıcaklığının üstünde 

olmaması gerekmektedir. Bu durum kojenarasyon için sıcak 

suyun kullanımını sınırlandırmaktadır. 

❖ Elektrotlar maliyeti yüksektir. 

❖ CO toleransı azdır. 

❖ Soğutulmaya ihtiyacı vardır. 

❖ Saf yakıt ile çalışması gerekir. 
 

4.1.  PEM Yakıt Hücresinin Parçaları 
 

PEM yakıt hücresi yapısal olarak en üç ana bileşeni vardır. İlk ve en 

önemli yapısal elemanı katı polimer membran elektrolittir. İkinci 

önemli eleman anot ve katot elektrotlardır. Üçüncü elaman ise yakıt 

hücresinin her iki tarafında da bulunan bipolar plakalardır. PEM yakıt 

hücresini oluşturan elamanlar Şekil 7’de gösterilmiştir. Yakıt hücreleri 
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bir araya getirilerek yakıt yığını (stack) meyana oluşturulur. 

Böylelikle PEM yakıt hücresinin gücü istenilen seviyede artırılmış 

olur. 

 

Şekil 7 Tek Hücreli PEM Yakıt Pilinin Parçaları ve Montaj Şeması  
 

4.1.1. Proton Membran 

 

Membran reaksiyona giren hidrojen ve oksijenin bir birinden ayırdığı 

gibi asıl görevi anot ve katot arasında dış devrenin yardımı ile 

hidrojen iyon iletişimini sağlar. Genel olarak membran malzemesi 

olarak Nafion kullanılır. 
 

Proton membrandan beklenen özellikler  

❖ Yüksek iletkenliğe sahip olması, 

❖ Yüksek sıcaklıkta çalışabilmesi, 

❖ Uzun süreli çalışabilmesi, 

❖ Uzun ömürlü olması, 

❖ Kimyasal kararlılığa sahip olması, 

❖ Dayanıklı ve düşük maliyetli olmasıdır. 
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Nafion yüksek ısıl ve kimyasal kararlılığa sahiptir. Fakat membran 

yüksek maliyetli ve belli çalışma sıcaklık sınırları vardır. Ayrıca 

suyun az olduğu bölgelerde direnç artması ve proton iletkenliğinin 

azalmasından dolayı proton membran çalışma esnasında iletkenliğin 

azalmaması için nemlendirilmesi gerekmektedir. Membranın 

nemlendirilmesi membranın ömrünü uzatır ve yakıt hücresinin 

performansını artırır. Ancak PEM yakıt hücresinde suyun fazlalığı her 

iki elektrotta su taşmasına ve geri basınca sebep olur. Membrana 

yeterli suyun ulaşmaması veya fazla suyun olması yakıt hücresinin 

performansını düşürmektedir. Şekil 8’de PEM yakıt hücresi 

membranları gösterilmektedir (İnan, 2009). 
 

  

Şekil 8 PEM Yakıt Hücresi Polimer Membran Örnekleri 
 

PEM yakıt hücresinde meydana gelen ısı ile yakıt hücresi sıcaklığının 

daha fazla artmasını engellemek için soğutucu sisteme ihtiyaç vardır. 

Soğutucu sistem için yakıt hücresinin kapasitesine bağlı olarak fan 

veya farklı soğutucu yöntem uygulanması gerekir. 
 

PEM yakıt hücresinde karbon esaslı membranlardan başka 

Polibemzimidazol ve fosforik asit temelli membranlarda kullanılır. Bu 

tip membranlar nemlendirmeye ihtiyaç duymadan 220oC’ye kadar 

çalışabilmektedir. PEM yakıt hücresinde çalışma sıcaklığının artması 
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ile elektriksel verim artması, güç yoğunluğunun artması, karbon 

monoksit zehirlenmesine karşı dayanıklılık artması, su yönetimine 

gerek olmadığı için daha iyi kontrol sağlanmaktadır.  
 

4.1.2. Elektrotlar 

 

PEM yakıt hücresi hidrojen ve oksijen reaksiyonların gerçekleşmesi 

ve elektron iletimi için anot ve katot olmak üzere iki adet elektrona 

sahiptir. Hidrojen yükseltgenme reaksiyonu anot elektrotunda, oksijen 

indirgenme reaksiyonu katot elektrotunda gerçekleşmektedir.  

Hidrojen yükseltgenme reaksiyonlarında elektron ve protonlara ayrılır. 

Hava ile alınan oksijen indirgenme reaksiyonlarında hidrojen iyonları 

ve elektronları ile su oluşturur. Fakat bu iki tepkimede yavaş meydana 

gelir. Tepkimelerin ve elektrik üretiminin hızlanması için elektronlar 

plantinyum katalizör kullanılır. 
 

PEM yakıt hücresi elektronları 5-50 μm kalınlığında ve 2-4 nm 

çapında platin k mikro kristaller içerir. Fakat platin reaksiyonlar için 

uygun olmakla beraber CO emisyonları platin elektronun yüzeyine 

tutunarak hidrojenin tepkimeye girmesini engellemektedir. CO miktarı 

10 ppm olduğunda dahi Pt yüzeyinde tutunmanın etkisiyle olumsuz 

sonuçlar gözlemlenebilmektedir. Elektrotlar difüzyon ile gazların 

elektrolite ulaşmasını sağladığı için gözenekli yapıdadır. Elektrotlarda 

elektronların ve gazların transferi Şekil 9’da gösterilmiştir (Wee et al., 

2006).  
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Şekil 9 PEM Yakıt Hücresi Elektrotlarında Elektron ve Gazların Transferi 
 

Platin elektrotlar kullanılması oldukça maliyetli olması farklı alternatif 

elektrot arayışlarını hızlandırmıştır. Elektrotlar TiB2, h-BN gibi bazı 

farklı malzeme ile kaplanarak iletim hızının artırmaya ve 

maliyetlerinde azaltılmaya çalışılmıştır. Elektrotların kalınlığının ince 

olması iletkenliği artırmaktadır. 
 

4.1.3. Bipolar Plaka 

 

Bipolar plaka yakıt hücresi yığınları arasında akım toplama ve 

dağıtımı amacı ile karbon/grafit plakalar kullanılır. Bu plakanın görevi 

yakıt hücresi yığınında bitişik hücrelerin gazlarını birbirinden ayırır, 

hücreleri elektriksel olarak bağlar ve destek yapısı görevi görür. 

Bipolar plakalar gaz geçirimsiz ve yüksek iletken malzemelerden 

yapılmalıdır. Ayrıca bipolar plakalar korozyona karşı dayanıklı ve 

kimyasal olarak kararlı olmalıdır. Genellikle iki kutuplu bipolar 

plakalar paslanmaz çelik veya grafitten yapılır. Çelik plakalar yakıt 

hücreleri için oldukça ağır malzemelerdir. Grafitler iletkenliği çok iyi, 

hafif, korozyona karşı dayanıklı ve kimyasal olarak kararlı olmasına 
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karşın kırılgan ve maliyeti yüksek malzemelerdir. Şekil 10’da bipolar 

plaka ve gaz akış kanalları gösterilmiştir. 
 

 

 

Şekil 10 Bipolar Plaka ve Gaz Akış Kanalları 
 

İki kutuplu plakanın karşı taraflarında hücrenin anot ve katot 

bölümleri gaz akış kanalları vardır. Akış kanalları geometrisi reaktan 

gaz akış hızlarını, kütle transferini ve yakıt hücresi performansını 

etkilemektedir. Gaz akış kanalları plaka üzerine oyularak açılır. Akış 

kanalları yeterli kütle transferi sağlarken basınç düşüşünü en aza 

indirecek şekilde tasarlanmalıdır. Yakıt hücresinin performansı 

kanaldan akış hızı artıkça artacaktır. Kanal boyutu azaldıkça akış hızı 

artacaktır. Fakat kanal boyutunun azalması basınç düşüklüğüne neden 

olmaktadır.  
 

