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ÖN SÖZ 

Enerji krizi, dünya genelinde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 

ülkeler için büyük bir sorun haline gelmiştir. Enerji krizinin temel nedeni, 

geleneksel enerji kaynakları tarafından karşılanamayan artan enerji talebidir. 

Bu sorunun üstesinden gelmek için, yenilenebilir enerji kaynaklarının 

alternatif bir enerji kaynağı sağladığı düşünülmüştür. Diğer bir çözüm ise 

enerji verimli teknolojilerdir. Enerji verimli ürünler yaratmak söz konusu 

olduğunda, tasarım teknikleri konusunda herhangi bir eksiklik yoktur. Ancak 

hem uygulaması mümkün olan hem de verimli bir tasarım şey yapmak çok 

daha zordur. Bu kitapta, yenilenebilen enerjiden enerji verimli ürünlere kadar 

birçok konu uzmanlar tarafından anlatılmaktadır. 

Birinci bölümde, Enerji ve Hava Kirliliği, enerji kaynaklı hava 

kirliliğinden bahsediliyor. İkinci ve daha sonraki bölümlerde enerji kaynaklı 

problemlere çeşitli çözümler sunuluyor. İkinci bölümde, Kentsel Atıksu 

Arıtma Çamurundan Enerji Geri Kazanım Yöntemler, atıksu arıtma 

çamurundan enerji geri kazanım yöntemleri sunulmaktadır. Üçüncü bölüm 

olan İleri Aydınlatma Teknikleri ile Perakende Aydınlatma Tasarımı, 

aydınlatma tasarımı için çeşitli teknikler ile ipuçlarına yer veriyor. Dördüncü 

bölümde, Şebekeden Bağımsız (Off-Grid) Fotovoltaik Sistem Tasarımı, 

fotovoltaik sistemler ile tarımda kendi kendine yetebilen enerji döngüsünün 

nasıl oluşturulabileceği örnek çalışmalarla anlatılmaktadır. Beşinci bölümde, 

Boru Üzeri Soğu Depolamalı İklimlendirme Sistemlerine Genel Bir Bakış, 

yeni bir enerji depolama sisteminin tasarruflu enerji kullanımıyla nasıl 

birleştirebileceğini tanıtılmış ve örneklendirilmiştir. Altıncı bölümde, Kablo 

Kontrollü Su Altı Aracının Biyotaklit Destekli Hidrodinamik Tasarımı, 

teknolojik bir uygulamayı hesaplamalı akışkanlar mekaniği ile karşılaştırmalı 

olarak sunmaktadır. Yedinci bölümde, Akdeniz Ölçeğinde Balıkçı Filolarının 

Analizi, Akdeniz'deki balıkçı filolarının kapsamlı analizini çeşitli boyutları ile 

incelemiş ve araştırmacılara kaynak niteliğinde bir bölüm sunmaktadır. Son 

iki bölümde talaşlı imalatta yapılabilecek iyileştirmeler geniş bir literatür 

taraması ile etkin kullanılan teknolojilerde enerji kullanımındaki düşüş 

enerjinin en çok tüketildiği sanayi uygulamaları üzerinden anlatılmıştır. 

Sekizinci bölümde, Bitkisel Bazlı Nanoakışkan Kesme Sıvılarının 

Kullanıldığı Talaş Kaldırma Süreçlerinde Minimum Miktar Yağlamanın 
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Araştırılması, kesici takımlarda bitki bazlı nanoakışkan kullanmanın 

faydalarını incelemektedir. Dokuzuncu bölüm, Talaşlı İmalatta Kullanılan 

Soğutucu Akışkan Tipleri ve Soğutma Yöntemlerinin İncelenmesine Yönelik 

Yeni Yaklaşımlar, işlemede kullanılan soğutucu akışkan türleri ve soğutma 

yöntemlerinin araştırılmasındaki son gelişmeleri tartışır. 

Bölümler için sağlanan içeriklerin tüm sorumluluğu ilgili bölümün 

yazarlarına aittir. 

Bu kitaba katkılarından dolayı yazarlara ve İKSAD yayınevine

teşekkür ederiz. Bu kitapta derlenen bölümlerde, enerji üretiminden 

tüketimine kadar gecen süreçte verimliğin ve sürdürülebilirliğin nasıl 

arttırılabileceği geniş literatür taramaları ve örnek çalışmalarla uzmanlar 

tarafından anlatılmıştır. Bu çalışmaların okuyucu bilgilendirmesinin yanı sıra 

yeni keşif ve uygulamalara kapı açmasını umuyoruz. 

Doç. Dr. Merivan SASMAZ 

Ekim 2022 
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GİRİŞ 

Enerji modern hayatın en vazgeçilmez parçalarından biridir. Günlük 

yaşantımız içindeki ihtiyaçlarımızın birçoğu ve önemsediğimiz tüm sektörler 

enerjiye ihtiyaç duyar. Enerji tüketimi aynı zamanda yaşam standardı ile de 

doğrudan ilişkilidir. Ancak herhangi bir çevresel etki olmadan enerji üretmek, 

taşımak ve tüketmek neredeyse imkansızdır. Enerji sistemleri çevre 

problemleri ile ilgili önemli endişeleri de beraberinde getirmektedir. Enerji 

üretimi ve tüketimi kaynaklı çevresel problemler hava kirliliği, iklim 

değişikliği ve su kirliğini içerir. Özellikle, fosil yakıtların yanması, hava 

kirliliğinin en belirgin kaynağıdır, ancak yakıtları çıkarma, işleme ve taşıma 

sırasında meydana gelen sızıntı ve kaçak emisyonlarda birer hava kirliliği 

kaynağıdır. 

Hava kirliliği çevre ve insan sağlığı açısından en büyük risklerden 

birini oluşturmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü hem dış ortam hem de iç ortam 

hava kirliliğinin her yıl yaklaşık 7 milyon insanın ölüme sebep olduğunu 

söylemektedir. Bu ölümler, zatürree, inme, iskemik kalp hastalığı, kronik 

obstrüktif akciğer hastalığı ve akciğer kanseri gibi hastalıklardan 

kaynaklanmaktadır.  Hava kirliliği, tüm ülkeleri etkileyen önemli bir çevre 

sağlığı sorunu olsa da Dünya Sağlık Örgütü raporlarına bakıldığında hava 

kirliliğinin aynı zamanda sosyal adalet sorununu beraberinde getirdiği 

görülmektedir çünkü düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşayan insanlar, bu hava 

kirliliğinden çok daha fazla etkilenmektedir. Benzer şekilde aynı adaletsizlik 

aynı ülke veya şehir içinde de avantajlı ve dezavantajlı bölgelerin oluşumuna 

sebebiyet verebilmektedir. 

Hem iç hem de dış ortam hava kirliliği kaynaklarına baktığımızda, 

fosil yakıt kullanımı hava kirliliğin en önemli kaynağını oluşturmaktadır. Her 

yıl tek başına 3,8 milyon insanın ölümüne yol açan iç ortam kirliliği, 

çoğunlukla az gelişmiş ülkeler ve bazı gelişmekte olan ülkelerde pişirme, 

aydınlatma veya ısınma amaçlı kerosen, odun ve kömür gibi yakıtların 

kullanılması sonucu oluşmaktadır. Yine daha çok gelişmiş ülkelerde ısınma 

veya pişirme faaliyetleri amaçlı kullanılan gazlı aletlerde birer iç ortam 

kirletici kaynağıdır. Dış ortam hava kirliliği kaynakları ise trafik araçları, 

elektrik üretimi, konutlarda ısınma ve pişirme faaliyetleri amaçlı enerji 

tüketimi ve endüstrilerdir. 
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Hava kirletici oluşumlarına göre birincil ve ikincil olmak üzere iki 

gruba ayrılırlar. Birincil kirleticiler insan faaliyetleri veya doğal yollarla 

doğrudan kaynağından atmosfere yayılan kirleticiler iken ikincil kirleticiler, 

birincil kirleticilerin atmosferde çeşitli reaksiyonlara girmesi sonucu oluşan 

kirleticilerdir. Başlıca enerji kaynaklı birincil ve ikincil hava kirleticiler Şekil 

1’de verilmiştir. 

 

Şekil 1: Enerji kaynaklı hava kirleticiler 

 

Konutlarda, ulaşımda ve elektrik üretiminde daha temiz enerji 

kaynaklarına yönelmek, konutlarda ve endüstride enerji verimliliğini artırmak, 

fosil yakıt kullanımının kaçınılmaz olduğu durumlarda gerekli kontrol 

teknolojilerinin kullanımı hava kirliliğini etkili bir şekilde azaltabilecek 

önlemlerdir. Hava kalitesi aynı zamanda küresel iklim ile de doğrudan 

bağlantılıdır. İnsan sağlığına ve çevreye zararlı hava kirleticilerinin temel 

kaynağı olan fosil yakıtların yanması aynı zamanda sera gazı emisyonlarının 

da kaynağıdır. Bu nedenle hava kirliliğini azaltmaya yönelik politikalar insan 

sağlığının gelişmesi, sağlık merkezlerinin ve devletlerin sağlık harcamaları 

üzerindeki yükü azaltırken aynı zamanda ülkelerin iklim değişikliği 

hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırır.  

Bu çalışmada enerji kaynaklı hava kirleticileri, kaynakları, çevre ve 

insan sağlığı üzerindeki etkileri ile tek tek ele alınacaktır. 

Hava Kirleticileri 

Birincil 

Kirleticiler 

CO 

NOx 

SO2 

Uçucu Organik 
Bileşikler 

Partikül Madde 

İkincil 

Kirleticiler 

Ozon 

Partikül Madde 
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1. KARBON MONOKSİT (CO) 

CO, renksiz, kokusuz, tatsız ve yüksek kastrasyonlarda solunduğunda 

toksik bir gazdır. CO’nun atmosferik yaşam süresi 2 aydır. CO, benzin, doğal 

gaz, petrol, kömür ve odun gibi karbon içeren yakıtların eksik yanmasın 

sonucu oluşur. En önemli kaynağı motorlu taşıtlar olmakla birlikte fosil 

yakıtlı elektrik santralleri, endüstriyel kaynaklar ve atıkların yakılması da 

birer CO kaynağıdır.  

CO kanda hemoglobine O2’den daha kolay bağlanır ve yüksek 

konsantrasyonda CO içeren havanın solunması, kan dolaşımında kalp ve 

beyin gibi kritik organlara taşınabilen oksijen miktarını azaltır (Raub ve ark., 

2000). İç ortamda biriken CO baş dönmesine, bilinç kaybına ve ölüme neden 

olabilir. Ülkemizde de özellikle kış aylarında soba kullanıma bağlı CO 

zehirlenmeleri yaşanmakta ve aynı evde toplu ölümlere yol açabilmektedir. 

CO genellikle bir iç ortam hava kirliliği problemi olsa da CO seviyeleri dış 

ortamda yükseldiğinde, kalp ve dolaşım hastalıkları olan ve akciğerleri hasar 

görmüş kişiler için sorun teşkil edebilir. 

Atmosferde eser miktarda bulunan CO’nun sera gazları gibi küresel 

sıcaklık üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır. Ancak atmosferde 

hidroksil (OH) radikali ile tepkimeye girerek önemli bir sera gazı olan CO2’i 

oluşturur (Seinfeld & Pandis, 1998). OH radikali ile girdiği tepkime 

atmosferin oksidasyon kapasitesini düşürerek atmosferin kendini temizleme 

kapasitesini etkiler. Ayrıca gün ışığında diğer kirleticilerle reaksiyona girerek 

troposferde ozon oluşumuna sebep olmaktadır. Bu katmanda bulunan yüksek 

ozon seviyesinin insan sağlığı, hayvanlar ve bitkiler üzerinde olumsuz etkileri 

söz konusudur (Bell ve ark., 2004; Mills ve ark., 2011). 
 

2. KÜKÜRT DİOKSİT (SO2) 

Kükürt dioksit (SO2), kükürt oksitler (SOX) adı verilen yüksek oranda 

reaktif bir gaz grubundan troposferde en yaygın bulunandır. SO2 renksizdir, 

ancak gaz yeterince yüksek bir konsantrasyona eriştiğinde belirgin bir asit 

kokusuna ve tadına sahiptir. SO2 emisyonlarının en büyük kaynağı, enerji 

santrallerinde ve diğer endüstriyel tesislerde fosil yakıtların yakılmasıdır. 

Diğer SO2 kaynakları cevherden metal çıkarılması faaliyetleri ve yüksek 

kükürtlü yakıt kullanan raylı taşıma sistemleri, büyük gemiler ve iş 

makinalarıdır. 
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 SO2'ye maruz kalmak, özellikle astımı olan kişilerde solunum 

sistemini etkileyebilir. Çalışmalar, özellikle çocuklar, yaşlılar ve astım 

hastaları gibi risk altındaki popülasyonlarda kısa süreli maruziyetlerde acil 

servislere artan ziyaretler, solunum yolu hastalıkları nedeniyle hastaneye 

yatışlar mortalite arasında bağlantı olduğunu göstermektedir (Orellano ve ark., 

2021).  

SOx, atmosferdeki diğer bileşiklerle reaksiyona girerek sağlık 

üzerindeki etkileri fazlaca çalışılmış ve insan sağlığı açsısından en büyük 

çevresel risk faktörünü oluşturan PM2.5’in oluşmasına sebep olmaktadır. SO2 

atmosferde amonyak buharı ile reaksiyona girerek partikül madde olan 

amonyum sülfatı ((NH4)2SO4) oluşturmaktadır. SO2 atmosferde ayrıca su 

buharı ile birleşerek sülfürik asiti (H2SO4) oluşturup asit yağmurlarına sebep 

olurlar. 
 

3. AZOT OKSİTLER (NOX) 

Azot oksit (NOx) genel olarak NO ve NO2 gazlarının toplamına 

verilen isimdir. NO, hafif kokulu, renksiz, yanıcı bir gaz iken NO2, toksik 

ancak yanıcı olmayan koyu kırmızı-turuncu bir gazdır. NO ve NO2, yüksek 

sıcaklıktaki yanma sırasında oksijenin azot ile reaksiyona girmesi ile oluşur. 

Taşıtların egzoz gazları ve elektrik enerjisi üretim tesisleri kaynaklanan 

emisyonlar başlıca azot oksit kaynaklarını oluşturmaktadır. Egzoz gazında 

daha çok NO bulunmasına rağmen, NO atmosferde hızla oksitlenerek ikincil 

NO2’yi oluşturur. 

NOx maruziyeti solunum yollarını tahriş edebilir ve solunum 

hastalıklarına sebep olabilir. NOx direk sağlık etkilerinin yanında, sağlık 

etkileri açısından önemli iki kirletici olan ozon ve partikül madde oluşumuna 

da sebep olur. 

NOx’ın pek çok çevresel etkileri bulunmaktadır. NOx atmosferde 

uçucu organik bileşiklerle (UOB) birlikte ozon ve fotokimyasal sis 

oluşumundan sorumludur (Atkinson, 2000). Ayrıca atmosferde su buharı ile 

birleşerek nitrik asiti (HNO3) oluşturur. HNO3’te H2SO4 gibi asit yağmurlarına 

sebep olmaktadır. Oluşan bu asitler normalde 5,6 civarı olan yağmurun pH’ini 

kirlilik düzeyine göre 4-4,5 civarına düşürmektedir. Yağmur suyunun 

pH’indeki bu azalma su kaynaklarında asidifikasyona, asidik sulara toleransı 

az olan bitki ve hayvan türlerinin zarar görmesine veya tükenmesine, 
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topraktaki nutrientlerin çözünürlüklerini arttırarak topraktan yıkanmasına ve 

dolayı ile topraktaki nutrient miktarının azalmasına, materyallerde, binalarda 

ve tarihi kalıntılarda bozunmaya neden olabilir. NOx atmosferde amonyak ile 

reaksiyona girerek ikincil amonyum nitrat (NH4NO3) partikülünü oluştururlar.  
   

4. UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER (UOB) 

Uçucu organik bileşikler oda sıcaklığında buharlaşabilen, yüksek 

buhar basıncına sahip ve suda çözünürlüğü düşük olan organik bileşiklerdir. 

Bu tanıma karşılık gelen yüzlerce bileşik bulunduğu için geniş bir kategoridir. 

Bunlardan bazılarının kısa ve uzun dönem sağlık etkileri kanıtlanmış veya 

üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 

Uçucu organik bileşiklerin konsantrasyonları genel olarak iç 

ortamlarda dış ortamlardan daha yüksektir. İç ortam uçucu organik bileşik 

kaynakları boyalar, vernikler, temizlik, dezenfeksiyon ve kozmetik ürünleri, 

yapı malzemeleri, mobilyalar, sigara dumanı, fotokopi makinaları, 

yapıştırıcılar gibi pek çok ürünü içermektedir. Dış ortam uçucu organik 

bileşik kaynakları ise orman yangınları, katı atık depolama sahaları, solvent 

kullanan endüstrilerin yanında enerji kaynaklı petrol ve doğal gaz çıkarma 

alanları, petrokimya tesisleri, yakıt depoları (gaz sızıntısı), araba egzozları, 

fosil yakıtların yakılmasını içerir. 

Farklı uçucu organik bileşiklerin farklı sağlık etkileri bulunmaktadır 

ve bu etkiler yüksek derecede toksik olanlardan, bilinen sağlık etkisi 

olmayanlara kadar çeşitlilik gösterir. Topluca BTEX olarak adlandırılan 

benzen, toluen, etilbenzen ve ksilen toksik olarak bilinen uçucu karbon 

bileşiklerindendir ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından kansorejen olarak 

tanımlanmıştırlar. Başlıca BTEX kaynakları petrol ve ürünlerinin sızıntısı, 

egzoz, kömür ve biyokütle yakılmasını içerir. Düşük seviyelerde UOB'leri 

uzun süre solumak bazı kişilerin sağlık sorunları riskini artırabilir. Uçucu 

organik bileşiklerin sağlık etkileri, maruz kalınan uçucu organik bileşik türü, 

konsantrasyonu ve maruziyet süresine bağlıdır.  Astım hastaları ve solunum 

sıkıntısı olan kişiler bu kimyasallara karşı daha hassastırlar. Yüksek 

miktarlarda uçucu organik bileşiklere maruz kalmanın yaratabileceği başlıca 

akut ve kronik semptomlar Tablo 1’de verilmiştir.  

Uçucu organik bileşikler sağlık etkilerinin yanı sıra atmosferik kimya 

açısından da önemlidir. Uçucu organik bileşikler, NOx ile birlikte önemli bir 
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hava kirletici olan ozon oluşumundan sorumludur (Atkinson, 2000). Ayrıca 

uçucu organik bileşikler atmosferde okside olarak diğer bir önemli hava 

kirletici olan organik partikül madde oluşumuna sebep olmaktadır. 

Tablo 1: Uçucu organik bileşiklere maruz kalmanın sebep olabileceği başlıca akut ve 

kronik semptomlar (Anand ve ark., 2014) 

 

 

5. PARTİKÜL MADDE (PM) 

Havada katı veya sıvı partiküllerin bir süspansiyonu olarak bulunan 

partikül maddenin insan sağlığı, çevre ve iklim üzerinde önemli etkileri 

olduğundan dünya sistemi için kritiktir. Partiküllerinin çevresel ve sağlık 

üzerindeki etkilerini belirleyen en önemli parametreler boyutları, 

konsantrasyonları ve kimyasal bileşimleridir. 

Partikül maddeler, boyutlarına bağlı olarak iki ana moda ayrılır: çapı 

2,5 µm veya daha küçük olan ince partiküller (PM2,5) ve çapı 2,5 µm ve 10 

µm arasında olan kaba partiküller (PM10). 

Atmosferik PM2,5`e uzun süreli maruz kalma, 2019 yılında dünya 

çapında tahmini 4,1 milyon atfedilebilir ölümle insan sağlığı için en büyük 

çevresel risk faktörünü oluşturmuştur (McDuffie ve ark., 2021). Artan partikül 

madde seviyeleri, artan insan solunum yolu ve alerjik hastalık oranları ile 

güçlü bir şekilde ilişkilendirildiğinden, partikül madde insan sağlığında 

önemli bir rol oynamaktadır. Pek çok bilimsel çalışmada ince partiküllere 

uzun süreli maruz kalmanın, kardiyovasküler hastalıklar, akciğer kanseri ve 

erken ölüm ve morbidite ile ilişkili olduğu kanıtlanmıştır (Pope ve ark., 2002; 

Brook ve ark., 2010). 

Enerji kaynaklı partikül madde emisyonları birincil veya ikincil 

olabilmektedir. Yanma, genellikle birincil kaynaklı organik partikül 

maddeden sorumlu iken, yine çok büyük bir kısmı enerji kaynaklı olan SO2 ve 

NOx gibi öncü gazlar ikincil inorganik partikül madde kaynağıdır. Küresel 

Akut 

•Baş ağrısı 

•Baş dönmesi 

•Göz, burun ve boğaz tahrişi 

•Solunum şikayetleri 

•Alerjik cilt reaksiyonu 

 

Kronik 

•Merkezi sinir sistemi depresanı 

•Narkotik   olarak kullanımı 

•Kanser 

•Karaciğer ve böbreklerde hasar 
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olarak, konutlarda enerji kullanımı, sanayi ve elektrik üretimi PM2.5 

konsantrasyonlarının önde gelen kaynaklarıdır. Organik partikül maddenin 

%64`ü konut enerjisi kaynaklı iken ikincil inorganik partikül madde sanayi 

(%33) ve elektrik üretimi (%32) kaynaklıdır (Weagle ve ark., 2018).   

Partikül maddenin ayrıca olumsuz çevresel etkileri bulunmaktadır. 0,1 

ile 1,5 μm arasında çapa sahip partiküller, görünür ışınları yayarak görüş 

mesafesinde azalmaya neden olur. Partikül kirliliğine bağlı görüş mesafesi 

azalması hem kentsel hem de kırsal alanlar için sorun oluşturmaktadır 

Asidik partiküller toprakta bulunan besinlerin ve minerallerin 

çözünürlüğünü artırarak, besinlerin yağmur veya sulama ile yıkanması ile 

bitkiler için besin kullanılabilirliğini etkilenmektedir. Ayrıca, partikül madde 

yaprakların stomalarını tıkayarak bitkilerin fotosentez yapma yeteneklerini 

azaltabilir. 

Asidik partiküllerin göller ve akarsular üzerinde birikmesi, bu 

sistemlerin pH'ını düşürebilir ve bu da balık popülasyonunda azalmaya ve 

biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olabilir. 

Azot içeren partiküllerin su kaynaklarında birikmesi de su kütlelerinin 

ötrofikasyonuna neden olabilecek önemli bir faktördür. Su sisteminde artan 

alg üretimi anlamına gelen ötrofikasyon, sularda oksijenin tükenmesine de 

neden olabilir. 

Asidik partikülerin binalar, köprüler veya kültürel nesneler üzerinde 

birikmesi, mermer ve kireçtaşı gibi malzemelerin ve boyanın bozulmasına 

sebep olarak materyallere zarar verebilir. 

Partiküller, güneş radyasyonunu yansıtarak veya absorbe ederek 

Dünya iklimini de etkilemektedir. Ortaya çıkan radyoaktif etki, partiküllerin 

küresel iklim üzerindeki doğrudan etkisi yani direk etkisi olarak 

tanımlanmaktadır. Sülfat, nitrat ve organik karbon gibi aerosollerin güneş 

ışığını geri yansıtması çoğunlukla soğutma etkisine sahipken, siyah karbon 

gibi koyu renkli partiküller ısıtma etkisine sahiptir. Partiküller aynı zamanda 

bir nevi çekirdek görevi görerek bulut oluşumunda önemli rol oynarlar. Ancak 

partikül sayısı çok artarsa, bulutta bulunan çekirdek sayısı artacağından bulut 

içerisinde bulunan su damlacıklarının boyutu küçülür. Bu da bulutun yansıtma 

özelliğini de arttırmakla beraber bulutların ömrünün uzamasına ve yağmurun 

baskılanmasına sebep olabilir (Twomey, 1991).  Partiküllerin bulutlar 

üzerindeki bu etkileri, dolaylı iklim etkisi olarak kabul edilir.  
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6. OZON (O3) 

Atmosferdeki ozonun önemli bir bölümü stratosferde bulunmaktadır. 

Bu bölge ozon bakımından zengin ozon tabakasıdır.  Stratosferde bulunan 

ozon güneşten gelen zararlı UV radyasyonunu engellediği için, iyi ozon 

olarak da bilinmektedir. Troposferdeki ozon, toplam ozonun yalnızca yaklaşık 

%10'unu oluşturmaktadır. Bu katmandaki yüksek ozon seviyesinin ise insan 

sağlığı, hayvanlar ve bitkiler üzerinde olumsuz etkileri söz konusudur. Bu 

sebeple bu katmanda bulunan ozon kötü ozon olarak adlandırılır. Troposferde 

bulunan ozon (kötü ozon), güneş ışığı altında birincil kirleticiler olan azot 

oksit ve uçucu organik bileşiklerin etkileşimi sonucu oluşur. Bu sebeple 

ikincil bir kirleticidir. Ozon atmosfere direk olarak enerji kaynaklı olarak 

salınmasa da enerji kaynaklı kirleticiler olan uçucu organik bileşikler ve azot 

oksitler oluşumda rol oynadığı için enerji kaynaklı hava kirleticiler içeresinde 

yer verilmiştir. Bir bölgede biriken yüksek ozon konsantrasyonu aynı 

zamanda fotokimyasal sis dediğimiz görüş mesafesini düşüren hava olayında 

sebep vermektedir.  

Troposferik O3'ün, O3 düzeylerinin kışa göre yüksek olduğu yaz 

aylarındaki ölüm oranlarıyla ilişkili olduğu gösterilmiştir (Brunekreef & 

Holgate, 2002; Bell ve ark., 2004). O3 kaynaklı ölüm riski yaz aylarında ve 

yaş arttıkça artmaktadır. O3, özellikle hassas gruplar ve solunum rahatsızlığı 

olan bireyler üzerinde hem akut hem de kronik sağlık etkilerine sahip olabilir. 

Sağlık etkileri arasında akciğer fonksiyonunu azaltmak, akciğer dokularında 

iltihaplanma, boğaz tahrişi ve öksürük, göğüs ağrısı, astım atakları, solunum 

yolları enfeksiyonları yer almaktadır. Ozon maruziyeti solunum rahatsızlıkları 

sebebi ile hastane ve acil servis başvurularının artmasına ve okul 

devamsızlıklarına sebep olabilmektedir (Lin ve ark., 2008; Malig ve ark., 

2016). 

Ozonun aynı zamanda bitkiler üzerinde de olumsuz etkileri 

bulunmaktadır. Bitkiler yüksek konsantrasyonlarda ozona maruz kaldıklarında 

bitkilerde gözle görülebilir hasar, verimde azalma, fotosentez yapabilme 

yeteneğinde azalma, kök, tohum, meyve ve diğer bitki bileşenlerinin 

üretiminde azalmaya sebep olabilmektedir (Ainsworth ve ark., 2012; 

Emberson ve ark., 2018). 

Ozon, bakır, alüminyum, kauçuk, plastik, kumaş, boya ve mürekkep 

gibi çeşitli malzemelerde önemli hasarlara neden olabilir. Ozona maruz 
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kalmak, bu materyallerin hem kullanımı hem de estetik özelliklerini 

etkilemekte ve ömürlerini kısaltmaktadır. Bu da bakım ve değiştirme 

maliyetleri artırmakta ve ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. 
 

7. SONUÇ 

Hava kirliliğinin en önemli kaynağını, fosil yakıt kaynaklı enerji 

üretimi ve fosil yakıtların çıkarılması, taşınması ve depolanması sırasında 

oluşan kaçaklar oluşturmaktadır. Günümüzde, hava kirliliği insan sağlığı 

açısından en önemli çevresel risk faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bunun yanı sıra asit yağmurları, görüş mesafesinde azalma gibi çevresel 

sorunları da beraberinde getirmektedir. Büyük ölçüde enerji kaynaklı olan 

SOx ve NOx asit yağmurları toprak ve su kaynaklarının kalitesini de 

etkilemektedir. Hava kirleticilerin başlıca kaynağı olan enerji sistemleri aynı 

zamanda iklim değişikliğine sebep olan sera gazlarının da en önemli 

kaynağını oluşturmaktadır. Bu sebeple hava kirliliğini azaltmak için 

geliştirilen her türlü politika hayat kalitesini arttırılması, çevresel etkilerin ve 

sera gazı emisyonlarının azaltılması, hava kirletici kaynaklı hastalıkların, 

hastane başvurularının ve ölümlerin azalması, okul ve iş yeri devamsızlıkların 

azalması gibi pek çok faydayı da eş zamanlı olarak beraberinde getirecektir. 

Enerji verimliliği ve tasarrufunu arttıran politikalar benimsenmesi, 

yenilenebilir enerjinin enerji arzı içindeki payının arttırılması, fosil yakıtlı 

elektrik üretim santrallerinde emisyon kontrollerinin sıkılaştırılması, dizel 

araçlardan daha temiz alternatiflere yönelinmesi, elektrikli araç kullanımının 

teşvik edilmesi gibi önlemler enerji kaynaklı hava kirliliğini azaltmasında en 

önemli araçlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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GİRİŞ 

Artan insan nüfusu, teknolojik gelişmeler ve gelişen ekonomiler 

sonucunda enerji talebi her geçen gün artmaktadır. 2020 yılında COVID-19 

pandemisinin etkisiyle küresel enerji talebinde bir düşüş gözlense de artan 

trendin yeniden toparlandığı görülmektedir. Küresel enerji ihtiyacındaki bu 

artış ve büyük oranda fosil yakıt tüketimi kaynaklı olan küresel ısınmanın 

sonuçlarının yarattığı baskı, yenilenebilir enerjiye olan ihtiyacı arttırmaktadır. 

Yenilenebilir bir enerji kaynağı olan biyokütle enerjisi bu noktada ön plana 

çıkmaktadır. Ancak bazı araştırmacılar yoğun arazi kullanımı gerektiren 

orman ve tarım ürünleri temelli biyoenerji eldesinin üretim, hasat ve 

ulaşımdan kaynaklanan emisyonlar, gıda üretimi ve biyoçeşitliliğin azalması, 

iklim değişikliği sebeplerinden olan arazi kullanım değişikliği gibi olumsuz 

etkilerinden endişe duymaktadırlar (Fargione ve ark., 2008; Frank ve ark., 

2017; Searchinger ve ark., 2018). 

Buna karşılık evsel katı atık, atıksu arıtma çamuru, tarımsal atıklar 

gibi atıklardan biyokütle enerjisi eldesi, yenilenebilir kaynakların enerji 

üretimindeki payının artmasına ve fosil kaynakların çevresel etkilerinin 

azaltılmasına önemli katkı sağlayacaktır. Ayrıca toplam enerji arzında 

yenilenebilir enerjinin payının artması, enerji fiyatlarında dalgalanmalar 

yaşanan ve enerjinin politik bir silah olarak kullanıldığı bu dönemde özellikle 

enerjide dışa bağımlı olan ülkeler için avantaj sağlayacaktır.  

Kurutulmuş kentsel arıtma çamurunun yüksek organik içeriği ve 

nispeten yüksek kalorifik değeri, onu potansiyel bir biyokütle enerji kaynağı 

haline getirmektedir. Atıksu arıtma çamuru, evsel atıksu arıtma işleminin 

istenmeyen bir yan ürünüdür. Arıtma çamurunun bileşimi lokasyona, atıksu 

bileşimine, kullanılan atıksu arıtma yöntemine ve mevsime göre değişmekle 

birlikte, çamur bileşimi %50-%70 organik madde, %30-%50 mineraller, 

%3.4-%4.0 N, %0.5-%2.5 P ve diğer mikro besinlerden oluşmaktadır (Tyagi 

& Lo, 2013; Kacprzak ve ark., 2017). Arıtma çamuru aynı zamanda içerisinde 

pek çok tehlikeli kirleticiyi barındırmaktadır. Virüsler ve bakteriler gibi 

patojenler; ağır metaller; pestisitler, farmasötik kalıntılar, endokrin bozucular, 

polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH'ler), poliklorlu bifeniller (PCB'ler) 

gibi organik kirleticler bu kirleticlere örnek olarak verilebilir (Fijalkowski ve 

ark., 2017). 
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Arıtma çamurunun çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerini 

azaltmak için işlenerek bertaraf edilmesi zorunludur. Arıtma çamuru işleme 

ve bertarafının yatırım ve işletme maliyeti atıksu arıtma tesislerinin en büyük 

maliyet kalemlerinden birini oluşturmaktadır. Kompostlama, düzenli 

depolama ve okyanus deşarjı gibi geleneksel yöntemlerin kullanımı çevresel 

etkileri sebebiyle giderek azalmaktadır. Sonuç olarak, anaerobik çürütme gibi 

biyolojik ve yakma, piroliz, hidrotermal karbonizasyon, gazlaştırma ve yaş 

hava oksidasyonu gibi termokimyasal arıtma ve ön arıtma yöntemleri arıtma 

çamuru için umut verici bertaraf teknolojileri olarak öne çıkmaktadır (Li ve 

ark., 2017; Schnell ve ark., 2020). Bu biyolojik ve termal işlemler atık 

azaltma, organik kirleticilerin yok edilmesi ve sanitasyon gibi avantajlar 

sağlamaktadırlar. Bu sistemler tehlikeli bir atığın stabilizasyonu sağlamasının 

yanında, arıtma çamurundan yakıt üretilmesi veya enerji elde edilmesini 

sağladıkları için, döngüsel ekonomiye önemli ölçüde katkıda bulunur ve 

enerjiyi geri kazanarak fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltırlar. Şekil 1’de 

arıtma çamurundan enerji geri kazanımı sağlayan prosesler, elde edilen 

ürünler ve kullanım alanları verilmiştir. 

Şekil 1: Arıtma çamurundan enerji geri kazanım yöntemleri, elde edilen ürünler ve 

ürünlerin kullanım alanları 

Arıtma Çamuru Enerji Geri Kazanım Yöntemleri 

 
Anaerobik Çürütme 

• Ürünler: Biyogaz, anaerobik olarak bozunmuş çamur 

• Kullanım alanı: Isı ve elektrik enerjisi üretimi 

Piroliz 

• Ürünler: Biyokömür, biyo-yağ, CO2, CO, H2, CH4 ve diğer gazlar  

• Kullanım Alanı: Isı ve elektrik enerjisi üretimi, alternatif yakıt eldesi 

Gazlaştırma 

• Ürünler: Sentez gazı, biyokömür, katran 

• Kullanım Alanı: Isı ve elektrik enerjisi üretimi 

Hidrotermal Karbonizasyon 

• Ürünler: Hidrokok, biyo-yağ sıvı çözelti ve ağırlıklı olarak CO2 içeren gaz ürün 

• Kullanım Alanı: Isı ve elektrik enerjisi üretimi 

Yakma/Birlikte Yakma 

• Ürünler:Isı, kül, baca gazı 

• Kullanım Alanı: Isı ve elektrik enerjisi üretimi 

Yaş Hava Oksidasyonu 

• Ürünler: CO2,H2O, ısı 

• Isı geri kazanımı 
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1. ANAEROBİK ÇÜRÜTME 

Anaerobik çürütme, arıtma çamurunun işlenmesinde en çok kullanılan 

yöntemlerden bir tanesidir (Syed-Hassan ve ark., 2017). Bu proses çamur 

içerisine bulunan organik maddenin anaerobik ortamda mikroorganizmalar 

tarafından parçalanarak biyogaza (CH4, CO2 ve eser miktarda diğer gazlar) 

dönüştürülmesidir. Anaerobik çürütücüler 35-40 °C aralığındaki mezofilik 

sıcaklıkta veya 50-60 °C aralığında termofilik sıcaklıklarda işletilmektedir. 

Genel olarak mezofilik çürütme, düşük enerji ihtiyacı ve operasyon giderleri 

sebebiyle tercih edilmektedir. Anaerobik çürütme prosesinin aşamaları şekil 

2’de de özetlendiği gibi 4 aşamada gerçekleşmektedir: hidroliz, asidojenez, 

asedojenez ve metanojenez. Her bir aşama farklı bakteri grupları tarafından 

gerçekleşmektedir. Hidroliz aşamasında çamurun yapısında bulunan 

kompleks organik bileşikler: karbonhidrat, protein ve yağlar enzimler aracılığı 

ile hidrolize olur ve çözünebilir aminoasitler, yağ asitleri ve şeker molekülleri 

oluşur. Asidojenez aşamasında hidroliz aşamasında oluşan ürünlerin 

mikroorganizmalar tarafından metabolik olarak kullanması sonucu uçucu 

organik asitler, alkoller ve karbonik asit oluşur. Asedojenez aşamasında bir 

önceki aşamada oluşan uçucu asitler ve alkoller mikroorganizmalar tarafından 

proses edilerek asetik asit, H2 ve CO2’e dönüşür. Son aşama olan metanojonez 

aşamasında ise iki farklı grup bakteri, biri asetik asiti diğeri ise H2 ve CO2’yi 

kullanarak biyogaz (CH4, CO2) oluşturur.  Arıtma çamurundan elde edilen 

biyogaz büyük oranda %60-%70 CH4 ,%30-%40 CO2  ve eser miktarda N2, 

H2S ve su buharından oluşmaktadır (Tyagi & Lo, 2013). Elde edilen biyogaz 

ısı ve/veya elektrik üretimi için kullanılabilir.  

Biyogaza ek olarak anaerobik çürütme sistemlerinde önemli miktarda 

çürüme ürünü çamur oluşmaktadır. Anaerobik bakterilerinden oluşan bu 

çamurda yeni bir biyokütle kaynağıdır ancak bu biyokütle biyolojik olarak 

bozunmaya dirençlidir. Bu sebeple anaerobik çürütme sistemleri, piroliz, 

gazlaştırma veya yakma gibi termokimyasal teknolojilerle birlikte kullanılarak 

enerji geri kazanımı daha da arttırılabilir (Cao & Pawłowski, 2012; Bora ve 

ark., 2020). 
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Şekil 2: Anaerobik çürütme proses aşamaları 

2. PİROLİZ 

Piroliz, oksijensiz ortamda organik maddelerin 300-700 °C arasındaki 

sıcaklıklarda termokimyasal olarak bozunması işlemidir. Arıtma çamurunun 

pirolizi genellikle 500 °C’de gerçekleştirilmektedir (Đurđević ve ark., 2022). 

Piroliz prosesi aşamaları, dehidrasyon, depolimerizasyon, izomerizasyon, 

aromatizasyon, dekarboksilasyon ve kok oluşumunu içermektedir. 

Biyokütlenin pirolizi sonucu katı fazda biyokok, sıvı fazda biyoyağ ve gaz 

ürünler elde edilmektedir. Piroliz, ısıtma hızı ve alıkonma sürelerine göre: 

yavaş piroliz, hızlı piroliz ve flaş proliz olmak üzere 3 farklı şekilde 

gerçekleşebilir. Tercih edilen yöntem elde edilmek istenen ürüne göre 

değişmektedir. Düşük ısıtma hızı ve uzun alıkonma süresine sahip, 

karbonizasyon olarak da adlandırılan yavaş piroliz biyokok üretimini 

maksimize ederken, hızlı ısıtma hızı ve kısa alıkonma sürelerine sahip hızlı ve 

flaş piroliz biyoyağ oluşumunu maksimize etmektedir.  

Kuru biyokütlenin hızlı ve flaş pirolizi ile sırası ile %50-%70 ve %75-

%80 verimle biyoyağ elde etmek mümkündür (Kan ve ark., 2016). Biyoyağın 

bileşimi kullanılan biyokütle ve priolizin operasyon koşullarını bağlı olmakla 

birlikte genellikle yüksek miktarda su (ağırlık olarak %15-%30), asitler, 

alkoller, ketonlar, aldehitler, fenoller, eterler, esterler, şekerler, furanlar, 

alkenler, azot bileşikleri, çeşitli oksijenatlar ve katı partiküllerden oluşur (Kan 

ve ark., 2016). Gaz oluşumu maksimize edilmek istenirse katalitik piroliz 

prosesleri tercih edilir. Biyokütlenin pirolizi sonucu oluşan gazlar CO2, CO, 

H2, CH4, C2H6, C2H4 gibi düşük karbonlu hidrokarbonlar ve düşük miktarda 

NOx, SOx, NH3 gazlarından oluşmaktadır. Sentez gazı veya hidrojence zengin 

gaz elde etmek için yüksek sıcaklık veya katalizörlerden faydalanılabilir 

• Organik madde 

• Karbonhidrat 

• Protein  

• Yağ 

Hidroliz 

• Aminoasitler 

• Şeker 

• Yağ asitleri 

Asidojenez 
• Uçucu asitler 

• Alkoller 

• Karbonik asit 

Asedojenez 

• Asetik asit 

• Hidrojen 

• CO2 

Metanojenez 
• CH4  

• CO2 
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(Valin ve ark., 2009). Ayrıca nem oranı yüksek biokütlenin pirolizi daha 

yüksek H2 verimi ile sonuçlanacaktır. Piroliz ürünleri yakıt olarak kullanılarak 

ısı veya elektrik enerjisi elde edilebilir. Piroliz sonucu elde edilen biyokok 

sahip olduğu yüzey özellikleri sebebi ile özellikle kimyasal olarak aktive 

edildikten sonra kirleticilerin gideriminde adsorban malzeme olarak da 

kullanılabilir (Zhang ve ark., 2019). 

3. GAZLAŞTIRMA 

 Gazlaştırma pirolize göre daha yüksek sıcaklıklarda (T ˃700 °C, 

genellikle 1000 °C civarında) biyokütlenin kısmi oksidasyondur (Tyagi & Lo, 

2013; Bora ve ark., 2020). Atık çamurun gazlaştırmasında genellikle hava 

atmosferinde gerçekleşmekle beraber, buhar, hava-buhar, buhar-CO2, buhar-

O2 ve CO2 kullanımı da söz konusudur (Syed-Hassan ve ark., 2017). 

Gazlaştırma prosesi dört aşamada gerçekleşmektedir: nemin uzaklaşması, 

piroliz/devolatizasyon, oksidasyon ve gazlaştırma. İlk aşamada çamurun 

ihtiva ettiği nem uzaklaşır (70-200 °C). Piroliz/devolatizasyon aşamasında 

(350-600 °C) çamurun termal bozunması gerçekleşir. Oksidasyon aşamasında 

piroliz aşamasında oluşan uçucular ve kok okside olur ve sıcaklık 1100 

°C’lere ulaşır. Son gazlaştırma aşamasında da kok gaz ürünlere dönüşür.  

Gazlaştırma sonucunda sentez gazı olarak da adlandırılan ağırlıklı olarak CO 

ve H2 ayrıca CH4 ve CO2 içeren gaz karışımı ürün oluşmaktadır (Syed-Hassan 

ve ark., 2017). Sentez gazı gaz tirbünlerinde veya kombine ısı-güç 

sistemlerinde kullanılabilmektedir. Gazlaştırma sistemlerinde gaz ürünlerin 

yanı sıra biyokömür ve katranda oluşmaktadır. 

4. HİDROTERMAL KARBNİZASYON 

Hidrotermal karbonizasyon nem içeriği yüksek arıtma çamurları da 

dâhil olmak üzere farklı türlerde biyokütlenin ön arıtımında kullanılmaktadır. 

Hidrotermal karbonizasyon biyokütlenin sulu ortamda 180-280 °C 

sıcaklıklarda ve 1.2–2.5MPa basınç altında değerli ürünlere dönüşümünü 

sağlayan termokimyasal bir prosestir (Wu ve ark., 2017). Diğer 

termokimyasal metotlarla karşılaştırıldığında avantajları, nispeten düşük 

çalışma sıcaklığı dolaysı ile daha az enerji gereksinimi ve yüksek dönüşüm 

verimlerine sahip olmasıdır.  Hidrotermal karbonizasyon prosesi aşamaları 

hidroliz, yoğuşma, dekarboksilasyon ve dehidrasyon reaksiyonlarından 
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oluşmaktadır. Proses sonucunda üç farklı ürün elde edilmektedir: hidrokok 

(katı ürün), sulu çözelti (şekerler, asetik asit ve diğer organik asitler içeren sıvı 

ürün) ve ağırlıklı olarak CO2 içeren gaz ürün (Tasca ve ark., 2019).  

Hidrotermal karbonizasyonun başlıca avantajları, susuzlaştırma 

sağlaması, atık hacmini azaltması ve atığın ısıl değerini artırmasıdır (Zhao ve 

ark., 2014a). Hidrotermal karbonizasyon sonucu elde edilen hidrokokun 

karakterizasyonunu ve verimini kullanılan etkileyen faktörler biyokütlenin 

kompozisyonu, nem içeriği, sıcaklık, alıkonma süresi ve ısıtma hızı ve 

katalizör kullanımıdır (Wang ve ark., 2019). Atıksu arıtma çamuru da dahil 

farklı biyokütlelerin hidrotermal karbonizasyonu sonucu elde edilen 

hidrokokun yakıt ve adsorban olarak kullanılabilirliği pek çok araştırmacı 

tarafından çalışılmıştır (Liu ve ark., 2013; Zhao ve ark., 2014a; Zhao ve ark., 

2014b; Mau & Gross, 2018). Hidrotermal karbonizasyon sonucu elde edilen 

hidrokok kömür veya farklı biyokütleler ile yakılarak değerlendirilebilir. 

