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ÖN SÖZ 

Yapay zekâ, insanların dünyayı nasıl algıladığını, nasıl 

öğrendiğini ve nasıl tepki verdiğini taklit edebilme çabasıdır. 

Günümüzde yapay zekâ, inovasyonun ve mühendisliğin temel taşı 

olmaktadır ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde de bu alanda 

birçok öncü projeler yürütülmektedir. 

Yapay zekâ, optimizasyon ve makine öğrenmesi gibi alanlardan 

bölümlerin yer aldığı kitabımızda, güncel mühendislik araştırmaları yer 

almaktadır. Geniş bir alanı kapsayan bu çalışmalar; yapay zekanın 

ulaşım güvenilirliğindeki uygulamaları, yapay zekanın siber güvenlik 

alanında kullanımı, yapay zekâ tabanlı arıza tespiti, verilerin makine 

öğrenmesiyle sınıflandırılması, otomotivde topolojik optimizasyon ve 

akıllı kiriş uygulamaları gibi birçok çalışma bulunmaktadır. Kitabın 

ortaya çıkmasında, değerli çalışmalarıyla katkı sağlayan yazarlara, 

literatüre katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Bu çalışmaların gelecek 

çalışmalara ve gelişmelere ışık tutması en içten temennimizdir. 

 

 

Doç. Dr. Ramazan ŞENER 

Aralık, 2022 
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GİRİŞ 

Yapay zekâ, gerçek dünya uygulamalarının karmaşık problemlerini 

ele almak için insan beyninden ilham alan son derece gelişmiş hesaplama 

yöntemlerini içermektedir (Abduljabbar vd., 2019). Avrupa Komisyonu, 

henüz emekleme aşamasındaki güçlü bir kavram olan yapay zekâyı (Nikitas 

vd., 2020), belirli hedeflere ulaşmak için çevresini analiz eden ve bir dereceye 

kadar özerk bir şekilde eylemler gerçekleştirerek akıllı davranışlar sergileyen 

sistemler olarak tanımlamaktadır (Europarl_a, 2020). 

Yapay sinir ağları, bulanık mantık ve genetik algoritma yaklaşımları 

da dâhil olmak üzere yapay zekâ yöntem ve teknikleri son yıllarda hızla 

gelişme göstermiştir. Teknolojideki bu gelişmeler araştırmacıların da ilgisini 

çekmiş ve bu yöntemler büyük ölçekli ulaşım sistemlerinin gerçek zamanlı 

izlenmesi ve kontrolü, artan seyahat talebi, CO2 emisyonları, güvenlik 

endişeleri ve çevresel bozulma gibi zorlukların üstesinden gelmeyi amaçlayan 

birçok probleme çözüm üretmeyi amaçlamıştır (Abduljabbar vd., 2019). 

Gerçek zamanlı algılama, izleme, iletişim ve kontrol mekanizmalarını 

birleştirmek, mevcut ulaşım sistemlerinin karşı karşıya olduğu birçok 

zorluğun üstesinden gelmesini sağlayan akıllı ulaşım sistemlerini 

şekillendirmiştir (Agarwal vd., 2020). Trafik yönetimi, toplu taşıma, güvenlik 

yönetimi, imalat ve lojistik akıllı ulaşım sistemlerinin alt bileşenlerini 

oluşturmaktadır (Şekil 1) (Iyer, 2021). 

 
Şekil 1: Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Alt Bileşenleri (Iyer, 2021) 
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Yapay zekâ teknolojilerinin, arabaların, trenlerin, gemilerin ve 

uçakların özerk bir şekilde çalışmasına yardımcı olmak, trafik akışını 

sorunsuz hale getirmek gibi ulaşım sektörüne dair pek çok uygulama alanı 

mevcuttur (Europarl_b, 2019).  Bu uygulamalar ulaşımı daha güvenli, daha 

akıllı ve daha verimli hale getirerek, karayollarında yinelenen tıkanıklığın 

etkisini azaltacak proaktif kararlar almayı kolaylaştırabilir (Mandal vd., 

2020). Bütün bunların yanı sıra, siber saldırılar ve ulaşımla ilgili önyargılı 

kararlar gibi istenmeyen sonuçlar ve yanlış kullanım da dâhil olmak üzere 

konu ile ilgili üzerinde düşünülmesi gereken durumlar da ortaya çıkmaktadır. 

Örneğin insanların yerine yapay zekâ tarafından alınan kararların 

sorumluluğunun kimde olacağı ile ilgili hukuki ve etik sorunlar ve istihdamla 

ilgili ekonomik sonuçları da beraberinde getirmektedir. Tüm dünyada, yeniliği 

desteklerken aynı zamanda temel değerlere ve haklara saygı gösterilmesini 

sağlamak için yapay zekâ ile ilgili düzenleyici çerçevenin bu gelişmelere 

uyarlanması için adımlar atılmaktadır. Hâlihazırda alınan önlemler arasında 

yapay zekâya ilişkin genel stratejiler ve yapay zekânın ulaşımda 

uygulanmasını sağlayan teknolojileri destekleyen kurallar yer almaktadır  

(Railway-news, 2021). Özellikle bu konudaki araştırmalar için mali destek 

sağlanmalıdır. 

1. YAPAY SİNİR AĞI (YSA) 

Yapay sinir ağı (YSA), insan beynini simüle etme fikrinden 

geliştirilen, gerçek hayattaki problemlerin çözümünde kullanılan, doğrusal 

olmayan bir makine öğrenme yöntemidir. Geleneksel bir regresyon 

yaklaşımıyla karşılaştırıldığında, YSA karmaşık doğrusal olmayan ilişkileri 

iyi bir hata toleransı ile modelleme yeteneğine sahiptir. Bu husus YSA' ların 

karmaşık sistem problemlerini başarıyla çözebilme özelliği sayesinde 

gerçekleşmektedir (Gharehbaghi, 2016). Ayrıca paralel işleme ile hızlı ve 

yüksek oranda ölçeklenebilirdir (Zou vd., 2008). YSA’nın önemli 

özelliklerinden biri de danışmanlı öğrenme yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda, 

yapay sinir ağları kullanılmadan önce eğitilmelidir. Bu işlem sinir ağlarına 

giriş ve çıkış bilgileri sunmakla gerçekleşir. Yapay sinir ağı; giriş, çıkış ve ara 

katman olmak üzere 3 katmandan oluşmaktadır. Giriş katmanı dış dünyadan 

giriş alan sinirleri içermektedir. Çıkış katmanı, sistemin çıkışı ile kullanıcı 

veya dış çevreye iletilen sinirleri içermektedir. Ara katman ise giriş ve çıkış 

katmanları arasında kalan katmandır. Yapay sinir ağları, mühendislik, tıp, 

askeri, robotik, ekonomi, dilbilim ve hukuk gibi çeşitli alanlarda uygulama 

alanlarına sahiptir.  
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Hızla artan nüfus, kayıtlı araç sayısının artmasına ve tüm dünyada 

trafik sıkışıklığına neden olmuştur. Sonsuz alternatifti yollar imal etmek ise 

pratik olarak mümkün değildir. Araç konumunu tespit edip, kullanıcıları hızlı 

bir rota seçmeye yönlendirmek bu problem için alternatif, daha az maliyetli 

bir çözüm sunmaktadır. Günümüzde araç konumunun tespiti, rota tahmini, 

varış noktası planlaması ve yoldaki araç hızının tahmini gibi uygulamalarda 

YSA kullanılmaktadır. Yeni nesil cep telefonlarındaki GPS uygulaması, 

tahmin algoritmaları için gerekli bilgileri sağlamaktadır. YSA, yol 

bozulmasıyla ilgili bakım faaliyetlerinin planlanmasında da kullanılabilen 

faydalı bir yöntemdir. 

2. BULANIK MANTIK (BM) 

1960'lardaki başlangıcından bu yana oldukça aktif bir araştırma 

alanını temsil eden BM, temel olarak klasik mantığın ele almadığı, insan 

bilişiyle ilgili bazı temel sorunları, en önemlisi belirsizlik olgusunu ele 

almaktadır. Bu anlamda hakkında çok sayıda makale yayınlanmış ve ticari 

olarak başarılı uygulamalar geliştirilmiştir (Belohlavek, 2022). 

Kırsal alanlarda ve çevredeki karayollarında araç sayısı artmaya 

devam etmektedir ve birçok durumda mevcut yol koşulları artan bu trafiği 

kaldıracak durumda değildir. Ayrıca kırsal yollardaki sürüş koşulları şehir içi 

yollardan daha farklıdır ve çoğu durumda belirsizlik içerir. Bunun nedeni 

artan sayıda yaşlı sürücü, yaşlanan araçlar, yolların düzensizliği, yol 

çevresindeki hayvanlar ve yayalardır. Bahsedilen nedenlerden dolayı kırsal 

yollardaki bu problemin etkin bir şekilde ele alınması gerekmektedir. Sürekli 

değişen hava koşulları ile birlikte, kazaların ve trafikle ilgili ölümlerin sayısı 

artmakta ve seyahat güvenliği için tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Bu 

yükü hafifletmek için Akıllı Ulaşım Sistemleri konsepti giderek daha fazla 

kullanılmaktadır. Ancak mevcut uygulamalarının çoğu ideal sürüş koşulları 

için tasarlanmıştır, sürücü davranışını içermezler ve değişen koşullara uygun 

değildirler. BM kullanımı bu probleme alternatif ve uygun bir çözüm vaat 

etmektedir. Belirsizlik durumlarını modelleme yeteneğine sahiptir olan BM 

birçok araştırmacı tarafından Akıllı Ulaşım Sistemleri uygulamalarında 

kullanılmıştır. Bu konuyla ilgili literatür dağınık ve kolay erişilebilir değildir 

(Swain, 2006). 

3. GENETİK ALGORİTMA (GA) 

Genetik algoritma, yapay zekânın gittikçe genişleyen bir kolu olan 

belirli bir işlevi en üst düzeye çıkararak veya en aza indirerek belirli bir 

hesaplama problemine en uygun çözümü bulmaya çalışan bir tür 
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optimizasyon algoritmasıdır. En uygun çözümü bulmak için doğadaki evrim 

mekanizmasını taklit eden bir çalışma alanını temsil eder. Bir veri öbeğinden 

özel bir veriyi bulmak için kullanılan bir arama yöntemidir (Carr, 2014). Bu 

yöntemin ulaşım sektöründeki kullanım alanlarından biri de çok geniş 

uygulamalara sahip olan güzergâh yönlendirme sistemidir. Bir güzergâh 

yönlendirme sisteminin başarısından söz edebilmek için adaptif çözümler 

sunabilmesinden bahsedebiliyor olmak gerekmektedir. Nitekim çıkış ve varış 

noktaları arasındaki en iyi güzergâh birçok yan unsura bağlı olarak 

değişebilmektedir (Lin vd., 2008). Gerçek trafik koşullarının ve değişen araç 

hızlarının çeşitli senaryoları ile sürüşte en kısa süreyi bulmak ve artan 

hesaplama maliyetini azaltmak için Lin vd., (2008) GA kullanımını 

önermişlerdir. Önerdikleri yöntem ile değişen koşulları dikkate alarak en etkin 

rotayı bulan bir sistem oluşturmuşlardır. Shanmugasundaram vd., (2019) araç 

seyahat mesafesini optimize etmek için GA tabanlı bir yol ağı tasarımı 

gerçekleştirmişlerdir. 

Günümüzde yapay zekâ teknolojilerinin kullanımı, veriye dayalı 

Akıllı Ulaşım Sistemlerinde (Intelligent Transportation Systems, ITS) ve 

Araçların İnterneti (IoV) hizmetlerinde güvenliği ve verimliliği artırmak için 

ulaşım sektörünü değiştirebilecek bir güce ve potansiyele sahiptir (Sikora vd., 

2020). Yapay zekâ teknolojileri (YSA, BM, GA) her ne kadar birçok farklı 

alanda kullanılsa da bu çalışmada özel olarak yapay zekânın ulaşım güvenliği 

alanındaki uygulamalarından bahsedilmektedir. 

Aşağıdaki bölüm, ulaşımda güvenlikle ilgili farklı alanlardaki yapay 

zekâ uygulamalarının bir özetini sunmaktadır. Bu güvenlik alanlarından 

bazıları şu şekildedir: Afet durumlarında müdahale ve tahliye, ulaştırma 

altyapı güvenliği, demiryolu güvenliği, deniz güvenliği, yük ve ticari araç 

güvenliği, tehlikeli madde (Hazardous Material, Hazmat) taşıma güvenliği vb. 

bunlardan bazılarıdır. 

A. Afet Durumlarında Müdahale ve Tahliye 

ISO/WD 19083-1, tahliye ve afet müdahalesi ve kurtarma için bir 

toplu taşıma karar destek sistemi geliştirmeye yönelik standartları 

tanımlamaktadır. Tanımlanan bu çerçeve toplu taşımanın bir afete karşı 

hazırlık, müdahale ve kurtarmaya yönelik kriterlerin belirlenmesini içerir. 

Ulusal, bölgesel ve yerel yönetim tarafından belirlenen kriterler, Akıllı Ulaşım 

Sistemi mimarisi sınırları içinde toplu taşımanın rol ve sorumluluklarını 

belirlemek için kullanılmaktadır. Standardın amacı, felakete kapsamlı bir 

ulaşım müdahalesini koordine etmek için Akıllı Ulaşım Sistemleri 
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teknolojilerini kullanarak hayat kurtarmaya yardımcı olmaktır. ISO 19803 

standartları ailesi, acil durum yönetimi, trafik yönetimi ve toplu taşıma 

tarafından kullanılanlar da dâhil olmak üzere tüm ulaşım hizmetlerine 

yardımcı olmak, koordine etmek ve yönlendirmek için bir Acil Durum 

Tahliye ve Afet Müdahale ve Kurtarma Karar Destek Sisteminin 

oluşturulmasını önermektedir (ISO/DIS 19083-1, 2022).  

Afet ve acil durumlarda umut verici bir araç olarak yapay zekâ ve 

makine öğrenimi yöntemlerinin bilgi yönetimi amaçlı kullanımı, can ve mal 

kaybını en aza indirmek adına önem arz etmektedir (Erdal ve Kul, 2022). 

Yapay zekâ uygulamaları ile sensörler, kameralar, uydular vb. araçlardan elde 

edilen veriler kullanılarak, geleneksel işlemlere göre daha az kaynak ve 

zaman harcanarak doğal afetlerin önceden tespit edilip yetkili merciler 

tarafından önlem alınması mümkündür. Chen vd., (2021) dağlık bölgelerde 

çığ salınımı için çeşitli derin öğrenme yaklaşımlarını denemişlerdir. En 

yüksek doğruluğu imperialist competitive algorithm (CNN-ICA) algoritması 

ile elde etmişlerdir. Sonuç olarak önerdikleri yaklaşımın, çığ tehlikesinin 

yüksek olduğu ilgili arazinin kullanım planlamasında uygulanabilir olduğunu 

belirtmişlerdir. Böylesine önemli kullanım alanları ile potansiyel bir kazanın 

önüne geçilmiş olunmaktadır.  

Doğal afet ve acil durumlarında tahliye aşamasında uygulanacak plan 

ve stratejilerin yapay zekâ teknolojilerinin yardımı ile geliştirilmesi ve takibi 

mümkündür. Gerçek tahliye sırasında trafik koşulları değişebileceğinden, bu 

durumları manuel bir biçimde takip ve analiz etmek zordur. Bu gibi 

durumlarda eşzamanlı ve aşamalı tahliye stratejilerinin değerlendirilebilmesi 

için çeşitli simülasyon sistemleri kullanılmaktadır (Chen ve Zhan, 2014). 

Yapay zekâ uygulamaları sadece afet durumunu tahmin etmede 

kullanılmamaktadır. Drone’lar ve insansız hava araçları (İHA) yardımıyla afet 

durumunda hızlı ve güvenli bir şekilde lojistiğin sağlanması, arama-kurtarma 

çalışmaları, gerekli görsel verilerin elde edilmesi, ambulans hizmetlerinin 

daha etkin ve hızlı sunulması gibi alanlarda da kullanılmaktadır (Sofuoğlu, 

2022). 

 

B. Yük ve Ticari Araç Güvenliği 

Yük ve ticari araç güvenliği, ticari araçların veya yük ekipmanlarının 

gözetimi yoluyla güvenliğin farkındalık yönünü dikkate alır. Yük ekipmanı, 

konteynerleri (şasili veya şasisiz), şasiyi veya römorkları içerir. Bu güvenlik 

alanının dört ana işlev vardır  (arc-it, 2022): 
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• Planlanan rotaya sadık kalınması için ticari araç ve yük ekipmanı 

konumlarını takip etmek, 

• Planlanan görevle tutarlılık için sürücü, ticari araç ve yük 

ekipmanının kimliklerinin izlenmesi, 

• Yük ekipmanının izlenmesi, 

• Ticari aracın izlenmesi. 

Bilgi ve iletişim teknolojileri, yük taşımacılığında güvenli ve verimli 

operasyonlar sağlayan ve tedarik zincirlerinde görünürlüğü, yanıt verebilirliği 

ve performansı iyileştiren bir araç olarak kabul edilmektedir. Farklı 

ülkelerdeki ulaşım organizasyonları ve düzenleyiciler, hem yolcu hem de yük 

taşımacılığı operasyonlarını yönetmek ve kontrol etmek ve bu tür sistemlere 

ilişkin anlayışlarını geliştirmek için Akıllı Ulaşım Sistemleri grupları 

oluşturmuşlardır (Mirzabeiki, 2013). Kablosuz araç ağlarının kullanımıyla 

Akıllı Ulaşım Sistemleri, önemli bir ekonomik faaliyet olan lojistiğin 

geleceğini şekillendirme potansiyeline sahiptir (Mondragon vd., 2012). 
 

C. Ulaşım Altyapı Güvenliği 

Ulaşım altyapı güvenliği, karayolları, demiryolları, deniz yolları, hava 

yolları, köprüler ve tüneller gibi birçok ulaşım altyapısında oluşabilecek 

tehditlerin tespitine ve erken müdahalesine yönelik yöntemleri içermektedir. 

Ulaşım altyapı güvenliğinde, yapay zekâ tabanlı algoritmalar, sensör, 

gözetleme, kontrol, algılama ve tahminde bulunma özellikleri ile değişen 

koşullara uyum sağlamaktadır.  

Ülkemiz karayolu ağında 2021 yılında toplam 1 milyon 186 bin 353 

adet trafik kazası meydana gelmiştir (“TÜİK”, 2022) (Şekil 2). Ciddi 

boyutlardaki bu trafik kazaları büyük bir can ve mal kaybına neden 

olmaktadır. Bu sorunla ilgili olarak, gerekli can kurtarma tedbirlerinin 

alınabilmesi ve kazaya açık alanların alarma geçirilebilmesi için potansiyel 

kaza yerlerinin mümkün olan en kısa sürede tespit edilmesi ihtiyacı 

doğmuştur. Bu soruna çözüm olarak, trafik gözetleme kameralarından kazaları 

otomatik tespit etmek için kullanılabilecek çeşitli yapay zekâ tabanlı modeller 

önerilmiştir (Agrawal vd., 2020).  

Yollara yerleştirilen güvenlik kameralarından alınan statik 

görüntülerden hasarlı araçların belirlenerek trafik kazalarının otomatik 

tespitine yönelik geliştirilen uygulamalarda görüntü işleme ve makine 

öğrenimi yöntemlerinden destek vektör makineleri (Support Vector Machines, 

SVM) kullanılmıştır. Tasarlanan sistemin başarısı, 2 metre mesafe için 
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%81.83, 20 metre mesafe için ise %64.37'dir (Ravindran vd., 2016). Bir başka 

çalışmada yine trafik kazalarının otomatik tespiti için ResNet ve SVM 

yöntemleri kullanılmış ve %94,14’lük bir başarı elde edilmiştir. Support 

vector regression (SVR) ve SVM algoritmalarının diğer kullanım alanları ise 

seyahat süresi, trafik hızı, trafik akışı ve rota belirleme ile ilgilidir  (Cheu vd., 

2003; Ding vd., 2002; Vanajakshi ve Rilett, 2004; Wu vd., 2004).  Quessada 

vd., (2020), araçların takip ve izlenebilirliği, sürücülerin yollarda meydana 

gelebilecek olası olaylar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayan akıllı bir 

ulaşım sistemi tasarlamışlardır. Önerdikleri sistemi Catanduva şehrinde test 

eden araştırmacılar araç durma süresinde %42, seyahat süresinde ise %50 

oranında bir azalma yaşandığını ifade etmişlerdir. (Mandal vd., 2020) derin 

evrişimli sinir ağları (deep convolutional neural networks) ve bağımsız bir 

grafik kullanıcı arabirimi kullanarak gerçek zamanlı trafik görüntülerini 

otomatik olarak izlemek için yeni bir yaklaşım sunmaktadır. Farklı izleme 

sistemleriyle birleştirilmiş gerçek zamanlı nesne algılama algoritmaları, yolda 

kalmış araçları otomatik olarak algılamak ve araç sayımlarını gerçekleştirmek 

için kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, önerilen çerçevenin bulanık kamera 

görüntüleri, düşük aydınlatma, yağmur veya kar gibi çevresel tehlikelerden 

aşırı derecede etkilenmeden çeşitli koşullar altında tatmin edici bir şekilde 

çalıştığını göstermiştir. 

Türkiye’de kazaların büyük bir kısmının sürücü kaynaklı olduğu 

bilinmektedir. 2021 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan 

kusurlara bakıldığında kusurların %87,1'inin sürücü hatası olduğu 

bildirilmiştir (“TÜİK”, 2022) (Şekil 2).  Bu probleme çözüm olarak 

teknolojinin gelişmesi ile birlikte ulaşımda kullanıcıların güvenliğini artırmak 

için yapay zekâ teknolojileri ile donatılmış otonom araçlar icat edilmiştir 

(Khan, 2021). Bağlantılı ve otonom araçların (Connected and Autonomous 

Vehicles, CAVs) ortaya çıkması ise, modern ulaşım sistemlerinde yeni bir 

teknolojik sıçramayı tetiklemiştir (Agarwal vd., 2022). 
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Şekil 2: Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, 2021 (“TÜİK”, 2022) 

 

D.  Deniz Güvenliği 

Son 50 yılda, küresel denizyolu yük taşımacılığında dikkate değer 

gelişmeler yaşanmıştır. Uluslararası denizcilik sektörü, dünya ticaretinin 

yüzde 80 ila 90'ı arasında değişen payıyla uluslararası ticaretin büyük 

çoğunluğunu taşımaktan sorumludur (nautixtech, 2019). Denizcilik sektörü 

gemi sayısı arttıkça artan sayıda çarpışma gibi birçok zorlukla karşı karşıyadır 

(ship-technology, 2022). Mevcut araştırmalar deniz kazalarının %80’inin 

insan hatası kaynaklı olduğunu bildirmektedir (Sánchez-Beaskoetxea vd., 

2021). Türkiye’de 2021 yılında 690 deniz kazası vakası gerçekleşmiştir  

(Şekil 3) (uab, 2021). Yapay zekânın bu probleme çözüm sunup 

sunamayacağı ile ilgili çalışmalar ise hala devam etmektedir. İsveç Araştırma 

Enstitüleri (Research Institutes of Sweden, RISE) tarafından hazırlanan proje 

(The Prepare Ships project), makine öğrenimi yoluyla çarpışmaları azaltmayı, 

trafik yönetimini iyileştirmeyi ve sürdürülebilirliği artırmayı amaçlamaktadır. 

Gemi rotaları hakkında tahminlerde bulunmak için makine öğrenimi 

kullanılan proje, çarpışmaları azaltmak ve daha verimli navigasyon sağlamak 

için başlatılmıştır. IoT ve liman bilgilerini birleştirerek gerçek zamanlı akıllı 

yolculuk optimizasyonu ile yakıt tüketiminin, emisyonların ve kazaların 

azaltılması hedeflenmiştir (ship-technology, 2019). 
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Şekil 3: Denizcilik Sektöründeki Durum (uab, 2021) 

Petrol fiyatları uluslararası olarak artmaya devam ederken, 

nakliye maliyetleri de hızla artmaktadır. Yakıt maliyetlerini azaltmak 

için, gemilerin tahmini varış zamanının doğru tahmin edilerek 

ekonomik bir nakliye rotası belirlenmelidir. (Abebe vb., 2020) çeşitli 

verileri kullanarak gemi hızını tahmin etmek için bir makine öğrenmesi 

yaklaşımı önermişlerdir. Geliştirilen modeli eğitmek ve doğrulamak 

için yetmiş altı geminin bir yıl boyunca otomatik tanımlama sistemi 

(automatic identification system, AIS) ve deniz hava durumu verileri 

kullanılmıştır. Sonuçta, önerilen modelin, seçilen özelliklere dayalı 

olarak gemi hızını tahmin etme konusunda tatmin edici bir yeteneğe 

sahip olduğunu belirtmişlerdir. Capobianco vd., (2021) gelecekteki 

gemi güzergâhlarını tahmin etme sorununu ele aldıkları çalışmalarında 

Recurrent Neural Networks'e (RNNs) dayalı bir derin öğrenme 

stratejisi kullanmışlardır. 

E. Tehlikeli Madde (Hazardous Material, Hazmat) Taşıma 

Güvenliği 

Ulaşımın yanında kimya, tekstil ve akaryakıt endüstrileri için de 

geçerli olan tehlikeli madde taşımacılığının dünyada ve ülkemizde 

uygulanmasındaki eksiklikler ve Hazmat taşımacılığı sırasında 

meydana gelen trafik kazaları can, mal ve ciddi çevre felaketlerine yol 

açmıştır. Patlayıcılar ve radyoaktif maddeler çevreye zarar veren 

"Tehlikeli Maddeler" olarak tanımlanan niteliklere sahip maddelerdir. 

Birleşmiş Milletler Uzmanlar Komitesi tarafından sınıflandırılan bu 

maddelerin nakliyesinin diğer malzemelerden farklı olarak belirli 
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kurallara göre yapılması gerekmektedir (Şencan ve Yavuz, 2018). 

Ülkemizde de “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması 

Hakkında” (Yönetmelik, 2019) yönetmelik kamuya açık karayoluyla 

yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerine ilişkin usul ve 

esasları belirlemektir. Lojistik sektöründe özel bir konu olan tehlikeli 

madde taşımacılığı kara yolu, demiryolu, deniz yolu, hava yolu, iç 

suyolu ve boru taşımacılığı ile yapılabilmektedir. Türkiye'de en yaygın 

kullanılan ulaşım türü karayolu taşımacılığıdır (Şencan ve Yavuz, 

2018). 

Wei ve Liu (2020),  bilgisayarlı görü teknolojisi kullanarak, 

lojistik alanındaki ekspres teslimat sürecindeki X-ray görüntülerini 

analiz ederek, tehlikeli maddeleri tespit eden bir çalışma 

gerçekleştirmişlerdir. (Xing vd., 2020), Hazmat nakliye kazası 

özelliklerinin ve katkıda bulunan faktörlerin anlaşılması için 

gerçekleştirdikleri çalışmada, 2014-2017 döneminde Çin'de karayolu 

taşımacılığı sırasında meydana gelen 1721 Hazmat kazası incelenmiş 

ve gözlemlenmeyen olayları hesaba katarak kazaların ciddiyetine 

katkıda bulunan faktörlerin etkisini araştırmak için bir model 

oluşturulmuştur. Yaralanmalar ve tahliye edilen kişi sayısı kazanın 

ciddiyetinin göstergesi olarak kabul edilmiştir. Elde edilen sonuçlara 

göre, robota gömülü sınırlı CPU kullanımına rağmen, önerilen 

yöntemin, klasik ve modern son teknoloji yöntemlere kıyasla algılama 

hızı ve algılama doğruluğu açısından daha iyi bir performans 

sergilediğini belirtmişlerdir. (Du, 2021), tehlikeli madde karayolu 

taşımacılığının optimal rotasının seçiminde Floyd algoritmasının 

kullanımına odaklanmıştır. Gaweesh vd., (2021) AlexNet evrişimsel 

sinir ağı kullanarak tehlikeli madde afiş tanıma sistemi için yeni bir 

yaklaşım önermişlerdir. Önerilen yaklaşım, gelişmiş görüntü işleme ve 

makine öğrenimi tekniklerinden yararlanarak HAZMAT ulaşım 

verilerini toplamayı sağlamıştır. Elde edilen sonuçlar, önerilen modelin 

HAZMAT afiş bilgilerini tanımlamada %95 doğruluk elde 

edebileceğini göstermiştir. Geliştirilen sistem, maliyeti azaltmanın yanı 

sıra veri toplama personelinin karşılaşabileceği riskleri de ortadan 

kaldırmada önemli katkılar sağlamıştır. 
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F. Demiryolu Güvenliği 

Demiryolu güvenliği, lokomotif, tren, tramvay, metro gibi 

demiryolunu kullanan araçların, yolcuların ve personelin güvenliğini 

içermektedir. Bu alandaki önemli güvenlik unsurlarından biri de 

demiryolu ve karayolu kavşaklarıdır ve bunların kontrolü, gözetimi ve 

işletilmesidir. Yapay zekâ algoritmaları kullanılarak demiryolu geçiş 

trafiği için bir gözetleme sistemi kurup potansiyel bir tehdit unsuru 

gözlemlendiğinde erken müdahale edilmesi mümkündür. Demiryolu 

geçidinin durdurulması, arızası veya bir aracın varlığı bu durumlardan 

bazılardır. 

Sikora vd., (2020) geliştirdikleri YZ tabanlı sistemi demiryolu 

geçiş trafiği için kullanmışlardır. Demiryolunda olmaması gereken 

nesnelerin (araç, yaya vb.) varlığı kameralarla algılanmış ve giriş 

değişkeni olarak kullanılmıştır. Demiryolu güvenliğinin sağlanması 

adına görüntü işleme teknikleri ile birleştirilen bu girdiler sayesinde can 

ve mal kayıpları önlenmiştir. Avusturya Araştırma Geliştirme Ajansı, 

demiryolu raylarındaki düzensizlikleri tespit etmek için yapay zekânın 

(AI) kullanımını araştırdıkları HARMONY projesini finanse etmiştir. 

Mission Embedded, Frequentis ve Viyana Teknoloji Üniversitesi 

Bilgisayar Teknolojisi Enstitüsü tarafından yürütülen proje, hat 

altyapısındaki anormallikleri tespit etmek için sensörler ve yapay zekâ 

kullanan yenilikçi bir hat izleme sisteminin kullanımını araştırmaktadır. 

Proje dolaylı hasarı erken bir aşamada tespit etmeyi ve olası kazaları 

önlemeyi amaçlamaktadır  (Railway-news, 2021). (Hadj-Mabrouk, 

2019), demiryolu kazalarının risk değerlendirmesinde yapay zekânın 

katkısını araştıran bir çalışma gerçekleştirmiştir. 

 

SONUÇLAR 

Bu makalede ulaşım sektörünü değiştirebilecek bir güce ve 

potansiyele sahip olan yapay zekâ teknolojilerinin ulaşım güvenliği 

alanındaki çalışmaları incelenmiştir. Yapılan çalışmalarda ulaşım ve 

altyapı güvenliği ile ilgili olarak, kazaları mümkün olduğunca çabuk 

tespit edip, ilgili birimlerin zamanında müdahalesine izin verecek 

gerekli bilgilendirilmelerin otomatik gerçekleştirilmesi, yapay zekâ 

liderliğindeki otonom ulaşımın pek çok trafik kazasında yer alan insan 
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hatalarının azaltılmasına yardımcı olabileceği motivasyonlarıyla çeşitli 

çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bahsedilen çalışmalar özetle aşağıdaki 

başlıklar altında toplanabilir: 

• Bahsedilen problemlerin çözümüne yönelik olarak trafik 

kazalarının otomatik tespitinde ResNet ve SVM gibi 

algoritmalar kullanılmıştır. SVR ve SVM algoritmalarının 

diğer kullanım alanları ise seyahat süresi, trafik hızı, trafik 

akışı ve rota belirleme ile ilgilidir.  

• Genetik algoritma araç seyahat mesafesinin optimize edilmesi, 

rota yönlendirme sistemi gibi problemlerde kullanılmıştır.  

• Araç konumunun tespiti, rota tahmini, varış noktası planlaması 

ve yoldaki araç hızının tahmini ve yol bozulmasıyla ilgili 

bakım faaliyetlerinin planlanması gibi uygulamalarda YSA 

kullanılmıştır.  

• Belirsizlik durumlarını modelleme yeteneğine sahip olan BM 

birçok araştırmacı tarafından Akıllı Ulaşım Sistemleri 

uygulamalarında kullanılmıştır.  