4.1.4. Son Plakalar 

 

Son plaka yakıt hücresi bileşenlerinin veya birçok yakıt hücresinin bir 

araya getirildiği yakıt hücresi yığınının reaktan gazların ve üretilen 

suyun sızdırmazlık sağlaması ve mukavemet göstermesi için bir araya 

getirilip montajlandığı plakadır. Ayrıca amik direnci azaltmak için 

bileşenlerin biri birine yeterli ve düzgün temas basıncını sağlamalıdır. 
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Bu nedenle son plaka montaj cıvataları ile karşılıklı olarak birbirine 

tutturulur. 

 

5. YAKIT HÜCRESİ PERFORMANSI 

 

PEM yakıt pilinin potansiyeli hücrede gerçekleşen anot ve katot 

reaksiyonlarına bağlıdır. Yakıt pili birçok yakıt hücresinin bir araya 

getirilerek oluşturulan yığınlardan oluşur. Dolayısıyla yakıt pili 

performansı yakıt hücresi potansiyeli ile ilişkilidir. 
 

Anot Reaksiyonu   : 2H2                     4H+ + 4e- 

Katot Reaksiyonu  :   4H+  + 4e-  + 
12O2                      2H2O  

Hücre Reaksiyonu  :   2H2+ O2                      2H2O + Elektrik Enerjisi+ Isı 
 

5.1. Gerçek Yakıt Hücre Potansiyeli 
 

PEM yakıt hücresinin performansı, voltaj-akım polarizasyon eğrisi ile 

ölçülür. Polarizasyon eğrisi, belirli bir akım yoğunluğu yüklemesi için 

yakıt hücresinin voltaj çıkışını gösterir. Şekil 11’de yakıt hücresi 

polarizasyon eğirişi gösterilmiştir. Anot ve katot aktivasyon kayıpları 

bir olarak değerlendirilse de kayıpların çoğu katotta oksijen 

indirgenme reaksiyonlarının yavaş olması nedeniyle meydana 

gelmektedir. 
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Şekil 11 Yakıt Hücresi Polarizasyon Eğrisi 

 

 

PEM yakıt pili performansı hücre potansiyeli olan hücre açık devre 

gerilim değeri Nerst termodinamik potansiyel ifadesi ile hesaplanır. 

Yakıt hücresinin gerçek hücre potansiyeli (Vcell) termodinamik 

potansiyeline (E) bağlıdır. Tek bir hücrenin gerilim voltaj denklemi 

(denklem 1): 

.. konsomikaktNernsthücre EV  +++=                                  (1) 

Burada; ENernst; Termodinamik potansiyeldir. ηakt; Anot ve katotta 

hidrojen ve oksijen reaksiyon hızına bağlı meydana gelen aktivasyon 

kayıplar, ηomik; Hücre iç direnci üzerinden geçen akımın oluşturduğu 

kayıplar, ηkons; Konsantrasyon kayıplarıdır. Kayıp gerilim ifadeleri 

negatif değerdedir. Nernst denkleminde H2 + O2 reaksiyonun tersinir 

termodinamik potansiyelini gösterilmektedir. 𝐸𝑁𝑒𝑟𝑛𝑠𝑡 =  𝐸0 + 𝑅𝑇𝓏𝐹 ln[𝑃𝐻2(𝑃𝑂2)0.5                               (2) 

Nernst denkleminde T (K) hücre sıcaklığı, F Faraday sabiti (96487 

C/mol), R gaz sabiti (8,314 J/mol K), n elektron sayısı, PH2, PO2 ve 

PH2O (atm) de sırasıyla hidrojenin, oksijenin ve suyun, kısmi 

basıncıdır. Elektrokimyasal reaksiyonun tersinir standart potansiyeli 

(𝐸0) atık ürün sıvı su olduğunda 1,229 volt ve gaz olduğu durumlarda 



 

 119 

1,18 volttur. Bu değerler aynı zamanda hidrojenin oksitlenme 

potansiyelidir. Standart değişkenler kullanılıp yeniden 

düzenlendiğinde Nerst denklemi: 

)
2

ln2/1
2

(ln)
5

10308.4(

)15.298)(
4

105.8(229.1

O
PHPT

TNernstE

+
−

+

−
−

−=
         (3) 

Standart şartlardaki Gibbs serbest enerjideki değişimi (Δ𝐺0) 

kullanıldığında𝐸0denklemi: 𝐸0=-
Δ𝐺0𝑛𝐹                                                                             (4) 

Yakıt hücrelerinde elektrot yüzeylerinde kimyasal yavaşlamadan 

dolayı aktivasyon kayıpları (ηakt), elektrolit sıvısının direncine bağlı 

omik kayıplar (ηomik) ve hidrojen konsantrasyonunun azalmasına bağlı 

konsantrasyon kayıpları (ηkon) meydana gelir. Elektronlar transfer 

reaksiyonu esnasında elektrotların potansiyeli azalması aktivasyon 

polarizasyon bağlıdır. PEM yakıt hücresinde aktivasyon 

polarizasyonu Tafel denklemi ile tespit edilir. η𝑎𝑘𝑡 = 𝑅𝑇𝑛𝓏𝐹 ln [ 𝑖𝑖0]                                                           (5) η𝑜𝑚𝑖𝑘 =  η𝑜𝑚𝑖𝑘𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛𝑖𝑘 + η𝑜𝑚𝑖𝑘𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛
 = 𝑖(𝑅𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛𝑖𝑘 + 𝑅𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛) =           η𝑜𝑚𝑖𝑘 =   𝑖R𝑜𝑚𝑖𝑘                                                           (6) η𝑘𝑜𝑛 = 𝑅𝑇𝑛𝐹 ln [𝐶0𝐶𝑖]                                                             (7) 

Burada 𝑖, akım yoğunluğunu, 𝑖0 mevcut yoğunluk değişimini, 𝑅𝑜𝑚𝑖𝑘 

elektrolitin iyon geçişine karşı direncini, 𝐶0 anot yüzeyindeki ve 𝐶𝑖 
katalizör yüzeyindeki hidrojen konsantrasyonunu temsil etmektedir. 
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Yakıt hücresindeki omik kayıplar elektriksel dirençlerden meydana 

gelmektedir. Elektrotlardaki iyonik ve elektronik direnç, bipolar 

plakalardaki direnç, membrandaki iyonik direnç (hidrojen pozitif 

iyonunun membrandan geçerken oluşturduğu direnç, Rproton) ve gaz 

difüzyon tabaklarındaki elektronik direnç omik kayıpların nedenidir. 

Yüksek akım yoğunluklarında reaktan gazlar ve ürünler arasında kütle 

aktarım sınırlaması nedeniyle difüzyon polarizasyon meydana gelir.  

Bu sınırlamalar yakıt hücresi reaktan gazlarının kullanımını 

sınırladığında reaksiyon enerjinin bir kısmı kütle transferi için 

kullanılmasıyla voltaj çıkışında kayıp oluşmuş olur. Reaksiyon ürünü 

elektrotların yüzeyinde birikirse (fazla su oluşması) difüzyon 

gözeneklerini kapanmasıyla difüzyon kayıpları meydana gelir. 

PEM yakıt hücrelerinde yakıt olarak hidrojen ile bir enerji içeriye 

sokulmaktadır. Yakıt pilinin tükettiği hidrojen miktarına bağlı olarak 

tüketilen enerjide değişmektedir. Yakıt pili termodinamik verimi 

(𝐸𝑃𝐸𝑀) çıkan enerjinin giren enerjiye oranıdır. E𝑃𝐸𝑀 = 
𝑊𝑚𝐻2.𝐿𝐻𝑉𝐻2                                                                 (8) 

Burada çıkan gücün (W) hidrojen tüketim miktarı (𝑚𝐻2) ve hidrojenin 

alt ısıl değerine (𝐿𝐻𝑉𝐻2) olarak temsil edilmektedir. Hidrojen kütle 

tüketim miktarı  𝑚𝐻2 =  𝐼.𝑀𝑊𝐻2𝑚𝐻2.𝐿𝐻𝑉𝐻2                           (9) 

Yakıt hücresinin çıkış voltajı (𝑉ℎü𝑐𝑟𝑒) akımına göre yakıt hücresi gücü 

(W) belirlenir. 

