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Yüksek nitelikli bilimsel araştırmanın sonuçlarına ilişkin olarak yayınlanacak olan yazıları seçtik.
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Yapısal Analiz, Akışkanlar Dinamiği ve Mimari Araştırmalar ve Kentsel Tasarım, İç Mimarlık ve Sinematik
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bilim insanlarına içtenlikle teşekkür etmek isterim.

Prof. Dr. Osman Nuri Uçan
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From Editor
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Theory, Embedded Systems, Robotics, Motion Control, Stochastic Modeling, System Design, Multidisciplinary Engineering, Computer Engineering, Optical Engineering, Design Optimization, Material Science,
Metamaterials, Heat and Mass Transfer, Kinematics, Dynamics, Thermo-Dynamics, Energy and Applications, Renewable Energy, Environmental Impacts, Structural Analysis, Fluid Dynamics and Architectural
Researches and other topics such as Urban Design, Interior Architecture and Cinematic Architecture.
I sincerely wish to thank members of the editorial board, and authors of the first issue who have generously contributed their time and knowledge to the work and the mission of the journal.
VIII

Prof. Dr. Osman N. UÇAN
Editor in Chief
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Value of Information for Decision Makers with Sumex and Linear Times
Exponential Utility
Niyazi Onur Bakır[*]
Abstract
This paper analyzes the information acquisition problem in a two-action lottery setting. Information is evaluated using the buying price approach. We investigate the relationship between risk aversion and the value
of information in the case of two one-switch utility function families: sumex, and linear plus exponential utility. We derive conditions under which there exists a monotonic relationship between the decision maker’s
risk tolerance and the value of information.
Keywords: Decision Analysis, Value of Information, One-switch Utility Functions, Sumex Utility, Linear times
Exponential Utility

Sumex ve Doğrusal Çarpı Üssel Fayda Fonksiyonlarına Göre Hareket Eden Karar Vericiler
için Bilginin Değeri
Özet
Bu makale iki seçenekli lotarya kararı verilen bir ortamda bilgi edinimi problemini ele almaktadır. Bilginin değeri alış fiyatı yaklaşımı ile hesaplanmıştır. Yaptığımız çalışmada riske duyarlılık ile bilginin değeri arasındaki ilişkiyi iki farklı tek değişimli fayda fonksiyonu ailesini kullanarak inceledik. Üzerinde çalışılan tek değişimli fayda
fonksiyonu aileleri de sumex ve doğrusal artı üssel fayda fonksiyonu aileleridir. Bu bağlamda karar vericinin
riske duyarlılığı ve bilginin değeri arasında hangi koşullar altında monotonik bir ilişki olduğu ortaya çıkarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Karar Analizi, Bilginin Değeri, Tek Değişimli Fayda Fonksiyonları, Sumex Fayda Fonksiyonu, Doğrusal çarpı Üssel Fayda Fonksiyonu

1. INTRODUCTION
The decision analysis approach to evaluating information is the use of utility functions. Decision makers
are assumed to be expected utility maximizers; as such a decision under uncertainty involving many al. It is quite
ternatives results in a choice that maximizes the expected value of the utility function,
common in economics and decision analysis domain to assume that decision makers are risk averse and
that their utility functions are concave. The most widely accepted form of risk aversion measure is the
where is the monetary equivalent of all asset levrisk aversion function,
els of the decision maker.
[*] Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering and Natural Sciences,
Altınbaş University, Istanbul, Turkey 34217
email: onur.bakir@altinbas.edu.tr
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Decision analysts have been studying the value of information problem extensively since Schlaifer (1959),
Raiffa and Schlaifer (1961), Howard (1966) and Howard (1967). Various approaches have been proposed
to evaluate information in the expected utility framework: expected utility increase, selling price, probability price, certainty equivalent and buying price approaches (see La Valle 1968 for an extensive comparative analysis of these approaches). We use the buying price approach in this paper that assigns a
dollar value to information by measuring the decision maker’s willingness to pay. One old and now resolved research question in this context was whether the intuitive argument that more risk averse decision makers are willing to bear a higher cost to acquire information. The answer is that a generic result
does not exist (see Hilton 1981). Hence, the line of research on this topic focused on various well-known
decision settings and sought to demonstrate a domain or problem specific monotonicity relation. Examples include Ohlson (1975) and Willinger (1989) that show a monotonic relationship if the probability
distribution is small risk in the sense of Samuelson (1970).

2

The relationship between the value of information and risk aversion in a simple two-action setting is the
theme of this paper. Information is evaluated using the buying price approach. A detailed description of
the two-action decision environment is as follows: the decision maker chooses between a sure outcome
and a risky prospect (or a lottery). If the decision maker accepts the lottery, then the terminal wealth is
the initial wealth plus the outcome of the lottery. Conversely, a reject decision results in a deterministically known outcome. There exists much interest in two-action problems simply because of its practical validity extending to many real life problems such as replacement, investment choice and many others. In the context of information value, examples include Mehrez (1985), and Eeckhoudt and Godfroid
(2000). The initial decision on the lottery can be either accept or reject, and at a point where the decision maker is indifferent between the two alternatives, the value of information is maximized (see Fatti
et al. 1987 for the case of a risk neutral decision maker and Bickel 2008 for a risk averse decision maker).
This paper is an extension to the recent study by Abbas et al. (2013) where authors explore the behavior
of buying price of information as a function of the risk attitude of the decision maker in a two-action decision setting. This paper shows that if the initial decision made by the decision maker is to reject the lottery without information acquisition, less risk averse decision makers are willing to pay more for information. In the case where the initial decision is to accept, a monotonic relation holds in the restricted sense.
One-switch utility functions, which were largely characterized in a study by Bell (1988), are a focal discussion in the accept case because these utility functions possess some interesting properties that arguably
best replicate the decision maker behavior in lotteries with monetary outcomes. A utility function is said
to be one-switch, if the decision among two risky alternatives may change only once as the wealth level
of the decision maker changes. A one-switch utility may belong toone of the four utility function families. Abbas et al. (2013) shows in the accept case that quadratic utility function family is the only family of
one-switch utility functions in which value of information is monotonic with respect to the degree of risk
aversion. In this paper, we therefore analyze special cases under which a monotonicity relation is observed
for two of the one-switch utility function families: sumex and linear times exponential utility functions.
The paper is organized as follows. Section 2 provides the notation and definitions. In Section 3, we present our main results. Section 4 presents our concluding remarks.
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2. MODEL FORMULATION
We consider a decision maker with a one-switch utility function

making decisions on a

lottery with either positive or negative outcomes. The decision maker may either accept or reject the
lottery before observing the actual lottery outcome. We let be the decision maker’s initial wealth. If the
decision maker accepts the lottery, the terminal utility is
; if he rejects the lottery, the terminal utility is
. The decision maker has the opportunity to acquire information on the occurrence of
a number of mutually exclusive events
where
includes all the lottery outcomes.
of information generated by events
for a decision maker
The buying price
with utility function and initial wealth is the maximum amount that the decision maker is willing to
pay to acquire . To simplify the notation, we use a shorthand form
throughout the
paper unless an explicit notation is needed.
satisfies

(1)
Following Bakır (2015), we define

B

as the optimal decision function such that,

3
where B denotes the collection of all possible events that the decision maker may acquire information on. In words,
for any
B if the decision maker with initial wealth level accepts the lottery given that he knows the actual outcome lies in the set . Using this decision function,
we cluster the outcomes of the lottery in two sets:
and its complement .
is defined as follows:
for
and
.
is the union
of mutually exclusive events that generate on which the decision maker accepts the lottery. Naturally,
the complement event
includes all the remaining outcomes of the lottery that are not in .
3. THE RESULTS ON SUMEX AND LINEAR TIMES EXPONENTIAL UTILITY FUNCTIONS
We first formally define one-switch utility functions referring to the main result in Bell (1988):
Proposition 1 (Bell 1988, Proposition 2) A utility function satisfies the one-switch rule if and only if it belongs
to one of the following families:
(i) the quadratics,
(ii) the sumex functions,
(iii) linear plus exponential,
(iv) linear times exponential,

Niyazi Onur Bakır

As indicated earlier, this paper is concerned with the value of information behavior as a function of the
degree of risk aversion of the decision maker with sumex and linear times exponential utility functions
defined in Proposition 1. This behavior depends on the initial decision made, and a result that is relevant
for all risk averse utility functions in the reject case is proved in Abbas et al. (2013). Therefore, we shift our
focus on information acquired on lotteries that is initially accepted by the decision maker.
Past research on this question confirms that the aforementioned relationship is complex when the initial
decision is to accept the lottery. Intuitively, the more risk averse decision maker is more likely to change
his decision after acquiring a piece of information, so one may argue that more risk averse decision makers are willing to pay more for information acquisition. However, this does not always hold under the
axioms of expected utility theory. Accordingly, we prove partial monotonicity results thathold for utility
functions with some practical relevance for real life financial decisions.
3.1 Sumex Utility Function

4

The sumex utility function is another utility function which may be either decreasingly or increasingly
risk averse depending on the signs of its parameters. Its most general form is
where and cannot be positive simultaneously because
. It is possible to obtain a monotonicity result for the initial wealth level. However, the direction of monotonicity depends on the behavior
of two exponential utility functions with risk coefficients and respectively. In this case, equation (1)
can be rewritten for the sumex utility function to obtain,

(1)
Rearranging the above equation and using a shorthand notation
, we obtain,

and

(2)
Equation (2) reveals that the buying price is determined based on how lotteries and
are compared by two exponential utility functions with coefficients and . Depending on the signs,
these exponential utility functions may either be risk averse or risk seeking. Note that, lottery offers the outcome minus
on
and
on . In the light of these observations, westate the
main proposition of this section. We use a function
where
if
and
if
.
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Proposition 2 Consider a decision maker with a sumex utility function
where
and
are two exponential utility functions. Assume
that the initial decision on lottery is ‘accept’ (i.e.,
). Then, the buying price of information
,
exhibits the following behavior when is perturbed as a function of the initial wealth level ,
(i) Suppose
is decreasingly risk averse. If the more risk averse exponential utility function prefers
, then the buying price is increasing in . In the opposite case, the buying price is decreasing in .

over

(ii) Suppose
is increasingly risk averse, and at least one of
or
is risk seeking. Then if the risk seeking exponential utility function prefers over , then the buying price is increasing in . In the opposite
case, the buying price is decreasing in .
(iii) Suppose
is increasingly risk averse and both
and
are risk averse. If
and is preferred over , then the buying price is increasing in . If the direction of preference changes, the buying price
is decreasing in . On the other hand, if
, and is preferred over , then the buying price is decreasing in . If the direction of preference changes, the buying price is increasing in .
Proof. See Appendix A3.
A similar result could be proved for parameters a and c. The main reason for the need to introduce further conditions to ensure monotonicity is the switch in comparison of lotteries and Y. Intuitively, one
should expect that Y is more preferable to as a decision maker with an exponential utility becomes
risk averse, because Y offers a sure outcome on the set . While our numerical analysis reveals that this
line of argument works in an overwhelming majority parametric cases, counterexamples exist. In fact,
this is also the main reason why there is no monotonic relationship between the buying price and risk
aversion in the case of a zero-switch exponential utility function. The following example illustrates some
of the results presented in Proposition 2.
Example 1 First we illustrate an example where switch in the direction of monotonicity occurs in the
case (i) of Proposition 2. Consider the below lottery with 8 outcomes as in Table I:
Table I. Lottery 1
Probability
Outcome, $

0.125
10

0.125
3

0.050
-1

0.200
12

0.125
-1.8

0.125
15

0.125
2

0.125
5

We consider information on a single outcome where we learn whether a selected outcome in the lottery
occurs. We use the utility function
with parameter values a = 1, b = 1.01,
c = 0.10, and d = 1. At the initial wealth level of w = 0, the buying price of information on outcome -1 is
increasing whereas the buying price of information on outcome -1.8 is decreasing.
We also illustrate that a monotonicity result does not follow for parameters b and d. Using the same utility function, we first set parameter values as a = 1, b = 0.001, c = 10, and d = 1. At the initial wealth level
of w = 5, the risk aversion function is increasing in c while the buying price of information on outcome -1
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is decreasing. On the other hand, under parametric values a = 1, b = 0.1, c = 10, and d = 0.2, both quantities decrease as c is increased.
Next, using the same utility function with parameters a = 1, b = 1, c = 0.0001, and d = 0.001, the buying
price of information on outcome -1 is decreasing in when b is increased. For the opposite direction,
consider the lottery below as in Table II.
Table II. Lottery 2
Probability
Outcome, $

0.125
10

0.125
-8

0.050
-1

0.200
12

0.125
-2

0.125
5

0.125
20

0.125
3

If we set parameters to a = 1, b = 0.1, c = 10, and d = 0.2, the risk aversion function and the buying price of
information on outcome -8 are increasing in b. In sum, a monotonic relationship does not hold for b and d.
3.2 Linear Times Exponential Utility Function

6

The second one-switch utility function family considered in this paper is linear times exponential utility family with the general form
. The risk aversion function is
, which is increasing in regardless of the signs
which is the well
of parameters. Linear times exponential utility function is the sum of
which behaves as a utility function only for a
known exponential utility function and
quite limited combination of parameter values. Therefore, unlike other one-switch utility functions, the
behavior of the buying price cannot be characterized by a comparison of the original lottery with anas in the case of a sumex utility function) using a legitimate utility funcother lottery (i.e.
tion. As such, we limit the discussion in this section to presentation of an example.
Example 2 Consider the following lottery in Table III:
Table III. Lottery 3
Probability
Outcome, $