• Yapay zekâ teknolojileri, doğa ve insan kaynaklı afet ve acil 

durumların tespiti ve önlenmesi, Drone’lar ve İHA'lar 

yardımıyla afet durumlarında hızlı ve güvenli bir lojistiğin 

sağlanması, arama-kurtarma çalışmalarının 

gerçekleştirilmesine katkı sağlanması, gerekli görsel verilerin 

elde edilmesi ve ambulans hizmetlerinin daha etkin ve hızlı 

bir şekilde hizmet vermesi gibi alanlarda da kullanılmıştır.  

• Makine öğrenme yöntemleri kullanılarak, yakıt maliyetlerini 

azaltmak için, gemilerin tahmini varış zamanının doğru 

tahmin edilerek ekonomik bir nakliye rotasının belirlenmesi, 

çarpışmaların azaltması, trafik yönetiminin iyileştirilmesi ve 

sürdürülebilirliğin artırılmasıyla ilgili çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. 

• Tehlikeli madde taşıma güvenliği ile ilgili olarak tehlikeli 

maddelerin tespiti, güvenli rotaların seçilmesi ve Hazmat 

taşımacılığının güvenliğini etkileyen risk faktörlerinin 
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belirlenmesi ve Hazmat afiş tanıma sistemi ile ilgili 

çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

• Demiryolu geçişlerindeki riskli ve tehlikeli durumların gerçek 

zamanlı olarak tespiti, hat altyapısındaki anormalliklerin 

belirlendiği hat izleme sistemi ve risk değerlendirmesi ile 

ilgili çalışmalar yapılmıştır. 

• Bağlantılı ve otonom araçların (Connected and Autonomous 

Vehicles, CAVs) ortaya çıkması, modern ulaşım 

sistemlerinde yeni bir teknolojik sıçramayı tetiklemiştir. 

Literatürde sınırlı çalışılmış ve gelecekte araştırılabilecek konu 

başlıkları ise şu şekilde özetlenebilir:   

• Otomatik olarak tespit edilen trafik kazalarının ilgili birimlere 

(örneğin, hastane, karakol vb.) anında iletilmesi (Agrawal 

vd., 2020),  

• Doğal afetlerin (çığ vb.) mekânsal tahmini (Chen vd., 2021),  

• Ulaştırma altyapısının periyodik bakımı için bulanık mantık 

kullanımı (Gharehbaghi, 2016),  

• Kamyon rota optimizasyonunda derin pekiştirmeli öğrenme 

kullanımı (deep reinforcement learning) (Adi vd., 2020). 
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GİRİŞ 

Dünyadaki en önemli enerji kaynaklarından birisi, elektrik üretiminin 

%79,7'sini (Irena, 2020) temsil eden fosil yakıtlardır. Tükenmeye mahkum 

olan fosil yakıtların, kömür, petrol, doğal gaz gibi doğal rezervleri oluĢturması 

milyonlarca yıl sürmektedir. Buna karĢın fosil yakıtların kullanımı sera 

gazlarına neden olduğu için doğrudan çevre ve insan sağlığını tehdit 

etmektedir (Abas vd., 2015). Son yıllarda, dünyanın enerji ihtiyacını 

karĢılamak ve aynı zamanda çevreyi korumak için, yenilenebilir kaynaklarına 

doğru bir yönelim söz konusudur (Alsema, 2012). Bu nedenle yenilenebilir 

enerji kaynakları, yeĢil elektrik üretimi açısından fosil yakıtlı enerji 

kaynaklarına göre önemli bir yer tutmaya baĢlamıĢtır.  Yenilenebilir enerji 

kaynaklarının araĢtırılması hem ulusal hem de uluslararası politikalar 

tarafından desteklenmektedir ve son on yılda birçok ülke tarafından tercih 

edilmektedir (Reinsberger ve Posch, 2014). Bugün, çeĢitli ulusların önerdiği 

teĢvikler önceki yıllara göre daha düĢüktür (Hernandez ve Martinez, 2015), 

fakat gündem 2030 (GA, 2015) tarafından teĢvik edilen karbonsuzlaĢtırma ve 

çevresel sürdürülebilirlik hedefleri aracılığıyla siyasi düzeyde hala teĢvik 

edilmektedir. 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji üretiminde verilen 

teĢviklerin azalması, geri ödeme süresinin artmasına sebep olmaktadır. Buna 

ek olarak teĢhis edilmemiĢ kusurlardan kaynaklanan sorunlar üretim kaybını 

daha da artırabilmektedir. 

Farklı uygulamalar için temiz enerji üretme kabiliyeti nedeniyle 

Fotovoltaik (FV) enerjisi günümüzde en umut verici yenilenebilir enerji 

kaynaklarından birisidir (Mansouri vd.,2018). FV üretimi, zorlu dıĢ ortamdan 

kaynaklanan arızalar ve gün içinde sıcaklık ve ıĢıma değiĢiminin neden 

olduğu değiĢkenliği ile karakterize edilir. Ancak, üretilen FV gücünün 

değiĢkenliği, enerji dengesi ve elektrik Ģebekesi üzerinde olumsuz bir etkiye 

sahip olabilir. FV sistemlerinin arıza tespiti ve teĢhisi, son yıllarda ilgi 

görmeye baĢlamıĢ ve halen araĢtırma çalıĢma ve incelemeleri devam 

etmektedir (Spagnuolo vd., 2015). Bu tespit yöntemleri geleneksel eĢik 

yaklaĢımları ve makine öğrenimi tabanlı yaklaĢımlar olmak üzere iki 

kategoriye ayrılmaktadır (Chen vd., 2017). Geleneksel eĢik yaklaĢımlarında, 

çalıĢma akımı ve voltajı ve üretilen çıkıĢ gücü gibi çeĢitli elektrik göstergeleri 

analiz edilerek arıza tespiti ve teĢhisi yapılmaktadır. Örneğin, Chouder ve ark. 

(Chouder ve Silvestre, 2010), güç kayıpları analizi temelinde verimli bir 

prosedür önermiĢlerdir. FV sistemlerinde bir denetim ve arıza tespiti için 

yöntem, hedefine ulaĢmak için dört yeni gösterge (akım oranı, voltaj oranı, 

termal yakalama kayıpları ve çeĢitli yakalama kayıpları) kullanmaktadır. 



MÜHENDİSLİKTE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI | 26 

 

Drews ve diğerleri tarafından bir arıza tespiti ve uzaktan izleme stratejisi 

önerilmiĢtir (Drews vd., 2007). Bu yöntem, gerçek yerinde ölçümler 

kullanmak yerine uydu verilerinden elde edilen ıĢınım değerlerini kullanır. 

Hata oluĢumu, ölçülen ve simüle edilen çıkıĢ gücü arasında önemli bir sapma 

tespit edildiğinde bildirilir. 

Fotovoltaik sistemlerde elektrik üretim kayıpları esas olarak 

sistemlerin verimini etkileyen arızaların varlığından kaynaklanmaktadır. Bir 

fotovoltaik modüldeki herhangi bir aĢırı ısınmanın tahribatsız test yoluyla 

tespiti, fotovoltaik sistemin normal çalıĢmasını kesintiye uğratmadan hızlı ve 

uygun maliyetli bir Ģekilde doğru çalıĢmasını sağlamak için gerekli olabilir. 

Uzaktan arıza tespit problemleri için görüntü sınıflandırmasının 

çözünürlüğünü geliĢtiren ve bilimsel sektörde kullanılabilen bir çözüm tekniği 

geliĢtirilmeye devam etmektedir (Manno vd., 2021). Makine öğrenmimi 

tabanlı yöntemlerin çoğu; Gauss süreç regresyon (GPR) tekniği, evriĢimsel 

sinir ağı (CNN) gibi FV sistem hatalarını tespit etmek için uygulanmaktadır 

(Fazai vd., 2019). Panellere ait görüntüdeki kusurların otomatik olarak 

sınıflandırılması için evriĢim sinir ağları ile tam teĢhisli arıza tespiti önemlidir 

(Tang vd., 2020). Bu nedenle son çalıĢmalarda verileri algılayan ve her bir 

panelde izleme cihazları ile arıza tespiti için özelleĢtirilmiĢ sinir ağı 

algoritmaları keĢfedilmeye devam edilmektedir (Rao vd., 2019). Hesaplama 

yükünü azaltan ve yüksek sınıflandırma kabiliyetini artıran otomatik özellik 

çıkarma avantajı ile CNN iyi bir hata sınıflandırma yöntemidir (Zaki vd., 

2021). Yapılan çalıĢmaların birçoğu MATLAB üzerinden bir simülasyon 

modeli oluĢturmaya dayanmaktadır. Buna karĢın gerçek zamanlı yapılan 

çalıĢma sayısı oldukça azdır. 

Arızalı bir panel tüm dizinin oluĢturulmasını etkileyeceğinden, birçok 

sorun ~%20’ye varan üretim kaybıyla sonuçlanabilir. Santralin yüksek kaliteli 

ve zamanında bakımı, onarım maliyetini düĢürecek ve en önemlisi santralin 

ömrünü ve toplam elektrik üretimini artıracaktır. Panellerin manuel olarak 

izlenmesi, büyük güneĢ tarlalarında maliyetli ve zaman alıcıdır; dahası, uzakta 

bulunan güneĢ tarlaları, insanların eriĢmesi için daha karmaĢıktır. Bu çalıĢma, 

kızılötesi sensörlerle donatılmıĢ insansız hava aracından (ĠHA) elde edilen 

termal görüntüleri kullanarak derin öğrenme tabanlı fotovoltaik arıza tespiti 

sunmaktadır (Jumaboev vd., 2022). FV sistemlerdeki arızalar tespit edilmez 

ise, bu arızalar güç kaybına ve nihayetinde sistem arızalarına neden olabilir.  

Yapay zeka tabanlı arıza tespiti, bu tür sonuçların hafifletilmesine yardımcı 

olmak için, CNN gibi derin öğrenme tabanlı algoritmalar kullanılarak hataları 
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algılamak, sınıflandırmak ve bulmak için bir yaklaĢım sunmaktadır (Mustafa 

vd., 2023). 

Günümüzde, derin öğrenme ve makine öğrenme tabanlı arıza teĢhisi 

ve durum izleme için araĢtırmalar hızla artmaktadır. Bu nedenle, fotovoltaik 

sistemler makine öğrenmesi tabanlı durum izleme alanında Ģimdiye kadar 

yapılmıĢ en ilgili çalıĢmalara ıĢık tutmaktır (Berghout vd., 2021). 

KIZILÖTESİ TERMAL TEŞHİS İLE ARIZA TESPİTİ 

GerçekleĢtirilen çalıĢmada ölçümler, ġekil 1 ‘de gösterilen 600 kW 

bir çatı-tipi güneĢ enerji santralinde yapılmıĢtır. Bu ölçümler esnasında ġekil 

2’ de sunulan DJI Mavic model bir drone kullanılmıĢtır. Bu drone ile beraber, 

iki adet akıllı uçuĢ aküsü, gürültüsüz pervane, araç Ģarj cihazı ve benzer 

üniteler birlikte kullanılmıĢtır.  ÇalıĢma esnasında tercih edilen model, diğer 

birçok modele göre daha sessiz çalıĢmakta ve daha uzun mesafelere 

uçabilmektedir. Bunun yanında rüzgârsız havada 8 km uçuĢ mesafesi ile 72 

km/h hıza çıkabilmekte ve 31 dakika havada kalabilmektedir. Aynı zamanda 

bu model engel algılama sistemine de sahiptir.  Böylece uçuĢ sürecini daha 

güvenli bir Ģekilde gerçekleĢtirmek mümkündür. GerçekleĢtirilen çalıĢmada 

görüntüler üzerinde bir algoritma geliĢtirilecek olması nedeniyle kamera 

seçimi de son derece önemli bir konu olmuĢtur. ÇalıĢmada tercih edilen drone 

modelinin üzerinde 12 MP kamera ve 24-48 mm optik zoom bulunmaktadır. 

 

 

Şekil 1: Çatı-tipi güneĢ enerji santrali 
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Şekil 2: Termal drone ve kiti 

METODOLOJİ 

Makine öğrenmesinin alt baĢlıklarından biriside derin öğrenmedir. 

Derin öğrenmeyi diğer makine öğrenme yöntemlerinden ayıran en önemli 

fark, özellik çıkarma iĢlemini kendi bünyesinde bulunan farklı filtreler ile 

gerçekleĢtirmesidir. Bu nedenle literatürde birçok uygulamada kullanılmıĢtır 

(Çetiner, 2022; Jiang, 2018; Metlek, 2021, 2022). GerçekleĢtirilen çalıĢmada 

da konvolüsyon tabanlı bir derin öğrenme modeli olan evriĢimsel sinir ağı 

modeli kullanılmıĢtır. Bu sinir ağı modelinde birbirini takip eden katmanlar 

bulunmaktadır. 

 

 

Şekil 3: EvriĢimsel sinir ağı modelinin katmanları 
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Bu katmanlar üzerinde, konvolüsyon iĢlemine benzer Ģekilde filtreler 

dolaĢtırılmaktadır. Temel bir evriĢimsel sinir ağı modeli de ġekil 3’de 

sunulmuĢ olup kullanılan katmanlarda aĢağıda sırasıyla gösterilmiĢtir. 

Giriş katmanı 

EvriĢimsel sinir ağlarında, verinin ağa sunulduğu katman giriĢ 

katmanıdır. Bu nedenle veriler genellikle matris formatındadır. Fakat bazı 

durumlarda ağa sunulan görüntüler farklı boyutlarda olabilir. Bu istenilmeyen 

bir durumdur. Bu tarz durumlarda verilerin standart boyutlara getirilmesi ve 

normalizayon iĢlemine tabi tutulması, giriĢ katmanında gerçekleĢtirilir. 

Konvolüsyon katmanı 

Konvolüsyon katmanı, giriĢ katmanından gelen veriler üzerinde 

konvolüsyon iĢlemlerinin gerçekleĢtirildiği katmandır. Eğer kullanılan veri, 

görüntü formatında ise bu görüntünün üzerinde 2x2, 3x3, 5x5 gibi farklı 

ebatlarda filtreler uygulanmaktadır (Ġnik and Ülker, 2017). Bu katmanda elde 

edilen değerler genel olarak aktivasyon katmanına da aktarılabilmektedir. Bu 

katman zorunlu bir katman olmamakla beraber, elde edilen değerleri belli 

sınırların dıĢına çıkmasını engellemek için kullanılan bir katmandır.  

Aktivasyon (Relu) katmanı 

Aktivasyon katmanı konvolüsyon iĢleminden elde edilen değerleri 

belli aralıklara indirgemek için kullanılan katmandır. Bu katmanda literatürde 

Adım, Sigmoid, Tanh ve ReLU gibi farklı birçok aktivasyoın fonksiyonu 

kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları ġekil 3’de sunulmuĢtur (Metlek and 

Kayaalp, 2021).  

Literatürde ġekil 3’de sunulan aktivasyon fonksiyonlarının da dıĢında 

birçok aktivasyon fonksiyonu bulunmasına rağmen derin öğrenme 

uygulamalarında genellikle ReLU ve Sigmoid gibi negatif değerleri sıfıra 

eĢitleyen aktivasyon fonksiyonları kullanılmaktadır  (Jarrett et al., 2009; 

Krizhevsky et al., 2017). 
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Şekil 3: Aktivasyon fonksiyonları (Metlek and Kayaalp, 2021). 

 

Havuzlama (Pooling) Katmanı  

Havuzlama katmanının amacı, kendisinden önce gelen katmandaki 

veri sayısını azaltarak kendisinden sonraki katmana aktarmaktır. Bu amaçla 

literatürde en büyük havuzlama(maksimum pooling), ortalama 

havuzlama(averaga pooling) ve en küçük havuzlama(minimum pooling) 

fonksiyonları kullanılmaktadır (Satti et al., 2020). Bu iĢlem ġekil 4’de de 

gösterildiği üzere, NxN boyutlu bir filtrenin, veri üzerinde havuzlama 

fonksiyonları ile birlikte kullanılmasıyla gerçekleĢtirilir (Zeiler ve Fergus, 

2013). 

Bu katmanda unutulmaması gereken nokta, havuzlama 

fonksiyonlarının sonucunda veri kaybının kaçınılmaz olduğudur. Fakat 

buradaki veri kaybına karĢılık ağın eğitilmesi esnasında zaman 

kazanılmaktadır. Yani veriden feragat edilerek hız elde edilmektedir (Hinton 

vd., 2012).  
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Şekil 4: Havuzlama iĢlemi 

 

Tam Bağlantı (Full-Connected) Katmanı  

Tam bağlantı katmanı, geleneksel bir sinir ağı modelinde nöronların 

düzenlenmiĢ Ģekline benzemektedir. Kendisinden önceki katmandan gelen 

tüm değerleri bir dizi haline getiren katmandır. Tam bağlantı katmandaki her 

bir düğüm, ġekil 5'te gösterildiği gibi hem önceki hem de sonraki katmandaki 

her düğüme doğrudan bağlıdır. Tam bağlantı katmanın en büyük dezavantajı, 

eğitim örneklerinde karmaĢık hesaplama gerektiren birçok parametre 

içermesidir. Bu nedenle, düğüm ve bağlantı sayısı azaltılmaktadır. Bu iĢlem 

içinde literatürdeki unutma katmanı (dropout katmanı) kullanılmaktadır 

(Albawi et al., 2017; Dumoulin and Visin, 2016; Kwak, 2016). 

Bu katmandan çıkan değerler doğrudan sınıflandırma katmanına 

aktarılmaktadır. Bu durum ġekil 5’de de sunulmaktadır. 
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Şekil 5: Tam bağlantı katmanı 

Sınıflandırma (Classification) katmanı  

Sınıflandırma katmanı yada bir diğer adıyla sonuçlandırma katmanı, 

sınıflandırılma yapılacak veri sayısı kadar sonuç üretir. Üretilen sonuçların 

her biri, farklı bir sınıfı temsil eder. Bu sınıfları tespit etmek için genellikle 

softmax sınıflandırıcı kullanılır (Ġnik and Ülker, 2017). SoftMax 

Sınıflandırıcı, kendisine gelen veri üzerinden, olasılıksal bir hesaplama 

yaparak, verinin hangi sınıfa daha yakın olduğunu hesaplamaktadır (Tang, 

2013).  

UYGULAMA 

GerçekleĢtirilen çalıĢma Matlab ortamında, Intel I7 iĢlemci, 16 GB 

DDR4 ram ve GeForce 2GB ekran kartı, 500GB SSD harddisk donanımına 

sahip bir bilgisayar üzerinde geliĢtirilmiĢtir. Hazırlanan algoritmada 

konvolüsyon tabanlı evriĢimsel bir sinir ağı modeli tasarlanmıĢtır. Tasarlanan 

evriĢimsel sinir ağı modelinin genel yapısı ġekil 6’de sunulmuĢtur. 
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Şekil 6: Tasarlanan evriĢimsel sinir ağı modeli 

 

Tasarlanan model ġekil 6’da görüldüğü üzere giriĢ ve çıkıĢ katmanı 

ile beraber toplam 16 katmandan oluĢmaktadır. Sunulan bu modelde üç adet 

konvolüsyon katmanı ve her konvolüsyon katmanını da sırası ile takip eden 

normalizasyon, aktivasyon ve havuzlama katmanları bulunmaktadır. Bu 

sıralamadan sonra ġekil 6’da görüldüğü üzere tam bağlantı katmanı 

gelmektedir. Tam bağlantı katmanından sonrada bir sınıflandırıcı olan 

SoftMax katmanı gelmektedir. Buradan elde edilen sonuçta sistemin 

sonucunu veren çıkıĢ katmanına aktarılmaktadır.  

GerçekleĢtirilen çalıĢmanın genel akıĢ diyagramı ġekil 7’de 

sunulmuĢtur. AkıĢ diyagramının ilk adımı veri seti hazırlanmasıdır. Bu 

adımda çalıĢmada kullanılan drone ve infrared kamera ile toplam 156 adet 

IRT görüntüsünden oluĢan bir veri seti hazırlanmıĢtır. Hazırlanan veri setinde 

78 adet sağlam, 78 adet de bozuk panel görüntüsü bulunmaktadır. 
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Şekil 7: Sistemin genel akıĢ diyagramı 

 

Kullanılan görüntüler bir ön iĢleme tabi tutularak sadece görüntüdeki 

ilgili kısmın tespit edilmesi sağlanmıĢtır. Sonrasında bu ilgili kısım 250x220 

boyutlarına dönüĢtürülerek evriĢimsel sinir ağı için standart ebatlara 

getirilmiĢtir. Bu durum faaliyetler akıĢ diyagramının 2. aĢamasını 

oluĢturmaktadır. 

Üçüncü aĢamada 16 katmandan oluĢan bir evriĢimsel sinir ağı modeli 

tasarlanmıĢtır. Dördün aĢamada, tasarlanan evriĢimsel sinir ağı modeli, K-

Fold 4 değerine göre eğitilmiĢ ve test edilmiĢtir. Son aĢama olan beĢinci 

adımda ise sitemin baĢarısı, belirlenen denklemlere göre hesaplanmıĢtır. 
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SİSTEM BAŞARISININ ÖLÇÜMÜ  

GerçekleĢtirilen çalıĢmanın genel baĢarısını ölçmek için karĢılaĢtırma 

matrisleri kullanılmıĢtır. KarĢılaĢtırma matrisinden elde edilen hassasiyet, 

doğruluk, geri çağırma ve F1 skor değerleri sınıflandırma baĢarısı hakkında 

doğrudan bilgi vermektedir. 

Tasarımı yapılan EvriĢimsel sinir ağından elde edilen hassasiyet, 

doğruluk, geri çağırma ve F1 skor değerleri Denklem 1-4 ile hesaplanmıĢtır 

(Metlek and Kılınç, 2020). Bu denklemlerde kullanılan TP (True Positive) 

ifadesi evriĢimsel sinir ağının SAĞLAM bulduğu, ve gerçek durumda da 

SAĞLAM olan paneli ifade etmektedir. FP (False Positive) ifadesi evriĢimsel 

sinir ağının SAĞLAM bulduğu ve gerçek durumda ise BOZUK olan paneli 

ifade etmektedir. FN (False Negative) ifadesi evriĢimsel sinir ağının BOZUK 

bulduğu ve gerçek durumda ise SAĞLAM olan paneli ifade etmektedir. TN 

(True Negative) ifadesi evriĢimsel sinir ağının BOZUK bulduğu ve gerçek 

durumda ise BOZUK olan paneli ifade etmektedir. 

 

               
     

(           )
 (1) 

                          
  

(     )
 (2) 

                        
  

(     )
 (3) 

          
                         

                        
 (4) 

 

 

Doğruluk oranı, Denklem 1’de sunulmakla beraber, doğru olan 

tahmin sayısının, toplam tahmin sayısına oranı olarak ifade edilmektedir. 

Denklem 2’de ifade edilen Geri Çağırma, Pozitif yani SAĞLAM 

panel durumlarının ne kadar baĢarılı Ģekilde tahmin edildiğini ifade 

etmektedir. 

 

Denklem 3’teki hassasiyet ifadesi, SAĞLAM durumdaki panellerden 

doğru olarak tahmin edilenlerinin, toplam tahmin sayısına oranı olarak ifade 

edilir. 
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Son olarak Denklem 4’teki F1 Skoru ise test edilen verilerin 

doğruluğunun ölçümüdür. Bir baĢka değiĢle hassasiyet ve geri çağırma, 

değerlerinin harmonik ortalaması olarak da ifade edilir. F1 Skorunda özellikle 

normal ortalama yerine harmonik ortalamanın tercih edilmesi sayesinde, elde 

edilen uç durumlar göz ardı edilebilmektedir. 

SONUÇLAR 

ÇalıĢmada tasarlanan evriĢimsel sinir ağı modeli için elde edilen 

sonuçlar, detaylı olarak ġekil 8’de karĢılaĢtırma matrisinde sunulmuĢtur. 

 

 

Şekil 8: KarĢılaĢtırma matrisi 

 

Doğruluk, geri çağırma, hassasiyet ve F1 Skoru, sırasıyla Denklem 1-

4 arasındaki formüller ve ġekil 8’de sunulan karĢılaĢtırma matrisi ile 

hesaplanmıĢtır. Hesaplanan değerler de Tablo 1’de detaylı olarak 

sunulmuĢtur. 
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Tablo 1: Hesaplanan değeler 

D   ulu  
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TARTIŞMA 

Yapılan literatür araĢtırmasında görüldüğü üzere drone teknoloji 

enerji üretim sektöründe de kullanılmaya baĢlanmıĢtır. GerçekleĢtirilen 

çalıĢmada da drone teknolojisi ile elde edilen IRF görüntüleri kullanılmıĢtır. 

Bu görüntüler üzerinde kullanılmak üzere bir de özel 16 katmandan oluĢan 

evriĢimsel sinir ağı modeli tasarlanmıĢtır. Tasarlanan modelde doğruluk, geri 

çağırma, hassasiyet ve F1 Skor değerleri sırasıyla 0,9487, 0,9230, 0,9729 ve 

0,9437 olarak elde edilmiĢtir. Bu değerlerden de anlaĢılacağı üzere IRF 

görüntüler üzerinde sağlamlık testinin oldukça iyi sonuçlar verdiği 

görülmektedir. 

Bundan sonraki konu ile ilgili yapılacak çalıĢmalarda çok daha büyük 

bir veri seti hazırlanarak literatürdeki diğer derin öğrenme modelleri ile daha 

yüksek değerlerde hata tespiti yapılabilir. Bunun sonucunda da enerji 

sektöründe hot spottan arızası olan paneller daha hızlı ve kolay Ģekilde tespit 

edilerek güneĢ enerji santrallerinin kayıpları daha aza indirilebilir. 
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GĠRĠġ 

Günümüzde teknolojinin gelişmesine bağlı olarak, birçok sektörde 

önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmelerin ana nedeni yazılım ve 

donanım alanında bilgi birikiminin sürekli artmasıdır. Teknolojinin 

gelişmesinde kilit rol oynayan bu iki sektörde yaşanan gelişmeler domino taşı 

etkisi ile diğer sektörleri de hareketlendirmiştir. Donanım sektöründe, 

özellikle algılayıcı konusunda yaşanan gelişmeler, sağlıktan askeriyeye kadar 

birçok farklı alanda etkisini göstermiştir. Geçmişte kimyasal analizler ile 

yapılan birçok deney, günümüzde yeni teknoloji sensörler ile birkaç saniye 

yapılabilmektedir. Kimyasal madde üretim ve sınıflandırma konusunda da 

geliştirilen farklı yapılara sahip elektronik sensörler de bulunmaktadır. 

Bunların bir kısmı doğrudan kimyevi maddeye temas ederek ölçüm yaparken 

bir kısmı da kimyasal maddenin üretmiş olduğu gazı ölçerek ölçüm 

yapmaktadır. 

Günümüzde ise genellikle zararlı olabilecek kimyasal bileşiklerin 

ölçümü gaz sensörleri ile yapılmaktadır. Bunun yanının gaz sensörlerinin 

ekonomik ve kolay ulaşılabilir olması da, yaygın olarak kullanılmasının ana 

nedenleri olmuştur (Adak et al., 2020; Karacı & Akyol, 2019). 

Yazılım sektöründeki gelişmelerde algılayıcı sektörünü doğrudan 

etkilemeye başlamıştır. Örneğin Bahraminejad vd. belirledikleri gazları tespit 

etmek için farklı özellik çıkarma ve sınıflandırma yöntemlerinin 

kombinasyonlarını, geliştirdikleri elektronik burunda kullanılmışlardır 

(Bahraminejad et al., 2010). Yine literatürde görüleceği üzere, gaz 

sensörlerinden elde edilen veriler kullanılarak zeytinyağı ve likör aromaları 

sınıflandırılmıştır (Escuderos et al., 2011; Li et al., 2017). Bunların haricinde 

uçucu gazların ve alkolünde tespit edilmesi için literatürde yapılmış 

çalışmalar bulunmaktadır (Liu et al., 2017; Sankaran et al., 2011). Genel 

olarak bu çalışmaların ortak noktası sensörlerden elde edilen verilerin yüksek 

doğrulukta sınıflandırmasıdır. 

Gerçekleştirilen çalışmada, farklı kimyasal yapılarda bulunan beş 

farklı alkol türü (2-butanol, 1-oktanol, 1-izobutanol, 1-propanol, 2-propanol), 

yine beş farklı QCM (kuvars kristal mikro terazi) sensörü kullanılarak 

sınıflandırılmıştır. 

Çalışmada veri elde etmek için kullanılan QCM sensörü, 

rezonansdaki frekansın değişimine duyarlı fiziksel bir cihazdır. Literatürde 

benzer cihazlar ile benzer bileşikler üzerinde çalışılmış ve iyi sonuçlarda elde 

edilmiştir (Mills et al., 2007; Speller et al., 2016; X. Xu et al., 2008). Bu 

nedenle de çalışmada QCM’den elde edilen veriler tercih edilmiştir. Yapılan 
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çalışmalar genel olarak incelendiğinde, sensörlerden elde edilen veriler 

genellikle makine öğrenme yada yüksek derecede denklemler içeren 

istatistiksel yöntemler kullanılarak sınıflandırılmıştır. Bu durumda da daha 

basit işler için oluşturulan devre kartlarında, bu sensörlerin kullanılamamasına 

neden olmaktadır. Halbuki basit elektronik devrelerde, özellikle işlemci ve 

hafıza probleminden dolayı daha uygulanabilir algoritmalar tercih edilmelidir. 

Çalışmada bu düşünceden yola çıkarak, düşük işlemciye sahip elektronik 

devrelerde de uygulanabilir nitelikte olan KNN ve SVM algoritmaları tercih 

edilmiştir.  

VERĠ SETĠ 

Gerçekleştirilen çalışmada yeni ölçümler yapmak yerine, Adak ve 

arkadaşlarının literatüre kazandırmış olduğu veri seti kullanılmıştır. 

Çalışmalarında beş farklı QCM sensörü kullanmışlardır. Her sensörle de 5 

farklı alkol türü için 25 adet ölçüm yapmışlarıdır. Bu şekilde toplam 125 adet 

veriden oluşan bir veri seti hazırlayıp literatüre sunmuşlardır (Adak et al., 

2020). 

 

 

ġekil 1: QCM Sensörü (Adak et al., 2020) 

 

Çalışmalarında kullandıkları QCM sensörü üzerinde Şekil 1’de 

gösterildiği gibi iki farklı kanal bulunmaktadır. Bu kanallardan birisi 

moleküler baskılanmış polimeri (MBP) ölçerken, diğeri nanopartikülleri (NP) 

ölçmektedir ve bunların oranları değiştirilerek farklı QCM sensörleri de 

oluşturulabilmektedir. Çalışmalarında kullandıkları QCM sensörlerindeki 

MBP ve NP oranları da Tablo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1: Veri setinde kullanılan QCM sensörlerindeki MBP ve NP oranları(Adak et 

al., 2020) 

Sensör adı MBP oranı NP oranı 

QCM3 1 1 

QCM6 1 0 

QCM7 1 0,5 

QCM10 1 2 

QCM12 0 1 

 

METODOLOJĠ 

Makine öğrenme yöntemleri günümüzde sağlıktan ekonomiye kadar 

farklı birçok alanda uygulanmaktadır (Bılen et al., 2019; Çetin & Metlek, 

2021; Çetiner & Çetiner, 2022; Sedat Metlek, 2022; Tokmak, 2021; Tokmak 

& Küçüksille, 2021; Yilmaz & Bilen, 2022). Bu kadar çok kullanım alanına 

sahip olan makine öğrenme yöntemleri yapısı itibari ile denetimli ve 

denetimsiz olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. Eğer yapılan çalışmada 

etiketsiz veriler kullanılacaksa, denetimsiz öğrenme algoritmaları tercih edilir. 

Denetimsiz öğrenme yöntemlerinde, mevcut veriler arasındaki ilişki 

keşfedilerek, sınıflandırma yapılır. Bu yöntemin temeli Hebbian öğrenme 

kuralına dayanmaktadır (Mustafa FurkanKeskenler, 2017). Hebbian öğrenme 

kuralının genel mantığında birbiri ile ilişkili iki nörondan her ikisi de aktif ise 

aralarındaki ilişki artmakta, eğer biri aktif diğeri değilse aralarındaki ilişki 

azalmaktadır.  

Denetimli öğrenme modelleri ise giriş ile çıkış verileri arasında kesin 

bir bağıntının olduğu durumlar için kullanılan bir yöntemdir. Literatürde 

destek vektör makineleri (DVM), karar ağacı, naive bayes, K en yakın 

komşuluk (KNN) gibi birçok denetimli öğrenme modeli bulunmaktadır. 