W=I.𝑉ℎü𝑐𝑟𝑒                                                                          (10) 
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Son düzenleme ile PEM yakıt pili termodinamik verimi hücre voltajı 

hidrojen enerjine bağlı olarak yeni denklem oluşturulur. E𝑃𝐸𝑀 = 
2𝑉ℎü𝑐𝑟𝑒.𝐹𝑀𝑊𝐻2.𝐿𝐻𝑉𝐻2                                                             (11) 

Standart atmosfer şartlarında (1 atm, 25 oC) PEM yakıt pilinin verimi: η𝑃𝑖𝑙 = 𝐺
𝐻                                                                             (12) 

H2(g) + 
12O2(g)                         H2O(s) 

𝐺 = 56635 𝑘𝑎𝑙𝑚𝑜𝑙 ,𝐻 = 68269 𝑘𝑎𝑙𝑚𝑜𝑙 , η𝑃𝑖𝑙 = 𝐺
𝐻= 0,83 

Standart atmosfer şartlarında H2/O2 sistemi için ideal voltaj değeri 

1.229 V’dir. Sıcaklıktan bağımsız olarak pil verimi: η𝑃𝑖𝑙 = 0,83.𝑉𝑔𝑒𝑟ç𝑒𝑘𝑉𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙  = 
0,83.𝑉𝑔𝑒𝑟ç𝑒𝑘1.229  = 0.675. 𝑉𝑔𝑒𝑟ç𝑒𝑘 η𝑃𝑖𝑙 =0.675.𝑉𝑔𝑒𝑟ç𝑒𝑘                        (13) 

 

6. ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA PEM YAKIT PİLİ 

 

İçten yanmalı motorların taşıma ve ulaşım sektöründe önemli oranda 

kullanılmasına rağmen taşıt kaynaklı kirletici emisyonların artması ve 

konvansiyonel yakıt rezervlerinin azalması ve mevcut rezervlere 

çıkarım maliyetlerinin arması alternatif enerji kaynağı veya alternatif 

enerji dönüşümü arayışı çok hızlanmıştır. En önemli alternatif enerji 

kaynağı hidrojendir. Çünkü hidrojen üretimi kolay olan ve temiz 

enerji kaynağıdır. Hidrojenin özellikle doğrudan içten yanmalı 

motorlarda kullanılabildiği gibi farklı bir enerjiye de dönüştürülerek 

kullanılabilir olması hidrojenin geleceğin en yaygın ve güvenilir enerji 

kaynağı olacağı kaçınılmazdır. 
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Hidrojenin enerjisi dönüşümü gerçekleştirilerek kullanıldığı en önemli 

cihaz yakıt hücreleridir. Elektriğe ihtiyaç duyan bütün modüllerde 

yakıt hücreleri ile üretilen elektrik kullanılabilir olması yakıt 

hücrelerin geniş kullanım alanı sağlamaktadır. Elektrikli aracalar bu 

modüllerin başında gelmektedir. Elektrikli araçlarda bataryadan alınan 

elektrik ile aracın bileşenlerinin ve yardımcı elemanlar için gerekli 

enerji ve aracın hareketi için elektrikli motor için gerekli enerjiyi 

karşılar. Ayrıca geleceğin elektrikli araçları kamaralı yan aynalar, 

hava ölçüm istasyonları ile iletişim kurma, benzer araçların birbiri ile 

iletişim kurması, aktif internet bağlantısı, otonom modüller gibi daha 

fazla yardım sistemler ile desteklenecek olması elektrikli araçların 

elektrik sarfiyatını artıracaktır. Mevcut bataryaların sınırlı enerji 

sağlayabilmeleri ve bataryaların üretim maliyetlerinin yüksek olması 

yanı sıra kullanım ömürlerinin sınırlı olması elektrikli araçlarda 

destekleyici elektrik sağlayıcısına ihtiyaç vardır. PEM yakıt yığınının 

elektrikli araç üzerinde kullanım şeması Şekil 12’de gösterilmiştir 

(Toyota, 2021). PEM yakıt pilli araçlarda hidrojenin üretildiği 

elektriğin doğrudan aracın elektrikli motoruna veya araç bataryasına 

gönderildiği sistemdir. Araç üzerinde bulunan senkron veya asenkron 

motorlar DC/DC veya DC/AC dönüştürücüler ile üretilen elektrik 

kullanılır. Böylelikle konvansiyonel araçlarda olduğu gibi kimyasal 

enerjinin mekanik enerjiye dönüşümü, piston krank mili kam mili 

volan gibi hareketli parçalar, yüksek sıcaklık ve gürültü ortadan 

kalmış olmaktadır. Yakıt pilli elektrikli araçlarda, yüksek basınçlı 

hidrojen yakıt tankı, PEM yakıt pili, AC/DC dönüştürücü, elektrikli 

motor, batarya, genel kontrol ünitesi, soğutma sistemi ve aktarma 
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organları aracın genel donanımlarıdır. Hali hazırda piyasada Toyota 

başta olmak üzere Hyundai, Ford ve birkaç markanın yakıt hücreli 

elektrikli araçları kullanımdadır. 

 

Şekil 12 PEM Yakıt Pilinin Elektrikli Araç Üzerinde Kullanım Şeması 

PEM yakıt pilli elektrikli araçlarda ilk hareket bataryadan 

sağlanmaktadır. Hidrojen 700-800 bar yüksek basınçlı tanklarda 

depolanmaktadır. Hidrojenin yakıt piline gelmeden önce basıncı 3-4 

bara kadar düşürmek için genişletilmektedir. Gerekirse hidrojen 

pompa ile gönderilmektedir. Pompanın ilk gerekli enerjisi batarya 

tarafından karşılanır. Ayrıca yakıt pili için gerekli hava kompresör ile 

verildiği durumlarda ilk enerji 12 V batarya ile sağlanır. Yakıt pilinin 

çalışma recim sıcaklığı olan 80-90oC’ye ulaşması gerekmektedir. 

Ortam sıcaklığı 0oC’nin üzerinde olan sıcaklarda yakıt pili birkaç 

saniye içinde elektrik üretebilmektedir. Yakıt pilinin aşırı yüklerden 

korumak için yakıt pili kontrol ünitesi sürekli devrede olup yüksek 

sıcaklıkları fan gibi soğutucular ile uzaklaşmaktadır. 
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PEM yakıt pilli araçların en önemli sorunu olan doğrudan bataryaların 

sağladığı menzil mesafe sorunudur. Mevcut tamamen elektrikli 

araçların günümüz menzili 200-350 km arasıdır. Bazı elektrikli 

araçlarda bu menzil 500 km menzile kadar ulaşabilse de daha fazla 

ağır ve büyük boyutlu bataryalar kullanmaktadırlar. Ayrıca 

bataryaların normal 220 V ile şarj edilmesi 10 saatin üzerindedir. Şarj 

süreleri 450V ile 30dk seviyelerine inebilmektedir. Fakat araç 

sayısının artması ile çok ciddi şehir elektrik alt yapısı ihtiyaç olacaktır. 

PEM yakıt pilli elektrikli araçlarda bu sorun tamamen ortadan 

kalkmaktadır. Aynı zamanda hem kablo ile hem de hidrojenli yakıt 

pili ile bataryanın şarj edildiği araçlarda mevcuttur. Hidrojenli PEM 

yakıt pilli araçların hidrojen tankları 3-10 dk arasında dolumu 

gerçekleştirilebilmektedir. Bu süre konvansiyonel araçların yakıt 

ikmali süresine benzer olması yakıt pillerinin araçlarda kullanımın 

önemli avantajlarıdır. Ayrıca yakıt pilleri ile menzil sorunu da ortadan 

kalkmaktadır. PEM yakıt piline hidrojen sağlandığı sürece elektrik 

üretimi gerçekleştirmektedir. Hidrojen dolum istasyonu Şekil 13’te 

gösterildiği gibi klasik araçların dolum istasyonuna benzerdir (WEH 

GmbH, 2021).  