0.125
10

0.125
3

0.050
-1

0.200
12

0.125
-1.8

0.125
15

0.125
20

0.125
5

Assume the following parametric values for a linear times exponential utility function:
,
,
, and
. In this case, the risk aversion function is increasing in all the parameters and
and
move in opposite dithe initial wealth level. However, the buying price of information on
rection when each of , , and are perturbed. This illustrates the lack of a monotonic relationship.
4. CONCLUSIONS
Information is a valuable commodity as it reduces uncertainty and leads to better decisions. It is a risky
commodity as well because the decision maker seeking information does not know a priori the result of
the information acquisition activity. The behavior of this risky commodity as a function of risk aversion
has been studied in numerous papers in literature. In short, researchers have shown the initial decision
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has siginificant influence in information evaluation and in two-action settings, the relation becomes more
complex in the case when the uncertain prospect is accepted. In this paper, we use the buying price approach to investigate the relation between the value of information and risk aversion in the accept case
for two one-switch utility functions: sumex and linear times exponential. For sumex utility functions, we
show that monotonicity requires strict conditions. Perhaps surprisingly, despite the strict conditions, we
observe in our numerical analysis that a more risk averse decision maker values information more in an
overwhelming majority of cases with an initial accept decision.
No monotonicity results were obtained for linear times exponential utility functions. One caveat to our
results is that the monotonicity results are obtained as parameters that determine the risk aversion function are perturbed. However, the results do not directly characterize the relationship between the buying price and the associated parameters because the direction of monotonicity depends on how the risk
aversion function changes as a function of those parameters.
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Proof of Proposition 2: There are several cases to consider for the sumex utility function. In what follows, we switch the signs of negative parameters for convenience.
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(i): There are three cases under which the sumex utility function is decreasingly risk averse. First is when
all parameters are negative. After switching the signs of all parameters, the utility function can be rewritten in the first case as
,
. Equation (2) can be rewritten as,

(3)
Without loss of generality, assume

. If we multiply both sides of (3) with

,

(4)
Since all parameters are positive, lottery should be preferred over by either
or
. If
prefers , then
. Note that
.
Then an increase in implies an increase in . Therefore, when the utility function
prefers over , then the buying price is higher for less risk averse decision makers. Conversely, using
similar arguments, we can show that if
prefers over , then the buying
price is higher as the risk aversion function increases.
The other cases where the risk aversion function is decreasing in the wealth level are
and
or
and
. They are essentially identical, so we will illustrate the proof for one. Using positive parameters only, we proceed with the utility function
. Since
,
.Theriskaversionfunctionis
. The buying price equation is,
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 (5)
Both sides of (5) should have the same sign. If the risk averse exponential utility function
prefers over , then both sides are positive. In this case,
and
. Furthermore,
and
. We can immediately conclude that an increase in results in an increase in
. Conversely, similar arguments show that if
is preferred over by
, then an increase in results in a decrease in . In short,
if the risk averse utility function
prefers over , then the buying price is decreasing as a function of the risk aversion function. In the opposite case, the buying price is higher for a more
risk averse decision maker.
(ii): There are four possible cases where the risk aversion function is increasing in the wealth level and at
least one of the exponential utility functions is risk seeking. The proof of the first two and the last two are
identical. First two cases are
and
. Using only positive parameters,
we consider
. Usual
and
conditions imply
and
for all terminal wealth levels . Since all parameters are positive,
should
follow. The risk aversion function is
. Equation (2)
can be modified in this case to obtain,

(6)

Since
,
are positive (i.e.,

. This implies
and
F.or ,

prefer

if both derivatives
over ). Otherwise,

, and . We already know that
for all terminal wealth levels x. Therefore,
. Now, if
, then an increase in results in
. Therefore,
should be increased as well because
is increasing faster as
is increased. Conversely, if
, an increase in renders a decrease in
.
The last two cases are
use
Also,

and
, where

and

. Without loss of generality, we
(because
).
. The buying price,
solves the equation,

(7)
The equation (7) suggests that if the risk seeking utility function
over , then both sides are positive. Then, clearly

prefers
and

. We
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also calculate

and

. We know
for all terminal wealth levels x, which implies
. Hence, an increase in
results in an increase in
. We could similarly argue that if is preferred over by
, then an increase in
results in a decrease in
. Under (ii), when the risk seeking exponential utility function
prefers over , then the buying price is increasing as the risk aversion function increases as a function of . In the opposite case, the buying price is lower for a more risk
averse decision maker.
(iii): There are two cases of parametric combinations:
and
.
Since their proofs are identical, we consider only the first case. With appropriate sign changes, the utility function becomes
(i.e.,
). Both
and
impose restrictions,
and
. The risk aversion function is
.
satisfies,
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The comparison between and should yield an identical result for the risk averse
exponential utility functions
and
. If is preferred
over by both, then
and
. Furthermore, if
,
which implies
is decreasing faster as increases. As far as
is concerned
and
. We know
increase in

. If

, then

Going back, now assume
results in an increase in
for this case.

for all terminal wealth levels x, which implies
. From that, we see an increase in
resulting from an
, and
needs to be decreasing.

is preferred over by both exponential utility functions. If
, then
. Thus
needs to be decreasing. If
, then an increase in
. As a result, we obtain the directional relationship stated in the proposition
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Anyonik Polimerin Kaolin Kilinin Mühendislik Özelliklerine Etkileri
Hakkı O. Özhan[*]
Özet
Kaolin, feldspat minerali içeren kayaçların ufalanması sonucu oluşan ve arazide sıkça karşılaşılan bir kil türüdür. Killer, hidrolik performansları değerlendirildiğinde atık depolama alanlarında yalıtım malzemesi olarak
kullanılmaktadırlar. Şişme kapasitesi çok yüksek olmadığından kaolinin hidrolik özellikleri, katkı malzemeleri
ile geliştirilebilmektedir. Bu çalışmada kaoline kütlece 1%, 2% ve 4% oranlarında anyonik polimer eklenmiş
karışım üzerinde Atterberg limitleri, serbest şişme ile düşey yönlü konsolidasyon deneyleri yapılarak kaolinin bazı mühendislik özellikleri irdelenmiştir. Deney sonuçlarına göre kaolinin likit limiti ve plastisite indeksi,
eklenen polimer miktarı arttıkça yükselmiştir. Yani kaolinin plastisite özellikleri anyonik polimer ile artırılmış
olup hidrolik yapısının da iyileştirilmiş olması beklenmiştir. Sonrasında yapılan serbest şişme deney sonuçlarına göre 1 ml/2g gibi çok düşük şişme indeksine sahip olan kaolinin şişme indeksi 1% anyonik polimer eklenmesi ile 7 ml/2g’a yükselmiştir. Fakat 2% ve 4% anyonik polimer eklenmesinin kaolinin şişme kapasitesine önemli bir katkısı olmamıştır. Eklenen iki polimer miktarında da şişme indeksi, sadece 1 ml/2g artarak 8
ml/2g olmuştur. Konsolidasyon deney sonuçlarına göre ise 2% oranında anyonik polimer eklenmesi kaolinin
geçirimlilik katsayısını yaklaşık 2 mertebe düşürmüş olup hidrolik performansını önemli oranda artırmıştır. 4%
oranında anyonik polimer eklenmesi ise geçirimlilik katsayısını sadece önemsenmeyecek miktarda azaltmıştır.
Anahtar Kelimeler: Anyonik polimer, Hidrolik geçirimlilik katsayısı, Kaolin, Plastisite indeksi, Şişme indeksi

Effects of Anionic Polymer on Engineering Properties of Kaolini
Abstract: Kaolinite is a type of clay that occurs after the crumbling of rocks containing feldspar minerals and
is frequently encountered in the field. Clays are used as barrier materials in waste containment areas. Since
the swelling capacity is not very high, the hydraulic properties of kaolinite can be improved by additives. In
this study, some engineering properties of kaolinite were investigated by performing Atterberg limit, free
swell and one-dimensional consolidation tests on the mixture of 1%, 2% and 4% anionic polymer-added
kaolinite by mass respectively. According to the Atterberg limit test results, liquid limit and plasticity index
of kaolinite increased as the amount of added polymer increased. In other words, the plasticity properties
of kaolinite were increased by anionic polymer and the hydraulic structure was expected to be improved.
The swelling index of kaolinite, which had a very low value of 1 ml/2g, was increased to 7 ml/2g by the addition of 1% anionic polymer. However, the addition of 2% and 4% anionic polymer did not contribute significantly to the swelling capacity of kaolinite. The swelling index was only 8 ml/2g for both of 2% and 4%
anionic polymer added kaolinite, increasing by only 1 ml/2g. According to the consolidation test results, the
addition of 2% of anionic polymer decreased the permeability coefficient of kaolinite by about two orders
of magnitude and increased the hydraulic performance significantly. However, the addition of 4% of anionic
polymer reduced the permeability coefficient to an insignificant amount.
Keywords: Anionic polymer, Kaolinite, Plasticity index, Permeability coefficient, Swell index
[*] İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,
Altınbaş Üniversitesi
hakki.ozhan@altinbas.edu.tr
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1. GİRİŞ