Denetimli öğrenme modelinde kullanılan verilerin hepsinin etiketli veri 

olması gerekmektedir. Sistemin eğitiminde, bu etiketli verilerin büyük bir 

kısmı kullanılmaktadır (S Metlek & Kayaalp, 2020). Geri kalan etiketli veriler 

ise sistemi test etmek için kullanılmaktadır. Bu nedenle hangi verilerin 

eğitime, hangilerinin teste konulacağı da önemli bir konudur. Literatürde 

genel olarak kabul gören yöntem ise çapraz doğrulama (K-fold) yöntemine 

göre eğitim ve test olarak verilen ayrılmasıdır (Marcot & Hanea, 2021; 
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Nematzadeh et al., 2015; Pal & Patel, 2020). Bu nedenle çalışmada da eğitim 

ve test verileri, çapraz doğrulama yöntemine göre iki gruba ayrılmıştır. Çapraz 

doğrulama yönteminde veriler, K adet parçaya bölünür. Bu parçalardan 1 

adeti test verisi olarak kullanılırken, geri kalan K-1 adeti eğitim için kullanılır. 

Sonraki adımda bir diğer parça test verisi olarak kullanılır. Geri kalan K-1 

adeti de yine eğitim için kullanılır. Bu şekilde tüm parçalar en az bir kez test 

verisi olacak şekilde kullanılarak bu işlem tamamlanır. Şekil 2 ‘de K=4 için 

bu işlem görselleştirilmiş olarak sunulmaktadır. 

 

ġekil 2: K=4 için Çapraz doğrulama 

K-En Yakın KomĢu (K-Nearest Neighbors, Knn) 

Literatürde karar ağaçları, bayes, yapay sinir ağları gibi birçok 

sınıflandırma algoritması bulunmaktadır. Bu algoritmaların temel amacı, 

verilerin sahip olduğu özellikler değerlendirilerek, verinin hangi sınıfa ait 

olduğunu tespit etmektir.  

K-NN, denetimli bir algoritma türüdür. Bu nedenle ilk olarak ilgili 

veri seti ile eğitilmeli ve sonrasında da test verileri ile başarısı ölçülmelidir. 

Algoritmanın temel çalışma mantığı yeni gelen örnek bir veri ile K adet 

komşu veri arasındaki mesafenin ölçülerek, bu ölçüm sonuçlarının 

karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Bu nedenle eğitim aşamasında; 

1) İlk olarak K parametresi belirlenir. Burada bahsedilen K 

parametresi, yeni gelen yada seçilen veriye en yakın komşu nokta sayısını 

ifade etmektedir. Seçilen K değeri, komşu sınıflar arasındaki uzaklık ve 

sınıflandırma performansını doğrudan etkilemektedir. 

2) Örnek veri setine katılacak olan yeni verinin, mevcut verilere göre 

uzaklığı tek tek hesaplanır. Bu aşamada uzaklık hesaplanması için farklı 

fonksiyonlar kullanılabilir. Literatürde ise yaygın olarak Minkowski, Öklid, 
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Manhattan ve Chebyschev gibi birçok fonksiyon kullanılmaktadır (S Metlek 

& Kayaalp, 2020; Taşcı & Onan, 2016) 

Çalışmada da Minkowski, Öklid, Manhattan ve Chebyschev 

fonksiyonları kullanılmış olup, bu fonksiyonların içerikleri aşağıda detaylı 

olarak sunulmuştur. 

2a) Minkowski; 

P ve Q olmak üzere iki nokta arasındaki Minkowski uzaklığı P=(x1, 

x2,…, xn) ve Q=(y1, y2,…, yn) ise iki nokta arasındaki mesafe Denklem 1 ile 

hesaplanır. 

 

(∑|     |
 

 

   

)

   

                                                                                   

Denklem 1’deki p değeri    ve    iki noktayı ifade etmektedir.   

değerinin ise özel bazı durumları vardır. Örneğin     için Manhattan 

uzaklığını,     için Öklid uzaklığını ve      için Chebyschev 

uzaklığını ifade etmektedir (Taşcı & Onan, 2016). 

2b) Öklid; 

Literatürde kümeleme ve sınıflandırma algoritmalarında en sık 

kullanılan uzaklık fonksiyonlarından bir tanesi de Öklid’dir. Öklid uzaklık 

ölçümünde P=(x1, x2,…, xn) ve Q=(y1, y2,…, yn) ise iki nokta 

arasındaki mesafe Denklem 2 ile hesaplanır (Kresse & Danko, 2012). 

(√∑       
 

 

   

)                                                                               

Denklem dikkatli incelenirse, Minkowski uzaklığını ölçümünde 

kullanılan Denklem 1’den,     ile türetildiği görülmektedir. 

2c) Manhattan; 

Manhattan uzaklık ölçümü, P=(x1, x2,…, xn) ve Q=(y1, y2,…, 

yn) ise iki nokta arasındaki mesafenin, mutlak değerlerinin toplanması ile 

gerçekleştirilir. Burada ana fikir mesafenin negatif olamayacağıdır. Bu 

durumda Denklem 3 ile ifade edilmiştir. 
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(∑|     |

 

   

)                                                                                        

2d) Chebyschev; 

Chebyschev uzaklık ölçümü, Minkowski uzaklık ölçümünün 

özel bir durumudur. P=(x1, x2,…, xn) ve Q=(y1, y2,…, yn) gibi iki 

nokta arasındaki mesafenin mutlak değerinin en büyük olduğu 

durumu ifade etmektedir. Bu durum Denklem 4 ile 

hesaplanmaktadır (Taşcı & Onan, 2016; G. Xu et al., 2013). 

         (∑|     |
 

 

   

)

   

       
 |     |                          

3) Literatürdeki uzaklık fonksiyonlarından bir tanesi seçildikten 

sonra tüm noktalar ile uzaklık tek tek hesaplanır. Sonrasında 

tercih edilen K değerine göre en yakın K komşu ele alınır. Yeni 

gelen değer buradaki K. komşunun sınıfına atanır. 

4) Yeni gelen verinin atandığı sınıf, tahmin edilen sınıf değeridir. 

Böylece yeni verinin sınıfı tespit edilmiş olur. 

 

Destek Vektör Makinaları (Support Vector Machine, SVM) 

Destek Vektör Makineleri (DVM), K-NN’ler gibi denetimli bir 

sınıflandırma algoritmasıdır. DVM’ler ilk olarak iki sınıflı, doğru olarak 

ayrılabilen verilerin sınıflandırılması fikri ile ortaya çıkmıştır. Sonraki yıllarda 

ise doğru olarak ayrılamayan verilerin sınıflandırılması fikri ortaya çıkmış ve 

bu duruma da DVM’ler uyarlanmıştır. Son olarak da çoklu sınıfların ayrılması 

problemi ortaya çıkmış ve DVM’ler buna da uyarlanarak kullanılmaya devam 

edilmiştir. Bunun sonucunda da literatürde sınıflandırma problemlerinde 

oldukça popüler olan bir algoritma geliştirilmiştir (V. Vapnik, 1999; V. N. 

Vapnik, 1995). Literatürde bir çok farklı uygulamada kullanılan DVM’ler son 

yıllarda sensörler ile birlikte de farklı uygulamalarda da kullanılmaya 

başlanmıştır (Goyal et al., 2020; Hadjidemetriou et al., 2018; Jan et al., 2017; 

Rahi et al., 2021) 
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Doğrusal Olarak Ayrılabilen Verilerde DVM Kullanımı 

DVM ile sınıflandırma işleminde genellikle veriler {-1,+1} şeklinde 

etiketlenir. Sonrasında da bu verileri bir doğrusal fonksiyon ile birbirinden 

ayırmak amaçlanır.  Bu amaç doğrultusunda eğitim verileri kullanılarak en 

uygun fonksiyon elde edilir. 

Şekil 3(a)’da görüldüğü üzere iki farklı sınıfı birbirinden ayırabilen 

birçok doğru bulunmaktadır. Buradaki asıl amaç iki sınıf arasındaki mesafeyi 

Şekil 3(b)’de gösterildiği gibi en uzak şekilde ayarlayabilmektir. Şekil 

3(b)’de, yeşil ile gösterilen çizgi hiper-düzlemi, kırmızı ile belirlenen en uzak 

sınır çizgileri ise destek vektörü olarak isimlendirilmektedir.  

En az iki sınıflı bir sınıflandırma uygulamasındaki veriler, doğrusal 

olarak ayrılabiliyorsa ve bu işlem DVM ile gerçekleştirilecekse sistemi ilk 

olarak eğitmek gerekmektedir. 

Bu durumda                olmak üzere k adet örnekten oluşan 

eğitim verisi için, benzer şekilde    adet de değer bulunmaktadır. Bu durumda 

her örnek veri seti         şeklinde gösterilir. Şekil 3(b)’de sunulan optimum 

hiper-düzleme ait eşitsizliklerde Denklem 5 ve 6’da sunulmuştur. 

 

                                                                                        

                                                                                       

 

Denklem 5 ve 6’daki;          dir ve N boyutlu bir uzayı temsil 

etmektedir.    verisinin sahip olduğu sınıf etiketi ise    ile temsil edilmektedir 

ve             dir.   ağırlık katsayısını (weight) ifade etmekle birlikte 

hiper düzlemin normalini oluşturur. Eğimi ise Denklem 5 ve 6 da   ile 

gösterilmektedir (Kavzoğlu & Çölkesen, 2010; Osuna, 1998).  

Şekil 3(b)’de yeşil ile gösterilen optimum hiper düzlemin 

hesaplanabilmesi için yine aynı şekilde kırmızı ile gösterilen destek 

vektörlerin hesaplanması gerekmektedir. Burada destek vektörleri Denklem 7 

ile ifade edilir ve dikkatli incelenirse Denklem 5 ve 6 ‘da türetildiği görülür. 
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ġekil 3: Destek vektör makinaları 

 

Hiper düzlemin optimum seviyeye getirilebilmesi için destek 

vektörleri ile arasındaki mesafenin maksimum olması gerekir. Bunun içinde   

nin minumum olması gerekir. İki destek vektörü arasındaki mesafenin bir 

uzunluk olması nedeniyle ve uzunluklarında negatif değer alamayacak 

olmasından dolayı   değeri ‖ ‖ olarak tercih edilir. Bu durumda da sınırlı 

optimizasyon probleminin çözülmesi gerekir ve bunun için ilk olarak 

Denklem 8 oluşturulur. 

 

   [
 

 
‖ ‖ ]                                                                                                    

Optimizasyon probleminin bağlı sınırları ise aşağıdaki gibi oluşturulur. 
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Bu sınırlamalar doğrultusunda Lagrange denklemleri ile çözüme 

ulaşmak için Denklem 10 oluşturulur. 

 

         
 

 
‖ ‖  ∑             

 

   

   ∑  

 

   

                         

Sonuç olarak Denklem 10 düzenlenerek iki sınıflı bir problem için 

karar fonksiyonu olarak Denklem 11 elde edilir (Osuna, 1998). 

 

         (∑             

 

   

)                                                          

 

Doğrusal Olarak Ayrılabilen Verilerde DVM Kullanımı 

Doğal yaşamın gereği günümüzde kullandığımız birçok veri Şekil 

4(a)’da görüldüğü gibi doğrusal olarak birbirinden ayrılamamaktadır. Bu 

nedenle Şekil 4(b)’de gösterildiği üzere pozitif bir yapay değişkenin     

tanımlanması ile bu sorunun çözülmesi amaçlanır. Destek vektörleri 

arasındaki mesafenin en büyük ve hatalı sınıflandırmanın en az yapılabilmesi 

için de bir denge değişkeni kullanılmaktadır. Bu denge için kullanılan 

değişkene C denilirse, bu değişken pozitif olmalı ve           arasındaki 

herhangi bir değeri alabilmelidir (Cortes & Vapnik, 1995; Kavzoğlu & 

Çölkesen, 2010).  

Doğrusal olarak ayrılamayan veriler, yukarıda belirtilen C ve   

parametreleri kullanılarak sınıflandırılmaya çalışılmaktadır. Bu parametreler 

ile optimizasyon probleminin son hali Denklem 12’de ifade edilmektedir. 

 

   [
‖ ‖ 

 
   ∑  

 

   

]                                                                                   
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ġekil 4: Destek vektör makinaları 

Şekil 4(c)’de girdi uzayında gösterildiği üzere, birçok uygulamada 

veriler x, y düzleminde birbirinden ayrılamamaktadır. Bu nedenle veriler iki 

boyutlu uzaydan, daha yüksek boyutlu bir uzaya aktarılarak sınıflandırma 

yapılmaktadır. Bu noktada verileri daha yüksek boyuta aktarmaya yarayan 

fonksiyonlara çekirdek fonksiyonu denilir ve   ile gösterilir. Bu bağlamdan 

yola çıkılarak optimizasyon problemimizdeki sınırlamalardan biri olan 

          olmak üzere        şartı ile Denklem 13 oluşturulmaktadır. 

 

                                                                                          

Denklem 13’te   ile ifade edilen çekirdek fonksiyonun literatürde 

birçok farklı türü bulunmaktadır. Bu çekirdek fonksiyonlarındaki parametreler 

kullanıcı tarafından girilen parametrelerdir. Bunlardan bazıları Denklem 14-

17 arasında sunulmuştur. 

 

       (       )
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(       )

 

√(       )
 
(       )

 
                                                

Denklem 14’te ki çekirdek fonksiyonu Polinom, Denklem 15’deki 

çekirdek fonksiyonuna ise Normalleştirilmiş Polinom çekirdek olarak ifade 

edilmektedir. Her iki denklemdeki   ifadesi polinomun derecesini 

göstermektedir (Kavzoğlu & Çölkesen, 2010). 

 

          ‖      ‖
 
                                                                                

Denklem 16’daki çekirdek fonksiyonu Radyal Tabanlı çekirdek 

fonksiyonu olarak ifade edilmektedir. Burada kullanılan   simgesi çekirdek 

boyutunu ifade etmektedir (Üstün et al., 2006). 

       
 

[
 
 
 
 

  

(

 
  √‖   ‖ √        

 

)

 

 

]
 
 
 
 
                                

Denklem 17’deki çekirdek fonksiyonu Pearson çekirdek fonksiyonu 

olarak ifade edilmektedir. Denklem 17 de kullanılan   ve   ifadeleri sırası ile 

fonksiyonun tepe noktasının yarı genişliğini ve kuyruk faktörünü temsil eder 

(Zhang & Ge, 2013). 

 

 (     )  ∑   (  (  
    

 )
 
)
 

 

   

                                                  

Denklem 18’de Anova çekirdek fonksiyonu sunulmuştur. Bu çekirdek 

fonksiyonu Denklem 16’da sunulan Radyal Tabanlı çekirdeğin farklı bir 

türevidir. Çok boyutlu regresyon problemlerinde iyi sonuçlar verdiği 

bilinmektedir (Güldoğan, 2017). 

 

 (     )  
    ( ‖     ‖)

‖     ‖
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Denklem 19’da Bessel çekirdek fonksiyonu sunulmuştur. Denklem 

19’da kullanılan J simgesi birinci türden bessel değerini ifade etmektedir  

(Güldoğan, 2017). 

Buraya kadarki bölümden de anlaşılacağı üzere, doğrusal olarak 

ayrılamayan iki sınıflı bir problem, çekirdek fonksiyonu kullanarak 

çözülebilir. Bu durumda da Denklem 20 türetilebilir (Osuna, 1998). 

 

         (∑                

 

 

)                                           

 

Çok Sınıflı DVM Kullanımı 

Literatürde DVM’ler ile ilgili sunulan bilgiler genellikle +1 ve -1 den 

oluşan iki sınıf temel alınarak sunulmaktadır. Halbuki birçok uygulamada 

sınıf sayısı ikiden fazla olmaktadır. DVM’lerde sınıf sayısının ikiden fazla 

olduğu durumlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş iki temel yöntem 

bulunmaktadır. Bunlar bire bir ve biri diğerine karşı yöntemleridir. 

Bire Bir Yöntemi 

Bu yöntemde temel fikir, bir veri ile diğer tüm verilerin sınıflarını çift 

çift kıyaslamaktır. Bunun için ilk olarak bir veri alınır ve X. sınıfta mı yoksa 

X+1. sınıfta mı diye tüm çiftler tek teker kontrol edilir. Bu işlem Şekil 5’de 

gösterildiği gibi gerçekleştirilmektedir ve matematiksel olarak (
 
 
)  şeklinde 

formüle edilmektedir. 

 

 

ġekil 5: Çoklu sınıflarda birebir yöntemi 
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Biri Diğerlerine KarĢı Yöntemi 

Bu yöntemde, ilk olarak bir veri alınır ve bir sınıfa dahil edilir. 

Sonraki adımda arta kalan tüm sınıflarda tek bir sınıf gibi kabul edilir ve 

diğerlerine karşı tek tek kıyaslama yapılır. Bu durum Şekil 6’da gösterilmiş 

olup, matematiksel ifadesi de Denklem 21’de sunulmuştur. 

 

 

ġekil 6: Çoklu sınıflarda biri diğerine karşı yöntemi 

 

  
   

                                                                                                   

Ele alınan bir veri bir sınıfta ve geri kalan diğerleri bir bütün olarak 

diğer sınıf olarak farz edilip tek tek kıyaslama yapıldığı için toplamda x adet 

DVM oluşur. Bu kıyaslama işleminin her biri için   ve    vektörleri 

hesaplanır. x adet sınıf olduğu için, x kere karşılaştırma işlemi yapılır ve en 

yüksek    kaçıncı DVM’den elde edilirse, veri o sınıfa dahil edilir.   

 

UYGULAMA 

Gerçekleştirilen uygulama Matlab ortamında İ7 -4702MQ – 220 GHZ 

işlemci ve 16 GB ram e sahip bir bilgisayar üzerinde geliştirilmiştir. 

Uygulamada kullanılan veri seti üzerinde, ilk olarak Şekil 7’de gösterildiği 

üzere veri düzenleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada Tablo 1’de de 

sunulan beş farklı gaz konstrasyonu kullanılmıştır. QCM sensörünün 

üzerindeki her iki kanaldan da bu gaz konsatrasyonunun ölçüm sonuçları ayrı 

ayrı değerlendirilmiştir. Bu durumda hava gaz oranları ve QCM sensörünün 

algılayıcı kanalları birlikte değerlendirildiğinde 10 adet giriş verisi 

bulunmaktadır. Bunun ile birlikte çalışmada QCM3, QCM6, QCM7, QCM10 

ve QCM12 olmak üzere beş farklı QCM sensöründen elde edilen veriler 

kullanılmıştır. Bu sensörlere sırasıyla 1-5 arası etiket verilmiş ve diğer 10 giriş 

verisi ile birlikte değerlendirilerek 11 adet giriş verisi oluşturulmuştur. Bu 
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aşamada her QCM sensöründen 25 adet ölçüm bilgisi alındığı için oluşturulan 

veri setinde toplam 125 satır bulunmaktadır. Hazırlanan veri setinde çıkış 

bilgisi olarak, sadece 5 farklı alkol tür bilgisi bulunmaktadır. Bu alkol türleri 

ve verilen sınıf etiketleri Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2: Veri setinde kullanılan alkol türleri ve verilen sınıf etiketleri(Adak et al., 

2020) 

Alkol adı ÇıkıĢ sınıf etiketi 

1-Octanol 1 

1-Propanol 2 

2-Butanol 3 

2-propanol 4 

1-isobutanol 5 

 

Şekil 7’de görüleceği üzere akış diyagramının 2. adımı veri ön işleme 

adımıdır. Kullanılan veri setindeki değerlerin büyük çoğunluğu negatif 

değerlerden oluşmaktadır. Aynı zamanda bu verilerin minimum ve maksimum 

değerleri arasındaki fark yüksektir. Bu nedenle giriş verileri 0-1 aralığında 

normalize edilmiştir. 
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ġekil 7: Sistemin genel akış diyagramı 

Akış diyagramının 3. adımında KNN için kullanılacak uzaklık 

fonksiyonları ve K değerleri belirlenmiştir. Benzer şekilde DVM içinde 

kullanılacak çekirdek fonksiyonu ve bunun parametre değerleri belirlenmiştir. 

Çalışmada kullanılan KNN ve DVM modelleri için altı farklı alt 

model uygulanmıştır. Uygulanan bu algoritmalarının isimleri ve özellikleri 

Tablo 3 ve 4’ de detaylı olarak sunulmuştur. Akış diyagramının 4. Adımında 

veriler K=5 değerine göre eğitim ve test verileri olarak iki gruba ayrılmıştır. 

Sonrasında da bu eğitim verileri ile sistem eğitilmiştir. Test verileri ile de 

sistemin başarısı ölçülmüştür. 
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Tablo 3: KNN Algoritmaları 

KNN 

sınıflandırıcı 

adı 

Modelin Özelliği 

Fine KNN 

 

Sınıflar arasında ince ayrıntılı ayrımlar vardır. Komşu sayısı 1 

olarak ayarlanmıştır. Öklid uzaklık formülü kullanılmıştır. 

Medium KNN 

 

Sınıflar arasında orta düzeyde ayrımlar vardır. Öklid uzaklık 

formülü kullanılmıştır. Komşu sayısı 10 olarak belirlenmiştir. 

Coarse KNN 

 

Sınıflar arasında kaba ayrımlar bulunmaktadır. Öklid uzaklık 

formülü kullanılmıştır. Komşu sayısı 100 olarak ayarlanmıştır. 

Cosine KNN 

 

Bir kosinüs uzaklık metriği kullanarak sınıflar arasında orta 

dereceli ayrımlar ölçülmüştür. Komşu sayısı 10 olarak 

belirlenmiştir. 

Cubic KNN 

 

Kübik mesafe metriği kullanarak sınıflar arasında orta dereceli 

ayrımlar ölçülmüştür. Komşu sayısı 10 olarak ayarlanmıştır 

Weighted KNN 

 

Bir mesafe ağırlığı kullanarak sınıflar arasında orta düzeyde 

ayrımlar vardır. Komşu sayısı 10 olarak belirlenmiştir. 

 

Tablo 4: DVM Algoritmaları 

DVM sınıflandırıcı 

adı 
Modelin Özelliği 

Linear DVM 

 

Sınıflar arasında basit ayrımlar yapar. Uygulamada birebir 

yöntemi kullanılmıştır. 

Quadratic DVM 

 

Modelin esnekliği orta düzeydir. Quadratic çekirdek 

fonksiyonu kullanılmıştır. Uygulamada birebir yöntemi 

kullanılmıştır.  

Cubic DVM 

 

Modelin esnekliği orta düzeydir. Uygulamada Cubic 

çekirdek fonksiyonu kullanılmıştır. 

Fine Gaussian 

DVM 

 

Çekirdek ölçeği ile modelin yüksekliği arttırılıp 

azaltılabilir. Çekirdek ölçeği karekök(p)/4 olarak 

ayarlandığında sınıflar asında ince ayrımlar da yapılabilir. 
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Medium Gaussian 

DVM 

Çekirdek ölçeği karekök(p) olarak ayarlanmıştır. Bu 

nedenle orta düzey ayrımlar yapabilir. 

Coarse Gaussian 

DVM 

Çekirdek ölçeği karekök(p)/4 olarak ayarlandığında 

sınıflar arasında kaba bir ayrım yapabilir. Fine, Medium ve 

Coarsa Gaussian sınıflandırıcılarında kullanılan P, tahmin 

edicilerin sayısını ifade etmektedir. 

 

Sistem BaĢarısının Ölçümü  

KNN ve DVM algoritmalarının sınıflandırma başarısını ölçmek için 

ilk olarak karşılaştırma matrisleri oluşturulmuştur. Bu matrislerden doğruluk, 

hassasiyet, geri çağırma ve F1 skor değerleri hesaplanmıştır. Bu 

hesaplamalarda kullanılan denklemler aşağıda sırasıyla sunulmuştur (Sedat 

Metlek & Kılınç, 2020).  

Doğruluk oranı, doğru olan tahmin sayısının, toplam tahmin sayısına 

oranı olarak ifade edilmektedir. 

 

               
     

             
                                           

Hassasiyet ifadesi iki farklı sınıftan oluşan veriler üzerinden 

açıklanırsa, ilk sınıftaki verilerden doğru tahmin edilenlerinin toplam tahmin 

sayısına oranı denilebilir. Bu durum Denklem 22’de kısaca formülize 

edilmiştir. 

 

                        
  

       
                                                    

Geri Çağırma, yine iki farklı sınıftan oluşan veriler üzerinden 

açıklanırsa, ilk sınıftaki verilerin ne kadar başarılı tahmin edildiğini ifade 

etmektedir. Bu durum Denklem 23’te gösterilmiştir. 

                          
  

       
                                             

F1 Skoru test edilen verilerin doğruluğunun ölçülmesinde kullanılan 

yöntemlerden birisidir. Kısaca ifade etmek gerekirse geri çağırma ve 

hassasiyet değerlerinin harmonik ortalamasıdır. Özellikle F1 Skorunda normal 

ortalama yerine harmonik ortalamanın kullanılması sonucunda, veriler 
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içerisindeki uç durumlar elimine edilebilmektedir. F1 Skorunu hesaplamak 

için kullanılan formülde Denklem 23’te sunulmuştur. 

 

          
                         

                        
                                        

Denklem 21-24 arasında kullanılan TP (True Positive) değeri sistemin 

doğru bulduğu ve gerçek durumda da doğru olduğu durumu ifade etmektedir. 

FP (False Positive) ifadesi sistemin doğru bulduğu fakat gerçekte yanlış olan 

durumu ifade etmektedir. FN (False Negative) sistemin yanlış bulduğu ve 

gerçekte de doğru olan durumu ifade etmektedir. TN (True Negative) sistemin 

yanlış bulduğu ve gerçekte yanlış olan durumu ifade etmektedir. 

SONUÇLAR 

Çalışmada Tablo 3’te sunulan her KNN modeli için elde edilen 

karmaşıklık matrisi detaylı olarak Tablo 5’de sunulmuştur. Tablo 5’te Fine 

KNN, Medium KNN, Coarse KNN, Cosine KNN, Cubic KNN ve Weighted 

KNN sırasıyla mavi, turuncu, bordo, beyaz, yeşil ve pembe renkler ile ifade 

edilmektedir. Tablo 5’te sunulan karmaşıklık matrisinden, Tablo 6’da sunulan 

hassasiyet, geri çağırma ve F1 Skor değerleri de hesaplanmıştır. 

Çalışmada uygulanan bir diğer yöntem olan DVM için Tablo 4’te 

sunulan özellikler kullanılmıştır. Bu özelliklerin kullanılması ile elde edilen 

karmaşıklık matrisi Tablo 7’de sunulmuştur. Tablo 7’de ki Linear DVM, 

Quadratic DVM, Cubic DVM, Fine Gaussian DVM, Medium Gaussian DVM, 

Coarse Gaussian DVM sırasıyla mavi, turuncu, bordo, beyaz, yeşil ve pembe 

renkler ile ifade edilmektedir. 

Tablo 7’deki karmaşıklık matrisinden elde edilen değerler 

kullanılarak hassasiyet, geri çağırma ve F1 Skor değerleri hesaplanmıştır. Bu 

değerlerde ayrıntılı olarak Tablo 8’de sunulmuştur. 
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Tablo 5: KNN algoritması için elde edilen karmaşıklık matrisi 

 

G
er

çe
k

 

1 

25 25         

25 25         

25 25         

2 

  25 8  8  4  5 

25   9  9  4  3 

  7 25 9  4  5  

3 

   13 25 6  4  2 

25   14  5  4  2 

  13  6 25 4  2  

4 

 1  3  5 25 16   

25 5  5  2  10  3 

1  5  4  14 25 1  

5 

   17  5   25 3 

25   11  9  2  3 

  17  5    3 25 

 1 2 3 4 5 

Tahmin 
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Tablo 6: KNN karmaşıklık matrisinden elde edilen sonuçlar 

 Sınıflar 

1 2 3 4 5 

Fine KNN Hassasiyet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Geri 

Çağırma 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

F1 Skor 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Medium 

KNN 

Hassasiyet 100.0% 32.0% 24.0% 64.0% 12.0% 

Geri 

Çağırma 

96.2% 19.5% 25.0% 66.7% 30.0% 

F1 Skor 98.06% 24.23% 24.48% 65.32% 17.14% 

Coarse 

KNN 

Hassasiyet 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Geri 

Çağırma 

20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

F1 Skor 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Cosine 

KNN 

Hassasiyet 100.0% 36.0% 20.0% 40.0% 12.0% 

Geri 

Çağırma 

83.0% 23.10% 20.0% 50.0% 27.30% 

F1 Skor 90.71% 28.14% 20.0% 44.4% 16.61% 

Cubic KNN Hassasiyet 100.0% 28.0% 24.0% 56.0% 12.0% 

Geri 

Çağırma 

96.2% 16.7% 25.0% 63.6% 27.3% 

F1 Skor 98.06% 20.92% 24.48% 59.55% 16.67% 

Weighted 

KNN 

Hassasiyet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Geri 

Çağırma 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

F1 Skor 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tablo 7: DVM algoritması için elde edilen karmaşıklık matrisi 

 

G
er

çe
k

 

1 

24 24       1 1 

24 25     1    

23 24     1 1 1  

2 

  5 20 4 4 14  2 1 

  25 25       

  9 6 5 5 5 11 6 3 

3 

  4 1 12 15 9 7  2 

    24 25   1  

  10 5 10 8 4 10 1 2 

4 

  2 2 4 2 19 21   

      25 25   

 5 5 6  14 20    

5 

      1  24 25 

        25 25 

  7 3  5 1 10 17 7 

 1 2 3 4 5 

Tahmin 

 

 

 

 



MÜHENDİSLİKTE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI | 64 

 

 

Tablo 8: DVM karmaşıklık matrisinden elde edilen sonuçlar 

 Sınıflar 

1 2 3 4 5 

Linear 

DVM 

 

Hassasiyet 96.0 

% 

20.0 

% 

48.0 

% 

76.0 

% 

96.0 

% 

Geri 

Çağırma 

100.0% 45.5 

% 

60.0 

% 

44.2 

% 

88.9 

% 

F1 Skor 97.95% 27.78% 53.33% 55.89% 92.31% 

Quadratic 

DVM 

 

Hassasiyet 96.0 

% 

80.0 

% 

60.0 

% 

84.0 

% 

100.0% 

Geri 

Çağırma 

100.0% 87.0 

% 

71.4 

% 

75.0 

% 

86.2 

% 

F1 Skor 97.95% 83.35% 65.20% 79.24% 92.58% 

Cubic DVM 

 

Hassasiyet 96.0 

% 

100.0 

% 

96.0 

% 

100.0 

% 

100.0 

% 

Geri 

Çağırma 

100.0 

% 

100.0 

% 

100.0 

% 

96.2 

% 

96.2 

% 

F1 Skor 97.95% 100.0% 97.95% 98.06% 98.06% 

Fine 

Gaussian 

DVM 

 

Hassasiyet 100.% 100.% 100.% 100.% 100.% 

Geri 

Çağırma 

100.% 100.% 100.% 100.% 100.% 

F1 Skor 100.% 100.% 100.% 100.% 100.% 

Medium 

Gaussian 

DVM 

Hassasiyet 92.0 

% 

36.0 

% 

40.0 

% 

80.0 

% 

68.0 

% 

Geri 

Çağırma 

100.0 

% 

29.0 

% 

66.7 

% 

64.5 

% 

68.0 

% 

F1 Skor 95.83% 32.12% 50.00% 71.41% 68.0 

% 

Coarse 

Gaussian 

DVM 

 

Hassasiyet 96.0 

% 

24.0 

% 

32.0 

% 

56.0 

% 

28.0 

% 

Geri 

Çağırma 

82.8 

% 

30.0 

% 

44.4 

% 

30.4 

% 

58.3 

% 

F1 Skor 88.91% 26.66% 37.19% 39.40% 37.83% 

 

TARTIġMA 

Gerçekleştirilen çalışmanın ana amacı, 5 farklı türdeki sensörden elde 

edilen alkol verisinin, altı farklı KNN ve altı farklı DVM ile 

sınıflandırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan sistemden elde edilen 

karmaşıklık matrisleri, hassasiyet, geri çağırma ve F1 Skor değerleri Tablo 5-

8 arasında detaylı olarak sunulmuştur. Bunlara ek olarak elde edilen genel 

doğruluk değerleri de Tablo 9’ da sunulmuştur. 
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Tablo 9: Doğruluk oranları 

# KNN sınıflandırıcı 

adı 

Doğruluk 

Oranı 

# DVM 

sınıflandırıcı adı 

Doğruluk 

Oranı 

1 Fine KNN 100 7 Linear DVM 67.2 

2 Medium KNN 46.4 8 Quadratic DVM 84 

3 Coarse KNN 20.0 9 Cubic DVM 98.4 

4 Cosine KNN 41.6 10 Fine Gaussian 

DVM 

100 

5 Cubic KNN 44.0 11 Medium Gaussian 

DVM 

63.2 

6 Weighted KNN 100 12 Coarse Gaussian 

DVM 

47.2 

 

Çalışmada kullanılan veriler K-5 çaprazlama ile eğitim ve test olarak 

iki gruba ayrıldığında Fine KNN, Weighted KNN ve Fine Gaussioan DVM’de 

%100 doğruluk oranlarını yakalanabilmektedir. 