Ayrıca hidrotermal karbonizasyon sonucu elde edilen sıvı ürün anaerobik 

çürüme prosesinde hammadde olarak kullanılarak enerji geri kazanımı 

arttırılabilir (Gaur ve ark., 2020). 

5. YAKMA/BİRLİKTE YAKMA 

 Atık çamurun yakılması çamur içindeki karbonlu maddelerin yüksek 

sıcaklıkta hava fazlalığı ile oksidasyonu sonucu CO2, H2O, diğer atık gazlar ve 

külün yanı sıra ısı üretilmesi işlemidir. Çamurun yanması altı aşamada 

gerçekleşir: nemin uzaklaşması, uçucuların oluşması, uçucuların yanması, 

külün ergimesi, sabit karbonun yanması ve külün aglomerasyonu (Syed-

Hassan ve ark., 2017).  

Atık çamurun yakılması atık miktarını (%85’e kadar) ve koku 

problemini azaltmanın yanı sıra organik kirleticileri ve patojenleri yok eder 

(Đurđević ve ark., 2022). Arıtma çamurunun yakılması, aynı zamanda 

çamurun nispeten yüksek enerji içeriğini ısı enerjisine veya elektriğe 

dönüştürülmesini sağlar. 

 Atık çamurun yakılmasının en büyük dezavantajı toksik elementlerde 

içerebilen kül oluşumudur ve bu külün düzenli depolanmaya gönderilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca yanma sırasında pek çok hava kirletici (CO2, CO, NOx, 

SO2, uçucu organik bileşikler, partikül madde gibi) ortaya çıkmaktadır ve bu 

kirleticilerden emisyonu sınırlandırılanların yönetmeliklere uygun olarak 
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azaltılması yakma sistemlerinin maliyetlerini ciddi derecede arttırmaktadır. 

Atık çamurun yakılmasının diğer bir dezavantajı da atık çamurun yüksek nem 

içeriğinin kurutma için gerekli enerji maliyetlerini arttırmasıdır. Atık çamurun 

tek başına yakılmasının yanı sıra kömür ile yakılması da alternatifler arasında 

yer almaktadır. Ancak birlikte yakma, çamurun yüksek azot içeriği sebebiyle 

NOx, eser elementler ve dioksin emisyonlarında artışa sebep olabilir. 

Literatürde atık çamur ve kömürün birlikte yakmanın, her iki yakıtın tek 

yanmasından daha verimli olduğunu rapor eden çalışmalar da bulunmaktadır 

(Chen ve ark., 2017).   

6. YAŞ HAVA OKSİDASYONU 

 Yaş hava oksidasyonu atık çamurun oksijen varlığında 150-330 °C 

sıcaklıkta ve 6-20 MPa basınç altında kimyasal olarak oksidasyon prosesidir 

(Tyagi & Lo, 2013). Oksidasyon işlemi hidroksil ve peroksit radikalleri 

oluşturarak kompleks organik bileşikleri düşük moleküler ağırlıklı karbon 

bileşiklerine dönüştürür. Yaş hava oksidasyonu biyokütlenin %99’unu CO2 ve 

H2O ve tehlikeli olmayan yan ürünlere dönüşür. Prosesin en önemli 

avantajları nem içeriği yüksek biyokütlelerle çalışılabiliyor olması ve NOx, 

SO2, dioksinler furanlar ve uçucu kül gibi zararlı hava kirleticilerin 

oluşmamasıdır (Mulchandani & Westerhoff, 2016). Yaş hava oksidasyonu ile 

açığa çıkan ısı, ısı değiştiriciler kullanılarak geri kazanılabilir. 

7.SONUÇ 

Nüfus artışı ve gelişen hayat standartları sürekli olarak artan bir atıksu 

ve dolayısıyla da atıksu arıtma prosesinin bir yan ürünü olan atıksu arıtma 

çamuru problemini yaratmaktadır. Arıtma çamuru içerdiği patojenler, organik 

kirleticiler, ağır metaller ve koku problemi sebebiyle işlenerek bertaraf 

edilmesi gerekmektedir. Atıksu arıtma çamurunun işlenmesi ve bertarafı 

atıksu arıtma tesislerinin en büyük gider kalemini oluşturmaktadır. 

Günümüzde arıtma çamurunun içerdiği kirleticiler ve çevresel etkileri 

konusunda yapılan çalışmalar ve artan çevre bilinci atıksu arıtma çamurunun 

geleneksel bertaraf yöntemleri olan kompostlama veya okyanus deşarjı ile 

bertaraf edilmesini problemli hale getirmektedir. Bu durum atıksu çamurunun 

termokimyasal ve biyokimyasal yöntemlerle işlenmesini ön plana 

çıkarmaktadır. Bu çalışmada atıksu arıtma çamurunda atık azaltımı, atık 
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stabilizasyonu ve enerji geri kazanımı sağlayan anaerobik çürütme, 

yakma/birlikte yakma, piroliz, hidrotermal karbonizasyon, gazlaştırma ve yaş 

hava oksidasyonu gibi biyokimyasal ve termokimyasal prosesler tanıtılmış ve 

elde edilen ürünler, yan ürünler, proseslerin avantajları ve dezavantajları ile 

ele alınmıştır. Bu yöntemler kullanılarak arıtma çamurundan enerji, yakıt ve 

değerli kimyasal geri kazanımı sürdürülebilirliğe ve döngüsel ekonomiye 

katkı sağlamaktadır.  
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1. GĠRĠġ 

Perakende mağazaları küçük işletmelerden başlayarak büyük 

işletmelere doğru gider. Alışveriş merkezleri, süpermarketler, giyim butikleri, 

bakkallar, araba galerileri, kitapçılar, oyuncakçılar, pastaneler, kuyumcular, 

belirli bir yerde mal satan her şey bir perakende mağazası olabilir. Bir 

mağaza, son kullanıcıya geniş ürün yelpazesini tek bir çatı altında sunan bir 

kurulumdur. 1900'lerde, yerel köşe mağazaları perakendeye hâkim oldu 

(Leibowitz, 2013). İnsanlar temel ihtiyaçlarını bu köşe mağazalarından 

karşılıyorlardı. Büyük yerleşimlerde bu köşe mağazaları daha yaygındı. 1900-

1940 yıları arasında otomobilin ön planda çıktığı dönemde perakendecilik, 

yerel köşe mağazalarından genel tüccarlara ve mağazalara taşındı. 1950 -

1970'ler nüfus patlaması ve banliyölerin patlaması açık hava alışveriş 

merkezlerine ve kitlesel perakendecilere yol açtı (Mucan, 2009). Bu, gerçek 

alışveriş merkezlerinin ve TV reklamının en parlak dönemiydi. 1970'lerden 

90'lara kadar, büyük mağazalar sahneye çıktı. Bu mağazalar küçük yerel 

tüccarların çoğunu işsiz bıraktı. 1990 – 2013 yılları arasında e-ticaretin ortaya 

çıkışı perakende dünyasını temelinden sarstı. 

Bir mağazada, tüketiciler alışveriş yapmak istedikleri hemen hemen 

tüm ürünleri yalnızca bir yerden alabilirler. Büyük mağazalar tüketicilere 

geniş bir seçenek yelpazesi sunmakta ve böylece tüm alışveriş ihtiyaçlarını 

karşılamaktadır. Mağaza ve perakendecilik tarihsel gelişimi Şekil 1’de 

özetlenmiştir. Perakende üzerindeki etki ürün ve fiyatlandırma, mağaza 

deneyimi ve pazarlama yaklaşımı tarafından yönlendirilir. Temel perakende 

yapı taşları ve etkileri tablo 1’ gösterilmiştir. 

 
ġekil 1: Perakende ve Mağazacılığın Kısa Tarihi (Zanatti,2018) 
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Tablo 1: Perakende Temel Yapı Taşları 

 
Ürün ve 

fiyatlandırma 
 Standart ürünler 

 Soğutma 

 Kitlesel 

pazar 

ürünleri 

 Metalaştırma 

 Özel marka 

 Petrol krizleri 

 Değerin yeni 

tanımı 

 Kitle 

özelleştirme 

Mağaza 

deneyimi 
 Alışveriş Sepeti 

 Self servis 

 Banliyö 

 Otomobil 

 Tek noktadan 

alışveriş 

 Hizmetler 

 Çevrimiçi/sanal 

Pazarlama 

yaklaşımı 
 Basılı reklam 

 Radyo 

reklamları 

 TV 

reklamları 

 Moda 

 Küresel mega 

markalar 

 Her gün düşük 

fiyatlar 

Çevrimiçi 

kişiselleştirmeye 

giriş 

 

Perakende mağazacılık ürün pazarlamasında (Ersöz, 2015) birçok etken 

var olsa da bu çalışmada doğru aydınlatma tasarımının üzerinde durulacaktır. 

Bilgisayar destekli aydınlatma tasarımının mağaza aydınlatma uygulamaları 

hakkında detaylı bilgiler verilerek örnek uygulamalar gösterilecektir. Ayrıca 

perakende mağazalarının neden aydınlatmaya ihtiyaç duyduğunu 

açıklanacaktır. 

2.PERAKENDE MAĞAZALARINDA AYDINLATMANIN 

ĠġLEVLERĠ 

İş uzmanlarına göre, bir perakende mağazanın temel amacı mal 

satmaktır (Beck ve Rygl, 2015). Bu çalışmadaki amaç aydınlatma tasarımının 

bu sürece nasıl katkı sağladığını göstermektir. Aslında tüm mağazaların nihai 

hedefi mal satmaktır. Müşterileri mağazaya girmeye çekmekten, ürünleri 

ellerinde hissetmeye, kasada satışı tamamlamaya kadar aydınlatma kesinlikle 

çok yardımcı olacaktır. Perakende mağazalarında aydınlatmanın temel 

işlevinden veya rollerinden bahseden birçok çalışma Park ve Farr (2007), 

Schielke ve Leudesdorff (2015), Areni ve Kim (1994) tarafından yapılmıştır. 

Detaylı bilgiler için ilgili çalışmalar incelenebilir. Perakende aydınlatmanın 

dört temel işlevleri şunlardır: müşterileri çekme, müşterileri yönlendirme, 

ürünleri sergileme ve görev aydınlatması. 
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2.1. MüĢterileri Çekme 

Müşteri çekme girişten, vitrinden ve vurgulanan öğelerden yapılabilir. 

Aydınlatma, insanların dikkatini çekmek için en güçlü araçlardan biridir. Işık, 

bu dünyada gördüğünüz tüm güzel şeylerin gizli kahramanıdır. Renkleri, şekli 

ve hatta hareketi zenginleştiren gizli bileşenidir. 

Giriş ve vitrinler, bir perakende mağazasının bu önemli ilk izlenimini 

yaratmak için kritik olan ana alanlardır. Aydınlatma tasarımı, mağazanın 

içinde ne olduğu hakkında doğru mesajı iletmelidir. Mağaza girişinin mimari 

özelliklerini tamamlamalı ve farklı durumlar için en iyi aydınlatma ortamını 

sağlamalıdır. 

2.2. MüĢterileri Yönlendirme 

Aydınlatma, müşterileri perakende mağazasının içinde düzgün bir 

şekilde sürekliliği sağlamak için başarılı bir şekilde yönlendirebilir. Mağaza 

içindeki soyunma odaları ve kasaların yerlerini bulmak müşteriler için kolay 

olmalıdır. Bu güvenlik ve rehberlik genellikle genel aydınlatma ile 

sağlanacaktır. Soyunma odaları ve kasa için özel ışıklı tabela bu alanlara 

vurgu katacaktır. Bu özel işlev için, genel aydınlatma için 300 lüks 

aydınlatma standardı sağlanmalıdır. Müşterilere rehberlik etmek, aydınlatma 

homojenliği veya daha iyi aydınlatma düzeyi gerektirir. Perakende 

mağazalarının genel aydınlatmalarında orta düzeyde olsa bile, müşterileri 

sadece aydınlatmayla değil, başka yollarla (tabelalar gibi) doğru şekilde 

yönlendirilebilir. 

2.3. Ürünleri Sergileme 

Doğru renksel geriverim ve dokuyu vermek, müşterinin ürünü doğru bir 

şekilde değerlendirmesine yardımcı olur. Müşteriler ürünün kumaşını, rengini, 

dokusunu ve diğer ayrıntılarını ne kadar çok beğenirse, satın alma olasılıkları 

o kadar yüksek olur.  Bu sadece satış alanında değil, en önemlisi soyunma 

odasında da geçerlidir. Müşteriler aynaya baktıklarında iyi görünmelidir. Cilt 

tonunu ve kumaşları iyileştiren doğru renksel geriverim sağlamak, müşterinin 

satın alma konusundaki duygusal dürtüsünü artıracaktır. Örneğin soyunma 

odalarını heyecanlandıran sadece aynanın konumu değil, aynı zamanda 

aydınlatmadır. 
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2.4. Görev Aydınlatması  

Görev ışıklandırmasının sağlanması, müşterilerin fiyat etiketlerini ve 

etiketlerini okumalarına yardımcı olmak ve müşterilerin işlemlerini 

kolaylaştırmak içindir. Bu kasiyer alanında çok önemlidir. İyi bir aydınlatma 

sağlanması ödeme işlemlerindeki hataları da azaltacaktır. Kasiyer alanındaki 

bu görev aydınlatması, alanı tanımlamaya yardımcı olacak ve müşteriler için 

bulmayı kolaylaştıracaktır. Dolayısıyla bu ışık kaynağı hem dekoratif hem de 

işlevsel olabilir.  

Özetlemek gerekirse, perakende aydınlatmanın temel işlevi: müşterileri 

çekmek, onlara rehberlik etmek, ürünleri dürüstçe sergilemek ve satış 

personeli için yeterli ışık sağlamaktır. 

3.PERAKENDE AYDINLATMA TASARIM STANDARDI 

Yerel standartlar veya bölgesel standartların yanı sıra, bugün 

aydınlatma dünyamıza hâkim olan iki ana standart, ABD ve Avrupa 

Birliği'nden gelen standartlardır. Yapmamız gereken bu iki standardı da 

incelemek ve müşterinin gereksinimlerine göre uygulamak. Bu ikisi standart 

ne derse desin, nihai karar hala tasarımcının ve tasarımı yapılacak şirketin 

fikirlerine göre verilmektedir. Müşterilerin güvenliğini ve emniyetini ve tabii 

ki alışveriş merkezinin veya binanın maksimum yük gereksinimini içeren 

temel gereksinimleri takip ettiğimiz sürece, istediğimiz tasarımı yapabiliriz. 

Perakende aydınlatma tasarımı standartları için bazı standartlar aşağıda 

verilmiştir.  

 Gelişmiş Aydınlatma Yönergeleri (ALG) www.algonline.org 

 Aydınlatma için SLL Kodu (CIBSE) www.cibse.org 

 Aydınlatma El Kitabı (IESNA) www.ies.org 

4.PERAKENDE MAĞAZA AYDINLATMA 

TASARIMINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR 

Bir aydınlatma tasarımcısı, armatür seçmeye ve aydınlatma tasarımını 

hesaplamaya başlamadan önce, aydınlatma tasarımındaki sınırlamalar, 

gereksinimler, aydınlatma kavramları ve temel hususlar hakkında bilgi sahibi 

olmalıdır. Tasarıma başlamak için gerekli diğer önemli bilgiler şöyledir: 

marka veya tema, ışık kaynakları, sürdürülebilirlik, mimari tasarım. 

Aydınlatma tasarımı üzerinde çalışmaya başlamadan önce tüm bu 

bilgilerin alınması önemlidir. Çünkü bu bilgi ile revizyonları, hataları 



 
 37 

azaltacak ve ana aydınlatma tasarım hedefini tamamlamayı sağlayacaktır. 

Bazı perakende mağazaları, özellikle büyük markalar, bir aydınlatma 

tasarımcısına teslim edilmeden önce tasarım kriterlerini belirler. Aydınlatma 

tasarımcısının yapabileceği, hesaplamaları yapmak ve belirli alanlar için 

standart gereksinimleri elde etmektir. Temel aydınlatma tasarımı 

değerlendirmeleri olmadan tasarımcı, proje tesliminde gecikmelere neden 

olacak farklı sorunlarla karşılaşabilir. Bu nedenle, başlamadan önce bu temel 

bilgilerin edinilmesi, hızlı, verimli ve doğru aydınlatma tasarımı ile 

sonuçlanacaktır. 

4.1. Marka veya Tema 

Bir perakende mağazasının aydınlatmasını tasarlamak bir insanı 

giydirmeye benzer. Önce karakterinin ne olduğunu, genellikle ne yaptığını, 

kişiliğinin nasıl olduğunu anlamalıyız. Perakende mağazanın markasını veya 

temasını bilmek ana düşüncedir. Bu dükkân yaşlılar için mi, gençler için mi 

yoksa kurumsal kişiler için mi? Markalaşmanın gücü, her şirketin iyi korunan 

kimliğidir. Marka adı, ürüne güvenilirlik veren ve kalite güvencesi sağlayan 

en değerli varlıktır. Markalı bir ürün satın aldığımızda kalitesini hissederiz bu 

durum duygularımızı artırır ve bununla gurur duyarız. Aydınlatma tasarımı 

yaparken, bu perakende markalarının ürünleri ve isimleri hakkında ne 

düşündüklerini anlamalıyız. Aydınlatma tasarımı, müşterilerine yansıtmak 

istediklerini iletmelidir. Tasarımın ilk aşamasında, aydınlatmanın nasıl olması 

gerektiği belirlenir. Büyük markaların aydınlatma düzenlerinin çoğu, 

ayrıntılara çok dikkat edilmektedir.   Şekil 2’de ünlü perakende markalarının 

aydınlatma efektinin örnek görselleri bulunmaktadır.  

 

       
ġekil 2: Ünlü Mağaza Aydınlatma Örnekleri 

4.2. IĢık Kaynakları 

Markanın iletmek istediği aydınlatma etkisini belirledikten sonra, bir 
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sonraki tasarım aşaması ışık kaynağı türünü belirlemektir. Bazı perakende 

mağazaları net bir beyaz ışığı tercih ederken, diğerleri rahat, sıcak bir ışık 

seçer. Işık kaynağının hem gün ışığını hem de yapay ışığı içerdiğini 

unutmayın. Bazı perakende mağazaları alışveriş merkezinin veya ticari 

binanın dışındadır. Gün ışığı bu perakende mağazalarının avantaj ve 

dezavantajlarından biridir. Gündüz, bu iki ışık kaynağının kombinasyonu 

düzgün bir şekilde karışmayabilir. Güneş ışığı, ürünlere iyi bir renksel 

geriverim sağlayacak olsa da vitrinde yüksek parlama ve istenmeyen ısı 

oluşturabilir. Gün ışığından maksimum düzeyde yararlanmak ve enerji 

kullanımını azaltmaya yardımcı olmak için bu alan için aydınlatma kontrolleri 

veya sensörler bir zorunluluktur. 

Işık kaynağı olarak birçok tercih bulunmaktadır. LED veya geleneksel 

lamba kullanmayı tercih edip etmediğini müşteri bilgi dahilinde olmalıdır. 

Günümüzde aydınlatma üreticilerinin çoğu ürünlerinde LED kullanmaktadır. 

Lamba teknolojimiz, verimliliği nedeniyle artık LED'e doğru gitmektedir. 

Ancak yine de bazı perakende mağazaları halojen veya metal halide etkisini 

tercih edebiliyor. Tasarıma başlamadan önce ne tür bir lamba kullanılması 

gerekliliğini belirlememiz gereklidir. Şekil 3’de bazı lamba türleri 

görülmektedir. 

 
ġekil 3: Lamba Türleri 

Lamba ve duy bir araya gelerek armatür oluşturmaktadır. 

Armatürünüzün lamba kodlarını üretici firmalara göre değişir. Örneğin, Thorn 

Lighting SAP Kodu 96642625 — CHAL PRO LED2400-930 HFIX RMB 

W6'da, LED2400-930 kodu şu anlama gelir: lamba 2400 lümen, 90 CRI ve 
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3000K CCT ile LED'dir. Kodun geri kalanı armatür adı, balast ve malzemeler 

veya reflektördür. Bazen IP derecelendirmesi de koda dahil edilir.  

Lambanın tipinin yanı sıra, bir sonraki göreviniz ne tür bir armatür 

kullanılacağını belirlemektir. Ray lambaları, perakende mağazaları için 

yaygın aydınlatma armatürleridir. Sadece farklı ışınlar vermekle kalmaz, aynı 

zamanda konum ve yön ayarlama konusunda da esnektirler. Mobilyaların yeri 

veya yönü değişse bile ürünleri kolayca vurgulayabilirsiniz. Şekil 4’de farklı 

tipteki tavan armatürlerin ve bunların ışık efektlerinin bir görüntüsü 

sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ġekil 4: Tavan armatür çeşitlerine örnekler 

4.3. Sürdürülebilirlik 

Aşağıda, sürdürülebilir aydınlatma tasarım çözümlerinin bazı faktörleri 

yer almaktadır: 

1. Aydınlatma kontrolü (Küçük ve Ekren, 2021) – gün ışığının mevcut 

olduğu mağaza içinde ışık sahneleri oluştururken, aydınlatma 

kontrolleri sürdürülebilir bir tasarım elde etmek için kesinlikle faydalı 

olacaktır. Aydınlatma kontrolü enerji kullanımını azaltacaktır. 

Soyunma odalarının kimse kullanmadığı zamanlarda aydınlatılmasına 

gerek yoktur. Aydınlatma kontrolü kullanımı ile ışık ancak doğru 

miktarda, doğru yerde ve doğru zamanda verilecektir. 

2. Bakım – verimli lambalar ve armatürler kullanmak hem bakım için 

harcanan süreyi hem de lambaların değiştirilme sıklığını azaltacaktır. 

Bu, düşük bakım maliyetleri nedeniyle perakende mağaza sahibi için 

faydalı olacaktır. 

3. Lamba ve armatür imhası – çevremiz (havamız ve suyumuz dahil) 
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çöpler tarafından mahvediliyor. Çevremizi korumak için uygun lamba 

ve armatür imhası şarttır. Bu konu ile ilgili detaylı çalışma  Dalrymple 

ve arkadaşları (2007), Konstantoglou ve Tsangrassoulis  (2016) 

tarafından yapılmıştır inceleyebilirsiniz. 

4.4. Mimari tasarım 

Perakende marka yapılır, lamba ve armatür tipine karar verilir ve 

sürdürülebilirlik seçenekleri değerlendirilir. Kontrol etmeniz gereken son şey, 

mobilya düzeni, tavan düzeni ve kullanılan malzemeleri içeren mimari 

tasarımdır. Bu özellikler, aydınlatma tasarımı sonuçlarını büyük ölçüde 

etkileyecektir. 

Müşteriden tüm çizimleri aldıktan sonra, aydınlatma tasarımı üzerinde 

çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki başlıklar kontrol edilmelidir.  

1. Mobilya düzeni – perakende aydınlatması görsellere ihtiyaç duyar. 

Işığı gondol veya varsa raflara kolayca odaklanabiliriz. Bu 

nesnelerde üretilen sözde renklere bakarak da ışık seviyesini 

değerlendirebiliriz. Bir perakende projesinde hesaplamaları 

yapmak, ofis veya depo gibi diğer iç mekân aydınlatma 

uygulamalarından tamamen farklıdır. İyi bir genel aydınlatma 

homojenliği veya lüks seviyesi üretmeniz gerekmez. Perakende 

aydınlatma tasarımının markanın iletmek istediği aydınlatma 

etkisine bağlı olduğunu unutmayalım. Bu nedenle 

hesaplamalarınıza nesneler koymak, tasarımınızın iyi mi yoksa kötü 

mü olduğu konusunda size daha iyi bir fikir verir. 

 

 

ġekil 5: Örnek perakende mobilya düzeni 
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ġekil 6: Dialüx Evo programında mobilya düzeni 

Dialüx programında birçok 3D nesneleri mevcuttur. Eğer nesneleri 

kendiniz oluşturmak istemiyorsanız, internetten ücretsiz olarak 

indirebilirsiniz. Bu konuda internet ortamında birçok ücretsiz site mevcuttur. 

Dialüx programı tasarımı bittikten sonra şekil 7’de görüldüğü gibi nesne 

üzerindeki ışık renkleri hakkında bilgi verir. 

 
ġekil 7: Mobilya üzerindeki sözde renkler (ROCO, 2022) 

2. Tavan Düzeni – bir sonraki bakmanız gereken şey tavan düzenidir. 

Burada, armatürlerinizi engelleyebilecek yüksekliği, kanalları, 

rayları ve diğer yardımcı programların konumlarını kontrol 

etmeliyiz. 

3. Kullanılan malzemeler – Dialux evo'da varsayılan yansıtma 

faktörleri vardır, bunlar: 70, 50 ve 20 (tavan için 70, duvarlar için 

50 ve zemin için 20). Bu değerler değiştiğinde, aydınlatma 

seviyeleri de önemli ölçüde değişecektir. Tasarımcının kullanmayı 

planladığı malzemeleri uygulamak önemlidir, böylece gerçek 

kurulumda hesaplamaları yaptığınızda aynı sonucu alma başarımızı 

artırabiliriz. 
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ġekil 8: Örnek tavan planı 

 

ġekil 9: Örnek tavan tasarımı 3D dialüx görüntüsü 

5.PERAKENDE MAĞAZA AYDINLATMA ÇEġĠTLERĠ 

Perakende mağazalarında dört tür aydınlatma vardır. Bunlar: genel veya 

ortam aydınlatması, görev aydınlatması, vurgu aydınlatması ve dekoratif 

aydınlatmadır. Hepsi kullanılmışsa bu dört aydınlatma türü tek bir tasarımda, 

daha iyi bir perakende ortamı yaratacaktır. Bu nedenle, alışveriş yapmak için 

en heyecan verici yere ulaşmak için bu dört aydınlatma türünü uygulamak 

daha iyidir. Bu türlerin her birinin oynayacağı farklı bir rol vardır. 

Markalama, bu dört türün tümünün kullanılıp kullanılmayacağını veya bir 

veya iki kombinasyonun yeterli olup olmayacağını belirleyebilir. 

5.1. Genel/Ortam Aydınlatması 

Genel veya Ortam aydınlatması, perakende mağazasının içindeki genel 

ışıktır. Bu, kullanılan tek aydınlatma türüyse, efekt tekdüze ve yumuşaktır, 

hiçbir vurgu yoktur. Bu, herhangi bir özel ürünü vurgulamadan tüm alanı 

oldukça eşit şekilde aydınlatan aydınlatmadır. Bu tür, bütçe perakende 

mağazalarında çok yaygındır. Genel aydınlatmanın temel amacı, perakende 
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mağaza içindeki müşterilere malı incelemeleri için rehberlik etmektir. 

Perakende personeli için, mağazanın açılış saatlerinden önce ve sonra satışı 

tamamlamalarına ve diğer görevlerini yerine getirmelerine yardımcı olacaktır. 

Bu genel aydınlatmayı, tavan yerleşiminde eşit olarak dağılmış floresan 

lambaları kullanarak elde edebiliriz. 

Dramatik genel aydınlatma için, tavan ve duvarlardaki koy ışıklarını 

veya ray ışıklarından gelen ışık saçan ışıklarını kullanarak bunu başarabiliriz. 

Genel tekdüzelikle ilgili önceki tartışmamıza göre, genel aydınlatmanın 

oturduğu yer burasıdır. Genel aydınlatma (bağımsız olarak kullanılıyorsa) 

(çoğu zaman) daha iyi tekdüzelik sağlar.  Aşağıda genel aydınlatma 

uygulamasının bazı örnek resimleri bulunmaktadır. Şekil 10’daki resimde, 60 

x60 gömme armatürlerin kullanıldığı genel aydınlatmayı göstermektedir. Bu, 

tek tip bir aydınlatma efekti elde etmenin en kolay yoludur. Bazı gömme 

ışıkların ayarlanabilir olması esneklik açısından avantajlıdır.  Genel 

aydınlatma, tavanda simetrik bir kurulum oluşturarak temiz ve düzenli 

görünmesini sağlar. Bu aynı zamanda alçak tavanlı ve sade tasarıma sahip bir 

perakende mağazası için de idealdir. 

 

ġekil 10: Genel / Ortam Aydınlatması 

5.2. Görev Aydınlatması 

Görev aydınlatması, satış personelinin işlerini yapmasına yardımcı 

olmaya odaklanan özel aydınlatmadır. Bu genellikle kasada görülür. Bu tür bir 

aydınlatma çok önemlidir çünkü burası müşterilerin işlemlerini 

sonuçlandırdığı ve satışı tamamladığı yerdir. Görev aydınlatmasının tek bir 

önemli rolü vardır ve o da insanların işlerini yapmalarına yardımcı olmaktır. 

Satış personelinin işlemi hatasız ve başarılı bir şekilde yapması gerekir ve 
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bunun için yüksek aydınlatma gereklidir. Bu alan için belirli bir ışık sağlamak 

bir zorunluluktur. Bunu yapmanın en iyi yolu, kasanın üzerinde sarkıt 

lambalar veya dekoratif spot ışıkları sağlamaktır. Bu armatürün kullanılması 

da alana anlam katacaktır. Bu alanda gerekli olan yalnızca yüksek düzeyde 

aydınlatma değil, aynı zamanda iyi renksel geriverimdir, çünkü müşterinin 

nihai görünümü ve karar vermesi burada gerçekleşir. Şekil 11’de görevi 

gerçekleştirmek için dekoratif sarkıt lambaları kullanan bir mağaza örneği 

görülmektedir. Resme baktığımızda, kasanın üstünde yeterince ışık olduğunu 

kolayca görebiliriz. 

Görev ışıkları ayrıca satış personelinin güler yüzlü yüzlerini göstermek 

için iyi bir silindirik aydınlatma sağlamaya yardımcı olur. Bu silindirik 

aydınlatma, müşterilerin kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlayacaktır. 

Silindirik aydınlatma düzeni Şekil 11’de görülmektedir. 

 

 

ġekil 11: Görev Aydınlatması 

   

ġekil 12: Silindirik Aydınlatma (Roco, 2022)    

5.3.Vurgu Aydınlatması 

Vurgulu aydınlatma, perakende uygulamasındaki ana karakterdir. Belirli 

ürün öğelerini vurgulamak ve mağaza genelinde parlaklık ve gölgede anlamlı 
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farklılıklar sağlamak için bazı alanlarda ek aydınlatma sağlamak üzere 

tasarlanmıştır. Vurgulu aydınlatma şekli ne olursa olsun, biraz esneklik 

gereklidir. Bunun nedeni, niteliğin ve yönün vurgulanan mallara bağlı 

olmasıdır. 

Çoğu büyük marka, yalnızca vurgulu aydınlatmayı kullanmayı tercih eder. 

Bu, sofistike bir samimi atmosfer yaratmaktır; küçük ürün koleksiyonlarına 

odaklanmak ve diğer alanları karanlık bırakmak, sadece ışık saçan ışıklarla 

aydınlatmak. Vurgu aydınlatması iyi bir renksel geriverime sahip olmalıdır. 

Vurgulu aydınlatmanın ana rolü, ürünün rengini, tasarımını ve dokusunu 

vurgulamaktır. Odaklandığı her nesne üzerinde dramatik etkiler yaratan bir 

spot ışığıdır. Vurgu aydınlatması, ray lambaları, spot lambalar, sarkıt lambalar 

ve hatta yerleşik Raf lambaları kullanılarak elde edilebilir.  Şekil 13’de örnek 

bir vurgu aydınlatması görülmektedir. Görüldüğü gibi aydınlatma genel 

aydınlatmadan ziyade ürünler üzerinde odaklanmıştır. 

 

 
ġekil 13: Vurgu Aydınlatması 

5.4. Dekoratif Aydınlatması 

Dekoratif aydınlatma daha çok estetik görünümü ile ilgilidir. Genel 

veya vurgulu aydınlatma olarak da işlev görse de çoğunlukla perakende 

mağazalarının görünümünü geliştirmek için kullanılır. Dekoratif aydınlatma 

aynı zamanda bir mağazanın marka imajı olarak da kullanılabilir. Dekoratif 

aydınlatma aynı zamanda konukseverlik ve rahatlık hissine katkıda 

bulunabilir, alışveriş yapanları rahatlatabilir ve daha uzun bir ziyareti teşvik 

edebilir. Dekoratif aydınlatma elemanları, pandantifler, aplikler, avizeler ve 

ışıklı tabela veya grafikler içerebilir. Dekoratif aydınlatma, herhangi bir lüks 

seviyesi veya kamaşma sınırlaması gerektirmez. Bu aydınlatma çoğunlukla 

mağaza içinde ışıltılı bir etki verir ve genel aydınlatma gereksinimlerinin 
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karşılanmasına büyük ölçüde yardımcı olur. Şekil 14’de dekoratif aydınlatma 

örneği verilmiştir. 

6.PERAKENDE MAĞAZA AYDINLATMA TEKNĠKLERĠ 

Perakende mağazalarında genel olarak aşağıda belirtilen bölümler 

bulunmaktadır. Tasarım yapılırken tüm bu bölümler ayrı ayrı dikkate alınsa 

bile genel aydınlatmada bir bütünlük sağlanmalıdır. Aydınlatma yapılması 

gereken bölümler: mağaza vitrini, giriş, gondol ve iç alan vitrinleri, raflar ve 

askılıklar, kasa, spot ürün, satış katı, soyunma odası, stok odası. 

 

 
ġekil 14: Dekoratif Aydınlatması 

 

6.1.Mağaza Vitrini 

Mağaza ana vitrin bir perakende mağazasının en önemli parçasıdır, çünkü 

burası müşterilerin dikkatini çekmemiz gereken yerdir. Bu ilk satış noktasıdır. 

Vitrinlerin amacı göze çarpmak ve müşterileri mağazaya girmeye ikna 

etmektir. Bu nedenle dinamik ve teşvik edici bir vitrin şarttır. Vitrinleri 

aydınlatmanın birçok yolu vardır. Bazen duruma göre değişir. Bu nedenle bu 

alanda esnek bir aydınlatma çözümüne (hem renk hem de montaj olarak) 

sahip olmak çok önemlidir. 

Ana vitrini aydınlatmak için vurgulu aydınlatmayı kullanmalıyız. Vurgu 

aydınlatması, çoğunlukla ray lambaları kullanılarak elde edilebilir. Spot ve 

sarkıt lambalar da alternatif olarak kullanılabilir. Ana vitrinin türüne ve 

mevsime bağlı olarak farklı ışık renkleri ile oynamak da faydalıdır. 

Bir vitrinde etkili bir şekilde vurgu aydınlatması oluşturmak için, ana ışık, 

sahne ışığı ve arka ışığın olduğu sahne aydınlatması konseptini uygulamamız 

gerekir. Bazen yukarı aydınlatma, daha dramatik bir etki yaratmaya yardımcı 

olur. 
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Ana ışık, ana vitrinde sert gölgeler ve yoğun odak oluşturur. Çekiciliğin 

ana odağını vurgular. Ana ışık için dar huzmeli spot ışıkları kullanabiliriz. 

Sahne ışığı ise, gölgeleri yumuşatmak ve dışlanan bir alandan ek ışık 

vermek için başka bir yönden yönlendirilen yumuşak ışıktır. Geniş ışın, sahne 

ışığı için uygulanabilir optiktir. 

Arka ışık, vitrinin boyutunu ve şeklini vurgulamak için arkadan 

aydınlatmadır. Gömme ışık veya herhangi bir duvar üstü arka ışık için 

çalışacaktır. 

Aşağıdan aydınlatma çoğunlukla ağır sahneler için kullanılır. Aşağıdan 

aydınlatma vitrinde farklı etkiler yarattığı için dikkatli kullanılmalıdır, bu da 

yanlış izlenime yol açabilir. Örneğin aşağıdan aydınlatma, mankenin yüzünde 

korkutucu bir etki yaratabilir. 

Yukarıdan aydınlatma için zemine gömme veya yüzeye monte küçük 

projektör veya lineer ışık kullanılabilir. 

Işıklı örnek bir ekran penceresi, vitrin ışıklarının farklı kombinasyonlarını 

Şekil 15’de görülmektedir. 

 

 

a)                                      b)                                          c) 

 

                d)                                         e)                                           f) 

ġekil 15: a) Ana aydınlatma – Noktasal ışın demeti, b) Destek aydınlatma – Sel ışın 

demeti c) ve d) Destek aydınlatma – Yandan Sel ışın demeti e) Üsten aydınlatma –Sel 

ışın demeti f) Altan aydınlatma – Duvar yıkama (Roco, 2022)    
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6.1.1. Mağaza Vitrini Aydınlatma Teknikleri 

a) Temel Teknik: Bu, genellikle raylara monte edilmiş iki spot ışığın 

birleşimidir. Biri ana ışık, diğeri ise sahne ışığı olarak görev yapacak. 

Ana ışık, çoğu zaman mankenin yanına doğru 45 derece döndürülen 

spot ışındır. Gölgeleri yumuşatmak ve arka planda daha yüksek 

aydınlatma oluşturmak için sahne ışığı diğer tarafa monte edilirken, 

sahne ışığı için geniş ışın optiği tercih edilir. Temel aydınlatma tekniği 

ile yapılan vitrin aydınlatması şekil 16’da gösterilmiştir. 

    
   ġekil 16: Vitrin Aydınlatması – Temel Teknik (Roco, 2022)    

b) GeliĢmiĢ Teknik: Bu, arka planı vurgulamak için ana ışık, Yandan 

sahne ışığı ve arka ışık veya duvar üstü kombinasyonunu kullanır. Ana 

ışık bir spot ışındır, sahne ışığı da bir spot ışığı olabilir (ancak 

mankenin alt tarafına ve ana vitrindeki diğer öğelere odaklanır) ve 

duvar üstü arka paneli eşit şekilde vurgulamak için doğrusal bir ışık 

olabilir.  Gelişmiş aydınlatma tekniği ile yapılan vitrin aydınlatması 

şekil 17’de verilmiştir.  

 

  
   ġekil 17: Vitrin Aydınlatması – Gelişmiş Teknik (Roco, 2022)    
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c) Dramatik Teknik: Bu, aşağıdan bir spot ışığı veya projektör 

kullanmakla ünlüdür. Dramatik teknik, ana ışık, sahne ışığı ve zemin 

seviyesinden spot ışığının bir kombinasyonudur. Şekil 18’de dramatik 

aydınlatma tekniği ile yapılan vitrin aydınlatması örneği 

görülmektedir. 

 
   ġekil 18: Vitrin Aydınlatması – Dramatik Teknik 

d) Rastgele YerleĢtirme Tekniği: Bu genellikle dekoratif ışıkların bir 

arada kullanıldığı temel bir tekniktir. Dekoratif ışıklar asılabilir, 

duvara monte edilebilir veya dinamik ışık olabilir. Ana vitrin 

penceresini aydınlatma konusundaki kararı, vitrinin türü ve durumu 

belirler. Her zaman ana hedefin yoldan geçenlerin dikkatini çekmek 

olduğunu unutmayalım. Vitrin aydınlatması için yapılan rastgele 

yerleştirme örnek uygulaması şekil 19’da verilmiştir. 

 
   ġekil 19: Vitrin Aydınlatması – Rastgele Yerleştirme Tekniği 

6.1.2. Mağaza GiriĢi Aydınlatma Teknikleri 

Vitrin gibi, bu alan da perakende mağazasının önemli bir parçasıdır çünkü 

burası müşterileri davet etmemiz ve onların mağazaya özgürce girmelerine 

izin vermemiz gereken yerdir. Giriş, ikinci satış noktasıdır. Ön giriş bir 



 
50 Enerji Odaklı Tasarımlar ve Teknikler 

açıklama yapmalı ve insanları içeriye davet etmelidir. Aydınlık ve açık bir 

giriş, hareketi davet edecek, büyüleyecek, eğlendirecek ve motive edecek, bu 

da müşterilere bir davet duygusu yaratacak ve içinde ne olduğunu görmek için 

onları heyecanlandıracaktır. 

Giriş ışık seviyesi, satış alanından 50 kat daha yüksek olmalıdır (1000 ila 

2000 lüks idealdir). Açık ve erişilebilir olmalıdır. Girişteki tek engel hırsız 

sensörü olmalı. Sarkan ışıklar veya herhangi bir engel olmamalı. Müşteriler 

tereddüt etmeden tesislere serbestçe girmelidir. 

Girişteki normal armatürler, yüksek güçlü tavana gömme (downlight) veya 

spot ışıklardır. Girişi engellemediği sürece başka çekici veya sıra dışı armatür 

tasarımları da mümkündür. Müşterilerin başlangıçta kendilerini rahatsız 

hissetmelerini istemediğimiz için kamaşma da bir diğer husustur. Girişte 

aydınlatma düzeyi kat seviyesinde olmalıdır.  

6.1.3. Gondollar ve Ġç Alan Vitrinleri 

İç alan vitrinleri, yerleşik bir aydınlatmaya sahip olup olmama seçeneğine 

sahiptir. Çoğu mobilya üreticisi, yerleşik ışıklar için bir hüküm oluşturur. Bu, 

müteahhit için faydalıdır, çünkü ışıkları koyacak olan onlarsa daha fazla 

koordinasyona ihtiyaç duyarlar.  Bazı LED şeritler, malları aydınlatmak için 

yeterli değildir. Bu nedenle, gondolları vurgulamak için çevreden aydınlatma 

gereklidir. Gondolları ve vitrinleri gösteren örnek aydınlatma tasarımları Şekil 

20’de gösterilmiştir.  

 

       

   ġekil 20: Gondol ve iç alan vitrin aydınlatması  

6.1.4.Raflar ve Askılıklar 

Gondollar ve vitrinler gibi, raflar ve askılıklar da yerleşik olarak 
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aydınlatılabilir. Ancak daha iyi bir dikey aydınlatma elde etmek için, yine de 

tavandan veya raflardan önden ekstra ışıkların olması gerekir. Raflar ve 

askılıklar, kontrast eklemek ve ürün üzerinde bir siluet etkisi yaratmak için 

arkadan da aydınlatılabilir. Şekil 21’de raflar ve askılıklar için tasarlanmış 

aydınlatma sistemi görülmektedir. Dialüx ortamında raf ve askılılar için örnek 

bir tasarım proje uygulaması Şekil 22’de gösterilmiştir. 

 

    
   ġekil 21: Raflar ve askılık aydınlatması  

 

 
   ġekil 22: Raflar ve askılık aydınlatması dialüx örnek uygulaması  (Roco, 2022)    

6.1.5.Kasa 

Kasa, müşterilerin satış personeliyle son karşılaşmasıdır. Aydınlatma, 

personelin görevini yapmasına yardımcı olmalı, bozuk para verme veya kasa 

işlemlerindeki hataları ortadan kaldırmalıdır. Bu aynı zamanda müşterinin 

malı son kez kontrol edeceği alandır. Bu nedenle aydınlatma, ürünü kontrol 

etmek, faturayı okumak gibi işlemler için doğru seviyede olmalıdır. Aydınlık 
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şiddeti (en az 80CRI) 500 lüks olmalıdır.  

Sarkıt armatür, kasanın kolayca tanınmasına yardımcı olur. Kasa, satış 

alanından daha parlak olduğu sürece, palet ışığı veya tavan ışığı da 

kullanılabilir. Örnek kasa aydınlatmaları Şekil 23’de verilmiştir. 

 

    

   ġekil 23: Kasa aydınlatması  

6.1.6.Spot Ürün 

Bu alan perakende mağazanın en önemli kısmı çünkü burası 

müşterilerin dikkatini çekmemiz gereken yerdir. Burası ilk satış noktasıdır. Bu 

alanı diğerlerinden farklı kılmak için aydınlatma yüksek olmalıdır. Dekoratif 

asma armatür bu alana cazibe katacaktır. Zıt yönden yoğun hüzmeli spotlar da 

dikkatleri üzerine çekmede etkilidir. Bu alan vitrine benzer, tek fark 

müşterinin dokunup mallara daha yakından bakabilmesidir. Spot ürün 

aydınlatması için Şekil 24’deki resimleri inceleyebiliriz. 

6.1.7.SatıĢ Katı 

Satış katı genel aydınlatmanın gerekli olduğu alandır. Satış alanındaki 

aydınlatma, insanların güvenli ve özgürce hareket etmesine yardımcı 

olmalıdır. 

Satış katındaki aydınlatma, gömme ışıklardan, ray ışıklarından veya 

koy ışıklarından olabilir. Bazı dükkanlar, mal ışıklarından gelen ışıkların 

dökülmesine izin verir.  

200 lüks satış alanı için yeterli ışıktır. Renk oluşturma gerekli değildir. 

Müşterileri daha fazla oyalanmaya teşvik etmek için satış katında eşit ve 

parlak bir aydınlatma yapılabilir. Satış katı aydınlatması için örnek Şekil 

25’de verilmiştir. 
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   ġekil 24: Spot ürün aydınlatması  

 

 
   ġekil 25: Satış katı aydınlatması  

6.1.8.Soyunma Odası 

Philips Aydınlatma firmasının yaptığı araştırmalara göre satın alıp 

almama konusundaki kararların %60'ı soyunma odalarında gerçekleşmektedir 

(Konstantoglou ve Tsangrassoulis, 2016). Bu nedenle, soyunma odasının 

aydınlatılmasında bunları dikkate almamız gerekiyor. CRI (80-90) şarttır, 

ancak aynadaki genel görünümün harika olacağı yere düzgün bir şekilde 

yerleştirilmelidir.  