 

Şekil 13 PEM Yakıt Pilli Elektrikli Araç Hidrojen Dolum İstasyonu 
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PEM yakıt hücreleri elektrikli araç marş yaptığında ilk olarak lityum 

batarya aktifleşir. Yakıt hücresi bir miktar gecikme meydana 

gelmektedir. Ayrıca ani hızlanmalarda lityum bataryaya göre bir 

miktar gecikme ile istenilen ivmeye karşılık enerji sağlayabilmektedir. 

Yakıt hücresinin bu gecikmesinin nedeni hidrojen ve oksijen 

reaksiyonlarının ani ivmelenmelerde lityum batarya kadar hızlı 

olmamasıdır. Konvansiyonel araçlarda olduğu gibi elektrikli araçlarda 

enerji sarfiyatı yol sürüş çevrimleri ile analiz edilip 

karşılaştırılmaktadır. NEDC (New European Driving Cycle) sürüş 

çevrimi yağın olarak şehir için çevrimi olarak kullanılmaktadır. Yakıt 

hücresinin ve lityum bataryanın NEDC sürüş çevriminde ani 

hızlanmalara karşı gösterdikleri performansı Şekil 14’te gösterilmiştir. 

 
Şekil 14 PEM Yakıt Hücresi ve Batarya Gücünün Ani İvmelenmelere Gösterdiği 

Reaksiyon 

Şekilde kırmızı halkalarda görüldüğü gibi aracın ani hızlanmalarında 

bataryanın daha hızlı cevap verdiği yakıt hücresinin ise daha 

gecikmeli cevap verdiği net şekilde görülmektedir. 
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GİRİŞ 

Dünya nüfusunun artması, büyüyen ve sanayileşen kentler, artan 

binalar, fabrikalar ve meskenler beraberinde kent yerleşim ve mesken 

planlarının değişmesine, insan hayatının korunması ve kurtarılması 

hususunda bir takım güncellemeler, kanunlar ve planlamaları 

beraberinde getirmiştir. 

Bu anlamda insanlar, diğer canlılar, önemli eşya ve belgeler için 

tehlike, afet ve acil durum anında TAHLİYE kavramı önem 

kazanmıştır. 

Makalede tahliyeyi etkileyen unsurlar, tahliye yöntemleri, yasal 

mevzuatı (6331sayılı İŞ SAĞLIĞI KANUNU), tahliye planının 

öncesi-sonrası ayrımı yapılarak bir tahliye planının oluşturulması 

konularını değerlendirdikten sonra tahliye planının uygulanması, 

geliştirilmesi hususlarına değineceğiz. 

TAHLİYE SÜRECİ VE TAHLİYE TÜRLERİ 

Karşılaşılan tehlikeli durumlar sonucu canlı ya da önem teşkil eden 

eşyaların tehdit içeren alandan uzaklaştırılması, güvenli bölgelere 

çekilmesi sürecidir. Tahliye türleri; Tahliye şekline göre,  tahliye 

edilenlere göre ve tahliye edilen yere göre olmak üzere 3’e 

ayrılmaktadır. 

1) Tahliye Şekline Göre 

a) Yatay Tahliye 

Bina içerisinde aynı kat üzerinde yatay olarak gerçekleştirilen yer 

değiştirmedir. 
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b) Dikey Tahliye 

Bina içerisinde dikey olarak farklı katlar arasında gerçekleştirilen yer 

değiştirmedir. Aşağı ya da yukarı yöne doğru yapılan hareketler 

bütünüdür. 

2) Tahliye Edilenlere Göre 

a) Kısmi Tahliye 

Tahliye esnasında tehlikeye en yakın kişilerin öncelikli olarak 

ortamdan uzaklaştırılması ve bu sayede kayıpların en aza indirilmesini 

sağlayan tahliye yöntemidir. Yüksek katlı binalarda çıkan yangınlarda 

doğrudan yangının gerçekleştiği kat ve üzerindeki katın öncelikli 

olarak tahliye edilmesi kısmi tahliyeye örnek olarak verilebilir. Esas 

olarak tehlikeye maruz kalan ve tehlikeye en yakın olan kişilerin 

kurtarılması operasyonu kolaylaştırmaktadır. 

b) Toplu Tahliye 

Acil durumlarda tahliye edilmesi gereken mekanlarda bulunan 

herkesin, önceden belirlenmiş toplanma alanlarına gitmesidir. Yangın 

gerçekleşen bir binada bina sakinlerinin topluca binayı terk etmeleri 

durumu örnek verilebilir. 

3) Tahliye Edilen Yere Göre 

a) Bina Tahliyesi 

İnsanların barınma ve dış faktörlerden korunmalarını sağlamak 

amacıyla inşa edilmiş yapılara bina denir. Bazı afet durumlarında 

binalar koruma özelliğini yitirebilecek duruma gelmektedir. İnsan 

hayatı için tehdit oluşturan bu durumlarda bina içerisinde bulunmak 

tehlikeli olacağından dışa tahliye gerçekleştirilmelidir. 
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Binaların içerisindeki tahliye yolları daha önceden belirlenmiş olmalı, 

binanın yapım aşamasında düşünülüp yerleştirilmelidir. Acil ve afet 

durumları esnasında tahliyeden sorumlu bir ekip görevlendirilmeli, 

tahliye esnasındaki prensiplere uyularak bina boşaltılmalıdır. Tahliye 

için izlenmesi gereken yola bir örnek: 

Görevlilerin ve tahliye edilenlerin sorumluluk bilincinde olmaları, 

itfaiyeye haber verme, zaman kazandıracak önlemlerin alınması, 

toplanma bölgesine geçilmesi ve özel tedbirlerin alınması 

basamaklarından oluşmaktadır. 

Bazı afet durumlarında ise binalar koruyucu özelliktedir. Binaların 

koruyucu özellikte sayılabildiği bu durumlar; hava şartlarının kötü 

olması, küçük ölçekli kimyasal sızıntılar ve sivil olaylardır. Böyle 

durumlarda dış mekânlardan, binanın açık kalan bölgelerinden 

uzaklaşmalı ve içe tahliye uygulaması yapılmalıdır. İçe tahliyede 

amaç dışardaki olumsuz koşullardan uzaklaşmaktır. Kar ve yağmur 

fırtınaları, seller, kimyasal ve radyoaktif etkileri olan durumlarda 

ayrıca tehlike oluşturabilecek sivil durumlarda içe tahliye tercih 

edilmelidir. 

İçe tahliye konusunda en önemli noktalardan biri de yerinde sığınak 

uygulamasıdır. Bu uygulamaya göre hızlı bir şekilde kapalı mekâna 

giriş yapılır daha sonra dışarı ile tüm bağlantının kesilmesi 

amaçlandığından kapılar, pencereler, havalandırma sistemleri ve 

bacalar kapatılır. Dışarı ile temas kesildikten sonra evde daha önceden 

belirlenmiş olan dış etkilere uzak bölgede izole bir şekilde beklenir. 

Telefon ya da radyo gibi iletişim araçları bulundurulmalıdır. 
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b) Bölge Tahliyesi 

Acil veya afet durumlarında resmi makamlardan tahliye emrinin 

gelmesi ya da kişilerin kendi istekleriyle bölgeyi terk etmesiyle ortaya 

çıkmaktadır. 

Daha önceden belirlenmiş ya da tavsiye edilen tahliye yolları takip 

edilmeli kısa yollar kullanılarak tehlike oluşturulmamalıdır. Bölge 

dışında kalan ve bağlantı kurulan kişiye gidilecek yer ve yol hakkında 

mutlaka bilgi verilmelidir. 