Çalışmada uygulanan algoritmalar, birçok makine ve özellikle derin 

öğrenme yöntemlerine göre daha basit yapıda olması nedeni ile elektronik 

devrelerde de kullanılabilir niteliktedir. Bu nedenle QCM sensörüle birlikte 

yapılacak bir gömülü sistem tasarımında, çalışmada test edilen ve iyi sonuçlar 

veren KNN ve DVM algoritmaları kullanılabilecek niteliktedir.  
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GİRİŞ 

Her tesis veya hizmet için gereken en temel unsur olan siber 

güvenliğin, bilgi güvenliği, ağ güvenliği, operasyonel güvenlik, uygulama 

güvenliği, Nesnelerin İnterneti (IoT) güvenliği, bulut bilişim güvenliği ve 

altyapı güvenliği gibi pek çok uygulama alanı mevcuttur. Günümüzün dijital 

çağı, kurumların ve kişilerin sahip olduğu elektronik verilerin siber saldırılara 

karşı korunmasını zorunlu kılmıştır. Siber saldırıların gerçekleştirilme hızı ve 

oranları ise güvenlik uzmanlarının her yeni siber saldırı türünü değerlendirip 

bunlarla mücadele etmesini imkânsız hale getirmiştir (Akhtar ve Feng, 2021).  

İnsan faktörünün siber güvenliği etkileyen en kritik faktörlerden biri 

olduğu bilinmekle (Al-Alawi vd., 2021) birlikte, Nisan 2020'den Temmuz 

2021'e kadar olan raporlama dönemini kapsayan Avrupa Birliği Siber 

Güvenlik Ajansı'nın (ENISA), siber güvenlik tehdidi ortamının durumuna 

ilişkin yayınladığı yıllık rapora göre en önemli 5 tehdit: Ransomware, 

Malware, Kripto Hırsızlığı, e-posta ile ilgili tehditler ve verilere yönelik 

tehditlerdir (Şekil 1) (“ENISA”, 2021).  

 

 

Şekil 1: ENISA’nın yıllık raporuna göre en önemli 5 siber güvenlik tehdidi 

(“ENISA”, 2021) 

 

Bu çalışmanın temel motivasyonu, son beş yıldaki siber güvenlikte 

YZ’nın potansiyel uygulamaları ile ilgili 28 yayını sistematik olarak gözden 

geçirerek, incelenen çalışmalara genel bir bakış açısı sağlamak, mevcut 
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güvenlik açıklarına, bu açıkları azaltmak için gerekli olan uygun çözüm 

önerilerine, kullanılan yöntemlere ve veri setlerine odaklanarak siber 

güvenlikte YZ kullanımına dair en son çalışmaları ve gelecek araştırma 

eğilimlerini sunmaktır. Bu motivasyona dayanarak çalışmanın yanıtladığı 

araştırma soruları şu şekildedir: 

Araştırma Soruları: 

• S-1 Siber güvenlik hizmetlerinde YZ uygulamalarının 

mevcut durumu nedir? 

• S-2 En çok hangi konularda araştırmalar yapılmıştır? 

• S-3 Araştırmalarda ne tür veriler kullanılmıştır? 

• S-4 Gelecek araştırma eğilimleri nelerdir? 
 

1. YÖNTEM 

Bu araştırma sistematik alan yazın yöntemi PRISMA (Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) (Moher, vd., 

2009) ilkelerine göre yapılandırılmıştır. Makalelere Web of Science Core 

Collection veri tabanının elektronik olarak taranmasıyla ulaşılmıştır. 

Çalışmaların belirlenmesinde “cyber security AND artificial intelligence*; 

cyber security AND machine learning*; cyber security AND deep learning*” 

arama kriterleri kullanılarak dâhil etme/ hariç tutma kriterlerine göre 

incelenecek araştırmaların seçimi gerçekleştirilmiştir (Tablo 1). Sistematik 

alan yazın incelemesi kapsamına alınacak araştırmaların belirlenmesi 

sürecinde Şekil 2’de verilen akış şeması takip edilmiştir. 
 

Tablo 1: Dâhil etme/hariç tutma kriterleri 

Dâhil etme kriterleri Hariç tutma kriterleri 

2017-2021 yılları arasında yayınlanmış 

olma 
*HTK1: Literatür taraması, kuramsal 

çalışmalar 
*HTK2: Anahtar kelimelerle 

örtüşmeyen, konu ile ilgisiz çalışmalar 

İngilizce dilinde yazılmış olma 

Doküman tipi makale olan çalışmalar 

* HTK1 : Hariç tutma kriteri 1, HTK2 : Hariç tutma kriteri 2. 
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Şekil 2: Araştırmaların belirlenmesi sürecinde PRISMA akış şeması 

 

2. SİBER GÜVENLİK ALANINDA YAPAY ZEKÂ 

UYGULAMALARI 

YZ ve siber uzayın hızlı gelişimi ve bu iki disiplinin entegrasyonu ile 

giderek daha fazla uygulama senaryosu geliştirilmektedir (Li, 2018). Siber 

güvenlik topluluğu, sürekli gelişen tehditlerle mücadele etmek için bu çok 

çeşitli uygulama senaryolarından yararlanmaktadır (Kuppa ve Le-Khac, 

2020). Makine öğrenimi (Machine Learning, ML) teknikleri, siber güvenliğin 

sayısız uygulamasında hayati bir rol oynamaktadır (Shaukat vd., 2020). Siber 

güvenlikteki en büyük zorluklardan biri, otomatik ve etkili bir siber tehdit 

algılama tekniğinin sağlanmasıdır (Lee vd., 2019). Dijital sensör verilerinin 

kullanımı ile akıllı asistanların geliştirilmesi (Vähäkainu ve Lehto, 2019), 

derin öğrenme (Deep Learning, DL) gibi YZ teknolojileri kullanılarak, kötü 

amaçlı yazılım ve URL'lerin tespiti ve sınıflandırılması, finansal 

dolandırıcılık, trafik analizi, spam ve kimlik avı tespiti, izinsiz giriş tespiti ve 

tehdit istihbarat algılaması gibi akıllı modeller oluşturmak üzere siber 

güvenliğe dair çeşitli uygulama alanları mevcuttur (Li, 2018; Shaukat vd., 

2020; Vinayakumar vd., 2019). Bütün bu uygulama alanları göz önüne 

alındığında YZ tabanlı teknikler hem daha iyi siber savunma araçları 

sağlarken hem de düşmanların saldırı yöntemlerini geliştirmelerine yardımcı 

olmaktadır (Truong vd., 2020). 
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3. İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

Son yıllarda, yapay zekâ teknolojileri siber güvenlik ve kötü amaçlı 

yazılım savunmasında birçok başarıya imza atmıştır (Gao vd., 2022). Patil 

vd., (2021) kötü amaçlı yazılım tespiti için farklı sınıflandırma modelleri 

uygulamışlardır. Önerdikleri modellerin sağlamlığını, çekişmeli eğitim 

yoluyla iyileştirmişlerdir ve sonuçta daha iyi saldırı direnci gözlemlemişlerdir. 

Li vd., (2021) MIT Lincoln Laboratuvarı tarafından düzenlenen ve AAAI-19 

siber güvenlik için yapay zekâ çalıştayı (AICS'2019) ile ilgili kötü amaçlı 

yazılım sınıflandırma meydan okumasına bir yanıt olarak, derin sinir ağlarının 

sağlamlığını artırmak için altı yol gösterici ilke önermişlerdir. Drebin Android 

kötü amaçlı yazılım veri kümesiyle yapılan deneyler, saldırganın savunma 

hakkında bazı bilgileri ve hedefin saldırı hakkında bazı bilgileri bildiği gri 

kutu saldırılarına karşı önerilen modelin (ortalama olarak) %98,49 doğruluk 

oranı elde ettiğini ve saldırganın savunma hakkında her şeyi bildiği ve hedefin 

saldırı hakkında bazı bilgileri bildiği beyaz kutu saldırılarına karşı ise 

(ortalama olarak) %89.14 doğruluk oranı elde ettiğini belirtmişlerdir. Bir 

diğer çalışmada araştırmacılar, mobil işletim sistemi pazarında en çok satan 

işletim sistemi olan Android tabanlı sistemler için kötü amaçlı yazılım tespiti 

ve sınıflandırması ile ilgili bir yaklaşım önermişlerdir. Deneysel sonuçlar, 

statik katmanlarda ikili sınıflandırma için uzun kısa süreli bellek modelinin 

(long short-term memory, LSTM) ve dinamik katmanlarda kategori ve aile 

sınıflandırması için topluluk makine öğrenimi (ensemble machine learning, 

EML) yönteminin son teknoloji tekniklerden daha iyi olduğunu 

göstermişlerdir (Rasool vd., 2021). Kötü amaçlı yazılım tespiti için derin sinir 

ağı (Deep Neural Network, DNN) modelinden kurallar çıkaran bir derin 

öğrenme uzman sistemi (Deep embedded neural network expert system, 

DeNNeS) önerdikleri çalışmalarında (Mahdavifar ve Ghorbani, 2020), 

önerdikleri modelin,  decision tree (DT), support vector machine (SVM), k-

nearest neighbor (KNN) ve Gaussian naive Bayes modelleri arasında en 

yüksek doğruluk oranına sahip yöntem olan random forest (RF)'tan daha iyi 

performans gösterdiğini belirtmişlerdir. Zhu vd., (2020) kötü amaçlı yazılım 

tespiti için DL tabanlı yaklaşımların, genellikle eğitim setindeki etiketli büyük 

miktarda örnekle eğitildiğini ve bu nedenle yeni kötü amaçlı yazılımları 

(örneğin sıfır gün saldırısı gibi) tespit etme yeteneklerinin sınırlı olduğunu 

dolayısıyla bu sorunu ele almak için yüksek algılama doğruluğu sağlarken 

aynı zamanda daha az örnekle çalışabilen bir model Siyam Sinir Ağı (Siamese 

Neural Network, SNN) yöntemini önermişlerdir. Araştırmacılar 

yaklaşımlarında, kötü amaçlı yazılım ikili kodunu kötü amaçlı yazılım 
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görüntülerine dönüştürerek ve ardından DL yaklaşımı kullanarak bir 

sınıflandırma görevi yürüterek kötü amaçlı yazılım algılamayı bir 

görselleştirme görevi olarak ele almışlardır. Önerilen modeli beslemek için, 

kötü amaçlı yazılımın ikili kodunu uygun bir giriş biçimine 

dönüştürmüşlerdir. Elde edilen deneysel sonuçlara göre önerilen model 

mevcut benzer yöntemlerden daha iyi performans göstermiştir. Vinayakumar 

vd. (2019a), kamuya açık veri seti NSL-KDD ile ağ saldırı tespiti için çeşitli 

klasik ML algoritmalarını ve DL mimarilerini değerlendirdikleri 

çalışmalarında, önerdikleri yöntemin hem ikili hem de çok sınıflı 

sınıflandırmada kullanılan klasik ML algoritmalarından daha iyi performans 

gösterdiğini belirtmişlerdir. Başka bir çalışmada Vinayakumar vd., (2019b) 

araştırmacılar kötü amaçlı yazılım tespiti için statik analiz, dinamik analiz ve 

görüntü işleme tekniklerine dayalı klasik ML algoritmalarını ve DL 

mimarilerini değerlendirerek, sıfırıncı gün kötü amaçlı yazılımlarını (zero-day 

malwares) algılamak ve sınıflandırmak için ScaleMalNet adlı ölçeklenebilir 

bir model tasarlamışlardır. Araştırmacılar kötü amaçlı yazılım analizi için iki 

aşamalı bir süreç izlemişlerdir. İlk aşamada, kötü amaçlı yazılım 

sınıflandırması için hibrit bir statik ve dinamik analiz uygulamışlardır. İkinci 

aşamada, kötü amaçlı yazılımlar, görüntü işleme yaklaşımları kullanılarak 

karşılık gelen kötü amaçlı yazılım kategorilerinde gruplandırılmıştır. Elde 

edilen deneysel sonuçlara göre, hem kamuya açık karşılaştırma veri 

kümelerinde hem de özel olarak toplanan veri kümelerinde denenen 

modellerin ve çeşitli deneysel analizlerin, DL tabanlı metodolojilerin klasik 

ML algoritmalarından daha iyi performans gösterdiğini ortaya koymuştur. 

İncelenen çalışmalardan bir kısmı saldırı tespit sistemi (Intrusion 

detection system, IDS) ile ilgilidir. Haider vd., (2021) gerçek zamanlı 

Sequential Deep Extreme Learning Machine Cybersecurity Intrusion 

Detection System (RTS-DELM-CSIDS) güvenlik modeline dayalı bir saldırı 

tespit modeli önermişlerdir. Deneysel bulgular, RTS-DELM-CSIDS 

modelinin geleneksel algoritmalardan daha iyi performans gösterdiği 

sonucunu vermiştir. Wadiai vd., (2020) kötü amaçlı trafiği tespit etmek ve ağı 

siber saldırılardan korumak için ML yaklaşımına dayalı yeni bir IDS modeli 

sunmuşlardır. Önerdikleri modelin performansını NSL-KDD veri seti 

kullanarak test etmişlerdir. Üç algoritmanın (K-means, AdaBoost (AB) ve 

Multilayer Perceptron (MLP) ) karşılaştırmalı değerlendirmesine dayanan 

deneysel sonuçlar, MLP algoritmasının yüksek bir algılama oranı sağladığını 

ve yanlış alarm oranını azalttığını göstermiştir. Li vd., (2020) endüstriyel 

CPS'lere yönelik siber tehditleri tespit etmek için DeepFed adlı yeni bir federe 
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öğrenme modeli önermişlerdir. Araştırmacılar ilk olarak DL tabanlı bir IDS 

modeli tasarlamışlardır. İkinci olarak, birden fazla endüstriyel CPS'nin toplu 

olarak gizliliğini koruyan kapsamlı bir IDS modeli oluşturmasına izin veren 

federe bir öğrenme modeli geliştirmişlerdir. Gerçek bir endüstriyel CPS veri 

kümesi üzerinde yapılan kapsamlı deneylerden elde edilen sonuçlara göre 

önerilen DeepFed modeli endüstriyel CPS'lere yönelik çeşitli siber tehdit 

türlerini tespit etmede son teknoloji modellere göre üstünlük göstermiştir. Xu 

vd., (2021) ağ anomali algılama görevi için 5 katmanlı bir otomatik kodlayıcı 

(autoencoder, AE) modeli önermişlerdir.  Önerdikleri modeli yaygın olarak 

kullanılan NSL-KDD veri kümesi üzerinde test etmişlerdir. Deneysel 

sonuçlar, önerilen yaklaşımın diğer benzer modellere kıyasla %90,61 

doğruluk ve %92,26 F1 skoru ile iyi bir performans elde ettiğini 

belirtmişlerdir. Lee vd., (2019), siber tehdit algılaması için DL’ye dayalı bir 

algılama yöntemi önerdikleri çalışmalarında, FCNN, CNN ve LSTM dâhil 

olmak üzere farklı yapay sinir ağı yöntemlerinin bir kombinasyonuna dayanan 

bir AI-SIEM sistemi geliştirmişlerdir. Önerilen sistem, gerçek pozitif ve 

yanlış pozitif uyarılar arasında ayrım yapmaya odaklanarak, güvenlik 

analistlerinin siber tehditlere hızla yanıt vermesine yardımcı olmak için 

tasarlanmıştır. Çalışmadaki deneyler, NSL-KDD, CICIDS2017 ve 

araştırmacılar tarafından toplanan iki veri seti kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Deneysel sonuçlar, ilk olarak yaygın olarak bilinen kıyaslama veri kümelerini 

kullanarak diğer yöntemlerle karşılaştırma deneyine dayanarak, önerilen 

modelin ağ saldırı tespiti için öğrenmeye dayalı modellerden biri olarak 

uygulanabileceğini göstermişlerdir. İkinci olarak, iki gerçek veri seti 

kullanılarak yapılan değerlendirmeyle, önerilen modelin doğru 

sınıflandırmalar açısından geleneksel makine öğrenimi yöntemlerinden daha 

iyi performans gösterdiğine dair umut verici sonuçlar elde etmişlerdir. 

Shenfield vd., (2018) derin paket inceleme tabanlı saldırı tespit sistemlerinde 

kullanıma uygun yapay sinir ağları (Artificial Neural Network, ANN) 

kullanarak kötü niyetli ağ trafiğinin tespitine yönelik yeni bir yaklaşım 

sunmuşlardır. Önerilen yapay sinir ağı mimarisi ile %98'lik bir ortalama 

doğruluk oranı elde etmişlerdir.  

İncelenen çalışmaların bir kısmı IoT teknolojisi ile ilgilidir. Al 

Hammadi vd., (2021) anormal EEG sinyallerini sınıflandırmak ve göreve 

uygunluğu değerlendirmek için Açıklanabilir Yapay Zekâ (Explainable 

artificial intelligence, XAI) ve ML algoritmalarını kullanmışlardır. Beş 

elektrotlu bir Emotiv Insight EEG cihazı kullanılarak uygun maliyetli olacak 

şekilde tasarlanan sistem ile farklı duygu durumlarındaki 17 kişiden veri 
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toplanmıştır. Toplanan veriler daha sonra iki boyutlu evrişimli sinir ağı 

(convolutional neural network, 2D CNN), tek boyutlu evrişimli sinir ağı (1D 

CNN), Adaptive boosting, RF ve KNN modellerini eğitmek için 

kullanılmıştır. Elde edilen deneysel sonuçlar önerilen yöntemin sırasıyla %96, 

75, 97, 94 ve %81 sınıflandırma doğruluğunu elde ettiğini göstermiştir. Garg 

vd., (2021) IoT odaklı güvenli bir Mobile Edge Computing (MEC) ortamı 

sağlamak için derin öğrenme ve transfer öğrenme yaklaşımlarını kullanan bir 

SecEdge-Learn Mimarisi önermişlerdir. MEC kümelerinden elde edilen 

bilgiyi depolamak için blok zinciri kullanmışlardır. Moustafa (2021) IoT ve 

IIoT sistemleri ile edge, fog, ve cloud katmanlarından oluşan aygıtları içeren, 

düzenlenmiş bir test ortamı mimarisi tasarlayarak, TON_IoT adı verilen yeni 

veri kümeleri oluşturmuştur. Oluşturulan veri kümelerinin güvenilirliğini 

değerlendirmek için çeşitli ML modelleri (Gradient Boosting Machine 

(GBM), RF, Naive Bayes (NB), ve Deep Neural Network (DNN) kullanarak 

yüksek bir tespit doğruluğu elde etmiştir. Morales-Molina vd., (2021) çoğu 

IoT cihazının altında yatan teknoloji olan düşük güç ve kayıplı ağlar için 

yönlendirme protokolüne (Routing Protocol for Low Power and Lossy 

Networks, RPL) yönelik, nadiren araştırılan bir Clone ID saldırısına 

odaklanmışlardır. Bu nedenle bu tür saldırıların üstesinden gelmek için yapay 

zekâ tabanlı bir model önermişlerdir. Ağ trafiğini yakalayıp etiketledikten 

sonra, değerleri uygun bir sayısal temsile dönüştürmek ve kodlamak için 

kapsamlı bir veri araştırması yapmışlardır. Ardından, yoğun sinir ağını (Dense 

Neural Network) beslemek için özellik seçiciler ve çıkarıcılar olarak iki tip 

otomatik kodlayıcı (Autoencoder) (SAE ve AE) kullanmışlardır. Klon kimlik 

saldırılarını tespit etmek, sınıflandırmak veya kümelemek için ML 

tekniklerini uygulayan mevcut bir çalışma olmamasına rağmen, Sparse Auto 

Encoding (SAE)+DDN mimarisinin, diğer ML ve DL yöntemleriyle 

karşılaştırıldığında %99,65 doğruluk elde ettiğini belirtmişlerdir. Vaccari vd., 

(2020)  IoT ağlarında yaygın olarak benimsenen MQTT protokolüne 

odaklanan, herkese açık ve erişilebilir bir veri seti olan MQTTset'i sundukları 

bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Veri setini doğrulamak için siber güvenlik 

alanında yaygın olarak kullanılan farklı makine öğrenmesi algoritmalarını 

(neural network (NN), RF, NB, DT, GBM ve MLP) kullanarak sonuçları 

karşılaştırmışlardır. Tüm algoritmalar %98'in üzerinde bir doğruluk düzeyi 

elde ederken, F1 puanının her zaman %97'nin üzerinde olduğu tespit 

edilmiştir. 

İncelenen çalışmaların bir kısmı anomali tespiti (Anomaly detection) 

ile ilgilidir. Öğrenmeye dayalı güvenlik modellerinin etkinliği, güvenlik 
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özelliklerine ve verilere bağlı olarak değişebilmektedir. Bu konuyu ele alan 

çalışmasında Sarker (2021), ilişkili özellik seçimi ile ML tabanlı bir siber 

güvenlik modeli (CyberLearning) önermiştir. Önerilen modelde, anomalileri 

tespit etmek için ikili sınıflandırma modelini ve çeşitli siber saldırı türleri için 

çok sınıflı sınıflandırma modelini dikkate almıştır. Nasir vd., (2021) 

kullanıcıların davranışsal analizi yoluyla içeriden tehdit algılama ile ilgili bir 

çalışma gerçekleştirmişlerdir. LSTM-Autoencoder kullandıkları modellerini 

diğer iyi bilinen tekniklerle kıyasladıklarında önerdikleri yaklaşımın nispeten 

iyi doğruluk (%90,60), kesinlik (%97) ve F1 Puanı (%94) ürettiğini 

belirtilmişlerdir. Başka bir araştırmada araştırmacılar DL modelleri ve zaman 

serisi analizi kullanarak ağ davranışlarını değerlendirmişlerdir (Nguyen vd., 

2020). Wickramasinghe vd., (2021) denetimsiz açıklanabilir ML'nin 

CPS'lerde nasıl kullanılabileceğini özetleyen çalışmalarında, önerdikleri 

yöntemin kendi kendine öğrenme sürecinden sorumlu en önemli özellikleri 

belirlediğini göstermişlerdir. Ayrıca, model yeteneklerini ve sınırlamalarını 

mevcut açıklanabilir denetimsiz yöntemlerle karşılaştırarak kullandıkları 

yöntemin (explainable Self-Organizing Maps, SOMs) açıklanabilir denetimsiz 

makine öğrenimi için güçlü bir aday olduğunu belirtmişlerdir. 

İncelenen çalışmalardaki diğer konu başlıkları ise şu şekildedir: Ko 

vd., (2020) DDoS saldırılarının internet kullanıcıları üzerindeki etkilerini en 

aza indirmek amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmalarında, internet servis 

sağlayıcıları (Internet Service Provider, ISP) için dört modülden oluşan 

dinamik bir öğrenme sistemi (dynamic learning system, DLS) önermişlerdir. 

DLS, ağ trafiğini sınıflandırmak için temel öğreniciler olarak tam otomatik 

kodlayıcıyı (Complete Autoencoder, CA) kullanan denetimsiz bir topluluk 

modelidir (unsupervised ensemble model). Dehghani vd., (2020) derin oto 

kodlayıcı (deep auto-encoder, DAE) kullanarak yeni bir false data injection 

saldırı (FDIA) tespiti yaklaşımı önermişlerdir. Önerilen yöntemin etkinliğini 

göstermek için MATLAB/Simulink ortamında AC smart island üzerinde 

simülasyon çalışmaları yapılmıştır. Sakthivel vd., (2022) imalat şirketlerinin 

verilerini güvence altına almak için sistemlerin çeşitli saldırılardan korunduğu 

farklı ML ve DL tekniklerinin önerildiği bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. 

Bununla ilgili olarak, bilgisayar sistemine enjekte edilen farklı anormal 

çevrimiçi ve çevrimdışı siber hizmetleri tespit etmek için NARX-RNN, 

MPSVM, PCA ve hierarchical process tree-based RL (HPRL) tekniklerini 

kullanmışlardır. HPRL'nin, bulut kullanan diğer tekniklerle 

karşılaştırıldığında performansta çok daha iyi sonuçlar verdiğini 

gözlemlemişlerdir. Etkin güvenlik kimlik doğrulama şeması tasarladıkları 
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çalışmalarında (Qiu vd., 2019) YZ destekli Lightweight Physical Layer 

Authentication (LPLA) yönteminin, kablosuz multimedya ağ uygulamalarında 

kimlik doğrulama özelliğini etkin bir şekilde iyileştirdiğini ve iletişim 

gecikmesi sorununu çözdüğünü belirtmişlerdir. (Kuppa ve Le-Khac, 2020), 

gradyan tabanlı açıklanabilir yapay zekâ yöntemlerinin tutarlılık, doğruluk ve 

güvenilirlik özelliklerini analiz etmek için yeni bir kara kutu saldırısı 

önermişlerdir. Elde edilen sonuçların umut verici olduğunu ve güvenli, 

sağlam XAI yöntemlerinin tasarlanmasına yardımcı olabileceğini 

belirtmişlerdir. Pan'ın (2017) çalışması, şifreleme algoritmalarının (Data 

Encryption Standard, DES) ve Advanced Encryption Standard, AES) 

sınıflandırılmasında derin öğrenme algoritmalarının kullanımını 

araştırmaktadır. DL modelleri olarak AlexNet ve GoogleNet kullanılmıştır. 

Karşılaştırılan modellerden GoogleNet'ın daha iyi sonuç verdiği belirtilmiştir. 

Bilgi işlem kaynaklarını fiziksel sistemlere bağlama yetenekleri nedeniyle 

modern altyapımızda kritik bir rol oynayan Siber-Fiziksel Sistemler (Cyber 

Physical System, CPS), performans izleme ve optimizasyon, önleyici bakım 

ve tehdit algılama için tahmine dayalı ML modellerini kullanma fırsatları 

yaratarak büyük miktarda etiketlenmemiş veri üretir. Bununla birlikte, 

karmaşık ML modellerinin "kara kutu" doğası, CPS'ler gibi güvenlik 

açısından kritik sistemlerde kullanıldığında bir dezavantaj oluşturmaktadır. Bu 

dezavantajın üstesinden gelmek ve CPS'lerde ML kullanımını en üst düzeye 

çıkarmak için açıklanabilir denetimsiz ML (Explainable unsupervised 

machine learning) modelleri kullanılmıştır (Wickramasinghe vd., 2021).  

Bu araştırma sistematik alan yazın yöntemi PRISMA (Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) (Moher vd., 

2009) ilkelerine göre yapılandırılmıştır. Makalelere Web of Science Core 

Collection veri tabanının elektronik olarak taranmasıyla ulaşılmıştır. 

Çalışmaların belirlenmesinde “cyber security AND artificial intelligence*; 

cyber security AND machine learning*; cyber security AND deep learning*” 

arama kriterleri kullanılarak dâhil etme/ hariç tutma kriterlerine göre 

incelenecek araştırmaların seçimi gerçekleştirilmiştir. 
 

 

 

 

 

 

 

 



MÜHENDİSLİKTE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI | 80 

 

Tablo 2: YZ yöntemleri kullanılan siber güvenlik çalışmalarının özeti 

Referans Yıl Konu Yöntem Veri seti 

(Patil vd., 

2021) 

202

1 

Kötü amaçlı 

yazılım tespiti 

(Malware 

Detection) 

Çelişkili Makine 

Öğrenimi (Adversarial 

ML) 

 

MaleVis 

veriseti 

(“MaleVis 

Veriseti”, y.y.) 

(Li vd., 2021) 
202

1 

Kötü amaçlı 

yazılım 

sınıflandırması 

(malware 

classification) 

Denoising Auto-

Encoder (DAE ) 

Drebin Android 

kötü amaçlı 

yazılım veri 

kümesi (Arp 

vd., 2014) 

(Rasool vd., 

2021) 

202

1 

Android 

tabanlı 

sistemler için 

kötü amaçlı 

yazılım tespiti 

ve 

sınıflandırılma

sı (Android 

malware 

detection and 

classification) 

LSTM, ensemble 

machine learning (EML) 

CIC-

InvesAndMal2

019 

(Mahdavifar 

ve Ghorbani, 

2020) 

202

0 

Kötü amaçlı 

yazılım tespiti 

(Malware 

Detection) 

Deep embedded neural 

network expert system 

(DeNNeS) 

UCI kimlik avı 

web siteleri veri 

kümesi (UCI 

phishing 

websites 

dataset) ve 

çeşitli 

kaynaklardan 

4000'den fazla 

Android 

APK'sını içeren 

Android kötü 

amaçlı yazılım 

veri kümesi 

(Zhu vd., 

2020) 

202

0 

Kötü amaçlı 

yazılım tespiti 

(Malware 

Detection) 

Siamese neural network 

(SNN) 

Birkaç malware 

örneği 

kullanılmıştır 

(Vinayakumar 

vd., 2019a) 

201

9 

Android kötü 

amaçlı yazılım 

tespiti 

(Android 

malware 

detection) 

1- Deep-ID (LSTM), 

MLP, RNN, GRU, LR, 

NB, KNN, DT, AB, RF, 

2-DeepTrafficNet: AE 

(özellik öğrenimi için), 

CNN, LSTM, CNN-

LSTM (sınıflandırma 

NSL-KDD, 

özel olarak 

toplanan veri 

seti 

(AmritaNet) ve 

UNSW-NB15 
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için) 

Tablo 2’nin devamı 

Referans Yıl Konu Yöntem Veri seti 

(Vinayakumar 

vd., 2019b) 

201

8 

Kötü amaçlı 

yazılım tespiti 

(Malware 

Detection) 

ScaleMalNet, CNN-

LSTM, hibrit framework 

Özel olarak 

toplanan veri 

örnekleriyle 

birlikte, 

kamuya açık 

erişimli 

EMBER 

(Anderson & 

Roth, 2018) 

veri seti 

(Haider vd., 

2021) 

202

1 
IDS 

Deep Extreme Learning 

Machine (DELM) 
NSL-KDD 

(Wadiai vd., 

2020) 

202

1 
IDS 

K-means, AB ve MLP 

(en iyi sonuç) 
NSL-KDD 

(Li vd., 2020) 

202

1 

 

IDS, 

endüstriyel 

CPS'lere 

yönelik siber 

tehditlerin 

tespiti 

DeepFed: Federe 

Öğrenme (Federated 

Deep Learning, FDL) 

Gaz boru hattı 

sistemine ait 

gerçek bir veri 

kaynağı 

kullanılmıştır 

(Morris & Gao, 

2014). 