12

Kaolin, yüksek miktarda feldspat minerali içeren ve silis ile alüminyum tabakalarından oluşmuş bir kil türüdür (Taşpolat vd., 2006). Al2Si2O5(OH)4 şeklindeki kimyasal yapısıyla kaolin, genellikle Al2O3 ile Si02
mineralleri içeren kayaçların kil boyutunda ufalanması sonucu beyaz ve pembe renklerde doğada yer almaktadır. Türkiye’de doğal halde bulunan killerin önemli miktarını kaolin oluşturmaktadır. Aşındırıcı özelliği, ısı ve elektriği çok az iletmesi, benzer malzemelerden daha ucuz olması ve çok iyi kaplama malzemesi özelliğinden dolayı kaolin, önemli bir endüstriyel hammaddedir. Özgül yüzey alanı (5-30 m2/gr) ve
katyon değiştirme kapasitesi (5-15 meq/100 gr) oldukça düşük değerlerdedir. Kaolin plakalarının tabakaları arasındaki mesafenin çok az olması, kaolinin su ile temasında fazla şişmemesini sağlar (Tuller ve Dani,
2004; Koyuncu ve Güney, 2003). Bu yönüyle porselenin ana bileşeni olarak seramik endüstrisinde tercih
edilen bir kil türüdür. Bunun yanısıra diş macunu ve sabun yapımında, kozmetikte de sıkça kullanılan kaolin, inşaat mühendsiliği uygulamaları bakımından su ve atık su toplama havzalarında temas ettiği sıvıyı
emici özelliği ile tercih edilmektedir (Tuller ve Dani, 2004). Kaolinin farklı zemin malzemeleri ile karıştırılması sayesinde de zeminlerin mekânik özelliklerini artırdığı bilinmektedir (Huertas vd., 1999; Chen vd.,
2000). Kimyasal yapısından dolayı kaolin parçacıkları kolay kolay birbirinden ayrılamaz ve parçalanamaz.
Böylelikle sağlam bir bariyer malzemesi olarak kullanılabilmektedir (Trevino ve Coles, 2003). Yüksek moleküler stabilitesi sayesinde kaolin, fazla genleşmez ve şişmez. Ayrıca kimyasal içeren atıklarla temasta katyon değişimi çok düşük mertebelerde kalmaktadır (Mitchell, 1993) ve kaolin, kimyasallarla en az düzeyde
reaksiyona giren kil grubudur (Suraj vd., 1998). Bazı kaolinlerin plastiklik özelliklerinin çok düşük olmasına
ve plastisite indekslerinin 10’dan küçük olmasına rağmen kaolin türlerinin büyük bir çoğunluğu plastiklik özelliği gösterir. Daha iri daneli parçacıklardan oluşan ve yüksek oranda kristalleşmiş bir kil grubu olan
hidrotermal kaolinler, genellikle düşük plastisitede olup alüvyonlu kaolinler ise yüksek plastisitededir ve
seramik üretiminde tercih edilmektedir (Bain, 1971).
Katı ve sıvı atık depolama alanlarında meydana gelen problemlerin başında tabana ulaşıp yeraltına karışması muhtemel olan yüksek kirlilik derecesine sahip atık suları gelmektedir. Bu sorunu önlemek için
depolama tabanını sıkıştırılmış kil katmanlar ile doldurmak gerekmektedir. Sıkıştırılmış kil katmanları, bariyer özelliği sayesinde katı atık depolama alanları, atık suyu lagünleri, su tutma rezervuarları gibi farklı uygulamalarda kullanılmaktadır (Day vd., 1985). Bu kil katmanlarının atık sulara karşı düşük permeabilitede
ve dış etkenlere karşı yüksek dayanımda olması beklenmektedir (Taşpolat vd., 2006). Çok düşük permeabilite ve yüksek şişme kapasitesi ile bentonit kili, kaplama malzemesi olarak en çok tercih edilen kil türüdür. Bentonitin doğal ortamda bulunmadığı veya temininin zor olduğu durumlarda kaolin kili de bariyer özellikleri ile atık depolama alanlarında kullanılabilmektedir. Ayrıca bentonit, kimyasallarla etkileşime
girdiğinde yüksek katyon değiştirme potansiyeli nedeniyle hidrolik performansını kaybedebilir. Kaolinde
böyle bir sorunla karşılaşılmamıştır. Kil katmanlarının kimyasal maddeler ile temas ettiğinde, kimyasal ve
kil arasındaki katyon değişimi yüzünden permeabilitesinin artması olası bir durumdur (Güler vd., 1995).
Sıkıştırılmış kil katmanlarının geçirimlilik katsayısı 1x10-7 cm/s’den fazla olmamalıdır (Daniel ve Benson,
1990). Türkiye’de ise Katı Atık Yönetmeliği’ne göre atık depolama alanlarında kullanılan kil katmanlarının
geçirimlilik katsayısı 1x10-6 cm/s’den az ve kalınlığı 60 cm’den fazla olmalıdır (Güler ve Avcı, 1993). Atık
suları ile yer altı sularının kirlenmesi veya yalıtımının yeterli oranda yapılamaması, çevre ve yaşam sağlığı
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bakımından önemli bir tehlike oluşturmaktadır. Atıklar, yüksek oranda ağır metal, yağ, tuz ve organik bileşen içerebilir. Bu atıkların zeminle teması sonucunda zemin özellikleri değişebilir (Koyuncu ve Güney, 2003).
900.000 m2’lik bir alanda oluşturulan İzmir’deki Harmandalı çöp atık depolama sahasının tabanında çatlaklar ve kırıklar belirlenmiştir. Katı atıkların, yeraltı suyuna etkilerini araştırmak için derinlikleri 30 metreye ulaşan gözlem kuyuları açılmıştır. Bu kuyulardan alınan örnekler sayesinde yeraltı suyunun önemli
oranda kirlendiği belirlenmiştir (Koyuncu ve Güney, 2003).
New Jersey’deki bulunan bir endüstriyel tesisin atıkları beş farklı depolama alanında toplanmaktadır. Bentonit kilinden oluşan bu katmanların kalınlıkları 0.60-6.10 m aralığındadır. Tabandaki kilde geniş çatlak
veya boşluklar oluşmuş ve bu sayede permeabilite yükselmiştir. Bunun nedeni işse atıkların içerdiği organik kimyasalların zamanla bentonitin permeabilitesini artırmasıdır (Koyuncu ve Güney, 2003).
Polimerler, ufak moleküllerin birbirlerine tekrarlar halinde kenetlenmesi sonucunda oluşan ve gelişmiş
malzeme özellikleri gösteren büyük moleküllerdir (Jensen ve William, 2008). Polistren gibi sentetik plastikler ya da DNA ile protein gibi biyolojik yapıtaşları olan biopolimerler, sentetik ve doğal polimerlere en
önemli örneklerdir (McCrum vd., 1997). Anyonik polimerlerde molar kütle yönünden suda çözünebilen
negatif yüklü iyonlar pozitif yüklülerden daha fazladır; katyonik polimerlerde ise tam tersi olarak pozitif
yüklü iyonlar daha fazladır (Ozhan, 2016).
Liu vd. (2012a) tarafından katyonik polimer katkılı sodyum bentonit üzerinde yapılan sıvı kaybı deneyleri
sonucunda katyonik polimer katkısı, bentonitin hidrolik performansını kötüleştirmiştir. Bu deneylerde deiyonize su ile temasta tutulan bentonite 0.5%, 1% ve 2% oranlarında polimer eklenmiştir. Ayrıca aynı bentonite aynı oranlarda anyonik polimer katılarak da sıvı kaybı deneyleri yapılmıştır. Katyonik polimerden
farklı olarak anyonik polimer, bentonitin hidrolik geçirimliliğini 1% oranında polimer eklenmesi durumuna
kadar azaltmış ve 2% ile 1% anyonik polimer katkılı bentonitten yaklaşık olarak aynı hidrolik performans
elde edilmiştir. Yani bentonite 1%’e kadar anyonik polimer eklemek, hidrolik geçirimlilik bakımından en
iyi sonucu almak için yeterli bulunmuştur. Liu vd. (2012b) başka bir çalışmada ise hem katyonik hem de
anyonik polimer katkılı toz halindeki sodyum bentonit üzerinde yine deiyonize su ile temasta iken serbest şişme deneyleri yapmışlardır. Sonuçlara göre bentonite 2% oranına kadar anyonik polimer eklemek
şişme indeksini azaltarak hidrolik performansı kötüleştirmiştir. Katyonik polimer eklenmesi ise ilk başta
0.5% oranına kadar şişme indeksini azaltmış sonrasında ise 2% oranında polimer eklenmesine kadar artırmıştır. Yani katyonik polimer eklemek, bentonitin şişme kapasitesini ilk önce azaltıp sonrasında artırarak bariyer özelliklerini iyileştirmiştir.
Bu çalışmanın amacı, inşaat mühendisliği uygulamalarında bentonit kadar sıkça kullanılmayan kaolin kilinin düşük şişme kapasitesi gibi istenmeyen bir özelliğine rağmen uzun vadede atık suyunda bulunan
kimyasallarla gireceği reaksiyon sonucu hidrolik performansında çok fazla kayıp olmayacağı gerçeği ışığında bazı mühendislik özelliklerinin irdelenmesidir. Kaolinin hidrolik performansını iyileştirmek için içerisine sırasıyla kütlece 1%, 2% ve 4% oranlarında bir anyonik polimer katılmış sonrasında da likit limit, plastik limit, serbest şişme ve düşey yönlü konsolidasyon deneyleri yapılmıştır. Bu sayede eklenen anyonik
polimerin kaolinin hidrolik performansını ne ölçüde artırabileceği ortaya konulmuştur.
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2. MALZEMELER VE YÖNTEM
Bu çalışmada kullanılan kil, beyaz renkte, toz halinde, 2.59 özgül ağırlığa sahip kaolin türü kil olup içerisindeki kil taneleri oranı 68% ve silt taneleri oranı ise 32% şeklindedir. Bu kaoline katılan anyonik polimer
ise suda çözünebilen, toz halinde, 0.80 özgül ağırlığa ve [-CH2-CH(CO2Na)-]n kimyasal formülüne sahip
sodyum poliakrilat bileşeninden oluşan bir polimerdir. Poliakrilik asidin sodyum içerikli tuz yapısındaki
hali, bu anyonik polimerin karşılığı olmakta ve sudaki ağırlığının yaklaşık 200-300 katını absorbe edebilmektedir (King, 2015). Resim 1’de bu çalışmada kullanılan kaolin sol tarafta, anyonik polimer ise sağ tarafta gösterilmektedir.
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Resim 1. Kaolin ve Anyonik Polimer

Kaolin, etüvde 105⁰C’de yaklaşık 24 saat bekletildikten sonra tamamen su muhtevasından arınmış halde
ilgili deneylerde kullanılmıştır. İlk önce Atterberg Limit Deneyleri kapsamında likit limit ve plastik limit
deneyleri ASTM D4318 (2010) standardına uygun olarak, sırasıyla polimer katkısız kaolin, 1%, 2% ve 4%
anyonik polimer katkılı kaolin üzerinde yapılmıştır. Likit limit deneyleri kapsamında 0.425 mm açıklıklı
elekten geçirilen kaolin ve anyonik polimer katkılı kaolin malzemesi yaklaşık 100 gram alınarak bu malzemeye, macun kıvamına gelene kadar deiyonize su eklenmiştir. Su eklenen malzeme, kap içerisinde spatula ile karıştırılmıştır. Sonrasında macun kıvamındaki malzeme, Casagrande aletinin pirinçten yapılmış
tabanına konulmuş ve spatula ile aletin içinin yarısından biraz fazlası doldurularak düzleştirilmiştir. Oluk
açma bıçağı ile malzeme, arada boşluk bırakılarak iki eşit parçaya +ayrılmıştır. Saniyede iki vuruş yapacak
hızda yatay kol döndürülerek malzemenin ayrılmış iki parçasının oluk tabanında yaklaşık 13 mm birleşmesini sağlayacak düşüş sayısı saptanmıştır. Su muhtevası belirlenmesi için kapanan bölgeden numune
alınmıştır. Casagrande aletinde kalan malzeme, karıştırma kabına alınıp su muhtevasını değiştirecek şekilde malzemeye ya su ya da kuru malzeme eklenmiştir. Önceki denemede vuruş sayısını artırmaya yönelik, karışıma kuru malzeme; vuruş sayısını azaltmaya yönelik ise su eklenmektedir. Aynı şekilde 10-45 vuruş sayısına denk gelerek üç farklı su muhtevasından numune alınmış ve likit limit tayini yapılmıştır. Elde
edilen vuruş sayısı ve karşılık gelen su muhtevası değerlerinden akış eğrisi oluşturulmuş ve akış eğrisinde
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darbe sayısı logaritmik olarak apsiste, su muhtevası aritmetik olarak ordinatta gösterilmiştir. Akış eğrisinde
25 darbeye karşılık gelen su muhtevası değeri, o zeminin likit limitini vermiştir (ASTM D4318, 2010). Sonrasında likit limit deneyi için hazırlanan numuneden bir miktar alınıp düz bir plaka üzerinde el ile yoğurulma işlemi yapılmıştır. Bu sayede zeminin su muhtevası daha da azaltılıp plastik limit kıvamına gelmesi
sağlanmaktadır. Amaç, bu işlemin sonunda 3 mm çapında zeminden çubuklar elde edebilmektir. Sonuçta
zemini sürtünme ile yoğurma işlemine Polimer katkılı kaolin elde edebilmek için etüvde tamamen kuru
hale getirilmiş kaoline, sırasıyla kaolin ile polimer karışımının toplam kütlesinin 1%, 2% ve 4% oranında
anyonik polimer eklenmiştir. Bu oranlara sahip karışımlar, ağızları tıpa ile kapatılan polietilen şişelere konulmuş ve yaklaşık 5 dakika süreyle el ile sallanmıştır. Sonrasında ise yaklaşık 24 saat bekletilerek karışımın homojen hale gelmesi sağlanmıştır (Razakamanantsoa vd., 2012). Serbest şişme deneylerinde 0.150
mm açıklığı olan elekten tamamı ve 0.074 mm açıklığı olan elekten 65%’i geçen, etüvde tamamen kuru
hale getirilmiş 2 gr’lık kaolin ve kaolin ile ilgili oranlarda kaolin-anyonik polimer karışımları, Resim 2’de
görüldüğü üzere derecelenmiş silindirik tüplere dökülmüştür (ASTM D5890, 2011). Tüpler, numune dökülmeden önce 90 ml’lik seviyeye kadar deiyonize su ile doldurulmuştır. Numune kaşığı ile her seferde
yaklaşık 0.1 gr numuneyi tüpe dökmek suretiyle ve yaklaşık 10 dakika bekleyerek dökülen karışımın çökelmesi sağlanmıştır. Son olarak, bütün numune tüpe döküldükten sonra su seviyesi, biraz daha su eklenerek 100 ml’ye çıkartılmıştır. Polimer katkısız kaolinin şişme indeksi okuması, son numune eklenmesinden 24 saat sonra; polimer katkılı kaolinin şişme indeksi okuması ise 72 saat sonra alınmıştır. Polimer
katkılı kaolinde okumanın daha geç alınmasının nedeni, polimerin etkisiyle şişmenin bir süre daha devam etme olasılığıdır (ASTM D5890, 2011).

Resim 2. Kaolin ile 1% Anyonik Polimer Katkılı Kaolinin Şişme İndeksi Ölçümü

Kaolinin ve kaolin-anyonik polimer karışımlarının hidrolik geçirimlilik katsayısı (m/s) ise ASTM D2435 (2011)
standardına uygun şekilde yapılan düşey yönlü konsolidasyon deneyi ile elde edilmiştir. Bu deneyde, çapı
9.7 cm ve yüksekliği 3 cm olan ve paslanmaz çelikten üretilmiş silindirik halkalara ilgili numuneler, istenilen karışım oluşturulduktan sonra yerleştirilmiş, sonrasında da ödometre hücresi içerisine konulmuştur.
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Ödometre hücresine yerleştirilirken numunenin altına ve üstüne poroz taş yerleştirilerek zemin içerisindeki suyun düşey doğrultuda dışarı çıkması sağlanmış ve uygulanan düşey yükler altında oluşan düşey
şekil değiştirmeler, okuma saati ile zamana bağlı olarak ölçülmüştür. Bu deneydeki asıl amaç hidrolik geçirimlilik katsayısını bulup zeminin hidrolik performansı hakkında bilgi edinmek olduğundan şekil değiştirme parametreleri verilmemiştir. Numune, deney boyunca ödometre hücresinin deiyonize su ile doldurulması sayesinde tamamen suya doygun halde tutulmuştur. Arazideki zemin katmanlarının düşey
yüklemeler altında sıkışması, genellikle düşey doğrultuda tek boyutlu bir sıkışma olduğundan laboratuvarda yapılan bu deneyde, zeminin yanal yönde şekil değiştirmesine izin verilmemiş olup belirli düşey
yükler altında, zemindeki kısalma miktarı ölçülmüştür (ASTM D2435, 2011). Hidrolik geçirimlilik katsayısı,
arazide oluşabilmesi muhtemel iki farklı yük kademesi altında hesaplanmış olup öncelikle 123 kPa basınç altında zamana bağlı şekil değiştirme ölçümleri alınmış sonrasında ise yükleme artırılarak 491 kPa
altında tekrardan şekil değiştirme ölçümleri alınmış ve böylelikle her numune için iki adet hidrolik geçirimlilik katsayısı hesaplanmıştır.
Düşey yönlü konsolidasyon deneyleri sonucunda hidrolik geçirimlilik katsayısı (k) aşağıdaki denklem ile
hesaplanmıştır (ASTM D2435, 2011):

k = mv × cv × γ w (1)
16

Bu denklemde mv (1/kPa), hacimsel sıkışabilirlik katsayısına, Cv (m2/s), konsolidasyon katsayısına, ɣw (kN/
m3) ise suyun özgül birim hacim ağırlığına karşılık gelmektedir ve 9.81 kN/m3 olarak alınmaktadır.
mv parametresi ise şu şekilde hesaplanmıştır (ASTM D2435, 2011):

=
mv

1
∆e
×
1 + e0 ∆σ

(2)

Bu denklemde ise e0, deneye başlamadan önce numunenin boşluk oranını, ∆e, ölçüm alındığındaki yükleme ve bir önceki yükleme arasındaki boşluk oranı farkını, ∆σ (kPa) ise ölçüm alındığındaki yükleme ve
bir önceki yükleme arasındaki normal gerilme farkını vermektedir.
Cv (m2/s) parametresi aşağıdaki denklem ile elde edilmiştir (ASTM D2435, 2011):

Tv × Hd
Cv =
t

2

(3)