1. Işığın konumu – Müşterinin gözü doğrudan aynaya gider. Gövde 

görüntüsünü vurgulamak için ışık uygun şekilde açılı olmalıdır. 

Armatürü aynanın yanına veya aynanın üstüne yerleştirmek en iyi 

çözümdür.  

2. Aydınlatma kontrolü – Önceki tartışmamıza göre, şu anda ana 

endişelerden biri enerji kullanımıdır. Soyunma odasında ışık 

sensörleri kullanmak, enerji tasarrufu yapmanın en iyi yoludur. 

Kimse kullanmadığında ışığı kapatabiliriz. Ancak sensörün düzgün 
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çalıştığından emin olun, çünkü kıyafetleri değiştirirken aniden 

kapanırsa müşteriler için utanç kaynağı olabilir. Bir şey daha, sanki 

bir gizli kameraymış gibi yanıp sönen kırmızı bir nokta gibi 

görünmemeli. Aydınlatma kontrolü, farklı mevsimlerde veya 

durumlarda farklı ışık efektleri vermek için de kullanılabilir. Bu, 

müşterilerin kendilerini özel hissetmelerini sağlayabilir. 

3. Selfie odası – Bugünün soyunma odasının selfie çekmek için en 

ünlü yerlerden biri olduğunu unutmayalım. Genç bir bayanın 

hemen bir arkadaşının fikrini almak isteyip istemediği veya sosyal 

medyada yayınlamak isteyip istemediği. Bu nedenle, bu anları 

yakalamak için yeterli ışık gereklidir. 300 lüks, akıllı telefonların 

güzel çekimler yapmasına yardımcı olmak için yeterlidir. Soyunma 

odaları aydınlatması için örnek resimlere Şekil 26’de gösterilmiştir. 

  

   ġekil 26: Soyunma odası aydınlatması  

6.1.9.Depo / Stok Odası 

Depo halkın erişimine açık değildir, ancak bu alanın aydınlatması yine 

de çok dikkate alınmalıdır. Satış personeli, stokları sıralamak ve bulmak için 

yeterli ışığa sahip olmalıdır. Doğru ışığın verilmemesi hatalara ve eşyaların 

bulunmasında zaman kaybına yol açacaktır. 60 x 60 gömme armatür veya 

herhangi bir IP Dereceli yüzeye monte armatür, en az 300 lüks elde etmek için 

depo aydınlatmasına uyacaktır. Renksel geriverim indeksine gerek yoktur, 

ancak armatür verimliliği dikkate alınması gereken en iyi şeydir. Armatürlerin 

rafların bulunduğu sokağa yerleştirilmesi hem yatay hem de dikey aydınlatma 

elde etmek için çok önemlidir. Depo aydınlatması için örnek bir uygulama 

Şekil 27’de gösterilmiştir. 
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   ġekil 27: Depo / Stok oda aydınlatması (Roco, 2022)    

 

7.SONUÇ 

Aydınlatma tasarımı, bir perakende mağazasının başarısı için kritik 

öneme sahiptir. Müşterileri mağazaya çekmek ve onları istenilen alana 

yönlendirmek için doğru aydınlatma gereklidir. Müşterilerinizin belirli 

ürünleri gözden kaçırdığını veya mağazanızın belirli köşelerini görmezden 

gelmesi mağaza aydınlatma tasarımının doğru olmadığı anlamına gelir. İyi bir 

aydınlatma ile mağaza ve müşteri etkileşimi artırılabilir. Sağlam yapılmış bir 

aydınlatma tasarımı, daha çok müşteri çekebilir ve onlara güzel bir alışveriş 

deneyimi sunabilir. Her mağazaya uyan tek tip bir aydınlatma tasarımı 

olamasa da tüm perakende mağaza aydınlatması için geçerli olan yönergeler 

ve temel kurallar vardır. Aydınlatma tasarımını düşünürken, müşterileri çeken 

ve onları sadece para harcamaya değil, daha sonra geri gelmeye teşvik eden 

bir çözüm bulmamız gerekir. 
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1. GĠRĠġ 

Tarımsal üretimde enerji önemli bileşen olarak bilinmektedir. 

Çiftliklerde tarım makinelerinin kullanılmasıyla birlikte enerji ihtiyacı da 

artmaktadır. Artan bu talebi karşılamak için yenilenebilir enerji tercih 

edilmektedir. Yenilenebilir enerjinin kullanılması talebi aslında çiftliklerin 

genelde şehir merkezlerinden uzak olması, temiz ve sürdürülebilir olmasıdır 

(Karaağaç, 2020). 

Tarım sektöründe üretimin kalitesini artırmak için makinalar 

kullanılması avantajlar sağlamaktadır. Makinaların kullanımı da elektrik 

enerjisi kullanımını artırmaktadır. Bu sektörde enerjiyi uygun fiyata sahip 

olmak aynı zamanda tüketicinin üretilen ürünleri daha uygun almasını 

sağlayabilmektedir. Türkiye tarım alanında ve güneş enerjisi olarak 

değerlendirildiğinde önemli ülkeler arasında yer almaktadır.  Güneş 

panellerinin verimlerinin artması ile Türkiye’de panellerden yılda 600 bin 

Megawatt enerji elde edilebileceği tahmin edilmektedir (Aksungur, 2013).  

Uluslararası enerji ajansına göre 2050 yılında üretilecek olan toplam 

elektriğin yaklaşık %11’lik kısmı fotovoltaik sistemlerle elde edileceği tahmin 

edilmektedir (Bayrak, 2011). Türkiye toplam kurulu gücün, 2021 Ağustos 

ayından itibaren %7,5’ini güneş enerji sistemlerini kullanarak sağlamaktadır 

(Hakyemez, 2021). Güneş enerjisinden elde edilen sistemler 2’ye 

ayrılmaktadır. Şebekeye bağımlı (on-grid) ve şebekeden bağımsız (off-grid). 

Şebekeye bağlı sistemlerde üretilen enerjinin bir kısmını ihtiyaç analizi 

yapıldıktan sonra satılabilir (Keskin, 2012). Şebekeye bağımsız sistemler için 

panellerin ürettiği enerjiyi aküler yardımı ile şarj etmek gerekir. Akülerin 

kullanılması da maliyeti artırmaktadır. Kentsel bölgeye uzak yerlerde bu 

sistemler tercih edilmektedir (Çağlayan, 2012).  Şehir merkezinde binaların 

çatılarına güneş panelleri yerleştirilip veya şehir merkezinden uzak yerleşim 

yerleri için bireysel elektrik üretimi yapılarak enerji ihtiyacı karşılanabilir 

(Renewable, 2014).  

Güneş panelleri sistemlerin uygulanabilmesi ve maliyet analizi 

yapabilmek için yazılımlar bulunmaktadır (Avrupa, 2021). Herhangi bir lisans 

ücreti gerektirmeyen PVGIS veri tabanı kullanılarak şebekeden bağımsız bir 

fotovoltaik sistem tasarımı planlandığında hem kullanılabilirliğini hem de 

maliyetini önceden tahmin edilebilmektedir. 
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2. FOTOVOLTAĠK SĠSTEMLER 

Tarımsal alanda elektrik üretmek için birçok sistem bulunmaktadır. Güneş 

panelleri ile kurulan sistemler kullanıldığı gibi hibrit sistemlerde 

kullanılmaktadır. Çiftliklerde üretim devam ederken enerjinin kesilmemesini 

sağlamak önem arz etmektedir. Güneş enerjisi kullanılarak paneller vasıtası ve 

aküler yardımı ile bu mümkün olabilmektedir (Yılmaz, 2018).  

1. ġebekeye Bağlı Fotovoltaik Sistemler 

Şebekeye bağlı sistemlerde kullanacağımız enerjinin belli kısmını 

panellerden belli bir kısmını ise şebekeden kullanırız. Maliyet açısından 

düşünüldüğünde devrede aküler az olacağından düşmektedir. Tamamen güneş 

panellerinden enerji elde edilemeyeceği için şebekeye bağımlılık devam 

edeceğinden tam olarak sürdürülebilirliği olamamaktadır. Aynı zamanda 

şebekeye bağlı olduğunda kullanabileceğimiz miktar kadar kullanıp fazla olan 

enerjiyi şebekeye verebilir bununla da bir kar elde edebiliriz. Şebekeye bağlı 

sistemlerde iki şekilde kullanım olur kendi kendine yeten güneşin 

olmadığında şebekeden beslenen bir tasarım veya kendi kendine yeten aynı 

zamanda da fazla olan enerjiyi de sisteme aktaran bir tasarım olarak 

planlanabilmektedir. 

2. ġebekeden Bağımsız Fotovoltaik Sistemler 

Şebekeden bağımsız fotovoltaik sistemler, elektriksel kayıplarının az 

olması, fiyatların artması durumunda etkilenmemesi, montajının kolay bir 

şekilde yapılması ve şebekeye bağımlı olunmaması bakımından 

değerlendirildiğinde önerilen bir sistemdir. Bu sistemde Şekil 1’de 

gösterildiği gibi güneş panelleri, akü, şarj kontrol cihazı ve evirici olmak 

üzere dört temel bileşenden oluşmaktadır. Güneş panelleri güneş ışığını 

elektrik enerjisine dönüştürmektedir. Güçlerine bakarak panellerin verimlisi 

seçilmesi avantaj sağlayacağı bilinmektedir.  Aküler elektrik enerjisi kimyasal 

enerji olarak depo eder. Maliyet açısından yüksek olmaması önemlidir.  

Panelden gelen elektriksel güç sabit olmadığı için (bilindiği gibi değişkenlik 

gösterir güneş enerjisine göre) onu düzenleyip aküye sabit bir şekilde 

göndermek için şarj kontrol cihazı kullanılır. Panelden gelen ve aküde 

depolanan enerji doğru akım olduğu için alternatif akıma da eviriciler ile 

dönüştürülmektedir. Bu sistem oluştuğunda tesisler alternatif akıma hazır 

denilebilmektedir.   
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ġekil 1. Şebekeden Bağımsız Fotovoltaik Sistemin Temel Bileşenleri 

Bu sistemi tasarlayıp uygulaması yapılırken bir maliyet oluşmaktadır. 

Daha sonrasında bakım maliyeti bulunmaktadır. Maliyetin önemli bir kısmını 

aküler kapsamaktadır. Aküler olmadığında sistemde sorun oluşmaktadır ve 

tesislerde elektrik enerjisi kullanılamaz olacağı bilinmektedir.  

Tipik bir fotovoltaik hücre için eşdeğer devre modeli, akım gerilim (I-

V) ve güç gerilim (P-V) eğrileri Şekil 2’de görülmektedir. Bu eşdeğer model 

ve eğriler tasarımda güneş hücrelerinin dinamik elektriksel davranışlarını 

yorumlamak için yol gösterici olmaktadır. Hücre modelinde bir akım kaynağı 

ve ona ters paralel bağlı bir diyot bulunmaktadır. Bununla birlikte hücrede 

meydana gelen kayıpları temsil eden seri ve paralel bağlı dirençler 

bulunmaktadır (Gündoğdu, 2021). 

 

 

                                                                                                 

                                   a)                                            b) 
ġekil 2. Fotovoltaik hücrenin a) eşdeğer devre modeli b) I-V ve P-V eğrileri 

(Gündoğdu, 2021) 
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3. ġebekeden Bağımsız Fotovoltaik Sistem Tasarımı  

Tasarım için hesabımız Türkiye’nin Ankara ilinin Nallıhan ilçesine ait 

güneş ışınım değerleri esas alınarak yapılmıştır. Fotovoltaik sistem 

tasarlanırken öncelikle günlük enerji talebinin belirlenmesi gerekmektedir. 

Çalışmamızda çiftlikte kullanılan bütün makineler ve diğer kullanımlar için 

günlük toplam enerji ihtiyacının hesabı Tablo 1’de verilmiştir.  

a) Fotovoltaik sistemde enerji talebinin belirlenmesi  

Şebekeden bağımsız Fotovoltaik (FV) sistem tasarımının ilk aşaması 

günlük enerji ihtiyacının belirlenmesidir. Tablo 1’de yer alan cihaz güçleri 

günlük çalışma saatleri ile çarpılarak tüketilen enerji hesaplanmaktadır. 

Cihazların çalışma süreleri farklılık göstermektedir bu durumda hesaplama 

yaparken bunları dikkate almak gerekmektedir. Şebekeden bağımsız 

sistemlerde önemli kısımlardan biri de enerji hesabı yaparken gece ve gündüz 

çalışma süreleridir. Akünün değerini bu süreler belirler.  

 

Tablo 1. Çiftlik için ortalama günlük enerji talebi 

 

Enerji Tüketim Bilgileri 

Cihaz Güç (W) Saat 
Enerji (Wh) 

Gündüz Gece 

Dalgıç pompa (2 adet)  

 

75000 3 225000 225000 

Soğuk hava deposu  

 

11500 24 138000 138000 

Hidrofor (2 adet)  

  

5500 12 66000 66000 

Gübre karıştırıcı (2 adet)  

  

7500 1 10000 5000 

Seperatör  

 

7500 1 5000 2500 

Gübre pompası (2 adet)  

 

7500 1 10000 5000 

Sıyırıcı (4 adet)  

 

4000 4 48000 16000 

Dişli araç (kaşağı) (12 adet) 250 2 5000 1000 
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Elektrikli testere (4 adet)  

 

7500 1 20000 10000 

Diğer (aydınlatma, vb.)  

 

10000 14 60000 80000 

TOPLAM 587000 548500 

 

b) Fotovoltaik sistem gücünün belirlenmesi 

Güneş panellerinin toplam gücü sistemin toplam gücüne denk 

gelmektedir. Denklem 1 kullanılarak toplam gücü hesaplayabiliriz. Tasarımda 

bu gücü kullanarak aküleri ve inverterin değerlerini belirlemektedir (Hanisch, 

2010).  

PPV = 
           

      

     
 

            
                                                                                     (1) 

 

Burada; 

PPV = Nominal fotovoltaik panel gücünü (Watt) 

Ƞbat = Batarya verimini (%) 

Ƞsis = Fotovoltaik sistem verimini (%) 

Gmin= En düşük güneşlenmeyi (Wh/m2.Gün) 

ifade etmektedir. 

Deklem (1)’de batarya verimi ve fotovoltaik sistem verimi pratik 

hesaplamalar yapılırken değeri 1 e yakın almak ve mümkünse 1 almak daha 

iyi olduğu bilinmektedir. Burada tasarlamada gerçek veriler düşünüldüğünden 

0,8 olarak belirlenmiştir. Gmin değerini belirlemek için PVGIS sisteminden 

Nallıhan ilçesi için 2005-2020 yılları arasındaki aylık güneşlenme verileri 

alınmıştır. Bu verileri alabilmek için haritada ilçe seçilmesi gerekir ve 

sonuçları göstere tıklamak yeterli olmaktadır.   
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ġekil 3. PVGIS kullanıcı arayüzü ekran görüntüsü (Aksungur, 2013) 

 

ġekil 4. Nallıhan için PVGIS aylık ışınım grafiği (2006-2020) (Aksungur, 2013) 

Tablo 2’de PVGIS aracılığı ile Nallıhan İlçesi için alınan aylık ışınım 

değerleri gösterilmektedir. Çiftlik için tasarımda tesisin elektriksiz kalmaması 

için en düşük ışınım değerleri alınması daha verimli olmaktadır. Düşük 

ayların hepsinin ortalaması alınarak Gmin değeri hesaplanabilir. 

 

(2) Aylık 

Veri 
(1) Konum  

(3) Sonuçları 

göster 
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Tablo 2. PVGIS SARAH2 üzerinden 2006-2020 yılları arasındaki aylık ışınım 

değerleri (Aksungur, 2013) 

 

Gmin= 74.09 + 52.18 + 81.04 + 76.03 + 62.28 + 64.43 + 68.46 + 63.58 + 

65.94 + 51.91 + 69.04 + 67.88 +67.57 + 68.28 + 55.98 + 93.15 = 1081,84 / 16 

= 67,615 kWh/m2.Ay 

Eşitlik (1)’de yer alan Gmin değerinin birimi Wh/m2.Gün olduğundan bu 

değer 1000 ile çarpılıp 30’a bölünerek kWh/m2.Ay biriminden Wh/m2.Gün 

birimine dönüşüm yapılmalıdır. Bu durumda (67,615.1000)/30 = 2253,83 

Wh/m2.Gün olarak bulunmaktadır. Denklemde yerine konulduğunda sistemin 

ana gücü bulunmuş olmaktadır.  

PPV = 
        

      

   
 

              
   = 705,81 kWp                                                                                   

 

Bu güce bağlı olarak FV sistemde kullanılacak panel sayısı 

hesaplanmaktadır. Panellerin seçiminde piyasadaki en verimli olanların daha 

iyi bir sistem tasarlamaya yardımcı olacağı bilinmektedir. Bu yüzden 455 

wattlık olan paneller seçildiğinde, 705810W/455W1550 panel kullanılması 

gerekmektedir.  

c) Akü grubunun belirlenmesi  

Batarya hesabı önemlidir, güneşlenme olmadığında tamamen enerjiyi 

bu grup üzerinden tesis almaktadır. Bu kısmın maliyeti azaltmak için gerçek 

değerinin altından seçilmesi demek tesisin güneşlenme olmadığında 

elektriksiz kalması demektir. Akülerin kapasitesinin bu yüzden yeterli olması 

gerekir. Fotovoltaik sistemlerde kullanılan aküler jel, OPzV, OPzS ve kuru tip 
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olarak 4’e ayrılmaktadır. Burada kullandığımız aküler jel akülerdir. Akü 

kapasitesi Eşitlik (2) kullanılarak yapılmaktadır (Hanisch, 2010). 

C batarya = 
                       

         
                                                                             (2) 

 

Burada; 

Cbatarya = Batarya kapasitesini (Ah@V) 

Ggs = FV sistemin elektrik kesintisi oluşturmadan çalışabileceği güneşsiz gün 

sayısını 

   = İzin verilen maksimum deşarj derinliğini (%) 

Usis = Batarya uç gerilimini (V) 

ifade etmektedir. 

Eşitlik (2) de yer alan Usis değeri PPV değerine göre Tablo 3’den 

belirlenmektedir. Hesaplanan PPV>1200Wp olduğundan Usis = 48V olarak 

belirlenmiştir. Hesaplama yaparken Ggs=1 alınması, güneş enerjisi 1 gün 

boyunca hiç olmadığı durumda da tesisin elektrik kesintisi olmayacağını 

söylemektedir. Ggs=1,     = 0,6 alınmıştır. Bu değeri 2 ve daha fazlada 

yapabiliriz ama maliyet artacağını bildiğimiz için genel olarak 1 seçmekteyiz. 

Tablo 3. FV sistem gücüne bağlı olarak batarya uç geriliminin belirlenmesi 

 

PPV (Wp) <300  300-1200  >1200  

USİS (V) 12 24 48 / 230 

 

Eşitlik 2’den hesaplanan yaklaşık batarya kapasite değeri aşağıdaki gibi 

olmaktadır.  

C batarya = 
                   

         
   = 40 KAh@48V                                                                           
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Hesaplanan bu değer 40KAh@48V değerine yuvarlanabilir. Piyasada 

mevcut olan çeşitli kapasite ve gerilime sahip aküler ile tasarlamak 

mümkündür. Şekil 5’de 12V-10KAh depolama kapasitesine sahip 16 adet akü 

kullanılarak gerçekleştirilen 40KAh 48V’luk batarya sisteminin bağlantı 

şeması gösterilmektedir. 

 

ġekil 5. 12V-400KAh aküler ile gerçekleştirilen 400KAh 48V’luk batarya sistemi 

bağlantı şeması 

 

Aküler bağlanırken seri paralel olmasına dikkat edilmelidir. Paralel 

bağlama şu anlama gelir; akülerin artı uçlarının artıda birleşmesi, eksi 

uçlarının ekside birleşmesidir. Böylelikle paralel kollarda gerilimler eşit 

olurken akım değeri artmaktadır. Bu yüzde paralel bağlama fotovoltaik 

sistemlerde avantaj sağlamaktadır. Aynı zamanda devre bağlantılarında 

olduğu gibi aküler direkt güneş panellerinin çıkışına bağlanmamalıdır.  
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Aküler bağlantısı yapılırken şarj regülatörü önemli bir yere sahiptir. 

Akülerin tam dolma anında durmasını sağlar ya da deşarj olurken bir anda 

olmamasını sağlar. Bir bakımdan aslında düzenleyici olarak görevini 

yapmaktadır. Akülerin maksimum akımına bakılarak şarj regülatörü 

seçilmelidir aksi durumda tam olarak şarj gerçekleşmeyeceğinden görevini 

yapamaz. Akım kontrolünün yanında mutlaka kullanılan batarya ile de uyumu 

olmalıdır.  

 

SONUÇ 

Çiftliklerde gelişen teknolojiler sayesinde makinelerde katkı 

sağlamaktadır. Makinelerin kullanımı da elektrik enerjisinin talebinin 

artmasına neden olmaktadır. Tesiste maliyeti ne kadar azaltılabilirse üretilen 

ürünlerinde maliyeti azalacağından kendi kendine yetebilen sistemler 

üretilmek istenmiştir.  

Örnek çalışmada Ankara ilinin Nallıhan ilçesi iklim verileri esas 

alınarak şebekeden bağımsız bir FV sistem tasarımına yönelik pratik bir 

hesaplama yapılmıştır. Hesaplamalarda gerekli olan ışınım verileri web 

üzerinden ücretsiz erişilebilen PVGIS veri tabanı üzerinden elde edilmiştir. 

Uygulamaya geçmeden önce yazılımlara herhangi bir ücret verilmeden 

şebekeden bağımsız sistemlerde panel sayısı, akü ve toplam güç değerleri 

hesaplanmıştır. Sistemi bir bütün olarak değerlendirdiğimizde bu tesisin 

gücüne göre tamamen şebekeden bağımsız bir sistemin yapılması maliyeti 

açısından uygun görülemez. Tesiste sürekli çalışan makineler düşünülerek 

toplam gücün düşürülmesine gidilerek sadece o makineler için şebekeden 

bağımsız bir fotovoltaik sistem tasarlanabilir.  Küçük enerji talebine sahip bu 

tür üretim yapan çiftliklerde tamamen bütün cihazların yerine, sürekli 

kullanılan makinelerin güçleri hesaplanarak sistem tasarlanmasını 

önermektedir. 
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GİRİŞ 
Tüm dünyada her yıl artan enerji talebi, ülkeler arası mevcut politika 

değişiklikleri, savaş ve jeopolitik değişimlerin yarattığı sonuçlar, arz talep 

dengesinin çeşitli etkilerle bozulması gibi parametreler enerjiye ulaşımın 

önemini ve maliyetini günümüzde daha hassas bir noktaya taşımıştır. Tüm 

dünya sanayi üretimi, yaşam konfor alanları için temel ihtiyaçlar (ısıtma, 

soğutma, yemek, sıcak su kullanımı gibi) nedeniyle enerjiye daha fazla ihtiyaç 

duyulan bir noktada bulunmaktadır. Enerji üretiminde kullanılan fosil 

kaynaklara sahip olan ülkeler dışındaki diğer ülkeler enerji ihtiyaçlarını ithalat 

ile karşılamaktadırlar. Artan talebin karşılanması maliyetli bir çözüm iken, 

daha akılcı çözüm günümüzün popüler alternatifi olan yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanılması ya da en hızlı ve en ekonomik seçenek olan 

mevcut talebin azaltılmasıdır. Talebin azaltılması, enerjinin tasarruflu ve 

verimli kullanılması, kullanılacak enerjinin zaman diliminin değiştirilmesi ya 

da mevcut enerjinin depolanması ile sağlanabilmektedir. Ülkemizde de enerji 

verimliliği kanunu, yalıtım ve enerji performans yönetmelikleri, enerji etiket 

sınıflandırılması ve yenilenebilir enerji teşvik programları uygulanarak 

enerjinin etkin kullanılması hedeflenmektedir. Ancak ısıtma ve soğutma 

amaçlı ısıl enerji depolamalı ve soğu enerji depolamalı sistemlerinin de 

gündeme alınarak hem verimli hem de ekonomik çözümler olarak sunulması 

zaruri hale gelmiştir.  

Soğu depolamalı sistemler (Şekil 1),  enerjiyi hem duyulur hem de 

gizli ısı olmak üzere 2 farklı şekilde depolayabilmektedir. Duyulur ısı 

sistemleri hem sıvı hem de katılarda sıcaklık değişimine bağlı enerji 

depolayabilen sistemlerdir.  Gizli ısı depolamalı sistemler ise depolanacak 

ortamda faz değişimini ile birlikte yüksek miktarda enerji depolamayı 

hedeflemektedir. Su hem soğuk sıvı depolayan sistemlerde kullanılırken hem 

de buz olarak faz değiştiren kimyasallar ile beraber gizli ısı depolama için 

kullanılabilmektedir. Hem duyulur hem de gizli ısı sistemlerinde suyun tercih 

edilme sebebi özgül ısı, gizli ısı (335 kJ/kg) ve hacimsel ısı kapasitesinin 

yüksek olmasındandır (Dinçer ve Rosen, 2011). Su ve buz depolamalı 

sistemlere göre daha yüksek sıcaklıklarda faz değişimi gerçekleştiren ötektik 

tuzlar, farklı karışımlardan oluşurlar ve plastik malzemeden yapılmış 

kapsüller içerisine yerleştirilir.  
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Şekil 1:  Soğu Depolama Sistemleri 

 

BUZ DEPOLAMALI SİSTEMLER 

Geleneksel iklimlendirme sistemlerinde soğutulmak istenen mahalin 

iklimlendirilmesi soğutma grupları ve iklimlendirme sistemleri kullanılarak 

yapılmaktadır. Sistemde tasarımı yapılan parametrelere göre seçilmiş soğutma 

grubu, istenilen soğutmayı tüm gün boyunca belirli bir kompresör ve kapasite 

oranına göre elektrik tüketerek gerçekleştirir. Buz depolama sistemlerinin 

temelini elektrik tarifelerinin çeşitliliği oluşturmakta ve bu değişken tarifeler 

içerisinde elektriğin diğer zaman dilimlerine göre çok ucuz olduğu saatlerde 

enerjinin üretilip depolanması hedeflenmektedir. Ülkemizde elektrik 

faturalandırmalarında günlük 8 kWh üstü tüketimlerde tüm saatler için tek 

zamanlı (197,51 kr/kWh) ve 3 zaman dilimine ayrılmış çok zamanlı  ( 06.00-

17.00: 200,51 kr/kWh, 17.00-22.00: 309,44 kr/kWh ve 22.00-06.00: 113,39 

kr/kWh) olmak üzere iki tarife kullanılmaktadır (EPDK, 2022). Şarj 

periyodunda yani gece elektriğin en ucuz olduğu saatlerde soğutma grubu buz 

tankında soğutma yapıp tank içerisindeki suyu buza dönüştürerek çok ucuz 

maliyetle enerji depolamaktadır (Şekil 2). Deşarj periyodunda yani soğutma 

ihtiyacının olduğu gündüz saatlerinde ise soğutma grubu çalışmadan 

soğutulan mahalden gelen sıcak olan aracı akışkan depoya gönderilerek 

sıcaklığı azaltılıp tekrar mahale gönderilmektedir (Şekil 2).  Dolayısıyla 

pompa dışında hiçbir elektrik tüketimi olmadan belirtilen zaman diliminde 

soğutma yapılabilmektedir. Bu sistemlerde, depo çıkış sıcaklıklarının mahal 

giriş sıcaklığı olarak gönderilebilmesi için mahalden gelen sıcak su ile 

depodan çıkan soğuk suyu karıştıran 3 yollu karıştırıcı vanalar kullanılarak 

istenilen sıcaklık ayarlaması yapılabilmektedir. 
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             a)          b) 

Şekil 2:  Buz Depolamalı Sistem a) Şarj b) Deşarj 

Buz depolamalı sistemlerin ana elemanları, suyun buza 

dönüştürülmesini sağlayan bir soğutma grubu ve depolama tankıdır. Bu 

sistemlerde konvansiyonel sistemlere göre suyun faz değişiminin 

gerçekleşebilmesi için soğutma grubunun daha düşük sıcaklıklarda çalışması 

gereklidir. Depolama tankının tasarımı, suyun tamamen donmasını ve 

erimesini belirlemede hayati bir rol oynamakla beraber aynı zamanda soğu 

depolamalı sistemin çeşidini de belirlemektedir.  Boru üzeri buz depolama 

sistemlerinde depolama tankları genelde düşük ısıl iletkenliğe (0,31 W/mK) 

sahip polietilen boruların sarmal şeklinde dağıtıcı ve toplayıcı kolektörlerle 

birlikte yerleştirilmesiyle yapılmaktadır (IEA, 2002). Statik buz depolamalı 

sistemler boru üzeri içten eritmeli, boru üzeri dıştan eritmeli ve kapsül 

depolamalı olmak üzere üç çeşittir (Tablo 1).  Boru üzeri içten ve dıştan 

eritmeli sistemlerde tank yapısı serpantin ve sarmal şekilde yapılmış olup faz 

değişimi, buz oluşum ve erime işlemleri borular etrafında gerçekleşmektedir.  

Her iki sistemde de boru içinden akan ikincil bir akışkan mevcuttur ve bu 

akışkan genellikle glikol–su karışımıdır ve glikol oranı % 25 - % 30 

arasındadır. Her iki sistemde de şarj yani buz depolama sürecinde aracı 

akışkan soğutma grubunda -7°C  -12 °C arasında soğutularak tank içine 

gönderilir (Fertelli, 2008). Boru üzerinde oluşan buzun kalınlığı tamamen 

ikincil akışkanın sıcaklığına dolayısıyla soğutma grubu tarafından ayarlanan 

sıcaklık değerine bağlıdır.   
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Tablo 1:  Statik Buz Depolama Sistemlerinin Karşılaştırılması 
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Tipik bir uygulama için üretilecek buzun kalınlık aralığı 30 mm - 70 

mm arasında değişebilmektedir. Her iki sistemi birbirinden farklı kılan deşarj 

işlemidir. İçten eritmeli depolama sistemlerinde hem şarj (buz oluşumu) hem 

de deşarj (buzun erimesi) için boru içinden akan glikol karışımı 

kullanılmaktadır. Dıştan eritmeli sistemler ise şarj esnasında glikol karışımı 

kullanılırken deşarj için boru dışından akışkan sirkülasyonu ile ısı transferi 

gerçekleştirilmektedir. Bu sistemlerde boru üzerindeki faz değişimi ve buz 

oluşumu aşırı soğuma, yaprak kristal oluşumu ve gizli ısı depolama olmak 

üzere 3 aşamada gerçekleşmektedir. Şekil 3’de görüldüğü gibi aşrı soğuma 

bölgesi (I ve II), su sıcaklığının doğrusal olarak azalarak çekirdekleşme 

sıcaklığına (Tç) kadar sıcaklığının azaldığı bölgedir Bu noktadan sonra faz 

değişiminin başlamasıyla kristal yapılar oluşmaya başlamakta (III) ve su 

sıcaklığı 0 °C (Tf) ye kadar artmaktadır (Akyurt vd., 2001).  Gizli ısı 

depolama evresinde boru etrafında yapışmış şekilde bulunan kristal buz 

yapıları ince bir buz tabakası oluşturup, zamanla kalınlığı artan buz tabakasına 

dönüşecektir (IV). Soğutma devam ettirildiği sürece V. aşamada tankın 

tamamında buz oluşumu gerçekleşmekte ve tekrar duyulur ısı ile enerji 

depolama devam etmektedir. 

Şekil 3:  Suyun Katılaşma Aşamaları 
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SONUÇ 

Hem dünyada hem de ülkemizde artan enerji talebinin 

karşılanmasında etkin ve verimli enerji depolama yöntemlerinin kullanılması 

gerekliliği açıktır.  Hem ticari hem de bina soğutma sistemlerinde buz 

depolamalı soğutma sistemlerinin kullanılması mevcut elektrik tüketiminin bir 

bölümünün gece saatlerine kaydırılarak pik yükün azaltılmasını ve önemli 

miktarda tasarruf yapılmasını sağlamaktadır. Bu sistemlere ait özel teşvik 

edici elektrik tarifelerinin oluşturulması ve depolama tanklarının ülkemizde 

üretilmesiyle bu sistemler daha ekonomik ve tercih edilebilir seçenekler 

olarak yaygın şekilde kullanılabileceklerdir.  
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1. GİRİŞ 

Derin denizlerde ve kıyılara yakın sığ bölgelerde, göl ve 

körfezler ile kıyılarda petrol ve doğal gaz kaynaklarının belirlenmesi 

için inşa edilen deniz yapıları, boru hatları ya da limanlar ve marinalar 

gibi mühendislik projelerinde gereklilik arz eden jeolojik ve jeofizik 

etütler ile sismik araştırmalar, günümüzde araştırma gemileri ya da bu 

faaliyetlerle ilgili sistem ve donatıma sahip küçük gemiler kullanılarak 

sürdürülürken, bu sırada insan emeğinin öne çıktığı çalışmalarla 

yürütülmektedir. Ağır hava şartlarına bağlı olarak can ve mal güvenliği 

riski de barındıran bu geleneksel yöntem, araştırma sürelerinin 

uzamasına, ölçümlerin doğruluğunun azalmasına ve sonuçta araştırma 

maliyetlerinin yükselmesine neden olmaktadır. Bu dezavantajlardan 

dolayı, özellikle son yirmi yılda üniversitelerde ve diğer araştırma 

kuruluşlarında hızla otonom veya Kablo kontrollü Su altı Araçlarının 

(OSA/KSA) geliştirilmesi söz konusu olmuştur. 

Kablo kontrollü Su altı Araçları (KSA), hem sığ bölgelerde hem 

de derin denizlerde ve okyanuslarda ayrıntılı oşinografik, sismik ve 

jeolojik veriler toplamak için gelişmiş özelliklere sahiplerdir. KSA'ların 

tasarımında araçların toplam direnç kuvveti düşük tutulurken, kablo 

direnç kuvvetinin minimize edilmesi ve bu sırada aracın stabilite 

karakteristiklerinin de yeterli düzeyde olması temel tasarım kriterlerinin 

başında gelir.  

Bu araştırmada, tasarlanan KSA'nın gövde formunu oluşturmak 

ve izleyen aşamada gövde direncini tahmin etmek için önce Begovic ve 

diğerlerinin (2015) çalışması ayrıntılı olarak analiz edilmiştir. Bu 

çalışmada araştırmacılar, SWATH (Swath Waterplane Area Twin Hull) 

tekne konseptinin hidrostatik ve hidrodinamik özelliklerini ele almış ve 

bu konsepte ait avantajlar ve bu dizaynla ortaya çıkan kritik form ve 

seyir konuları tartışılmıştır.  Ayrıca, eğimli dikmeler (strut) ile küçük su 

hattı enkesit alanına sahip bir SWATH teknenin RANS (Reynods 

Averaged Navier-Stokes) temelli sayısal ve deneysel yöntemlerle 

incelenmesini konu alan Qian ve diğ., (2015) ait çalışma incelenmiştir. 
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Ulaşılan sonuçlar incelendiğinde, bu tekne için tasarlanan eğimli 

dikmelerin, dikey dikmelere sahip konvansiyonel farklı bir SWATH 

tekne ve bir katamaran ile karşılaştırıldığında, daha gelişmiş denizci 

özelliklere sahip olduğu anlaşılmaktadır. İlgili tasarımımızda bu önemli 

özellikten yararlanılmasına da karar verilmiştir. 

Bunun dışında, Bertram (2016) tarafından yazılan kitapta ele 

alınan denizaltıların gövde tasarım özelliklerinin yanı sıra gövde ve 

takıntıları arasındaki girişim etkisi, üniform akış içindeki finler için 

analiz yöntemleri ile gövde ve kaldırma yüzeyleri (hydrofoil) 

arasındaki etkileşim konularından da yararlanılmıştır. Allotta ve diğ., 

(2013) bir proje kapsamında geliştirdikleri AUV’nin kendisinden 

beklenen tipik özelliklere sahip olmakla birlikte performans ve görev 

tanımı gereği belirlenen spesifikasyonlar sonucunda KSA’lara ait 

yüksek manevra kabiliyetini de taşımak zorunda olacağını 

belirtmişlerdir. Joubert (2004) çalışmasında geçmişte yapılmış bilimsel 

çalışmaları ihmal etmenin yenilenen denizaltıların tasarımında önemli 

bir hata olacağını, bazen tek bir parçayı değiştirmenin, uygulanabilir bir 

tasarım elde etmek için çevredeki tüm özelliklerde değişikliklerin 

yapılmasını gerektirdiğini ifade etmiştir.  

Won ve diğ., (2015) hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) 

simülasyonları yardımıyla, nozullu otonom sualtı araçlarının çeşitli 

formları arasından ideal tasarımı belirlemeyi amaçlamışlardır. Bu 

bağlamda, sevk sisteminin etkinliğini arttırmak için, nozullu AUV'lerin 

direnç değerlerini ve pervanesini etkileyen çeşitli faktörler 

incelemişlerdir. Fiziksel deneyler maliyetli olduğu için, tüm deneyler 

HAD analizi kullanılarak gerçekleştirilmiş ve analizler sonucunda, 

direnç kuvvetini düşüren ve itme kuvvetini artıran tasarım faktörleri 

belirlenmiştir.  

Myring (1976) araştırmasında, bir dizi gövde formu için elde 

edilen nümerik analiz sonuçlarını teyit etmek amacıyla Kraliyet 

Havacılık Birliği verilerinden yararlanmıştır. Bu sayede eksenel 

simetrik akışta gövde formuna etkiyen direnci belirleyen bir yöntemi 
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geliştirmesi mümkün olmuştur. Fangxi ve diğ. (2011) tarafından 

yapılan çalışmada tipik Myring formuna sahip olan otonom sualtı 

araçlarında (AUV) direnç hesaplamaları için uygun türbülans 

modelinin belirlenmesi, hesaplamalı akışkanlar dinamiği yönteminden 

yararlanılarak ve bir AUV modeli kullanılarak farklı viskoz modellerle 

RANS denklemlerinin çözülmesi ile gerçekleştirilmiştir. Deney 

sonuçları ile yapılan karşılaştırma sonucunda direnç tahmini için SST 

(Shear Stres Transport) k-ω iki denklemli viskoz türbülans modelinin 

en uygun model olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Karim ve diğ. (2008) 

çalışmalarında, DREA isimli AUV’ye ait uzunluk / çap (L / D) oranı 4 

ile 10 arasında değişen altı eksenel simetrik gövdeye sahip AUV 

modelinin viskoz dirençlerinin hesaplanması için Navier-Stokes 

(RANS) denklemlerine dayalı sonlu hacim yöntemi ile gerçekleştirilen 

analizleri sunmuşlardır. Gövde çevresindeki ve arkasındaki türbülanslı 

akış ise Shear Stress Transport (SST) k-ω türbülans modeli kullanılarak 

simüle edilmiştir. Analiz sonuçlarının, deneysel ölçümlerle uyum 

içinde olduğu saptanmıştır. 

Bu çalışmada, deniz bilimlerinin sürdürülebilirliğinin ve 

gelişmesinin temel koşulu olan yerinde (in-situ) yani denizlerde, su 

kolonundan ve deniz tabanından oşinografik ve jeolojik-jeofiziksel 

verilerin toplandığı bilimsel projelerin yanında mühendislik 

projelerinde de fayda sağlayabilecek 1.000 m derinliğe kadar dalan, 

maksimum 8 kn hıza ve 2 kn operasyon hızına sahip bir Kablo 

kontrollü insansız Su altı araştırma Aracı (KSA) tasarımı yapılmıştır. 

Bu araçta kullanılacak çeşitli sensörlerden (yanal yüzey tarama sonarı, 

tek ışınlı ses üreteci vb.) elde edilecek verilerin anlık iletimi sayesinde, 

aracın denize bırakıldığı gemiden veya karadaki operasyon 

merkezinden gerçek zamanlı gözlemler yapılabilecektir. Kablo 

kontrollü su altı aracı teknolojisi sayesinde bu tür araştırmaların 

yürütülmesi esnasında gereken insan emeği faktörü minimize edilerek 

batimetri çalışmalarından deniz yapılarının sörveylerine kadar geniş bir 

alanda detaylı araştırmalar ve projeler sürdürmek mümkün olmaktadır. 
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Geliştirilecek KSA ile denizel operasyonlar sırasında meydana 

gelebilecek kaza risklerini azaltmanın yanı sıra çok düşük maliyetli 

operasyonlar yürütülebilecek, hem de hızlı ve düşük maliyetli bakım-

onarım çalışmaları yapılabilecektir. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bir akışkanın içinde hareket eden araçlar, sürtünme ve viskoz 

basınç direnci olmak üzere iki bileşen içeren viskoz direnç kuvvetine 

maruz kalırlar. Ayrıca bu araçların akışkan içindeki hareket dinamikleri 

de dikkate alındığında, hidrodinamik özellikler, KSA tasarımının 

bütünsel olarak düşünülmesi gereken çok önemli bir yönünü oluşturur. 

Bir aracın formu ve boyutları, onu çok hidrodinamik hale getirse de, 

zaman zaman stabilite karakteristiklerini zayıflatabilmektedir. Bazı 

üreticiler, KSA tasarımlarını yatay düzlemde daha hidrodinamik hale 

getirmek için büyük çaba harcamaktadırlar; ancak derin deniz 

operasyonlarında derine dalmak önemli zaman almaktadır. Yani 

KSA’ların düşey düzlemdeki hareketleri düşünülerek düşey 

doğrultudaki hidrodinamik özelliklerine de özen gösterilmesi 

dikkatlerden kaçan çok önemli bir tasarım noktasıdır.  

Araç performansındaki sınırları belirleyen, çekme testi 

kapasitesi, araç hidrodinamiği ve kablo direnç kuvvetidir. Bağlantı 

kablosunun çapı ne kadar küçük olursa, güç transferi haricinde, düşük 

direnç ve yüksek hız bakımdan o kadar iyidir. Rijit kabloların kullanımı 

dezavantajlı olabilir, ancak tipik olarak suda daha esnek emsallerine 

göre daha az direnç oluştururlar. Esnek kablolar, depolama ve taşıma vs 

için çok daha iyidir, ancak daha rijit olanlara göre daha sık karışma 

veya takılma eğilimi gösterirler.   

Akıntı durumunda KSA kullanımı kullanıcılar, tasarımcılar ve 

üreticiler arasında sürekli tartışılan bir konudur. Bu konunun, araçların 

özelliklerinin diğer araçlarla karşılaştırılması suretiyle incelenmesi 

mümkün değildir. En yaygın yanılgılardan biri, KSA’nın maksimum 

hızının, akıntıda operasyonları sürdürmek için yeterli olduğunun 
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düşünülmesidir. Yüzeyde operasyon sürdüren araçlarla 

karşılaştırıldığında, derinde çalışan KSA’lara akıntının en büyük etkisi 

bağlantı kablosu üzerinden gerçekleşmektedir. Güçlü akıntılarda aracın 

performans kaybı olmadan çalışması, aracın kablo çekme kabiliyetinin 

göstergesidir. Daha yüksek güce sahip olan, düşük hızlı bir araç, 

kablonun kontrolü açısından daha avantajlı özelliklere sahiptir. 

Operatör deneyimi, aracın yüksek akıntı hızlarında etkili performans 

göstermesinde önemli bir etkiye sahiptir. Fakat genel olarak, 3 knot’ın 

(deniz mili/saat) üzerindeki herhangi bir akıntıda, KSA’lar etkili olarak 

kullanılamaz. Herhangi bir KSA'yı 3 knot'un üzerindeki akıntılarda 

etkin bir şekilde çalıştırmanın tek yolu, aracı ana akıntının etkisi 

dışındaki bir konuma (örneğin bir yapının veya jeolojik oluşumun 

akıntıdan etkilenmeyen tarafına) yerleştirerek akıntının sürükleme 

kuvvetinden tamamen kaçınmaktır. 