(Xu vd., 2021) 
202

1 
IDS AE NSL-KDD 

(Lee vd., 

2019) 

201

9 
IDS 

AI-SIEM (FCNN, CNN 

ve LSTM) ve kıyaslama 

için beş geleneksel 

makine öğrenme 

yöntemi (SVM, k-NN, 

RF, NB ve DT) 

İki kıyaslama 

veri seti (NSL-

KDD ve 

CICIDS2017 

(Wang, Yang, 

& Li, 2017)) ve 

gerçek dünya 

verilerinden 

toplanan iki 

veri seti 

kullanılmıştır 

(Shenfield vd., 

2018) 

201

8 
IDS ANN 

İyi huylu ağ 

trafiği verisi 

(görüntüler, 

dinamik 

bağlantı 

kitaplığı 

dosyaları ve 

günlükler, 

müzik dosyaları 

ve kelime işlem 



MÜHENDİSLİKTE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI | 82 

 

belgeleri gibi 

çeşitli diğer 

dosyalar) ve 

çevrimiçi 

istismar ve 

güvenlik 

açığından 

kaynaklanan 

kötü amaçlı 

shell kodu 

dosyaları 

(exploitdb)  

 

Tablo 2’nin devamı 

Referans Yıl Konu Yöntem Veri seti 

(Al Hammadi 

vd., 2021) 

202

1 

EEG 

sinyallerini 

kullanarak 

göreve 

uygunluk ve iç 

tehditlerin 

değerlendirilm

esi (IoT 

framework) 

CNN, AB (en iyi 

sonuç), RF, KNN 

Beş elektrotlu 

bir Emotiv 

Insight EEG 

cihazı 

kullanılarak 17 

kişiden 

toplanan veriler 

(Garg vd., 

2021) 

202

1 

IoT odaklı 

güvenli bir 

Mobile Edge 

Computing 

(MEC) 

ortamının 

sağlanması 

SecEdge-Learn: DL ve 

transfer öğrenme 

(Transfer Learning, TL) 

MEC 

kümelerinden 

elde edilen veri 

(Moustafa, 

2021) 

202

1 

IoT ve IIoT 

sistemleri ile 

edge, fog, ve 

cloud 

katmanlarında

n oluşan 

aygıtları 

içeren, 

düzenlenmiş 

bir test ortamı 

mimarisi 

tasarlayarak, 

TON_IoT adı 

verilen yeni 

bir veri seti 

oluşturması 

GBM, RF, NB, ve DNN TON_IoT 
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(Morales-

Molina vd., 

2021) 

202

1 

 

IoT'nin RPL 

protokolü 

üzerindeki 

klon kimliği 

saldırılarının 

tespiti (Clone 

ID attack, 

IDS) 

SAE+Dense Neural 

Network 

 

Bir IoT 

simülatör olan 

Cooja emulator 

tarafından 

üretilen ağ 

trafiği verileri 

kullanılarak üç 

farklı veri seti 

oluşturulup, 

kullanılmıştır 

(Vaccari vd., 

2020) 

202

0 

IoT ağlarında 

yaygın olarak 

kullanılan 

MQTT 

protokolüne 

odaklanan bir 

veri seti olan 

MQTTset’in 

tanıtımı 

NN, RF, NB, DT, GBM 

ve MLP 
MQTTset 

     

Tablo 2’nin devamı 

Referans Yıl Konu Yöntem Veri seti 

(Sarker, 2021) 
202

1 

Siber 

anomalileri ve 

çoklu 

saldırıları 

tespit etmek 

için makine 

öğrenimi 

güvenlik 

modellemesini

n etkinlik 

analizi, 

anomali tespiti 

(Anomaly 

detection) 

NB, Logistic regression 

(LR), Stochastic 

gradient descent (SGD), 

KNN, 

SVM, DT, RF, AB, 

eXtreme Gradient 

Boosting (EGB), Linear 

discriminant analysis 

(LDA) ve ANN 

UNSW-NB15 

(Moustafa & 

Slay, 2015) ve 

NSL-KDD 

(Nasir vd., 

2021) 

202

1 

İçerden tehdit 

tespiti (Insider 

Threat 

Detection), 

anomali tespiti 

(Anomaly 

detection) 

LSTM-Autoencoder 

CMU CERT 

sentetik 

içeriden tehdit 

veri seti (r4.2) 

Veri seti, 70'i 

kötü niyetli 

içeriden olan 

1000 sentetik 
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kullanıcıdan 

oluşur. r4.2 

sürümünün 

seçilmesinin 

nedeni, çoğu 

veri kümesinin 

her senaryonun 

bir örneğine 

sahipken, veri 

kümesi 4.2, bir 

"dense needle" 

veri kümesidir 

ve her 

senaryonun 

birçok örneğine 

sahiptir ve 

toplam satır 

sayısı 

32.770.220’dir. 

(Nguyen vd., 

2020) 

202

0 

IDS ile iş 

birliği yapan 

proaktif bir ağ 

izleme 

çözümü, 

anomali tespiti 

(Anomaly 

detection) 

MLP, autoencoder 

MLP, LSTM, gated 

recurrent unit (GRU), 

convolutional neural 

network (CNN), 

temporal convolutional 

nets (TCN) 

ZEEK/Bro IDS 

tarafından 

toplanan izleme 

günlükleri 

(logs) 

kullanılmıştır.  

(Wickramasin

ghe vd., 2021) 

202

1 

Denetimsiz 

açıklanabilir 

ML'nin 

CPS'lerde 

kullanımı 

(Anomaly 

detection) 

XAI, Self-Organizing 

Maps (SOMs) 

KDD, German 

Credit, Bank 

marketing, 

Adult Income 

ve DoHBrw-

2020 

 

Tablo 2’nin devamı 

Referans Yıl Konu Yöntem Veri seti 

(Ko vd., 2020) 
202

0 

DDoS 

saldırılarının 

etkilerinin 

azaltılması 

(DDoS 

mitigation), 

network 

güvenliği 

(Network 

Security) 

Dynamic learning 

system (DSL), 

Complete Autoencoder (

CA) 

TCP-ICMP 

flood saldırı 

veri seti (eğitim 

için), UDP-

TCP and a 

UDP-TCP-

ICMP flood 

saldırı veri seti 

(test için) 

https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/autoencoder
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(Dehghani vd., 

2020) 

202

0 

False data 

injection 

saldırı tespiti 

Deep auto-encoder 

(DAE) 

Smart island 

(SI) verileri 

(Sakthivel vd., 

2022) 

202

0 

İmalat 

endüstrisi için 

bulut tabanlı 

uyarlanabilir 

makine 

öğrenimi 

tekniklerini 

kullanan temel 

düzeyde siber 

güvenlik 

güvencesi, 

(Core-level 

cybersecurity 

assurance) 

Tekrarlayan Sinir Ağı 

(Recurrent Neural 

Network, RNN), SVM, 

principle component 

analysis (PCA), ve 

HPRL 

Process 

Explorer 

kullanılarak 

toplanan sistem 

verileri 

(Qiu vd., 

2019) 

201

9 

YZ Tabanlı 

Güvenlik 

Kimlik 

Doğrulaması: 

Kablosuz 

Multimedya 

Ağlarındaki 

Uygulamalar 

YZ destekli Lightweight 

Physical Layer 

Authentication (LPLA) 

Multimedya 

cihazlarından 

toplanan veriler 

(Kuppa ve Le-

Khac, 2020) 

202

0 

Kara Kutu 

Saldırısı 
XAI 

UGR16 veri 

seti (Maciá-

Fernández vd., 

2018) 

(Pan, 2017) 
201

7 

Şifreleme 

Sınıflandırmas

ı (Encryption 

Classification) 

AlexNet  ve GoogleNet 

(en iyi model) 
CIFAR10 
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Şekil 3: İncelenen çalışmaların yıllara göre dağılımı 

İncelenen çalışmaların %50’si (14 çalışma) 2021 yılında 

gerçekleştirilmiştir. Şekle göre siber güvenlikte yapay zekâ uygulamalarının 

her geçen yıl popülerlik kazandığı görülmektedir. 

 

 

Şekil 4: İncelenen çalışmaların konulara göre dağılımı 

Şekil 4 incelenen çalışmalarda en çok çalışılan konuları azalan sırada 

listelemektedir. ENISA’nın yıllık raporuna göre en önemli 5 siber tehditten 

biri olan kötü amaçlı yazılım (Malware) saldırılarındaki üstel büyüme 

nedeniyle kötü amaçlı yazılım tespiti (Malware Detection) ile ilgili çalışmalar 

son yıllarda popüler araştırma konularından biri olmaya devam etmektedir 

(Vinayakumar vd., 2019b). Günümüzde ağı izinsiz girişlerden korumak, 

sistem yöneticileri için daha zorlu bir görev haline gelmiştir ve çeşitli yöntem 
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ve teknikleri araştıran siber saldırıların sürekli olarak geliştirilmesiyle daha 

güçlü ve verimli bir IDS sistemine olan ihtiyaç ortaya çıkmıştır (Wadiai vd., 

2020). Bu yüzden incelenen çalışmalarda sıklıkla çalışılan popüler konu 

başlıklarından biri de IDS ile ilgilidir. Çok sayıda bağlı IoT cihazı nedeniyle, 

bu tür ağların ve cihazların güvenliği kritik bir konudur (Vaccari vd., 2020) ve 

bu nedenle incelenen çalışmalarda sıklıkla araştırılan konulardan biri 

olmuştur. 

 

Şekil 5: İncelenen çalışmalarda sıklıkla kullanılan yöntemler 

 

Şekil 5 incelenen çalışmalarda en çok kullanılan yöntemleri (hem 

önerilen yöntem olarak hem de karşılaştırma yöntemi olarak) göstermektedir. 

İncelenen çalışmalarda LSTM (%25, 7 çalışma) yöntemi en çok kullanılan 

yöntem olmuştur. 
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Şekil 6: Ülke istatistiği 

 

Şekil 6 incelenen çalışmalardaki ülke istatistiğini belirlemek için 

bibliyometrik haritaları oluşturmada yaygın olarak kullanılan VOSviewer 

(VOSviewer, 2022) programından faydalanılmıştır. Şekil 6, incelenen 

çalışmalar arasında son beş yılda siber güvenlikte YZ’nın potansiyel 

uygulamaları ile ilgili en fazla çalışma yapan ilk dört ülkeyi göstermektedir. 7 

çalışma ile (%25) Avustralya en fazla çalışma gerçekleştiren ülke olmuştur. 

 

Şekil 7: İncelenen çalışmalara ait dergi istatistiği 

 

IEEE Access dergisi siber güvenlikle ilgili çalışmalar alanında en çok 

yayın yapan dergi olmuştur. 

 

 

Şekil 8: İncelenen çalışmalara ait veri seti istatistiği 
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Kamuya açık veri seti NSL-KDD incelenen çalışmalarda en çok 

tercih edilen veri seti olmuştur (%21, 6 çalışma). 

 

SONUÇLAR 

Bu çalışmada, verilerin, bilgilerin ve sistemlerin korunmasında kritik 

bir öneme sahip olan siber güvenlik alanındaki YZ çalışmaları sistematik 

olarak incelenmiştir. İncelenen çalışmalar, kötü amaçlı yazılımların ve siber 

saldırıların karmaşıklığının son yıllarda katlanarak artmasıyla birlikte, 

hayatımızda giderek artan bir role sahip olan akıllı teknolojilerin bir taraftan 

siber tehditlere uygun çözümler sunarken diğer taraftan da düşmanların saldırı 

yöntemlerini geliştirmelerine yardımcı olabileceğini göstermektedir. 

İncelenen çalışmalar siber güvenlikteki en büyük zorluklardan birinin 

otomatik ve etkili bir siber tehdit algılama tekniğinin sağlanması olduğunu 

ortaya koymuştur. Dijital sensör verilerinin kullanımı ile akıllı asistanların 

geliştirilmesi, DL gibi YZ teknolojileri kullanılarak, kötü amaçlı yazılım ve 

URL'lerin tespiti ve sınıflandırılması, finansal dolandırıcılık, trafik analizi, 

spam ve kimlik avı tespiti, izinsiz giriş tespiti ve tehdit istihbarat algılaması 

gibi akıllı modeller oluşturmak üzere siber güvenliğe dair uygulama alanları 

mevcuttur. Bütün bunların yanı sıra YZ’nın kendisinin de karşılaşabileceği 

saldırılar ve güvenlik koruma gereksinimleri, siber güvenlik sorunlarına ek 

olarak fiziksel katman güvenliğinin de göz önünde bulundurulması sonucu 

ortaya çıkmaktadır. 

İnsan faktörü siber güvenliği etkileyen en kritik faktörlerden biri 

olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği Siber Güvenlik 

Ajansı'nın (ENISA)’nın, raporuna göre en önemli 5 tehdit ise şu şekilde 

sıralanmaktadır: Ransomware, Malware, Kripto Hırsızlığı, E-posta ile ilgili 

tehditler ve verilere yönelik tehditler. Bütün bu tehditlerin yanı sıra YZ’nin 

kendisinin karşılaşabileceği saldırılar ve güvenlik koruma gereksinimleri de 

göz önünde bulundurulmalıdır.  

İncelenen çalışmaların %50’si (14 çalışma) 2021 yılında 

gerçekleştirilmiştir. Avustralya en çok çalışma gerçekleştiren ülke olmuştur 

(%25, 7 çalışma). En çok çalışılan konu ENISA’nın da yıllık raporuna göre en 

önemli 5 siber tehditten biri olan kötü amaçlı yazılım tespiti ve sınıflandırması 

(Malware Decection / Classification, %25, 7 çalışma) ile ilgidir. IEEE Access 

dergisi bu alanda en çok yayın yapan (%29, 8 çalışma) dergi olmuştur. NSL-

KDD en çok kullanılan veri seti (%21, 6 çalışma) iken LSTM yöntemi de en 

çok tercih edilen yöntem (%25, 7 çalışma) olmuştur. 
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Literatürde sınırlı çalışılmış ve gelecekte araştırılabilecek konu 

başlıkları şu şekilde özetlenebilir:   

• Açıklanabilir denetimsiz makine öğreniminin CPS alanında 

kullanımı (Wickramasinghe vd., 2021).  

• Çoğu IoT cihazının altında yatan teknoloji olan RPL protokolüne 

yönelik, nadiren araştırılan Clone ID saldırısı (Morales-Molina vd., 

2021). 

• Gelecekteki araştırma eğilimleri, farklı etki alanındaki endüstriyel 

CPS'lerden veri kaynaklarını birleştirerek siber güvenlik sorunlarını 

ele almaya odaklanacaktır (Li vd., 2020). 
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GİRİŞ 

Dinamik kablosuz güç aktarımı (DKGA) sistemi, yüksek şarj 

verimliliği ve düşük elektromanyetik radyasyon sayesinde elektrikli araçların 

(EA) şarj edilmesinde büyük ilgi görmektedir. Bu sistemde toprak tarafı 

bobininin yapısal tasarımı sistemin bağlantı özelliklerini etkilerken, elektrikli 

araç sürüş hızı ve bobin düzeni de kaplin varyasyonlarına neden olmaktadır. 

Bu nedenle, elektrikli araçlar için bir sistemin tasarımı, bobin ve nüve 

optimizasyonuna önem arz etmektedir. EA'nın sürüş hızından ve bobin 

düzeninden kaynaklanan kuplaj varyasyonları da dikkate alınarak bu 

çalışmada, bobin iç yarıçapı, bobin sarım sayısı ve nüve özellikleri gibi 

kablosuz güç aktarım sistemlerinin performansını etkileyen ana faktörler 

inceleme konusu olmuştur. Nüvesiz sistem, ferrit yapılı nüve ve ferrit ve 

alüminyum kaplı nüveyi kapsayan üç geometrik şeklinde analizler bu 

çalışmada yapılmıştır. Bu parametrelerin hesaplanmasının karmaşıklığı 

nedeniyle, Sonlu Elemanlar Yöntemi gibi yöntemler kullanılmaktadır. 

Karayolu taşımacılığı için fosil yakıtlara olan büyük talep artmaya 

devam etmekte ve konvansiyonel araçlardan kaynaklanan kirlilik yüzdesi 

artmakta olduğu için alternatif bir çözüm ihtiyacı büyük bir zorunluluk haline 

gelmiştir. Elektrikli araçlar (EA), sıfır gaz emisyonu, azaltılmış gürültü 

kirliliği, düşük bakım ve düşük işletme maliyetleri gibi birden fazla avantaja 

sahip oldukları için fosil yakıtların daha az tüketilmesi için uygun bir çözüm 

sunmaktadır. 

Elektrikli araçlarda karşılaşılan en büyük zorluk, bataryaların, sınırlı 

ömürleri, yüksek maliyetleri ve kısa bir sürüş mesafesi sağlayan 

kapasiteleridir. Günümüzde elektrikli araçların bataryalarının şarj işlemi hala 

şarj kabloları ile yapılmaktadır. Kablosuz güç aktarım sistemi şarj yöntemi, 

biyomedikal cihazlar, robotik platformlar dahil endüstriyel üretim ve birkaç 

tüketici elektroniği gibi çeşitli sistem ve uygulamalarda halihazırda 

kullanılmaktadır. Manyetik rezonansa dayalı kablosuz güç aktarımı (KGA) 

teknolojisi, enerjinin rezonans koşulları altında verici bobin ile alıcı bobin 

arasında kablosuz olarak aktarıldığı bir yöntemdir. Bu yöntem günümüzde 

elektrikli araçların şarj uygulamaları için yaygın hale getirilmeye 

çalışılmaktadır. Elektrikli araçların kablosuz şarj işlemi, sabit veya dinamik 

modda gerçekleştirilebilmektedir. Sabit modda araç, verici bobinin alıcı 

bobine paralel olduğu şekilde park edilerek şarj işlemi başlatılabilir. Dinamik 

modda ise araç, iletim bobinlerinin bulunduğu yolda hareket ederken şarj 

edilmektedir. Böylece kablosuz şarj yöntemi, iletken yönteme göre daha kolay 

olmakta, insan müdahalesine gerek duyulmamakta, daha güvenli ve daha az 
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bakım gerektirmektedir. Bununla birlikte, kablosuz şarj yöntemi, verici ve 

alıcı bobin arasındaki büyük mesafe, manyetik alana maruz kalma, düşük 

bağlantı ve insan sağlığına zarar verme gibi bazı dezavantajlarla 

sonuçlanmaktadır.  

Bobin tasarımı, kablosuz bir şarj sistemi tasarlamada çok önemli 

faktörlerden biridir. Literatürde birkaç bobin şekli önerilmiştir. Dairesel ve 

dikdörtgen şekiller, sadelikleri nedeniyle elektrikli araç (EA) şarj cihazlarında 

kullanılan en yaygın yapılardır. Bobin parametreleri, bobinin performansı 

üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu etki, kuplaj katsayısını, karşılıklı 

endüktansı ve bobin endüktansını içerir. Ayrıca, sırasıyla akıyı yönlendirmek 

ve kaçak akıyı azaltmak için genellikle ferrit ve alüminyum kullanılır. 

Bobinin sarım sayısının ve bobinin iç yarıçap değişiminin sistem bağlantısı 

üzerindeki etkisi de incelenmiştir (Bosshard R. Ve ark., 2013) Bağlantı 

katsayısının simülasyon sonuçları, verici bobinin sarım sayısı değiştirilerek 

toplanmıştır. Aynı sonuçlar bobin iç yarıçapı için de toplanmıştır. Ancak 

çalışmada, alıcı bobin parametrelerindeki değişim ve bobin endüktansı ile 

karşılıklı endüktansın simülasyon sonuçları hesaba katılmamıştır. Aynı 

frekans kullanılarak, sarmal, düzlemsel sarmal ve kare sarmal gibi üç bobin 

şekli arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. Bobinlerin simülasyon sonuçları, 

sarmal bobinin en yüksek verime sahip olduğunu, düzlemsel spiralin ise en 

düşük verime sahip olduğunu göstermiştir (Shi X. ve ark., 2014) Bununla 

birlikte, yapının kalınlığını azaltmak için elektrikli araç şarj uygulamaları için 

en yaygın olarak kullanılan bobin düz bobindir. Popüler bobin şekilleri ile 

sarım sayısı, hatve, iç ve dış çap gibi bobin parametrelerinin bobin verimliliği 

üzerindeki etkileri arasında bir karşılaştırma yapılmıştır (Chatterjee S., ark., 

2014). Ancak, bu parametreleri analiz etmek ve bobinler arasında bir 

karşılaştırma yapmak için herhangi bir simülasyon yapılmamıştır. 

Farklı hava boşlukları ve bobin yanlış hizalamaları altında farklı 

bobin şekilleri için kuplaj katsayısındaki değişimi araştırmak için bir 

simülasyon çalışması yapılmıştır (Yang Y., ark., 2017). Bununla birlikte, 

bobin endüktansındaki varyasyonlar incelenmiştir. Aynı bağlamda, verimlilik, 

yatay yanlış hizalama, akı yoğunluğu ve çıkış gücüne dayalı olarak üç şeklin 

(dikdörtgen, dairesel ve altıgen) bir maliyet etkinliği karşılaştırması da 

yapılmıştır (Chen W., ark., 2016). Ancak, üç kuplörün sarım sayısı ve 

genişliği farklıdır ve kuplaj katsayısı ve öz endüktansa göre bir karşılaştırma 

yapılmamıştır. Çeşitli bobin topolojilerini karşılaştırmak için çeşitli çalışmalar 

yapılmıştır (Ongayo, D.; Hanif, M. 2015, Özüpak Y., 2022). Dolayısıyla bu 

karşılaştırmalarda verici bobin ve alıcı bobin aynı şekle sahiptir. Ancak alıcı 
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bobini araçtan araça farklılık gösterdiğinden ve her şarj istasyonunun verici 

bobini farklı olabileceğinden şarj istasyonlarında çeşitli durumlarla 

karşılaşılabilmektedir. 

Bu çalışmada, bobin iç yarıçapı ve bobin sarım sayısı, nüve yapısı ve 

malzemeleri gibi yapısal parametrelerin KGA sisteminin performansı 

üzerindeki başlıca etkileri incelenmiştir. Ayrıca sisteme ferrit nüve ve 

alüminyum kaplama gibi önemli önemli etkiler de dikkate alınmıştır. Ayrıca 

nüvesiz sistem, ferrit nüveli sistem ile ferrit ve alüminyum kaplamalı sistemi 

kapsayan üç KGA sisteminin karşılaştırması yapılmıştır. Aynı üç şeklin 

kullanıldığı kablosuz şarj işlemlerinde karşılaşılabilecek dokuz olasılığı 

kapsayan başka bir karşılaştırma önerilmiştir. Tasarlanan sistemin öz 

endüktansı, bağlantı katsayısı, verici ve alıcı bobinler arasındaki karşılıklı 

endüktans değerleri ve elektromanyetik etkileri analiz edilmiştir. 

1. ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJI İÇİN KGA SİSTEMİ 

1.1. KGA Sisteminin Temel Prensipleri 

Elektrikli araçlar, temiz yeşil çevre ve dumansız ulaşım için iyi bir 

alternatif çözüm sunmaktadır. Bununla birlikte bu araçların enerji depolama 

teknolojisi ile ilgili sorunlara çözümler aranmaktadır. Bu yüzden kablosuz şarj 

sistemi teknolojileri araştırmacıların ilgi odağı haline gelmiştir. Kablosuz şarj 

teknolojisi, batarya ağırlığı, maliyeti ve boyutu açısından birçok avantaja 

sahiptir. Şekil 1’de, elektrikli araçlar için bir KGA şarj konsepti sunulmuştur. 

Elektrikli araçlar KGA sisteminin bulunduğu şarj bölgesine girdiğinde bu 

sistem etkinleştirilir. Enerji daha sonra verici bobin ve alıcı bobin arasında 

meydana gelen manyetik alan kullanılarak güç kaynağından kablosuz olarak 

aracın depolama birimine aktarılır. 
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Şekil 1: Elektrikli araç için KGA şarj konsepti (Zet T., ve ark., 2012) 

 

Şarj sistemi araç içi ve araç dışı parçalar olmak üzere iki bölümden 

oluşur. Araç içi tertibat aracın altında bulunan alıcı bobinden başlayarak 

aracın aküsüne kadar uzanan şarj tertibatıdır. Aracın dışında kalan sistem ise, 

AC şebeke güç kaynağından verici bobine kadar olan tertibattır. SAE J2954 

standardı, verici bobinin konumu için, zemin yüzeyinin üzerinde, zemin 

yüzeyi ile aynı hizada ve zemine gömülü olmak üzere üç olasılık 

önermektedir (Bouanou T., ve ark., 2020). Burada, zemin yüzeyinin üzerinde 

önerilen izin verilen sistemin yerden maksimum yüksekliği 70 mm'dir. Bu 

mesafe, yerel kurulum kurallarına bağlı olarak yukarıda belirtilen değerden 

daha fazla veya daha az olabilir. KGA sistemlerini tahmini maksimum yerden 

yüksekliğine göre sınıflandırmak için üç Z sınıfı tanımlanmıştır.  

En yaygın KGA teknolojileri endüktif kuplaj ve manyetik rezonans 

kuplajdır. Endüktif kuplaj, kablosuz şarj uygulamalarında yaygın olarak 

kullanılan bir tekniktir. Çalışma aralığı, bir santimetreden daha kısa olan kısa 

mesafelerle sınırlıdır. Ayrıca, verici bobin ile alıcı bobin arasında bir yanlış 

hizalama olduğunda, yanlış hizalama çok az olsa bile performansı önemli 

ölçüde düşer. 

Manyetik rezonans kuplajı, çalışma aralığı daha uzun mesafelere 

ulaşabilmektedir. Enerji, verici bobinden alıcı bobine yüksek güç aktarım 

verimliliği ve minimum enerji kaybı ile iletilir. Şekil 2’de elektrikli araç şarjı 

için tek yönlü manyetik rezonans kablosuz güç aktarımının bir blok şeması 

verilmiştir. 
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Şekil 2: Elektrikli araç şarjı için manyetik rezonansa dayalı kablosuz güç aktarımı 

 

Sistemin çalışması kısaca şu şekildedir: AC şebeke gücü, güç faktörü 

düzeltmesi içeren bir doğrultucu kullanılarak DC gücüne dönüştürülür. Daha 

sonra, kompanzasyon ağına ve verici bobine güç sağlamak için yüksek 

frekanslı bir invertör kullanılır. İletici bobinde akan yüksek akım, alternatif bir 

manyetik alan oluşturur. Bu manyetik alan alıcı bobinde bir gerilim indükler. 

İndüklenen gerilim, pil yönetim sistemi (PYS) aracılığıyla pili şarj etmek için 

kullanılan bir AC/DC dönüştürücü kullanılarak doğrultulur. İki 

kompanzasyon ağı arasındaki rezonans, aktarılan gücü ve verimliliği artırır. 

 

1.2. Manyetik Rezonansa Dayalı KGA Sistemi 

Bu bölümde şarj sisteminin indüksiyon kısmı ve manyetik rezonans 

sisteminin eşdeğer devresi ele alınmıştır. Kablosuz güç aktarımının çalışma 

teorisi, Ampere ve Faraday yasalarıyla düzenlenmektedir. Ampere yasasına 

göre üzerinden akım geçen bir iletken etrafında bir manyetik alan meydana 

getirmektedir.  Denklem (1), oluşturulan 𝐵𝑇 manyetik alanı ile verici bobin 

𝐼1'de akan elektrik akımı arasındaki ilişkiyi göstermektedir.  

 

∑ 𝐵𝑇∆𝑙 = 𝜇0𝐼1𝑁1                                                                                  (1) 

Burada ∆𝑙, iletkenin birim uzunluğunu ve 𝑁1 verici bobinin sarım 

sayısını ifade etmektedir. 

Faraday yasası, zamanla değişen bir manyetik alan iletkende gerilim 

indüklenmesine neden olacağını belirtir. Denklem (2)’de, gerilim ile manyetik 

akı fB'deki değişim oranı arasındaki ilişki verilmiştir. 
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𝑒 = −𝑁2
𝑑∅𝐵

𝑑𝑡
                                                                                      (2) 

Burada e gerilim, ∅ akı ve 𝑁2 alıcı bobinin sarım sayısıdır. 

KGA sisteminin çalışma prensibi, hava boşluğu ile izole edilmiş 

karşılıklı iki bobine dayanmaktadır. Toprakta bulunan verici bobin, yüksek 

frekanslı AC tarafından desteklenmektedir. Bu sistemde Ampere yasasına 

göre zamanla değişen bir manyetik alan oluşturulur. Meydana gelen manyetik 

alan, elektrikli aracın altında bulunan alıcı bobin tarafından alınır ve Faraday 

yasası dolayısıyla manyetik alan bir gerilim indükler. Verici bobin ve alıcı 

bobin arasındaki k bağlantı katsayısı, yüksek verim elde etmede önemli bir rol 

oynar (Lee S., ve ark., 2016). Denklem (3) ile karşılıklı endüktans bağlantısını 

ifade edilmiştir. 

 

𝑀 = 𝑘√𝐿1𝐿2                                                                                      (3) 

Elektrikli araçlar için manyetik rezonansa dayalı KGA şarj sistemi 

modelinin eşdeğer devresi Şekil 3’te verilmiştir. 

 

Şekil 3: Manyetik rezonansa dayalı KGA sisteminin eşdeğer devresi. 

Burada 𝐿1, 𝐶1 ve 𝑅1 sırasıyla verici tarafın endüktansı, kapasitansı ve 

direnci; 𝐿2, 𝐶2 ve 𝑅2 sırasıyla endüktans, direnç ve ikincil tarafın 

kapasitansıdır. 𝑅1 eşdeğer yük direnci ve M bobinler arasındaki karşılıklı 

endüktanstır. Üretilen manyetik alan, alıcı bobinde gerilim indükleyebilecek 

yeterlilikte olmalıdır. Bu nedenle büyük bir akıma ihtiyaç vardır. Aksi 

takdirde, endüktif bileşen iptal edilmelidir. Ayrıca, bobinler arasındaki büyük 

fark nedeniyle, yakınlık etkisi ve sargı direncinin yanı sıra kaçak endüktans da 

yüksektir. Bu nedenle, hem birincil hem de ikincil taraflara kompanzasyon 

kapasitörleri eklenir. Bobinleri aynı frekansta çalışacak şekilde düzenlemek 

için literatürde farklı kompanzasyon topolojileri önerilmiştir. Bu 

kompanzasyon ağları, yerleşik tarafta evirici ile verici bobin arasında ve 
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yerleşik tarafta alıcı bobin ile doğrultucu arasında bulunur. En yaygın 

topolojiler Şekil 4'te verilen seri-seri (SS), seri-paralel (SP), paralel-seri (PS) 

ve paralel-paralel (PP) topolojilerdir (Lee S., ve ark., 2016).  

 

 

Şekil 4: Dört temel topoloji. (a) SS. (b) SP. (c) PS. (d) PP. 

SS topolojisi, primer kapasitansı kuplaj katsayısı varyasyonuna bağlı 

olmayan tek topolojidir. Ayrıca, karşılıklı düşük endüktansta, yüksek ve 

kararlı bir transfer verimliliği elde edilmesi bu topolojiyi değişken yük 

koşullarında kullanım için en iyi seçim haline getirmiştir. SS kompanzasyon 

teknolojisi için hesaplanan kapasitörler Denklem (4) ve (5) ile verilmiştir. 

 

𝐶1 =
1

𝑊2𝐿1
                                                                                              (4) 

 

𝐶2 =
1

𝑊2𝐿2
                                                                                             (5) 

Mevcut analiz, h verimi ile karşılıklı endüktans M arasındaki ilişkiyi 

ortaya koymaktadır. Verici ve alıcı bölümlerinin gerilim denklemleri şu 

şekilde ifade edilebilir: 
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𝑉1 = 𝑍𝑇1𝐼1 − 𝑗𝜔𝑀𝐼2                                                                             (6) 

 

𝑍𝑇2𝐼2 = 𝑗𝜔𝑀𝐼1                                                                                     (7) 

 

Burada 𝑍𝑇1 ve 𝑍𝑇2 sırasıyla verici ve alıcı bobin empedanslarıdır. Bu 

değerler Denklem (8) ve (9) verildiği gibi ifade edilmektedir. 

 

𝑍𝑇1 =
1

𝑗𝜔𝐶1
+ 𝑅1 + 𝑗𝜔𝐿1                                                                      (8) 

 

𝑍𝑇2 =
1

𝑗𝜔𝐶2
+ 𝑅2 + 𝑅𝐿 + 𝑗𝜔𝐿2                                                             (9) 

Sistem rezonans frekansına ulaştığında Denklem (4)–(6)'ya göre, 𝑉1 

gerilimi ve ikinci bölümde 𝐼2 dolaşan akım şu şekilde yeniden yazılır: 

 

𝑉1 = 𝑅1𝐼1 − 𝑗𝜔𝑀𝐼2                                                                            (10) 

 

𝐼2 =
𝑗𝜔𝑀

𝑅2+𝑅𝐿
× 𝐼1                                                                                   (11) 

Gerilim kaynağı 𝑃𝑖𝑛 tarafından sağlanan giriş gücü ve yük 𝑃𝑜𝑢𝑡 'un 

çıkış gücü Denklem (12) ve (13) ile ifade edilmektedir. 

 

𝑃𝑖𝑛 = 𝑉1𝐼1 =
𝑅1×(𝑅2+𝑅𝐿)+(𝜔𝑀)2

𝑅2+𝑅𝐿
× 𝐼1

2                                                   (12) 

 

𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝑅𝐿𝐼2
2 = 𝑅𝐿 ×

𝜔2𝑀2𝐼1
2

(𝑅2+𝑅𝐿)2                                                             (13) 

Güç aktarım verimliliği h ise şu şekildedir: 

 =
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑖𝑛
=

𝑅𝐿×(𝜔𝑀)2

(𝑅2+𝑅𝐿)×(𝑅1×(𝑅2+𝑅𝐿)+(𝜔𝑀)2                                           (14) 
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Sonuç olarak, yüksek frekans ve karşılıklı büyük endüktans, yüksek 

verim anlamına gelir. 