ACİL DURUMLARDA İŞ YERİ TAHLİYESİ İLE İLGİLİ 

MEVZUAT (6331 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu) 

İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 

Madde 1: Yönetmeliğin amacı iş yerlerinde acil durum planlarının 

hazırlanması ve güvenli olarak yönetilmesini sağlamaktır. 

Madde 2: Bu yönetmelik 20.06.20212 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı 

ve Güvenliği Kanunu kapsamında belirtilen iş yerlerini kapsar. 

Madde 3: Bu yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11., 12., 

ve 30. Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Madde 4: Acil durum, acil durum planı ve güvenli yer konularını esas 

alan maddedir. 

Madde 5: İş verenin yüküm ve sorumlulukları dahilinde çalışma 

ortamı, kullanılan maddeler, çevre şartları ve iş ekipmanı dikkate 
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alındığında ortaya çıkabilecek acil durumların ön görülmesi ve 

muhtemel acil durumların belirlenmesini bunlara göre gerekli 

önlemlerin alınmasını konu alan maddedir. 

Madde 6: Çalışanın yüküm ve sorumlulukları dahilinde önleyici ve 

sınırlayıcı tedbirlere uyulması, acil durumlarda yetkiliye haber 

verilmesi, ekiplerin talimatlarına uyulması gibi konuları içermektedir. 

Madde 7: İş yerlerinde tasarım ve kuruluştan itibaren acil durumların 

ve acil durumlar sonucu oluşabilecek tehlikelerin belirlenmesi, 

bunlara uygun olarak gerekli tedbirlerin alınmasını içermektedir. 

Madde 8: İş yerinde meydana gelebilecek acil durumlar risk 

değerlendirmeleri, doğal afetlerin meydana gelme ihtimali, sabotaj 

ihmali vb. durumları kapsar. 

Madde 9: İşverenin önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerini içerir. 

Risklerden korunma ilkelerine uygun olup toplu korumayı esas 

almaktadır. 

Madde 10: Acil durumlar meydana geldikten sonra işveren tarafından 

acil müdahale yöntemlerinin belirlenmesi ve yazılı hale getirilmesini 

kapsar. 

Madde 11: Çok tehlikeli sınıfta sayılan iş yerlerinde 30 çalışana, 

tehlikeli sayılan iş yerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sayılan iş 

yerlerinde 50 çalışana kadar, arama, kurtarma ve tahliye, yangınla 

mücadele konularında en az bir kişi olmak suretiyle destek elemanı 

görevlendirilmelidir. 
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Madde 13: İşletmelerde yılda en az bir defa olmak şartıyla tatbikat 

yapılır, denetlenir ve gözden geçirilir. Daha sonra önleyici faaliyetler 

belirlenerek eksikler tamamlanır. 

Madde 14: Daha önceden belirlenmiş olan acil durum planı, 

işletmedeki durum değişiklerini takip ederek yenilenir. Çok tehlikeli 

sayılan işletmelerde en geç iki yılda bir, tehlikeli sayılan işletmelerde 

4 yılda bir ve az tehlikeli işletmelerde altı yılda bir yenilenme yapılır. 

Madde 15: Bütün çalışanlar acil durum, ilk yarım vs. konularda 

bilgilendirilir. Acil durumlarda özel olarak görevlendirilmiş kişiler 

faaliyetlerle ilgili özel eğitim alırlar. 

ACİL DURUM TAHLİYE PLANININ HAZIRLANMASI 

Tahliye planları acil durum planları göz önüne alınarak 

hazırlanmaktadır. Planların hazırlanması hususunda acil durumlar 

hakkındaki yönetmelik ve binaların yangından korunması hakkındaki 

yönetmelikler çerçevesinde hazırlanmak zorundadır. 

Acil durum kavramı netleştirilmeden acil durum planı hazırlanması 

bazı sorunlara yol açmaktadır. Acil durum planının belirlenmesinde 

dikkat edilmesi gereken başlıklar şunlardır; 

• İlk yardım ve tahliye gerektirecek bazı olaylar 

• Risk değerlendirme sonuçları 

• Doğal afetlerin meydana gelme ihtimalleri 

• Yangın veya tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan 

yayılım ve patlama ihtimalleri 
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• Sabotaj ihtimali 

 

50 kişiden fazla insanın bulunduğu her türlü yapıda acil durum 

ekipleri oluşturulmalıdır. Oluşturulan bu ekipler gruplara 

ayrılmaktadır. 

 

• Tahliye ve kurtarma ekibi 

• Söndürme ekibi 

• İlkyardım ekibi 

• Koruma ekibi 

olmak üzere dört ana gruptan oluşan bu ekiplerde kaç kişinin 

çalışacağına Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 11. Madde’de karar 

verilmiştir. 

Madde 11’e göre; Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 30, 

Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 40 ve az tehlikeli sınıfta yer alan 

iş yerlerinde 50 kişilik gruplar oluşturulmalıdır. Çalışanlar için özel 

eğitim almış bir görevli ve tam donanımlı bir destek elemanı 

olmalıdır. 

Tahliye Planı Öncesi 

Tahliye planı hazırlık aşamasında öncelikle binaların kat planları ve 

yerleşim planları hazırlanmalıdır. Hazırlanan bu planlarda her katta 

kaç kişinin yaşadığı ve nerelerde ikamet edildiği belirlenmelidir. 

Bunun yanı sıra binalardaki çıkış istikametleri tespit edilerek bina 

planı üzerinde gösterilmelidir. Çıkış istikametlerinde tüm merdivenler 
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göz önüne alınmalıdır. Belirlenen acil çıkış yoluna göre yan yana kaç 

kişinin hareket edebileceği hesaplanır. Bunun için çıkış yollarının 

genişlikleri ölçülmelidir. Yapılan ölçümlerde bir kişinin ortalama 

olarak bir metrelik genişlik işgal edeceği kabul edilir. 

Acil durumlarda binanın tehlikelerden uzak olduğu bir alan 

belirlenerek toplanma bölgesi olarak kabul edilir. Ulaşımı kolay olan 

ve kurtarma çalışmalarını engellemeyecek özellikte toplanma alanı 

seçilmelidir. 

Acil durum esnasında içerden tahliye edilemeyen kişilerin bina 

içerisinde güvenli bir şekilde bekleyebilecekleri noktalar 

belirlenmelidir. 

Tahliye esnasında zorluk çıkarabilecek ve risk oluşturabilecek bütün 

unsurlar ortadan kaldırılmalıdır. Riskli durumlar söz konusu ise çıkış 

istikametleri bu noktalardan uzak seçilmelidir. 

Tahliye esnasında özel ilgi gerektiren kişiler önceden belirlenmelidir. 

Özel ilgi gerektiren kişiler grubunda engelliler, aşırı kilolu ve yaşı 

ilerlemiş olanlar, panik atak hastaları, astım, kalp ve damar hastalıkları 

vb. hastalıkları olanlar dahildir. 

Personel tahliye gruplarına bölünmeli ve gruplar acil çıkış 

durumlarında acil çıkış yollarına kolayca erişebilecek durumda 

olmalılar. Bu gruplara özel ilgi gerektiren kişiler dahil olmamalıdır. 

Personelden tahliye işlemi için özel olarak görevlendirilmiş tercihen 

bu konu üzerinde eğitim almış, soğukkanlı ve fiziksel olarak güçlü 
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kişiler belirlenir. Personel arasından seçilen görevlilerin belli başlı 

sorumlulukları bulunmaktadır. Sorumlular ve görevleri; 

• Bina tahliye sorumlusu: Daha önceden belirlenmiş olan tahliye 

planının uygulanmasından sorumludur. 

• Yangına müdahale, kurtarma, ilkyardım: Bahsedilen durumlarda 

yetkinliğe sahip ve yardımcı olabilecek kişilerin 

sorumluluğundadır. 

• Kat tahliye sorumluları ve tahliye grup liderleri: Toplanma 

alanına ulaştırmakla sorumlu kişilerdir. 