Bu denklemde Tv, 50% konsolidasyon için zaman faktörünü vermekte ve ilgili tablodan alınarak 0.197 olarak kullanılmakta (ASTM D2435, 2011), Hd (m), drenaj uzunluğuna karşılık gelmekte ve her iki yüzey de
geçirimli olduğundan numune boyunun yarısı olarak alınmakta, t (s) ise 50% konsolidasyonun gerçekleştiği süreyi vermektedir.
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3. DENEY SONUÇLARI VE TARTIŞMA
Bu bölüm de Deney sonuçları yaorumlanmıştır.
3.1 Atterberg Limitleri Deney Sonuçları
Tablo I’de verildiği üzere Atterberg limitleri kapsamında yapılan likit limit ve plastik limit deney sonuçlarına göre kaoline anyonik polimer eklemek, likit limiti artırmaktadır.
Tablo I. Kaolin ile Kaolin-Anyonik Polimer Karışımlarının Atterberg Limit Deney Sonuçları

LİKİT LİMİT
PLASTİK LİMİT
PLASTİSİTE İNDEKSİ

KAOLİN

KAOLİN+1%

KAOLİN+2%

KAOLİN+4%

36
25
11

ANYONİK POLİMER
37
23
14

ANYONİK POLİMER
42
24
18

ANYONİK POLİMER
58
30
28

Bu artış, 1% polimer eklendiğinde sadece 1 iken 2% polimer eklendiğinde 5, 4% polimer eklendiğinde
ise 16 olmuştur. Yani eklenen anyonik polimer miktarı arttıkça karışımın likit limit değeri de doğrusal olmayarak artmıştır. Bu artış, plastisite indeksi için de aynı şekilde olmuştur. Plastik limit değeri ise, 1% polimer eklendiğinde 2 azalmış, 2% polimer eklendiğinde ise 1 artmıştır. Yani kaoline 2%’ye kadar anyonik
polimer eklemek neredeyse plastik limiti değiştirmemiştir. Fakat 4% anyonik polimer eklendiğinde plastik limit önemli oranda artmıştır. Resim 3’de ise kaolin ile kaolin-anyonik polimer karışımlarının Atterberg
limitlerindeki su muhtevaları dağılımları görülmektedir. Bu sonuçlara göre kaolinin likit limit ile plastisite
indeksi, kaoline anyonik polimer eklendikçe artmaktadır. Başka bir deyişle kaolinin plastiklik performansı
yükselmiştir. Plastik özelliklerin artması, hidrolik özellilerle doğru orantılıdır. Kaoline anyonik polimer katıldığında karışımın daha fazla plastik davranması, hidrolik performansının da iyileştiğini göstermektedir.

Resim 3. Kaolin ile Anyonik Polimer Katkılı Kaolinin Atterberg Limitleri Dağılımı
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3.2 Serbest Şişme Deney Sonuçları
Serbest şişme deneyi sonuçlarına göre polimer katkısız kaolinin şişme indeksinin 1 ml/2g olarak ölçülmüştür. Bu değer, kaolin kili için beklenildiği gibi çok düşük bir değerdir. Kaoline sırasıyla 1%, 2% ve
4% anyonik polimer eklendiğinde ise şişme indeksi 7 ml/2g, 8 ml/2g ve 8 ml/2g olmuştur. Yani kaoline
1% anyonik polimer eklemek, neredeyse 4% eklemek ile aynı sonucu vermiştir. Kaoline anyonik polimer eklenmesi, kaolinin şişme kapasitesini önemli oranda artırmıştır. Yapılan deneyler için şişme indeksi dağılımı Şekil 4’de verilmiştir. Şekil 4’de görüldüğü üzere, kaoline 1%’e kadar anyonik polimer eklenmesi, kaolinin maksimuma yaklaşık oranda şişme kapasitesini geliştirmiştir. Sonuç olarak çok düşük
şişme kapasitesi olan kaolinin şişme indeksi, anyonik polimer eklendiğinde yaklaşık 7-8 kat artmıştır.
Bu artış, kaolinin içerisine anyonik polimer katılarak bariyer malzemesi olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Temas ettiği sıvı ile etkileşimi sonucu şişebilen zeminlerin izolasyon amaçlı kullanılabilirliği daha fazladır. Bu kapasite, kaolin için sadece 1% anyonik polimer ile kullanıldığında geçerli olmuştur. 2% veya 4% polimer eklenmesi, kaolinin bariyer özelliğini önemsenmeyecek miktarda artırmıştır.
Bentonit ile karşılaştırıldığında kaolinin şişme kapasitesi çok düşüktür. Ozhan (2011) tarafından yapılan
çalışmada kalsiyum bentonitin polimer katkısız halde şişme indeksinin 20 ml/2g olarak ölçüldüğünü
değerlendirdiğimizde, bu çalışmada elde ettiğimiz şişme indeksi değerlerinin düşük seviyelerde kaldığını gözlemlesek de kaolinin atık sıvılar ile etkileşiminde hidrolik geçirimliliğinin ve şişme kapasitesinin bentonite kıyasla çok az etkilenmesi, uzun vadede anyonik polimer katkılı kaolinin hidrolik performansının yeterli seviyelerde olabileceğini göstermektedir.
18

Şekil 4. Kaolin ile Anyonik Polimer Katkılı Kaolinin Şişme İndeksi Dağılımı

3.2 Düşey Yönlü Konsolidasyon Deney Sonuçları
Düşey yönlü konsolidasyon deneyleri sonucunda elde edilen yardımcı parametreler ve hidrolik geçirimlilik katsayıları, anyonik polimer eklemenin kaolinin permeabilitesini önemli ölçüde azalttığını Tablo 2’de
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göstermektedir. 123 kPa düşey basınç altında kaolinin hidrolik geçirimlilik katsayısı 2.07x10-8 m/s gibi
atık toplama alanlarında kullanım için yüksek bir değerken sırasıyla 1%, 2% ve 4% anyonik polimer katkılı kaolinde bu parametre 6.82x10-10 m/s, 2.04x10-10 m/s, 1.48x10-10 m/s olarak ölçülmüştür. Sonuç olarak
4% polimer eklendiğinde, polimer katkısız kaoline kıyasla hidrolik geçirimlilik katsayısında iki mertebeden biraz daha fazla bir azalma olmuştur. Benzer şekilde 491 kPa düşey basınç altında kaolinin hidrolik
geçirimlilik katsayısı 8.7x10-9 m/s iken 1% anyonik polimer eklendiğinde 4.04x10-10 m/s, 2% eklendiğinde
9.55x10-11 m/s ve 4% eklendiğinde 8.81x10-11 m/s olmuştur. 4% anyonik polimer eklemek, kaolinin hidrolik geçirimliliğini iki mertebe oranında azaltmıştır. Sonuçları incelediğimizde kaoline 1% kadar anyonik
polimer eklenmesi, permeabiliteyi yaklaşık bir buçuk mertebe düşürerek aslında yeterli miktarda hidrolik performans sağlamaktadır. Bu oranı 2%’ye sonrasında da 4%’ye artırdığımızda yaklaşık yarım mertebelik bir azalma daha ölçülmüştür. Tahminen eklenen anyonik polimer miktarını 4%’ün üzerine çıkartırsak permeabilite çok az bir miktar daha azalacak fakat bu azalmanın hidrolik performansa etkisi, pek de
hissedilecek bir oranda olmayacaktır. Sonuçlar incelendiğinde, 2% ile 4% anyonik polimer eklemek arasında Resim 5’de de görüldüğü üzere hidrolik geçirimlilik katsayısında yaklaşık 0.1 mertebelik bir değişim
gözlemlenmiş ve sonuç olarak kaoline 2% oranında anyonik polimer eklemek, hidrolik özellikler bakımından optimum çözümü sunmuştur. Anyonik polimer eklemenin kaolinin hidrolik geçirimliliğini azaltması,
polimer parçacıklarının su ile temas ederek kaolinin mevcut boşluklarını doldurarak kil yapısının boşluk
oranını önemli oranda azaltmasına bağlanabilir. Tablo II’de de listelendiği gibi, kaolinin başlangıç boşluk
oranı (e0), kaoline eklenen anyonik polimer miktarı arttıkça azalmaktadır. Benzer şekilde, iki yükleme arasında oluşan boşluk oranı farkı (∆e) da azalmaktadır. Konsolidasyon katsayısı ise (Cv), kil malzemeye etkiyen düşey basınç arttıkça artmaktadır. Fazla yükleme, kaolin ile kaolin-polimer karışımını daha fazla sıkıştırmakta ve konsolidasyon miktarını temsil eden katsayıyı artırmaktadır.

Tablo II. Kaolin ile Kaolin-Anyonik Polimer Karışımlarının Hidrolik Geçirimlilik Değerleri ve Yardımcı Parametreler
KAOLİN

1% ANYONİK POLİ-

2% ANYONİK POLİ-

4% ANYONİK POLİ-

MER KATKILI KAOLİN

MER KATKILI KAOLİN

MER KATKILI KAOLİN

123 kPa

491 kPa

123 kPa

491 kPa

123 kPa

491 kPa

123 kPa

491 kpa

e0

2,239

2,239

1,664

1,664

1,046

1,046

0,885

0,885

∆e

0,200

0,150

0,020

0,020

0,010

0,010

0,007

0,008

∆σ (kPa)

113

368

113

368

113

368

113

368

mv (1/kPa)

5,49x10-4

1,26x10-4

6,68x10-5

2,04x10-5

4,35x10-5

1,33x10-5

3,3x10-5

1,15x10-5

Hd (cm)

1,450

1,413

1,495

1,490

1,498

1,495

1,498

1,496

t (min)

645

Cv (m /s)

3,85x10

7,04x10

k (m/s)