2. KGA SİSTEMİNİN ANALİTİK ANALİZİ 

EA uygulamaları için KGA sistemlerinde, sistem performansını 

iyileştirmek amacıyla enerjiyi aktarmak ve almak için kullanılan bobinlerin ve 

nüvenin tasarımı optimize edilmelidir. Bu nedenle, bu parametrelerin 

verimliliği üzerinde en çok neyin etkili olduğunu araştırmak önemlidir. Kuplaj 

katsayısı, karşılıklı endüktans ve bobinin öz endüktansı, bobinler arasında 

yüksek bağlantı sağlanmasında kilit faktörlerdir. Bu faktörlerin hesaplama 

yoluyla analizinin sınırlamaları vardır. Sonlu Elemanlar Analizi (SEA) 

yöntemi, bu hesaplamaları gerçekleştirmenin en iyi yoludur. Sonlu Elemanlar 

Yöntemi (SEY), yaklaşık çözümlerin belirlenmesine dayanan sayısal bir 

yöntemdir. Bu yöntemin ana yönü, basit bir denklem sistemi oluşturmak için 

karmaşık bir problemi küçük parçalara bölmektir. Bu denklemlerin çözümleri 

bir araya getirilerek nihai çözüme ulaşılır. SEY tabanlı Ansys-Maxwell, 

elektromanyetik bileşen tasarımını değerlendirmek için birçok çözücü sunan 

güçlü bir sonlu eleman analizi (FEA) yazılım programıdır. Sistem, ağa 

(elemanları tanımlayan üç boyutlu bir ızgara) göre elemanlara bölünür. Ağ, 

etki alanının farklı bölümlerinde tek tip boyut ve şekildeki öğeleri veya farklı 

şekil ve boyutlardaki öğeleri tanımlayabilir. Ansys-Maxwell yazılımındaki 

sınır koşulları, sorunlu bölgenin arayüzlerinde veya kenarlarında manyetik 

alan davranışını belirler. Kablosuz güç aktarım sistemi için, girdap akımı 

çözücüdeki sınır koşulları hava aralığı bölgesi tarafından belirlenir.  
 

2.1. Bobinin Konumu 

Bobinlerin konumu, sistem bağlantısını etkileyen çok önemli bir 

faktördür. Bobinler arasındaki dikey mesafedeki değişiklik, bağlantıyı olumlu 

veya olumsuz yönde etkiler. Çalışmanın bu kısmında, bobinler arasındaki 

dikey mesafenin değiştirilmesinin bobinin ana özellikleri üzerindeki etkisini 

açıklamaktadır. Analiz, verici ve alıcı bobinler arasındaki bağlantı katsayısını 

ve karşılıklı endüktansı kapsamaktadır. Referans olarak dairesel bir model 

seçilmiştir. Şekil 5’te Ansys-Maxwell yazılımı kullanılarak modellenen 

tasarım verilmiştir. Verici ve alıcı bobin arasındaki dikey mesafe, araç tipine 

ve yerden yüksekliğine bağlıdır. Bu durum bir araçtan diğerine farklılık 

gösterebilir.  



MÜHENDİSLİKTE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI | 106 

 

 

Şekil 5: Referans dairesel bobin modeli. 

Aradaki mesafe, verici bobinin üst ucu ile alıcı bobinin alt ucu 

arasındaki dikey mesafedir. Bu çalışmada, sistem analizini basitleştirmek için, 

KGA iki özdeş dairesel bobin seçilerek tasarlanmıştır. Şekil 6’da üç dairesel 

bobin modeli durumu verilmiştir. 

 

 

Şekil 6: KGA sistemi: (a) çekirdeksiz model, (b)ferritli model, (c)ferritli ve 

alüminyumlu model. 

Çekirdeksiz modelin simülasyonu (Şekil 6a), z-mesafesi 15 ile 30 cm 

arasında değiştirilerek Ansys-Maxwell yazılımı kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Mesafe değişimi için kuplaj katsayısı ve karşılıklı 

endüktansın genel ölçüm sonuçları Tablo 1’de özetlenmiştir. Şekil 7’de 

Karşılıklı endüktans değeri verilmiştir. Şekil 8’de kuplaj katsayı değeri 

verilmiştir 
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Şekil 7: Karşılıklı endüktans grafikleri 

 

Şekil 8: KGA modelinin kuplaj katsayısı değeri. 

 

Tablo 1: KGA sisteminin nümerik analiz sonuçları 

Mesafe (cm) K faktörü Karşılıklı endüktans (nH) 

15 0.783 248.634 

20 0.540 235.521 

25 0.288 195.214 

30 0.153 137.652 
 

Simülasyonlar, verici ve alıcı bobin arasındaki dikey mesafe arttıkça 

katsayı kuplajının ve karşılıklı endüktansın değerinin düştüğünü 

göstermektedir. Bu, mesafe arttıkça çıkışa düşük gücün aktarıldığı anlamına 

gelir. Çekirdeksiz transformatör, fiyat ve ağırlık açısından birçok avantajı 

temsil eder. Bununla birlikte, düşük verim ve daha yüksek çekirdek kaybı 

nedeniyle sistem performansındaki düşüş, elektrikli araç şarjında 
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uygulamasını sınırlar. Bu nedenle, verimliliğini artırmak için genellikle 

sisteme belirli malzemeler eklenir. 

3. KGA SİSTEMİNİN ELEKTROMANYETİK ANALİZİ 

Bu çalışmada önerilen transformatörün manyetik analizlerinden ortak 

endüktans ve bağlantı faktörü değerleri elde edilmiştir. Şekil 9’da KGA 

sisteminin bütünleşik platformu verilmiştir. ANSYS-Maxwell’de SEY’e 

dayalı manyetik analizlerinde Şekil 10’da verilen ağ yapısı kullanılmıştır. 

Şekil 10’da KGA transformatör parçalarının ağ yapıları görülmektedir.  

 

Şekil 9: KGA sisteminin Ansys yapısı 

 

Şekil 10: Transformatörün sonlu eleman ağ örgüsü 

 

Ansys-Maxwell ile hareket mesafesi ile karşılıklı endüktansın 

değişimi hesaplanabilir. EA şarj yoluna sürüldüğünde, bobin kuplaj durumu 

ve sistem aktarım verimliliği EA'nın farklı konumları ile değişmektedir. Tüm 

KGA süreci boyunca sistem iletim gücündeki değişiklikleri incelemek için, 

Maxwell'de manyetik bağlantı mekanizmasının bir elektromanyetik 

simülasyon modeli kullanılır. Alıcı mekanizma doğrudan KGA üzerinde 

olduğunda manyetik bağlantı nispeten büyük olmaktadır. Şekil11’de manyetik 

alan dağılımı ve Şekil 12’de omik kayıplar sunulmuştur. 
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Şekil 11: Manyetik alan dağılımı 

 

Şekil 12: Omik kayıplar 

K faktörü hava-ferrit hibrit çekirdek için 0.781 değerindedir. Bu değer 

bu tür nüveler için iyi sayılabilecek bir değerdir. 

Tablo 2: Rezonans frekansındaki endüktans ve k faktörü değerleri 

Parametre ANSYS-Maxwell 

LTx(nH) 280.643 

LRx (nH) 279.976 

k 0.781 
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SONUÇLAR  

Bu çalışmada kablosuz güç aktarımımda bobin sistemini ve diğer 

parametreleri etkileyen faktörler araştırılmıştır. Bu maçla, elektrikli araç şarjı 

vb. kısa mesafeli güç transferi uygulamalarında kullanılabilmesi amacıyla, 

manyetik rezonans kuplajlı bir KGA sisteminin tasarımı yapılmıştır. Öncelikle 

düşük kayıp kuplajlı bir KGA transformatörü tasarlanmıştır. Transformatörün 

bobin yapısı bakır yüksek frekanstaki deri ve yakınlık etkilerini önlemek 

amacıyla tasarlanmıştır. Transformatörün manyetik nüve yapısında ferrit 

malzeme kullanılmıştır. Transformatörde kaçak akıları önlemek amacıyla 

nüvenin dış yüzeylerine alüminyum levhalar kullanılarak manyetik akı 

sargılar arasında kalmaya zorlanmış, bu sayede enerji kayıpları en aza 

indirgenmiştir. Transformatörün SEY ile yapılan manyetik analizleri 

sonuçları, nümerik olarak hesaplanarak doğrulanmıştır. Tasarlanan KGA 

transformatörü SS rezonans topolojisi ile bir benzetim devresi yardımı ile test 

edilmiştir. KGA sisteminde ferrit çekirdek ve alüminyum levha eklemenin 

manyetik akıyı yönlendirdiği, kaçak akıyı azalttığı, kullanıcıları şarj işlemi 

esnasında koruduğu ve ICNIRP sınırlarını karşıladığı görülmüştür. Mesafenin 

fazla olması, kuplaj katsayısını ve karşılıklı endüktans değerlerini azalttığı da 

görülmüştür. Elektrikli araç için kablosuz şarj cihazı tasarlarken karşılaşılan 

temel zorluk, verici ile alıcı arasındaki mesafe sınırlamasıdır.  

Bundan sonraki çalışmalarda, üç bobinli yapı ve ana parametrelerinin 

varyasyonunun etkisi ve çift yönlü KGA sistem uygulaması için ferrit 

çekirdeğin ve alüminyum levhanın şekli ve boyutunun sistem verimliliği 

üzerindeki etkisine odaklanabilir. Ayrıca tasarım sürecinde, özellikle güç 

aktarımının arttığı durumlarda insan güvenliği konusu da dikkate alınmalıdır. 
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GİRİŞ 

Günümüz araçlarında tipik olarak, tamamen mekanik, elektro-

mekanik ve elektrikli olmak üzere üç farklı park freni sistemi 

kullanılmaktadır. Mekanik park frenleri (Şekil 1), basit tasarımı ve düşük 

üretim maliyeti nedeniyle çoğu taşıt üreticisi tarafından hâlâ tercih 

edilmektedir.  

Park freni, el freni ya da acil durum freni olarak da ifade edilmektedir. 

Park freninin görevi eğimli veya düz bir yüzeye park edilen taşıtın kaymasını 

ve yuvarlanmasını önlemektir. Elle veya ayakla çalıştırılan mekanik ikincil 

fren sistemidir. Ek olarak servis freni arızası durumunda aracı yavaşlatmak ve 

durdurmak için de kullanılmaktadır (Lunia ve ark., 2015; McKinlay, 2007; 

2017; Toyota, t.y.). Park freni sisteminde; park fren kolu, kablolar ve 

denkleştirici olmak üzere üç temel bileşen bulunmaktadır (Hıdıroğlu ve ark., 

2016). Park fren kolu sac metal imalat yöntemi kullanılarak üretilmektedir 

(Hague ve ark., t.y.). 
 

 

Şekil 1: Mekanik kumanda tiplerine göre park frenleri (a) çubuk, (b) merkezi 

konumlu, (c) pedallı (Toyota, t.y.) 

 

Dalfidan ve Erol (2020) park freni kablolarında kullanılan metal 

brakete optimizasyon uygulamıştır. Patel, Sarawade ve Gawande (2017) park 

fren kolunda kütle azaltımı için optimizasyon gerçekleştirmiştir. Işıtan, Eroğlu 

ve Binici (2020) park freni mekanizması elemanlarına topoloji optimizasyonu 

uygulamış ve ağırlık azalması sağlamayı amaçlamıştır. Maske, Tuljapure ve 

Satav (2016) park fren sistemi için yeni bir konsept tasarım sunmuştur. El 

frenindeki geleneksel bağlantıları elektrik motor ünitesi ile değiştirmiştir. 

Mansor ve ark. (2014) otomotiv park fren kolu için polimer kompozitlerin 

konsept tasarımını paylaşmıştır. Top ve ark. (2019, 2020) çalışmalarında, 
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eklemeli imalat yöntemlerinden Selective Laser Sintering (SLS) ile üretilecek 

olan el fren braketine topoloji optimizasyonu uygulayarak ideal yapıya 

ulaşmasını sağlamıştır. Park freni mekanizmasını sonlu elemanlar analizi ve 

fiziksel deneyler kullanılarak araştıran Patel ve Sarawade (2017), Sasane ve 

Burande (2019), Ekinovic ve Saric (2007), Anonim (t.y.) çalışmaları 

bulunmaktadır. Kahraman ve Küçük (2020) otomotiv alanında topoloji 

optimizasyonu kullanılarak ağırlık azaltılması konusunu değerlendirmiştir. 

Erdoğan (2021) debriyaj diski plakasına topoloji optimizasyonu uygulamıştır. 

Ağırlıkta 419 g azalma sağlamıştır. Yenilmez ve Kamış Kocabıçak (2022) 

otomobil yan görüş aynası için topoloji optimizasyonu ve modal analizler 

uygulamış, analiz sonuçları ile deney sonuçlarını karşılaştırmıştır. Yeni bir 

fikstür tasarımı yapmıştır. Öztürk (2016) içten yanmalı motorda kullanılan 

takoz braketi için topoloji optimizasyonu uygulamıştır. İlk tasarıma kıyasla 

%22,6 ağırlık azalması sağlamıştır. Özarpa ve ark. (2022) raylı sistemlerde 

kullanılan cer kancasına topoloji optimizasyonu uygulamıştır. Çalışmada 100 

kN yük altında çalışan yeni modelde %8,33 hafifleme sağlamıştır. Yıldız 

(2017) interior arama algoritmasını tanıtmış ve RRF meta-modelleme 

yöntemini kullanarak salıncak kolu için optimizasyon gerçekleştirmiş, ilk 

tasarıma göre %28 daha hafif tasarıma ulaşmıştır.  

Yapısal optimizasyon; topoloji, şekil ve boyut optimizasyonu olarak 

gruplandırılmaktadır (Şekil 2). Yaygın yapısal optimizasyon tekniklerinden 

biri olan topoloji optimizasyonu genellikle konsept tasarım evresinde birçok 

mühendislik disiplininde sıkça kullanılmaktadır (Kahraman ve Küçük, 2020). 
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Şekil 2: Yapısal optimizasyonun sınıflandırılması (a) tasarım bölgesi (b) boyut 

optimizasyonu (c) şekil optimizasyonu (d) topometri optimizasyonu (e) topografi 

optimizasyonu (f) topoloji optimizasyonu (Fernandez, 2013) 

 

Topoloji optimizasyonu, yükleme koşulları altında bir geometrinin 

istenen ölçülere sahip maksimum katılık ve minimum ağırlığa ulaşılabilecek 

geometriyi oluşturmayı hedeflemektedir (Balaban ve Penekli, 2020; 

Kahraman ve Küçük, 2020). 

Sunulan bu çalışmanın ilk amacı; bir park fren koluna topoloji 

optimizasyonu uygulayarak daha hafif bir tasarıma ulaşmaktır. Taşıt 

ağırlığının azaltılmasına katkı sağlamanın yanında kullanılan malzeme 

miktarının ve harcanan enerjinin azaltılması ile de imalatta sürdürülebilirliğe 

katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 

1. MATERYAL VE METOT 

Sonlu elemanlar metodunun temeli karmaşık mühendislik problemini 

basite indirgeyerek çözmeye dayanmaktadır. Tanımlanan problem, bilinen ve 

kavranması daha kolay alt problemlere ayrılarak anlaşılır bir hale 

dönüştürülmektedir. Oluşturulan alt problemler çözümlenerek esas problemin 

çözümüne ulaşılmaktadır. Mühendislik uygulamalarında problemlerin 
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karmaşıklığı nedeniyle tam çözüm yerine kabul edilebilir yaklaşık bir çözüm 

tercih edilir (Balaban ve Penekli 2020). 

Yapı analizleri ile sonlu elemanlar metodunun ilk kullanımı 

başlamıştır. 1941 yılında Hrennikoff ve 1943 yılında Mc Henry ilk 

çalışmalarını sunmuştur. Turner ve arkadaşları 1960 yılında paylaştıkları 

çalışmada üçgen eleman için rijitlik matrisini oluşturmuştur. Sonlu elemanlar 

terimi ilk olarak Clough tarafından 1960 yılında kullanılmıştır (Ergin, 

Bayraktarkatal ve Ünsan, 2000).  

Günümüzde endüstride kullanılan birçok sonlu elamanlar analiz 

programı (Ansys, Abaqus, Altair Hyperworks vb.) bulunmaktadır (Öztürk, 

2016). 

Sunulan bu çalışmada, mekanik kumandalı bir park fren kolu 

bilgisayar destekli tasarım programı kullanılarak modellenmiş ve oluşturulan 

3B model yaygın olarak kullanılan sonlu elemanlar analiz programı Ansys ile 

analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılan park fren kolu Şekil 3’te ve Ansys 

programının tasarım aracında oluşturulan 3B model Şekil 4’te gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 3: Park fren kolu ve mekanizması 

 

 

Şekil 4: Park fren kolu 3B modeli 
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Ansys programı “Project Schematic” alanında yeni bir “Static 

Structural” oluşturuldu. “Engineering Data” kısmından park freni için AISI 

4340 çeliği seçilmiştir. Malzemenin fiziksel özellikleri Tablo 1’de 

gösterilmiştir. 
 

Tablo 1: Malzeme özellikleri 

AISI 4340 

Çekme Dayanımı 745 MPa 

Akma Dayanımı  470 MPa 

Elastisite Modülü 140 GPa 

Kayma Modülü 80 GPa 

Yoğunluk 7.85 g/cm3 

 

Malzeme tanımlandıktan sonra SpaceClaim ile oluşturulan 3B model 

geometri kısmına eklendi. Model adımında “Mesh” işlemi 1,34 mm eleman 

boyutunda uygulandı. Mesh işlemi sonrasında, düğüm sayısı 126304 ve 

eleman sayısı 57824’tür.  

Oluşturulan mesh yapısı, Element Quality (Şekil 5) maksimum değeri 

1 yakındır. Aspect Ratio için maksimumu 8,3035 ile 5-10 aralığında kabul 

edilebilir değerdedir. Skewness kriterinin maksimum değeri 0,99003 ve 

Orthogonal Quality kriteri minimumu 0,0099689 olarak görülmektedir. Bu 

değerler Şekil 6’da gösterildiği gibi modelin belirli bir noktasında köşelerde 

oluşturulan radiuslar nedeniyle az sayıda mesh elemanından 

kaynaklanmaktadır. Ek olarak bu mesh elemanlarının bir kısmı tasarım dışı 

bölge (Şekil 8’de) olarak seçilen sap kısmındadır. Ortalama Skewness değeri 

0,28334 ve Orthogonal Quality değeri 0,72117 dir. Genel olarak 

değerlendirildiğinde kabul edilebilir bir mesh yapısı oluşturulmuştur. Park 

fren kolu için oluşturulan mesh metrikleri Tablo 2’de özetlenmiştir. 
 

Tablo 2: Mesh metrikleri 

Mesh Metrik Minimum  Maksimum Ortalama 

Element Quality 0,20548 0,99968 0,80676 

Aspect Ratio 1,0117 8,3035 1,9284 

Skewness 0,0025099 0,99003 0,28334 

Orthogonal Quality 0,0099689 0,99989 0,72117 
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Mesh işlemi sonrasında “Statik analizler” için kuvvetler ve destek 

noktaları tanımlandı (Şekil 7). ABD Federal Motorlu Araç Güvenlik 

Standartlarına göre 3.500 kg'dan az hafif binek taşıtın park fren koluna 

uygulanan kuvvet 400 N olarak belirtilmektedir (Anonim, t.y; U.S. 

Department of Transportation, 2005). Bu çalışmada, sap kısmına –x yönünde 

400 N kuvvet uygulanmıştır. Bu değerler Noble, Frampton ve Richardson, 

(2014, 2016), Noble (2018), Wakchaure ve Borkar (2013) çalışmaları dikkate 

alınarak belirlenmiştir. Bu kuvvetler sürücü cinsiyeti, yaşı, boyu, kilosu vb. 

durumlara göre farklılık göstermektedir. El freni kablo bağlantısının olduğu 

noktaya –z yönünde 100 N ve kol ile buton bağlantısının olduğu noktaya z 

yönünde 50 N kuvvet uygulanmıştır (Wakchaure ve Borkar 2013; Işıtan, 

Eroğlu ve Binici, 2020). 

 

 

Şekil 5: Element Quality’e göre mesh kalitesi 
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Şekil 6: Mesh kalitesi kriterleri (a) Skewness (b) Orthogonal Quality 

 

 

Şekil 7: Uygulanan kuvvetler ve destek noktaları 
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2. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada, mekanik olarak kontrol edilen bir park fren kolu için 

3B modeli bilgisayar destekli bir tasarım programı kullanılarak oluşturulmuş 

ve bu model sonlu elemanlar yöntemi ile analiz edilmiştir. 

Kütle azaltımı sağlanarak parçanın hafifletilmesi amaçlanmıştır. 

Bağlantı noktaları ve park freni sap kısmı tasarım dışı bölge olarak 

tanımlanmıştır. Tasarım bölgesi ve tasarım dışı bölge Şekil 8’de 

gösterilmiştir. 

Ansys programında optimizasyon tipi “Density Based Topology 

Optimization” olarak seçilmiştir. “Response Constraint” değeri %90 olarak 

girilmiştir. Optimizasyon sonrası elde edilen geometri Şekil 9’da 

gösterilmiştir. Topoloji optimizasyonu sonrasında oluşan geometri 

SpaceClaim programı ile düzenlenmiştir. İlk geometri ve topoloji 

optimizasyon işlemi sonrası düzenlenen geometri Şekil 10’da gösterilmiştir. 

Sonlu elemanlar analizi sonucunda elde edilen “Total Deformation” 

Şekil 11’de ve “Equivalent (von-Mises) Stress” grafikleri Şekil 12’de 

gösterilmiştir. Yapısal statik analizler ve topoloji optimizasyonu sonrasında 

ulaşılan değerler Tablo 3’te özetlenmiştir. 

 

 

Şekil 8: Topoloji optimizasyonu tasarım bölgesi ve tasarım dışı bölge 
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Şekil 9: Topoloji optimizasyonu sonrasında elde edilen geometri 

 

 

Şekil 10: İlk ve yeniden düzenlen geometri 
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Şekil 11: Toplam deformasyon 
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Şekil 12: Eşdeğer von-Mises gerilmesi 

 

Tablo 3: Analiz sonuçlarının karşılaştırma 

 Birim İlk model Son model 

Toplam Deformasyon (Maks.)  (mm) 0,811 0,837 

Eşdeğer von-Mises Gerilmesi (Maks.)  (MPa) 225,81 231,02 

Emniyet Faktörü (Min) - 2,08 2,03 

Kütle  (kg) 0,278 0,235 
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SONUÇLAR 

Bu çalışmada; bir otomobil park fren kolu topoloji optimizasyonu 

kullanılarak yeniden tasarlanmıştır. Topoloji optimizasyonu sonrasında oluşan 

geometri dikkate alınarak ilk geometri düzenlenmiştir. Aynı yük koşulları 

altında statik analiz tekrarlanmıştır. Topoloji optimizasyonu sonrasında 

modelin kütlesi 0,235 kg ve maksimum eşdeğer (von-Mises) gerilme değeri    

231,02 MPa olarak belirlenmiştir. İlk ve son modeller için sonuçlar 

karşılaştırıldığında ağırlıkta %15,5 azalma ve von-Mises gerilme değerinde   

%2,30 artış görülmüştür. 
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GİRİŞ 

Uygun bir aktif kontrol sistemi hafif ve esnek havacılık yapılarında 

oluşan titreşimleri azaltmak için önemli bir gereksinimdir. Akıllı malzemeler 

kullanan yapıların aktif titreşim kontrolü mühendislik alanında popüler bir 

konu olup, özellikle aktif titreşim kontrol uygulamaları için piezoelektrik 

malzemelerdeki son teknolojik gelişmeler bu alandaki kontrolcü çeşitliliğine 

imkân sağlamıştır. Piezoelektrik malzemeler, doğrudan (algılama) ve ters 

(çalıştırma) piezoelektrik etkileri nedeniyle esnek yapıların aktif titreşim 

bastırmasında kullanıldığında uygun maliyetli çözümler sunar (Onat ve Sahin, 

2020). Bu sensörler aracılığıyla yapının hareketini algılamayı, kontrolör 

kullanarak kontrol sinyali üretme ve aktüatörler kullanarak yapıya kontrol 

kuvveti uygulanması gerçekleştirilebilir (Onat vd., 2017a). 

PID (Orantı-Türev-İntegral) kontrolü düşük maliyeti, basit yapısı ve 

geniş uygulama alanı nedeniyle, aktif kontrol endüstrisinde farklı birçok 

kontrol türü olmasına rağmen yaygın olarak kullanılmakta ve güncelliğini 

korumaktadır (Turan ve Aggumus, 2021). Bu nedenle PID denetleyicinin 

tasarım yöntemlerinde yapılacak iyileştirmeler bu denetleyicinin 

performansını artıracaktır. Genel olarak verimli bir tasarım yöntemi ile elde 

edilen PID kontrolör, tasarım özelliklerine optimum yanıt vermeli ve 

belirsizliklere karşı dayanıklı olmalıdır. PID denetleyicinin uygulanan 

sistemdeki performansının maksimum seviyede olabilmesi için 

parametrelerinin doğru ayarlanması gerekmektedir. PID kontrol 

parametrelerini ayarlamak için kullanılan en eski yöntem Ziegler ve Nichols 

(1942) yöntemi olup, bu yöntemle elde edilen PID kontrolünün 

performansında yüksek oturma süresi ve aşım gibi olumsuz etkiler ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle elde edilen cevapların iyileştirilmesi gerekmektedir. 

Kazanç ve faz marjı yöntemi (Paor ve Malley, 1989; Venkatashankar ve 

Chidambaram, 1994), Astrom ve Haggland (2001) yöntemi, optimizasyon 

yöntemi (Manoj ve Chidambaram, 2001; Visioli, 2001), doğrudan sentez 

yöntemi (Clement ve Chidambaram, 1997) literatürdeki diğer standart 

yöntemlerdir. Bahsi geçen kontrol yöntemlerinin yanında AGM (Ağırlıklı 

Geometrik Merkez) (Turan vd., 2019; Onat vd., 2017b; Onat, 2018; Ozyetkin 

vd., 2019), kararlılık sınırı konum eşlemesi (Deniz vd., 2015), aralıklı 

aritmetik yaklaşım (Patel ve Janardhanan, 2020), sayısal optimizasyon 

yaklaşımı (Toscano, 2005)  gibi sonradan önerilen yeni kontrol yöntemleri de 

literatürde mevcuttur. Ancak bahsedilen çalışmalarda tasarlanan kontrolörler 

ya çok karmaşık kontrol ve/veya uyarlama mimarileri gerektirmektedir ya da 

sentezlenmiş kontrolörler yüksek bir dereceye sahiptir. PID denetleyici 
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parametrelerini ayarlamak için daha verimli tasarım prosedürlerine ihtiyaç 

vardır. 

Bu çalışmada optimum PID parametrelerinin belirlenmesi için yeni 

bir yaklaşım ele alınmıştır. Bu yöntemde PID denetleyici tasarımı, sistemden 

talep edilen oturma süresine ve maksimum aşmaya dayalı optimum kp'ye 

(Oransal kazanç) dayanmaktadır. Tekniğin altyapısı, kararlı bir döngüde ts 

(yerleşme zamanı) ve Mp (maksimum aşma) hata oranını en aza indiren 

optimum kp'yi ayarlayarak diğer PID denetleyici parametrelerini elde etmeye 

dayanmaktadır ve bu işlem, kararlı alanda bir döngü oluşturularak optimum 

denetleyici parametrelerinin hesaplanmasıyla sağlanmaktadır. Karmaşık 

matematiksel denklemlere ihtiyaç olmadığı için çözüm süreçleri basittir ve 

optimizasyon gerçekleştiğinde maksimum verim alma şansı yüksektir. Bu 

çalışmada önerilen yöntemle elde edilen PID denetleyicinin etkinliği akıllı bir 

kiriş modeli üzerinde test edilmiş olup, AGM yöntemiyle tasarlanan PID 

kontrolcü ile de karşılaştırma yapılmıştır. 

1. AKILLI KİRİŞ MODELİ 

Bu çalışmada, tasarlanan kontrol performansını test etmek için 

kullanılan bir ucu sabitleştirilmiş diğer ucu serbest olan 350x30x2 mm 

boyutlarında alüminyum malzemeden oluşan akıllı kiriş Şekil 1'de 

gösterilmiştir (Akın, 2015; Turan, 2020). Kirişin bir ucu 5 cm’den 

sabitleştirilir. Dolayısıyla kirişin titreşimli bölümü 30 cm olarak ele alınır. 

 

 

Şekil 1: Akıllı Kiriş 

 

Şekil 1’de verilen akıllı kirişin 2. dereceden transfer fonksiyonu 

Denklem (1)’de verilmiştir Sistemin modellenmesi ile ilgili detaylı bilgiler 

Akın, (2015) ve Turan, (2020) de bulunabilir. 

 

  ( )  
  ( )

  ( )
 
                         

                 
      (1) 
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2. YÖNTEM 

Şekil 2’de geri beslemeli PID kontrol sisteminin blok diyagramı 

gösterilmektedir. 

  
Şekil 2: Geri Beslemeli PID Kontrol Sistemi 

 

Burada, Denklem (2)’de verilen C(s) PID kontrolörün transfer 

fonksiyonunu ifade etmektedir. Ayrıca sistemin girişi, hatası ve çıkışı ise 

sırasıyla r, e, ve y ile gösterilmektedir. Sisteme ait kontrolör denklemi 

aşağıdaki gibidir. 

 

 ( )  
(   

        )

 
              (2) 

Buna göre sistemin genel birim geri beslemeli çevrim sistemi T(s) 

Denklem (3)’te verilmiştir. 

 

 ( )  
 ( ) ( )

  ( ( ) ( ))
             (3) 

Denklem (2), Denklem (3)’te yerine yazıldığında Denklem (4) elde edilir. 

 

 ( )  
  ( )(   

        )

  ( )    ( )(   
        )

 
  ( )

  ( )
       (4) 

TD(s) sistemin paydası diğer bir ifadeyle karakteristik denklemidir. 

Karakteristik denklemden sistemin derecesi belirlenir. Daha sonra sistemden 

beklenen ts ve Mp değeri girilir. Sistemin sönüm oranı ve doğal frekansı 

hesaplanarak Denklem (5)’te verilen kapalı çevrim sisteminin hedef 

polinomunda yazılır. 

 

 ( )             
              (5) 

Burada Δ(s)’nin derecesinin 2 olması nedeniyle bir fark polinomu 

R(s) tanımlanır. Ayrıca R(s), TD(s) ve Δ(s)’nin arasındaki derece farkı (m) 
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kadar değişken içermelidir. Değişkenler Denklem (6)’da aşağıdaki gibi 

verilmiştir. 

 ( )  

{
 
 

 
 
                                                                                

                                                                      

      
                                                    

   
 

      
       

        
                        

         ( ) 

 

Denklem (6)’da ifade edilen a1, a2, a3…an ∈R olmalıdır. Burada 

sağlanması gereken koşul, Denklem (7)’de verilmiştir.  

( ( ) ( ))        ( )                         (7) 

Denklem (7)’de denklem sayılarını eşitlemek için değişkenlerden kp 

çıkarılır ve bir çözüm kümesi elde edilir.  

Sistemin kararlılığı için R(s)’de, değişkenlerin pozitif olması 

yeterlidir. Sistemi kararlı yapan değer aralığındaki kp için ts ve Mp değerleri 

belirlenerek hata oranlarına sırasıyla e1 ve e2 değişkenleri atanır.  

 

   
        

  
                     (8) 

   
        

  
              (9) 

Dolayısıyla Denklem (10)’da gösterildiği gibi her iki hata değeri tek 

denklemde ifade edilir.  

 

                  (10) 

Burada x, y toplam hataya etki eden katsayı olup sistemden beklenen 

önem derecesine göre x ve y değeri seçilir ve x+y=1 olmalıdır. Elde edilen err 

değeri de döngü içerisine eklenir ve errmin değerine göre PID kontrolcü 

parametreleri hesaplanır. 

 

3. PID KONTROLÖR TASARIMI ve PERFORMANSI 

Önerilen yöntemin etkinliğini araştırmak için sistemin ts, Mp, tp (tepe 

zamanı) ve tr (yükselme zamanı) ölçütleri değerlendirilmiştir. Şekil 1’de 

verilen kiriş modelinin transfer fonksiyonu Denklem 1’de verilmişti.  
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Öncelikle sistemden beklenen performans değerleri %0.05 maksimum 

aşma ve 0.1 s yerleşme zamanı olarak belirlendi. Elde edilen m=2 değerine 

göre fark polinomu Denklem (11)’de gösterildiği gibi ele alınmıştır. 

 

                         (12) 

Döngü sonucunda elde edilen errmin sonucuna göre hesaplanan PID 

kontrolcü parametreleri ve kontrolcülü sistemin adım cevabındaki performans 

ölçütleri Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1’de ayrıca karşılaştırma yapmak adına 

aynı sistem için AGM metoduyla tasarlanan PID kontrolör parametreleri 

(Turan vd., 2019) ve kapalı döngüdeki cevapları da gösterilmektedir. Şekil 

3’te adım cevapları, Şekil 5’te önerilen optimal PID kontrolcülü sistemin bode 

grafiği verilmiştir. Elde edilen sonuçlar önerilen optimal PID kontrolörün 

AGM yöntemiyle tasarlanan PID (Turan vd., 2019) kontrolöre göre daha iyi 

ts, Mp, tp ve tr değerleri elde edildiği net bir şekilde göstermektedir. 