Bu amaçla, bu tip bir kablo kontrollü insansız su altı aracının 

(KSA) optimum form dizaynını gerçekleştirebilmek için, ilk aşamada 

farklı AUV (autonomous underwater vehicle) formları ile SWATH 

(Small Waterplane Area Twin Hull) tekne tipinden yararlanılmıştır 

(Myring, 1976; Karim ve diğ., 2008; Alotta  ve diğ., 2013; Begovich ve 

diğ., 2015). Tasarlanacak tüm araçların toplam hidrodinamik direnç 

değerlerinin hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD; Computational 

Fluid Dynamics, CFD) analizleriyle elde edilmesinden önce, hazırlanan 

DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) Suboff 

denizaltı modeli ile ağ yapısı ve türbülans algoritması doğrulama 

analizleri aynı modelin fiziksel test sonuçları ile karşılaştırılarak 

gerçekleştirilmiştir (Şekil 1-5). Şekil 1 Begovich ve diğ. (2015) 

tarafından hazırlanmışıtır ve bu çalışmadaki tasarımın başlangıç 

noktasını göstermektedir. Şekil 2, DARPA Suboff denizaltı modelinin 

validasyon amaçlı olarak kullanılan modelini gösterirken, Şekil 3 ve 4, 

sırasıyla analiz edilen sistemin tanımlı analiz hacmini (domain) ve ağ 

yapısını vermektedir. Şekil 5 incelendiğinde, bu çalışmada 

gerçekleştirilen simülasyonlardan elde edilen analiz sonuçları ile Liu ve 
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Huang (1998) tarafından verilen deney sonuçlarının uyum içinde 

olduğunu anlaşılmaktadır (Şekil 2-5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.  Begovic ve diğ. (2015) tarafından hazırlanan SWATH modeli 

 
Şekil 2.  DARPA Suboff denizaltı modeli 

 

 
Şekil 3. Analiz edilen sistemin tanımlı analiz hacmi 
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Şekil 4. DARPA Suboff ağ modeli 

 

 
Şekil 5.  DARPA Suboff modeline ait test ve HAD analizinin toplam direnç sonuçları 

 

İzleyen aşamada, su altı araçlarının AUV’ye benzer alt 

modülleri, sırayla Myring formu (KSA-M) ile torpidoya benzer 

formdan (KSA-1) yararlanılarak geliştirilmiş (Şekil 6) ve ayrıca 

ağırlıklı olarak biyotaklit (biomimicry) yöntemi yardımıyla öncelikle 

ispermeçet balinası (Physeter Macrocephalus) (Şekil 7) formu (KSA-
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İS) kullanılarak Şekil 8’de görülen form, akabinde bu form 

hidrodinamik yönden daha da geliştirilerek KSA-2 formu (Şekil 9) 

tasarlanmıştır. Bunların dışında belirli oranda gagalı balina (Ziphius 

Cavirostris) ve beyaz köpekbalığının (Carcharodon carcharias) 

formlarından da esinlenilerek KSA-3 (Şekil 10) hibrit formu 

tasarlanmıştır. 

 
Şekil 6. Geliştirilen KSA-M ve KSA-1 formları 

 

 
Şekil 7. İspermeçet balina formunun modellenmesi 

 



 
 91 

 

Şekil 8. Geliştirilen KSA-İS formu  

 

      
Şekil 9. Tasarlanan KSA-2 formu 

 

 
Şekil 10. Hibrit KSA-3 formu 

 

Bunlara ek olarak, yassı sırtlı deniz kaplumbağası (Natator 

depressa) formundan yararlanılarak su altı aracının üst modülü dizayn 

edilmiştir (Şekil 11). Çünkü adı geçen bu deniz canlıları su içinde çok 

iyi birer yüzücüdürler ve dalma derinlikleri 1000 m’nin çok üzerindedir 

(Naughton, 2012).   
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Şekil 11. Yassı sırtlı deniz kaplumbağası ve kabuk modeli formu 

 

Doğal yaşamın zorluklarına karşı halihazırda etkili çözümler 

üretmiş olan hayvanlar, bitkiler ve organizmaları inceleyerek üretmiş 

oldukları çözüm yöntemlerinden ilham almak, biyomimetik yöntemin 

esasını oluşturur. Bu yöntem bu çalışmada insansız deniz aracı 

tasarımının sadece form dizaynına uygulanmış olsa da daha geniş bir 

perspektiften değerlendirildiğinde tasarımın hemen her aşaması için 

etkili yenilikler sunan bir rehber niteliğinde olduğu 

değerlendirilmelidir. Nitekim biyomimikri, sadece doğadaki modelleri 

değil, bunların yanında doğa sistemlerini, oluşum süreçlerini ve 

elementlerini inceleyen ve elde ettiği bilgilerden aldığı ilhamla her çeşit 

probleme çözüm sunabilen yeni bir bilim olarak tanımlanmaktadır 

(Benyus, 1997). Biyomimikriyi diğer tasarım yaklaşımlarından ayıran 

faktör, canlı sistemlerin çeşitli işlevsel zorlukların üstesinden 

gelebilmek için sahip oldukları çözüm yöntemlerini taklit etmeye 

yapılan işlevsellik vurgusudur. Diğer yandan biyomorfik ve biyo-

kullanım esaslı tasarımlar insanların doğal formlara duydukları 

yakınlıktan hareketle estetik kaygılarla veya doğrudan kullanımı ifade 

etmektedir. Bu yaklaşımların farklılığı Şekil 12’de görülebilir. 
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Şekil 12. Biyomimikri ile biyo-morfizm ve biyo kullanım arasındaki ilişki 

 

Doğadaki canlıların ve sistemlerin zorluklara karşı 

geliştirdikleri işlevsel çözümlerin temelinde evrim mekanizmasıyla 

şekillenmeleri gerçeği yatmaktadır. Bu noktada evrim mekanizmasının 

hiçbir zaman bir tasarım oluşturmadığı ve bunun yerine sadece doğal 

seçilim yoluyla başarılı varyasyonların hayatlarına devam ederek 

işlevsel avantajlarını sonraki nesillere aktarmaları söz konusudur. 

Dolayısıyla evrim, genel kanının aksine “ilerleme” ve “gelişim” 

anlamına gelmeyip, mutasyonlar yoluyla meydana gelen çeşitlenmenin 

bir kısmının doğal seçilimle elenerek geriye sadece işlevsel anlamda 

başarılı bireylerin kaldığı bir mekanizmadır. Biyomimikri tasarım 

pratiği, bu nedenle geleneksel mühendislik tasarımından ayrışmakta 

olsa da diğer tasarım etkinliklerindeki temel faaliyet aşamalarına farklı 

bir bakış açısıyla yaklaşılarak bir biyomimikri tasarım spirali 

oluşturulabilir (Şekil 13). Bu çalışmada da insansız deniz araçlarının 

hidrodinamik performansını iyileştirmek amacıyla biyomimikri tasarım 

yaklaşımı benimsenerek tasarımın işlevine uygun bir strateji izlenmiş 

ve çeşitli deniz canlılarına ait formlar değerlendirilmiştir. Bu anlayıştan 

yola çıkılarak geliştirilen tüm tasarımların dijital modelleri 

hazırlanarak, hidrodinamik analizleri ayrıntılı olarak yapılmış ve elde 

edilen sonuçlar irdelendikten sonra, kablo kontrollü su altı aracının 

optimum özellikler taşıyan final formu belirlenmiştir. 



 
94 Enerji Odaklı Tasarımlar ve Teknikler 

 

 
Şekil 13. Biyomimikri tasarım spirali (De Pauw ve diğ., 2010) 

Bu hedef doğrultusunda, çok farklı formlara sahip tüm 

modellerin yaklaşık aynı uzunlukta ve eşit deplasman hacmine sahip 

olmasına karar verilmiştir. Tüm KSA’ların HAD analizleri STAR 

CCM+ (Simulation of Turbulent Flow in Arbitrary Regions - 

Computational Continuum Mechanics, C++ based) ticarî yazılımı 

kullanılarak gerçekleştirilmiş ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırmalı olarak 

sunulmuştur. 

Şekil 14-18, tasarlanan farklı KSA formlarının analiz edildikleri 

tanımlı analiz hacimlerini (domain) göstermektedir. Tüm KSA'ların 

maksimum hızları, birbirleriyle karşılaştırılabilmeleri amacıyla 5 m/s 

olarak sınırlandırılmıştır ve böylece, KSA'ları AUV’ye benzer farklı alt 

modülleri ve yassı sırtlı deniz kaplumbağasından esinlenerek tasarlanan 

özdeş üst modülleri ile birlikte hidrodinamik olarak karşılaştırmak 

mümkün olmuştur.  
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Şekil 14. KSA-M modelinin domaini                    Şekil 15. KSA-1 modelinin domaini 

 

Şekil 16. KSA-İS modelinin domaini                   Şekil 17. KSA-2 modelinin domaini 

 

 
 

Şekil 18. KSA-3 modeli için hesaplama hacmi 
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3. MODELLERİN ANALİZİ  

Bu çalışmada uygulanan HAD yöntemi ile elde edilen analiz 

sonuçları, Liu ve Huang (1998) tarafından verilen DARPA Suboff 

denizaltı modeli deney sonuçları ile karşılaştırılarak, başarılı bir şekilde 

doğrulandıktan sonra, yukarıdaki bölümde açıklanan beş modelin tümü, 

STAR CCM+ ticarî yazılımında "Shear Stress Transport k – ω 

türbülans algoritması" (SSTKW) kullanılarak nümerik olarak analiz 

edilmiştir (Şekil 2-5). SSTKW türbülans modeli, özel geliştirilmiş bir 

türbülanslı viskozite formülasyonu içerdiğinden, ters basınç gradyanı 

altında ayrışmanın başlangıcını ve boyutunu gerçeğe oldukça yakın 

olarak belirlemektedir. Bunun dışında bu model, cidara yakın 

bölgelerde standart k-ω türbülans modelini ve ayrıca cidara uzak 

bölgelerde ise dönüştürülmüş k-ε modelini kullanan bir karışım 

fonksiyonuna sahip olduğundan yoğun türbülans içeren analizlerinde 

başarılı sonuçlar elde edilir (Menter, 1994; Gürsel ve Taner, 2019).   

Sephiye elemanları; Myring, konvansiyonel torpido ve 

biyomimikri kaynaklı hibrit formlardan, üst elemanı yassı sırtlı deniz 

kaplumbağası formundan oluşan KSA modellerinin STAR CCM+ 

yazılımı ile gerçekleştirilen hesaplamalı akışkanlar dinamiği 

analizlerinden elde edilen hidrodinamik direnç sonuçlarına göre, 

formlar çok farklı olmalarına karşın, direnç değerlerinin birbirine yakın 

olduğu saptanmıştır (Şekil 19). Çünkü, genel olarak formlara ait gerek 

basınç, gerekse de türbülans viskozitesi değerlerinin benzer dağılımlar 

oluşturduğu gözlenmiştir (Şekil 20-29). Modeller içinde özellikle 

yüksek hızlarda KSA-İS ve KSA-3 formunun en iyi, KSA-1 formunun 

ise olumsuz hidrodinamik performans özelliklerine sahip olduğu 

görülmektedir (Şekil 19).  
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Şekil 19. KSA modellerinin 1-5 m/s arasındaki hız-direnç değerleri 

 

 
  Şekil 21. KSA-1 modelinin basınç dağılımı Şekil 20. KSA-M modelinin basınç dağılımı 
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Şekil 22. KSA-İS modelinin basınç dağ.        Şekil 23. KSA-2 modelinin basınç dağ. 

 
Şekil 24. KSA-3 modelinin basınç dağılımı 

 

Şekil 25. KSA-M mod. Türb. kin. en. dağ.    Şekil 26. KSA-1 mod. Türb. kin. en. dağ. 

 

Şekil 27. KSA-İS mod. türb. kin. en. dağ.  Şekil 28. KSA-2 mod. türb. kin. en. dağ. 
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Şekil 29. KSA-3 modeline ait türbülanslı kinetik enerji dağılımı 

 

SONUÇLAR 

Bu çalışmada denizel ortamdan veri toplayarak birçok farklı 

(jeoloji, jeofizik, oşinografi) disiplin için bilimsel çalışmalar 

yürütebilecek ve mühendislik projelerine katkı sunabilecek, 1000 m 

derinliğe kadar çalışma kabiliyetine sahip bir kablo kontrollü insansız 

su altı araştırma aracı tasarımı yapmak amaçlanmıştır. Bu araçta 

kullanılabilecek kimyasal, biyolojik, optik, elektromanyetik, akustik vb. 

sensörlerden elde edilecek verilerin anlık iletimi sayesinde aracın bağlı 

olduğu gemi veya karadaki operasyon merkezinden gerçek zamanlı 

gözlemler yapılması mümkün kılınacaktır. Kablo kontrollü su altı 

araçlarının sunduğu imkanlar sayesinde bilimsel çalışmalar ve 

projelerin yürütülmesi için gerekli insan gücü faktörünün ağırlığı 

azaltılarak su altı haritalandırma çalışmalarından açık deniz 

sörveylerine kadar çok çeşitli araştırmalar ve projeler 

yapılabilmektedir.  

Bu araştırma kapsamında DARPA Suboff isimli denizaltı 

modellenerek ayrıntılı HAD analizleri yapılmış ve elde edilen 

sonuçların Liu ve Huang (1998) tarafından verilen deney sonuçları ile 

tamamen uyum içinde olduğu anlaşılmıştır (Şekil 5). İzleyen aşamada 

beş adet farklı Kablo kontrollü Su altı Aracı (KSA) tasarlanmıştır. 

Sephiye elemanı görevi de gören Myring formuna sahip KSA-M’nin alt 

modülü ile torpido formuna benzer olan KSA-1'in alt modülü aynı 

koşullar altında modellenmiş ve analiz edilmiştir (Şekil 6). KSA-İS 
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olarak isimlendirilen aracın alt modülü ispermeçet balinası formundan 

oluşmaktadır (Şekil 8). Bu form biyomimikri yaklaşımıyla daha da 

geliştirilerek KSA-2 olarak adlandırılmıştır (Şekil 9) ve bunlara ek 

olarak gagalı balina ve beyaz köpekbalığının formlarından da 

esinlenilerek tasarlanan ve KSA-3 olarak isimlendirilen hibrit form 

(Şekil 10) da dahil olacak şekilde biyotaklit yöntemiyle üretilen 

tasarımlar, modellenerek aynı koşullar altında analiz edilmiştir. Tüm 

tasarımların üst modülleri yassı sırtlı deniz kaplumbağasından 

yararlanılarak elde edilmiştir (Şekil 11).  Analizi yapılan tüm 

modellerin deplasmanları özdeşliği sağlamak için 5m
3
 olarak 

belirlenmiş olup STAR-CCM+ ticarî yazılımı ile 1-5 m/s arasındaki 

hızlarda elde edilen direnç değerleri karşılaştırılmıştır. 

Şekil 19’dan de görülebileceği gibi, biyotaklit yöntemi ile 

tasarlanan formların toplam dirençleri, özellikle KSA-1 formuna 

kıyasla yaklaşık % 7 oranında azaltılabilmektedir. Bu modellerin basınç 

ve türbülanslı kinetik enerji dağılım alanları, farklı türbülans dereceleri 

nedeniyle baş, baş omuzluk, kıç omuzluk ve kıçta farklı derecelerde 

ortaya çıkmaktadır, ancak KSA-3 için bu dağılımların diğer modellere 

göre daha iyileşmiş bir görünüme sahip olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 

20-29).  

Elde edilen sonuçlara göre en başarılı hidrodinamik performans 

özelliklerini sunan hibrit model KSA-3 formu olup KSA-1 ortalama 

değerler bakımından olumsuz olarak ayrışmaktadır. Bu nedenle KSA-

3'ün manevra yeteneklerinin yanı sıra enerji tüketimi açısından belirgin 

bir avantaj sunacağı sonucuna ulaşılabilir. Bunun yanında KSA-3 gerek 

motor ve ekipmanların yerleştirilmesi gerekse bakım onarım ve üretim 

kolaylığı açısından özellikle KSA-İS modeline kıyasla daha üstün 

özelliklere sahiptir. 
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1. GİRİŞ 

Yaklaşık ¾’lük bölümü deniz ve okyanuslar ile kaplı olan 

dünyamızda geçmişten bugüne kadar balıkçılık önemli bir geçim kaynağı 

olmuştur. Balıkçılık faaliyetlerinin artması ile ihtiyaca göre inşa edilmeye 

başlanan gemiler balık alanlarının tespit edilmesinde, balıkların avlanması, 

depolanması ve nakliyesinde kullanılmaya başlanmıştır. Dünyada balık av 

sahaları göz önünde bulundurulduğunda balıkçılık dört grupta toplanır:  

i. Kıyı veya yakın mesafe balıkçılığı 

ii. Orta mesafe balıkçılığı 

iii. Uzun mesafe balıkçılığı 

iv. Açık deniz balıkçılığı 

Açık denizlerde bütün devletler için balık avlama serbestisi ilkesi 

uygulanmaktadır ve bunun anlamı, hiçbir devletin diğer bir devletin 

vatandaşlarının açık denizlerde balık avlama hakkını engelleyememesi veya 

sınırlandıramamasıdır. Ancak, günümüzde teknolojinin çok hızlı bir biçimde 

gelişmesi ve balıkçılıkta sanayileşme koşullarının da iyileşmesi ile birlikte, 

açık deniz alanlarındaki balık avlama serbestisindeki kontrolsüz gelişmelerin 

önüne geçilmesi ve bazı sınırlandırmaların yapılması zorunluluğu doğmuştur. 

Balık avlama alanları, 1958 tarihli Cenevre Sözleşmesi ve 1982 tarihli 

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ile belirlenen 12 mil sınırlı kıta 

sahanlığı ile 200 mil sınırlı münhasır ekonomik bölgelerin kapsamında 

kalmaktadır. Başka ülkelerin kıta sahanlığı içerisinde yapılacak faaliyetler için 

de özel anlaşmalar yapılması gerekmektedir. Açık deniz balıkçılığından 

bahsedildiği zaman; 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku 

Sözleşmesine göre bir devletin iç sularına, karasularına, bitişik bölgelerine, 

münhasır ekonomik bölgelerine ve takımada sularına dahil olmayan bütün 

deniz alanları tanımlanmaktadır. Yukarıda adı geçen bu iki sözleşme dışında 

da uluslararası alanda devletlerin taraf olduğu çeşitli ikili ve çok taraflı 

antlaşmalar mevcuttur. 

Avrupa Birliği üyesi devletler, balıkçılıkla ilgili olarak düzenlemeler 

yapma konusunda Avrupa Birliğini yetkili kılmış bulunmaktadırlar ve ortak 

bir balıkçılık siyaseti izlemektedirler. Bununla birlikte denizlerde balık 

avlanması konusunda ulusal hukuk sistemi, uluslararası hukuk sistemi ve 
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Avrupa Birliği hukuk sistemi olmak üzere üç ayrı sistem olduğu 

gözlenmektedir. 

Birleşmiş Milletler’in (BM) bir uzmanlık kuruluşu olan Gıda ve 

Tarım Örgütü (Food and Agriculture Organization, FAO), açlığı yok etmek ve 

beslenme şartlarını iyileştirmek amacıyla 1946'dan bu yana, açlığa karşı 

mücadele eden ve bu amaçla, üye devletlerin ve teknik kuruluşların 

ormancılık, tarım ve balıkçılığı geliştirme projelerine aracı ve yardımcı olan 

bir örgütüdür. Bu örgüt, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği kaynaklarının 

sorumlu ve sürdürülebilir kullanımının insan refahına, gıda güvenliğine ve 

yoksulluğun azaltılmasına önemli bir katkı sağlamasına yönelik çalışmalarını, 

küresel düzeyde yönetimi ve üyelerin yönetimsel ve teknik kapasitelerini 

güçlendirmek ve su kaynaklarının daha iyi korunmasına ve kullanılmasına 

yönelik fikir birliğinin geliştirilmesine öncülük etmek üzere çalışmalarına 

devam etmektedir (http://www.fao.org/fishery/activities/en). 

Bu örgütün kurmuş olduğu, Balıkçılık ve Kaynaklarını İzleme Sistemi 

(Fisheries and Resources Monitoring System, FIRMS), dünyadaki 21 

Bölgesel Balıkçılık Organını (Regional Fisheries Bodies, RFB) temsil eden 17 

Kurumu bir araya getirmektedir ve amacı, balıkçılık deniz kaynaklarının 

küresel düzeyde izlenmesi ve yönetimi hakkında kapsamlı ve üst düzey 

bilgilere erişim sağlamaktır  (Şekil 1) (http://firms.fao.org/firms/about/ 

en#Org-OrgsInvolved). 
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Şekil 1. Tuna dışında Balıkçılık ve Kaynaklarını İzleme Sistemi (FIRMS) 

Ortaklarının Coğrafi Kapsamı (http://firms.fao.org/firms/about/en#Org-

OrgsInvolved). 

 

 

Şekil 2.  GFCM Akdeniz Balıkçılık Alanları (http://www.fao.org/gfcm/en/). 

http://firms.fao.org/firms/about/en#Org-OrgsInvolved
http://firms.fao.org/firms/about/en#Org-OrgsInvolved
http://www.fao.org/gfcm/en/
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Akdeniz’de balıkçılık ve kaynakları ile ilgili çalışma yapan kurum ise 

General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) isimli 

kuruluştur. Bu Komisyon (GFCM) bölgesel bir balıkçılık yönetimi 

kuruluşudur ve 23 üye ülke ve AB ile temel amacı, canlı deniz kaynaklarının 

korunmasını ve sürdürülebilir kullanımını sağlamakla birlikte, Akdeniz ve 

Karadeniz'de su ürünleri yetiştiriciliğinin sürdürülebilir gelişimini 

sağlamaktır. Bu kurumun belirlediği, Akdeniz’deki balıkçılık alanları Şekil 

2’de belirtilmiştir (http://www.fao.org/gfcm/en/). 

Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu’nun uygulama alanı, Batı, Orta 

ve Doğu Akdeniz ile Adriyatik Denizi ve Karadeniz olmak üzere beş alt 

bölgeye ayrılmıştır: Bu alt bölgeler, GFCM’de asgari yönetim birimi olarak 

yaygın kullanılan 30 coğrafî alt bölgeye (GSA) ayrılmıştır (Şekil 2). GFCM 

şu anda 23 üye ülke ve Avrupa Birliği olmak üzere 24 sözleşme tarafı ile iş 

birliği yapan ve 5 sözleşme tarafı olmayan ülkeden (Bosna Hersek, Gürcistan, 

Ürdün, Moldova Cumhuriyeti ve Ukrayna) oluşmaktadır (GFCM, 2018). 

GFCM, balıkçılık yönetiminde kritik bir rol oynamakta, balıkçılığın 

korunması ve yönetimi ile su ürünleri yetiştiriciliği için bağlayıcı önerilerde 

bulunma yetkisine sahiptir. Bu öneriler, diğerlerinin yanı sıra, balıkçılık 

yöntemlerinin, olta takımlarının ve minimum iniş boyutunun düzenlenmesi ile 

mekânsal koruma önlemleri, balıkçılık efor kontrolü ve seçilen balıkçılık için 

çok yıllı yönetim planlarının oluşturulması ile de ilgili olabilir. 

Bu kuruma kayıtlı, tüm Akdeniz’deki balıkçı teknesi sayısı 

78.568’dir. 07.03.2022 tarihi itibari ile http://www.fao.org 

/gfcm/data/fleet/register bağlantısı ile bu teknelerin ülkelere, boy, gross ton 

(GT) ve tiplerine göre dağılımı görülebilir. Yetkili kılınmış, balıkçı teknesi 

sayısı 8.315 olup, 07.03.2022 tarihi itibari ile http://www.fao.org/ 

gfcm/data/fleet/avl bağlantısı ile teknelerin ülkelere, boy, GT ve tiplerine göre 

dağılımı görülebilir.  

GFCM’nin, 2018 yılında hazırlanan “Akdeniz ve Karadeniz Balıkçılık 

Durumu Raporu”na (http://www.fao.org/3/ca2702en/CA2702EN.pdf ) göre 

2017 yılı verileri ile ülkelere göre balıkçı teknesi filoları Tablo 1’de 

verilmiştir. Tablo 1’den de anlaşılabileceği gibi, Türkiye bölgenin en büyük 

balıkçılık filosuna sahip ülkesidir ve peşinden Yunanistan, Tunus ve İtalya 

gelmektedir. 

http://www.fao.org/gfcm/en/
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Tablo 1. 2017 Ülkelere Göre Balıkçı Teknesi Filoları 

 

 

 

Türkiye’nin coğrafî konumunun gereği olarak kapalı ve yarı kapalı 

denizlere kıyıdaş olması ve ayrıca avlanmada çok önemli olan bir diğer faktör 

olan verimliliğin göz önünde bulundurulması nedenleriyle Türk balıkçı filosu 

daha çok yakın mesafe ve düşük oranda da orta mesafe balıkçılık yapan 
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gemilerden oluşmaktadır. Bununla birlikte balıkçı gemilerinin önemli bir 

bölümü bu iki grubun özelliklerini karşılayacak şekilde geliştirilerek 

tasarlanmıştır.  

 

Şekil 3. İl ve İlçelere Göre Balıkçı Gemisi Sayısı 

Şekil 3’ten görülebileceği üzere Türkiye’de halihazırda yürütülen 

balıkçılık faaliyetlerinin çoğunluğunun İstanbul (472), İzmir (365), Bandırma 

(233) ve Çanakkale (225) bölgelerinde yoğunlaştığı gözlemlenmektedir. (T.C. 

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, 

2021) 

Bilimsel yayınlar incelendiğinde balıkçı gemilerinin tasarımına 

yönelik sınırlı sayıda yayın bulunduğu anlaşılmaktadır. Birleşmiş Milletler 

(BM) uzmanlık kuruluşu olan, Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agriculture 

Organization, FAO) tarafından 2018 yılında yayımlanan “Akdeniz ve 

Karadeniz Balıkçılığının Durumu (The State of Mediterranean and Black Sea 

Fisheries)” isimli rapora göre Akdeniz bölgesinde balıkçılık faaliyeti 

gerçekleştiren ülkelerin sayısal verileri ve durumları irdelenmiştir.  

Akdeniz’de faaliyet gösteren Türk ve İtalyan balıkçı teknelerinin form 

ve diğer teknik özelliklerine göre karşılaştırılması Alkan ve çalışma 

arkadaşları tarafından 2003’te yapılan bir araştırmada ele alınarak, her iki 

ülkenin filolarının tasarım özellikleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bununla 

birlikte Türk balıkçı gemilerinde İtalyan balıkçı gemilerinin aksine gemi inşa 

ustalarının benimsediği usullerle mühendislik desteği olmaksızın performans 

açısından olumsuz özellikte teknelerin inşa edildiği tespit edilmiştir. Türk 

balıkçı gemilerinin teknik ve ekonomik açıdan daha uygun hale 

getirilebilmesi ve ayrıca açık denizlerde gerçekleştirilebilecek avcılık 
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faaliyetlerinde can ve mal güvenliğini sağlayabilmek için mühendislik 

desteğinin alınması tavsiye edilmiştir. Harici olarak Türk balıkçı gemilerinin 

temelinin taka formuna dayalı olması, bu formun değiştirilmesi gerektiği ve 

Türk denizlerine, avcılık faaliyetlerine ve en nihayetinde tekne sahiplerinin 

isteklerine göre yeniden dizayn edilmelerine ihtiyaç duyulduğu; bunun da 

ekonomik karşılığının olacağı değerlendirilmiştir. Ayrıca, Türk gemilerinin 

genişlik/su çekimi oranının çok büyük olduğu ve stabilite açısından 

değerlendirildiğinde büyük bir çoğunluğunun büyük açılardaki meyil 

durumunda olumsuz bir performans sergilediği belirtilmiştir. 

Günümüzde balıkçı gemileri için halen geçerliliğini koruyan en 

önemli faktörlerden biri olan stabilite konusu, Yılmaz (1998) tarafından 

“Balıkçı Gemilerinin Form Parametrelerinin Ön Dizayn Aşamasında Pratik 

Stabilite Kriterleri Açısından İncelenmesi” isimli çalışmada irdelenmiştir. Bu 

çalışmada B/T, L/B, L/∆1/3 gibi parametrelerin stabiliteye olan etkileri, ön 

dizayn aşamasında bulunan balıkçı teknelerinin stabilitesi hakkında fikir 

vermesi ve stabilite açısından uygun dizayn parametrelerin oluşturulması 

bakımından önemli değerlendirmeler yapılmaktadır. Yine bu çalışmada 

boy/deplasman oranındaki artışın devrilme açısını arttırdığı, genişlik/su 

çekimi oranındaki artışın ise azalttığı tespit edilmiştir. 

Türk balıkçı filosunun 2000 yılından günümüze kadar olan son 20 

yıllık değişimi Gürsel ve Sözen (2021) tarafından hazırlanan çalışmada 

detaylı olarak irdelenmiştir. Türk balıkçı gemilerinin özellikle Eylül-Nisan 

ayları arasında ağır deniz koşullarında çalışmak zorunda olduğu, tasarım, 

konstrüksiyon ve ekonomik işletme yönlerinden optimal seviyelerde olması 

gerektiği vurgulanmış; L/B, B/T, B/D, L/∆1/3 gibi parametrelerin gemi 

hidrostatiğine ve hidrodinamiğine etkileri detaylı bir şekilde incelenmiştir.  

Bu araştırmada Akdeniz’e kıyısı bulunan ülkelerin balıkçı filolarına 

ait verilerine ulaşılabilen gemilerin ana boyutları internet araştırmaları 

aracılığıyla saptanmıştır. Bu ana boyutlar üzerinden elde edilen bilgiler 

doğrultusunda Kafalı (1989), Balıkçı Gemilerinin Tasarımı Dersine ait notlar 

(Gürsel, 2020), Papanikolaou (2014) ve diğer çalışmalarda belirtilen ampirik 

formüller ile her bir gemi için ayrı ayrı analiz yapılmış, yapılan analizlerde 

bahse konu balıkçı filoları için boy, genişlik, su çekimi, deplasman ve stabilite 

yönlerini kapsayan grafikler oluşturularak karşılaştırılmıştır. Bu 

karşılaştırmada ayrıca International Maritime Organization (IMO) kurumunun 
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balıkçı gemileri için 1968 yılında yayımlamış olduğu A.168 (ES. IV) 

kriterlerine ve Türk Loydu Kuralları Kısım 14’e göre metasantrik yükseklik 

(GM) değerleri irdelenmiştir. 

Bu araştırmanın amacı, başlıca Akdeniz ülkelerine ait ulaşılabilen 

balıkçı gemisi filolarının gelişimi ve güncel durumunun Türk balıkçı filosuna 

ait gemiler ile ana boyutlar üzerinden tasarım ve stabilite açılarından 

karşılaştırılmasını sağlayarak analizini yapmaktır. Akdeniz’e kıyısı olan 

başlıca ülkeler ile Türkiye’ye ait balıkçı filolarının tasarım, stabilite ve işletme 

maliyeti yönünden karşılaştırmasını içeren yeni bir araştırma bulunmaması 

nedeniyle bu konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması hedeflenmiştir. 

Yeni bir balıkçı gemisinin tasarlanıp inşa edilebilmesi için teknenin 

hızının, motor gücünün, çalışacağı av sahasının, işletme maliyetlerinin ve 

bunlara göre ana boyutlarının tespitinin optimal olarak yapılması 

gerekmektedir. Bu sebeple öncelikle tekne sahibinin ve mühendisin gemi 

tasarımına başlamadan önce inşa edilecek teknenin çalışması istenilen bölgede 

bulunan balıkçı teknelerinin analizlerini iyi yapması, işletme maliyetlerini 

çıkarması önem teşkil etmektedir. Bu çalışmada başlıca Akdeniz ülkelerine ait 

balıkçı filolarını oluşturan gemilerin tasarım parametreleri ve stabilite 

özellikleri karşılaştırılmalı olarak ele alınarak irdelenmiştir. 
 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışma içerisinde incelenen ve Akdeniz’e kıyısı bulunan ülkelere 

ait İspanyol, İtalyan, Fransız ve Fas balıkçı filolarını oluşturan gemilerin ana 

boyutları (LOA: Boy, B: Genişlik, D: Yükseklik, T: Su çekimi ve GT: Gross 

ton) internet vasıtası ile çeşitli siteler (https://www.marinetraffic.com, 

https://www.vesselfinder.com vb. ) taranarak bulunmuş olup Tablo 2-5’de, 

Türk Balıkçı filosuna ait gemilerin ana boyutları ise T.C. Tarım ve Orman 

Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nden alınan veriler ile elde 

edilmiştir. 

Bu ana boyutlar üzerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda Kafalı 

(1989), Balıkçı Gemilerinin Tasarımı Dersine ait notlar ve diğer çalışmalarda 

belirtilen ampirik formüller ile her bir gemi için ayrı ayrı analiz yapılmış, 

yapılan analizlerde bahse konu balıkçı filoları için boy, genişlik, su çekimi, 

deplasman ve stabilite yönlerini kapsayan grafikler oluşturularak 

karşılaştırılmıştır. 

https://www.vesselfinder.com/
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Kafalı (1989) genel olarak balıkçı gemilerinin stabilite açısından 

fribord değerinin f ≥ 0,11·B olması gerektiğini fakat mevcut balıkçı 

gemilerinin istatistikî incelemesi sonucu gemi boyunun %1 kadarının ilave 

olmasının uygun olacağını belirtmiştir. Bu halde, balıkçı gemilerinin fribord 

değerinin Denklem 1 ile 

f ≥ 0,11 
. 
B+ 0,01

.
L 

 

belirlenebileceğini belirtmiştir. 

Önemli bir tasarım parametresi olan balıkçı gemilerinin dolgunluk 

katsayısı için önerilen        

  

        (  √ )      

 

Denklem 2’deki formülün bu çalışmada kullanılmasına karar 

verilmiştir. Ayrıca buradan yola çıkarak su hattı alan katsayısı da Denklem 3 

ile   

 

CWP = CB + 0,25 

 yaklaşık olarak belirlenmiştir. 

Stabilite açısından metasantrik yükseklik (GM) temel göstergelerden 

biri olduğundan, her gemi için yapılmakta olan stabilite hesapları aracılığıyla 

birçok değer yanında gemilerin metasantrik yüksekliği de (GM) 

belirlenmektedir (Şekil 4-5).  

G: Ağırlık merkezi 

B: Su altı hacim merkezi  

K: Geminin orta simetri ekseni üzerinde bulunan dip kaplamasının en derin 

yeri (kaide noktası) 

M: Metasantr noktası: Meyilli durumdaki, su altı hacim merkezinden 

geçen ve deniz yüzeyine dik olan doğrunun orta simetri ekseni ile 

kesiştiği nokta. 
 

(2) 

(1) 

(3) 
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Şekil 4. Bir Gemiye Ait Stabilite Özellikleri 

 

Şekil 5.  Bir Gemiye Ait Meyilli Durum 

Denklem 4 aracılığıyla GM değerinin belirlenebilmesi için 

öncelikle mevcut geminin ağırlık merkezinin (KG), sephiye merkezinin 

düşey yerinin (KB) ve metasantr yarıçapı (BM) değerinin belirlenmesi 

gerekmektedir.  
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GM = KB + BM – KG                                                          
 

Kafalı (1989) normal hidrostatik hesaplamalar dışında KB ve 

BM’nin yaklaşık değerlerinin ön dizayn aşamasında Denklem (5) ve 

Denklem (6) yardımı ile bulunabileceğini belirtmiştir. 
                     

   
              

  
   

                          

   
                     

 

    
    

 

Denklem 7-11 yardımı ile geminin ağırlık merkezinin yaklaşık 

olarak belirlenmesi mümkündür. 
  

   
    

    
 (

 

 
   ) 

1 

   
  

    
 (

 

 
   ) 

  

   
     

 
   

 

  
 

    
 [                   (

 

 
)
 

]  
  

 
 

KG = m · D  
 

Yukarıda ifade edilen bağıntılar ile birlikte Fas, Fransız, 

İspanyol, İtalyan ve Türk balıkçı filolarına ait gemilerin ana oranları ve 

metasantr yükseklikleri belirlenmiştir. Bu verilerden yararlanılarak tüm 

gemilere ait 

i. GM/B - B grafikleri 

ii. B/T - B grafikleri 

iii. L/B - L grafikleri 

iv. L/T - L grafikleri 

(5) 

(6)

+ 

(7) 

(11) 

(8) 

(9) 

(10) 

(4) 
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v. L/D - L grafikleri 

vi. L/ Δ
1/3

 - L grafikleri 

 

hazırlanarak karşılaştırmalı analizleri yapılmıştır. 
 

3. BALIKÇI FİLOLARININ ANALİZLERİ 

Akdeniz’de, Türk balıkçı gemileri ile birlikte İspanya, İtalya, 

Portekiz, Fransa, Mısır, Yunanistan, Fas ve İsrail gibi birçok ülkenin 

balıkçı filoları avlanmaktadır. Bu ülkelerin verilerine ulaşılabilen ve 

gemi sayısı 80 üzerinde olan filolarına ait gemilerin ana boyutları ve 

oranları LOA: Boy, B: Genişlik, D: Yükseklik, T: Su çekimi ve GT: 

Gross ton olmak üzere Tablo 2-5’de verilmiştir. Bu verilerden 

yararlanarak ülke filolarını oluşturan gemilere ait genişliğe bağlı enine 

metasantrik yükseklik/ genişlik oranı (GM/B-B), genişliğe bağlı 

genişlik/su çekimi oranı (B/T-B), boya bağlı boy/ genişlik oranı (L/B-

L), boya bağlı boy/ su çekimi oranı (L/T-L), boya bağlı boy/ yükseklik 

oranı (L/D-L) ve boya bağlı boy/ deplasman oranı (L/Δ
1/3

 -L) Şekil 6-

43 arasında karşılaştırılmalı olarak verilmiştir. 

3.1. Fas balıkçı filosu 

Fas balıkçı filosu 1966-2005 yılları arasında inşa edilen Tablo 

2’teki gemilerden oluşmaktadır.  

Tablo 2. Fas balıkçı filosu (https://www.vesselfinder.com/vessels?type=5&flag=MA) 

Gemi Adı LOA B D T GT 
İnşa 

yılı 
Vmaks Vservis 

AIG 48,44 9,52 6,53 5,00 702 1980 12,80 9,6 

AL HAMD 38,1 7,4 6,20 5,00 394 1974 14,00 10,5 

ALLOTF 3 56,9 9,1 9,47 7,90 786 1980 13,47 10,1 

ALLOTF I 47,75 9 7,27 5,80 666 1980 16,13 12,1 

CABO NEGR 32 8 5,30 4,10 220 1970 8,27 6,2 

EL ANDALUSS 24,2 7,02 4,51 3,50 138 1990 9,47 7,1 

https://www.vesselfinder.com/vessels?type=5&flag=MA
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NORDIC 58 10 6,68 5,00 966 1970 11,60 8,7 

PESCABONA TRES 28,8 8 4,77 3,60 227 2004 10,67 8 

PESCABONA UNO 28,8 8 4,77 3,60 375 2004 12,40 9,3 

POLAR 42 10 7,12 5,60 710 1990 16,13 12,1 

SENIOR 63 12 8,35 6,40 1278 1978 15,33 11,5 

TALA 10 27,9 7,2 4,87 3,80 102 1989 10,40 7,8 

VIKINGBANK 56,05 10,42 8,21 6,50 972 2000 12,80 9,6 

ALLOTF 2 58,33 9,02 8,98 7,40 859 1980 17,07 12,8 

MEDIOUNA 52,86 14,4 9,31 7,20 637 1998 15,20 11,4 

QUANT 50,5 9,02 8,50 7,00 704 1979 15,20 11,4 

OCEAN VENTURE 61,5 13,2 8,15 6,75 1632 2003 10,27 7,7 

BULAND 52,05 10 7,59 6,54 900 1978 16,27 12,2 

ERIKA 56,62 12,51 7,75 6,50 1236 1987 14,27 10,7 

MEYA 57,6 12,53 7,75 6,50 1242 1987 17,47 13,1 

AZROU 1 44,4 12 8,16 6,40 363 2003 8,93 6,7 

MAYOR 65,71 10,72 7,50 6,25 1150 1979 7,33 5,5 

CETUS 53 11,23 7,50 6,10 1011 1987 14,67 11 

ASSAADI 58,96 10,23 7,30 5,90 939 1978 17,20 12,9 

AL WAFAE 55,51 10 7,00 5,70 948 1966 16,80 12,6 

MIST 47,45 10 7,05 5,65 714 1997 17,33 13 

MANSOUR DAKHLA 62,25 9,56 7,30 5,50 878 1975 15,33 11,5 

SUNNANLAND 37,6 10 6,88 5,40 599 2000 14,40 10,8 

ZANDER 2 61,53 9,5 7,00 5,30 1293 1981 14,93 11,2 

MIFTAH 42,34 8,15 6,12 4,80 482 1987 13,33 10 

PULMAR I 37,5 8,6 6,00 4,26 475 1987 14,80 11,1 

MARINA 35,72 8,8 6,40 4,20 353 1993 14,67 11 

AOUZIRIFT 3 37,17 8,5 6,10 4,10 393 1990 15,60 11,7 

AOUZIRIFT 1 35,64 8,3 6,10 4,09 359 1986 14,93 11,2 
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AOUZIRIFT 2 35,64 8,3 6,10 4,09 359 1987 14,80 11,1 

GERMON III 37,17 8,5 6,10 4,05 393 1989 15,73 11,8 

TAMLALT 3 39,6 8,8 5,85 4,01 406 1990 16,67 12,5 

TAMLALT 5 39,6 8,8 5,85 4,01 406 1990 17,73 13,3 

FARO  37 8,3 5,28 4,00 490 2000 12,00 9 

SOFIA 32,75 8,5 4,10 4,00 393 1990 15,33 11,5 

AWSERD I 39,7 9,5 4,00 3,80 486 1990 16,00 12 

AOLETİS II 36,43 8,3 5,85 3,77 340 1985 15,20 11,4 

AMAL 39,6 8,8 5,85 3,70 432 1991 14,00 10,5 

MARTIL 39,6 8,8 5,85 3,70 432 1991 14,00 10,5 

ICHBILIA 35,72 8,8 6,07 3,66 353 1991 14,60 10,95 

KORTOBA 35,72 8,8 6,07 3,66 353 1991 14,60 10,95 

LARACHE 35,72 8,8 6,07 3,66 353 1993 14,60 10,95 

AOLETIS I 36,43 8,3 5,85 3,65 340 1984 15,20 11,4 

AWSERD III 36 9 6,25 3,60 396 1993 14,67 11 

PESCABONA CUATRO 28,8 8 5,85 3,60 277 2005 13,33 10 

TODRA 37,6 8,4 5,75 3,60 440 2001 15,33 11,5 

DINA II 36,6 8,4 4,65 3,56 403 1988 14,53 10,9 

TANWACA 1 39,9 9 3,95 3,55 375 1989 16,00 12 

CHARIF AL IDRISSI 41 8,82 3,92 3,54 397 1986 11,33 8,5 

TARFAYA VI 32 8,2 5,80 3,53 316 2004 14,67 11 

LEILA 1 33,2 9 5,70 3,50 318 2001 12,80 9,6 

NAYAT 33,9 7,9 5,55 3,50 338 1989 13,60 10,2 

PESCABONA CINCO 28,8 8 5,85 3,50 227 2005 13,33 10 

PESCABONA DOS 28,8 8 5,85 3,50 375 2004 12,67 9,5 

FISHEMAR 10 36 7,7 5,50 3,45 224 1988 14,67 11 

TALA 18 31 8 5,80 3,45 304 2005 13,33 10 

FISHEMAR II 30 8 5,80 3,42 290 2005 14,67 11 

https://www.vesselfinder.com/vessels/FARO-IMO-9233014-MMSI-242569300
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FISHEMAR III 30 8 5,80 3,42 290 2005 14,67 11 

FISHEMAR UNO 30 8 5,80 3,42 290 2004 14,67 11 

BNOU KOURRA 37,96 9 3,95 3,35 315 1991 15,20 11,4 

FISHEMAR V 35,8 7,7 5,50 3,35 240 1997 14,67 11 

GUELTA I 29,5 7,75 4,20 3,32 207 1989 15,07 11,3 

LASKIA 1 29,5 7,75 4,20 3,31 224 1989 14,53 10,9 

LASKIA 2 29,5 7,75 4,20 3,31 224 1989 14,27 10,7 

LASKIA 3 29,5 7,75 4,20 3,31 224 1989 14,40 10,8 

GUELTA 4 29,5 7,75 4,20 3,29 220 1991 16,67 12,5 

HAMA II 29,5 7,75 4,20 3,29 220 1990 16,00 12 

BAHIA III 32 8,2 5,80 3,25 316 2004 14,67 11 

SAFI VI 32 8,2 5,80 3,25 316 2004 14,67 11 

DERRAMAN 3 29,5 7,75 4,20 3,15 222 1986 15,20 11,4 

FISHEMAR VII 30,3 7,2 4,20 3,15 256 1989 14,53 10,9 

GUELTA 3 29,5 7,75 4,20 3,15 222 1987 15,07 11,3 

AL AMIR MOULAY 

ABDALLAH 38,5 7,8 3,50 3,10 293 
2001 

15,60 11,7 

TAMLALT 1 29,5 7,75 4,20 3,05 207 1989 14,27 10,7 

AMSLOH HASSAN 20 4 3,64 3,00 - 1997 11,33 8,5 
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Şekil 6.  Fas Balıkçı Filosunda İnşa Yıllarına Göre Boy Dağılımı. 

 
 

Şekil 7. Fas Balıkçı Filosunda L/B-L Değişimi  

Şekil 6 ve Şekil 7 incelendiğinde Fas’ın balıkçı filosunun yaşlı 

olduğu ve inşa edilen gemilerde Boy/Genişlik (L/B) oranının 3,5 – 6,5 

arasında değiştiği ortalama 5 civarında olduğu ve boya göre doğrusal 

bir şekilde arttığı anlaşılmaktadır. Gemi boyları da 20-65 m arasında 

değişmektedir. L/B oranının büyük olması gemi hızı açısından 
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değerlendirildiğinde avantajlı olmasına karşın manevra kabiliyeti için 

dezavantaj oluşturduğu söylenebilir. Tekne boyu küçüldükçe L/B 

oranının da azaldığı görülmektedir. 

 
Şekil 8. Fas Balıkçı Filosunda L/T-L Değişimi 

Buna karşın Şekil 8’den de görülebileceği üzere Fas’ta 1966-

2005 yılları arasında inşa edilen balıkçı teknelerinde, tekne boylarının 

su çekimine oranının (L/T) yaklaşık 9 civarında olduğu anlaşılmaktadır. 