2,07x10-8

8,7x10-9

2

335
-6

2540
-6

1300

1,04x10

-6

5540

2,02x10

-6

3610

4,78x10

-7

5820

7,32x10

-7

3390

4,56x10

-7

7,81x10-7

6,82x10-10 4,04x10-10 2,04x10-10 9,55x10-11 1,48x10-10 8,81x10-11
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Resim 5. Kaolin ile Anyonik Polimer Katkılı Kaolinin Hidrolik Geçirimlilik Katsayısı Dağılımı
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Kaoline etkiyen düşey kuvvetleri kıyasladığımızda 491 kPa altında elde edilen permeabilite değerleri 123
kPa altında elde edilenlere kıyasla Şekil 5’de gösterildiği gibi yaklaşık 0.3 mertebe oranında daha küçüktür. Kil malzemeye etkiyen düşey basınç arttıkça kaolin ve polimer parçacıkları sıkışmakta ve yapının boşluk oranı çok az da olsa azalmaktadır. Bunun sonucunda ise hidrolik geçirimlilik değerleri de azalmıştır.
Tablo 2’de görüldüğü üzere kaolin ve kaolin-polimer karışımlarının drenaj uzunlukları (Hd), üzerlerine etkiyen düşey basınç arttıkça, daha fazla sıkışmadan dolayı oluşan düşey deformasyonun artması sonucunda azalmaktadır. 123 kPa’lık düşey basınç, atık toplama alanlarında birikebilecek atıkların oluşturabileceği makul bir basınç değerine karşılık gelmektedir. 491 kPa ise atık toplama alanlarının oldukça fazla
atıkla dolması sonucu oluşabilecek basıncı temsil etmektedir.
4. SONUÇLAR
Kaolin ile kütlece 1%, 2% ve 4% oranlarında anyonik polimer eklenmiş kaolin-polimer karışımları üzerinde yapılan düşey yönlü konsolidasyon, serbest şişme ve Atterberg limitleri deneyleri tamamlandıktan
sonra elde edilen sonuçlar şu şekildedir:
Kaolinin hidrolik performansı, atık toplama alanlarında kaolinin bariyer malzemesi olarak kullanımı bakımından önem arzetmektedir. Bu çalışmada, hidrolik geçirimlilik katsayısı ve şişme indeksi gibi hidrolik
performansı belirleyen çok önemli iki parametre irdelenmiştir.
Kaoline anyonik polimer eklemek, kaolinin 10-8 m/s mertebelerinde ölçülen ve atık toplama alanlarında kullanımı için yüksek sayılabilecek hidrolik geçirimlilik katsayısını yaklaşık 2 mertebe gibi önemli
oranda azaltmıştır. Eklenen polimer miktarlarına bakıldığında 2% polimer eklenmesi optimum çözümü
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sunmaktadır. 2% anyonik polimerden daha fazla miktarda polimer eklemek, kaolinin hidrolik geçirimliliğini çok az miktarda azaltmaktadır.
Kaolinin 1 ml/2g değerinde oldukça düşük ölçülen şişme indeksi ise anyonik polimer eklenmesi sonucunda 8 ml/2g’a yükselmiştir. Yine 2% oranında polimer eklenmesi optimum çözümü vermiştir. 4% oranında polimer eklendiğinde şişme indeksi 8 ml/2g olarak kalmıştır. Bu değer, her ne kadar bentonit kilinin
şişme indeksine nazaran küçük bir değer de olsa anyonik polimer eklenmesi, kaolinin şişme kapasitesini
bir miktar artırmıştır.
Atterberg limitlerinden likit limit ve plastisite indeksi de kaolinin hidrolik özelliklerine ışık tutan parametrelerdir. Bu iki parametre, kaolinin su ile karıştırıldığında plastiklik ve şekil verilebilirlik kapasitesini gösteren su muhtevalarıdır. Sonuçlara göre anyonik polimerin, kaolinin hidrolik performansını artırdığını, bu
iki Atterberg limit parametresi ile de değerlendirebiliriz. Kaoline anyonik polimer eklendikçe hem likit limit hem de plastisite indeksi artmaktadır.
Sonuç olarak, kaolinin bariyer malzemesi olarak kullanılabilmesi için çok düşük hidrolik geçirimliliğe sahip
olması beklenir. Kaoline 2% oranında anyonik polimer eklenmesi, hidrolik geçirimliliği istenilen seviyelere düşürmüştür. Bariyer özelliklerini gösteren diğer bir parametre olan şişme indeksi ise anyonik polimer
eklenmesi ile yükselse de istenilen seviyelere gelememiştir. Permeabilitenin şişme kapasitesinden daha
fazla önemsendiği uygulamalarda anyonik polimer katkılı kaolinin kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
Çok düşük hidrolik geçirimliliğe ve yüksek şişme indeksine sahip olması sebebiyle bentonit kili, atık toplama alanlarında en çok tercih edilen bariyer malzemesidir. Fakat bentonit, yüksek asiditeye veya yüksek tuz konsantrasyona sahip agresif atıklarla temas ettiğinde, zamana bağlı olarak hidrolik performansını kaybetmeye başlar. Bir süre sonra da hem hidrolik geçirimliliği önemli oranda yükselir hem de şişme
kapasitesi azalır. Kaolin kilinin agresif atıklarla temasında böyle bir sorunla karşılaşılmamıştır. Bu sonuçları değerlendirdiğimizde, arazide kolaylıkla temin edilebilecek ve ucuz bir kil türü olan kaolinin içerisine
2% oranında anyonik polimer katılması, hidrolik performansı düşük sayılamayacak bir bariyer malzemesi
olarak kullanılmasını sağlamıştır.
Bu çalışmanın sonuçlarını da değerlendirerek ileride, polimer katkılı kaolinin su yerine agresif sıvı atıklarla teması sonucunda hidrolik performansı irdelenmeli ve hidrolik özelliklerini belirlemeye yönelik laboratuvar deneyleri yapılmalıdır.
BİLGİ NOTU
Bu çalışmanın kapsamındaki laboratuvar deneylerinin yapılmasına yardımcı olan İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerimizden Kadir Bayraktar, Kadir Batuhan Şeritoğlu ve Görkem Yücedağ’a teşekkür ederim.
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Tasarım Olgusundaki Düşünsel Kurgunun Biçimsel Ürüne Dönüşmesinin
Temeli Olarak Esin Kaynağı
Orkunt Turgay[*]
Özet
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Mekân kendini oluşturan bileşenlerden öte bir olgu, bir kurgudur. Paradoksal bir yapıya sahip yaşamın
içinde devinen birey bu yaşama ve zamana ait imgeleri kullanarak oluşturulan biçimler sayesinde, mekânları
anlamlandırarak deneyim kazanmaktadır. Mekân tasarımında iç mekân (boşluk) sadece içe dönük mekân
nitelikleriyle ilişkiliyken, bunun yansıması olan kabuk (dış kütle) ise dışa dönük olarak genel mekânın bir
yansımasıdır. Dolayısıyla birbirlerine karşı olmadıkları gibi iç içe, üst üste birbirlerine geçmiş tamamlayıcı
unsurlardır. Tasarlama; yaratıcılık, problem çözme, düşünme, algılama, bilgi toplama, analiz etme gibi eylemleri kapsamaktadır. Aynı zamanda değişebilir bileşkelerden oluşan; salt zihnin düşünsel yetisi değil, duyum, duygu ve imgelem gibi yetilerin tümünün ve birbirleriyle kurduğu bağıntıların bütün olarak özümsendiği bir süreç olarak da değerlendirilebilir. Mekân tasarımında her yaklaşım, geçmişin, birikimlerin, kültürün
karışımı; çeşitli üslupların bir araya gelmesi olarak algılanabilmektedir. Mekânın özelliklerini fiziksel sınırlayıcı bir etmen olarak görmek yerine mekânın anlam boyutunu algılamak için bir araç olarak değerlendirmek ön plana çıktığında mekâna yüklenilen kimlik ile ortaya çıkan ‘’mekân anlayışı‘’ anlamını bulmaktadır.
Bu bağlamda her şey tekrar tekrar bir araya getirilerek yeniden kurgulanabilir ve anlamlandırılabilir. Tasarım eylemi imgeler dünyasında oluşan bir durum olarak düşünüldüğünde, tasarım süresince akıl, soyutlama düzeyinde çalıştığından, esin kaynaklarından çoğunun gerçeği var olmayan soyut kavramlar olduğu
değerlendirilmektedir. Yaratıcılıkta asıl önemli olan nokta esin kaynağı olarak gerçeklikte hiç bir şeye denk
düşmeyen, imgelem yardımıyla soyut kavramlar ve imgeler yaratmaktır. Bu durum bilinçli etkinliklerden
farklı olarak, insan bilincinde yeni duyusal ya da düşünsel yansılar oluşturma yaklaşımıdır. Yaratma olgusu
genellikle kendini yoğun bir biçimde hissettiren bir “esin kaynağı” yoluyla, çoğu zaman da buna eşlik eden
yoğun kurgusal bir süreç çerçevesinde gerçekleşmektedir. Zihinde kurgulanan tasarım sonuç ürüne dönüşerek somut olarak var olurken, açığa çıkan şey yalnız tasarımcının zihnindekiler değil, aynı zamanda tasarımın çıkış noktası olan esin kaynağı’nın yansımalarıdır. Sorun, sonuç üründen çok tasarım sürecindeki tasarlama eylemine temel olan özgün yapısal düşüncenin, esin kaynağının nasıl üretildiği, nasıl olgunlaşıp
cisimleştiğidir. Bundan sonra ki süreçte ise cisimleşen bu esin kaynağı tasarlanacak mekânın bütününe;
mimari yapı (dış form), mekânsal yapı (iç form), tasarım diline nasıl yansıdığında düğümlenmektedir. Çalışmanın amacı bilenin aksine “esin kaynağı” olabilecek unsurların rastgele değil de, kişinin zihnindeki birikimi harekete geçirecek kıvılcım olarak seçilmesinin önemi ortaya koymaktır. Bu çalışmada, genel mekân
anlayışı yerine mekânı var eden fiziksel kurgulardan çok, toplumsal, kültürel, simgesel verilere ve deneyimlere bağlı olarak insanın zihninde esin kaynağının mekân kurgusuna ne şekilde dönüştüğü örnekler
üzerinden tartışma ve çeşitli kaynakların araştırılmasıyla irdelenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Esin kaynağı, Tasarım süreci, Yaratıcılık, Mekân, Soyut.
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The Source of Inspiration Is a Basis of Intellectual Fiction Which Transform Into a Formal
Product in Designing Facts
Abstract
Space is the phenomenon of other components that make up itself as a fiction. In a paradoxical structure of life
and fluctuating of the time that individuals live, gain some experiences by give meaning to spaces that thanks
to the the images were created by using the forms. The design of interior space (space) only when associated
with the attributes, inward-looking place, it is the reflection of the shell (outer mass) is a reflection of the global
outward-looking place. Therefore, they were not against to each other even if they are nested, complementary
to each other by overlapping. Designing consists of such actions creativity, problem solving, thinking, sensing,
information gathering, analysis. Also designing can be evaluated as a process of all assimilation of the interaction between the ability of not only mind’s intellectuality but also the ability of sense, emotion and vision. Each
approach in the design of space may be perceivable as a mixture of various styles comes together such as history, accumulation, culture. To evaluate the physical properties of the space, rather than as a factor of limiting
the size as a tool to detect when the place attributed to the forefront identity emerged with ‘’a sense of place’’
finds its meaning. In this context everything can be brought back together again and again, fictionalized and
interpreted. Design action as a condition that occurs in the world of images is concerned; during the design
process mind works at the level of the duration of the abstraction, the fact that most of the sources of inspiration for non-existent abstract concepts are seen. This situation differs from the conscious activities, to create
new sensory or intellectual reflections in human consciousness. In general, a case of creating act gives feeling
of an intense form of itself “inspired” through, often accompanying intensive takes place within the framework
of a fictional process. The design which is constructed mentally, transformed into a final product to exists, while
the design is configured, it is not only revealed that in the mind of the designer, but also the reflection of starting point of the design inspiration. The history that is edited in the mind of the designer, the “inspiration source”
which is the result of interaction with now and diverts the design reaches the potential to become a “threshold”. The problem, which is the result of product designing in the design process, the very act of thinking is
the original structural base, grow up and how its inspiration is produced. Then after this process, how this concrete idea will be transfered to the whole of architecture (external form), spatial structure (internal form), how
the design language is knotted at the reflection to the design language. The aim of this paper underlines the
“inspiration” is not a random thing as contrary to common belief , it is chosen as a spark will invoke the accumulation of the even ideas in the mind of the designer. In this study, a matter of the physical place, rather than
a sense of the common space of fiction that is interested in social, cultural, symbolic data, and experience the
inspiration in the minds of people, depending on the venue, to explicate and discuss with examples and support with searching some references just how to become fiction will be.
Keywords: Inspiration source, Design process, Creativity, Space, Abstraction.

1.GİRİŞ
Mekân ve tasarım gibi özellikle içinde bulunduğumuz zaman diliminin tartışmaları açısından oldukça derin
ve karmaşık durumlar söz konusu olduğunda akıllara ilk olarak: Mekânın, biçim-içerik etkileşiminin kökeni
ya da kaynağı nedir? Tasarımdaki biçim-içerik etkileşimi yalnızca gözlerle görülen, ussal olarak kavranan
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bir şey midir? Yoksa duyumsal olarak da algılanan arı, saydam ve yönelimsiz bir şey midir? Bir başka deyişle tasarım yaşantısallığı açısından bakıldığında kişiden kişiye, topluma, kültüre göre farklılaşan, değişen, bir durum mudur? soruları gelmektedir.
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Mekân ilk toplum tarafından üretilen, organik, her an yaşayan, her an değişebilen ve içerisinde devinim
eden kullanıcısı ile biçimlenen, daha sonra kişilerin zihinlerinde de varedilebilen; dinamik bir olgudur.
Bu dinamikleri ele alındığında mekânda geçirilen “zaman”, edinilen “deneyim”, algılanan “somut” durumlarla sürekli olarak üzerine düşünülmesi, sorgulanması gereken bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.
Mekân ve tasarım kavramları, soyut anlamda salt algıladıklarımız, deneyimlediklerimiz ya da kültürel birikimlerimiz olarak değil, biçimsel olarak yaşamın kendisi olan kavramlar; insanın kendisi olarak görmek
gerekmektedir (Şekil-1). Bunların ışığında, mekânın fenomenolojik yanı, mimari kuram-pratik ve duygudüşünce arasındaki; tasarımcısının bakış açısı ile içinde devinim eden kullanıcısının izlenimleri arasındaki
gelgitleri azaltmayı da hedeflemektedir. Mekânın üretimi konusunu daha düşünsel bir noktada irdeleyebilmek için öncelikle Lefebvre’nin “Production de L’espace” (mekânın üretimi)’nde bahsettiği mekân anlayışına ilişkin öneriler, mekânın tinsel olarak algısı ve mekânın biçimsel kavrayışına ilişkin eleştirel çözümleyebilmeye ilişkin söylemlerini iyi anlamak gerekmektedir (KURTAR, 2013). Lefebvre mekânı / biçimi genel
olarak “boş alan” düşüncesi uyandıran kavramının geometrik (Kartezyen mekân) bir unsur olduğundan
bahsetmektedir (Şekil-2,3). Kartezyen düşünme biçimi için, mekân / biçim kavramı sayısal parametrelerden oluşan çizgiler, yüzeyler ve koordinatlar bütünlüğüdür. Kant, Kartezyen mekân algısını deneyim ya
da dış dünyaya ilişkin ön koşul ile tanımlamaktadır.

Şekil 1. Doğrusal patternlerle siyah-beyaz geometrik alan oluşturma, Esther Stockerx
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Şekil 2. Kartezyen düşünme biçimine ilişkin, mekân
örneği Carlo Bernardini