 

Şekil 3: Kiriş Sistemi için Adım Cevapları 
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Şekil 4: Kiriş Sistemi için Kapalı Döngüdeki Bode Grafiği 

 

Tablo 1. PID Kontrol Parametreleri ve Sistemin Performans Ölçütleri 

Yöntem PID kontrolör 

parametreleri 

Sistemin performans kriterleri 

 kp ki kd ts (s) Mp(%) tp (s) tr (s) 

Optimal 

(Önerilen) 

-14 318.359 0.3161 0.1241 0.836 0.175 0.008 

AGM 

(Turan 

vd., 2019) 

-3054 135800 60 0.265 18.306 0.1 0.077 

 

SONUÇLAR 

Bu çalışmada yeni bir yaklaşımla optimum parametreleri elde edilen 

PID denetleyicinin ankastre bir kiriş modeli üzerinde performansı 

incelenmiştir. Tekniğin arka planı, kararlı bir döngüde ts ve Mp hata oranını en 

aza indiren optimum kp'yi ayarlayarak diğer PID denetleyici parametrelerini 

elde etmeye dayanmaktadır ve bu işlem, kararlı alanda bir döngü oluşturarak 

optimum denetleyici parametrelerinin hesaplanmasını sağlar. Yöntemin 

karmaşık matematiksel denklemlere ihtiyaç olmadığı için çözüm süreçleri 

basittir ve optimizasyon gerçekleştiğinde maksimum verim alma şansı 

yüksektir. Önerilen tasarım metoduyla tasarlanan optimal PID kontrolörün 

performansı aynı sistem için AGM metoduyla tasarlanan PID kontrolörün 

(Turan vd., 2019)  performansıyla karşılaştırılmıştır. Kapalı döngüdeki adım 

cevaplarına göre önerilen optimal PID kontrolörün performansının daha iyi 

olduğu ve bu tür sistemlere rahatlıkla uygulanabilir olduğu görülmüştür.  
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GİRİŞ 

Ulaşım, insanlık tarihinin evrimsel ve tarihsel gelişimin sürecinde 

önemli rol oynamıştır. İnsanlar, ürünlerini satıp yeni ürünler satın almışlardır. 

Yeni yerler keşfetmişlerdir. Dolaylı olarak topluluklar arası ekonomik, sosyal 

ve kültürel ilişkiler zamanla gelişmiştir. Bu yüzyılda insanların motorlu 

taşıtlarla etkileşimde olması ulaşım endüstrisinde radikal değişikliklere yol 

açmıştır. Toplumda kentsel bölgelerdeki giderek artan taşıt araçlarının günlük 

olarak trafik sıkışıklığını ve yollarda yaşanan problemleri 

şiddetlendirmektedir. Trafik tıkanıklığından kaynaklanan sorunlar sosyal, 

ekonomik ve çevresel yaşam toplumlarının yaşam kalitesini etkilemektedir. 

Trafik sıkışıklığı sorununu hafifletmek, dünyadaki ulaşım sistemlerini 

iyileştirmek ve kolaylaştırmak için Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ortaya 

çıkmıştır (Kalybek, 2019). Google Maps veya herhangi bir navigasyon 

uygulaması AUS teknolojilerini kullanmaktadır. Bu uygulamalar bizleri 

gitmek istediğimiz hedefe en kısa ve en kârlı şekilde ulaşmamızı sağlayacak 

rotayı çizebilmektedir. Çizilen bu rota araç seçimimize göre farklılaşmaktadır. 

Uygulamaların yapabildikleri bu rota çizimleri işlemlerinin temelinde yer alan 

problemler 19.yy’da ilk defa ortaya çıkmıştır. 

Problem ve algoritma karşılaştırmaları yapılan daha önce yapılmış 

çalışmalarda Kumar vd. Dijkstra ve Bellman-Ford algoritmalarını çalışma 

süresi bakımından karşılaştırmıştır. Bellman-Ford algoritmasının çalışma 

süresi bakımından iyi olduğu, düğüm sayısının fazla olması durumunda 

Dijkstra algoritmasının daha iyi olduğu sonucuna varmışlardır (Kumar vd, 

2022). 

Abu-Ryash ve Tamimi çalışmalarında Dijkstra, Bellman-Ford, Floyd-

Warshall ve Johnson algoritmaları tekli, çoklu ve bütün kaynaklar olarak 

karşılaştırma yapmıştır. Sonuç olarak Johnson algoritması seyrek grafiklerde 

Floyd-Warshall'dan daha hızlı ancak Floyd-Warshall algoritması, grafik 

yoğun olduğunda daha hızlı kanısına varmışlardır. Ayrıca Dijkstra'nın 

algoritma zaman karmaşıklığı, Bellman-Ford algoritmasından daha hızlı 

ancak Dijkstra'nın algoritması, negatif kenar ağırlıklarına sahip grafikleri 

çözmek için kullanılamaz sonucuna da varmışlardır (Abu-Ryash ve Tamimi, 

2015). 

Golden yaptığı çalışmada Dijkstra ve Bellman-Ford algoritmalarını 

çalışma süresi olarak karşılaştırmıştır. Bellman-Ford algoritması Dijkstra 

algoritmasına göre neredeyse 2 kat hızlı olup düğüm arttıkça Bellman-Ford 

algoritması daha efektif çalışmaktadır sonucuna varmıştır (Golden, 1976). 
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Wang 2018 yılında Dijkstra, Bellman–Ford ve Floyd–Warshall 

çalışma süreleri ve karmaşıklık olarak karşılaştırma yapmıştır. Dijkstra 

algoritması sadece tek kaynağı olan en kısa yol probleminde kullanılabilir. 

Bellman-Ford algoritması daha fazla karmaşık ve düşük verimli ancak 

uygulaması kolaydır. Birden fazla nokta ve kenara sahip problemle 

uğraşırken, Floyd-Warshall algoritması en yavaş algoritmadır ve fazlalık alanı 

israf eder sonuçlarına varmıştır (Wang, 2018). 

Sharma vd. Dijkstra ve Genetik Algoritmalarını çalışma sürelerini ele 

alarak karşılaştırmışlardır. Statik ve Dinamik Yönlendirme Ağları için 

Kaynak ve Hedef düğüm arasındaki en kısa yolu bulmak için Dijkstra ve 

Genetik Algoritmalarını uygulamışlardır. Genetik Algoritmaya kıyasla 

Dijkstra Algoritmasının optimum yolu bulmada daha fazla zaman aldığını 

sonucu varmışlardır (Sharma vd, 2012). 

Hudoud yaptığı çalışmasında A* (yıldız), Floyd-Warshall ve Dijkstra 

rota planlama algoritmalarının sınıflandırması sunulmuştur ve gerçek yol 

ağlarında uygulandıklarında performanslarının karşılaştırılması analiz 

edilmiştir. En hızlı sonuç veren algoritma Floyd-Warshall olmuştur fakat 

hesapladığı mesafe en uzun mesafe çıkmıştır. En yavaş sonuç veren algoritma 

Dijkstra olmuştur ancak en kısa mesafeyi bulmayı başarmıştır (Hudoud, 

2021). 

Gündoğdu çalışmasında Gezgin Satıcı Problemi (GSP) 

algoritmalarından Genetik Algoritma (GA), Lineer Optimizasyon (LO) ve 

Parçacıklı Sürü Optimizasyon (PSO) yöntemlerini karşılaştırmıştır. LO ile 

yaptığı analizler sonucunda optimum mesafe değerini 9923 km olarak 

hesaplamıştır. GA ile yaptığı analizler sonucunda optimum mesafe değerini 

10689 km olarak hesaplamıştır. PSO ile yaptığı analizler sonucunda optimum 

mesafe değerini 11313 km olarak hesaplamıştır. Sonuç olarak LO, PSO ve 

GA yöntemlerinin değerlerini kıyaslandığında, Lineer Optimizasyonunun 

daha iyi olduğu sonucuna varmıştır (Gündoğdu, 2020). 

Kiruthika ve Umarani çalışmalarında Bellman Ford, Dijkstra, Floyd-

Warshall ve Johnson algoritmalarını zaman karmaşıklığı yönüyle 

karşılaştırmışlardır. Floyd Warshall ve Johnson arasında, Floyd Warshall 

oldukça basit, verimli ve sürede hızlıyken grafik seyrek olduğunda, Johnson 

toplam sürede Floyd Warshall algoritmasından daha hızlı sonucuna 

varmışlardır (Kiruthika ve Umarani, 2012). 

AbuSalim vd. çalışmalarında Dijkstra algoritması ve Bellman-Ford 

algoritması, karmaşıklık ve performans bazında karşılaştırılmış. Sonuç olarak 

Dijkstra'nın yürütme süresi açısından Bellman Ford'dan daha iyi ve daha 
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verimli olduğunu, ancak Dijkstra'nın negatif olmayan kenar ağırlıkları ile 

çalıştığını sonucuna varmışlardır (AbuSalim vd, 2020). 

Arshad vd. çalışmalarında Dijkstra, A* Arama, Floyd Warshall, 

Johnson Algoritması ve Bellman-Ford algoritmalarını zaman karmaşıklığı 

yönüyle karşılaştırmışlardır. Pozitif ve negatif maliyetlerle davranış analizi 

yapmışlardır. Dijkstra, tüm algoritmalar arasında en iyi performansı gösterdiği 

sonucuna varmışlardır (Arshad vd, 2016). 

Nugroho ve Rakhmatsyah çalışmalarında yakınsama süresi, verim ve 

paket kaybı parametreleri gibi parametreler Floyd Warshall algoritması ile 

Johnson'ın algoritmasını karşılaştırmışlardır. Floyd Warshall’ın Johnson'ından 

daha iyi performans gösterdiği sonucuna varmışlardır (Nugroho ve 

Rakhmatsyah, 2021). 

Pandey vd. çalışmalarında yeni en kısa yol problemi önermişlerdir. 

Yöntemlerinde Dijkstra ve Johnson algoritmalarını daha az çalışma süresi ve 

çalışma karmaşıklığı oldukları için seçmişlerdir. Yeni en kısa yol 

algoritmaları Johnson ve Dijkstra uyguladığımızda, Floyd -Warshall ve 

Dijkstra'dan daha kısa sürdüğünü gözlemlemişlerdir. Ayrıca seyrek grafik için 

Johnson'ın Floyd Warshall'dan daha iyi olduğunu gözlemlemişlerdir (Pandey 

vd, 2016). 

Chaudhary vd. çalışmalarında Floyd Warshall algoritması ve Johnson 

algoritmasını karşılaştırmışlardır. Floyd Warshall oldukça basit, verimli ve iyi 

bir çalışma süresi elde etmesine rağmen grafik seyrek olduğunda, Johnson 

algoritması Floyd-Warshall algoritmasından daha hızlı çalışmıştır (Chaudhary 

vd, 2000). 

Popüler problemler olan En Kısa Yol Problemi, Araç Rotalama 

Problemi, Gezgin Satıcı Problemi bu çalışmada ele alınmıştır. Problem 

çözümlerinde kullanılan metotlar için geliştirilen algoritmalar ortaya 

çıkmıştır. Popüler algoritmalar olan Dijkstra algoritması, Floyd algoritması, A 

Yıldız algoritması performansları üstün ve eksik yönleri bakımından 

değerlendirilmiştir. 

 

1. HEDEF NOKTAYA ULAŞIM PROBLEMLERİ 

1.1. Araç Rotalama Problemi 

Araç rotalama problemi (ARP), "müşterilerin" "araçlar" tarafından 

ziyaret edilmesini içeren bütün bir problem sınıfına verilen genel bir isimdir. 

Bu problemler, isimlerini coğrafi olarak dağınık müşterilere ortak bir eşya 

deposundan çalışan çok sayıda araç kullanarak mal tedarik etme şeklindeki 

temel pratik problemden almaktadır. Sorun, katedilen toplam mesafenin (veya 
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alınan sürenin, katlanılan maliyetin vb.) minimum olması için araçların 

yönlendirilmesidir (Christofides, 1976). 

Araç Rotalama Problemi, Dantzig ve Ramser tarafından 1959 yılında 

ilk defa ele alınmıştır. Algoritmik yaklaşım ile matematiksel programlama 

modeli ortaya koymuşlardır (Dantzig ve Ramser, 1959). 1964 yılında ise 

Clarke ve Wright, Dantzig ve Ramser’in oluşturdukları metodu geliştirerek 

klasik tasarruf metodunu önermişlerdir (Clarke ve Wright, 1964). 

ARP, k tane araç rotasından ana depodan başlar ve müşterileri sırayla 

ziyaret eder ve tekrar ana depoya dönmektedir. Atanan her aracın araç 

kapasitesi ziyaret edilen müşterilerin toplam dağıtım miktarını geçmemelidir 

(Düzakın ve Demircioğlu, 2009). 

ARP, literatürde başka çeşitlerle kategorize edilmiştir. Karma 

Kapasiteli Araç Rotalama Problemi, Çoklu Depoya Sahip Araç Rotalama 

Problemi, Bölünmüş Talebe Sahip Araç Rotalama Problemi, Belirsiz Talebe 

Sahip Araç Rotalama Problemi, Geri Toplaması Olan Araç Rotalama 

Problemi, Zaman Pencereli Araç Rotalama Problemi, Asimetrik Araç 

Rotalama Problemi gibi isimlerle yer almaktadır. 

1.2. Gezgin Satıcı Problemi 

Gezgin Satıcı Problemi (GSP) herhangi bir noktadan başlanarak 

uzaklık mesafeleri belli olan noktaları bir kez ziyaret ederek tekrar başlangıç 

noktasına dönülmesi ile en kısa ve en az maliyetli yolun bulunmasını 

hedefleyen bir problemdir. Problemin çözümünün karmaşıklığı nokta 

sayısının artmasına bağlı olarak artmaktadır (Dikmen vd, 2014). 

Gezgin Satıcı Problemi, ilk olarak Karl Menger 1930’lu yılların 

başında çalışmasında matematiksel olarak tanımlanmıştır. Yapılan çalışma 

kombinasyonel optimizasyon problemleri (combinatorial optimization 

problems) arasında yer almaktadır (Menger, 1932). 

1.2.1. Genetik Algoritmalar ve GSP 

Kombinasyonel optimizasyon problemlerinin çözümü için kullanılan 

Genetik Algoritmalar (GA) meta sezgisel yöntemlerden birisidir. (Çolak, 

2010). 

Genetik Algoritmalar, Holland tarafından 1975 yılında ilk defa 

yapılan çalışmada önerilmiştir. Biyolojik sistemlerdeki evrim sürecine benzer 

bir şekilde çalışan bir arama ve optimizasyon yöntemidir (Jh, 1975). 
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1.3. En Kısa Yol Problemi 

Graf kuramında, en kısa yol problemi, bir graftaki iki düğümü 

bağlayan ağırlıkların toplamı en az olan ayrıtları bulma problemidir. Herhangi 

bir düğümden veya her bir düğümden diğer düğümlere olan en kısa yolların 

hesaplanması modellemesinde farklı algoritmalar geliştirilmiştir (Bayzan, 

2005). 

En Kısa Yol Probleminin çözümü için modelleme ve algoritma 

geliştirme adına çalışmalar yapılmıştır (Ji, 2005), (Catanzaro vd, 2011). 

 

2. HEDEF NOKTAYA ULAŞIM ALGORİTMALARI 

Bir graf üzerinde, başlangıç noktasından hedef noktasına ulaşmak için 

mevcut birden fazla yol vardır. Gidilen her yolun bir maliyeti mevcuttur. En 

kısa yol algoritmalarında amaç, maliyeti olan bu yollarda, maliyet olarak en 

düşük olan yolları bulmaktır (Mıhçı ve Avşar). 

2.1. Dijkstra Algoritması 

Dijkstra algoritması, Edsger Dijkstra tarafından 1956'da yayınlandı 

(Dijkstra, 1959). Grafikteki belirli bir kaynak tepe noktası (düğüm) için, 

algoritma o tepe noktası ile diğer tüm tepe noktaları arasındaki en düşük 

maliyetli yolu (en kısa yolu) bulur. Hedef tepe noktasına giden en kısa yol 

belirlendikten sonra tek bir tepe noktasından tek bir hedef tepe noktasına en 

kısa yolların maliyetlerini bulmak için de kullanılabilir. 

Dijkstra'nın algoritması, tek çift, tek kaynak/hedef ve en kısa yol 

problemindeki sonucu hesaplamak için kullanılır. Mesafe matrisinin yoğun bir 

matrisi temsil etmesine ihtiyaç duymaz, bu da algoritmanın seyrek grafikler 

için bellekte daha iyi çalışmasını sağlar. Küçük ve büyük grafiklerde daha 

kısa süre yaratacaktır. Diğer en kısa yol problemi algoritmalarına kıyasla daha 

düşük zaman karmaşıklığına sahiptir ve iyi bir genişletilebilirlik ile 

tanıtılmıştır. 

Dijkstra algoritması, tek kaynaklı en kısa yol probleminin daha 

verimli algoritmalarıdır, ancak bu algoritmanın en büyük sorunu, negatif 

ağırlık kenarlarına sahip grafikleri işleyemez. 
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Resim 1: Dijkstra Algoritmasının Her Bir Düğüm için Adımda Yapılan Yakınlık 

İşlemi ve Komşuluk Matrisi 
 

Resim 1’de  

(a) grafında başlangıç düğümü (node) olarak s düğümünü seçilir ve 

başlangıçta algoritma düğümlere erişim olmadığını kabul ederek sonsuz (∞) 

değeri atar. 

(b) grafında başlangıç düğümünün (s) komşusu olan a ve b 

düğümlerini dolaşarak bu düğümlere olan ulaşım mesafesi güncellenir ve 

komşuluk matrisi doldurulur. 

(c) grafında a öncelik kuyruğunda minimum değere sahiptir ve a 

düğümüne komşu olan b, c ve d düğümlerini dolaşarak bu düğümlere olan 

ulaşım mesafesi güncellenir ve komşuluk matrisi doldurulur. 

(d) grafında b öncelik kuyruğunda minimum değere sahiptir ve b 

düğümüne komşu olan a ve c düğümlerini dolaşarak bu düğümlere olan 

ulaşım mesafesi güncellenir ve komşuluk matrisi doldurulur. 

(e) grafında c öncelik kuyruğunda minimum değere sahiptir ve c 

düğümüne komşu olan d düğümünü dolaşarak bu düğüme olan ulaşım 

mesafesi güncellenir ve komşuluk matrisi doldurulur. 
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(f) grafında d öncelik kuyruğunda minimum değere sahiptir ve d 

düğümüne komşu olan c düğümünü dolaşarak bu düğüme olan ulaşım 

mesafesi güncellenir ve komşuluk matrisi doldurulur. 

(g) grafında bütün düğümler için yapılan hesaplama sonrası en yakın 

yol ağacı ve komşuluk matrisi verilmiştir. 

2.2. Bellman Ford Algoritması 

Bellman-Ford Algoritması 1958 yılında Bellman tarafından 

önerilmiştir. Algoritma, Dijkstra algoritmasında olduğu gibi en az maliyetli 

düğüme gitmek yerine bütün kenarlar üzerindeki düğüm maliyetlerini test 

eder. Bellman-Ford Algoritması iki düğüm arasındaki maliyetin negatif 

durumlarda da çözüm üretebilir (Boğar, 2016). 

Bellman-Ford algoritması, grafikte negatif bir kenar döngüsü 

algılayabilen kenarlarda sonuç verir. Algoritmanın kalitesi, grafik daha az 

sayıda düğüm içerdiğinde en iyi performansı gösterir, ancak Dijkstra 

algoritması, grafiğin daha fazla sayıda düğüme sahip olduğu yerlerde etkili bir 

şekilde çalışabilir. 

Zamanın karmaşıklığına dayanarak, Dijkstra algoritmasına nazaran 

Bellman Ford algoritmasının daha uzun süre aldığı sonucuna varıyoruz. Tek 

kaynaklı en kısa yol problemi için, ağırlıklar kenarlarda negatif olduğunda 

ancak Bellman-Ford uygulanır, aksi halde Dijkstra algoritması en iyi 

seçenektir. 
 

 

Resim 2: Bellman Ford Algoritmasının Her Bir Düğüm için Adımda Yapılan 

Yakınlık İşlemi ve Komşuluk Matrisi 
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Resim 2’de (a) grafında başlangıç düğümü olarak A düğümünün 

seçilir ve başlangıçta algoritma düğümlere erişim olmadığını kabul ederek 

sonsuz (∞) değeri atar. 

Bellman Ford algoritması kenarları teker teker dolaşması itibariyle 

Dijkstra’dan ayrılır. (b) grafında sırayla bütün kenarları (edges) dolaşır ve 

başlangıç düğümü olan A düğümüne komşu olan B ve C düğümlerinin 

komşuluk matrisi güncellenir. 

(c) grafında B düğümü üzerinden C düğümü uzaklık hesabı yapılır ve 

komşuluk matrisi güncellenir. 

(d) ve (e) graflarında E ve D düğümlerinin değeri için komşuları olan 

B düğümü üzerinden uzaklık hesabı yapılır ve komşuluk matrisi güncellenir. 

(f) şekli grafında C düğümü üzerinden D düğümü uzaklık hesabı 

yapılır ve komşuluk matrisi güncellenir. 

(g) ve (h) graflarında tüm düğümler için yapılan uzaklık hesabı 

sonrası en yakın yol ağacı ve uzaklık matrisi verilmiştir. 

2.3. A Yıldız Arama Algoritması (A-Star Search Algorithm, 

A*) 

Stanford Araştırma Enstitüsü tarafından 1968 yılında A * algoritması 

geliştirilmiştir. Bilinen en iyi gerçek zamanlı ilk kısa yol bulma 

algoritmasıdır. Best First Search (BFS) “En İyi En Önce Arama” sınıfına 

giren A* algoritması hedefe ulaşırken hem gerçek uzunluk bilgisini hem de 

sezgisel bilgileri kullanır. Bu yönüyle Açgözlü Algoritma ve Dijkstra 

Algoritmasının özelliklerini birlikte barındırır. Hesaplana gerçek maliyet ve 

sezgisel maliyet değerleri toplamı küçük olan düğüm üzerinden çözüme 

gitmektedir (Sinan ve Başar, 2021). 

A* algoritması sezgisel fonksiyonun katkısının düşük olması 

durumunda, en kısa yolu bulma sürecinde yavaşlamaktadır. Sezgisel 

fonksiyon katkısı çok yüksek olması durumunda ise A* süreç çok hızlı 

olmaktadır ancak en kısa yolu hesaplamak güçleşmektedir. 
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Resim 3: A Yıldız Arama Algoritmasının Her Bir Düğüm için Adımda Yapılan 

Yakınlık İşlemi 

 

Resim 3’te 

 (a) grafında başlangıç düğümü olarak sol üstteki düğüm ve hedef 

düğüm olarak sağ alttaki düğüm seçilir. 

Bir düğümün hedefe olan kuş uçuşu mesafesi sezgisel fonksiyon 

olarak tanımlanır.  

(b) şeklinde kırmızı renkle belirtilen değerler o düğümden hedef 

düğüme olan kuş uçuşu mesafeyi göstermektedir. 

(c) grafında algoritma, sezgisel fonksiyon ve uzaklık hesabı sonucu 

kırmızı ile işaretli yolu tercih eder. 

(d) grafında algoritma, sezgisel fonksiyon ve uzaklık hesabı sonucu 

11 değerli kırmızı işaretli yolu gitmeyi tercih eder. 

(e) grafında algoritma, sezgisel fonksiyon ve uzaklık hesabı sonucu 

yolunu değiştirerek 13 değerli yeşil işaretli yolu gitmeyi tercih eder. 

(f) grafında algoritma, sezgisel fonksiyon ve uzaklık hesabı sonucu 14 

değerli yeşil işaretli yolu gitmeyi tercih eder. 

(g) grafında algoritma, sezgisel fonksiyon ve uzaklık hesabı sonucu 

14 değerli olan hedefe giden yolu tercih eder. 

2.4. Floyd-Warshall Algoritması 

Floyd-Warshall algoritması, ağırlıklı bir graf üzerinde bulunan tüm 

düğümleri içeren çiftler arasındaki en kısa yolları bularak ağırlıklarını 

hesaplar. Floyd-Warshall algoritması, pozitif veya negatif kenar ağırlıkları 
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içermesi fark etmeksizin başarılı sonuç vermektedir. Kısa yolu bulmak için 

dinamik programlama yaklaşımını kullanarak problemi daha küçük alt 

problemlere böler (Alkan ve Aydın, 2018). 

Floyd Warshall algoritması, grafiğin yoğun bir şekilde bağlı olduğu 

yerlerde daha hızlıdır, ancak seyrek grafikler durumunda değildir. Dijkstra 

algoritmasından daha geniş bir aralığa sahip olan eksi ağırlık problemini 

çözebilir. 

Floyd Warshall algoritması, Dijkstra ve Bellman-Ford 

algoritmalarından daha büyük bir zaman karmaşıklığına sahiptir. 

 

Resim 4: (a) Grafı Uzaklık Mesafeleri, (b-c-d) Matrisleri Floyd-Warshall 

Algoritmasının Her Bir Düğüm için Adımda Yapılan Komşuluk Matrisleri 

 

Resim 4’te 

(a) grafında A başlangıç düğümü ve E hedef düğüm seçilir. 

(b) matrisinde başlangıç düğümü olan A düğümü üzerinden yakınlık matrisi 

güncellenir. Komşusu olmayan düğümler sonsuz (∞) değeri atar. 

(c) matrisinde B düğümü üzerinden yapılan yakınlık işlemi sonrası 

güncellenen değerler kalın olarak gösterilmiştir. 

(d) matrisinde C düğümü üzerinden yapılan yakınlık işlemi sonrası 

güncellenen değerler gösterilmiştir. 

(e) matrisinde D düğümü üzerinden yapılan yakınlık işlemi sonrası 

güncellenen değerler gösterilmiştir. 
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Matrislerde grafın yönsüz graf (undirected graph) olması durumunda 

diyagonale göre simetrik olmaktadır. Diğer türlü graf yönlü graf (directed 

graph) olsaydı bu simetri söz konusu olmaz. 

2.5. Johnson Algoritması 

Donald B. Johnson tarafından 1977 yılında geliştirilmiştir. Bellman 

Ford, Dijkstra Algoritması ve Reweighting tabanlıdır. Algoritma tüm çiftler 

(all pairs) problemini çözmek için kullanılır. Dağınık (sparse) ve yönlü 

(directed) graflar için kullanılan güzel bir çözüm yoludur. En önemli özelliği 

negatif bağlantılara izin vermesidir. Yeniden ağırlıklandırma (reweighting) 

yöntemiyle negatif bağlantıları, yeniden hesaplayarak pozitif ağırlıklara 

güncellemektedir. Yeniden ağırlıklandırma yapması ile Floyd Warshall’a 

benzemektedir (Engin ve Fığlalı, 2010). 

 

Resim 5: (a-b-c-d) Grafları Johnson Algoritmasının Yeniden Ağırlıklandırma 

Yöntemi Adımları ve (e-f-g-h-i) Grafları Johnson Algoritmasının Her Bir Düğüm için 

Adımda Yapılan Uzaklık Hesabı İle Ağırlıkları 

 

Resim 5’te  

(a) grafında düğümler ve uzaklık değerleri gösterilmiştir. 

(b) grafında mevcut graftan ayrıca yeni bir düğüm eklenir ve bu düğümden 

grafta bulunan tüm düğümlere bağlantılar eklenir. Bu düğüm ve yapılan 

bağlantıların ağırlığı sıfır olarak alınır. 

Her düğüm için Bellman-Ford Algoritması bir kez çalıştırılır ve düğümlerin 

ağırlıkları belirlenir. (c) grafında ağırlıklar düğüm içlerine yazılmıştır. 

Uzaklık hesabı için Dijkstra Algoritması kullanılmıştır. Dijkstra Algoritması 

negatif bağlantı uzunluklarını kabul etmemektedir. 
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Resim 6: Ağırlıkların Reweighting Teorem Yöntemiyle Hesaplanması 

 

 ̂(   )    (   )   (   )   (   )     (1) 

 

 ̂(   )           (2) 

Resim 6’da ağırlıklar, Reweighting Teorem yöntemiyle yenilenerek 

negatif bağlantılar pozitife dönüştürülecektir. Formül 1’de birinci adımında 

eklenen yeni düğümün ağırlığı ile negatif bağlantının çıktığı düğümün ağırlığı 

topanırken negatif bağlantının girdiği düğümün ağırlığı çıkarılır.  

Ağırlıklandırma (reweighting) işlemi sonucunda en kısa yol (shortest 

path) değişmez, ayrıca Formül 2’de ağırlıkların hepsi negatif olmayacak 

(nonnegative) şekilde olur. 

(d) grafında Reweighting Teorem yöntemiyle negatif değer kalmayacak 

şekilde ağırlıklar tekrar hesaplanır. 

(b) grafında eklenen düğüm graftan silinir ve geri kalan tüm düğümler için 

Dijkstra Algoritması uygulanır. Tüm çiftler arası en kısa yol bulunur. (e), (f), 

(g), (h), (i) graflarında yapılan uzaklık hesabı görülmektedir. 

SONUÇLAR 

Yapılan çalışmada gelişen teknoloji ve artan nüfus ile günümüz en 

büyük sorunlarından bir tanesi olan trafik sorunlarından türeyen problemlere 

ve bu problemlerde metot üzerinde kullandığımız yaygın algoritmalar ele 

alınmıştır. Bu algoritmalar bir noktadan belli bir hedefe gidilen literatürde yer 

alan Araç Rotalama Problemi, Gezgin Satıcı Problemi, En Kısa Yol Problemi 

gibi mesafe problemlerine çözüm sağlamaktadır. 
 

Tablo 1: Dijkstra, Bellman Ford ve A* Arama Algoritmalarının Karşılaştırmaları 

Algoritma Avantaj Dezavantaj 

Dijkstra  doğru ve kesin sonuçlar 

verir 

 sadece pozitif ağırlıklı kenarlara 

uygulanabilir 



155 | MÜHENDİSLİKTE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI 

 

 tüm şebekelere 

uygulanabilir 

Bellman Ford  en küçük değerli ayrıttan 

gitmek yerine bütün 

kenarları test eder 

 negatif durumlarda çözüm 

üretebilir 

 Dijkstra algoritmasından daha kötü 

bir performansa gösterir 

A* Arama  hem gerçek uzunluk 

bilgisini hem de sezgisel 

bilgiyi kullanır 

 sezgisel fonksiyonun katkısının 

düşük olması durumunda, en kısa 

yolu bulma süreci yavaşlamaktadır, 

yüksek olması durumunda ise süreç 

çok hızlı olmaktadır ancak en kısa 

yolu hesaplamak güçleşmektedir 

 

Tablo 1’de Dijkstra, Bellman Ford ve A* Arama algoritmaları bireysel olarak 

karşılaştırılmış ve saptamalar yapılmıştır. Geriye kalan Floyd-Warshall ve 

Johnson algoritmaları diğer algoritmaları kapsadıklarından dolayı bireysel 

olarak karşılaştırılmamıştır. Yapılan saptamalara göre her bir algoritmanın 

birbirleri üzerinde işleyiş veya zaman-doğruluk ilişkisi gibi konularda iyi 

oldukları durumlar vardır. Problem türüne ve sektöre göre uygun algoritmanın 

kullanım alanları ve verimlilikleri değişebilmektedir. Yapılacak yeni 

çalışmalarda daha farklı problemler ve algoritmalar seçilerek performans 

değerlendirme analizleri ve uygulamaları ele alınabilir. 
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GİRİŞ 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen yıl artan enerji talebinin 

karşılanması için yapılan yatırımlar ekonomik ve stratejik olarak ülke 

kaynakları açısından önemli rol oynamaktadır. Ülkemizde 2020 yılında 147 

milyon ton eşdeğer petrol (tep) enerji arzı mevcutken 2021 yılında bu değerin 

%8,3 artışla 159,4 milyon tep değerine yükseldiği, 2020 yılına göre doğalgaz 

arzının 49,2 milyon tep, yenilenebilir enerjide ise bu oranın 24,9 milyon tep 

değerlerine ulaştığı görülmektedir (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 

2021). Yenilenebilir enerjide ise bir önceki yıla göre rüzgâr yatırımlarının 

%26,6 güneşin ise %15,4 olarak önemli oranda artış gösterdiği 

belirtilmektedir (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2021). Elektrik talebi 

ise 2020 yılında 305 TWh olarak gerçekleşmişken, Şekil 1’de görüldüğü gibi 

Enerji Bakanlığı tarafından yapılan elektrik talep senaryolarına göre 

önümüzdeki 20 yıllık bir zaman diliminde bu değerin artış oranının yıllık 

ortalama %3-3,7 arasında değişerek 545 TWh-636 TWh’a kadar artacağı 

öngörülmektedir (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2020). Bu değerlerle 

birlikte kişi başı elektrik tüketiminin ortalama 5.895 kWh düzeyinde 

gerçekleşeceği öngörülmektedir (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2020).  