Bununla birlikte bu gemilerin L/T oranının 6 ila 13 arasında 

değişmektedir. 

 
Şekil 9. Fas Balıkçı Filosunda L/D-L Değişimi 
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Gemi boylarının gemi yüksekliği ile ilişkisi (L/D) geminin 

boyuna dayanımının tayininde önemli bir parametre oluşturmaktadır. 

Şekil 9 incelendiğinde Fas balıkçı gemilerinin L/D oranı ortalama 7 

civarında olduğu, ancak bu ortalama değerin üzerinde gemilerin inşa 

edildiği de görülmektedir.  

 
Şekil 10. Fas Balıkçı Filosunda L/ Δ1/3 – L Değişimi 

Balıkçı teknelerinin direnç karakteristikleri açısından önemli bir 

faktör olan birim deplasmana göre boy dağılımı (L/Δ
1/3

) bağıntısında 

Şekil 10’dan da görülebileceği gibi L/Δ
1/3

 = 3-5 arasında değişmekte 

olup, ortalamanın 4 olduğu söylenebilir.  
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Şekil 11.  Fas Balıkçı Filosunda B/T-B Değişimi 

 

Genişlik/ su çekimi oranının genişlik üzerinde dağılımı, Fas balıkçı 

gemileri için çoğunlukla 2-2,5 arasında yoğunlaştığı Şekil 11’den 

görülmektedir. Bununla birlikte 1,25-3,25 arasında değişkenlik gösteren B/T 

oranı ne kadar büyükse gemiye daha iyi bir başlangıç stabilitesi sağladığı, 

fakat büyük açılarda stabiliteyi azaltırken yakıt tüketimini de aşırı miktarda 

arttırdığı ifade edilebilir.  
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Şekil 12. Fas Balıkçı Filosunda GM/B-B Değişimi 

Fas balıkçı gemileri için metasantrik yüksekliğin (GM) gemi 

genişliğine oranı ortalama 0,13-0,20 arasında yoğunlaştığı ve 0,1-0,275 

arasında değişkenlik gösterdiği Şekil 12’den görülmektedir. Gemi genişliği 

arttıkça GM değerinin de arttığı değerlendirilmiştir. 
 

3.2. Fransız Balıkçı Filosu 

Fransa balıkçı filosu 1973-2019 yılları arasında inşa edilen Tablo 

3’teki gemilerden oluşmaktadır.  

 

Tablo 3. Fransız Balıkçı Filosu 

(https://www.vesselfinder.com/vessels?type=5&flag=FR) 
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Gemi Adı LOA B D T GT 
İnşa 

yılı  
Vmaks     Vservis       

ALBIUS 55,49 11 7,6 4,95 1295 2002 13 9,75 

ALIS 28,4 7,6 3,8 3,16 198 1987 12 9,00 

ANDRE LEDUC 44,23 11 4,75 4,69 837 2004 12 9,00 
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ANNE ANTOINE II 39,9 8,51 5,48 3,12 231 1996 14 10,50 

ANTEA 34,55 11,9 5,2 3,32 421 1996 11 8,25 

ANTONIO MARIA 32 7,4 5,65 4 326 2001 11 8,25 

ARGELES 38,8 8,4 6 4,15 393 2000 10,5 7,88 

ASPIN 34 7,9 4,25 3,72 222 1981 12,3 9,23 

ATALANTE 20,4 6,95 3,46 2,85 80 1988 10,5 7,88 

ATLANTIC SURVEYOR 19 6 2,8 1,94 748 1980 10 7,50 

AUSTRAL 76,39 14,6 6,1 5,25 1968 1993 14,5 10,88 

AVEL VAD 67,3 12,4 6,1 6,05 1598 1996 15,5 11,63 

BARA BRENN 24 6,7 3,54 2,89 100 1984 10 7,50 

BARA DOUS 24 6,7 5,65 3 100 1990 11,5 8,63 

BARA MANN 24 6,7 3,54 3,1 100 1988 11,5 8,63 

BEOTHUK 34,54 7,9 4,25 3,79 232 1987 12,4 9,30 

BERNICA 89,1 14,5 9,28 6,35 2666 2010 14 10,50 

BRESSAY BANK 45 11 7 4,35 826 2002 12,1 9,08 

CAP BOJADOR 61 12,4 8,4 6,7 973 1990 14 10,50 

CAP CHARLOTTE 23,9 7,4 3,8 3,17 166 2006 10 7,50 

CAP HORN I 55,49 11 7,6 4,95 1295 2002 13 9,75 

CAP KERSAINT 59,45 12,8 10,9 6,05 2086 2015 12 9,00 

CAP NORD 54,55 13 8,5 5,8 1490 1988 14 10,50 

CAP SAINT GEORGES 44 11 4,55 4,85 868 2003 13 9,75 

CAP SAINT VINCENT 67,3 12,4 6,1 6,24 1606 2000 15,5 11,63 

CAP SAINTE MARIE 67,3 12,4 8,55 6,25 1596 1998 15,5 11,63 

CAP ST-ANDRE 23,9 7,4 3,79 2,95 143 2008 10 7,50 

CAP TRISTAN 23,9 7,4 3,8 3,17 166 2007 10 7,50 

CHRISDERIC V 34,9 8,5 3,6 2,1 208 2016 14 10,50 

CISBERLANDE 5 32 8,25 3,1 3,1 210 2001 10 7,50 

CORAIL 35,3 8,2 4,35 3,98 249 1997 12 9,00 
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CORTO MALTESE 23,9 6,6 3,32 2,52 142 1980 10,5 7,88 

CROIX MORAND 38 8,5 4,38 4,5 322 1985 12,9 9,68 

DOLOMIEU 89,41 14,5 9,28 6,35 2666 2012 14 10,50 

DRENNEC 84,1 13,8 7 6,6 2319 2006 18 13,50 

ELSINOR 35,4 7,6 6,1 3,4 52 1973 12,4 9,30 

EMERAUDE 80 16 9,55 6,5 3976 2018 14 10,50 

ERIC MARIN 38 9,5 4,08 3,17 384 2005 12 9,00 

FAIMANU III 23,8 7,4 3,95 3,55 152 2003 10 7,50 

FOURNAISE 23,9 7,4 3,8 3,17 166 2006 10 7,50 

FRANCHE TERRE 89,41 1,5 9,28 6,35 2687 2009 14 10,50 

GERARD LUC IV 37,98 7,75 3,1 3,1 210 2002 10 7,50 

GEVRED 77 14 9,2 6,7 2357 2016 18 13,50 

GRAND SAINT BERNARD 32,8 8,2 4,34 3,82 226 1988 11,5 8,63 

GUEOTEC 72,4 13,7 6,7 6,43 1692 1991 10,5 7,88 

GUERIDEN 81,9 13,7 6,7 6,49 1692 1991 10,5 7,88 

HEIMANA III 16,76 4,92 1,65 1,55 19 1993 20 15,00 

HELIOTROPE 33,8 8,2 4,35 3,66 370 1990 11 8,25 

IBARDIN 34,96 8,2 4,32 3,75 266 1989 11 8,25 

ILE BOURBON 55,49 11 7,6 4,95 1295 1998 13 9,75 

ILE DE LA REUNION II 62,8 12,4 10,7 5 1895 2018 11 8,25 

IROISE 32,8 8,2 4,34 3,7 226 1991 5,6 4,20 

JANVIER GIORDANO 39,9 8,55 3,89 3,2 269 2002 14 10,50 

JEAN CLAUDE COULON II 45,92 11,8 4,25 4 1000 2005 13 9,75 

JEAN LOUIS RAPHAEL 2 37,45 8,5 5,8 3,4 180 1994 13,5 10,13 

JEAN MARIE CHRISTIAN 6 42,2 10 3,95 2,95 385 2002 17 12,75 

JEAN MARIE CHRISTIAN III 36,1 8,48 5,48 3 220 1992 14 10,50 

JEAN-PIERRE LE ROCH 41,7 11,5 7,15 4,57 809 2015 12 9,00 

JOSEPH ROTY II 90,56 14,98 9,4 5,49 2436 1973 16,1 12,08 
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KEHEI 19,8 5,2 1,82 0,67 22 1992 21,5 16,13 

KEYLANI 18,3 5,9 2,05 1,31 56 2004 10 7,50 

KLONDYKE 54,55 13 8,5 6,8 1490 1988 14 10,50 

L'EUROPE 29,6 10,4 4,52 2,96 259 1993 10,9 8,18 

LA FREGATE III 22,5 7,2 3,6 3,018 69 2012 10,5 7,88 

LA TRINITE 19,2 7,5 3,63 2,9 136 2018 10 7,50 

LANDORA 33,8 8,2 4,35 3,8 232 1990 12 9,00 

LARCHE 34 7,9 4,25 3,72 319 1985 12 9,00 

LE CLIPPERTON 23,9 7,4 3,8 3,17 166 2007 10 7,50 

LE DOLMEN 21,5 7,76 3,61 3,09 171 2019 10 7,50 

LE MARMOUSET 3 19,2 7,5 3,63 2,9 136 2017 10 7,50 

LE SAINT ANDRE 56,4 11,5 7,6 4,8 1282 2009 13 9,75 

LIORAN 38 8,5 4,38 3,68 322 1987 12,9 9,68 

LOIRA 33,5 7,7 5,6 3,85 294 1995 10,65 7,99 

LUMIAN 32,8 8,2 4,34 3,616 226 1987 11 8,25 

MANAPANY 89,41 14,5 9,28 6,35 2666 2010 14 10,50 

MANOHAL 23,9 7,4 3,8 3,17 166 2017 10 7,50 

MANUREVA 18,48 7,5 3,63 2,9 164 2019 10 7,50 

MARIE LOU 21,9 7,8 3,63 3,12 171 2019 10 7,50 

MARIETTE LE ROCH II 45,92 11,8 4,55 4,55 999 2004 13 9,75 

MARINE URSULE 23,9 7,4 3,8 3,17 166 2006 10 7,50 

MARLIN STAR 16,07 5,37 2,53 2,37 45 1993 10 7,50 

MASCAREIGNES III 55,49 11 7,6 4,95 1295 2001 13 9,75 

MEHERIO I 23,8 7,4 3,95 3,54 152 2003 10 7,50 

MEHERIO XII 23,9 23,9 3,8 2,9 163 2003 10 7,50 

MERCATOR 19,22 7,5 3,63 2,9 164 2019 10 7,50 

MOOREA RAVA'AI 16,76 5,6 1,7 1,39 19 1994 10 7,50 

MOOREA TAUTAI 25 7,4 3,96 3,06 154 2000 10 7,50 
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NOTRE DAME CEDEIRA 32,8 8,2 4,34 3,82 226 1989 11 8,25 

OSIRIS II 55,49 11 7,6 5 1295 2002 13 9,75 

PACIFIC ENDEAVOUR 23 6,15 3 2,2 59 2005 11,5 8,63 

PENDRUC 77 14 9,2 6,7 2357 2016 18 13,50 

PEPE BARREIRO 37 8,1 6,1 3,3 1564 2003 11 8,25 

PUENTEAREAS UNO 36 7,7 5,6 3,45 340 1999 7,96 5,97 

PUNTA VIXIA 36 8,2 3,55 3,5 324 2001 11 8,25 

RADOCHE TERCERO 34,2 7,7 3,7 3 304 2001 12 9,00 

RAVA'AI NUI II 23,9 7,4 3,8 2,83 166 2005 10 7,50 

RIO DE BOUZA 30 7,7 5,6 3,85 247 1995 10 7,50 

RIYANI 16,76 4,92 1,65 1,44 19 1993 22 16,50 

ROSELAND 25,4 6,6 3,47 2,6 88 1990 9,5 7,13 

ROSELEND 35,3 8,9 4,35 3,89 242 2000 12 9,00 

ROSSOREN 29,9 10,8 6,8 3,83 450 2008 11 8,25 

SAINT GOTHARD 32,8 8,2 4,34 3,82 226 1989 11,5 8,63 

SAINT SOPHIE FRANCOIS II 32 8,25 3,52 2,48 233 2001 16,2 12,15 

SAINT SOPHIE FRANCOIS III 32 7,75 3,1 3,1 210 2002 10 7,50 

SCAPIRIA I 30,33 7,6 4 3,5 195 1984 12,5 9,38 

SEA HORSE 23,25 5,6 2 0,95 55 1989 17,6 13,20 

SIEMPRE VIRIATO 29 6,8 3,2 3 233 2003 12 9,00 

STERENN 67,3 12,4 6,1 6,1 1606 2001 15,5 11,63 

TAGNI 3 18,78 6,25 2,65 2,02 64 2001 12 9,00 

TALENDUIC 79,8 13,5 6,5 6,25 2109 1992 15,9 11,93 

TAMATIA 25 7,4 3,96 2,5 154 1999 10 7,50 

THALASSA 74,5 14,9 6,45 6,02 2803 1996 14,5 10,88 

TOURMALET 34 7,9 4,25 3,72 317 1983 12,4 9,30 

TREVIGNON 84 13,8 7,8 6,6 2319 2006 18 13,50 

TUAHITI 23,8 7,4 3,95 3,55 152 2003 10 7,50 
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Fransız balıkçı filosunun son 50 yılı incelendiğinde; gemi boylarının 

1990’lardan sonra arttığı Şekil 13’ten görülmektedir.  

 
Şekil 13.  Fransız Balıkçı Filosunda İnşa Yıllarına Göre Boy Dağılımı. 
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TUAHOTU 23,9 7,4 3,8 2,83 166 2005 10 7,50 

TUAMARU 23,9 7,41 3,8 2,9 163 2003 10 7,50 

TUARAI 23,9 7,4 3,8 2,83 166 2005 10 7,50 

TUARERE 23,9 7,4 3,8 2,83 166 2005 10 7,50 

TUBUAI RAVA AI 23,9 7,41 3,8 2,9 163 2003 10 7,50 

VIA EUROS 78,33 13,68 5,7 5,42 1780 1991 17,5 13,13 

VINI VINI 2 24,8 7,4 3,96 3,25 169 1997 10 7,50 

XABANO 15,65 5,65 2,1 1,65 26 2004 9 6,75 
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Şekil 14.  Fransız Balıkçı Filosunda L/B-L Değişimi 

Fransız balıkçı filosunun gemi boylarının genişliğine oranının gemi 

boyuna göre değişimi Şekil 14’te verilmiştir. Buradan da görülebileceği gibi 

gemi boyu arttıkça L/B oranı da etkili bir şekilde artmaktadır. Ortalama 4-4,5 

olan bu oran 2,5-6 arasında değişiklik göstermektedir. 

 
Şekil 15.  Fransız Balıkçı Filosunda L/T-L Değişimi 
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Şekil 15’ten de görülebileceği üzere Fransız balıkçı filosuna ait son 50 

yılda inşa edilen balıkçı teknelerinde, tekne boylarının su çekimlerine oranının 

(L/T) ortalama 10-12 civarında olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte bu 

gemilerin boylarının su çekimine oranı L/T= 6 ilâ 15 arasında değiştiğini 

göstermektedir. 

 
Şekil 16. Fransız Balıkçı Filosunda L/D-L Değişimi 

 

Gemilerin boyuna dayanım tayini için kullanılmakta olan gemi 

boyu/gemi derinliği L/D oranının Fransız balıkçı filosu için Şekil 16 

incelendiğinde 4-12 arasında çok geniş bir dağılım gösterdiği ve ortalama 7,5-

8,5 civarında bir değere sahip olduğu görülmektedir.  
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Şekil 17.  Fransız Balıkçı Filosunda L/ Δ1/3 -L Değişimi 

 

Şekil 17’de Fransız balıkçı filosunun L/Δ1/3 oranının gemi boyuna göre 

değişimi verilmiştir. Tekne toplam direnci açısından önemli olan bu bağıntı 

Fransız balıkçı filosu için 3-5 arasında değiştiği, bununla birlikte 3,5-4,5 

arasında yoğunlaştığı görülmektedir. 
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Şekil 18.  Fransız Balıkçı Filosunda B/T-B Değişimi 

 

Genişlik/su çekimi oranının Fransız balıkçı filosunda 2-2,75 arasında 

yoğunlaştığı Şekil 18’den anlaşılmaktadır. Bununla birlikte B/T oranının filo 

kapsamında genişlik arttıkça azaldığı söylenebilir. Dolayısıyla gemilerin 

toplam direnç açısından direnç artışının sınırlandırıldığı ifade edilebilir.   
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Şekil 19. Fransız Balıkçı Filosunda GM/B-B Değişimi 

 

Fransa balıkçı gemilerinde metasantrik yüksekliğin (GM) gemi 

genişliğine oranının ortalama 0,20-0,25 arasında olduğu ve 0,1-0,40 arasında 

değişkenlik gösterdiği Şekil 19’dan görülmektedir. Fransız balıkçı filosunda 

bulunan gemilerin genişlikleri arttıkça GM değerlerinin belirli oranda azaldığı 

değerlendirilmiştir. 

3.3. İspanyol Balıkçı Filosu 

İspanyol balıkçı filosu 1979-2019 yılları arasında inşa edilen Tablo 

4’teki gemilerden oluşmaktadır.  

Tablo 3. İspanyol Balıkçı Filosu 

(https://www.vesselfinder.com/vessels?type=5&flag=ES) 
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Vmaks     Vservis       

ALAKRANA 104,3 15,4 10,1 7,35 3716 2006 19,1 14,33 

ALBACAN 85,85 13,6 9,05 6,85 2347 2000 14,5 10,88 

ALBACORA CUATRO 83,45 13,6 9,02 6,35 2082 1989 15 11,25 
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ALBACORA QUINCE 85,85 13,6 9,03 6,63 2336 1996 16,3 12,23 

ALBACORA UNO 105 16,2 9,7 6,98 3585 1996 17 12,75 

ALBATUN DOS 115 16,6 10,3 6,94 4406 2004 19,04 14,28 

ALBATUN TRES 115 16,6 10,3 6,94 4406 2004 19,1 14,33 

ALBONIGA 54,4 10,7 7,4 4,79 940 1988 12,3 9,23 

ANA GANDON 58 10 6,7 5 963 2001 13,5 10,13 

ANDRES R 32,53 7,7 5,6 3,75 270 2001 11 8,25 

ARCHANDA 40 8,1 6,3 3,67 420 2005 10 7,50 

AROSA NUEVE 56,2 11 7 4,77 967 1987 14,2 10,65 

ATERPE ALAI 89,22 14,35 9,35 6,75 2789 2019 18,2 13,65 

AURORA B 84,1 14 8,8 6,43 2479 1998 15 11,25 

BOUSO 40,5 8,8 5,85 3,7 427 2003 13 9,75 

CELTIC BAY 37 7,7 5,63 3,82 394 1997 10,3 7,73 

COSTA DE HUELVA 30 7,5 5,8 3,63 218 2006 10 7,50 

COSTA DO CABO 60 11,5 7 5 1267 2002 14 10,50 

COVA BALEA 45,8 8 5,6 3,98 331 1999 10,5 7,88 

DONIENE 109,3 16,5 10 6,98 3674 1996 18,5 13,88 

ECLIPSE CUATRO 40,06 8,1 5,9 3,6 442 2018 11 8,25 

EGALUZE 52,3 10,7 7,4 4,95 912 1983 12,9 9,68 

ELAI ALAI 80 13,8 8,85 6,45 2217 1992 15,1 11,33 

EMILIO R 31,3 7,6 5,6 3,57 265 1997 11 8,25 

ESCUALO CUATRO 40 8,1 4,43 3,8 399 2008 10 7,50 

ESPERANZA 

MENDUINA 84,2 12,5 7,65 5,6 1865 1986 13,5 10,13 

ESPIGON R 33,53 7,8 5,7 3,31 292 2003 11 8,25 

GARCIA DEL CID 37,2 8,4 5,5 3,68 309 1999 12,7 9,53 

GLACIAL 47 9,8 6,15 3,9 699 2005 10 7,50 

HERMANOS GANDON 

CUATRO 67,04 10,5 4,5 4,4 1210 1987 17,5 13,13 

 ILLA GAVEIRA 46,45 9,2 6,05 4,16 681 2003 11 8,25 

 ISLA DE TERRANOVA 49,9 11,5 6,95 4,45 1120 2019 12 9,00 

ITSAS TXORI 95,8 14,7 9,3 6,47 2994 2013 18 13,50 

IZURDIA 106,5 16 10,4 7,65 4089 2004 18,8 14,10 
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JACINTO R 32,53 7,7 5,5 3,49 270 2000 10 7,50 

JAIME R 32,53 7,7 5,6 3,57 274 1998 10 7,50 

JOSE ANTONIO NORES 74,85 12,5 7,75 5,27 1576 1988 13,8 10,35 

LA NINA R 32,6 7,9 5,6 3,92 293 2000 10,7 8,03 

MANUEL ANGEL 

NORES  72,7 12 5,35 5,28 1513 2002 14 10,50 

MANUEL NORES 49,37 9,5 6,2 4,37 637 2001 11,7 8,78 

MAR ARAL 44,45 9,2 3,9 3,83 578 2003 13,35 10,01 

MAR DE ESCOCIA 40,06 8,1 5,9 3,6 429 2019 11 8,25 

MAR DE SERGIO 85,9 15 9,6 6,95 2767 2019 15,8 11,85 

MAZAGON R 33,53 7,8 5,7 3,31 292 2003 11 8,25 

MONTE VIOS 40,45 9,2 5,95 4,18 460 2003 10,5 7,88 

MONTEMAIOR 71,55 13,5 8,7 6,18 1929 1979 16,4 12,30 

NOVO AIRIÑOS 50 10,2 9,05 4,45 946 2003 11 8,25 

NUEVO CONFURCO 36 7,7 3,5 3,44 340 1997 12 9,00 

NUEVO JOSMARU 43,5 9,2 6,1 4,12 606 2000 10 7,50 

NUEVO PLEAMAR 47 9,2 6,08 3,74 692 2004 12,1 9,08 

PARADANTA 

PRIMERO 58,38 10 6,6 4,35 998 1987 12,3 9,23 

PATRICIA NORES 67,58 9,5 6,5 4,49 1070 1986 13,6 10,20 

PISCATOR 57,8 11,2 6,9 4,96 1454 1988 13,1 9,83 

PLAYA DA CATIVA 55,8 9,5 6,3 4,55 859 1988 12,4 9,30 

PLAYA DE 

ARITZATXU 84,5 13,85 9,1 6,65 2458 2002 17,85 13,39 

PLAYA DE BAKIO 75,6 13,6 9,05 6,62 2101 1991 15 11,25 

PLAYA DE BARRA 39,78 8,8 6,1 4,25 428 1987 11,9 8,93 

PLAYA DE NOJA 75,6 13,6 6,65 6,24 2101 1988 15,6 11,70 

PLAYA DE RIS 87,36 14,2 9,25 6,3 2591 2014 18,4 13,80 

PLAYA DE RODAS 55,8 9,5 6,3 4,56 863 1989 12,4 9,30 

PLAYA DE 

SARTAXENS 74 12,5 7,65 5,28 1605 1986 13,1 9,83 

 PLAYA MENDUINA 

DOS 62,55 10 6,3 4,05 1046 2002 13,5 10,13 

 PUNTAL DE AGUETE 42,45 9,2 6,05 3,86 627 2001 9,2 6,90 

https://www.vesselfinder.com/vessels/FARO-IMO-9233014-MMSI-242569300
https://www.vesselfinder.com/vessels/FARO-IMO-9233014-MMSI-242569300
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RIO ALGAR PRIMERO 33,02 8,3 5,55 3,97 293 1990 10,5 7,88 

ROSITA C 84,1 14 8,8 6,43 2502 2000 15 11,25 

SAN JORGE R 32,53 7,7 5,6 3,75 273 2001 11 8,25 

SANTA MARIÑA 54,25 9,5 6,4 4,67 778 1989 12 9,00 

SANTA MARIA R 32,6 7,9 5,6 3,92 293 1999 10,7 8,03 

SANTO DO MAR 49,9 8,8 6,2 3,8 594 2004 12 9,00 

TORREDELORO R 33,53 7,8 5,7 3,31 292 2004 11 8,25 

TRONIO 55 10,2 6,4 4,43 1058 2005 14 10,50 

TXORI ARGI 106,5 16 10,4 7,65 4134 2004 18,8 14,10 

TXORI GORRI 95,8 14,7 9,3 6,8 2937 2007 18 13,50 

TXORI ZURI 104,3 15,4 10,1 6,9 3671 2015 18 13,50 

VIDAL BOCANEGRA 

CUARTO 32,53 7,7 5,6 3,56 275 2000 11 8,25 

VILLA DE MARIN 39,5 9,2 6,2 4,5 448 2004 11,7 8,78 

VILLA DE PITANXO 50,3 9,7 6,85 4,25 825 2004 14 10,50 

VIZCONDE DE EZA 53 13 7,5 4,9 1401 2000 13 9,75 

YANQUE 46,45 9,2 3,9 4,2 703 2003 13 9,75 

ZUBEROA 77,3 13,6 6,65 6,26 2172 1991 15,3 11,48 

ARMAVAN TRES 22 7,7 4,75 3 294 1997 12 9,00 

PESCAMAR 24,2 7 3,5 3,39   1990 9,1 6,83 

RİO DE HUELVA 26,8 6,8 3,4 3,1   1990 10,7 8,03 

ESCULO 30 6,5 5,5 3,3   1990 11 8,25 

NOVO JUNDINA 27,62 7,7 5,7 4,16 261 2001 10 7,50 

ERLAXI 28,08 8,1 5,7 3,6 290 1999 10 7,50 

SANTA MARİA R2 27,93 7,9 5,6 3,92 293 2000 10,7 8,03 

VİRLEN MİRAGLOS 29,7 7,7 5,6 3,75 273 2002 11 8,25 

JONAS 30 8,5 5,8 3,9 373 2004 11 8,25 
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Şekil 20.  İspanyol Balıkçı Filosunda İnşa Yıllarına Göre Boy Dağılımı. 

İspanyol balıkçı filosu kapsamında ulaşılan verilere göre son 40 yılda 

inşa edilen gemiler için inşa yılına göre gemi boy dağılımı Şekil 20’de 

verilmiştir. Buna göre gemi boylarının 2000’li yıllara kadar 20-110 metre 

arasında değiştiği, günümüzde ise 40-90 metre arasında yoğunlaştığı 

söylenebilir.  

 
Şekil 21. İspanyol Balıkçı Filosunda L/B-L Değişimi. 
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İspanyol balıkçı filosuna ait gemilerde L/B oranının 3-7 değerleri 

arasında değiştiği ve 4-6 arasında yoğunlaştığı, bununla birlikte gemi boyu 

arttıkça L/B oranının da lineer olarak arttığı Şekil 21’den anlaşılmaktadır. 

 
Şekil 22. İspanyol Balıkçı Filosunda L/D-L Değişimi.  

 

Gemi boyunun gemi derinliğine oranı olan L/D bağıntısında ise 

İspanyol balıkçı filosu için bu değerlerin 4 ile 14 arasında değiştiği ve 

ortalama değerin 7-9 arasında olduğu ve oranın boy ile lineer olarak arttığı 

Şekil 22’den görülmektedir.  
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Şekil 23. İspanyol Balıkçı Filosunda L/T-L Değişimi. 

Şekil 23 incelendiğinde, İspanyol balıkçı filosunun son 40 yılda inşa 

edilen balıkçı teknelerinde, tekne boylarının su çekimlerine oranının (L/T) 

yaklaşık ortalama 12 olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte bu oran, L/T= 7 

ilâ 16 arasında değişmekte ve boy ile lineer olarak artış göstermektedir. 

 
Şekil 24. İspanyol Balıkçı Filosunda L/Δ1/3  - L Değişimi. 
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Şekilde 24’de İspanyol balıkçı filosunun L/Δ1/3 bağıntısının gemi 

boyuna göre değişimi verilmiştir. Bu oranının, İspanyol balıkçı filosu için 3,5-

5,4 arasında değişmekte olduğu ve boy ile lineer olarak attığı görülmektedir. 

 

 
Şekil 25. İspanyol Balıkçı Filosunda B/T-B Değişimi. 

 

Genişlik/su çekimi oranının İspanyol balıkçı filosu için genel olarak 

2-2,5 arasında dar bir aralıkta yoğunlaştığı Şekil 25’ten görülmektedir. 

Bununla birlikte İspanyol balıkçı filosu için gemi genişlikleri arttıkça B/T 

oranının yaklaşık olarak sabit kaldığı ve B=13m’den sonra bu oranda hafif bir 

azalma olduğu ve bunun da toplam direnç açısından olumlu bir özelliği 

yansıttığı söylenebilir.  
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Şekil 26. İspanyol Balıkçı Filosunda GM/B-B Değişimi. 

 

İspanyol balıkçı gemileri için metasantrik yüksekliğin (GM) genişliğe 

oranının ortalama 0,13-0,20 arasında yoğunlaştığı ve 0,13-0,25 arasında 

değişkenlik gösterdiği Şekil 26’da görülmektedir. İspanyol balıkçı filosunda 

bulunan gemilerin genişlikleri arttıkça GM değerlerinin çok düşük oranda ve 

lineer olarak arttığı değerlendirilmiştir. 

3.4. İtalyan Balıkçı Filosu 

İtalyan balıkçı filosu 2000-2014 yılları itibarıyla Tablo 5’teki 

gemilerden oluşmaktadır.  
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Tablo 4. İtalyan balıkçı filosu 

(https://www.vesselfinder.com/vessels?type=5&flag=IT) 

Gemi Adı LOA B D T GT 
İnşa 

yılı  
Vmaks     Vservis       

AFRODITE PESCA  27,02 7 4,2402 3,2 140 2005 9 7,5 

ORIONE 45,55 8,8 2,9235 1,5 490 2003 9,3 6,8 

MARIA GRAZIA 89 14 5,43 3 270 2004   9 

NICOLANGELA 30 11 5,01 3,5 133 2002 11,7 11,1 

END 29 7 3,36 2,3 134 2008 10,9 9,1 

LUIGI PADRE 50,55 9,72 4,7747 3,2 461 2001 11,8 9 

VINCENZO PADRE 19 6 2,85 2 168 2000 9 8 

ISIDE 29 6 2,95 2 144 2004 10,2 9,3 

FERRO LORENZO 30 7,55 3,6805 2,55 133 2005 9,2 7,9 

MALENO 26,56 10,2 4,9876 3,6 124 2001 7,8 7,2 

CATERINA BONO  26,56 10,2 4,9876 3,6 124 2001 8,2 7,6 

ANGELA MADRE  40,76 9 4,5976 3,2 339 2004 8,9 6,2 

CP920 BRUNO GREGORETTI 63 14 7,17 5 1457 2014 12 11 

NAVE GREGORETTI 63 14 7,17 5 1457 2014 12 11 

ONDA 39 7 3,66 2,5 131 2002 8,9 7 

ALTOMARE PRIMO  36 8 4,24 3 179 2003 13,1 8 

GEMINI DUE 30 10 5,4 4 162 2003 6,2 6,1 

ATLANTE 42 10 5,52 4 196 2002 11,4 10,9 

LUCIA MADRE  41,98 9 5,1098 3,7 280 2005 14,6 8,9 

BORRIELLO GIUSEPPA  29 7 3,96 2,9 148 2004 10,3 4,4 

DOMENICO P 33,84 6 3,4984 2,5 199 2010 11,7 11 

ELEONORA RUTA 28 5 2,93 2,1 168 2000 8,4 7,8 

GIULIO PRIMO 24,47 7,02 4,0169 3 134 2001 11,4 6,2 

FILIPPO MARIA 31 7 4,08 3 119 2000 6,7 3,5 

FARO 26 7 4,03 3 137 2000 10,8 9,2 

ALESSANDRO  28 7 4,05 3 108 2007 11,1 8,4 

TORNADO 26 7 4,03 3 126 2001 10,9 9,7 

FLORI 30,18 7 4,0718 3 197 2001   8 

https://www.vesselfinder.com/vessels?type=5&flag=IT
https://www.vesselfinder.com/vessels/AFRODITE-PESCA-IMO-8649383-MMSI-0
https://www.vesselfinder.com/vessels/NICOLANGELA-IMO-8545434-MMSI-0
https://www.vesselfinder.com/vessels/END-IMO-8688523-MMSI-0
https://www.vesselfinder.com/vessels/CATERINA-BONO-IMO-9249788-MMSI-247152250
https://www.vesselfinder.com/vessels/ANGELA-MADRE-IMO-8653762-MMSI-0
https://www.vesselfinder.com/vessels/ALTOMARE-PRIMO-IMO-8784523-MMSI-0
https://www.vesselfinder.com/vessels/LUCIA-MADRE-IMO-8688195-MMSI-0
https://www.vesselfinder.com/vessels/BORRIELLO-GIUSEPPA-IMO-8649345-MMSI-0
https://www.vesselfinder.com/vessels/ALESSANDRO-IMO-8541397-MMSI-247103060
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AMALTEA 27 7 4,04 3 155 2000 10,4 10 

TWENTY THREE 33,5 7 4,105 3 239 2008 10,8 6,8 

TWENTY FOUR  33,5 7 4,105 3 239 2008 10,8 6,8 

GIUSEPPE PADRE 

SECONDO  29 8 4,67 3,5 1276 2002 14,5 8,3 

MARPESCA 28 8 4,66 3,5 124 2001 10 9,1 

MARPESCA 28 8 4,66 3,5 117 2005 10 9,1 

FUTURA PRIMA 36 8 4,74 3,5 144 2005 10,2 9,5 

FUTURA PRIMA 36,26 8 4,7426 3,5 144 2005 11,9 11,3 

MARIA SS DI 

COSTANTINOPOLI  30 12 7,12 5,5 157 2008 10,2 9,6 

GAETANO PADRE 30,23 9 5,4923 4,2 172 2003 10,3 8,9 

MICHELANGELO 36,29 9 5,5529 4,2 243 2004 11,9 11 

GENEVIEVE PRIMA 42 9 5,61 4,2 330 2003 15,3 9,1 

CARFAGNA GIULIANO  27,5 6,8 4,223 3,2 141 2001 10,7 9,5 

EUREKA 29 7 4,36 3,3 177 2002 14 8 

VINCENZO-RUTA CA626 28,45 8 4,9645 3,8 168 2000 10,4 9,4 

ANGELA ARCELLA 40,6 7,1 4,587 3,4 184 2005 11,5 9,6 

ARIETE 32,2 7,7 4,869 3,7 232 2001 8,2 7,6 

MANUCCIO II  27,5 6,6 4,201 3,2 118 2001 10,2 7,6 

BIANCA MARIA 27,5 6,6 4,201 3,2 118 2001 10,2 7,6 

FABIO 27,5 6,6 4,201 3,2 118 2001 10 8,5 

FILOMENA PRIMA 46,87 9,21 5,9818 4,5 398 2009 8,4 7,6 

NUOVO SPLENDORE II  30 7,15 4,5865 3,5 175 2002 11,3 9,5 

NUOVO TRENTA CARRINI 25,5 6,75 4,3475 3,35 142 2001 10,1 9 

RITA COZZOLINO 27,7 8 5,157 4 105 2000 7,1 5,9 

ELISABETTA GENOVESE 29 7 4,56 3,5 168 2003 6,8 3,5 

NUOVA ANDREINA 29 7 4,56 3,5 167 2000 11,1 4,4 

RITA COZZOLINO 27,7 8 5,157 4 159 2000 9,3 9 

MARPESCA 2 26 7 4,53 3,5 117 2005 10,5 8,8 

MASSIMO TANFA  29 7 4,56 3,5 168 2001 10,7 7,3 

BOCCIA V.M. 30 7 4,57 3,5 188 2000 7,5 7 

MEDINEA  29 7 4,56 3,5 158 2003 8,8 7,8 

https://www.vesselfinder.com/vessels/TWENTY-THREE-IMO-8649436-MMSI-247228800
https://www.vesselfinder.com/vessels/TWENTY-FOUR-IMO-8649448-MMSI-0
https://www.vesselfinder.com/vessels/GIUSEPPE-PADRE-SECONDO-IMO-8653736-MMSI-0
https://www.vesselfinder.com/vessels/GIUSEPPE-PADRE-SECONDO-IMO-8653736-MMSI-0
https://www.vesselfinder.com/vessels/FUTURA-PRIMA-IMO-8693140-MMSI-247147270
https://www.vesselfinder.com/vessels/MARIA-SS-DI-COSTANTINOPOLI-IMO-8688494-MMSI-0
https://www.vesselfinder.com/vessels/MARIA-SS-DI-COSTANTINOPOLI-IMO-8688494-MMSI-0
https://www.vesselfinder.com/vessels/CARFAGNA-GIULIANO-IMO-8691142-MMSI-0
https://www.vesselfinder.com/vessels/EUREKA-IMO-8649321-MMSI-0
https://www.vesselfinder.com/vessels/ANGELA-ARCELLA-IMO-8688391-MMSI-247130630
https://www.vesselfinder.com/vessels/MANUCCIO-II-IMO-9124665-MMSI-0
https://www.vesselfinder.com/vessels/BIANCA-MARIA-IMO-9124653-MMSI-0
https://www.vesselfinder.com/vessels/NUOVO-TRENTA-CARRINI-IMO-9249805-MMSI-0
https://www.vesselfinder.com/vessels/MASSIMO-TANFA-IMO-8545288-MMSI-0
https://www.vesselfinder.com/vessels/MEDINEA-IMO-8688339-MMSI-0
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GIOVANNI VINCENZO 30 7 4,57 3,5 140 2005 8,6 7,4 

SELEUCO 29 7 4,56 3,5 174 2001 11,1 8,6 

MATTEO MAZARINO 31 7 4,58 3,5 197 2001 10,1 7,7 

FRANCESCO BONO  29 7 4,56 3,5 165 2004 9,3 8,9 

EDERA FALZONE 27 6 3,93 3 158 2000 8,5 7,3 

BOCCIA SECONDO 29 7 4,56 3,5 191 2004 10,4 9,3 

ARISTEUS  29 7 4,56 3,5 129 2001 10 9,3 

SOCRATE 31 7 4,58 3,5 197 2001 10 8,3 

PADRE PIO P. 34 8 5,22 4 210 2000 12,7 10,7 

PROFETA 29 7 4,66 3,6 208 2003 13,4 7,9 

AUDACE  29 7 4,66 3,6 208 2004 13,6 7,8 

GLADIUS 29 7 4,66 3,6 165 2004 8,9 8,7 

MISTRAL 27 7 4,64 3,6 166 2002 10,9 10,1 

IMPERO II 27 7 4,64 3,6 149 2003 10,7 10,3 

FV TWENTY 45 9,7 6,517 5 389 2002 11,4 6,7 

DIAMANTE  29,5 7,01 4,7661 3,7 158 2001 8,3 4,1 

ANTONINO SIRRATO 29,26 7 4,7626 3,7 184 2002 9 8 

NAUCRATES  30 7 4,77 3,7 165 2003 9,4 7,7 

GRECALE 29 7 4,76 3,7 138 2006 9,3 8,4 

NUOVA ARETUSA 29 7 4,86 3,8 119 2005 9,7 7,3 

AUGUSTA ZENNARO 27,2 7 4,842 3,8 119 2008 9,4 8,7 

BRUNO ZENNARO  27,2 7 4,842 3,8 119 2008 9,2 8,7 

GIUSEPPE SCHIAVONE 30,22 7 4,8722 3,8 192 2004 10,2 9 

GUISEPPE ALESSANDRO 

AIELLO 30,8 7,14 5,0934 4 154 2006 6,6 3,5 

SHARON C. 27 6 4,33 3,4 149 2003 10,5 9,6 

MARIA TERESA  27,97 7 5,0497 4 160 2003 11,6 9 

REGINA  29,26 7 5,0626 4 133 2005 10,2 9,1 

ANTONINO GENOVESE 33 7 5,1 4 168 2000 10,1 7,9 

TISTA 30 7 5,07 4 185 2001 10,1 9,6 

TWENTY TWO 33,5 7 5,105 4 239 2006 9,4 8,7 

TWENTY FOUR 33,5 7 5,105 4 239 2008 10,6 9,5 

TWENTY ONE 33,5 7 5,105 4 239 2005 10,8 9,7 

https://www.vesselfinder.com/vessels/SELEUCO-IMO-8695150-MMSI-0
https://www.vesselfinder.com/vessels/ARISTEUS-IMO-8688274-MMSI-0
https://www.vesselfinder.com/vessels/AUDACE-IMO-8545472-MMSI-0
https://www.vesselfinder.com/vessels/FV-TWENTY-IMO-9255220-MMSI-247059800
https://www.vesselfinder.com/vessels/DIAMANTE-IMO-8692483-MMSI-0
https://www.vesselfinder.com/vessels/NAUCRATES-IMO-8688327-MMSI-0
https://www.vesselfinder.com/vessels/BRUNO-ZENNARO-IMO-8647787-MMSI-0
https://www.vesselfinder.com/vessels/GUISEPPE-ALESSANDRO-AIELLO-IMO-8692445-MMSI-0
https://www.vesselfinder.com/vessels/GUISEPPE-ALESSANDRO-AIELLO-IMO-8692445-MMSI-0
https://www.vesselfinder.com/vessels/REGINA-IMO-8649400-MMSI-0
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Şekil 27. İtalyan Balıkçı Filosunda İnşa Yıllarına Göre Boy Dağılımı. 
 

2000 yılından itibaren ulaşılan verilere göre, İtalyan balıkçı filosunun 

inşa edilmiş olan gemilerinin boy dağılımı Şekil 27’de verilmiştir. 2000 

yılından günümüze doğru gemi boylarında lineer bir artış gözlemlenmekle 

beraber, gemi boylarının 25 metre ile 40 metre arasında yoğunluk gösterdiği 

ifade edilebilir.  
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GISTERODA 27,7 6,94 5,0404 4 172 2001 9,9 9,6 

NUOVO GIACOMO PRIMO 28 6 4,44 3,5 150 2000 9,8 7,6 

ANTONINO MARIA 28 7 5,45 4,4 161 2000 7,2 3,6 

ANTARTIDE  31 7 5,88 4,8 119 2001 7,6 4 

FILIPPO ADAMO 30 7 6,57 5,5 139 2003 10,8 9,8 

SALVATORE C 26 7 6,63 5,6 158 2002 9,2 6,9 

https://www.vesselfinder.com/vessels/ANTARTIDE-IMO-8688353-MMSI-0
https://www.vesselfinder.com/vessels/SALVATORE-C-IMO-8783579-MMSI-0
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Şekil 28. İtalyan Balıkçı Filosunda L/B-L Değişimi. 

İtalyan balıkçı filosuna ait gemiler için L/B oranının 3-5,2 arasında 

değiştiği ve ortalama değerin 4-4,5 arasında olduğu, bununla birlikte gemi 

boyu arttıkça L/B oranının da lineer arttığı Şekil 28’den anlaşılmaktadır.  

 
Şekil 29. İtalyan Balıkçı Filosunda L/D-L Değişimi. 

Gemi boyunun gemi derinliğine oranı olan L/D bağıntısında ise 

İtalyan balıkçı filosu için bu değerlerin 4 ile 11 arasında değiştiği ve özellikle 
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gemi boyu 20-40 metre aralığında bulunan gemiler için oranın ortalama 5,5-

6,5 arasında yoğunlaştığı Şekil 29’dan görülmektedir.  

 
Şekil 30. İtalyan Balıkçı Filosunda L/T-L Değişimi. 

 

Şekil 30’dan da görülebileceği üzere, İtalyan balıkçı filosuna ait son 

20 yılda inşa edilen balıkçı teknelerinde, tekne boylarının su çekimlerine 

oranının (L/T) yaklaşık 7-9 arasında yoğunlaştığı varyasyon aralığının ise 6-

14 olduğu anlaşılmaktadır.  
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Şekil 31. İtalyan Balıkçı Filosunda L/ Δ1/3 -L Değişimi. 

Şekil 31’de İtalyan balıkçı filosuna ait gemilerin L/Δ1/3 oranının gemi 

boyuna göre değişimi verilmiştir. Tekne dirençleri açısından önemli olan bu 

form bağıntısının İtalyan balıkçı filosu için 3-5 arasında değiştiği, bununla 

birlikte oranın 3,5-4 arasında yoğunlaştığı görülmektedir. 

 
Şekil 32. İtalyan Balıkçı Filosunda B/T-B Değişimi. 
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Genişlik/su çekimi oranının İtalyan balıkçı filosu için çoğunlukla 1,5-

3,0 arasında değiştiği Şekil 32’den anlaşılmaktadır. Bununla birlikte oranın 

1,75-2,50 arasından yoğunlaştığı ve İtalyan balıkçı filosu için gemi 

genişlikleri arttıkça B/T oranının da lineer olarak arttığı söylenebilir.  

 

 
Şekil 33.  İtalyan Balıkçı Filosunda GM/B-B Değişimi. 

 

İtalyan balıkçı filosuna ait gemilerin GM değerlerinin gemi 

genişliklerine oranının, gemi genişlikleri ile birlikte lineer olarak ve etkili bir 

şekilde arttığı Şekil 33 incelendiğinde görülmektedir. Filonun GM/B 

değerlerinin 0,14-0,25 arasında değiştiği ve 0,15-0,20 arasında yoğunlaştığı 

tespit edilmiştir.  
 