Şekil 3. Fiber Optik yerleştirme, Carlo Bernardini

Mekân en geniş anlamda insanın bir amaca yönelik olarak doğal çevrede gerçekleştirdiği bir sınırlama, yapay
bir değişim, kurgulamadır. Mekân tasarımı çevre yaşamımızın biçimlenişini, kabuğunu oluşturan, dış dünya
ile ilişkimizi somut anlamda biçimlendiren bir etkiye sahiptir. Bir mekânın işlevi en geniş anlamı ile sosyal
örgütlenmenin bir ifadesidir. Mekân; insanın, insan-insan ilişkilerinin ve bu ilişkilerin gerektirdiği donatıların içinde yer aldığı, sınırları olan, örgütlenmenin yapı ve karakterine göre belirlenen tanımlı bir boşluktur.
2. KAVRAM OLARAK MEKÂN
Her düşünce ya da varlık, varolabilmesi bakımından bir “biçim”e, “mekân”a gereksinim duymaktadır. Dolayısıyla biçimi “düşünce”nin gerçekleşmesine imkân veren, aracılık eden bir “zemin” olarak düşünmek
mümkündür. Bachelard’a göre mekân da ontolojik bağlamda değerlendirildiğinde, “insan varlığının evrendeki tutunma yeri, oluşlar diyarı, insanın kültürel ve ilmi anlamda başarılarının hem ürünü, hem de
bu ürünü etkileyen nitelikli bir uygulama alanı” olarak karşımıza çıkmaktadır (Bachelard, 2008). Bu durum göz önünde bulundurulduğunda bu durumu Heidegger’in mekânsallığı ayrı bir var oluş olarak kabul etmekten çok insan varlığının bir durumu olarak açıklamaya çalışması görüşü ağırlık kazanmaktadır.
Mekân bu “oluş”lara imkânlar sağlayan fiziksel, matematiksel, sosyolojik bir kurgudur. Dolayısıyla, biçim,
bu fiziksel imkânlara, içerik de sosyolojik olgulara karşılık gelmektedir. Mekân kavramına diğer bir bakış
açısı da en genel anlamda amacı “dolaysız olarak verilmiş olanı betimlemeye dayanan, yaşanılan ve yansıtılan insan somutluğunun, gerekliliğinin titiz betimlemesi” olan fenomonolojik yaklaşımdır. Bu yaklaşım,
yaşanmış mekân ile fiziksel mekân arasında kuram, pratik, duygu ve düşünce gerilimlerinin, biçim-içerik
arasındaki etkileşiminin analizini gerektirmektedir. Bu bağlamda, Christian Norberg-Schulz’a göre mekân
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denilen unsur, insan olgusunun analizinde insanın varolmasında birleştirici rol oynayan önemli etkenlerden birisidir (Schulz, 1971). Dolayısıyla mekân kavramı, matematiksel, fiziksel, kimyasal, biyolojik bileşenlerin ötesinde toplumsal, kültürel deneyimsel unsurlara da bağlı olan sosyolojik oluşumların bütünüdür.
Mekân, zaman ve mekânı oluşturan diğer etmenlerden öte birşeydir, bu dışsal mekân ve zihinsel mekânın
birleşmesiyle oluşmaktadır. Mekân yaşar ve yaşatır, üretir ve üretilir çok yönlü değişken, karmaşıktır. Dolayısıyla salt gündelik yaşantıda deneyimlediğimiz, çalışılan, barınılan, gezilen, düzenlenen, işlev ve anlamına göre kategorize edilen bir kavram değildir. Daha önce de ifade edildiği üzere mekânlar kullanıcıları
için varlardır ve kullanıcılarıyla anlam kazanmaktadırlar.
İnsan tarafından zihinde yaratılan, bir esin kaynağı eşliğinde geliştirilen düşünce ile o düşüncenin biçime
yansıması arasında çok büyük farklılıklar bulunmamaktadır. Fark oluşturabilecek durumlar ise imkânlarla,
bağlamla ilintilidir. “Biçim” ve bu biçimdeki “düşünce/içerik” birbirlerinden nitelikleri bakımından farklı olan,
ancak “birbirlerini tamamlama” koşuluyla ilişkili olan olgulardır (Şekil-4). Bu bağlamda, “düşünce” ile “biçim” arasındaki ilişki “koşul” kavramı aracılığıyla ifade etmek mümkündür.
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Mekân üzerine çeşitli fikirler türetenlerden birisi olan Henri Lefebvre de gerek düşünsel olarak, gerekse
eylemsel olarak mekânı bir bütün olarak anlayıp, düşünmenin önemini vurgulamıştır (Kurtar, 2013). Martin Heidegger’e göre dünya mekânı ve eylem mekânı olmak üzere iki mekân tanımı bulunmaktadır. Bu
bağlamda dünya mekânı günlük yaşantıdaki eylemlerin kişilerin mekânsal deneyimlerinden yapılan bir
tür soyutlamadır. Ayrıca Heidegger mekânı, insan eylemlerinin “referanssal” noktası olarak değerlendirmektedir. Eylem mekânı ise gündelik yaşantıdaki eylemlere, dünya mekânına temel oluşturmaktadır.
Yakın çevremizde deneyimlediğimiz pek çok mekânı çoğu zaman farkına varmadan, sorgulamadan “görmeden”, “duymadan”, “koklamadan”. “deneyimlemeden”, o mekânların aktarmaya çalıştıklarını algılamadan içlerinden, yanlarından geçip gidilmekte ve yüzeysel olarak tüketilmektedir. Aslında çoğu zaman biçimlere bağımlı alışkanlıklarımızı, deneyimlerimizi, kişiliğimizi biçimlendiren özellikleri yüklemekteyiz. Aslında
bu biçimlerin “deneyimlenememesi” bireyin o biçim ve içeriği birbiriyle örtüştürememesi ve bundan dolayı da anlamlandıramayarak o kavramı, düşünceyi, biçimi bilinçli olarak elemesinden kaynaklanmaktadır.

Şekil 4.“Breating Room” isimli mekânsal yerleştirme, Antony Gormley 2010.
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Esin kaynağı eşliğinde geliştirilen, yaratıcı düşünce ile biçime yansıması biçim-içerik kavramlarının birbirleriyle uyuşması ve iletilmek istenilen mesajlar bakımından çok önemlidir.
3. KAVRAMSAL DÜŞÜNCE ve SOMUT KARŞILIĞI OLARAK BİÇİM
Paradoksal bir yapıya sahip yaşamın içinde devinen birey, bu yaşama ait imgeleri kullanarak oluşturulan
biçimler sayesinde karşılaştığı yaşam durumlarını anlamlandırarak deneyim kazanmaktadır. Görsel belleğinde yer edinen imgeler ise onun dünyanın farklı mekânlarında, farklı olaylar içinde yaptığı yolculuğunda
en önemli yol göstericileridir. Her yaklaşım, mekân tasarımı hayatların, birikimlerin karışımı, çeşitli uslüpların biraraya gelmesi olarak algılanabilmektedir. Bu doğrultuda herşey tekrar tekrar kurgulanarak yeniden
tasarlanabilmektedir. Varoluş mekânlarını açığa çıkaran mimari yapılar insanların yaşantılarına aracılık ederek, kişinin yaşam deneyiminin ve algıladığı dünyanın birbirine eklemlenmesine ortam hazırlamaktadır.
Tasarım, sahip olduğu örgütlenme özellikleri, düşünce yapısı, üstlendiği sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda, “bilinçli bir etkinlik” olarak karşımıza çıkmaktadır. Tasarım diyerek bahsettiğimiz yaratma
edinimi, zihindeki kavramın imgelem/ duyarlılık biçimleri ile etkileşime geçip, örtüştükçe töz olma (koşulsuz var olma) niteliğinden koşulları, limitleri daha belirginleşmeye başlayan bir “dönüşüm”e uğramaktadır. Yaratma olgusu genellikle kendini yoğun bir biçimde hissettiren bir “esin kaynağı” yoluyla, çoğu zaman da buna eşlik eden yoğun kurgusal bir süreç çerçevesinde gerçekleşmektedir.
Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ARCH 102 Basic Design / Temel Tasarım stüdyosunda verilen proje “esin kaynağı”nı doğru seçilmesi ve irdelemesi amaçlanmıştı. Bu projede öğrenciler
tarafından araştırılarak doğadaki bir unsurdan esinlenilerek kurgulanmaya çalışılan “performans sahnesi”
tasarım problemi olarak verilmişti. Tasarım eğitimi alan öğrencilerin “bilinçli” olarak bir esin kaynağından
sonuç ürüne nasıl ulaştıklarına iyi bir örnek olarak değerlendirilebilir (Şekil 5).

Şekil 5. ARCH 102 Temel Tasarım dersi stüdyosu Sahne Tasarımı Projesi, Ezgi Özdal.
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Daha önce de belirtildiği üzere özellikle felsefeyle, düşünceyle, kavramlarla uğraşan önde gelen isimler
mekân kavramını, düşüncesini, felsefi boyutunu, biçim-içerik etkileşimi sonucunda anlamsal boyutunu
sorgulamışlardır. Zihinde kurgulanan tasarım sonuç ürüne dönüşerek somut olarak varolurken, tasarım
kurgulanırken açığa çıkan şey yalnız tasarımcının zihnindekiler değil, aynı zamanda tasarımın çıkış noktası olan esin kaynağı’nın yansımalarıdır.
Esin kaynağı aracılığıyla kurgulanan biçim, zihinde yaratılan ön tasarı ve kavram; fonksiyonel ve simgesel
olarak dışa yansıtan bir kabuk olarak ele alınmaktadır. Bu kurgu kavramsallaştırılan düşünceyle biçimi anlamlı ve daha anlaşılır bir hale getirmektedir. Esin kaynağı olabilecek basit bir “fikri” biçime dönüştürerek
onu yalın bir tektonik dille bütünleştirmek, çoğu zaman karmaşık olan süreçten çok daha zor olmaktadır.
Doğa varolan bir deniz kabuğunun geometrik irdeleyip tektonik bir yapı unsurna dönüştürmek de bu sürece iyi bir örnek teşkil etmektedir (Şekil 6). Esin kaynağının yansıması olan biçimin yakın tarihe kadar geometrik bir şey olarak anlaşıldığı düşüncesi öne plana çıkmaktadır. Zaman ve mekân, boş, biçimsel yani
içeriksiz (buna yaşamsal olan her şeyden, tüm zengin edim ve olanaklardan arındırılmış da denilebilir)
kalıplar olmadığı gibi özne olarak konumlandırılan insan varoluşundan bağımsız bir dış gerçekliğin bilgisini sağlayan ön koşullar ya da kategoriler de değildir.
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Şekil 6. ARCH 102 Temel Tasarım dersi stüdyosu Sahne Tasarımı Projesi, Onur Vayvalak.

Corbusier, “mimarlık sanat dolu, doğru ve hatasız, ışık altında toplanmış mekânların muhteşem oyunudur. Bizim gözlerimiz ışık altındaki biçimleri görmek için yaratılmıştır. Dilin nasıl kelimelere ihtiyacı varsa,
düşünceleri vurgulamak için de biçimlerin, mekânların ortaya konmasına ihtiyaç vardır ”demiştir (1923).

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİ VE MİMARLIK DERGİSİ
ALTINBAŞ UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SYSTEMS AND ARCHITECTURE

Mekân aslında tasarımcısının, kullanıcısının, eleştirmeninin, inşa edeninin kendinde birşeyler bulduğu,
kendinden bir şeyler katarak yoğurduğu, katmanlaşarak gelişen, çok yönlülüğü bünyesinde barındıran,
an’ları kendinde tutan bir “arşiv” unsuruna dönüşmektedir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda,
Lefebvre’nin “spatial triad” olarak adlandırdığı:
-Algılanan Mekân (yaşadığımız, mekân odaklı pratiklerimizi, alışkanlıklarımızı biçimlendiren)
-Tasarlanan Mekân (mekân tasarımını, kuramsal ve soyut kavramlarını, mekânı planlama ve düzenlemeyi biçimlendiren)
-Yaşanan Mekân (devrimsel, rutinden uzak, sanatsal, belirsiz ve akıl dışı olanı barındıran) lar insan varoluşunu temsil etmektedirler (LEFEBVRE, 1991) (Şekil-7).
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Şekil 7. Fiber Optik Mekânsal Yerleştirme, Carlo Bernardini.

Tasarım sürecinde tasarımcının belleğindeki görüntüler, tasarlanacak mekânın içinde bulunacağı bağlama
göre değerlendirilerek, biçimin önceden zihinde canlandırılmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda “bellek”
deneyimlerin, hayal edilenlerin bir bileşkesi olarak değerlendirilebilir. Yaşanılan zamandan geçmişe ve
geleceğe bakabilmeyi, eski zamanların imgeleriyle bugün bunlara farklı yorumlar katarak buluşabilmeyi
sağlayan, belleğin canlı tutulan yapısıdır. Zihinde yeniden kurgulanan geçmiş, şimdi ile etkileşim içindeyken, içinde bulunulan kültürel yapı çerçevesinde değerlendirilmektedir.
Mekân tasarımında estetik değerlerin, teknolojinin ve toplumsal gereksinimlerin sorgulanması; tasarımcıların bu sorulara biçimsel ve kavramsal yanıtlar vermeye başlamasıyla mekânsal çözümler, yapılaşma
biçimleri ve değişen sosyo-kültürel yaşam, farklı alternatifleri üretmeye başlamıştır.
Dolayısıyla, tasarımcının deneyimlerinden çıkan tasarımların, yapının somut gerçekliğinde kendini bulan
görüntüsü, yaratıcı düşünce ile harmanlanan kavramsal boyutun belleğimize sağladığı imgelerle varoluşumuza aracılık yapma gizilgücüne sahiptir.
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4. İÇERİK
Düşünme, elde edileni sorgulayarak sürecin etkin şekilde yol almasının sağlanması, esin kaynağı denilen
ve tasarıma yön veren olguyla yeni ilişkiler kurularak düşünsel anlamda kavramın geliştirilmesiyle tasarımın özüne ulaşmanın yollarından bir tanesidir. Dolayısıyla ortaya çıkan mekân, tasarımcısının düşüncelerini, amaçlarını tasarımcısına yansıtan bir “ayna”dır. Kullanıcının da biçim ve içerik örtüşmesini gözönünde
bulundurarak tasarımın anlamlı olmasını sağlamalıdır.
İçerik algıladığımızdan daha karışık bir olgudur. Sadece fiziksel olarak çevreleyen değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal bir faktördür. Karmaşık ve çelişkili bir içerik belirsizliklerle doludur. İçerik anlamını ön
tasarı, işlev, kavram özelliklerinden olduğu kadar içinde yer aldığı bağlamdan da kazanmaktadır. İçeriği
oluşturan kavram da, tasarımcısının belleğinde depolanmış deneyimlerin birbirleriyle etkileşerek imgelem dediğimiz “ayna”ya yansıtılmasıdır. İmgelem her ne kadar duyarlığa aitse de, sezgileri birleştirme birleştirme yetisiyle duyumsamayı örgütleyerek esin kaynağı yardımıyla tasarımın ortaya çıkmasının temelini oluşturmaktadır.
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Aklın soyutlama becerisi aslında esin kaynağı çerçevesinde kavram yaratabilme becerisine eşdeğerdir. İster mekân olsun, ister bir biçim, isterse bir kavram olsun bütünün parçasında o bütünü görebilmek; yalınlaştırabilmek soyutlama yapabilmenin önemli özelliklerindendir. Esin kaynağı adı altında tasarımın çıkış noktasının belirlendiği soyutlama durumunda bilinçli eylemler dizesi olan algılama, algılanın farkına
varma ve seçme durumları söz konusudur. Bu bilinçli durum söz konusu olduğunda zekâ: sorunların algılanmasını, akıl: sorunların çözülmesini, bellek: elde edilen deneyimlerin saklanmasını sağlamaktadır
(ERİÇ, 2011) (Şekil-8).