 

 

Şekil 1: Elektrik talep serileri (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2020) 
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Enerji arzının karşılanabilmesi için her yıl önemli oranlarda yatırımlar 

yapılsa da daha etkin ve ekonomik bir seçenek olarak mevcut enerjinin 

tasarrufu ve verimli kullanılması alternatifi her zaman ön plana çıkmaktadır. 

2007 yıllında yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Kanunu ile 2023 vizyonu için 

hedeflenen enerji tüketim değerlerine ulaşılabilmesi, tüm tüketim 

aşamalarında yeni ve verimli teknolojilerinin etkin kullanılması ve tanıtılması, 

hem bireysel hem de genel kullanımda bilinçli ve enerji odaklı düşüncenin 

geliştirilmesi ile mümkün olabilecektir.  Ülkemizde kullanılan toplam 

elektriğin yaklaşık % 19’lık kısmını aydınlatma sistemleri tüketmektedir ve 

konutlarda kullanılan elektrik tüketimi içerisinde de aydınlatmadan kaynaklı 

tüketimin % 11,7 olduğu görülmektedir (Şekil 2). Dolayısıyla aydınlatmada 

verimli sistemlerin kullanılmasının, enerji tasarrufu sağlayacak en etkin 

yöntemlerden birisi olduğu açıktır. Ülkemizin hem kamu hem de özel 

binalarda ilgili yönetmeliklerle, konutlarda ise bireysel müdahalelerle etkin ve 

ciddi tasarruf yapabilme alternatifi bulunmaktadır ve doğru aydınlatma 

sistemlerinin kullanılması ile enerji tüketim maliyetlerinin azaltılması 

mümkündür. 
 

 

Şekil 2: Konutlarda elektrik tüketimi (ENVER, 2010) 

 

AYDINLATMADA LAMBA ÖZELLİKLERİ VE 

MALİYETLERİ  

Günümüzde kullanımı azalmakla birlikte halen kullanımı devam eden 

akkor lambalar, elektrik akımının filamandan geçirilerek ısıtılmasından dolayı 

akkor ışığın oluşmasını sağlarlar. Bir akkor ampulü yakmak için kullanılan 

enerjinin %90 kadarı bu ısıyı üretmek için harcanır. Zayıf ışık, düşük etkinlik 
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ve fazla elektrik tüketimi nedeniyle geçmiş yıllarda yerini flüoresan lambalara 

bırakmıştır. Flüoresan lambalar içerisinde bulunan cıva buharı balastlar 

yardımıyla gerekli voltaj sağlandıktan sonra hareketlendirilir ve böylece 

uyarılmış bu cıva atomları görünür kısa dalga boylu ultraviyole ışık üretirler. 

Bu lambaların çalışması için balastlar gerekir bu da ek güç kaybına neden olur 

ve aynı zamanda ilk maliyeti artırır. Balastlar manyetik, elektronik ve hibrit 

olmak üzer 3 çeşittir. Yarı iletken içermeyen manyetik çekirdek ve bakır 

sargılardan oluşan manyetik balastlar yüksek titreşim indeksine neden olan 

frekanslarla çalışırlar (Perdachi ve diğerleri, 2018). Yarı iletkenlerin 

eklenmesiyle oluşturulan elektronik balastların en önemli avantajları ise 

frekansların kontrol edilebilir hale gelmesini sağlamasıdır (Perdachi ve 

diğerleri, 2018). 

21. yüzyılın popüler ve verimli aydınlatma seçeneği haline dönüşen 

LED “ışık yayabilen diyot” anlamına gelir. Bir LED, N tipi ve P tipi yarı 

iletkenlerin (alüminyum-galyum-arsenit) negatif ve pozitif elektrotlara 

bağlanmasıyla negatiften pozitife elektron hareketi oluşmasıyla ışık üretirler. 

Kullanılan iletken malzemeler farklı dalga boyunda salınan fotonları 

ürettikleri için malzeme çeşidi ve miktarı ışığın rengini değiştirir. LED 

lambaların avantajları düşük ısı oluşumları, verimli olmaları ve 

dayanaklıklarından dolayı uzun ömürlü olmaları olarak ifade edilebilir 

(Aybar, 2018). Yüksek düzeyde parlaklık oluşturabilen bu lambalar 

enerjilerinin %80'ini ışığa çevirebildikleri için diğer ampullere göre daha 

verimlidirler. Bir akkor ampul, filamanı belirli bir sıcaklığa kadar ısıtarak ışık 

üretirken, LED ampul elektrik verildiğinde enerjiyi ısı yerine ışığa çevirir ve 

dolayısıyla daha düşük bir sıcaklıkta çalışabilirler. Anlık ve yönle aydınlatma 

yapabilmesi, düşük bakım maliyetleri, UV ve civa içermediği için hem çevre 

dostu hem de güvenilirdir. Akkor lambalardan başlayan ve LED lambalara 

kadar uzanan aydınlatma alternatiflerinde 1100 lümen ışık elde etmek için bir 

75W akkor lamba, 53W halojen lamba, 20 W kompakt floresan ve 17W 

değerinde LED lamba kullanılabilmektedir. Kompakt floresan ve LED 

lambaların halojene göre %68 ve %72 daha az elektrik tüketimi 

gerçekleştirdiği, LED’lerin floresana göre ise %19 daha az tüketimle ilk 

sıraya yerleşmektedir. Ayrıca kullanım ömürlerinde de 15-20 yıl ile LED 

lambaların birinci sırada olduğu, en yakın floresan lambalara göre %70 

oranında daha uzun ömürlü olduğu görülmektedir. 
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Şekil 3: Farklı aydınlatma sistemlerinin enerji tüketimi (Latini ve diğerleri, 2015) 

 

Bir bina içerisindeki apartman dairesinde toplam 10 adet lambanın 

günde 6 saat ve 365 gün kullanıldığı düşünülerek yapılan maliyet analizi 

Tablo 1’de gösterilmiştir. Kullanım ömrü, lamba ömrünün 1 yıldaki toplam 

kullanım saatine oranı olarak, elektrik fiyatları ise Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurulu tarafından belirlen tarifeler esas alınarak mesken, tek zamanlı tarife ve 

günlük 8 kWh altı tüketim gerçekleştiği düşünülerek 1,2103 TL/kWh (EPDK, 

2022) olarak belirlenmiştir. İlk yatırım maliyeti en fazla olan LED lamba, en 

az olan ise kompakt floresan lamba olmakla birlikte yıllık elektrik 

tüketimlerinde en yüksek değeri halojen lambaların oluşturduğu ve LED 

lambaların çok avantajlı olduğu görülmektedir. Kullanım ömrünün 22,83 yıl 

ile en fazla LED lambada elde edildiği, fiyatının diğer lambalara göre 5 kat 

fazla olmasına rağmen toplam maliyette de en düşük değerde olduğu 

görülmektedir. 
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Tablo 1: Farklı lambaların maliyet karşılaştırmaları 

 

 

SONUÇLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2021 yılında yapılan 

Kamuoyu Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Araştırmasına göre aydınlatma 

tasarrufu ile ilgili olarak bilginin davranışsal harekete dönüş oranı % 69 

olarak tespit edilmiştir (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2020).  Ayrıca 

2021’de 2019 yılına göre tasarruflu lamba kullanımının normal lamba 

kullanımının üzerine çıkarak % 68 seviyelerine ulaştığı görülmüştür (Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2020).  Yapılan maliyet analizlerinde, LED 

lambaların kullanım ömürlerinin fazlalığından dolayı avantajlı olduğu, 

elektrik tüketim miktarı ve maliyetlerinin de diğerlerine göre çok az olduğu 

görülmektedir.  LED lambaların ekonomikliği hakkında daha fazla 

bilgilendirme ve eğitimlerle bu lambaların kullanım oranın çok daha yüksek 

seviyelere çıkarılabileceği düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

42CrMo4 alaşımlı çelik; akslar, miller, cıvatalar, dişliler ve diğer 

uygulamalar gibi bileşenler için genel amaçlı yüksek mukavemetli çeliklerde 

yaygın olarak kullanılan bir krom-molibden alaşımlı çelik spesifikasyonudur. 

42CrMo4 çeliğinin yüksek karbon içeriği, daha iyi mukavemet ve ısıl işlem 

görebilirlik sağlarken, ancak daha zayıf kaynaklanabilirlik özelliğindedir 

(ASTM 2022; Ozdemir ve diğerleri 2020; Rafighi ve diğerleri 2022). İmalat 

endüstrilerinde, yüzey kalitesi ve kesme kuvvetleri kaliteyi belirlemede çok 

önemlidir. İyi yüzey kalitesi ve düşük kesme kuvvetleri yalnızca kaliteyi 

garanti etmekle kalmaz, aynı zamanda üretim maliyetini ve çalışma süresini 

de azaltır. Yüzey pürüzlülüğünün ve kesme kuvvetlerinin kesme takım uç 

yarıçapı, kesme hızı, ilerleme hızı ve talaş derinliği gibi birçok işleme 

koşullarından etkilendiği iyi bilinmektedir (Sateesh ve diğerleri 2018; 

Satyanarayana ve diğerleri 2014; Verma ve Singh 2014; Senthilkumar ve 

diğerleri 2014; Jogi ve diğerleri 2016; Sarıkaya ve diğerleri 2016). Bir üretim 

operasyonunun üretkenliği büyük ölçüde bir dizi girdi işleme parametresine 

bağlıdır. Bu nedenle, kesme parametrelerinin optimizasyonu, makine 

performansını iyileştiren ilerleme faktörlerinin optimizasyonunu içerir. Bu 

bağlamda optimizasyon teknikleri, üretim problemlerine daha iyi 

optimizasyon çözümleri elde etmek için yeni fırsatlar sunarak, işleme 

verimliliğini artıran en uygun girdi işleme parametreleri setinin elde 

edilmesine yardımcı olur (Yılmaz ve Güngör 2010; Padhy ve Singh 2021; 

Soori ve Asmael 2022; Pujari ve diğerleri 2019). Talaşlı imalat süreçlerini 

iyileştirmek ve geliştirmek için Taguchi metodu (TM), YYY (yanıt yüzey 

yöntemi), GİA (gri ilişkisel analiz), hata türleri ve etkileri analizi (HTEA), 

ANOVA (varyans analizi) vb. optimizasyon araçları ve teknikleri 

kullanılmaktadır. GİA, çeşitli ortamlarda çeşitli metal kesme işlemlerine 

optimum işlem parametrelerini elde etmek için çeşitli araştırmacılar tarafından 

kullanılan çok amaçlı bir optimizasyon tekniğidir (Patel ve diğerleri 2021; 

Voloshina ve diğerleri 2019; Sharma ve diğerleri 2021; Patil ve Karande 

2022; Vasudevan 2019). Satyanarayana ve ark., titanyum alaşımlarının 

tornalayarak Taguchi metoduna dayalı GİA yöntemiyle işleme 

parametrelerinin tasarım optimizasyonunu incelemiştir. Gri ilişkisel 

derecesine göre maksimum takım ömrü, minimum kesme kuvveti ve 

minimum yüzey pürüzlülüğü için optimum kombinasyonunun 45 m/dk kesme 

hızı, 0,25 mm/dev ilerleme ve 0,5 mm kesme derinliğinde gerçekleşeceğini 

ifade etmiştir (Satyanarayana ve diğerleri 2013). Akkuş, yanıt yüzey yöntemi 

ve gri ilişki analizi kullanılarak titanyum alaşımının talaşlı imalat sırasında 
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yüzey pürüzlülüğü, titreşim ve enerji tüketim değerlerini deneysel ve 

istatistiksel olarak çalıştı. Optimum kesme parametrelerini, gri ilişki analizi ile 

belirlediğini raporladı. Optimum yüzey pürüzlülüğü, titreşim ve enerji 

tüketiminin 55 m/dak kesme hızı, 0,12 mm/dev ilerleme hızı ve 0,9 mm 

kesme derinliği parametrelerinde oluşacağını bulmuştur (Akkus 2022). 

Bu çalışmada, üç farklı uç yarıçapı, üç farklı kesme hızı, üç farklı 

ilerleme hızı ve üç farklı kesme derinliği parametreleri ile deney planı 

hazırlanarak tornalama işlemi esnasında oluşan kesme kuvvetleri ve yüzey 

pürüzlülüğü etkileri incelenmiştir. Yapılan deneylerle, minimum kesme 

kuvveti ve minimum yüzey pürüzlülüğü belirlenmiştir. Bu sayede 

imalatçıların uygulamada faydalanabileceği işleme kalitesini etkileyen kesme 

kuvveti ve yüzey pürüzlülüğü verileri elde edilmiştir.  

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR VE YÖNTEM 

3.1. Deneysel Çalışmalar 

Bu deneysel çalışmada, 42CrMo4 çelik malzemeden imal edilmiş 

Ø40x250 mm ebatlarında silindirik iş parçası kullanılmıştır. 42CrMo4 

malzemenin kimyasal içeriği, Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1: 42CrMo4 çelik malzemesinin kimyasal içeriği 

 

Element C Mn Si Cr S P Mo Fe 

% 

Ağırlık 
0,41 0,83 0,21 0,9 0,026 0,029 0,18 97,415 

 

42CrMo4 çelik malzemesinin tüm tornalama işlemleri, maksimum 

devri 4000 dev/dak ve maksimum gücü 15 kW olan yüksek rijitlike sahip 

CNC kontrollü Goodway marka GS-260Y model 5 eksenli torna tezgâhı 

üzerinde yapılmıştır. Tablo 2’de gösterildiği gibi üç farklı kesme ucu (0,4; 

0,8; 1,2 mm), üç farklı kesme hızı (150, 180, 210 m/dak), üç farklı ilerleme 

hızı (0,1; 0,2; 0,3 mm/dev) ve üç farklı kesme derinliği (0,8; 1,0; 1,2 mm) 

kullanılmıştır. Tornalama işlemleri, kesme sıvısı kullanılmadan kuru ortamda 

gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 



171 | MÜHENDİSLİKTE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI 

 

Tablo 2: Tornalama işlemlerinde kullanılan kesme parametreleri ve seviyeleri 

 

Parametreler Gösterim Birim 
Seviyeler 

1 2 3 

Uç yarıçapı r mm 0,4 0,8 1,2 

Kesme hızı v m/dak 150 180 210 

İlerleme hızı f mm/dev 0,1 0,2 0,3 

Kesme 

derinliği 

a mm 0,8 1,0 1,2 

 

Ortalama yüzey pürüzlülüğü ölçümü için Mitutoyo SJ211 Surftest 

cihazı kullanılmıştır. Ayrıca, KISTLER 9129AA piezoelektrik dinamometre 

kullanılarak üç boyutlu kesme kuvvetleri ölçülmüştür. Bu çalışmada, CUTG 

marka WNMG080404-TM RTX3325, WNMG080408-TM RTX3325 ve 

WNMG080412-TM RTX3325 tipi kesme takımları ile AKKO marka 

TWLNL 2525 M08 torna kateri tercih edilmiştir. Deney düzeneği ve işlem 

sırası, Şekil 1’de şematik olarak verilmiştir. 
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Şekil 1: Deneysel kurulum 
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Bu çalışmanın temel amacı, 42CrMo4 çeliğini CNC kontrollü tornada 

işleyerek en düşük kesme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğünü elde etmek 

amacıyla işleme parametrelerinin optimal seviyesini belirlemektir. Bu amaca 

ulaşmak için deney tasarımında Minitab yazılımı vasıtasıyla Taguchi yöntemi 

kullanılmış ve L9 (3^4) ortogonal dizisi seçilmiştir. Deneyler 3 kez 

tekrarlanıp aritmetik ortalaması alınmıştır. Taguchi ortogonal deney tasarımı 

ve deney sonuçları, Tablo 3’te gösterilmektedir. 

 
Tablo 3: Taguchi ortogonal deney tasarımı (L9, 3^4) ve deney sonuçları. 

 

Deney  
no 

Uç 
yarıçapı  

(mm) 

Kesme 
hızı 

(m/dak) 

İlerleme 
hızı 

(mm/dev) 

Kesme 
derinliği 

(mm) 

Kesme kuvvetleri 
Yüzey 

pürüzlülüğü 

Fx (N) 
Fy 
(N) 

Fz (N) Ra (µm) 

1 0,4 150 0,1 0,8 91,8 245,7 216,8 1,01 

2 0,4 180 0,2 1 152,4 486,7 314,5 2,34 

3 0,4 210 0,3 1,2 200,4 792,7 403,3 3,52 

4 0,8 150 0,2 1,2 264,3 603,9 386,4 1,47 

5 0,8 180 0,3 0,8 275,2 564,4 274 2,43 

6 0,8 210 0,1 1 188,7 328 293,5 0,89 

7 1,2 150 0,3 1 386,1 678,7 338,9 2,13 

8 1,2 180 0,1 1,2 263,7 398,8 343,9 0,32 

9 1,2 210 0,2 0,8 302,8 416 254,1 1,19 

 
Şekil 2-5’de ve Tablo 4’te görüldüğü gibi Fx, Fy ve Fz için optimal 

kesme parametreleri kesici ucun 1. Seviyesi (r1; 0,4 mm), kesme hızının 1. 

seviyesi (v1; 150 m/dak), ilerleme hızının 1. seviyesi (f1; 0,1 mm/dev) ve 

kesme derinliğinin 1. Seviyesi (a1; 0,8 mm)’dir. Ayrıca, Ra için optimal 

kesme parametreleri kesici ucun 3. Seviyesi (r3; 1,2 mm), kesme hızının 2. 

seviyesi (v2; 180 m/dak), ilerleme hızının 1. seviyesi (f1; 0,1 mm/dev) ve 

kesme derinliğinin 3. Seviyesi (a3; 1,2 mm)’dir. Kesme kuvvetleri ve yüzey 

pürüzlülük değeri tornalama parametreleri ile büyük ölçüde beraber 

etkilenmektedir. Bu yüzden; Fx, Fy, Fz ve Ra yanıtlarının eşzamanlı 

optimizasyonu gereklidir. Bu kapsamda Taguchi yöntemine GİA yaklaşımının 

uygulanması uygun düşmektedir. 
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Şekil 2: Fx için S/G oranlarının ortalaması üzerinde proses parametrelerinin etkileri 

 
 

 
Şekil 3: Fy için S/G oranlarının ortalaması üzerinde proses parametrelerinin etkileri 
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Şekil 4: Fz için S/G oranlarının ortalaması üzerinde proses parametrelerinin etkileri 

 
 

 
 

Şekil 5: Ra için S/G oranlarının ortalaması üzerinde proses parametrelerinin etkileri 
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Tablo 4: Fx, Fy, Fz ve Ra için S/G yanıt tabloları 

 

Seviye 

Fx (N) 

Seviye 

Fy (N) 

r  
(mm) 

v  
(m/dak) 

f  
(mm/dev) 

a  
(mm) 

r  
(mm) 

v  
(m/dak) 

f  
(mm/dev) 

a  
(mm) 

1 
-

42,98 
-46,48 -44,40 -

45,89 
1 

-53,18 -53,35 -50,05 -51,74 

2 
-

47,58 
-46,96 -47,24 -

46,97 
2 

-53,66 -53,60 -53,92 -53,57 

3 
-

49,93 
-47,06 -48,85 -

47,63 
3 

-53,68 -53,56 -56,55 -55,21 

Fark 
6,94 0,58 4,46 1,74 

Fark 
0,50 0,24 6,50 3,46 

Sıralama 
1 4 2 3 

Sıralama 
3 4 1 2 

Fx için optimum test koşulu: r1v1f1a1 Fy için optimum test koşulu: r1v1f1a1 

Seviye 

Fz (N) 

Seviye 

Ra (µm) 

r  
(mm) 

v  
(m/dak) 

f  
(mm/dev) 

a  
(mm) 

r  
(mm) 

v  
(m/dak) 

f  
(mm/dev) 

a  
(mm) 

1 
-

49,60 
-49,69 -48,93 -

47,86 
1 

-
6,1339 

-3,3335 3,6076 -
3,1032 

2 
-

49,95 
-49,81 -49,93 -

49,97 
2 

-
3,3488 

-1,7331 -4,0805 -
4,3132 

3 
-

49,81 
-49,85 -50,49 -

51,53 
3 

0,6062 -3,8099 -8,4035 -
1,4601 

Fark 
0,35 0,17 1,56 3,67 

Fark 
6,7400 2,0767 12,0111 2,8532 

Sıralama 
3 4 2 1 

Sıralama 
2 4 1 3 

Fz için optimum test koşulu: r1v1f1a1 Ra için optimum test koşulu: r3v2f1a3 

 

3.2. Gri ilişkisel Analiz (GİA) Yöntemi 

Taguchi yönteminde sadece bir çıktı sonucu için optimizasyon işlemi 

yapılabilir. Bu çalışmada, yüzey pürüzlülüğü ve kesme kuvvetleri (Fx: radyal 

kuvvet, Fy: teğetsel kuvvet, Fz: ilerleme kuvveti) olmak üzere 4 çıktı deney 

sonucu olduğundan Taguchi yöntemine dayalı gri ilişkisel analiz (GİA) 

yaklaşımı optimizasyon işlemi kullanılmıştır. Gri ilişkisel analiz metodunun 

hesaplanma aşamaları, aşağıda adım adım özetlenmiştir (Haq ve diğerleri  

2008; Nas vd. 2021; Senthilkumar ve diğerleri  2014). Test sonrası elde edilen 

sonuçların değerleri farklı birimlerde ölçüldüğü için GİA'de öncelikle 

değerlerin aynı birime dönüştürülmesi gerekir. İlk olarak değerler, 0 ile 1 

aralığına getirilerek normalizasyon işlemi yapılır. Bu süreç, aşağıdaki Eşitlik 

1 kullanılarak bulunur. Yüzey pürüzlülüğü ve kesme kuvvetleri sonuçlarının 

daha düşük çıkması istendiğinden “Daha düşük daha iyidir” kriteri seçilmiştir. 
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                                              (1)                                                                                                                                                     

 

  
     i serisi k. sıradaki orjinal değer,       normalizasyon sonrası i. 

seri k. sıradaki değer,      
     i serisindeki en küçük değeri,      

  i 

serisindeki en yüksek değerdir. Normalizasyon işleminden sonra elde edilen 

verilerle referans dizisinin sapma değeri ve gri ilişkisel katsayı (GİK) 

belirlenir. GİK, Eşitlik 2-5’ e göre hesaplanır. 

 

       |           |                                                                                (2)      

                                                                                                                          

      
                 

               
                                (3)       

                                                                                                                                                         

                |           |                                                               (4)   

                                                                                                                                    

                |           |                                                             (5)                                                                                                                               

 

      referans dizisi,        referans dizisinin sapma değeri, 

        mutlak farklılıkların minimum değeri,         mutlak farklılıkların 

maksimum değeri,       gri ilişkisel katsayı ve   tanımlama katsayısı olup 0 

ile 1 aralığındadır. j=1,2...n, k=1,2...m olmak üzere n deney sayısıdır ve m 

yanıt sayısıdır.       spesifik karşılaştırma dizisidir. 

Gri ilişki katsayısının değeri bulunduktan sonra gri ilişki derecesi 

(GİD), Eşitlik 6 ile belirlenir.    i serisinin gri ilişkisel derece sonucudur ve n 

yanıt değerlerinin sayısıdır. 

 

   
 

 
∑      

 
                                                                                   (6) 

GİA için tüm sonuçlar Tablo 5 ve 6’de verilmiştir. Gri ilişkinin 

derecesi, referans serisine ne kadar yakın olduğunun bir ölçüsüdür. Tablo 6 ve 

Şekil 6'de görüldüğü gibi hesaplama sonuçlarına göre birinci deney en yakın 
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derece (GİD=0,9247) ile 1. konumdadır. Aynı zamanda bu kombinasyon 

(r1v1f1a1), minimum yüzey pürüzlülüğü ve kesme kuvveti sağlamak için en 

uygun test parametreleridir. 
 

Tablo 5: GİA için normalizasyon, sapma dizisi ve ilişkisel katsayı 

 

Deney  
no 

Normalizasyon Sapma dizisi Gri ilişkisel katsayı (GİK) 

Fx 
(N) 

Fy 
(N) 

Fz 
(N) 

Ra 
(µm) 

Fx 
(N) 

Fy 
(N) 

Fz 
(N) 

Ra 
(µm) 

Fx 
(N) 

Fy 
(N) 

Fz 
(N) 

Ra 
(µm) 

Refer
ans 
dizi 

1,00
00 

1,00
00 

1,00
00 

1,00
00 

1,00
00 

1,00
00 

1,00
00 

1,00
00 

1,00
00 

1,00
00 

1,00
00 

1,00
00 

1 1,00
00 

1,00
00 

1,00
00 

0,78
44 

0,00
00 

0,00
00 

0,00
00 

0,21
56 

1,00
00 

1,00
00 

1,00
00 

0,69
87 

2 0,79
41 

0,55
94 

0,47
61 

0,36
88 

0,20
59 

0,44
06 

0,52
39 

0,63
13 

0,70
83 

0,53
16 

0,48
83 

0,44
20 

3 0,63
10 

0,00
00 

0,00
00 

0,00
00 

0,36
90 

1,00
00 

1,00
00 

1,00
00 

0,57
54 

0,33
33 

0,33
33 

0,33
33 

4 0,41
39 

0,34
52 

0,09
06 

0,64
06 

0,58
61 

0,65
48 

0,90
94 

0,35
94 

0,46
03 

0,43
30 

0,35
48 

0,58
18 

5 0,37
68 

0,41
74 

0,69
33 

0,34
06 

0,62
32 

0,58
26 

0,30
67 

0,65
94 

0,44
52 

0,46
18 

0,61
98 

0,43
13 

6 0,67
07 

0,84
95 

0,58
87 

0,82
19 

0,32
93 

0,15
05 

0,41
13 

0,17
81 

0,60
30 

0,76
87 

0,54
87 

0,73
73 

7 0,00
00 

0,20
84 

0,34
53 

0,43
44 

1,00
00 

0,79
16 

0,65
47 

0,56
56 

0,33
33 

0,38
71 

0,43
30 

0,46
92 

8 0,41
59 

0,72
01 

0,31
85 

1,00
00 

0,58
41 

0,27
99 

0,68
15 

0,00
00 

0,46
12 

0,64
11 

0,42
32 

1,00
00 

9 0,28
30 

0,68
87 

0,80
00 

0,72
81 

0,71
70 

0,31
13 

0,20
00 

0,27
19 

0,41
09 

0,61
63 

0,71
43 

0,64
78 

 

Tablo 6: GİA için gri ilişkisel derece ve sıralama 

 
Deney no Gri ilişkisel derece (GİD) Sıralama 

1 0,9247 1 

2 0,5426 5 

3 0,3938 9 

4 0,4575 7 

5 0,4895 6 

6 0,6644 2 

7 0,4057 8 

8 0,6314 3 

9 0,5973 4 
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Şekil 6: Minimum yüzey pürüzlülüğü ve kesme kuvveti için gri ilişkisel derece 

 

GİD için S/G oranlarının etkileri, Tablo 6 ve Şekil 7’de verilmektedir. 

GİD için S/G oranlarından görüldüğü üzere r (kesici uç) faktörünün en yüksek 

seviyesi 1. seviye, v (kesme hızı) faktörünün en yüksek seviyesi 1. seviye, f 

(ilerleme hızı) faktörünün en yüksek seviyesi 1. seviye ve a (kesme derinliği) 

faktörünün en yüksek seviyesi 1. seviye olarak hesaplanmıştır. Kesme kuvvet 

bileşenleri ve yüzey pürüzlülüğü için optimum parametre kombinasyonu 

r1v1f1a1 şeklindedir. Yani kesici uç 0,4 mm, kesme hız 150 m/dk, ilerleme 

hızı 0,1 mm/dev ve kesme derinliği 0,8 mm olduğu durumunda kesme kuvvet 

bileşenleri ve yüzey pürüzlülüğü için en iyi olduğu kombinasyondur. Tablo 

5’te bulunan optimum deney kombinasyonu (1. deney, r1v1f1a1) ile Taguchi 

yöntemine göre S/G oranlarından elde edilen deney sonuçlarının optimizasyon 

kombinasyonunun (Tablo 6, Şekil 3) uyumlu olduğu görülmüştür. 

 

Tablo 6: GİD için S/G oranlarının ortalama değerleri tepki tablosu (Daha büyük daha 

iyidir) 
Seviye r (mm) v (m/dak) f (mm/dev) a (mm) 

1 -4,695   -5,103   -2,742   -3,787 

2 -5,516   -5,170   -5,527   -5,566 

3 -5,436   -5,374   -7,378   -6,293 

Fark 0,821    0,270    4,636    2,506 

Sıralama 3 4 1 2 

Fx, Fy, Fz ve Ra için optimum test koşulu: r1v1f1a1 
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Şekil 7: GİD için S/G oranlarının ana etkiler grafiği 

 

GİD ANOVA sonuçları, Tablo 7'de verilmiştir. Yapılan analize göre 

yüzey pürüzlülüğü ve kesme kuvveti bileşenlerinin en düşük değerini elde 

etmek için en etkili parametrenin % 66,61 katkı değeri ile ilerleme hızı olduğu 

belirlenmiştir. 
 

Tablo 7: GİD için ANOVA sonuçları 

 

Kaynak 
Serbestlik  
derecesi 

(DF) 

Düzeltilmiş  
kareler 
toplamı 
(Adj SS) 

Düzeltilmiş  
kareler 

ortalaması 
(Adj MS) 

F-Değeri 
Anlamlılık 

(P) 
Katkı 
(%) 

Model 4 0,202683 0,050671 14,07 0,013 93,36 

Lineer 4 0,202683 0,050671 14,07 0,013 93,36 

r 1 0,008567 0,008567 2,38 0,198 3,95 

v 1 0,002915 0,002915 0,81 0,419 1,34 

f 1 0,144596 0,144596 40,15 0,003 66,61 

a 1 0,046604 0,046604 12,94 0,023 21,47 

Hata 4 0,014406 0,003602   6,64 

Toplam 8 0,217089    100,00 

 

SONUÇLAR 

GİA yöntemi kullanılarak birden fazla faktörün etkilediği sonuçlar 

üzerinde uygulanan en uygun deney kombinasyonu bulunabilir. Bu kapsamda 

42CrMo4 çeliğinin tornalanması esnasında kesme kuvvet bileşenlerinin ve 

işlenmiş malzeme yüzey pürüzlülüğünün minimum oluşması amacıyla her iki 

sonuç için optimum parametreleri belirlemek için GİA yöntemi kullanılmıştır. 
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Bu çalışmada yapılan analizler ve tornalama deneyleri sonucunda elde edilen 

bulgular aşağıda özetlenmiştir. 

 Taguchi metoduna göre en düşük Fx, Fy ve Fz için optimal test 

koşulu, r1v1f1a1 (kesici uç = 0,4 mm; kesme hızı = 150 m/dak; 

ilerleme hızı = 0,1 mm/dev; kesme derinliği = 0,8 mm)'dir. 

Ayrıca en düşük Ra için optimal test koşulu, r3v2f1a3 (kesici uç 

= 1,2 mm; kesme hızı = 180 m/dak; ilerleme hızı = 0,1 mm/dev; 

kesme derinliği = 1,2 mm)'dir. 

 Taguchi yöntemine göre oluşturulan S/G yanıt tablosundan 

sırasıyla Fx, Fy, Fz ve Ra değerleri üzerinde en fazla katkıya 

sahip parametre kesici uç yarıçapı, ilerleme hızı, kesme derinliği 

ve ilerleme hızı olduğu belirlenmiştir. 

 GİA yaklaşıma göre birinci deney kombinasyonu (r1v1f1a1), 

hem kesme kuvveti bileşenleri (Fx, Fy, Fz) hemde yüzey 

pürüzlülüğü (Ra) için en iyi işlem parametrelerini kapsadığını 

hesaplamıştır. En iyi deney kombinasyonundan başlamak üzere 

sıralama, deney1> deney6> deney8> deney9> deney2> deney5> 

deney4> deney7> deney3 olarak bulunmuştur. 

 GİD için oluşturulan ANOVA sonuçlarına göre %66,61 katkı ile 

ilerleme hızı, en önemli faktör tespit edilmiştir. Ayrıca %21,47 

ile kesme derinliği, %3,95 ile kesme ucu yarıçapı ve %1,34 ile 

kesme hızı hesaplanmıştır. 

 Ayrıca Taguchi yöntemine dayalı GİD için oluşturulan S/G yanıt 

tablosundan sırasıyla Fx, Fy, Fz ve Ra değerleri üzerinde en 

etkili parametrenin ilerleme hızı olduğu belirlenmiştir. 
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