3.5. Türk Balıkçı Filosu 

Bu çalışma kapsamında, Türk balıkçı filosuna ait son 20 yılda inşa 

edilen 4.000 üzerinde balıkçı gemisi incelenmiştir. Türkiye’de inşa edilen 

balıkçı tekne boyları 3,60 metre ile 52,2 metre arasındadır. Bu teknelerin 

yapım malzemesi çoğunlukla ahşap olmakla beraber, fiberglas/yüksek 
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yoğunluklu polietilen (plastik) ve metal gibi malzemeler de kullanılmıştır 

(Şekil 34) (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığ-Su Ürünleri Genel Müdürlüğü). 
 

 
Şekil 34. Türk Balıkçı Gemilerinde Kullanılan Malzeme Oranları 

Şekil 35 ve Şekil 36’da sırayla inşa yılına göre gemi tam boy değerleri 

ile inşa yılına göre hizmete alınan gemi sayısı verilmiştir. 2000 yılından 

günümüze doğru, gemi boylarında çok az bir artış gözlemlenmekle beraber 

gemi boylarının 5 metre ile 15 metre arasında yoğunluk gösterdiği ifade 

edilebilir. 

 
Şekil 35. Türk Balıkçı Filosunda İnşa Yıllarına Göre Boy Dağılımı 
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Şekil 36.  Türk Balıkçı Filosunda İnşa Yıllarına Göre Hizmete Alınan Gemi Sayısı 

 

2000 yılından sonra, en çok balıkçı gemisinin 2000-2002 yılları 

arasında inşa edildiği ve balıkçı gemisi inşaatında, 2002 yılından 2011 yılına 

kadar düşüşler gerçekleştiği ifade edilebilir. 2011 yılından sonra ise talebin 

hedeflendiği şekilde giderek arttığı görülmektedir. Çünkü bunun en önemli 

nedeni, eski balıkçı teknelerinin Tarım ve Orman Bakanlık’ı tarafından satın 

alınarak filodan çıkarılmasıdır.  Bunun dışında, son yıllarda açık deniz 

şartlarına uygun, büyük gemilerin inşaatına da başlanmıştır (Şekil 35-36). 

 

Şekil 37. Türk Balıkçı Filosunda L/B-L Değişimi  
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Şekil 37 incelendiğinde Türkiye’de inşa edilen gemilerde tam 

boy/genişlik (L/B) arasındaki ilişkinin 2-4,1 arasında değiştiği, fakat ortalama 

olarak 3 civarında olduğu ve boya göre yaklaşık sabit kaldığı anlaşılmaktadır. 

L/B oranının büyük olması gemi hızı açısından değerlendirildiğinde avantajlı 

olmasına karşın manevra kabiliyeti için dezavantaj olduğu ifade edilebilir. 

Tekne boyu büyüdükçe L/B oranının da 2,5’ten 3,5 doğru yaklaştığı ve direnç 

ile sevk yönünden bunun elverişli oranlar olduğu söylenebilir. 

 

 
Şekil 38.  Türk Balıkçı Filosunda L/D-L Değişimi 

 

Gemi boylarının derinliğe oranı (L/D) gemi enkesitinin eğilme atalet 

momentini doğrudan etkilediğinden geminin boyuna dayanımının tayininde 

birinci derecede etkili parametredir. Şekil 38 incelendiğinde Türk balıkçı 

gemilerinin L/D oranının ortalama 4,5-13,5 arasında olduğu ve 8-10 civarında 

yoğunlaştığı anlaşılmaktadır.  
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Şekil 39. Türk Balıkçı Filosunda L/T-L Değişimi  

Türk balıkçı filosunda 2000 yılından bu yana inşa edilmiş gemilerin 

boylarının draftlarına oranları Şekil 39’da verilmiştir. İnşa edilen bu tekne 

boylarının su çekimlerine oranı (L/T), boyla orantılı olarak yaklaşık 6’dan 

20’ye doğru artış gösterirken bu oran ortalama 9-16 civarında bulunmuştur. 

 
Şekil 40. Türk Balıkçı Filosunda L/Δ1/3 -L Değişimi 
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Balıkçı teknelerinin hidrodinamik dirençleri açısından önemli bir 

faktör olan L/Δ1/3 oranının Şekil 40’ta görülebileceği gibi 3,3-6 arasında 

değişmektedir. L=30 m’nin altındaki teknelerde bu oran ortalama 4-6 arasında 

değişirken, L=30 m üzerindeki gemilerde oran L/Δ1/3 =6’ya kadar 

yükselmektedir.  

 
Şekil 41. Türk Balıkçı Filosunda B/T-B Değişimi  

 

Genişlik/su çekimi oranının Türk balıkçı gemileri için genel olarak 

2,0-7 arasında değiştiği ve oranın ortalama B/T=5 civarında olduğu ve tekne 

boyu arttıkça bu oranının B/T=7’e yaklaştığı Şekil 41’den görülmektedir. 

Bununla birlikte B/T oranı ne kadar büyükse gemiye daha iyi bir başlangıç 

stabilitesi sağladığı, fakat ortalama servis hızları için bu gemilerin çok yüksek 

ana makina gücüne sahip olması gerektiği söylenebilir.  
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Şekil 42.  Türk Balıkçı Filosunda GM/B-B Değişimi  

Türk balıkçı gemileri için metasantrik yüksekliğin gemi genişliğine 

oranının ortalama 0,2-0,65 arasında olduğu ve oranının 0,35-0,5 arasında 

yoğunlaştığı Şekil 42’de görülmektedir. Gemi genişliği arttıkça GM değerinin 

de arttığı değerlendirilmiştir. 

 
Şekil 43. Türk Balıkçı Filosunda Ana Motor Gücü (kW)-GrossTon Değişimi  

 

Türkiye’de son 20 yılda inşa edilen balıkçı teknelerinde ana motor 

gücünün grosstonaja göre dağılımı Şekil 43’te belirtilmiştir. Türk balıkçı 
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teknelerin grosstonajına bağlı olarak ana motor gücünün de belirli oranlarda 

arttığı değerlendirilmiştir. 

 

4. SONUÇ 

Akdeniz, geniş bir yüzölçümüne sahip bir iç denizdir. Bu durumda 

Akdeniz, kıyıdaş ülkelere balıkçılık faaliyetlerinden elde edilebilecek önemli 

ekonomik katkılar sağlamaktadır. Denizden elde edilen ekonomik faydanın en 

büyük gelir kalemini su ürünleri yetiştiriciliği ve balıkçılık faaliyetleri 

oluşturur. Bu durum Akdeniz’de kıyıdaş ülkelere ait büyük balıkçı filolarının 

oluşmasına yol açmıştır. Filolar yakın sahil balıkçılığında kullanıldığı gibi 

aynı zamanda orta mesafe balıkçılığı, uzun mesafe balıkçılığı ve açık deniz 

balıkçılığı için de kullanılmakta ve zorlu deniz şartlarıyla 

karşılaşabilmektedirler. Bu bağlamda, balıkçı gemilerinin tasarım kriterlerinin 

belirlenmesi oldukça büyük önem taşımaktadır. Özellikle global ölçüde, son 

20 yılda, usta ve tekne sahiplerinin istekleri ve kararları arasında şekillenen 

gemi inşaatı süreci, güncel bir mühendislik anlayışı kazanmış ve uluslararası 

denetim kuruluşlarının devreye girmesiyle profesyonelleşmiştir. 

Bu çalışmada Akdeniz ölçeğinde balıkçı filolarından Fas, Fransa, 

İtalya, İspanya ve Türkiye’nin balıkçı filolarının ana boyutlarına ait oranlar 

incelenmiştir. Balıkçı teknelerinde boy/genişlik (L/B) oranının ortalama 3-5 

arasında olmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. L/B oranının büyük 

olması tekne direnci ve hızı açısından değerlendirildiğinde avantajlı olmasına 

karşın manevra kabiliyeti açısından dezavantaj sağlar. Gemilerde yüksek 

stabilitenin sağlanabilmesi için genişliğin arttırılması gerekmektedir. Fakat 

genişliğin artması ile hidrodinamik direnç değerlerinin de artacağı ve bununla 

birlikte makine gücünün de arttırılması gerekmesinden dolayı gemi işletme 

maliyetinin aşırı yükselmesi sonucu ile karşılaşılacaktır. 

İşletme maliyeti ile doğrudan ilişkisi olan genişlik/su çekimi (draft) 

(B/T) oranı bu gemilerde ortalama olarak 2-2,5 civarıdır. B/T oranının 

arttırılması ile istenilen stabilite değerlerine ulaşılabilmek mümkündür. 

Özellikle kuzey ülkelerinde 2-2,2 olan bu değer, güneye inildikçe artar, 

genişlik büyür. Bununla beraber, Fransız teknelerinin de bu değeri, kuzey 

tekneleri gibi düşüktür. Türk karasularının takalarında bu değer oldukça 

yüksektir ve 3-3,8 arasındadır. (Karagöz, 1987). Ayrıca B/T oranı ne kadar 
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büyükse gemi daha iyi bir başlangıç stabilitesine sahiptir, fakat büyük açılarda 

stabilite değerleri azalır. 

Hem boyuna mukavemet hem de stabilite ve yük taşıma açısından çok 

önemli bir faktör olan gemi yükseklikleri, yükleme/boşaltma operasyonlarını 

kolaylaştırma amacı ile sınırlandırılmaya çalışılır. Balıkçı gemilerinin 

boy/yükseklik oranı gemilerin boyuna dayanımının tayininde kullanılan temel 

parametredir. Bu oran, incelediğimiz ülkeler için genel olarak 4-17 arasında 

değişmekle beraber ortalama 9 civarında olması uygun olacaktır. Gemi 

boyları arttıkça bu oranın da düşük değerlerde artması gerekir. 

İncelediğimiz gemilerin hidrodinamik dirençleri bakımından etkin bir 

faktör olan L/Δ1/3 oranı bu tip balıkçı teknelerinde çok büyük değişiklikler 

göstermez. Bu oran Fas, Fransız ve İtalyan filolarında ortalama 4 iken 

İspanyol ve Türk balıkçı filosunda ortalama 4,5-5 civarında bulunmaktadır ve 

bu işletme maliyetleri açısından daha uygundur. 

Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde hem aşırı avlanmayı önlemek 

konusunda uygulanan yönetmelikler, hem de yeni balıkçı gemisi inşaatında 

uygulanan kotalarla, balıkçı filoları denetim altında tutulmaktadır. Bu sebeple 

gemilerin ve bunların oluşturduğu filoların yüksek verimliliğe sahip olacak 

şekilde tasarlanması önem taşımaktadır. Ülkemizde de son yıllarda artan 

çabalarla, balıkçılar ve tüketiciler bilinçlendirilmiş olup deniz ürünleri 

yetiştiriciliği teşvik edilmektedir.  

Ayrıca, Türk denizcilik tarihinde ilk defa açık deniz balıkçılığı 

yapılmaya başlanmış olup filodaki gemi boylarının 50 metrelere kadar çıktığı 

söylenebilir. Bu bağlamda ülkemizde balıkçılık ve balıkçı gemisi tasarımı ile 

inşaatında eğilimlerin değiştiği söylenebilir. Geçmişte inşa sırasında gemi 

sahiplerinin ve/veya ustabaşılarının istek ve görüşleri ile ortaya çıkan gemi 

boyutları ve oranları, günümüzde yerini belirli ölçülerde modern tasarım 

kriterlerine ve kurallara bıraksa da yine de tasarım yönünden çok büyük 

adımlar atılamamıştır. 
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GĠRĠġ 

Talaşlı imalat, günümüzde imalat sektörünün önemli bir bölümünü 

oluşturmaktadır. Küçük talaşlar halindeki fazla malzemelerin çıkarılmasıyla 

istenen şekil, boyut ve yüzey kalitesine ulaşıldığı çok yönlü bir üretim 

sürecini ifade etmektedir. Fazla malzemeleri doğrudan mekanik temas yoluyla 

uzaklaştıran alete kesici alet veya takım, iş parçası ile kesici alet arasında 

gerekli hareketi sağlayan makineye ise takım tezgâhı denmektedir. İşleme 

sırasındaki bu hareket, kapsamlı plastik deformasyona neden olur ve bu 

plastik deformasyon sırasında takım tezgahına verilen enerjinin neredeyse 

%90'nı ısıya dönüşür (Bruni, Forcellese, Gabrielli, & Simoncini, 2006). 

Yüksek mukavemetli malzemelerin işlenmesinde, hız artmasıyla sıcaklık 

yükselir ve takım mukavemeti düşer. Bu da hızlı aşınmaya ve takım ömrünün 

azalmasına neden olmaktadır (Bruni et al., 2006). Üretim verimini artırmak 

amacıyla kısa sürede parçayı üretmek, yüksek hızlarda işlem yapmayı 

gerektirir ve yüksek sıcaklıkların oluşmasına neden olur. Bu da kesici takımın 

ömrünü olumsuz etkilediğinden, talaşlı imalatta kesme hızı sınırlayıcı bir 

parametre olarak karşımıza çıkmaktadır. Talaş kaldırma sırasında, üretilen 

ısının belirli bir seviyenin altında tutulabilmesi için işlem bölgesi çevresine 

sürekli olarak soğutma uygulanması gerekmektedir (A. K. Sharma, Tiwari, & 

Dixit, 2016). Aşırı ısı, kesici takımın keskinliğini azaltmakta, bunun bir 

sonucu olarak keskin olmayan bir takımın kullanılması güç tüketiminin 

artmasına ve yüzey kalitesinin azalmasına sebep olmaktadır. Talaşlı imalatta, 

iyi bir takım ömrü ve yüzey kalitesi elde etmek için takım ile işi parçası 

arasında üretilen ısının belirli bir düzeyde tutulması gerekmektedir. Bu ısıyı 

kontrol altında tutmak için kesme sıvıları yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Kesme sıvılarının kullanılması, 20. yüzyılın başlarından beri kabul 

edilen yaygın bir tekniktir (Shokrani, Dhokia, & Newman, 2012). Bu sıvıların 

maliyeti, tüm üretim maliyetinin yaklaşık olarak %7 ila 17’sini 

oluşturmaktadır (Amiril, Rahim, & Syahrullail, 2017; Rabiei, Rahimi, Hadad, 

& Ashrafijou, 2015). Ancak imalat sektöründe kullanılan kesme sıvılarının 

%85'inden fazlasının yüksek oranda kanserojen olan mineral bazlı yağlar 

olduğu bildirilmiştir (X. Wang et al., 2020). Kesme sıvılarının buharlaşması 

ve doğrudan cilde teması, sıvılarda bulunan yağ, bakteri ve metal talaşları 

nedeniyle cildi kolayca tahriş edebilir ve cilt hastalıklarına neden olabilir 

(Geraut, Geraut, Jover, & Tripodi, 2011). Ayrıca, bu sıvılar içerisinde 
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kullanılan mineral yağların biyolojik olarak parçalanabilirliği zayıftır. Sreejith 

ve ark. yaptıkları çalışmada bu sıvıların aşırı kullanımından kaçınılması 

gerektiği sonucuna varmışlardır (Sreejith & Ngoi, 2000). Bu nedenle, son 

yıllarda güvenilir ve sürdürülebilir bir soğutma yöntemi bulmak üzerine 

çalışmalar artmıştır. Sürdürülebilir üretim kavramına, ekolojik koruma ve 

maliyet kontrolü perspektifine dayalı olarak birçok yeşil yağlama ve soğutma 

teknolojisi geliştirilmiştir (X. Wang et al., 2020; Weinert, Inasaki, Sutherland, 

& Wakabayashi, 2004). Bu yöntemler arasında, minimum miktarda yağlama 

(MMY), kriyojenik soğutma, yüksek basınçlı soğutucular, katı yağlayıcılar, 

basınçlı hava/gaz soğutucular gibi teknikler sıralanabilir (Lawal, Choudhury, 

& Nukman, 2013; Sreejith & Ngoi, 2000). Chetan ve ark. (Chetan, Ghosh, & 

Venkateswara Rao, 2015) yeşil ve daha temiz üretim için talaşlı imalatta tüm 

sürdürülebilir üretim tekniklerinin adım adım gözden geçirilmesini ve metal 

işlemede farklı sürdürülebilir tekniklerin belirlenmesini, böylece kesme 

işleminin daha uygun maliyetli ve çevre dostu olmasını ortaya çıkarmak için 

yaptıkları çalışmada, çevre dostu nitelikleri nedeniyle bu soğutma 

yöntemlerinden MMY soğutma ve yağlama tekniğini tavsiye etmişlerdir. 

Özetle, kesme sıvılarının kullanımı imalat sektörü için vazgeçilemez 

bir gerekliliktir ama geleneksel kesme sıvılarının kullanımı çeşitli çevresel, 

maliyet ve sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Bu bölümde, talaşlı imalatta 

kullanılan soğutma ve yağlama yöntemleri araştırılmıştır. Bu yöntemlerden 

çevre dostu olarak bilinen MMY yöntemi üzerinde durulmuş ve yöntemin 

diğerleriyle kıyaslanarak üstünlükleri ve zayıf yönleri ortaya konulmuştur. 

Ayrıca, alternatif bir soğutma ve yağlama malzemesi olarak bitkisel bazlı 

yağların MMY tekniğiyle kullanılma incelenmiş ve yağlama mekanizmaları 

ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. İlaveten, yeni bir yaklaşım olarak 

nanoparçacıkların karıştırılmasıyla elde edilen nanoakışkanların MMY 

yöntemiyle soğutucu akışkan olarak kullanılması eleştirel bir gözle 

değerlendirilmiş ve yağlama mekanizmaları açıklanmıştır. Son olarak, 

araştırma sonucunda literatürde tespit edilen eksikler vurgulanarak, ileride 

araştırılması gereken muhtemel konular olarak tavsiye niteliğinde verilmiştir. 
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1.  TALAġLI ĠMALATTA SOĞUTMA VE YAĞLAMA 

YÖNTEMLERĠ  

Geleneksel kesme sıvıları, çevre ve sağlık sorunlarını nedeniyle, 

sürdürülebilir ve çevreci alternatifleriyle değiştirilmek veya tamamen elimine 

etmek amacıyla literatürde birçok araştırma yapılmaktadır. Bu yöntemler 

arasında, kuru işleme, kriyojenik soğutma, yüksek basınçlı soğutucular, katı 

yağlayıcılar, basınçlı hava/gaz soğutucular ve minimum miktarda yağlama 

(MMY) gibi teknikler sıralanabilir (Lawal et al., 2013; Sreejith & Ngoi, 

2000).  

Kuru işleme yöntemi, kesme sıvılarını tamamen elimine eden ilk 

alternatif metottur. Fakat, yağlayıcı/soğutucu olmadığından takım ve iş 

parçası arasında daha fazla sürtünme ve yapışma olur ve aynı zamanda takım 

ve iş parçası daha fazla termal yüke maruz kalmaktadırlar. Bunun bir sonucu 

olarak, yüksek seviyede aşınma, difüzyon ve oksidasyon ile karşı karşıya 

kalınmakta ve takım ömrünün azalmasına neden olmaktadır. Ayrıca kuru 

işlem sırasında oluşan talaşların çalışma bölgesinden uzaklaştırılması 

sorununu doğurmakta ve bu talaşlar işlenen yüzeylerde bozulmalara neden 

olmaktadır (Sidik, Samion, Ghaderian, & Yazid, 2017). Kuru işlemenin 

bahsedilen dezavantajlarından dolayı etkili bir yöntem olmadığını, ancak 

toplam üretim maliyetlerinin yaklaşık %7 – 17'si olan kesme sıvısı ile ilgili 

maliyetleri azaltmak için iyi bir aday olduğu söylenebilir. Literatürdeki bir 

çalışmada, EN-8 çeliğinin kuru işleme ve kesme sıvısı kullanılarak yapılan 

işlemin yüzey topolojisini karşılaştırılması yapılmış ve kuru ve kesme sıvısı 

ile işleme sırasında yüzey pürüzlülüğü açısından önemli bir fark olmadığı 

rapor edilmiştir (Raykar, D’Addona, & Kramar, 2014). Diğer bir çalışmada 

ise, kuru işleme ortamında yapılan işlem ile kesme sıvısı kullanarak yapılan 

işlemler, kesme kuvvetini yönünden kıyaslanmış ve sonuç kesme kuvvetini 

kuru işlemde önemli ölçüde arttığını ortaya koymuştur (Thakur & 

Gangopadhyay, 2016).  

Katı yağlama tekniği, yüksek sıcaklık/basınç uygulamaları ve 

yumuşak malzemeler için alternatif yağlama ve soğutma metodu olarak 

kullanılmaktadır (Bijwe, Kumar, Panda, Parida, & Trivedi, 2016; Vishal S. 

Sharma, Singh, & Sørby, 2015). Katı yağlayıcılar, verimli bir sınır yağlaması 

sağlar, bu da çalışma ortamlarında sürtünmeyi azaltır ve aşınmayı en aza 

indirir (Rodriguez, Sukumaran, Schlarb, & De Baets, 2016). En yaygın olarak 
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kullanılan katı yağlayıcılara örnek olarak grafit, molibden disülfür, altıgen bor 

nitrür ve tungsten disülfür sıralanabilir ve grafit ile molibden disülfür daha 

yaygın kullanıma sahiptirler (Padmini, Krishna, & Mohana Rao, 2016; Sidik 

et al., 2017).  

Kriyojenik soğutma yöntemi, takım ömründe ve yüzey kalitesinde 

önemli iyileştirmeler sağlaması nedeniyle talaşlı imalatta tercih edilen bir 

soğutma yöntemidir. Kriyojenik soğutmada, soğutma yöntemine göre iş 

parçasının kriyojenik ön soğutması, dolaylı kriyojenik soğutma veya iletken 

uzaktan soğutma, kriyojenik jet soğutma ve kesici takımların kriyojenik 

soğutması olmak üzere dört ana grupta toplanabilir (Yildiz & Nalbant, 2008). 

Genellikle sıvı nitrojen, kriyojenikte en yaygın olarak kullanılan soğutucudur. 

Kriyojenik soğutma yöntemini araştırmak için Ti–6Al–4V alaşımı üzerinde 

yapılan deneyler, bu yöntemin uygulamasının kesme sıcaklığını düşürmede ve 

kesici takım aşınmasını, kesme kuvvetini ve yüzey pürüzlülüğünü 

iyileştirmede yardımcı olabileceğini ortaya koymuşlardır (Dhananchezian & 

Pradeep Kumar, 2011; Hong & Ding, 2001).  

Konvansiyonel kesme sıvılarında soğutma sıvılarının tamamen 

elimine etmek etkili bir çözüm olabilir, ancak özellikle yüksek kesme 

derinliği gibi talaşlı işlemlerde, takım ömrünü kısalttığı için kuru işlem 

gerçekleştirilemez (Diniz & Micaroni, 2002). Bu gibi durumlarda kuru 

işlemenin iyi bir alternatif olan MMY tekniği öne çıkmaktadır. MMY tekniği, 

çok az miktarda yağlayıcı/soğutucu hava ile karıştırılarak ve bir nozul 

yardımıyla kesme bölgesine yüksek basınçta püskürtülmesinden oluşmaktadır 

(Varadarajan, Philip, & Ramamoorthy). Bu teknik, kesme sıvısının takım 

parçası arayüzü üzerine optimize edilmiş bir şekilde püskürtülmesini 

amaçlamaktadır (Braga, Diniz, Miranda, & Coppini, 2002). Literatürde, 

MMY ile işleme sırasında kesme hızı ve takım hızının bir fonksiyonu olarak 

bir model geliştirilmiştir. Bu modele göre, işlemenin daha yüksek hızlarda ve 

ilerleme oranlarında yapılması gerekiyorsa, MMY tekniğinin ıslak işlemeden 

daha iyi bir seçenek olduğu sonucunu ortaya koymuştur (Banerjee & Sharma, 

2014). Bir sonraki bölümde MMY tekniği detaylı olarak incelenmiştir.  
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2. MĠNĠMUM MĠKTARDA YAĞLAMA (MMY) 

TEKNOLOJĠSĠ 

MMY teknolojisi, çevre ve insan sağlığı gibi endişeleri en aza 

indirmek için araştırmacılar tarafından önerilen bir tekniktir. MMY’nin amacı, 

kesme sıvısının minimum kullanımını sağlamak ve dolayısıyla kesme sıvısı 

kullanımında yağlama maliyetini ve çevreye etkisini en aza indirmektir (Mia 

& Dhar, 2018). Literatürde bu yöntem, ―Kuruya Yakın İşleme‖ (Klocke & 

Eisenblätter, 1997), ―Küçük Miktarlı Yağlama‖ (Iyappan & Ghosh, 2020) ve 

―Mikro Yağlama‖ (ManojKumar & Ghosh, 2015) olarak da 

isimlendirilmektedir. Literatürde bu yöntem, kesme sıvısının, takım ve iş 

parçası arayüzeyinde soğutma ve yağlama amacıyla en kullanışlı uygulaması 

olarak tanımlanmıştır (Sen, Mia, Krolczyk, Mandal, & Mondal, 2021). 

Bununla birlikte, MMY yönteminde, sistemi pahalı yapan bir kesme sıvısı jeti 

kullanılır; ek olarak, işleme bölgesinde yağlayıcının erişim kabiliyeti ile ilgili 

bazı sorunlar literatürdeki çalışmalarda dile getirilmiştir (Dixit, Sarma, & 

Davim, 2012; Vishal S. Sharma, Dogra, & Suri, 2009). Ayrıca, sisli yağlama 

tekniği olarak bilinen başka bir yaklaşımın, işleme bölgesinde yaklaşık 30 

ml/saatlik akış hızında ve 2-6 bar basınçta yağlayıcı ve hava füzyonunun 

kullanıldığı yöntemde MMY’nin farklı bir uygulaması olarak kullanılmaktadır 

(Sen et al., 2021; V. S. Sharma, Dogra, & Suri, 2008).   

MMY sistemi, atomizer, kesme sıvı deposu ve nozul gibi parçalardan 

oluşmaktadır. Atomizer, soğutucuyu atomize etmek için yüksek basınçlı 

havanın kullanıldığı bir ejektör olarak çalışmaktadır. Atomize soğutma sıvısı 

daha sonra düşük basınçlı bir dağıtım sisteminde hava yoluyla işleme 

bölgesine iletilmektedir. Karıştırma odasındaki venturi etkisi nedeniyle, kısmi 

vakum, sabit bir hidrolik yükte tutulduğu yağ karterinden kesme sıvısını 

emilir. Karıştırma odasından geçen hava, soğutucu akışını mikron boyutlu 

parçacıklara atomize eder. Bu aerosol kesme bölgesine sis olarak 

püskürtüldüğünde hem soğutucu hem de yağlayıcı olarak görev yapmakta ve 

takım parçası ara yüzünün derinliklerine nüfuz etmektedir (A. K. Sharma, 

Tiwari, et al., 2016). Sonuç olarak, kesme kuvveti (M. K. Gupta et al., 2019), 

takım aşınması ve kesme sıcaklığı (Yıldırım, Kıvak, Sarıkaya, & Şirin, 2020) 

önemli ölçüde azalır ve yüzey kalitesi büyük ölçüde iyileştirilir (M. K. Gupta 

et al., 2020). Şekil-1’de, tipik bir MMY torna deney sistemi şematik olarak 

gösterilmektedir.  
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ġekil – 1 MMY Torna Deney Sistemini Şematik Gösterimi (Referans (Marques et al., 

2015)’Den Modifiye Edilmiştir) 

 

MMY teknolojisi, konvektif ısı transferini destekler, böylece klasik 

soğutma sistemine kıyasla daha etkili bir soğutma sağlamaktadır. MMY 

yöntemiyle, soğutucu akışkan yüksek hızlı sıvı damlacıklarına dönüşmekte ve 

bu damlacıklar buhar örtüsüne nüfuz etmektedir. Böylece, takım ve iş parçası 

arayüzlerine ulaşmasını kolaylaştırdığı gözlemlenmiş ve klasik soğutma 

sistemine göre daha iyi bir ısı transferi sağlamaya yardımcı olduğu rapor 

edilmiştir (Varadarajan, Philip, & Ramamoorthy, 2002). Sıvı damlacıkları alet 

ve talaş arasındaki sürtünmeyi azaltır ve basınçlı hava metal talaşları işleme 

bölgesinden uzaklaştırır. Düşük nüfuz edilebilirlik nedeniyle aerosollerin 

takım-iş parçası arayüzlerinde sınır yağlama tabakasının oluşmadığı ortaya 

konmuştur (Astakhov, 2008). Ayrıca, nüfuz edilen yağ parçacıklarının 

işlenmiş yüzeye yapıştığını ve talaşın arka tarafında plastik akışı desteklediği 

rapor edilmiştir (Khan, Mithu, & Dhar, 2009). 

Bu sistemde sıvı, yüksek basınçlı gazla farklı boyutlarda küçük 

damlacıklar halinde atomize edilmektedir. Kesme işlemi sırasında, takım ile iş 

parçası arasındaki ve ayrıca takım ile talaş arasındaki boşluk minimumdur. 

Nozulun atomizasyonundan dolayı kesme kenarının yakınında daha fazla 

mikro damlacık olduğu literatürde bildirilmiştir (Hosseini Tazehkandi, 
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Shabgard, & Pilehvarian, 2015). Geleneksel kesme sıvısı ile 

karşılaştırıldığında, MMY kesme sıvısı püskürtme beslemesi kesici takım/iş 

parçası ve takım/talaş sürtünme alanına daha kolay girebilmektedir (Duan et 

al., 2021; S. Wang & Clarens, 2013). Şekil – 2’de klasik (a) ve MMY (b) 

yöntemiyle yapılan soğutma işleminde soğutma sıvısının davranışı şematik 

olarak gösterilmiştir.  

 

ġekil – 2 Klasik (A) Ve MMY (B) Yöntemiyle Yapılan Soğutma İşleminde Soğutma 

Sıvısının Davranışı Şematik Gösterimi (Referans (Yu, Zhang, Miao, Liu, & Zhang, 

2020)’Den Modifiye Edilmiştir) 

Ayrıca, MMY sistemi kesme sıvısının kesme bölgesine verme şekline 

göre harici dağıtım ve dahili dağıtım olmak üzere iki kategoriye ayrılabilir. 

Harici olan sisteminde, atomizerde hazırlanan aerosol, Şekil – 3 (a)’da 

şematize edildiği gibi takım tezgahına harici olarak yerleştirilen bir nozul ile 

kesme bölgesine gönderilmektedir. Dahili dağıtım sistemi ise Şekil – 3 (b)’de 

gösterildiği gibi hava ve yağlayıcı nozul içinde karıştırıldığı ve özel olarak 

üretilmiş tek/çift kanallar aracılığıyla işleme bölgesine püskürtüldüğü 

sistemlerdir. Bu iki tekniği dış besleme ve iç besleme MMY sistemi olarak da 

literatürde tanımlanmıştır (Attanasio, Gelfi, Giardini, & Remino, 2006; 

Unfallversicherung, 2010). Dahili besleme MMY sistemi, harici besleme 

sistemine göre bazı avantajlara sahiptir. Kesme bölgesine iletilen sis, basınçlı 

hava soğutma işlemini gerçekleştirirken, yüksek basınçta aerosol kesme sıvısı 

yağlayıcısı olarak işlev görmektedir (A. K. Sharma, Tiwari, et al., 2016). 
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ġekil – 3 Harici Dağıtımlı (A) Ve Dahili Dağıtımlı (B) MMY Sistemlerinin Şematik 

Gösterimi (Referans (Attanasio et al., 2006; Unfallversicherung, 2010)’Dan Modifiye 

Edilmiştir) 

Literatürde ayrıca MMY sisteminin parametrik çalışmalarında, 

kullanılan hava basıncı parametre olarak incelenmiştir. Kamata ve ark. 

(Kamata & Obikawa, 2007) hava basıncının 40 ila 60 bar arasında değiştiği 

bir kesme işlemi gerçekleştirmişlerdir. Sonuçlar, artan hava basıncı değerinin 

takım ömrünü azalttığını ve kuru işleme ile aynı hale geldiğini rapor 

etmişlerdir. Fakat, MMY durumundaki yüzey kalitesi kuru ortamdan daha iyi 

olduğunu ve 16,8'den 31,8 ml/saat arasındaki kesme sıvısı miktarındaki artışın 

yüzey kalitesi üzerinde etkisinin olmadığını bildirmişlerdir. Ayrıca, kesme 

sıvısı miktarındaki artışın iyi bir takım ömrü ile sonuçlandığını gözlemişlerdir. 

Diğer bir çalışma ise, MMY, kuru işleme ve klasik yöntem koşulları 

kullanarak H13 takım çeliğinin frezelemesi sırasında takım ömrüne etkisi 

üzerine incelemede bulunmuşlardır. Klasik yöntem, MMY ve kuru işleme 

ortamı için sırasıyla 29,7 dakika, 25 dakika ve 15,3 dakika takım ömrü elde 

edildiği rapor edilmiştir (Mulyadi, Balogun, & Mativenga, 2015). Bu 

sonuçlar, MMY'nin kesme sıvısı kullanımını azaltarak işleme maliyetini ve 

çevresel yükü azaltma potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir. 
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2.1  Sürdürülebilirlik Açısından Minimum Miktarda Yağlama 

Yöntemi 

Dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi 

üretim üzerinde her gecen gün baskıyı artırmaktadır. Bu sebeplerden dolayı 

ürünlere olan talep artmakta ve bunun doğal bir sonucu olarak imalat sektörü 

her gecen gün büyümektedir. Sektörün büyümesiyle birlikte imalat sürecinde 

kullanılan toksik ve tehlikeli maddelerin kullanımı da hızla artmakta ve 

sadece ekosistemi değil insan sağlığını da etkilemektedir. Bundan dolayı, 

yeşil, temiz ve sürdürülebilir üretim gibi kavramlar son zamanlarda önemli 

hale gelmiştir (Krolczyk et al., 2019). Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü 

(NIOSH), İş Güvenliği ve Sağlığı Bakanlığı (OSHA) ve Amerika Birleşik 

Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA) gibi kurumların tavsiyeleri ve 

düzenlemeleri sonucunda, araştırmacılar ve sektörün önde gelen AR-GE 

grupları, metal kesmede zararlı sıvıların kullanımını en aza indirgemek için 

alternatif yağlama teknolojilerinin geliştirilmesine teşvik edilmektedir. 

Günümüzde, sürdürülebilir bir üretim ortamı oluşturmak için hükümetler 

tarafından çeşitli eylemler ve stratejiler halihazırda uygulanmaktadır (Kuo, 

Yang, & Wen, 2020). Ancak, imalat sanayilerinin sürdürülebilirlik hedeflerine 

ulaşmak için yeni bir çerçeve geliştirmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Sürdürülebilirlik performanslarını iyileştirmenin doğru yolu, enerji 

tüketiminin azaltılması, endüstriyel atıkların geri dönüştürülmesi, endüstriyel 

kaynakların verimli kullanılması, yağlama teknolojisinin geliştirilmesi ve 

doğal kaynakların ihtiyatlı kullanılmasıdır (Sen et al., 2021). Sonuç olarak, 

MMY, geleneksel yağlama için uygun bir alternatif olarak ortaya çıkmakta ve 

MMY yöntemi, klasik yağlamasında tipik olarak karşılaşılan buğu/sis 

oluşumu sorununu büyük ölçüde önlemektedir. Akademik çalışmalarda MMY 

yönteminin üstünlükleri açıkça ortaya konmasına rağmen maalesef 

endüstrilerde MMY ile uygulama pratiğe geçmesi zayıf kaldığı görülmektedir. 

İmalat sektöründeki sürdürülebilirliğin desteklenmesi için akademi ve sektör 

arasındaki iş birliği acilen artırılmalı ve yönetimler tarafından bu konuyu 

teşvik edecek adımlar atılması gerekmektedir.  

Sürdürülebilirlik acısından MMY teknolojisinin; yeşil üretim teknolojisine 

uygun, soğutma ve yağlama teknolojisinde ekonomik ve ekolojik ihtiyaçlara 

cevap verebilen, soğutucunun buharlaşması ile kesme bölgesinin kuru 

kalmasını sağlayabilen ve takım ömrünü ve yüzey kalitesini artırırken kesme 
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bölgesi sıcaklığını düşürebilen bir yöntem olarak olumlu yanları sıralanabilir. 

Ancak bununla birlikte, taşlama ve derin delme işlemleri için hala uygun bir 

yöntem değildir. Dahası, oluşturduğu sisin filtrelenmesi zordur. Yöntemin 

kullanılmasında dikkat edilecek hususlar ise; tavsiye edilen değerlerin 

üzerinde basınç uygulanmaması, yanıcı özelliği bulunan sıvıların 

kullanımından kaçınılması ve yangın söndürücü tertibatının bulundurulması 

olarak sıralanabilir.  

2.2. Bitkisel Bazlı Yağların Minimum Miktarda Yağlama 

Teknolojisinde Kullanımı 

Bitkisel yağlar çevre dostu ve biyolojik olarak parçalanabilir olma 

özelliğine sahiptirler. Yüksek viskozite indeksi, düşük uçuculuk, iyi kayganlık 

ve nanopartikül ilavesi için mükemmel çözücüler dahil olmak üzere yağlama 

yağlarının gerektirdiği özelliklere sahiptirler (Li et al., 2019). Ayrıca, bitkisel 

yağlar, ham petrol bazlı yağlara kıyasla daha düşük sürtünme katsayılarına 

ulaşabilir ve bu yağlardan geliştirilen yağlayıcılar, mineral yağların yerini 

alabilir (Ruggiero, D’Amato, Merola, Valašek, & Müller, 2017; Yıldırım, 

Kıvak, Sarıkaya, & Erzincanlı, 2017). Kesme sıvısının difüzyon özellikleri, 

kesme işlemi sırasında özellikle önemlidir ve yağla ilgili gerekli özellikler 

viskozite ve ıslanabilirlik olarak sıralanabilir (Cetin, Ozcelik, Kuram, & 

Demirbas, 2011). Viskozite, yağın iç sürtünmesi olarak tanımlanabilir ve 

yüksek viskoziteli bitkisel yağlar, yağ filmi stabilitesini korumak için yüksek 

potansiyele sahiptir (Ni et al., 2018). Literatürde yayınlanan bir çalışmada, 

yağın viskozitesinin ve yüzey geriliminin sürtünme üzerindeki etkilerini 

araştırmışlar ve yüksek viskoziteli ve yüzey gerilimine sahip bitkisel yağların 

mükemmel yağlama özellikleri gösterdiğini bulmuşlardır (Zhang et al., 2016). 

Ayrıca, bir sıvının ıslanabilirliği, yüzeyle olan temas açısının büyüklüğü ile 

temsil edilebilmektedir. Boyut ne kadar küçükse, ıslanabilirlik o kadar 

üstündür ve yağ, katıyı daha zahmetsizce ıslatabilir (Esteban, Riba, Baquero, 

Rius, & Puig, 2012; X. Wang et al., 2020). 

Literatürde yapılan çalışmalar bitkisel bazlı yağların soğutma ve 

yağlama sıvısı olarak talaşlı imalatta kullanılabileceğini ortaya koymuştur. 

AISI 316L'nin delme işleminde beş farklı bitkisel bazlı yağın kesme sıvısı 

performansı incelenmiş ve deney sırasında talaş oluşumu, takım ömrü ve 

kesme kuvvetleri performans parametreleri olarak kabul edilmiştir (Belluco & 
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De Chiffre, 2004). Rapora göre, yağlayıcı olarak bitkisel bazlı yağ 

kullanılarak takım ömrünün %177'ye kadar artırılabileceği vurgulanmıştır 

(Belluco & De Chiffre, 2004). Başka bir çalışma, bitkisel yağın etkilerini 

bulmak için yumuşak çelik, bakır ve alüminyumun işlenmesi sırasında kesme 

kuvvetleri üzerinde yer fıstığı yağı, hurma yağı, çekirdek yağı ve 

hindistancevizi yağını deneysel olarak incelemişlerdir. Deneysel sonuçlar, 

bitkisel bazlı yağın talaş kaldırma üzerindeki etkisinin pozitif olduğunu 

göstermiş ve kesme kuvveti işlenecek malzemeye bağlı olduğunu 

bildirmişlerdir. Sonuç olarak, kesme kuvvetini en aza indirmek için hurma 

çekirdeği yağı ve yer fıstığı yağının en uygun seçenek olduğunu rapor 

etmişlerdir (Ojolo, Amuda, Ogunmola, & Ononiwu, 2008). Khan ve ark. 

MMY sıvısı olarak bitkisel bazlı yağ kullanarak, tornalama işlemini 

kaplamasız karbür takım ile AISI 9310 malzemesi üzerinde 

gerçekleştirmişlerdir (Khan et al., 2009). İşleme sırasında talaş oluşum 

modunu, yüzey pürüzlülüğünü, takım aşınmasını ve kesme sıcaklığını 

incelemişler ve sonuçlar kuru ve ıslak işleme ortamı ile karşılaştırmışlardır. 

Sonuçlara göre, kesme hızı ve ilerleme hızının kesme sıcaklığını artırdığını, 

kesme sıcaklığındaki düşüşün talaş morfolojisini değiştirmediğini ve MMY 

tekniğinin kuru ve klasik işlemeye göre çok daha iyi işleme davranışı 

gösterdiğini rapor etmişlerdir. MMY yöntemiyle sertleştirilmiş çeliğin 

tornalanmasında kesme sıvısı olarak zeytinyağı da literatürde rapor edilmiş ve 

raporun sonuçlarına göre, zeytinyağı kullanılan MMY'yi diğer soğutma sıvısı 

uygulama teknikleriyle karşılaştırmışlar ve MMY'nin sürdürülebilir talaş 

kaldırma için en uygun yaklaşım olduğu sonucuna varmışlardır (Mia, Gupta, 

Singh, Królczyk, & Pimenov, 2018).  Son olarak, Wang ve ark GH4169'un 

taşlanmasında çeşitli bitkisel yağların yağlama özelliklerini karşılaştırmışlar 

ve sonuçlara göre araştırılan bitkisel bazlı yağların performans sıralamasını; 

hint yağı > palmiye yağı > yer fıstığı yağı > ayçiçeği yağı > soya fasulyesi 

yağı > kolza tohumu yağı > mısır yağı şeklinde bildirmişlerdir (Y. Wang, Li, 

Zhang, Yang, et al., 2016). 

Literatürde genel olarak bildirilen bitkisel bazlı yağ çeşitleri işlem 

türüne göre aşağıda Tablo – 1’de sunulmuştur.  
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Tablo – 1 Bitkisel Bazlı Yağ Çeşitleri ve İşlem Türleri 

ĠĢlem Türü Bitkisel Bazlı Yağ Referans 

Delme  Ticari yağ, formüle edilmiş yağ 
(Belluco & De 

Chiffre, 2004) 

Tornalama 

Yerfıstığı yağı, hindistancevizi 

yağı, hurma çekirdeği yağı, 

tereyağı yağı 

(Ojolo et al., 

2008) 

Tornalama Bitkisel yağ 
(Khan et al., 

2009) 

Tornalama 
Hindistan cevizi yağı, çözünür 

yağ, düz kesme yağı 

(Xavior & 

Adithan, 

2009) 

Delme Ayçiçek yağı ve iki ticari yağ türü 

(Kuram, 

Ozcelik, 

Demirbas, & 

Sik) 

Taşlama 
Yedi çeşit bitkisel yağ ve parafin 

yağı 

(Y. Wang, Li, 

Zhang, Yang, 

et al., 2016) 

Tornalama Jatropha yağı 
(Talib & 

Rahim, 2016) 

Tornalama 
Biyobozunur bitkisel yağ (BioCut 

3600) 

(Tazehkandi, 

Shabgard, & 

Pilehvarian, 

2015) 

Tornalama Susam yağı ve hindistancevizi yağı 

(Srikant & 

Ramana, 

2015) 
 

 

2.3.  Bitkisel Bazlı Yağların Yağlama Mekanizmaları 

Literatürde yapılan çalışmalara göre, bitkisel bazlı yağların MMY 

yönteminin geleneksel yağlama sistemlerinden daha iyi olduğu sonucunu 

çıkarabiliriz. Bitkisel bazlı yağların soğutma ve yağlama için kullanılabilir 

olmasında, yapılarında bulunan birleşiklerden kaynaklandığı sonucuna 

varılabilir. Yağ asidi ve trigliserit, bitkisel bazlı yağların ana bileşenlerini 

oluşturmaktadır. Bu bileşenlerden dolayı bitkisel yağların moleküllerinde –

COOH ve –COOR gibi farklı polar gruplar bulunmaktadır. Bu polar grupların, 
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bitkisel yağların olağanüstü yağlama özelliğinin sebebi olduğu rapor 

edilmiştir (Debnath, Reddy, & Yi, 2014). Bunun sebebi ise, polar gruplar 

küçük bir mıknatıs gibi hareket ederek iş parçası yüzeyinde moleküler bir film 

oluşturmakta, böylece sürtünmeyi ve aşınmayı azaltmaktadır (Debnath et al., 

2014). Diğer bir yağlama mekanizması ise yaklaşık 100 °C sıcaklıkta, bitkisel 

bazlı yağda bulunan polar moleküllerin iş parçası ile reaksiyona girebileceğini 

ve iyi yağlama sağlayan metalik sabun filmi üretebileceği şeklinde rapor 

edilmiştir (Jianzhong, 2005). Dahası bitkisel bazlı yağın yağ asidi zinciri 

büyük miktarda polar olmayan metil gruplarından oluşmaktadır. Böylece 

moleküller arasında bir dağılma kuvveti etki etmekte ve sonuç olarak, 

molekülün anlık dipolü, komşu molekülün dipoller oluşturmasını 

hızlandırmaktadır (Y. Wang, Li, Zhang, Yang, et al., 2016). Böylece iki 

molekül birbirini çeker ve karbon molekülü sayısı arttıkça dağılma kuvveti de 

artmaktadır. Buda yağlama filminin oluşmasında önemli bir mekanizma 

olmaktadır. Ayrıca, yağlamayı etkileyen diğer bir mekanizma ise bitkisel bazlı 

yağların yüksek sıcaklıklarda yüksek viskoziteye sahip olması sıralanabilir 

(Y. Wang, Li, Zhang, Yang, et al., 2016). Kesme bölgesindeki sıcaklığın 

bitkisel bazlı yağlama yağının sıcaklığını arttırmakta ve böylece bitkisel bazlı 

yağların viskozitesi artmaktadır. Buda bitkisel bazlı yağların kesme 

bölgesinde daha uzun süre kalmasını sağlamakta ve işleme sırasında üstün 

yağlama etkisini kolaylaştırmaktadır.  