Şekil 8. Tasarımda zeka, akıl ve bellek kullanımını vurgulayan imaj.
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Düşünceler sadece dünyadaki, gerçek hayattaki gibi görünseydi, ele alınmasaydı hayalgücü, rüya, fantezi
ve arzu gibi yetiler ortaya çıkamazdı. Bu yetiler sayesinde “varolan” ve “bulunan” dünya haricinde farklı bir
dünya yaratmak mümkün olabilmektedir. Hayal etmek nefes almak gibi durdurulamayan bir özellik, tinselliğin bir oyunudur (FRANCK.1997).
5. BİÇİM – İÇERİK ETKİLEŞİMİ BAĞLAMINDA ANLAM
Biçim ve içeriğin arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılabilmesi için pek çok yaklaşım öne sürülmüştür. Zihinde yaratılan düşüncenin çizgilerle ifade edilmesi anlamın gücünü arttırmanın yanı sıra içeriğin ifade
edilmesinde de önemli rol oynamaktadır. Tasarım sürecinin bilişsel özellikleri irdelendiğinde, sadece sonuç ürün değil, bir esin kaynağı aracılığıyla kavram oluşturma, kavrama ulaşma süreçleri de önem kazanmaktadır. Bunun ana nedeni, tasarımın tek aşamalı bir süreç olmayıp, değişken pek çok parametreden
oluşan, farklı sonuçların, ilişkilerin elde edildiği, dinamik bilişsel bir süreçten geçen bir bütün olmasıdır.
Daha önce de belirtildiği gibi Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ARCH 102 Basic
Design / Temel Tasarım stüdyosunda verilen projede bu dinamik ve değişken süreç gerek kavram oluşturma; gerekse de kavrama ulaşma boyutlarıyla deneyimlenmiştir. (Şekil-9).

33

Şekil 9. ARCH 102 Temel Tasarım dersi stüdyosu Sahne Tasarımı Projesi, Aykut Yıldız.

Mekân tasarımını oluşturan biçim ve içerik kavramları biçimsel olarak bir mesaj taşıyabilecekleri gibi, tasarımın teması olan kavramı da anlamsal olarak yansıtmaktadır. Tasarım kavramsız düşünülemez. Tasarım ve kavram, biçim ve içerik birbirlerine kaynaşmış ayrılmaz bir bütünün öğeleridir. Bir nesnenin tasarlanıp hayata geçirilmesi ve de onun deneyimi, hem duyarlığımızın hem de görselin kavramlarını değişik
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boyutlarda bir araya getirerek, bir anlatım biçimi ortaya konulmasıdır. Gösterge kavramının bir biçimi, bir
de içeriği bulunmaktadır. İçerikle bağlantısı kurulmamış biçim tek başına anlamsız olduğu gibi, biçimle
bağlantısı kurulmamış kavram da ifade edilemeyeceğinden iletişimsel niteliğini yitirir ve toplumsal iletişim kurgusu içinde bir değer taşıyamaz. Her gösterge bir biçim (anlatım) aracılığıyla bir içeriğe gönderme
yapmaktadır. Biçim görsel imge olarak, içerik de kavram olarak ele alınmaktadır. Kültürün ve tasarım dilinin yansıtıldığı bir araç olarak biçim ve içerik etkileşimi, bir iletişim sistemi olarak da ele alınabilmektedir.
Bu durumda biçim sadece anlatılmak istenen düşünceyi değil, aynı zamanda iletişimin bir parçası olarak
mesajı taşıyıp, ileten olgudur.
Öncelikle içgüdüsel bir davranış olan sezme eylemi, zihinde oluşmaya başlayan kavramlar ve imgeler kendi
başlarına yeterli değildirler. Ancak bilişsel yöntemlerle ve tasarım yardımıyla kavramsallaşmaya başlarlar.
Ne kavram salt imgedir, ne de imge tek başına bir kavram olabilir. İmge, kavram ve imgelemin sonucu ortaya çıkarak, tasarım sürecine eşlik edebilmektedir. Zihinsel yaşantılarda açığa çıkan duygu ve düşünceler
ile fiziksel çevredeki deneyimler iç içe geçmiş bir bütün olarak yaşanmaktadır. Zihnimizde kurgulanan soyut düşünce somut bir düzlemde bir biçime dönüşerek imgelerde açığa çıkmaktadır. Biçim ve içeriğin biraraya gelişindeki nedenselliğin, diğer göstergelerin tasarlanmasında da sürdürülmesiyle bir tasarım anlayışı, dili, üslubu ve en önemlisi de “anlamın” ortaya çıkması sağlanmaktadır.
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Zihindeki imge düşünce ile birleşip kavramsallaşmaktadır. Kavram, düşünmenin kuralları olarak yargı ediminde duyarlılığı oluşturan öğelere uygulanabilmektedir (Kant, 1993). Tasarı aşaması kavramsal kuralları
değil, bir esin kaynağı eşliğinde o uzam ve zaman içinde verilenin koşullarının kavramlarla “bağdaşma
içinde” olmasını belirtmektedir. Kant, Kartezyen dünya resmini zaman ve mekânı, experienta yani deneyimin ya da dış dünyaya ilişkin bilgimizin ön koşulu olarak betimleyerek tamamlamaktadır.
Tasarımcının belleğindeki imgeler, içinde bulunduğu zaman ile etkileşim içinde imgelemini harekete geçirerek tasarıma aktarılırken, mekânı deneyimleyen kişinin fiziksel ve zihinsel dünyasında yansımalarını
bulmaktadır. Kabuk, biçim ise, insan zihninde kurgulanmış imgelerden oluşmuş bir olguya dönüşmektedir. Tasarım eğitimi alan öğrencilerin hayalgücü olarak bilinen “imgelem”lerini beslemeleriyle burada
oluşturulan imgeler, fikirler somut tasarım nesnesine dönüşmektedir (Şekil-10). Yaşanmış mekânlar hakkındaki bilgilerden anlamlı birikimler kalabilmektedir. Deneyim alanının genişlemesini sağlayan her türlü
sosyal ve kültürel yapı, insanların yaşam deneyimlerine bir katkıdır. Kurallaşmış yaşam biçimlerine karşı
ve kalıplaşmış düşüncelerini yıkmak amacıyla kurgulanan yapılar aracılığıyla zihnimize kazıdıkları imgelerle, bu yaklaşımları sorgulamamızı ve yaşama dair farklı bakış açılarının farkına varmamızı sağlarlar. Buna
bağlı olarak açığa çıkan imgeler, tasarımcıların yaşam içinde algıladıklarının, zihinlerde kurguladıklarının
bir yansıması olmaktadır. Bu bağlamda zihnimizde kurgulanan tasarım somut bir düzlemde yapıya dönüşerek imgelerde açığa çıkarmaktadır. Bir biçimi deneyimlerken açığa çıkan o mekânın anlamı değil, bizim içimizde uyandırdıklarıdır. Bu bağlamda gösterge kavramı gösteren ve gösterilen ilişkisinin bir yansımasıdır. Gösterge kavramının en çok tartışılan yanı “gösterilen”in, kavramın, içeriğin gerçek dünya ile olan
ilişkisidir. Gösterilen hiçbir zaman gerçek dünyadaki nesnelerin birebir kopyası olmamaktadır. Dünya hakkındaki duyumlarımızın, algılarımızın bir soyutlamasıdır. Göstergenin oluşumu iki adımda gerçekleşmektedir. Birinci adımda gerçek nesnelere karşılık gelen düz anlam kavramları oluşmaktadır. İkinci adımda
bu kavramın karşılığı olan yan anlamdaki karşılığı oluşmaktadır. Gösterenle gösterilen arasındaki ilişki
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kurulmamışsa gösterge oluşmamış demektir, ancak bu ilişki kurulmuşsa buna “anlamlama” denilmektedir. Göstergenin birinci basamağını, dünyadaki gerçek olgulardan kavramlara geçiş olarak yorumlamak
mümkündür. Gerçek dünya değer ve kavramlarını “gösterilen”, zihnimizde bunların izdüşümü olan biçimi
“gösteren” olarak niteleyebiliriz. Gösteren nesnenin kendisine eşit değildir, nesnenin yerini tutmaktadır.
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Şekil 10. ARCH 102 Temel Tasarım dersi stüdyosu Sahne Tasarımı Projesi, Büşra Yaman.

Lefebvre (1991a) mekâna ilişkin doğrudan algı ve onu yönlendiren düşünsel ya da kuramsal kavrayışın batı
felsefesindeki dönüm noktasını Kartezyen mekân anlayışı olarak belirler (1-2). Bu anlayış, felsefenin mekân
konusundaki hem pratik hem de teorik önyargısıdır. Kartezyen mekân kavrayışı, bu düşüncenin babası
olarak tanınan Descartes’ın II. Meditasyon’un daha en başında açıkça dile getirdiği res cogitans (düşünen
şey) / res extensa (yayılımı olan şey) ayrımına dayanmaktadır (Descartes, 1996:16).
Mekânın bölünebilir, parçalanabilir, düzenlenebilir somut bir durum olması mekânın varlığına ilişkin düşünceyi net olarak bizlere veremeyebilir. Algılanan, yaşanılan mekân ve tasarlanan fiziksel mekân ile zihinde var edilen düşünsel mekân çoğu zaman birbirleriyle çatışmaktadır. Mekân karmaşık ilişkiler ve üretim biçiminde yalnızca fiziksel bir durum olarak algılanmamalıdır. Bir mekânı ortaya koyarken, inşa ederken
aslında kişiler düşüncelerini inşa etmektedirler. Mekânı var eden sadece strüktürel elemanlar, malzemeler
değil, kişiler egolar görüşler, inanışlar, durumlar, toplum da mekânı var eden etmenlerdir.
Mekân tasarımında anlamın oluşturulmasında birden çok kavram etkili olabilmektedir. Tasarım dilini oluşturan kavramlar çelişkiye yer vermeyecek şekilde nesnelerini (biçimlerini) karşılayan bir yapıdadır. Her kavram
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bir soyutlama ve genelleme sürecinin sonunda ortaya çıkmaktadır. Anlam kurgusu biçim-içerik etkileşimi
sonucunda ortaya çıkan ve mekânın kavramsal yönü olarak benimsenen bir olgudur. Anlam kurgusunu
göstergebilimsel kavramların (gösteren-gösterilen) ilişkisi yanı sıra diğer görsel ve arkitektonik ifadelerle
de ilişkilidir. Bu bağlamda, gösterenin yansıttığı kavrama göstergenin düz anlamı denilmektedir. Bir gösteren algılandığı zaman, onun gösterileni yani iletisi zihinde oluşmaktadır. Gösterge kısmında da açıklandığı
şekilde gösteren-gösterilen, biçim-içerik çiftlerinden gösterilen ve içerik, düz anlamı oluşturmaktadırlar.
Mekân kavramı, insanın ve onun yakın çevresinin analizinde çok önemli bir enstrüman olarak değerlendirilmekte, etkileşim içerisinde olan elementlerin kompleks dinamik alanı olarak düşünülmektedir. (Christian Norberg SCHULZ,”varoluş, mekân mimarlık” 1971). Deneyimlenmiş, yaşanmış mekân ve fiziksel olarak varolan mekân arasında deneyim ve geometrik somut ilişkilere fenomenoloji bir ayrım getirmektedir.
Tüm eylemler kendileri için bir mekâna ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedenle ister fiziksel bir ihtiyacı karşılamak için, isterse tinsel anlamda bir düşünceye karşılık gelsin her eylem bir mekânda gerçekleşmektedir
(BALKAYA, 2013). Mekân içerisinde geçirilen “zaman” mekânın tüm hücrelerine işlemektedir. Kullanıcının
dinamik olmasına karşın mekân sabittir “Mekân sadece etrafı duvarlarla çevrili bir yer değil, “peteklerinin
binlerce gözünde zamanı sıkıştıtılmış olarak tutan bir yerdir” (Bachelard, 2008).
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Mekân kavramının en önemli etkenlerden bazıları biçimlerin simgesel değerleri, mimari akımlar ve kuramlardır. Mekânların fiziksel özelliklerinden söz edilebileceği gibi, içindeki alanlardan ve mekânın simgeselliğinden de söz etmek mümkündür. Bu simgesellik, çoğu zaman toplumsal ve kültürel olabileceği
gibi bireysel bir simgesellik de olabilir.
İnsan anlam üzerinde düşünmeye başlar başlamaz, bunun zihnimizi doğrudan ilgilendiren bir yönü olduğunu anlamaktadır. Bir biçimdeki tasarım dilinin çözümlenmesinde, anlamın nedenselliğini kavramak;
anlamı içerik olarak saptamaya, onu içerik olarak belirlemeye yönelik bir çalışmanın yapılması biçimin anlamsal olarak algılanmasına kolaylık sağlamaktadır. Ortaya konulan tasarımı, anlatım ve içerik olarak ele
alarak, daha sonra anlatımın ve içeriğin alt gruplarına ayrıştırarak irdelemek anlatım-içerik ilişkisinin daha
iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda mekânın anlam olarak açık bir şekilde anlaşılmasını sağlayan “semiyotik yapısı”ndan söz etmek mümkün olmaktadır.
Tasarımın anlam yönünün geliştirilebilmesi, o tasarımın ön tasarısının çıkış noktasının tasarım içi (gereksinimlere, işleve göre) ya da tasarım dışı (tasarımcının kişisel yaklaşımına göre) kavramlara bağlı olmasına dayanmaktadır. “Tasarım içi kavramlar” tasarımın kendi problematiğinden kaynaklanmakta, “tasarım
dışı kavramlar” ise farklı branşların problemlerinin tasarım yöntemiyle çözülmesini hedeflemektedir (ZELANSKI, 1987).
6. SONUÇ
Tasarım eyleminde asıl önemli olan nokta esin kaynağı olarak gerçeklikte hiç bir şeye denk düşmeyen,
hayal gücü olarak da değerlendirilen imgelem yardımıyla soyut kavramlar ve imgeler yaratarak bilinçli etkinliklerden farklı, insan bilincinde yeni duyusal ya da düşünsel yansılar oluşturma yaklaşımıdır. Tasarımcının zihninde yeniden kurgulanan geçmiş, şimdi ile etkileşim içindeyken ortaya çıkan ve tasarıma yön
veren “esin kaynağı” bir “eşik” olma potansiyeline ulaşmaktadır.
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Yaratıcı düşünce süreci salt zihnin düşünsel yetisi değil, duyum, duygu ve imgelem gibi yetilerin tümünün ve birbirleriyle kurduğu bağıntıların bütünüdür. Bu bağlamda yaratıcılığı, yaygın olarak kabul gördüğü gibi salt biçim ve sentez yönüyle değil, soru soran ve analiz yapan yani bağlam oluşturan diğer yönüyle de ilişkili olduğunu ifade etmek oldukça büyük bir önem taşımaktadır.
Mekân tasarımında biçim ile içeriğin, gösteren ile gösterilen arasındaki ilişkinin kurulmasında en önemli
faktör ise o tasarımın çıkış noktası olan kavramdır. Tasarımın dilinin oluşturulması, anlamlamanın hangi
kavram ya da kavramlar çerçevesinde oluşturulacağına bağlı kalmaktadır. Bu kavramların ilk anlamlarıyla
mı kullanılacakları, tasarım dizgesinin etkin ya da edilgen olmasını belirlemektedir.
Tasarımcı zihninde bir mekânı kurgularken; belleğindeki imgeleri içinde bulunduğu sosyal, kültürel etkileşim içinde değerlendirerek kavramlar oluşturmaktadır. Mekânı fiziksel, düşünsel ve zamansal olarak değerlendirmek mekân kavramında yaşanılan deneyimlerin, edinilen birikimlerin gerçeklikle/bağlamla ilişkili olduğu kadar algı, duyumsamayla da ilişkili olduğunu; mekânın düşlenen, kurgulanan ve inşa edilen
bir durum olduğunu hatırlatmaktadır.
Deneyim alanının genişlemesini sağlayan her türlü sosyal ve kültürel oluşum, insanların yaşam deneyimlerine bir katkıdır. Kurallaşmış yaşam biçimlerine karşı ve kalıplaşmış düşüncelerini yıkmak amacıyla kurgulanan mekânlar aracılığıyla zihnimize kazıdıkları imgelerle, bu yaklaşımları sorgulamamızı ve yaşama
dair farklı bakış açılarının farkına varmamızı sağlarlar. Buna bağlı olarak açığa çıkan imgeler, tasarımcıların yaşam içinde algıladıklarının, zihinlerde kurguladıklarının bir yansıması olmaktadır. Bu yansımada belleğin işleyiş sistematiğindeki kodlama, saklama ve geri çağırma olarak tanımlanan özellikleri bakımından
oldukça büyük bir önemi vardır.
Zihinde yaratılan düşünceler ile fiziksel unsur olan biçimler birbirlerinden farklı türlerden durumlardır.
Hiçbir düşünce fiziksel bir nesne değildir. Ancak bir düşünceyle özdeşleşen bir yansımadır. Bu bağlamda,
mekânın özüne indiğimizde bünyesinde düşünceleri barındırdığını ve bu düşünceleri yakın çevresine yansıtan bir “ayna” olduğunu düşünmek yanlış olmaz. Kimi kavramlar vardır ki varolmak için bir mekâna ihtiyaç duymazlar, diğer bir deyişle, kendisinin varolması için kendisinden başka hiçbir şeyin varlığına bağımlı değilse bu bir “töz”dür. Zihin de varolmak için kendinden başka bir şeye ihtiyaç duymayan bir tözdür.
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Object-Oriented Analysis and Design of a Student Tracking Information
System for Vocational Schools in Turkey
Mert Özkaya[*], Özgür Korkmaz[**]
Abstract
Vocational and technical high schools provide training in more than 130 occupations. Students are tracked
by technical teachers at work with the guidance of school management and reports are prepared by teachers at each visit. It is better to save data digitally then on paper and benefit from a database management
system. This paper aims at tracking of practical training process in vocational and technical high schools in
Turkey and propose a web-based solution in order to digitalize their current processes and overcome the
issues. The application creates an online student tracking system where the manager manages the system
by inserting teachers, students, classes, companies, controlling added feedbacks and the teachers view their
students and add feedbacks to the system for each student. To implement this as a web application we used
LARAVEL as the Technology. To build any web application using LARAVEL we need a programming language
such as PHP. LARAVEL uses MySQL to interact with the database as it can easily deploy and maintain a LARAVEL application. Student Tracking System has been evaluated in a school. The teachers and the manager
expressed their experiences and feelings during the process by pointing out that the system simplifies the
process by providing many features.
Keywords: Vocational school, High school, Education, Online education, Laravel