Tahliye planı hazırlanırken mevzuatta belirtilen kurallara uyulması 

oldukça önemlidir. Bahsedilen yönetmelikte değinilen konular 

şöyledir; 

Acil durum ve müdahale yöntemleri, ekipmanların, yangın söndürme 

araçlarının, ilk yardım malzemelerinin bulunduğu yerleri gösteren 

kroki, kaçış yolları, toplanma alanları ve tahliye planı, görevlendirilen 

çalışanların bilgileri, ilgili kurumların irtibat numaralarıdır. 

Tahliye Planı Hazırlanması 

Öncelikle katlardaki tahliye gruplarına çıkış istikameti tahsil 

edilmelidir. Birden fazla grup tek bir istikamette çıkış yapacaksa her 

grubun sırası belirlenmelidir. Binanın ters tarafında mümkünse iki 

adet istikamet yedeği seçilmelidir. Yedek istikametin kullanılması 

gereken durumlarda tahliye öncelikleri belirlenmelidir. 

Gruplar sıra halinde teker teker çıkış yapmalı ve çıkışlara ulaşırken 

hangi yolların kullanılacağını daha önceden  karar verilmelidir. 
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Çıkışlarda grupların birbirlerinin yolunu kesmeyecek şekilde 

ayarlanmalıdır. Her katın tahliye planları ayrı ayrı hazırlanmalı, çıkış 

istikametleri toplanma bölgelerine bağlanmalı ve kroki üzerinde 

gösterilmelidir. Tüm grupların en sonunda özel ilgi gerektiren 

personel tahliye edilmelidir. Böylelikle personelin panik olması 

engellenmiş olur. Grupla beraber hareket edemeyecek olan personel 

için güvenli bir bölge tahsis edilmeli ve bekletilmelidir. 

Tahliye planı uygun şekilde yapılırsa 5 katlı bir binada yaşayan 800 

kişi 5 dakikadan önce binayı boşaltabilir. 

Tahliye Planının Personele Anlatılması 

Bina tahliye sorumlusu, kat tahliye sorumlusu ve tahliye grup 

liderlerine plan anlatıldıktan sonra tahliye grup liderleri personelle 

iletişime geçerek planı anlatır. Grubun kat içinde nasıl toplanacağının, 

çıkış istikametlerine nasıl yöneleceğinin ve tahliye esnasında nelere 

dikkat edilmesi gerektiğini açıklar. Bina içerisindeki bekleme alanları 

personele açıklanır. Tahliye planı herkesin kolaylıkla anlayabileceği 

şekilde hazırlanır ve herkesin görebileceği bir yere asılır. 

Tahliye Planının Denenmesi 

Çalışanlara tatbikat zamanı haber verilir ve tahliye istikametleri 

gözden geçirilir. Planlanan saatte tatbikat başlar ve bazı hususlar 

değerlendirilir. Belirtilen hususlar şunlardır: 

• Çıkış istikametlerinde belirlenen tahliye süreleri 

• Belirlenen istikametlerde personellerin yığılma durumları 
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• Çıkış istikametlerinde personellerin durumları 

• Belirlenen toplanma bölgelerine ulaşım durumu 

• Tatbikat sonrası edinilen bilgiler değerlendirilir ve 

istikametlerdeki uygunsuzluklar tespit edilir. Belirlenen 

uygunsuzluklar çerçevesinde düzeltmeler yapılır. Düzeltmeler 

personele aktarılır. 
 

SÜRPRİZ TATBİKAT 

Personel bilgisi olmadan yapılan tatbikattır. Yapılan habersiz tatbikat 
sonucu binayı boşaltma süreleri, personelin sakinlik durumu ve 
kapılardaki yoğunluklar değerlendirip personele tebliğ edilir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Acil durum ve afet durumlarında ana hedef can ve mal kaybını en aza 
indirmektir bu sebeple oluşabilecek tehlikeleri önceden görmek ve bu 
tehlikelere karşı gereken önlemleri almak gerekir. İşletmeler, kamu ve 

özel kurum kuruluşlar mutlaka acil durum planı hazırlamalı, 
personeline anlatmalı ve gereken tatbikatları gerçekleştirmelidir. 
Personel sayısı, binanın fiziki yapısı, personelin belirli aralıklarla 
eğitimi, iyileştirme çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Bu 

hususların takibi önemle yapılmalı, binalar inşa edilirken acil durum 

ve tahliye planları gözönünde bulundurularak yapılmalı, acil durum ve 

güvenlik hizmetleri şirketleri geliştirilmeli, daha profosyonel  

hizmetler verilmeli, küresel bazda acil durum ve tahliye kongreleri 
yapılmalı, bu kongrelerde yeni yöntem ve metodlar geliştirilip ülkeler 
arası işbirliği sağlanmalı ve ortak bir paydada buluşup uluslarası bir 
standart belirleyip bu standardı en ücra işletmede dahi 
uygulanayabilecek altyapı sağlanmalıdır. 
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GİRİŞ 

Yaşamakta olduğumuz zaman dilimi, olağan dışı gelişmelerin, dönü-

şümlerin ve değişimlerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Toplumu 

oluşturan bireylerin doğayı ve çevreyi kirletmesi ve endüstri devrimiy-

le beraber sanayileşmenin çevreye verdiği zehirli gazların etkisiyle 

ekosistem bozulmuştur. Aynı zamanda göç alarak çoğalan şehirler, 

yüzlerce insanın çalıştığı mega fabrikalar ve buralarda kullanılan kar-

maşık teçhizat ve donanım ekosistemin bozulmasının yanı sıra oluşa-

bilecek kazaları ve onların yaratacağı olumsuz etkileri de çoğaltmak-

tadır. 

Toplumun daha çağdaş bir yöne doğrulduğu bu zaman dilimi; doğa 

kaynaklı sel, heyelan, zelzele gibi durumlar ile kişi ve teknoloji kay-

naklı hataların (endüstriyel, nükleer ve kimyasal kazalar) meydana 

getirdiği felaketler ile çokça adından söz ettirmiştir. Toplum, bu yeni 

düzene uyum sağlamaya çalışırken aynı zamanda bu dönemde oluşa-

bilecek doğa veya insan faktörlü olaylar, afetler ve kazalar konusunda 

incelemeler yaparak bunları minimuma indirme gayreti içerisindedir. 

Tüm bu çalışmalar yapılırken, afetlerden korunmak ve hasarlarını mi-

nimuma indirebilmek için evreni oluşturan sistemleri iyi şekilde analiz 

edebilmeli, sınırsız ihtiyaçların ise kısıtlı kaynaklar ile etkin bir şekil-

de kullanılabilmesi gerekmektedir. Ayrıca olaylara bilimsel verilere 

dayalı olarak, sadece afet ve acil durum meydana geldiğinde bir sorun 

çözme ve müdahale şeklinde değil, afet ve acil durum öncesi, sırası ve 

sonrasında yapılması gerekenler şeklinde incelemek gerekmektedir. 
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1. OLAY, ACİL DURUM VE AFET SÜRECİ 

Afet ve acil durum yönetimi alanında ilgili tanımların ve kavramların 

tanımlanması büyük önem arz etmektedir. Kavramların kullanılışına 

bakıldığında birçoğunun iç içe girdiği, bazılarının birbirlerinin yerine 

kullanıldıkları, bazılarının ise tamamen yanlış anlamda kullanıldıkları 

görülmektedir.  Bu sebeple kavram ve tanımların belli bir çerçeve içe-

risinde ortaya konularak, sadeleştirilerek acil durumların olaydan ve 

afetlerden ayrıldıkları noktaların belirtilmesi gerekmektedir. 