3.  MĠNĠMUM MĠKTAR YAĞLAMADA 

NANOAKIġKANLARIN KULLANILMASI 

Son zamanlarda, termofiziksel ve ısı transfer yeteneklerindeki 

iyileştirme nedeniyle geleneksel yağlayıcılarda nanopartiküller 

kullanılmaktadır. Bu nanoakışkanlar sürtünme katsayısını ve aşınma etkisini 

azaltılması nedeniyle takım tezgahlarının verimliliğini artırmaktadır.  

Bitkisel bazlı yağların, nanoakışkan haline getirilmesi için belirlenen 

nanopartiküllerle karıştırılması gerekmektedir. Nanoakışkanlar genel olarak 

tek aşamalı ve iki aşamalı yöntem olmak üzere iki protokolle 

hazırlanabilmektedir. Tek aşamalı yöntemde nanoparçacıklar baz bir sıvının 

içerisinde üretilir ve sonrasında bitkisel bazlı yağlar ile karıştırılarak 

nanoakışkan oluşturulur. İki aşamalı yöntem ise bitkisel bazlı yağlara belirli 

bir oranda nanoparçacıklar eklenir ve ardından, nanoparçacıkların 
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özelliklerine göre uygun bir yüzey dağıtıcı maddeyle bir karıştırıcı 

kullanılarak birbirine karışması sağlanır. Böylelikle, nanopartiküller, bitkisel 

bazlı yağlar içinde kararlı bir şekilde dağılmış olarak nanoakışkan hazırlanmış 

olur (Chen, Xu, & Liu, 2014; Sajid & Ali, 2019).  

İki aşamalı yöntem nispeten basit ve yaygın olarak kullanılan 

yöntemdir. Nanoparçacıkların topaklaşmasını önlemek için ultrasonik 

karıştırıcılar kullanılmaktadır. Nanopartiküller, kütleler arası çekim (Van Der 

Waals) kuvveti altında bazı sıvının içerisinde topaklanma ve çökelme eğilim 

göstermektedir. Nanopartiküllerin baz akışkanda asılı kalması, ağırlıklarının 

aşağı yönlü kuvveti yenerek çökelme olmaksızın kararlı bir şekilde baz 

içerisinde kalmasını ifade etmektedir (Gulzar et al., 2016). Nanopartikül 

viskoz bir sıvı içerisinde, hızını belirleyen sürükleme kuvvetine maruz 

kalmaktadır. Cismin küresel ve pürüzsüz olduğunu ve hareketin laminer 

olduğu varsayılacak olursa, cismin hızı kaldırma kuvveti ve yerçekimi 

kuvvetleri fonksiyonu olarak belirlenebilir (X. Wang et al., 2020). 

Nanopartiküller, yüksek yüzey alanları ve yüzey aktiviteleri nedeniyle 

toplanma ve kümelenme eğilimi göstermektedirler. Nanoakışkanların 

hazırlanmasında, güçlü manyetik karıştırıcılar, ultrasonik karıştırıcılar ve 

yüksek devirli homojenleştirme karıştırıcılar gibi fiziksel yöntemler 

kullanıldığı literatürde rapor edilmiştir (Huang, Liu, & Wu, 2016; Wei et al., 

2012). Ayrıca, nanopartiküllerin baz sıvıda askıda kalması için, yüzey aktif 

madde kullanılmasının etkili bir yöntem olduğu bildirilmiştir (Hwang et al., 

2008). Yüzey aktif maddelerin moleküler yapısı, hidrofilik polar grupları ve 

hidrofobik polar olmayan grupları içermektedir. Yüzey aktif maddelerin 

nanopartiküllerin toplanmasını önlemedeki yüksek bir performansa sahip 

olmasının yanı sıra, sürtünmeyi azaltıcı (Gao et al., 2019), nanoakışkanın 

yüzey ıslatma yeteneğinin iyileşmesi (Behera, Chetan, Setti, Ghosh, & Rao, 

2017) ve yüzey pürüzlülüğünün azaltılması (Musavi, Davoodi, & Niknam, 

2019) gibi olumlu etkilerin olduğu bildirilmiştir. Yüzey aktif maddeler, 

nanopartiküllerin yüzeyine tutunarak birbirlerini itmesini sağlamaktadırlar. Bu 

itme kuvveti, kütlesel çekim kuvvetten daha büyük olduğu göz önüne 

alındığında, nanopartiküllerin birbirine bağlanmasının önüne geçilmiş olur. 

Yüzey aktif madde seçiminde en önemli husus, maddenin türüne ve baz 

sıvıdaki konsantrasyonuna bağlıdır.  
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Literatürde, nanopartiküllerin yeşil üretim kavramını destekleyen 

antimikrobiyal, antibakteriyel ve koku giderici özelliklere sahip olduğunu 

yönünde birçok çalışma yapılmıştır (Alves, Barros, Trajano, Ribeiro, & 

Moura, 2013; Cui et al., 2019; Marsalek, 2014; Rodríguez Ripoll, Tomala, 

Totolin, & Remškar, 2019). Wang ve ark. kapsamlı bir çalışma yaparak, 

MMY baz sıvısı olarak palmiye yağının kullanıldığı GH4169 malzemenin 

taşlama işleminde farklı nanopartiküllerin etkisini araştırmışlardır (Y. Wang, 

Li, Zhang, Li, et al., 2016). Sonuçlar, kullanılan nanopartiküllerin yağlama 

özelliklerini geliştirmesi bakımından Al2O3 > SiO2 > MoS2 >  nanodiamond > 

CNT > ZrO2 şeklinde sıralanmıştır. Literatürdeki farklı bitkisel bazlı yağlar ile 

farklı nanopartiküllerin kullanılması üzerine yapılmış çalışmalar Tablo – 2’de 

sunulmuştur.  

Tablo – 2 Talaşlı İmalatta MMY Yöntemi İle Kullanılan Nanoakışkanlar  

Nanopartiküller ĠĢ parçası Bitkisel Bazlı Yağ Referans 

Al2O3 - MoS2 - TiO2 Ti-6Al-4V 
Kanola yağı/Sızma 

zeytinyağı 

(Rahman et 

al., 2019) 

MWCNT - Al2O3 Inconel-718 Kolza yağı  

(Hegab, 

Umer, 

Soliman, & 

Kishawy, 

2018) 

Al2O3 - MoS2 - 

Grafit 
Inconel-800 Ayçiçeği tohumu yağı 

(M. K. A. U. 

J. M. W. X. 

S. Q. L. Z. 

M. M. H. H. 

K. A. M. A. 

U. C. A. G. 

A. U. Gupta, 

2019) 

MoS2 
EN 24 alaşımlı 

çelik 

Parafin yağı/ Soya 

fasulyesi yağı 

(Kalita, 

Malshe, 

Arun Kumar, 

Yoganath, & 
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Gurumurthy, 

2012) 

Al2O3 Inconel-600 Bitkisel yağı 

(Vasu & 

Pradeep 

Kumar 

Reddy, 

2011) 

Al2O3 AISI 1040 Bitkisel yağı 

(A. K. 

Sharma, 

Singh, Dixit, 

& Tiwari, 

2016) 

MWCNT AISI 4140 Çözünür yağ 

(Roy & 

Ghosh, 

2013) 

MoS2 AISI 1040 

Hindistan cevizi yağı/ 

Susam yağı/ Kanola 

yağı 

(Padmini, 

Vamsi 

Krishna, & 

Krishna 

Mohana 

Rao, 2016) 

MoS2 45 çelik 
Soya yağı/ Palm yağı/ 

Kolza yağı 

(Zhang, Li, 

Jia, Zhang, 

& Zhang, 

2015) 
 

 

3.1  NanoakıĢkanların Yağlama Mekanizmaları 

Geleneksel veya bitkisel bazlı akışkana nanopartiküller ekleyerek 

sürtünmede gözle görülür bir azalma ve sürtünme parçalarının yük taşıma 

kapasitesinde bir artış olduğu bildirilmiştir. Sharma ve ark. nanoakışkanın baz 

akışkanına göre daha iyi tribolojik ve termofiziksel özellikler sergilediğini ve 

kesme kuvvetlerini, yüzey pürüzlülüğünü, kesme bölgesi sıcaklığını ve takım 
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aşınmasını azalttığını bulmuşlardır (A. K. Sharma, Tiwari, & Dixit, 2015). 

Ayrıca, nanoparçacık hacim konsantrasyonunun artmasının, sıvının termal 

iletkenliğini, viskozitesini ve yoğunluğunu arttırdığını, bunun da kesme 

sıvısının ısı çıkarma kapasitesini arttırdığını ve kesme bölgesi sıcaklığını 

azalttığını rapor etmişlerdir (Murshed, Leong, & Yang, 2008). Bunların yanı 

sıra, nanoakışkanların yağlama özelliklerindeki artışı açıklamak için farklı 

mekanizmalar literatürde araştırılmıştır.  

Nanoakışkanların yağlama özelliklerini artıran, bilyeli yatak etkisi 

(Rapoport et al., 2002), tribo-film oluşturma etkisi (Hu et al., 2002), onarma 

etkisi (Liu et al., 2004) ve cilalama etkisi (Tao, Jiazheng, & Kang, 1996) 

olmak üzere dört mekanizma literatürde rapor edilmiştir. Sürtünme temas 

yüzeylerinde, küresel veya küresele yakın nanopartiküller, sürtünme 

yüzeyinde bilyeli yatak etkisi oluşturur ve böylece kayma sürtünmesini 

yuvarlanma sürtünmesine dönüştürerek sürtünme katsayısını azaltmasına 

katkı sağlar (Şekil – 4 (a)) (Jiao, Zheng, Wang, Guan, & Cao, 2011; Rapoport 

et al., 2002). Katı yağlayıcı malzemelerden biri olan grafen gibi bazı 

nanopartiküller, çalışma yüzeyinde daha pürüzsüz ve kompakt bir sürtünme 

filmi oluşturmakta ve oluşan bu tribo-film sürtünmeyi ve aşınmayı 

azaltılmasına yardımcı olmaktadır (Şekil – 4 (b)) (Hu et al., 2002; Rodríguez 

Ripoll et al., 2019). Ayrıca, nanopartiküller, kütle kaybını telafi etmek ve 

aşınmayı azaltmak için etkileşimli yüzeyde birikirler ve kaydırma işlemi 

sırasındaki anlık yüksek sıcaklık, nanoparçacıkları eritebilir, böylece hasarlı 

yüzeyi onarabilirler (Şekil – 4 (c)) (Liu et al., 2004; Su, Gong, & Chen, 2015). 

Son olarak, nanoakışkan içerisinde bulunan sert nanoparçacık malzemeler 

hassas cilalama özelliği göstererek yüzeyin parlatılmasına yardımcı olurlar ve 

böylece sürtünme katsayısını azaltırlar (Şekil – 4 (d)) (Rahman et al., 2019; 

Tao et al., 1996). Şekil – 4’te açıklanan mekanizmalar şematik olarak 

gösterilmiştir.  
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ġekil – 4 Nanoakışkanların yağlama mekanizmaları bilyeli yatak etkisi (a), tribo-film 

oluşturma etkisi (b), onarma etkisi (c) ve cilalama etkisi (d) (Referans (X. Wang et al., 

2020)’dan modifiye edilmiştir) 

 

4. SONUÇ 

Dünya popülasyonun ve tüketimin artması, üretim süreçlerinde 

sürdürebilir ve ekonomik yöntemlerin benimsenmesini bir gereklilik haline 

getirmiştir. Sürdürülebilir bir üretim ortamı, yalnızca işleme maliyetini 

azaltmakla kalmaz, aynı zamanda işleme verimliliğini ve iş rekabet gücünü de 

geliştirmektedir. İmalat sektöründeki talaşlı imalat yönteminde kesici sıvıların 

kullanılması verimliliği arttırmak için önemli bir adım olmuştur. Ancak, 

kullanılan mineral bazlı sıvıların soğutma ve yağlama görevlerini tam olarak 

yerine getirmelerine rağmen, çevresel ve insan sağlığına olan olumsuz 

etkilerinden dolayı yeni bir yöntemin geliştirilmesi gereksinimini ortaya 

çıkarmıştır. Sürdürülebilirlik ve çevresel yönlerle ilgili olarak kuru işlemenin 

iyi bir yöntem olduğu savunulmaktaydı, ancak performans ölçütlerini hem 

sürdürülebilirlik hem de işlenebilirlik açısından ele alındığında, MMY 

teknolojisinin en uygun seçenek olduğu görülmektedir. MMY teknolojisinin 

uygulanması, yüzey pürüzlülüğü, kesme kuvveti, kesme sıcaklığı ve takım 

aşınması gibi parametreleri göz önünde tutulursa işleme performanslarını 

etkin bir şekilde iyileştirmektedir. Bununla birlikte, MMY teknolojisindeki 

hava basıncı, hava-yağ karışımı, nozul sayısı, nozul mesafesi ve nozul açısı 
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gibi diğer önemli parametresi işleme performansları üzerinde etkili olduğu 

yapılan literatür çalışmasında ortaya konmuştur.   

Mineral bazlı kesme sıvılarının yerine biyolojik bozunurluğa sahip 

bitkisel bazlı yağların kullanılması sürdürülebilir bir yaklaşım olarak 

benimsenmiştir. Klasik yağlama teknolojisi ile karşılaştırıldığında, MMY 

sistemindeki bitkisel yağlar daha düşük bir yüzey pürüzlülüğü, kesme kuvveti, 

kesme sıcaklığı ve takım aşınması elde ettirdiği literatürde açıkça ifade 

edilmiştir. Bitkisel yağ moleküllerinde bulunan –COOH ve –COOR gibi polar 

gruplar, metal yüzeyde moleküler bir film oluşturmaya yardımcı olduğu ve 

böylelikle işleme sürecinde sürtünmeyi ve aşınmayı azalttığı bir mekanizmaya 

sahip olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bitkisel bazlı yağların ticarileşmesindeki en 

önemli sorun ise mineral kesme sıvılarından yaklaşık 8 kat kadar pahalı 

olmasıdır. Ayrıca, yenilebilir yağların kesme sıvısı olarak kullanılması etik bir 

sorun olarak görülmektedir. Aynı sorun enerji (biyodizel) üretiminde 

kullanılan yağlar içinde geçerlidir. Bu noktada araştırmacılar, yenmeyen 

bitkisel bazlı yağlara odaklanmalıdır. Ayrıca, atık yağların kesme sıvısı olarak 

değerlendirilmesinde de literatürde bilgi eksikliği vardır.  

MMY baz sıvısında kullanılan nanopartiküller, baz sıvıya göre termal 

iletkenliği arttırdığı için talaş kaldırma sürecine olumlu etkisi olduğu 

literatürdeki çoğu araştırmacı tarafından ortak bir fikir olarak ortaya 

konmuştur. Nanopartiküllerin yağlayıcılarda kullanılması, termofiziksel ve ısı 

transfer yeteneklerinde kayda değer gelişme neden olmakta bu da sürtünme 

katsayısını ve aşınma etkisini azalttığı için takım tezgahlarının verimliliğini ve 

takımın ömrünü artırmaktadır. Talaşlı imalat için dairesel şekilli Al2O3 

destekli nanoakışkanının soğutucu bir sıvı olarak kullanılması, takım-iş 

parçası arayüzleri arasındaki kayma sürtünmesini yuvarlanma sürtünmesine 

dönüştürdüğünden uygun bir seçim olduğu sonucu çıkarılabilir. Ancak, 

nanoakışkanların uygulama alanları için birçok zorluğun tanımlanması ve 

üstesinden gelinmesi gerektiği unutulmamalıdır. Kararlılık ve üretim maliyeti, 

nanoakışkanların ticarileşmesini engelleyen iki ana faktördür. İlaveten, 

nanopartiküllerin uzun vadede insan sağlığına ve çevresel etkilerinin ne 

olacağı hala net bir şekilde anlaşılamamıştır. Nanoakışkanların ticarileşmesi 

için bu eksiklerin giderilmesi gerekmektedir.  
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GĠRĠġ 

Kesme sıvıları onlarca yıldır talaĢ kaldırma iĢlemini kolaylaĢtırmak, 

takım aĢınmasını azaltmak, iĢleme sürecinde verimliliği sağlamak ve ayrıca 

yüzey kalitesi ve bütünlüğünü iyileĢtirmek için kullanılmaktadır.  

Temel olarak geleneksel talaĢlı iĢleme, aĢındırıcı ve geleneksel 

olmayan iĢleme olarak sınıflandırılır. Geleneksel talaĢlı iĢleme ile keskin 

kesici takımlar kullanılarak iĢ parçasından kayma deformasyonuyla talaĢ 

kaldırarak yeni yüzey alanları açığa çıkar ve istenilen ürün elde edilmiĢ olur. 

ġekil 1’de talaĢ kaldırma iĢlemindeki ayrıntılar gösterilmiĢtir (Çelik, 2019; 

Kabave, 2019). 

 

 

ġekil 1: TalaĢ Kaldırma ĠĢlemi 

 

ĠĢleme sıvısı, kesme bölgesinden talaĢın daha kolay yer değiĢtirmesini 

sağlamak için bir iĢleme iĢlemi sırasında bir takıma kullanılan bir madde 

olarak da tanımlanabilir. BaĢlangıçta iĢleme sıvıları basit yağlardan elde 

edilmiĢtir ve kesici takımların yağlanması için fırçalar yardımıyla 

uygulanmıĢtır. GeliĢen teknolojiyle birlikte günümüzde talaĢlı imalat 

operasyonlarının talebine göre kesme sıvılarının hazırlanması daha zor hale 

gelmiĢtir (Pal, 2020).  

Yeni bir soğutma / yağlama yöntemi olan Minimum miktarda 

yağlama (Minimum Quantity Lubrication-MQL) teknolojisi, uygun talaĢ 

kaldırma, yağlama, uygun soğutma, düĢük kirlilik ve diğer kapsamlı 

özellikleriyle iĢleme sürecinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Minimum 

miktarda yağlama iĢlemi uygulama alanının frezeleme, tornalama, kesme, 

delik delme ve testereyle kesme iĢlemlerini gerçekleĢtirmektedir. Bazı iĢleme 

koĢullarında bu sistemin geleneksel yağlama yöntemini mükemmel bir 
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düzeyde değiĢtirebileceği, teknik, ekonomik ve çevresel faydalar sağlayacağı 

görülmüĢtür. ġekil 2’de talaĢ kaldırma iĢlem çeĢitlerinden bahsedilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2: TalaĢ Kaldırma ĠĢlem ÇeĢitleri 

 

Minimum miktarda yağlama, yüksek hızlarda, yüksek basınçlarda ve 

hassas toleranslarda çalıĢırken; mühendislerin herhangi bir yağlama 

sisteminden tamamen kaçınması veya bir soğutma sıvısı sistemini çalıĢtırması 

bunun yanında imkânsız denecek kadar yeterlidir. Kuru bir iĢleme ortamı 

genellikle hızlı ve aĢırı derecede aĢınmıĢ takımlara, bozuk yüzeylere ve 

önemli maliyetlere yol açar. Aynı Ģekilde, sıvı yağlama sistemleri rahatsız 

edici bir koku oluĢturur ve ıslak bir iĢyeriyle iliĢkili sağlık ve güvenlik 

endiĢeleri oluĢturarak mali sonuçlara yol açar ve artan bakım gereksinimleri, 

temizlik gereksinimini sağlar (Su, 2016). 

Minimum miktar yağlamanın sert çelik, titanyum alaĢım, süper alaĢım 

ve benzeri iĢlenmesi zor malzemelerin yüksek hızlı kesiminde ıslak ve kuru 

kesime kıyasla daha iyi iĢleme performansı sergilediği sonucuna varılmıĢtır 

(Lv, 2021). Minimum miktar yağlama tekniği, soğutma yağlama sıvısını 

tüketimini çok büyük ölçüde azaltma konusundaki benzersiz yeteneği 

nedeniyle çok fazla önem kazanmakta ve dünyada dikkat çekmeye 

baĢlamıĢtır. Dünyanın her köĢesinde birçok araĢtırmacı tornalama, frezeleme, 

taĢlama ve delme gibi çeĢitli iĢleme yöntemleri için nano akıĢkanlarla 

minimum miktarda yağlama ve minimum miktarda yağlama yöntemlerinin 

TALAġ

KALDIRMA 
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potansiyel yararlarını değerlendirmek için son on yıldan beri çalıĢmalarını 

sürdürmektedirler (Kulkarni, 2020). 

ġekil 3’te, minimum miktar yağlama sisteminin en son elemanı olan 

nozulu göstermektedir. Nozul, cihazdan gelen yağ ve havanın karıĢmadan 

farklı borular ile birleĢtiği ve iĢ parçasına ile kesici takıma doğru basınçlı bir 

Ģekilde gönderen son elemandır (Hes, Friday, 02 September 2016).  

 

 
ġekil 3: Kesme Sıvılı/Hava Akımlı Nozul 

 

GeliĢen teknolojiyle birlikte minimum miktarda yağlama sıvılarının 

içerisine nano parçacıklar katılması soğutma etkisini artırmaktadır. Yapılan 

çalıĢmalara göre, nano parçacıklar Ģu anda çok çeĢitli malzemelerden 

yapılmakta ve yeni nesil nano parçacıkların en yaygın olanları seramik, 

titanyum, çinko, alüminyum ve demir oksittir.  Soğutucu akıĢkana nano 

partiküllerin eklenmesi, soğutucu akıĢkanın termo fiziksel özelliklerinde ve ısı 

transfer özelliklerinde iyileĢtirmeler sağladığı gözlemlendi. Böylece soğutma 

sisteminin performansını iyileĢtirdiği kanaatine varıldı. Ayrıca nano-

akıĢkanları kullanmanın son zamanlardaki zorlukları, gelecekteki 

araĢtırmacılara yön olarak belirli araĢtırma aralığı belirtilmiĢtir (Coumaressin, 

2014). 

Bu çalıĢma sistematik olarak minimum miktarda yağlama tekniğinin 

çeĢitli iĢleme operasyonlarında uygulanmasının karĢılaĢtırmalı bir tartıĢmasını 

sunmaktadır. Ġlk bölümde metal kesme sıvıları ve görevlerinden 

bahsedilmiĢtir. Ġkinci bölümde soğutma/yağlama yöntemlerinden ve daha 

sonra talaĢlı imalat çeĢitlerindeki minimum miktarda yağlamanın öneminden 

bahsedilmiĢtir. Sonraki bölümde de araĢtırmacıların ilgi duyduğu nano 

akıĢkanlardan ve nano akıĢkanlı minimum miktar yağlamanın 

hazırlanıĢlarından bahsedilmiĢtir. 
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1. METAL KESME SIVILARI 
TalaĢlı imalatta aĢınmayı ve sürtünmeyi azaltmak, ısı kontrolünü 

sağlamak, korozyonu önlemek ve buna bağlı olarak kesme verimliliğini 

arttırma amacıyla kesme sıvıları geliĢen sanayide birçok üretici firma 

tarafından tercih edilmektedir. Bir kesme sıvısının performansı kesme 

verimini artırmada önemli roller oynamaktadır (Kabave, 2019; Pimenov, 

2021; ġirin, 2020; Yüksel, 2014).  

Günümüz sanayisinde en çok kullanılan soğutucu ve yağlayıcı 

özelliklerine sahip kesme sıvısı olarak adlandırılan bor yağıdır. Bor yağı, 

çeĢitli metallerin iĢlenmesinde su ile karıĢtırılarak kullanılan çok amaçlı bir 

metal iĢleme yağıdır. Alüminyum çubukların sıcak haddelenmesinde, 

alüminyum ve bakır alaĢımları, yumuĢak çelik ve dökme demir gibi metallerin 

hafif ve ağır iĢlenmesinde yağlayıcı ve soğutucu olarak görev yapar. 

Makinelerde emülsiyonun ömrünü azaltan bakteri ve mikropların 

aktivitesini engelleyen bir madde içermektedir. Malzemede iyi soğutma, 

çalıĢma yüzeyini pürüzsüz ve temiz hale getirir. Bor yağın soğutma ve 

yağlama dıĢında daha birçok özelliği de vardır. Bunlar; Ağır talaĢlı imalat 

iĢlemlerinde talaĢların kaynamasını kontrol altında tutar, iĢlenecek temiz ve 

pürüzsüz bir yüzey sağlamaktadır. Ayrıca kesici takımların ömrünü uzatır. 

Metal yüzeylerin pas ve korozyonunu önler (Özçifçi, 2010; 

"www.poas.com.tr," 2022; "www.speedol.com.tr," 2022). Tablo 1’de bor 

yağının özellikleri ve görseline yer verilmiĢtir. 

 
Tablo 1: Bor Yağı ve Bor Yağının Özellikleri 

 

Yoğunluk 

      
PH Viskozite 

Emülsiyon 

KarıĢım 

Oranı % 

0,95 8 - 9,5 25,08 5 

 

1.1. Metal ĠĢleme Sıvılarının Görevleri 

TalaĢlı imalat iĢlemlerinde kullanılan metal kesme sıvıları, soğutma / 

yağlama amaçlı olarak farklı uygulama alanlarında kullanılabilir. Ġyi bir metal 

kesme sıvısı, yüzeyle iyi bir temasa sahip olmalı ve metal-metal sürtünmesine 

dayanabilmelidir. Kesme sıvılarının görevleri iĢ parçasına, takım ucuna ve 

makineye göre sınıflandırılabilir (Kabave, 2019; ġirin, 2020). ġekil 4’te kesici 
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takım, iĢ parçası ve tezgâh için kullanılan kesme sıvılarının görevlerinden 

bahsedilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4: Kesme Sıvılarının Görevleri 

 

1.2. Soğutma 

Temel fizik kuralı gereği, iletiĢim halindeki iki cisim arasındaki ısı 

akıĢı yüksek sıcaklıktan düĢük sıcaklıkta olan malzemeye doğrudur. TalaĢlı 

imalatta da, ĠĢ parçasında, kesici takımda ve talaĢta sürtünme ile oluĢan ısı, 

kesme sıvısına iletilir. Kesme sıvısı, sürekli olarak baĢka bir sıvı ile 

değiĢtirilemediğinden sıvının kendisi ısınır ve zamanla soğutma özelliğini 

kaybeder. Bu nedenle kesme sıvıları, kesme takımı ve iĢ parçası üzerinde 

büyük oranlarda ve sürekli olarak akıĢ halinde olmalıdır. Bu söylemde iĢ 

parçasının sıcaklığının düĢürülmesi takım aĢınması, malzemenin mikro 

yapısal özelliklerinin değiĢmesi, malzemedeki yüzey pürüzlülüğünün artması 

ve boyutsal doğruluk sağlanması gibi daha birçok nedenlerden dolayı oldukça 

önemlidir (Çakır, 2017; Kabave, 2019).  

 

1.3. Yağlama 

Yağlama fonksiyonunun özelliği, birbiriyle temas halinde olan iki 

metal yüzey arasında bir yağ tabakası oluĢturarak iki metal yüzeyi birbirinden 

ayırmak ve böylece sürtünme katsayısını azaltmaktır (Çakır, 2017; Kabave, 

2019). ġekil 5’te yağlama iĢlemiyle ilgili görsele yer verilmiĢtir. 

KESME SIVILARININ GÖREVLERĠ 

Ġġ PARÇASI 

 
Ölçü tamlığı ve hassasiyet, 

Kalıcı gerilmeleri engelleme, 

Yüzey kalitesini iyileĢtirme, 

Korozyonu önleme, 

KESĠCĠ TAKIM 

 
Kesici takım ömrünü uzatma, 

TalaĢ yapıĢmasını engelleme, 

Kesici takımı temizleme, 

TEZGÂH 

 
Kesme verimliliğini arttırma, 

TalaĢ uzaklaĢtırma, 

Isı oluĢumunu engelleme, 
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ġekil 5: Yağlama ĠĢlemi 

 

1.4. TalaĢı Kesme Bölgesinden UzaklaĢtırma 

ĠĢleme sırasında kesme bölgesinde oluĢan talaĢlar, iĢlenen yüzeyin 

kalitesinin bozulmasını önlemek için sürekli olarak kaldırılmalıdır. Kesme 

sıvılarının önemli görevlerinden biri kesme bölgesindeki talaĢları 

uzaklaĢtırmaktır. Aynı zamanda talaĢı soğutmak ve toz gibi küçük 

parçacıkların hava ile karıĢıp sıvı içinde kalmasını önlemek için 

tasarlanmıĢtır. Kesme sıvısı, talaĢların takım ile iĢ parçası arasında sıkıĢmasını 

önleyerek olası yüzey çiziklerini en aza indirir ve yüzey bozulmasını önler 

(Şirin, 2020). ġekil 6’da metal kesme akıĢkanların sınıflandırılması 

yapılmıĢtır.  

 

 

 

 

ġekil 6: Metal Kesme Sıvılarının Sınıflandırılması 
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2. SOĞUTMA / YAĞLAMA YÖNTEMLERĠ 

Taylor 1894 yılında, bir parça çeliği tezgâhta iĢlerken kesme 

bölgesine sıktığı su sayesinde, takım ömründe herhangi bir azalma 

gözlemeden kesme hızını % 33 oranında arttırdığını keĢfetmiĢ ve literatüre 

soğutma sıvısının kullanıldığı ilk çalıĢma olarak geçmiĢtir(Avila, 2001). Fakat 

soğutma için su iyi bir alternatif olsa da iĢ parçası ve iĢleme tezgâhında neden 

olduğu korozyondan dolayı ciddi sorunlar oluĢturabilmektedir. GeliĢtirilen 

teknikler, yöntemler ve güncel formüllerle kesme sıvıları iyi bir soğutucu 

akıĢkan olmasının yanı sıra hem iyi bir yağlama görevi görmüĢ, hem de 

kesme kuvvetlerini ciddi oranda azaltmıĢ aynı zamanda yüzey kalitesini 

iyileĢtirerek harcanan gücü de minimum miktara indirmeyi baĢarabilmiĢtir 

(Debnath, 2014; ġirin, 2020).  

Metal iĢlemede farklı tip soğutma yağlama yöntemleri mevcuttur. Son 

zamanlarda özellikle malzeme teknolojilerindeki geliĢmeler ile birlikte süper 

alaĢım gibi iĢlenmesi oldukça zor olarak bilinen malzemelerin, endüstriyel 

uygulamalarda kullanım oranını da artmasına vesile olmuĢtur. Bu yöntemler 

ġekil 7’de verilmiĢtir (Ávila, 2001; Debnath, 2014; Gupta, 2020; ġirin, 2020).  
 

 

 

ġekil 7: Soğutma/Yağlama Teknikleri 

 

-Minimum Miktar Yağlama 

-Kriyojenik Soğutma 

-Hibrid Soğutma / Yağlama 

-Sıvı Soğutma 

-Püskürtmeli Soğutma 

-Yüksek Basınçlı Soğutma 
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2.1. Konvansiyonel Soğutma / Yağlama Yöntemi 

ĠĢleme süreçlerinde verimliliği arttırmak için katkı maddesi olarak 

kesme sıvısı kullanılmaktadır. ÇeĢitli soğutma yağlama kesme sıvılarını 

incelemek için bazı deneyler yapılmaktadır. Konvansiyonel soğutma ve 

yağlama üç grupta incelenir. Bunlar; Sıvı soğutma yöntemi, Püskürtmeli 

soğutma yöntemi ve Yüksek basınçlı soğutma yöntemleridir (Gupta, 2021; 

Sultana, 2019).  
 

2.1.1. Sıvı Soğutma 

Sıvı soğutma süreci yaklaĢık olarak 20 l/dk kesme sıvısı 

gerektirmektedir. Genel olarak takım, sürekli kesme sıvısı akıĢıyla dolup 

taĢmaktadır. 300 kPa veya daha fazla basınç altında boĢluk yüzü daha iyi 

sonuçlar vermiĢtir. Ancak bu sıvının insan sağlığı açısından çok zararları 

bulunmaktadır. Sıvı soğutma yöntemi artık günümüzde kullanılmamaya 

baĢlanmıĢtır. Sıvı soğutma yönteminde atık soğutucu sıvı geri kazanılamadığı 

için hem maliyet açısından büyük zararları vardır hem de çevreye çok zarar 

vermektedir (Sultana, 2019). ġekil 8’de sıvı soğutmayla ilgili görsele yer 

verilmiĢtir. 

 
ġekil 8: Sıvı Soğutma ĠĢlemi 

 

2.1.2. Püskürtmeli Soğutma 

Püskürtmeli soğutmanın temeli sulu tür soğutuculardır. Yüksek 

basınçlı hava içeren bir nozuldan kesme bölgesine su püskürtülerek sıcaklığı 

azaltmak ve takım ömrünü artırmak için ve ayrıca sıvı maliyeti ortadan 

kaldırılmaya çalıĢılmaktadır. Soğutma sıvısı olarak hava ile suyu karıĢtırarak 

pahalı bir soğutma sıvısı elde edilebilir. Sıvı soğutma iĢlemi püskürtmeli 

soğutma iĢlemine göre daha etkilidir. Bu yöntem ile her türlü talaĢ yapıĢması, 

çentik aĢınması ve mikro talaĢ gibi aĢınmaların azaldığı gözlemlenmiĢtir. 

Püskürtmeli soğutmada daha az soğutucu akıĢkan kullanılmaktadır ve ġekil 

9’da bu sistem gösterilmektedir (Debnath, 2014; Sultana, 2019).  
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ġekil 9: Püskürtmeli Soğutma ĠĢlemi 

 

2.1.3. Yüksek Basınçlı Soğutma 

Yüksek basınçlı soğutmada yapılan ilk çalıĢmalar 1952 yılında Pigot 

ve Colwell (Pigott, 1952)  tarafından baĢlatılmıĢ ve kronolojik sırayla Sharma 

ve diğerleri tarafından devam ettirilmiĢtir (Sharma, 1971), Nagpal ve Sharma 

(Nagpal, 1973), Kovacevic ve ark. (Kovacevic, 1995), Kaminski ve Alvelid 

(Kaminski, 2000). Bahsedilen araĢtırmacılar, çeliğin iĢlenebilmesi için yüksek 

basınçlı soğutma tekniği uygulamıĢ ve yüzey kalitesi, takım ömrü, boyutsal 

doğruluk ve BUE (Built Up Edge) oluĢumunun ortadan kaldırılmasında 

önemli geliĢmeler bildirmiĢtir. Bu iĢlemler aynı zamanda kesme bölgesi 

sıcaklığında, kesme kuvvetlerinde, talaĢ-takım ara yüzeyindeki sürtünme 

katsayısında ve indüklenen talaĢta ciddi bir azalma sağladığı gözlemlenmiĢtir. 

ġekil 10’da yüksek basınçlı iĢlem gösterilmektedir (Busch, 2016; Debnath, 

2014; Sultana, 2019). 

 
ġekil 10: Yüksek Basınçlı Soğutma ĠĢlemi 

 

2.2. Geleneksel Olmayan Soğutma / Yağlama Yöntemleri 

Soğutma/yağlama yöntemlerinin bir diğeri de geleneksel yöntemlere 

alternatif soğutma/yağlama yöntemleridir. Geleneksel soğutmaya alternatif 

olarak ortaya çıkan farklı soğutma/yağlama tekniklerinin geliĢimleri ve 

etkileri bu bölümde tartıĢılmaktadır. Alternatif soğutma ve yağlama üç grupta 

incelenir. Bunlar; Kriyojenik soğutma yöntemi, Hibrid soğutma/yağlama 

yöntemi ve Minimum miktar yağlama yöntemleridir (Gupta, 2021; Sultana, 

2019). 
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2.2.1. Kriyojenik Soğutma 

Kriyojenik soğutma, daha önceki çalıĢmalarda yüksek basınçlı sıvı 

nitrojen (LN2) veya sıvı CO2 ile uygulanmıĢtı. Harici soğutma sıvısı 

genellikle tırmık veya yan yüzünde bir nozul ile püskürtülür ve kesme 

bölgesinde dahili soğutma kanallarına sahip modifiye edilmiĢ takım 

tutucularla dahili soğutma yapılır (Mia, 2017). Sıcaklığın önemli ölçüde 

düĢürülmesi, kesilmesi zor malzemelerin kaba veya alın tornalamasında 

kriyojenik soğutma uygulamasının temel faydaları görülmüĢtür.  

GeçmiĢte, kesilmesi zor malzemelerin iĢlenmesi sırasında verimli ısı 

gidermeye yönelik bir yolun araĢtırılmasına odaklanan çok sayıda araĢtırma 

yapılmıĢtır. Sıcaklık, yüzey pürüzlülüğü, kesme kuvveti ve takım ömrü gibi 

tornalama performansını optimize etmek için kriyojenik soğutma yapıldı. 

Ayrıca, bazı araĢtırmacılar, geleneksel soğutma altında en iyi iĢleme koĢulları 

seviyelerine kıyasla kriyojenik soğutmanın daha yüksek üretkenlik, daha iyi 

yüzey pürüzlülüğü ve kesilmesi zor malzemeler için iĢleme koĢulları 

sunduğunu bildirmiĢtir. Sonuçlara göre ıslak ve kuru tornalamaya kıyasla 

sıcaklıkta %5-22 azalma ve takım ömründe önemli bir iyileĢme gösterdiği 

kanaatine varılmıĢtır (Biček, 2012; Yildiz, 2008). 

 

2.2.2. Hibrid Soğutma / Yağlama 

AraĢtırmacılar soğutmanın daha iyi sinerjik etkilerini elde etmek için 

iki ya da daha fazla soğutucu akıĢkanı karıĢtırıyorlar. Minimum miktar 

yağlama ile kriyojenik yöntemde kullanılan sıvıları birleĢtirmeyi denediler. 

Bu yeni yöntemle %93,5 verimlilik elde ettiler. Kriyojenik soğutma sıvısının 

içerisine grafit nano parçacığını koyarak geleneksel yağlayıcı ile 

karĢılaĢtırdılar. Geleneksel soğutma yönteminin daha iyi performans 

sergilediğini gözlemlemiĢ oldular. Yüzey pürüzlülüğü bakımından 

incelendiğinde arada dört kat fark olduğu ve geleneksel soğutmanın hibrid 

soğutmaya göre daha iyi olduğu bir kez daha gözlemlenmektedir. Ġnceleme 

sonuçlarına bakıldığında Ģu an için hibrid soğutmanın giriĢ aĢamasında olduğu 

incelenmeye ve geliĢtirilmeye çok açık olduğu bilinmektedir (Sultana, 2019).  

ġekil 11’de hibrid soğutma Ģeması gösterilmektedir. 
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ġekil 11: Hibrid Soğutma Prosesi 

 

 

2.2.3. Minimum Miktar Yağlama (MQL) 

Minimum miktarda yağlama, basınçlı hava ile kesme bölgesine 

moleküler olarak yağ püskürtülerek bir yağ tabakası oluĢturarak kesici takım 

ile iĢ parçası arasındaki sürtünmenin azaltılması sonucunda kesici takımın ve 

iĢ parçasının daha az ısınmasını sağlayan bir tekniktir. Bu yöntemin amacı, 

oluĢan ısının büyük bir kısmının talaĢ ile kesici takımın ve iĢ parçasının 

ısınmasını engelleyerek dıĢarı atılmasına izin vermektedir. 

Bitkisel yağlar, iyi kayganlık ve yüksek basınç özelliklerinden dolayı 

minimum miktar yağlama sisteminde yaygın olarak kullanılmaktadır ve 

deneylere yeni nano akıĢkanlar dahil edilmiĢtir. Bununla birlikte, bitkisel yağ 

yöntemi minimum miktarda yağlayıcı kullanır; su esaslı kesme sıvısı 

kullanılan yönteme minimum miktar soğutma denir. Gerekli sıvı miktarı 

yalnızca uygulamaya ve sıvının türüne bağlı değildir. Genellikle saatte 10 ila 

150 ml arasındadır. ĠĢlem sırasında yağ neredeyse tüketildiği için nem havaya 

karıĢmaz- (Carou, 2015; Said, 2019; Sharma, 2016b; Sultana, 2022; Urmi, 

2022). ġekil 12’de minimum miktar yağlama sisteminin Ģematik gösterimine 

yer verilmiĢtir. 
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ġekil 12: Minimum Miktar Yağlama ĠĢlemi 

 
 

3. FARKLI ĠġLEME YÖNTEMLERĠNDE MĠNĠMUM 

MĠKTAR YAĞLAYICININ KULLANIMI 

TalaĢlı imalat, istenilen boyut ve yüzey kalitesi elde etmek için iĢ 

parçası üzerinden kesici takım kullanılarak istenmeyen malzemeyi kaldırma 

iĢlemidir. Makine imalat sanayisinde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır 

(BaĢar, 2021; Kahraman ve BaĢar, 2021). Tornalama, frezeleme, delme ve 

taĢlama temel talaĢlı imalat yöntemleridir. TalaĢlı imalat iĢlemlerinin baĢarısı 

iĢ parçasının iĢlenebilirliği ile ilgilidir. ĠĢlenebilirlik, bir malzemenin uygun 

takım ve kesme koĢullarında iĢlenmesinin kolaylığını ifade etmektedir 

(Groover, 2015). ĠĢlenebilirliğin değerlendirilmesinde en önemli kriterler; 

takım ömrü, güç ve kuvvet, yüzey pürüzsüzlüğü ve talaĢ boĢaltma kolaylığıdır 

(Groover, 2015; Fedai vd., 2018). 

Son zamanlarda, talaĢlı imalat iĢlemlerinde kesme sıvılarının 

gereğinden fazla kullanılmasından dolayı yerine daha çevreci ve doğa dostu 

olan minimum miktar yağlayıcılar kullanılmaktadır. Böylece, gereksiz 

kullanılan kesme sıvılarının çevreye verdiği zarar ve sağlık problemlerinin 
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azalması hedeflenmektedir. TalaĢlı imalat yöntemlerinde minimim miktarda 

yağlama sisteminin farklı kesme koĢulları için iĢleme performansları 

üzerindeki etkileri gözlemlenmiĢtir. ġekil 13’te minimim miktarda yağlama 

sisteminin talaĢlı imalat yöntemlerinde kullanımını göstermektedir. 

 
ġekil 13: TalaĢlı Ġmalat ĠĢlemleri 

 

3.1. Tornalama ĠĢleminde MQL 

Tornalama iĢlemi tipik olarak eksenel dönebilen parça oluĢturabilmek 

için iĢ parçasından talaĢ kaldırarak yapılan imalattır. Tornalama iĢlemi 

sırasında kendisi torna makinesine bağlı olan aynaya sabitlenen önceden 

kendi Ģekline sahip malzeme parçası yüksek hızda döndürülür. Bu iĢlemi 

yapmak içen tek noktalı kesici takım kullanılmaktadır. Bazı iĢlemler vardır ki 

punta deliği açılarak iki eksen boyunca hareket ettirilerek çok hassas iĢlemler 

yapılabilmesi mümkündür (Said, 2019). ĠĢ parçası ile kesici takım arasında 

sürekli temas olduğu için takım ile iĢ parçası arasındaki ara yüzde çok fazla ısı 

üretilir. 

Kesme derinliği, kesme hızı, iĢ parçası tipi, kesici takım tipi ve 

ilerleme hızı gibi çeĢitli parametrelere sahiptir. Bunun yanında üç önemli talaĢ 

kaldırma değiĢkeni mevcuttur. Bunlar; yüzey pürüzlülüğü, takım aĢınması ve 

sıcaklıktır. Yüksek kesme hızı, düĢük kesme derinliği, düĢük ilerleme hızı ve 

uygun soğutma / yağlama akıĢkanı ile birlikte uygun çalıĢma koĢulları, iĢ 

Talaşlı 
İmalatta 

MQL 

Tornalama 

Taşlama 

Frezeleme 

Delme 
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parçası baĢına minimum iĢleme maliyeti, maksimum üretim hızı ve 

mükemmel yüzey kalitesi elde etmek için en iyi koĢulları sağlamak 

mümkündür (Rifat, 2017; Sultana, 2022; Urmi, 2022).  