1.1. Tehlike 

Can ve mal kayıplarına neden olabilen, aynı zamanda toplumun sosyal 

ve ekonomik düzenine, doğal kaynaklara, kültürel ve tarihi mekânlar 

ile çevreye zarar verme potansiyeli çok yüksek doğal veya insan kay-

naklı süreç ya da olaydır. “Belirli bir zaman veya coğrafyada ortaya 

çıkarak yaşamı tehdit eden, toplumun sosyoekonomik düzen ve etkin-

liklerine, doğal çevreye, doğal, tarihi ve kültürel kaynaklara zarar 

verme potansiyeli olan doğa, teknoloji ya da insandan kaynaklanan 

fiziki olay ve olgular tehlike olarak tanımlanmaktadır.” (AFAD, 2018) 

1.2. Risk 

Bir olaydan dolayı meydana gelebilecek olumsuz sonuçların tamamını 

ifade eden kavramdır. Bir tehdidin belirli bir zaman ve yerde gerçek-

leşmesi halinde, tehdit altındaki birimlerin alacağı zararın seviyesine 

göre meydana gelebilecek potansiyel kayıplardır.   

Riskin etkisine ve olasılığına göre risk seviyesinin belirlenmesi faali-

yetine risk değerlendirmesi denilmektedir. Risk seviyesine bağlı ola-
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rak tehlikelerin sonuçları olay, acil durum ve afet olarak tanımlanmak-

tadır. 

Tehlike ve risk, birbirleriyle iç içe oldukları için oldukça sıkça karıştı-

rılan terimlerdir. Tehlike soyut bir kavram iken, risk ise somut bir 

kavramdır. Risk hayatın her alanında her zaman vardır; ancak önce-

sinde uygun önlemler alınarak riskin oluşumu kısıtlanabilir.  

Tehlike riskten önce gelir, müteakiben ise risk ortaya çıkar. Risk, teh-

likeler sonucu meydana gelebilecek yaralanma, kayıp veya başka 

olumsuz sonuçların oluşma olasılığıdır. 

1.3. Olay, Acil Durum ve Afet  

 

Olay, dikkat çekici nitelikte olan her türlü hadise, vaka, iş ve meydana 

gelen durumlardır. Olaylar, ilk müdahale birimleri tarafından kolayca 

kontrol altına alınabilen, etkisi sınırlı, kurum ve kuruluşların iş yapma 

limitlerini etkilemeyen ve yerel düzeydeki hadiselerdir. 

Acil durum, aniden meydana gelen, toplumun bütününün veya belli 

kesimin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğra-

tan, hızlı bir şekilde müdahale etmeyi gerektiren, önceden öngörüle-

meyen olaylardır. Acil durumun kapsadığı alan genellikle yerel nite-

liktedir. Deprem, sel, çığ, heyelan, yangın, patlama, çevre ve insan 

sağlığını tehdit eden olay ve durumlar, uzun vadede insan sağlığını 

etkileyebilecek kimyasal madde veya zehirli maddelerin dökülme-

si/yayılması gibi durumlar acil durum kapsamında acil müdahale ge-

rektiren hallerden bazılarıdır. 
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“Afet, toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik 

ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini dur-

duran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesi-

nin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olaydır. Afet 

bir olayın kendisi değil doğurduğu sonuçtur.” (AFAD, 2018) 

Afetler doğa, insan ve teknoloji kaynaklı olaylar olarak farklı şekiller-

de oluşmalarına rağmen ortak sonuçlar ve özellikler barındırırlar. Et-

kilerinin geniş olması, kurum ve kuruluşların iş yapabilmelerini etki-

lemesi, birçok yerleşim yerinin kapsadığı için yerel imkânlar ile çö-

züme kavuşturulamaması, yaşamın olağan akışını bozması veya kesin-

tiye uğratması, geniş kapsamlı bir tehlikenin tetiklemesiyle oluşması 

ortak özelliklerinden birkaçıdır. 

2. AFET VE ACİL DURUM ÇALIŞMALARI 

Bir olayın meydana gelmesinden itibaren, durumdan etkilenen toplu-

lukların ihtiyaçlarının acil durum servisleri tarafından yerinde ve za-

manında yerine getirildiği sürece acil durum yönetimi diyebiliriz. 

“Acil durum yönetim sürecinin içeriğinde; ilk yardım, arama ve kur-

tarma, tahliye, enkaz kaldırma, geçici barınma, güvenlik ve ihtiyaç 

duyulabilecek teknik yardım gibi hizmetlerin olması gerekmektedir.” 

(AFAD, 2018) 

“Afet yönetimi ise; karşılaşılabilecek tehdit, risk ve tehlikelere karşı 

hazırlıklı olma, zarar azaltma, müdahale etme ve iyileştirme maksa-

dıyla eldeki kaynakları birlikte kullanan, analiz ederek planlama ya-

pan, uygulama sonuçlarına göre belirli kararlar alan ve bu kararların 

değerlendirilmesi yapılan süreçler bütünüdür.” (AFAD, 2018) 
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Bu kapsamda afet yönetimini zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve 

iyileştirme evreleri olarak dört başlık altında değerlendirebiliriz.  

2.1. Afet ve Acil Durum Çalışmalarının Genel Çerçevesi 

Afet ve acil durumlar sonucunda oluşabilecek zararların meydana 

gelmeden önce önlenmesi, durumun gerçekleşmesinden sonra müda-

halesi ve yaşamı en kısa sürede normale döndürme çabaları afet ve 

acil durum yönetimi sürecinin genel çerçevesini oluşturur. 

Bu süreç birbirinin devamı şeklinde ve sistematik bir şekilde işler. 

Kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversi-

teler, özel sektör, medya, bireyler ve uluslararası kuruluşlar sürecin 

ortak paydasını oluşturur. 

2.2. Zarar Azaltma Evresi 

Afet yönetiminin başlangıç ve en önemli evresidir. Zarar azaltma ça-

lışmalarının amacı olay gerçekleşmeden önlemek, yani felaketlerin ve 

acil durumların meydana getirebileceği olumsuz etkileri gerçekleşme-

den durdurmaktır. Afetlerden dolayı meydana gelecek can ve mal ka-

yıplarının etkilerini uzun dönemde asgariye indirmek veya yok etmek 

maksadıyla yapılan ve devamlılığı olan çalışmalar bu süreçte yapılır. 

Zarar azaltma aşamasında aşağıda belirtilen çalışmaların yapılması 

gerekmektedir; 

• Mevcut durum ve kaynakların ortaya konulması,  

• Olası tehlikelerin belirlenmesi, 

• Olası risklerin profilinin çıkarılması 
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• Mevcut alanların düzenlenmesi, 

• İmar planlamalarının heyelan, deprem, sel gibi tehlikeler göz 

önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmesi, 

• Sanayi ve konut alanlarında yapı yoğunlukları ve yapılaşma do-

kularının mevcut konumlarına göre farklılaştırılması, 

• Kritik tesislerin konumlarının değerlendirilmesi, 

• Uygulanmakta olan planların yeniden gözden geçirilmesi ve ge-

liştirilmesi, 

• Toplumun tehlike ve risklere karşı bilinçlendirilmesi, 

• En küçük birimlerden (mahalle, köy, ilçe ve il düzeyinde) başla-

yarak yönetim sistemlerini oluşturulması, 

• Kentsel dönüşüm süreçlerine hız verilmesi, 

• İnsan kaynaklarının planlanması ve kullanılması,  

• Ulaşım  ve altyapı sistemlerinin gözden geçirilmesi, 
 

2.3. Hazırlık Evresi 

Afet veya acil durum gerçekleşmeden önce yapılması gereken faali-

yetlerin bir kısmıdır. Bu aşamada, zarar azaltma evresindeki çalışma-

ların sonuçlarına göre ihtiyaçların belirlenmesi ve acil eylem planının 

hazırlanmasını gerekmektedir. Tahliyenin nasıl yapılacağı, toplanma 

yerlerinin tespit edilmesi, il düzeyinde Kurtarma ve Acil Yardım Plan-

larının hazırlanması ve ihtiyaca göre yeniden güncellenmesi, müdaha-

le ve ilk yardım için gerekli lojistik desteğin planlanması ve malzeme-

nin depo stokunun hazırlanması bu süreçte yapılır. Ayrıca erken ikaz 

sistemlerinin kurulması ve mevcut sistemlerin çalışmasının kontrol 

edilmesi ile güncellenmesi bu aşamanın kapsamına girer. 
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Kamu, sivil toplum örgütleri ve her kademedeki yönetimler afetlere 

karşı görev paylaşımı ve planlar yapmalı, belirlenen görevler netice-

sinde gerekli olan malzeme, teçhizat, personel ve eğitim konularında 

ihtiyaçlar tamamlanmalıdır. 

Zarar azaltma evresinde alınan önlemlerle olayların durdurulması ve-

ya önlenmesi her zaman mümkün olmamaktadır. Bu kapsamda afete 

müdahale kabiliyetinin artırılması için hazırlık evresinde yapılması 

gereken bazı çalışmaları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz (Anadolu Ü., 

2018); 

• Afet ve Acil Yardım Planlarının hazırlanması, 

• Tahliyenin nasıl yapılacağının belirlenmesi, 

• Acil durum malzemelerinin temin edilmesi, 

• Yönetici seviyesinde afet yönetimi eğitimi verilmesi, 

• STK'lar ile iş birliği geliştirilmesi, 

• Periyodik olarak tatbikatlar yapılması ve tatbikatlarda görülen 

eksikliklerin giderilmesi, 

• Kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik kampanyalar yapıl-

ması ve halkın eğitilmesi, 

• Merkezi ve yerel düzeyde afet yönetimi ile ilgili planların hazır-

lanması ve geliştirilmesi, 

• İl Düzeyinde “Kurtarma ve Acil Yardım Planlarının” hazırlan-

ması, geliştirilmesi ve güncellenmesi, 

• Görevli personelin eğitim ve tatbikatlarla bilgi düzeylerinin ge-

liştirilmesi, 
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• Gerektiğinde belirli bölgelere teçhizat merkezleri kurulması ve 

kritik malzemelerin stoklanması, 

• Arama-Kurtarma faaliyetleri ile ilgili örgütlenmenin yapılması, 

personelin eğitimi ve yaygınlaştırılması, 

• Tahmin, Erken İkaz ve Alarm sistemlerinin kurulması, idamesi 

ve güncellenmesi. 
 

2.4. Müdahale Evresi 

Afetin meydana gelmesinden hemen sonra başlayıp, afetin boyutuna 

göre belirli bir süre içerisinde icra edilen faaliyetler bütünüdür. Bu 

aşamadaki faaliyetlerin temel amacı, en kısa zamanda olaylara müda-

hale edip, arama-kurtarma faaliyetlerine başlanılması, gıda, barınma, 

güvenlik gibi zaruri ihtiyaçların karşılanmasını sağlamaktır. İletişim 

sağlanması ve devamı, halkın uyarılması, başka bölgelere tahliyesi ve 

barındırılması, ulaşım konuları, arama-kurtarma çalışmaları, tıbbi yar-

dımın sağlanması, hasar tespiti, yıkıntıların kaldırılması, yangın, pat-

lama, bulaşıcı hastalıklar gibi olumsuz etkilere karşı yapılacak olan 

faaliyetler ve afet bölgesi dışından yapılacak yardım talepleri bu aşa-

madaki çalışmalardır. 

2.5. İyileştirme Evresi 

Afet yönetim sisteminin son aşaması iyileştirme evresidir. Toplumu 

oluşturan unsurların normal yaşama dönmeleri, kendi kendilerine ye-

tecek duruma gelmeleri, ilerleyen dönemlerde meydana gelebilecek 

tehlikelere karşı korunmalarını sağlayacak çalışmaları kapsar. İyileş-

tirme çalışmaları genellikle müdahale aşamasının hemen devamında 
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başlar. Hatta bazen yapılacak faaliyete bağlı olarak müdahale aşaması 

ile eş zamanlı da başlayabilir. Bu aşamanın temel amacı afet bölgele-

rinin ulaşım, iletişim, yiyecek, içecek, giyecek gibi temel ihtiyaçlar, 

alt yapı çalışmaları, eğitim, kalıcı konutların inşası, ekonomik ve sos-

yal yaşamın normale dönmesi için gerekli faaliyetleri yapmaktır. 

İyileştirme aşamasında yürütülmesi gereken bazı çalışmaları aşağıdaki 

şekilde sıralayabiliriz; 

• Hasarın ayrıntılı durum tespitinin yapılması, 

• Can ve mal kayıplarının tespit edilmesi, 

• Kayıpların telafisi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi,  

• Kalıcı konutlar ve iş yerleri için yeni yerleşim bölgelerinin belir-

lenmesi,  

• Afet sonucu yıkılan enkazın kaldırılması, 

• Hasar görmüş yapıların belirlenerek onarım işlemlerinin yapıl-

ması, 

• Afetten etkilenen halkın sosyal ve psikolojik yaralarının sarıl-

ması. 
 

3. YETKİLENDİRME 

Afet ve acil durum yönetimi çok boyutlu bir alanı kapsadığı için önce-

si, hazırlık ve zarar azaltma dönemlerinden itibaren yeniden yapılan-

ma sürecine kadar yürütülen tüm faaliyetlere kamu ve özel sektör ku-

ruluşları, sivil toplum kuruluşları, yüksek öğrenim kurumları ve ma-

halli idareler girdi yapmaktadırlar. Bu sebeple yönetim boyutunda 

geniş çapta organize hareket etmek büyük önem arz etmektedir. An-
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cak afet ve acil durumlarda ortaya çıkan kargaşa ortamı ve korku ha-

vası ortak hareket etmeyi ve olayın merkezi olarak tek elden yürütül-

mesini güçleştirmektedir. Buna en güzel örnek 1999 yılında gerçekle-

şen Marmara depremidir. Bu depremden çıkardığımız dersler ile önü-

müzdeki yıllarda karşılaşılan afet ve acil durumlar sonrası hareket 

tarzları ve yönetimin tek elden yürütülmesinin önemi anlaşılmıştır. 

Bu kapsamda afet ve acil durumların hazırlık, önlenme, müdahale ve 

iyileştirmesine yönelik olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan-

lığı (AFAD) kurulmuş, yetki ve sorumluluklar tek bir çatı altında top-

lanmıştır. Böylece afet ve acil durumlar düzeylerine göre, Yerel ve 

Ulusal Düzeyde Yetkilendirme ve Bireysel, İşyeri, Bina Düzeyinde 

Yetkilendirme olarak yasal mevzuat çerçevesinde belirlenmiştir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

“Acil durumlar ve afetler, bütünleşik afet yönetimini gerektiren du-

rumlardır. Afet sonrası, mevcut durum tespiti, haberleşme, ulaşım, 

arama-kurtarma, tahliye, tedavi, kamu düzeninin yeniden teşkil edil-

mesi, güvenlik, teşkilat, insani yardım malzemelerinin kabulü, kaydı, 

dağıtımı, depolanması, barınma ve iaşe, basın ve halkla ilişkiler, eği-

tim ve yetki karmaşası gibi konularda büyük sorunlar yaşanmaktadır.” 

(Anadolu Ü., 2018). 

Afet yönetim planını, sadece bir afet sonrasında uygulanan yara sarma 

faaliyetleri olarak değerlendirilmemelidir. Risk ve kriz yönetimi anla-

yışının geliştirmesi ile afet öncesi, sırası ve sonrasında belirli sistema-

tik ve bilimsel anlayış çerçevesinde bütünleşik bir yönetim sistemine 

ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Afet yönetimi, tüm aşamaları ile bir bütün olarak incelenmeli; afet 

öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler en hızlı ve doğru bir 

şekilde tek elden yürütülmelidir. Yaşanmış olan afet ve acil durumlar-

dan dersler çıkarılarak olası bir duruma her zaman hazırlıklı olmak 

gerekmektedir 
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