Ġncelenen makalelere göre kullanılan çeĢitli yağlardan kaynaklı birçok 

veriler elde edilmiĢtir. Kanola yağı ile birlikte grafenin kullanılması, dokulu 

takımın performansını iyileĢtirdi ve T3 koĢulunda daha uzun takım ömrü 

sağladı. Önerilen hibrit AHP-MOORA, grafen nano akıĢkanların yüzey 

pürüzlülüğünü %91, takım aĢınmasını %95 ve kesme sıcaklığını %82 kuru 

ortamda ve yüzey pürüzlülüğünü %66, takım aĢınmasını %86 ve kesme 

sıcaklığını önemli ölçüde azalttığını göstermektedir. Biyo kesme sıvıları 

kategorisi altında; kanola yağı uygulaması, Hindistan cevizi yağı ve soya 

fasulyesi yağından daha iyi takım ömrü sağladı. Hindistan cevizi yağı ve soya 

fasulyesi yağına kıyasla maksimum soğutma / yağlama sağlayan kanola 

yağının daha yüksek yoğunluk ve ısı transfer katsayısı için uygun 

bulunmaktadır (Anandan, 2021; Singh, 2020b; Gunjal, 2018). 

Deneylerinde sebze yağına yer veren araĢtırmacılar Al2O3 nano 

akıĢkanının, yüzey pürüzlülüğü, takım aĢınması, kesme kuvveti ve talaĢ 

morfolojisi iyileĢtirilmesi açısından en iyi sonuçları verdiğini göstermiĢlerdir. 

RVFL-PO, diğerleri arasında en iyi değerleri göstermektedir. Ġncelenen tüm 

vakalar için öngörülen sonuçların en düĢük belirleme katsayısı sırasıyla 

RVFL, RVFL-PSO ve RVFL-PO için 0,768, 0,844 ve 0,961 olmuĢtur. %0,5 

CC+nMoS2 uygulaması ile kesme kuvvetlerinde kuru iĢlemeye göre %37 

azalma olduğu gözlemlenmiĢtir. Kesme sıcaklıkları zamanla artmıĢ ve kuru 

iĢlemeye göre %0,5’ni de CC+nMoS2 uygulanarak %21'e düĢürüldüğü 

bulunmuĢtur. Deneyler sırasında, SiO2'nin performansının, nano akıĢkan 

iĢleme, akıĢkan/MQL iĢleme ve kuru iĢlemede kullanılan geleneksel kesme 

sıvılarına kıyasla kesme kuvveti, yüzey pürüzlülüğü, yanal takım aĢınması ve 

talaĢ morfolojisi açısından daha iyi olduğu ortaya çıktığı sonucuna 

varmıĢlardır (Elsheikh, 2021; Padmini, 2016; Sharma, 2016a, 2017). 

AraĢtırmacılar bitkisel yağa fazla değer verdikleri için bitkisel yağlar 

nano akıĢkanla birleĢime girdiği zaman gerçekten araĢtırmacıları memnun 

ettiği gözlemlendi. Minimum miktar yağlama sistemi ile geliĢtirilmiĢ 

alüminyum oksit nano yağlayıcıların kullanımının, kuru ve vorteks ile 

soğutulmuĢ havaya göre spesifik kesme enerjisinde marjinal bir azalmaya yol 

açtığını göstermektedir. Çelik numunenin tornalama deneyleri sırasında 
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%0.03 konsantre nano akıĢkan kullanılarak nano akıĢkan çarpma ortamında 

takım sıcaklığının ve talaĢın sıcaklığın minimum olduğu tespit edilmiĢtir. 

TiO2'nin performansının yüzey pürüzlülüğü, takım aĢınması, kesme kuvveti 

ve talaĢ morfolojisi açısından nano akıĢkan, geleneksel kesme sıvısı ile kuru 

iĢleme, ıslak/MQL iĢlemeye kıyasla daha iyi olduğu bulunmuĢtur. MoS2 

ilavesinin önemli ölçüde geliĢtirilmiĢ takım ömrü; baskın aĢınma türleri 

çentik, yan ve küçük krater iken, gözlemlenen ana aĢınma mekanizmaları 

yapıĢma ve aĢınmadır; kesme sıvıları yüzey kalitesini, yüzey pürüzlülüğünü 

iyileĢtirdi ve bitkisel yağ + %20 grafit kullanılarak daha iyi sonuçlar elde 

edilmiĢtir. 

Titanyumun tornalanmasında, kesme sıcaklığının en aza indirilmesi 

için gereken parametrelerin optimize edilmesiyle ilgili yapılan bir çalıĢmada,  

soğutma sıvısı olarak MQL içine değiĢik nano malzmeler katarak Yüzey 

Pürüzlülüğü (Ra), Kesme kuvveti (Fc) ve Takım aĢınması (VB) değerlerinde 

oldukça iyi sonuçlar bulunduğu belirtilmiĢtir.  ÇalıĢmada, nano grafen ile 

güçlendirilmiĢ nano akıĢkan destekli MQL ve ardından nano grafen/MoS2 ile 

güçlendirilmiĢ hibrit nano akıĢkan destekli MQL, MWCNT/ MoS2 ile 

güçlendirilmiĢ hibrit bir nano akıĢkan destekli MQL kullanılmıĢtır. Nano 

malzemeler arasında ise, MWCNT nano-sıvısının Al2O3 nano-sıvısından daha 

iyi performans gösterdiği bulunmuĢtur (Hegab, 2018; Touggui, 2021; Rapeti, 

2018; Ali, 2018; Ukamanal, 2018; Sharma, 2016c; Marques, 2019). 

Bunlarla yetinmeyen araĢtırıcılar daha birçok farklı polar solvent 

mineral bazlı kesme yağı, soya fasulyesi yağı, alümina silikon, nitrür pirinç 

kepeği yağı, jajoba yağı, ayçiçek yağı ve hint yağlarını da kullanmıĢlardır. 

3.2. Frezeleme ĠĢleminde MQL 

Frezeleme iĢlemi ile düzlemsel, eğik, dairesel ve çeĢitli profil 

yüzeylerde istenilen boyut toleransına ve yüzey kalitesine sahip iĢ parçaları 

iĢlenebilir (BaĢar vd., 2019). Bu iĢleme türünde iĢ parçası birden fazla kesici 

kenarı olan dönen bir kesiciye karĢı beslenir ve istenilen ölçülerdeki Ģekli 

oluĢturabilmek için malzeme iĢ parçasından küçük talaĢlar Ģeklinde kesilir.  

ÇeĢitli ek parçalarla frezeleme simetrik olmayan parçaları da 

iĢleyebilmektedir. Ayrıca bunun yanında iĢ parçasına delik açma, diĢ açma, 

yuva yapma, oluklu kılavuzlar ve raybaya sahip birçok malzeme üretimi 

gerçekleĢtirilebilmektedir (Rifat, 2017). Freze makineleri genel olarak yatay 
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ve dikey freze olarak sınıflandırılırlar. Frezeleme iĢleminin baĢarılı bir Ģekilde 

gerçekleĢmesi için kesme yağı veya soğutma sıvısı kullanılması Ģarttır. 

Kesme sıvısı, sıvı tankından pompa sistemi ile tezgâha tutturulmuĢ 

olan nozula gelerek iĢ parçası ile kesici takımın bulunduğu yere doğru 

püskürtülmektedir. Soğutucu veya yağlama sıvısı sürtünmeden kaynaklı 

oluĢan ısıyı, tezgâh üzerinde biriken talaĢı, kesici takım ömrünü ve tezgâhta 

oluĢabilecek paslanmalara karĢı koruyucu görevi üstlenmektedir (Said, 2019; 

Sultana, 2022; Urmi, 2022).  

Deneysel sonuçlara göre minimum miktar yağlama yöntemi takım 

aĢınmasını ve yüzey pürüzlülüğünü azaltmıĢtır. Ayrıca 40ml/h minimum 

miktar yağlama akıĢ hızında nano MQL frezelemede minimum takım 

aĢınması ve yüzey pürüzlülük değerleri elde edilmiĢtir. Nano akıĢkanlar için 

optimal konsantrasyon hacimce %0,50 olarak belirlenmiĢ ve altıgen bor nitrür 

(hBN) nano akıĢkanının MoS2 ve grafit nano akıĢkanlardan üstün olduğu 

gösterilmiĢtir (ġirin, 2019; Uysal, 2015). 

Bitkisel yağ kullanan araĢtırmacılar ise SiO2 su bazlı nano yağlayıcı 

damlacıklarının Ģarj kapasitesi, daha düĢük yüzey gerilimi ve temas açısı 

sunan bitkisel yağdan önemli ölçüde daha yüksek olduğunu ve bu nedenle 

daha iyi nüfuz edilebilirlik göstermiĢtir. Yapılan çalıĢma; minimum miktar 

yağlama için, su bazlı TiO2 nano akıĢkanın kullanımı araĢtırılmıĢtır. 

ÇalıĢmada, nano partiküllerin yağlama özellikleri ile bütünleĢen suyun daha 

yüksek soğutma sağladığı görülmüĢtür (Lv, 2021; Najiha, 2016; Sen, 2020). 

Bazı araĢtırmacılar farklı tipte çeĢitli yağlar kullanmıĢlardır. Bunlar; 

Mineral Yağ, Süper E.P. CT232 ve Strub Vulcan Futura Nc 10_94042 tipi 

yağlardır. Parmak frezeleme iĢlemindeki tüm su bazlı nano-soğutma sıvısı, 

kuru iĢleme iĢleminden daha düĢük sıcaklığa sahiptir. Kuru iĢlemeye en yakın 

sıcaklık dağılımı %7,15 azaltılmıĢ ortalama sıcaklığa sahip TiO2 nano-

soğutucu kullanılarak elde edilirken, Al2O3 nano-soğutucusu en iyi %9,76 

azaltılmıĢ ortalama sıcaklığa sahip olmuĢtur. MWCNT katkılı nano akıĢkanlı 

minimum miktar yağlama, yeni nikel bazlı alaĢım için en iyi noktada 

frezeleme yaparken saf minimum miktar yağlamadan daha iyidir. Minimum 

miktar yağlama tekniği, kuru kesme ve nano akıĢkanlı minimum miktar 

yağlama kesmeye kıyasla, nano akıĢkanlı minimum miktar yağlama soğutma 

sıvısı ilerleme tekniği için gözlemlenen yüzey kalitesi ve minimum sıcaklık 
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değerleri açısından daha üstün sonuçlar vermiĢtir (Okokpujie, 2019; Kulkarni, 

2020; Hsiao, 2021). 

3.3. TaĢlama ĠĢleminde MQL 

TaĢlama, yakın boyut toleransları ve ince yüzey kusurları gerektiren 

bileĢenler için bitirme iĢleme prosesi olarak günümüz sanayisinde çok yaygın 

kullanılmaktadır. Bu yöntem iĢ parçalarının özellikle diğer talaĢlı imalat 

yöntemleriyle (tornalama, frezeleme, delme, planyalama, broĢlama vb.) 

istenilen geometrik tamlıkta ve yüzey kalitesinde üretilemediği durumlarda 

son bitirme iĢlemi olarak kullanılmaktadır (Kahraman vd., 2018). 

TaĢlama iĢleminde bir bağlayıcı içinde bir araya gelen aĢındırıcı 

taneciklerden oluĢan döner bir disk, çalıĢma yüzeyi ile kontrollü bir Ģekilde 

temas gerçekleĢtirilir. ĠĢlem sırasında sürtünmeden kaynaklı oluĢan ısı yüzey 

kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu iĢlemde kullanılan soğutma / 

yağlama sıvıları disk ve iĢ parçası arasında oluĢan ısıyı azaltmakta ve yüzey 

kalitesini iyileĢtirmeye yaramaktadır. Böylelikle diski ve iĢ parçasını yanma, 

faz dönüĢümleri, istenmeyen artık çekme gerilmeleri, termal etkilerden ve 

çarpılmalardan korumaktadır. 

AraĢtırmacılar taĢlama iĢlemi esnasında oluĢan talaĢı 

uzaklaĢtırılmadığı takdirde disk ile iĢ parçasının birbiriyle nüfuz etmediğini 

gözlemlemiĢlerdir. Geleneksel olarak kullanılan soğutma / yağlama 

yönteminin insan ve çevre sağlığı açısından zararlı olarak görülüp MQL’in 

daha çevre dostu ve daha az maliyetli olduğunu ortaya çıkarmıĢlardır (Said, 

2019; Sharma, 2016b; Sultana, 2022; Urmi, 2022). 

AraĢtırılan bu çalıĢmalardan, nano akıĢkan uygulamasının taĢlama 

kuvvetlerini en aza indirdiği, sürtünme katsayısını en aza indirdiği ve zemin 

yüzeyi bütünlüğünü iyileĢtirdiği sonucuna varılabilir. Minimum miktar 

yağlama nano akıĢkan uygulamasının, disk kuvvetini ve yüzey pürüzlülüğünü, 

miktarına göre iyileĢtirebileceğini ortaya koydu. Minimum miktar yağlama 

koĢulu altında modifiye edilmiĢ nozul uygulanması, konvansiyonel taĢlamaya 

göre maksimum %11 daha az sıcaklığa sahiptir (Jia, 2017; Zhang, 2017; 

Pashmforoush, 2018; Sharmin, 2021). 

Kanola yağını tercih eden araĢtırmacılar kanola yağı bazlı minimum 

miktar yağlamadaki ağırlıkça %1,5 grafen, yüzey pürüzlülüğü, Kesme 

kuvveti, özgül Kesme enerjisi ve sürtünme katsayısında %16.9, %22.1, 

%33.83 ve %15,1 oranında azaltıldığı gözlemlenmiĢtir. Kanola yağında katkı 
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maddesi olarak nano parçacıkların performansı MoS2 < grafit < grafen olarak 

gözlemlendi. Ayrıca MoS2 kuru bir yağlayıcıdır ve istenilen performansı 

vermemiĢtir (Singh, 2020a; Singh, 2019). 

Farklı tip yağ tercih eden araĢtırmacıların gözlemledikleri bitkisel 

bazlı nano akıĢkanların sert malzemelerin öğütülmesinde baĢarılı bir Ģekilde 

uygulanma potansiyeline sahip olduğu sonucuna varılmıĢtır. Minimum miktar 

yağlama, tribolojik ve mikroyapı testleri ağırlıkça %0,1 içerik yüzdesine sahip 

GSMH'lerin kuru kesmeye kıyasla özgül kesme enerjisini %91,78 oranında 

azalttığını ortaya koymuĢtur. Yüksek viskozite ve yüzey gerilimine sahip 

palm yağı nano akıĢkanı, en düĢük sürtünme katsayısına (0,258), özgül 

sürtünme enerjisine (27,09 J/mm3) ve kesme tepe sıcaklığına (123,8 C) 

ulaĢmıĢ ve diğerlerinden daha iyi kesme performansı sergilemiĢtir. 

MoS2/CNT hibrid nano-parçacıklarının, tekli nano parçacıklardan daha iyi 

yağlama etkisi sağladığını göstermektedir (Zhang, 2015; Wang, 2016; Gao, 

2020; Huang, 2016). 

Küresel veya küre benzeri moleküller içeren nano parçacıklar yüksek 

viskoziteli yapı ve nano akıĢkanlar üstün yağlama performansları gösterir. 

Nano elmas, parçacıkların parlatma etkisi yüzey morfolojilerini geliĢtirerek 

sürtünmeyi önemli ölçüde azaltan bir yağlama yağı filmi oluĢturur. Optimum 

bir konsantrasyon Nano partiküllerle elde edilir. Nano partiküllerin 

aglomerasyonunu azaltmak, kesme kuvvetlerini, kesme sıcaklığını ve aĢınma 

yüzeyini azaltmıĢtır. Böylece Minimum miktar yağlama yöntemiyle, yaygın 

olarak kullanılan diğer klasik yağlama yöntemlerinden daha düĢük derecede 

pürüzlülük değeri elde edilmiĢtir. Yapılan çalıĢmada uygulanan yatay 

ultrasonik titreĢim sayesinde, taĢlama için gereken normal kuvvetin önemli 

ölçüde azaldığı görülmüĢtür. Ayrıca nano akıĢkan kullanan minimum miktar 

yağlama, taĢlama teğet kuvvetini önemli ölçüde azalttığı sonucuna varılmıĢtır. 

Genel olarak, sonuçlar tüm nano partiküllerin baz yağın ve nano akıĢkanların 

yağlama özelliklerini önemli ölçüde iyileĢtirebileceğini göstermektedir 

(Ġbrahim, 2020; Sinha, 2017; Kumar, 2016; Wang, 2017; Zhang, 2018; Zhang, 

2016). 

3.4. Delme ĠĢleminde MQL 

Delik delme iĢlemi, en önemli talaĢlı imalat yöntemlerinden biridir ve 

talaĢlı imalat yöntemlerinin %33’ünü oluĢturmaktadır (Kahraman vd., 2018). 
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Bu iĢlemde kullanılan iki veya daha fazla simetrik kesme kenarına sahip spiral 

oluklu bir takımla beraber metalik veya metalik olmayan malzemelerde 

istenilen çaplarda delikler açılabilmektedir (Rifat, 2017). Torna tezgâhında 

delme iĢlemi, dönen iĢ parçasına sabit bir matkabı zorlayarak yapılır  (Usta, 

2017). Freze tezgâhında delme, sabit iĢ parçasına delme aletleri yardımıyla 

yapılır (Bozdoğan, 2012). ĠĢlem sırasında dönen keskin uçlar tarafından 

talaĢlar oluĢturulur ve helisel olukların vida hareketiyle talaĢlar deliklerden 

çıkarılır. 

TalaĢ meydana gelip yüzeye doğru çıkarıldığı esnada takım ucunda ısı 

ve yüksek sıcaklık meydana gelmektedir ve bu sıcaklık matkap ucuna zarar 

vererek matkabın kalitesini düĢürüp ucunun körelmesine neden olmaktadır. 

Bu nedenden dolayı soğutma / yağlama sıvısı kullanımına dikkat edilmesi 

gerekmektedir (Said, 2019; Sharma, 2016b; Sultana, 2022; Urmi, 2022). 

Delme iĢleminde bitkisel yağ kullanımının önemi minimum miktar 

yağlamada, sıradan kesme sıvılara kıyasla itme kuvvetini ve yüzey 

pürüzlülüğünü önemli ölçüde azalttı. Geleneksel delme testlerinde MoS2 nano 

akıĢkan, %25 daha uzun matkap ucu ömrü ve daha düĢük kesme kuvveti ve 

tork sergiledi. Minimum miktar yağlama yöntemi takım aĢınmasını ve yüzey 

pürüzlülüğünü azaltmıĢtır. Ayrıca 40 ml/h minimum miktar yağlama akıĢ 

hızında nano minimum miktar yağlama frezelemede minimum takım aĢınması 

ve yüzey pürüzlülük değerleri elde edilmiĢtir (Amini, 2017; Mosleh, 2017; 

Uysal, 2015). 

Günümüzde birçok bitkinin yağı bitkiden ayrıĢtırılmaktadır. Günümüz 

sanayi sektöründe gerek ilaç, gerekse kozmetik alanlarında kullanılmaktadır. 

Bunların yanında artık makinelere kesme sıvısı olarak da giriĢ yapmaktadır.  

Teknik açıdan bakıldığında, elde edilen yüzey kalitesi minimum miktar 

yağlama kullanımı 30 delikte itme kuvvetini (%27,4), torku (%64,9), yüzey 

pürüzlülüğünü (%33.8) ve sürtünme kat sayısını (%51,7) önemli ölçüde 

azalttığını göstermiĢtir. Nano partiküllerin yağlama özelliklerinden dolayı 

daha yüksek soğutma etkisi üretme kapasitesine sahip olduğu gerçeğine 

varılmıĢtır(Chatha, 2016; Pereira, 2019; Pal, 2021; Pal, 2020). 

4. NANO AKIġKAN 

Nano akıĢkan baz sıvı, alkol, yağ ve soğutucu ve benzeri nano 

parçacıkların bir süspansiyonudur. Son otuz yılda nano akıĢkan, nano 
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teknoloji, termal mühendislik ve diğer birçok uygulama alanında yoğun ilgi 

görmektedir. Farklı nano akıĢkanların ısıl iletkenliğini arttırdığına ve ısı 

transfer performansını iyileĢtirdiğine dair esas kanıtlar birçok araĢtırmacı 

tarafından rapor haline getirilmiĢtir (Chakraborty, 2018; Indhuja, 2013; 

Wusiman, 2013; Yu, 2010a). 

Nano akıĢkanın zayıf stabilitesi onun performansını engelleyebilir. 

Ayrıca pratik uygulamalardaki çalıĢma koĢulları yani sıcaklık, konsantrasyon, 

tuzluluk, kesme ve manyetik alan nano akıĢkanın stabilitesini de olumsuz 

yönde etkilemektedir. Farklı çalıĢma koĢulları altında yani sıcaklık, akıĢ hızı, 

gözenek çapı, tuz oranı, dıĢ manyetik alan ve kesme gibi faktörler nano 

akıĢkanın verimini etkilemektedir. ġekil 14’te talaĢlı imalatta nano akıĢkanlı 

minimum miktar yağlama kullanımıyla ilgili Ģemaya yer verilmiĢtir (Arul, 

2021; Sharma, 2015; Sultana, 2020; Yu, 2010b).  

 

 
 

ġekil 14: TalaĢlı Ġmalatta Nano AkıĢkanlı MQL Kullanımı 

 

 

4.1. Nano AkıĢkanların Sınıflandırılması 

Nano akıĢkan sentezi için kullanılan nano parçacık türlerine göre nano 

akıĢkanın dört farklı Ģekilde sınıflandırılması mümkündür. Bunlar; metal bazlı 

nano akıĢkanlar, metal oksit bazlı nano akıĢkanlar, karbon bazlı nano 

akıĢkanlar ve hibrid/karıĢık bazlı nano akıĢkanlardır. Bu nano partiküller su 

içerisinde süspanse edilebilirler. Nano akıĢkanın oluĢumu için metanol, etilen 
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glikol, kerosen, transformatör yağı vb. gibi partiküllere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Herhangi bir uygulama için nano akıĢkan seçimi sadece fiziksel 

özelliklerindeki iyileĢmeleri değil aynı zamanda istikrarı da sağlaması 

gerekmektedir (Chakraborty, 2020).  

 

4.1.1. Karbon Bazlı Nano AkıĢkanlar 

Karbon bazlı nano akıĢkanlar, sıvı bazlı akıĢkanlara kıyasla termal 

özelliklerde önemli bir geliĢme göstermektedir. Ancak yüksek maliyet 

nedeniyle yaygın ticari kullanımı sınırlandırmaktadır. Karbon bazlı nano 

akıĢkan üzerine bazı makaleler (Grafen, GO, CNT vb.) genel olarak termal 

özellikleri hakkında araĢtırma yapılmıĢtır (Naddaf, 2018; Sadeghinezhad, 

2016; Yu, 2010b). Farklı baz akıĢkanlarda (su, etilen glikol, propil glikol, sıvı 

parafin, yağ vb.) stabilite yönleri hakkında sadece birkaç seçilmiĢ makale 

bulunmaktadır (Chakraborty, 2020; Xie, 2003).  

 

4.1.2. Metal Bazlı Nano AkıĢkanlar 

Metal bazlı nano akıĢkan hazırlamak için metalik nano partiküller 

(Cu, Ag, Au vb.) sıvı bazlı akıĢkanlar içerisinde süspanse edilmektedir 

(Khoshvaght, 2016). Isı transferi uygulamaları için suda askıda kalan bakır-

nano partiküllerini araĢtırılmıĢtır (Li, 2010). Bazı araĢtırmacılar metal bazlı 

nano akıĢkanın kararlılık yönlerini incelemiĢ ve farklı metal bazlı nano 

akıĢkanların stabilitesi, partikül boyutu ve sentez yöntemi ile ilgili 

araĢtırmalar yapmıĢtır. Kararlı metal bazlı nano akıĢkanın iki aĢamalı yöntem 

ve uygun stabilizatörler kullanılarak hazırlanabileceği gözlemlenmiĢtir 

(Chakraborty, 2020).   

 

4.1.3. Metal Oksit Bazlı Nano AkıĢkanlar 

Metalik bir nano parçacığın maliyeti, günümüzde kullanılan yaygın 

endüstriyel uygulanabilirliğinin arkasındaki ana caydırıcı unsurlardan bir 

tanesidir. Metal oksit nano parçacıkları (TiO2, Fe3O4, ZnO, Al2O3 vb.) 

ekonomik bir alternatif sunmaktadır. Bu nedenden dolayı en çok kullanılan 

nano akıĢkan türü metal oksit bazlı nano akıĢkandır (Chakraborty, 2020). 
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4.1.4. Hibrid/KarıĢık Metal Bazlı Nano AkıĢkanlar 

Hibrid nano akıĢkan, birden fazla tipte nano parçacığın bir nano 

akıĢkan içinde birleĢtirildiği ve tek tip nano parçacıklardan yapılan nano 

akıĢkanlara kıyasla üstün termal özelliklerle sonuçlanan nispeten yeni bir tür 

nano akıĢkandır. Al2O3–MWCNT-Su nano akıĢkanı saf Al2O3 nano 

akıĢkanına kıyasla termal iletkenlik değerinde %8'lik bir artıĢ gözlemlendi. 

ÇeĢitli çalıĢmalarda sırasıyla yağlama, ısı transferi (termal iletkenlik) ve 

elektriksel iletkenlik geliĢtirme uygulamaları için Ag-MWCNT, MWCNT-

Fe3O4, Nanodiamond-Fe3O4 vb. gibi farklı hibrid nano akıĢkan tipleri 

kullanılmıĢtır. Katmanlı çift hidroksit nano akıĢkan, iki veya üç metal iyonunu 

tek bir nano parçacık halinde birleĢtiren bir tür hibrid nano akıĢkandır. Hibrid 

bazlı nano akıĢkanın hazırlanması için hem tek aĢamalı hem de iki aĢamalı 

yöntem kullanılmaktadır (Chakraborty, 2020; Munkhbayar, 2013; Sundar, 

2014, 2016).  

 

4.2. Nano AkıĢkanın Hazırlanması 

Nano akıĢkanlar genel olarak iki temel yöntem kullanılarak 

hazırlanılır. Bunlar; tek aĢamalı yöntem ve iki aĢamalı yöntemlerdir. Her iki 

hazırlanıĢ Ģemasına iliĢkin kısa bir özet aĢağıdaki bölümlerde sunulmaktadır. 

 

4.2.1. Tek Adımlı Yöntem 

Tek adımlı yöntem, nano akıĢkanın direk hazırlanmasını ifade eder. 

Partikül kurutma, depolama ve nano partikülün baz akıĢkan içinde dağıtılması 

gibi aĢamalardan geçmeden doğrudan baz akıĢkan içerisine konulur. Tek 

adımlı yöntem, baz akıĢkan içerisinde nano parçacıkların eĢ zamanlı 

birleĢmesini ve dağılmasını sağlar. Bu yöntem kullanılarak hazırlanan nano 

akıĢkanın kararlılığı, iki aĢamalı yönteme göre daha üstündür. Bu yöntemle, 

kurutma iĢlemi sırasında daha büyük parçacık oluĢma olasılığını ortadan 

kaldırır. 

Çoğu zaman VEROS (Akan Yağ Yüzeyinde Vakum BuharlaĢması) 

olarak bilinen doğrudan buharlaĢtırma tekniği kullanılarak birleĢtirilmiĢ yağ 

bazlı ferromanyetik (Fe, Ni ve Co) nano akıĢkanlar kullanılmıĢtır. Dibe 

çökmüĢ nano partiküller kullanılarak baz akıĢkanlar (deiyonize su, etilen 

glikol) olarak dielektrik sıvılarda bakır oksit, bakır dioksit ve bakır nano 

parçacık hazırlanılır. Bu yöntemle, nano partikülün minimum birleĢimi ile 
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beraber nano partiküllerin Ģekli (iğne benzeri, çokgen Ģekilli, kare ve dairesel 

Ģekilli) üzerinde mükemmel kontrol sağlar.  

Genel olarak tek aĢamalı yöntem, yüksek üretim maliyeti sebebiyle 

büyük ölçekli nano akıĢkan birleĢimi için pratik değildir. Bu nedenden dolayı 

nispeten düĢük maliyetli tek adımlı kimyasal aĢama nano akıĢkan 

araĢtırmacıları tarafından büyük ilgi toplamıĢtır. Mikrodalga ıĢıması 

kullanılarak bir etilen glikol (EG) ortamında bakır sülfat ve sodyum hipofosfit 

monohidratın indirgenmesiyle Cu-EG nano akıĢkanı sentezlendiği 

gözlemlenmiĢtir. Bu yöntem, mükemmel dayanıklılığa sahip, düzgün bir 

Ģekilde dağıtılmıĢ bakır-nano akıĢkan üretimine katkı sağlamaktadır. Nano 

akıĢkanın sağlamlığı 14 gün boyunca hiçbir çökelme belirtisinin olmadığı 

sabit koĢul altında yüksek sıcaklıkta test edilmiĢtir (Chakraborty, 2020; ġahin, 

2018).  

Bu yöntemin avantajları aĢağıdaki gibidir; 

 Nano parçacığın oluĢumu ve baz akıĢkan içindeki dağılımı eĢ 

zamanlı olarak gerçekleĢtirilir. 

 Partikül birikmesi olasılığını sınırlayan iri taneli partiküllerin 

depolanması, kurutulması ve taĢınmasından kaçınılır. 

 Kararlı nano akıĢkan herhangi bir ilave stabilizatör olmadan 

hazırlanabilir. 

 Sentez iĢlemi sırasında nano parçacık boyutu ve Ģekli üzerinde 

daha fazla gözlem yapılabilir. 

 Nano akıĢkan, iki aĢamalı yönteme kıyasla doğada daha kararlıdır. 

 

Temel dezavantajlar aĢağıdaki gibidir; 

 Nano akıĢkan, yalnızca toplu olarak ve düĢük miktarda 

hazırlanabilir. 

 Genel olarak, sentez yöntemi doğası gereği pahalıdır. 

 Son üründe kalan reaksiyona girmemiĢ reaktanlar uygulama 

sırasında sorun yaratabilir. 

 

4.2.2. Ġki Adımlı Yöntem 

Nano akıĢkanın iki adımlı yöntemi, nano akıĢkanın hazırlanmasında 

en yaygın olarak kullanılan yöntemlerden birisidir. Kapsamlı ultrasonikasyon 
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ve karıĢtırmanın sık uygulanması, partikül arası gruplaĢmayı kontrol etmek 

için en yaygın olarak kullanılan yöntemdir. 

Bu aĢamada aĢağıdakiler gibi farklı yüzey aktif maddelerin eklenmesi;  

Anyonik, Katyonik (Setiltrimetilamonyum Bromür) (CTAB)), Non-

iyonik (Span 80, Tween 20) ve polimer (Polivinil Pirolidon (PVP), Poli Vinil 

Alkol (PVA), Arap zamkı (GA)) sırasında nano akıĢkan hazırlama esnasında 

partikül arası gruplaĢmayı kontrol etmenin baĢka bir yöntemidir. Birkaç 

araĢtırmacı, herhangi bir yüzey aktif madde veya polimer kullanmadan kararlı 

nano akıĢkanlar hazırlamak için iki aĢamalı yöntemi de kullanmıĢlardır. 

Kısaca, iki aĢamalı nano akıĢkan yönteminin iki farklı hazırlama aĢamasını 

içerdiği sonucuna varılabilir. Bunlar; nano parçacığın hazırlanması ve 

kurutulması bir diğeri fiziksel (ultrasonikasyon, manyetik karıĢtırıcı ve yüksek 

basınçlı homojenleĢtirici) ve kimyasal (elektrostatik, sterik ve elektrosterik) 

yöntemler kullanılarak nano partikülün baz akıĢkan içinde kırılmasıdır. ġekil 

15’de iki adımlı yöntemin nasıl yapıldığıyla alakalı Ģema gösterilmektedir 

(Chakraborty, 2020; ġahin, 2018). 

Temel avantajları aĢağıdaki gibidir; 
 

 Ġki aĢamalı yöntem, büyük ölçekli ve uygun maliyetli üretim için 

idealdir. 
 

Temel dezavantajlar aĢağıdaki gibidir; 

 Bu yöntemle hazırlanan nano partiküller gruplaĢmaya daha 

yatkındır. 

 Nano akıĢkanı daha uzun süre stabilize etmek için ultrasonikasyon, 

homojenizasyon veya stabilizatör ilavesinin sık uygulanması 

gerekir. 

 Sentez sırasında partikül boyutu ve Ģekli üzerinde sınırlı büyüme 

vardır. 

 Nano partiküller ayrıca depolama veya kurutma periyodu sırasında 

topaklanma eğilimindedir. 
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ġekil 15: Ġki Adımlı Yöntem AĢamaları 

 

4.3. Nano AkıĢkanı Hazırlamak Ġçin Kullanılan Makineler 

Nano akıĢkanlar çok küçük partiküllerden meydana geldikleri için ve 

kısa sürede birbirleriyle homojenize olamayacakları için her makinede 

karıĢmaları mümkün değildir. Bundan dolayı çeĢitli özelliklere sahip farklı 

makineler kullanılmaktadır. Bunlardan bir kaçı; Mekanik Mikserler, 

Ultrasonik KarıĢtırıcılar ve Manyetik KarıĢtırıcılardır. 

4.3.1. Mekanik Mikserler 

Mekanik mikserler, iki ya da daha fazla malzemeyi birbiriyle 

karıĢtırmak için kullanılan makinelere verilen genel addır. Bu konuyla ilgili 

yapılan bazı araĢtırmalara göre ortalama 80 nm boyutlarında katı halde HBN, 

MOS2 ve GRAFĠT nano partikülleri temin edilerek bitkisel esaslı yağın 

içerisine eklenmiĢtir. KarıĢtırma prosesinin ilk adımında nano partiküller 

bitkisel esaslı yağ içerisine belirlenen hacim oranlarında eklenmiĢtir. Ġkinci 

aĢamada, karıĢım bir DAĠHAN HS 100D mekanik karıĢtırıcı ile 750 rpm'de 1 

saat karıĢtırılmaya devam edildi (ġirin, 2020).  BaĢka bir çalıĢmada ise 

çalıĢma sırasında nano takviyesi olarak MOS2 kullanılmıĢtır. Mineral kesme 

yağına ön deneylerle belirlenen oranlarda MOS2 ilave edilmiĢ ve bir dizi 

harmanlama iĢlemine tabi tutulmuĢtur. KarıĢtırma iĢlemine göre mineral 

soğutucuya eklenen nano partiküller önce DAĠHAN MARKA ve MODEL 

HS-100D mekanik karıĢtırıcı kullanılarak 1000 rpm'de 60 dakika 

Nano 

Partikül 

Temel 

AkıĢkan 

Nano AkıĢkan 

Eldesi 

DAĞITICI 

KĠMYASAL 

ULTRASONĠK 

KARIġTIRICI 
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karıĢtırılmıĢtır (ġencan). ġekil 16’da mekanik karıĢtırıcının bir örneği 

gösterilmiĢtir. 

 

 
ġekil 16: Mekanik KarıĢtırıcı 

 

4.3.2. Ultrasonik Homojenizatörler 

Ultrasonik homojenizatörler, ince ve eĢit boyutlu partiküller üretmek 

için kullanılan makinelerdir. Ultrasonik dalgaların salınımlı tankın (banyo) 

altından yayıldığı, banyo sıvısı boyunca piezoelektrik dönüĢtürücüler içerdiği 

ve emülsiyona ulaĢmadan önce emülsiyon kabının duvarında gezindiği bir 

ultrasonik banyo kullanmaktır. Bu konuyla ilgili yapılan bazı araĢtırmalara 

göre MWCNT ağırlıkça % 0,1 - % 0,15 - % 0,2 - % 0,5 - % 1 - % 3, nano 

GRAFEN ve nano MOS2 ağırlıkça % 2 - % 3 - % 0,5 - % 1 miktarında ilave 

edildi. Hazırlanan karıĢımlar, 500 rpm 2 saat süreyle dijital homojenizatör 

aracılığıyla karıĢtırılmıĢ olup homojen bir karıĢım elde edilmiĢtir (Demiren, 

2015). BaĢka bir çalıĢmada ise nano MOS2 tozları deneysel parametrelere 

göre ağırlıkça % 0,5 - % 1 ve ağırlıkça % 1,5'e karĢılık gelen miktarda hassas 

terazide tartılmıĢ ve daha sonra ultrasonik karıĢtırıcı kullanılarak emülsiyon 

kesme sıvısı ile karıĢtırılmıĢtır. Nano MOS2 tozlarını kesme sıvısı ile 

karıĢtırmak için SONĠCS VĠBRACELL VCX-750 ultrasonik mikser 

kullanıldı. Homojen bir dispersiyon elde etmek için 40 dakika boyunca 

ultrasonik karıĢtırma kullanıldı (Çelik, 2018). BaĢka çalıĢmada ortalama 80 

nm boyutlarında katı halde HBN, MOS2 ve GRAFĠT nano partikülleri temin 

edilerek bitkisel esaslı yağın içerisine eklenmiĢtir. 20 khz frekansında 200 W 

maksimum gücünde BANDELĠN MARKA HD 3200 MODEL ultrasonik 

homojenizatör kullanılarak 30 dakika süreyle karıĢtırılmıĢtır (ġirin, 2020). Bir 

diğer çalıĢmada, nano MOS2 katkılı kesme sıvısı hazırlanırken, nano MOS2 
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partikülleri, nemi uzaklaĢtırmak için G11420SD MODEL fırın kullanılarak 

120°C'de iki saat kurutuldu. DAĠHAN WĠSETĠS HG-15D dijital 

homojenizatör kullanılarak homojen bir karıĢım elde etmek için 5000 rpm'de 

2 saat karıĢtırıldı. Deneysel çalıĢmalarda nano levha Ģeklinde kullanılan MOS2 

partikülleri % 99,9 saflığa ve 0,98 g/cm3 yoğunluğa sahiptir. Nano MOS2'nin 

partikül boyutları 10 - 20 nm arasında değiĢmektedir, yüzey alanları yaklaĢık 

120 m2/g'dir ve termal iletkenlik yaklaĢık 35 W/μK'dir (Cönger, 2019). ġekil 

17’de ki görselde ultrasonik homojenizatörler gösterilmektedir. 

 

      

 

ġekil 17: Ultrasonik KarıĢtırıcılar 

 

4.3.3. Manyetik KarıĢtırıcılar 

Manyetik karıĢtırıcılar, dairesel tabla üzerine konulabilen kaplar 

içerisindeki sıvılardan oluĢturulan manyetik alan etkisiyle karıĢtırılmasını ve 

tabla içerisindeki ısıtıcılar sayesinde ısıtılmasını sağlayan makinelerdir 

(Çavusoğlu, 2017). AraĢtırmacılara göre ortalama 80 nm boyutlarında katı 

halde HBN, MOS2 ve GRAFĠT nano partikülleri temin edilerek bitkisel esaslı 

yağın içerisine eklenmiĢtir. TERMAL MARKA N11151M model manyetik 

karıĢtırıcı ile 1500 dev/dak hızında 2 saat süreyle karıĢtırma iĢlemi son 

bulmuĢtur (ġirin, 2020). BaĢka bir çalıĢmada MOS2 nano katkı maddesi 

olarak kullanılmıĢtır. Mineral kesme yağına ön deneylerle belirlenen 

oranlarda MOS2 ilave edilmiĢ ve bir dizi harmanlama iĢlemine tabi 

tutulmuĢtur. Bir manyetik karıĢtırıcı marka THERMO MODEL H11150M 

kullanılarak 1500 rpm'de 60 dakika karıĢtırıldı. Böylece mineral kesme 

yağında nano katkıların homojen dağılımı sağlanmıĢtır (Yücel, 2020). ġekil 

18’de manyetik karıĢtırıcının bir örneği bulunmaktadır. 
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ġekil 18: Manyetik KarıĢtırıcı 

 

 

5. SONUÇLAR 

Geçtiğimiz yıllarda, hem endüstri hem de araĢtırmacılar, kesme 

sıvılarının yüksek maliyetleri ve çevresel etkileri nedeniyle, iĢleme 

süreçlerinde geleneksel kesme sıvılarının kullanımına alternatif arayıĢlara 

odaklandılar. Bazı iĢleme süreçlerinde kesme sıvılarının kullanımından 

kaçınmanın, iĢlenmiĢ parçaların kalitesini veya iĢlemin üretkenliğini 

düĢürmeden yapılamayacağı dikkate alındığında, minimum miktar yağlama 

sisteminin durumu özellikle ilgi çekici gelmiĢtir. Bu kitap bölümü sistematik 

olarak minimum miktar yağlama tekniğinin çeĢitli iĢleme operasyonlarında 

uygulanmasının karĢılaĢtırmalı bir tartıĢmasını sunmaktadır. Bölüm ikide 

talaĢlı imalatın vazgeçilmezi olan kesme sıvılarından ve bölüm üçte ise delme, 

tornalama, frezeleme ve taĢlama gibi çeĢitli talaĢlı imalat iĢlem prosesleri 

sırasında minimum miktar yağlama tekniği yardımıyla madeni yağlar, bitkisel 

yağlar ve nano akıĢkan bazlı kesme sıvılarının uygulanmasında yayınlanmıĢ 

önemli araĢtırmaların bir incelemesini sunulmaktadır. Nano kesme sıvıları ve 

farklı iĢleme süreçlerindeki uygulamaları hakkında yayınlanmıĢ önemli 

deneysel araĢtırmalara genel bir bakıĢ sunmaktadır. Bu derleme makalesi, 

alaĢımların iĢlenmesinde çeĢitli nano katkı maddeleri minimum miktar 

yağlama ortamlarının etkisini gözden geçirmektedir. Son bölümde de nano 

akıĢkanlı kesme sıvısının hazırlanıĢından bahsedilmektedir. 

Literatür taramasından aĢağıdaki sonuçlar çıkarılabilir; 
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 Deneysel çalıĢmaların çoğu, minimum miktar yağlama iĢlemenin 

sıvı iĢlemeye uygun bir alternatif olabileceğini ve çevre dostu 

iĢlemeyi kolaylaĢtırabileceğini göstermiĢtir. Minimum miktar 

yağlama, ıslak ve kuru olmak üzere üç soğutma koĢulunun 

tamamında takımdaki en düĢük yanal aĢınmalar meydana 

gelmiĢtir. 

 Minimum miktar yağlama sisteminin kullanımı, sıvı iĢlemenin ana 

felsefesini ve hedeflerini (sürtünmenin azaltılması, talaĢların 

uzaklaĢtırılması, sıcaklığın düĢürülmesi vb.) sağlamaktadır. 

ĠĢlemede tüm bu uygun yönleri elde etmek için, nano parçacık-baz 

sıvı kombinasyonu, nano parçacıkların boyutu ve Ģekli, nano 

parçacıkların konsantrasyonu gibi belirli parametreler dikkate 

alınmalıdır. Bütün bunlar uygun Ģekilde kullanılırsa, nano 

akıĢkanlı minimum miktar yağlamanın uygulanması oldukça 

faydalıdır. 

 Minimum miktar yağlama koĢullarında, düĢük viskoziteli ve 

yüksek soğutma kapasiteli yağlayıcı kullanımı takım ömrünü 

artırmaktadır. Dolayısıyla, MQL koĢulunu genel koĢula 

uyarlamanın, iĢlemede potansiyel iyileĢtirme, maliyette ise azalma 

gibi neticelere varılmıĢtır. 

 Kesme hızındaki artıĢla takım ömründe önemli bir azalma 

meydana gelirken, yüksek orandaki ilerleme hızındaki değiĢimin 

takımın ömrü üzerinde daha az etkisi vardır. Çok daha az sayıda 

araĢtırmacı optimizasyon tekniğini ve çok katmanlı araçları 

kullanmıĢtır. Ayrıca nano minimum miktar yağlama kesme 

sıvısının diğer kesme sıvılarına göre daha faydalı olduğu 

gözlemlenmiĢtir. 

 TaĢlamada optimal olarak tasarlanmıĢ minimum miktar 

yağlamanın kullanılması, geleneksel sıvı soğutmalı taĢlamaya 

kıyasla teğetsel ve normal taĢlama kuvvetini ve yüzey 

pürüzlülüğünü azalttığı görülmüĢtür. 

 Minimum miktar yağlama, daha yüksek normal taĢlama kuvveti ve 

daha düĢük sürtünme nedeniyle sert çeliklerin taĢlanmasında daha 

iyi yüzey kalitesi üretti. Bu nedenle minimum miktar yağlama, sert 

çeliklerin taĢlanması için daha kullanıĢlıdır. 
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 Minimum miktar yağlama frezeleme, yüksek hızlı parmak 

frezeleme altında mükemmel bir kesme performansı göstermiĢtir. 

 GRAFEN, CUO, HBN, ALÜMĠNA, MCWNT gibi çeĢitli nano 

katkı maddeleri soğutma ortamı minimum miktar yağlama 

sisteminin yüzey pürüzlülüğü, kesme sıcaklığı, yan aĢınma, kesme 

kuvveti gibi iĢleme özellikleri üzerindeki etkisine bakıldığında 

mükemmel sonuçlar elde edilmiĢtir ve aynı zamanda nano 

parçacıkların kesme sıvılarına dahil edilmesi, güç tüketiminde, 

özgül enerjide, düğüm sıcaklığında, delme torkunda ve iĢleme 

sırasında sürtünme katsayısında dikkate değer bir azalma 

göstermiĢtir. 

 Nano akıĢkan–minimum miktar yağlama tekniğinin kesme 

bölgesindeki ısıyı dağıtmak için daha iyi olduğu kanıtlanmıĢtır. 

Bununla birlikte, ısı yayılımının verimliliği, nano katkı maddesinin 

termal iletkenlik, viskozite ve özgül ısı gibi özelliklerine bağlı 

olduğu unutulmamalıdır. 
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