Türkiye’de Meslek Liselerinde Öğrenci Takip Sistemi ve Nesne Tabanlı Analizi
Özet
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri 130’dan fazla mesleki alanda eğitim vermektedir. Öğrenciler, okul idaresi
kılavuzluğunda öğretmenler tarafından kontrol edilir ve her işyeri ziyaretinde öğretmenler tarafından, öğrenciler hakkında raporlar tutulur. Bu kayıtların, bir veri tabanı yönetim sistemi kullanılarak dijital olarak saklanması kâğıt üzerinde saklanmasından daha faydalıdır. Bu yazı ile Türkiye’deki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde yürütülen staj sistemi takip edilerek; var olan sistemi dijitalleştirecek ve sorunları çözecek web tabanlı
bir çözüm önerilmektedir. Uygulama, ilgili idarecinin sisteme öğrenci, firma, öğretmen ve sınıf ekleyerek sistemi yönetebildiği; girilen kontrol dosyalarını inceleyebildiği, ilgili öğretmenin ise öğrenci bilgilerine erişebildiği ve ilgili öğrenci için kontrol dosyaları ekleyebildiği çevrimiçi bir staj takip ortamıdır. Bu ortamı bir web
uygulaması olarak oluşturmak için LARAVEL teknolojisini kullandık. Herhangi bir web uygulamasını LARAVEL
kullanarak oluşturmak için PHP gibi bir programlama diline ihtiyacımız vardır. LARAVEL, kolay bir şekilde bir
LARAVEL uygulaması oluşturup sürdürebildiği için veri tabanı ile etkileşim için MySQL kullanmaktadır. Staj Takip Sisteminin bir okulda değerlendirilmesi gerçekleştirildi. Öğretmen ve idareciler bu süreçte sistemin birçok
özellik sağlayarak var olan sistemi çok kolaylaştırdığına dikkat çekerek deneyimlerini ve duygularını paylaştılar.
Anahtar kelimeler: Meslek lisesi, Lise, Eğitim, Online eğitim, Laravel
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1. INTRODUCTION
It can be said that the vocational and technical education system in Turkey is divided into two parts:
Theoretical (school training) and practical (in-company training). Vocational and technical high schools
provide training in more than 130 occupations and leads to the qualification of specialized worker and
technician. Theoretical education is provided in schools and practical training is provided in various companies. Vocational education centers provide mainly informal education. There are more than 19 different school types for vocational and technical high schools. There are also vocational education centers,
Open Education and special private schools. The MoNE is responsible for all vocational and technical high
schools. Vocational and technical education is officially co-educational and boys and girls attend schools
designed for the other gender (Altın, R., Yalçın, O., & Kalkan, Ö.). After 8th class, students are placed to various schools according to transition from primary to secondary education system in Turkey. In ninth class,
all students in high schools get the same education. After ninth class, there are two kind of school types
for students in technical and vocational high schools: Technical High school and industrial high school.
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Branch courses in technical and vocational high schools offers courses towards various professions. In addition, each branch contains some sub-branches. Technical high schools are not included in this generalization.
Curriculums of technical high schools are similar with the general high schools as of the general education
courses and branch courses of natural sciences branch (Altın, R., Yalçın, O., & Kalkan, Ö). There are about 225
occupational branches in vocational and technical education institutions. Industrial and technical branches:
Plastics technology, apparel machinery maintenance and repair, Apparel, olive technology, computer-aided
industrial modeling, decorative arts, automotive technologies, furniture and decoration, metal technology,
machine technology, information technologies, electric technologies, electronic technologies, industrial casting, nourishment technology, construction technology, plastic arts and design, etc. Commerce and tourism branches: Radio, cinema and television, public relations and promotion, accounting and finance, insurance trade and risk management, computers, marketing, catering services, accommodation services, travel
agency, travel, recreational services, tourism, journalism, office management and secretary, etc. Social services branches: Child development and education, Skin care and hairdressing, organization services, etc.

Figure 1. Program Structure
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Practical training is 3 days a week during the 12th class for industrial vocational high schools and 5 days a
week during the summer break between 11th and 12th class for technical vocational high schools (Figure 1).
The process starts with a meeting between technical manager and the technical teachers. Then, students
assigned to teachers according to their distance to school and some other points like number of students to be tracked. If it is possible students assigned to teachers according to their branch to provide
better student tracking process. For example, Students of information technologies assigned to teachers
of information technologies or students of metal technologies to teachers of metal technologies. Sometimes it is not possible to apply this kind of distribution because of overcrowded students. There should
be a fair distribution to prevent any polemic. After getting information and feedback papers from manager; teachers visit assigned students at work according to the predetermined rules at the meeting. The
intervals between the visits can be a week, a month, two weeks or even two months. At the visit, teachers ask questions to company manager, person in charge of the student, the student. Then, prepares a
report for students and return them to manager to be stored.
1.1 Motivation
Teachers visit assigned students at work after getting the list of the assigned students with some information on paper. These papers include the student’s name, class, phone number, company address etc.
The intervals between the visits can be a week, a month, two weeks or even two months. At the visit,
teachers ask questions to company manager, person in charge of the student and the student; prepares
a signed report for each student and return them to manager to be stored.
An online student tracking system will be created to simplify the process and to provide a paper-free
solution. The system will have all information about all the members of the system and will reduce paperwork and all the data gathered and stored on database might be used to create career opportunities
for students in future. For example, the system will have many information about the students: their pictures, google map links of the companies they work for, their parents’ phone numbers, their phone numbers and e-mails. Therefore, it will be easier for teachers to get information about the students during
their visit at work. Teachers will be able to see the pictures of the students beforehand, be able to phone
to them or their parents if an emergency emerges and all the information can be gathered from their
mobile phones or tablets. Teachers will not need to carry around papers.
Teachers have to prepare reports about students at each visit. For instance, let us think that a teacher has
five assigned students for a week that means at least five reports a week, twenty a month and two-hundred in a year. So, recording this reports in an online system will reduce the paperwork and creates various
opportunities for students: Teachers can see development of students during practical training very easily
by inspecting the reports saved online and all the reports gathered can be used for career opportunities.
Technology can play a crucial role in whole education system. Schools need to manage more information day by day. Student registration operations, student transfer operations, marks, document operations, weekly lesson plans and some other operations all need DBMS because of the enormous data at
hand. E-Okul is a web school management information system, which was opened for use in 2007 by
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MoNE of Turkey. All the info of students from entrance to graduation are recorded in the system. As we
look deeply into the system, we can easily notice that there is not any record of practical training period,
except year-end marks of students.
1.2 Goal of this paper
The goal of this paper is to develop a web site application making up for drawbacks mentioned in motivation section by creating a web-based data management system that will allow the vocational high
schools to manage student, teacher and company data to facilitate the process.
The Student Tracking system will allow teachers the ability to view and complete the process and evaluation online. All that is needed is a computer or a mobile device and web browser. This system will enhance the quality of the teacher/student supervisory experience and facilitate better communication.
In addition to these benefits, student-tracking system also offers the following benefits: Provides a paperless solution for tracking and recording students’ data, allows students to research potential field opportunities, information about companies can be accessed and updated very easily, allows technical instructor to follow students’ developments, provides teachers to easily access student information, allows
teachers access to the feedbacks in a paperless system, increases communication between the School
and companies.
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The Student Tracking system aims to solve the problems encountered in the existing systems while becoming the first web-based student tracking system to be used in vocational high schools in Turkey.
Most of the systems reviewed either lack feedback feature or the feature is not suitable enough for the
Vocational High Schools. Some of them lack the feedback part. Although some systems have the feedback feature, the feature is undetailed and not similar enough because of the differences in the educational systems. Vocational education in Turkey must have a unique student tracking software and our
system is going to be designed to meet all the requirements needed. The second issue is the lack of information needed for all the users in the system. For example, parents’ phone numbers are not included
in any of the system. However, it is very important for the teachers when they cannot reach the students
on the field. Another important information deficit is google-map info of the company for teachers to
find companies easily. There is also other important information needed because of the uniqueness of
the vocational education in Turkey. The third issue is that most of the system out there are created with
old technologies. That is why there is some performance, security and visual quality issues. Our system
is going to be PHP, LARAVEL based, and LARAVEL’s own security precautions, visual standards and performance features are going to be implemented to the system. The system was scanned with a web vulnerability scanner and a web application scanner and no vulnerabilities encountered during the process.
1.3 Structure of the paper
This paper will explain statements of the problems in the existing related systems and introduce a new
system to find a solution the revealed problems. There are three related works discussed. First one is
Bahçelievler Trade Vocational High School, second one is Student Tracker Database by Open Source
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Development Group of Georgia Southern University’s College of Information Technology and the last
one is Student Placement tacking by The Boise State School of Social Work. Then, this paper will dwell
into Object-Oriented Analysis and Object-Oriented Design of this system. In the Object-Oriented Analysis, Non-Functional Requirements: Audit-Ability, Availability, Backup and Restore, Capacity, Security, Usability, Reliability, Performance, Maintainability, Privacy and Functional Requirements: System Users, Use
Case Diagrams and Class Diagrams will be delivered with details. In the Object-Oriented Design, Software
Architecture Design that explains system components and their relationships will be explained. Then Dynamic Models of the system, which includes Activity Diagrams and Sequence Diagram, will be inspected.
2 STATEMENT OF PROBLEMS WITH THE EXISTING SYSTEMS
2.1 Related Work
In this section, we review works that relate to our solution and discuss in detail how our solution advances. We review other systems that have been developed for student tracking, as well as proposed
notions of similarity. We compare these solutions to ours from several perspectives and show how our
solution provides better results than most current solutions.
2.1.1 R
 elated-work 1 (Bahcelievler Trade Vocational High School Online System)
The system was developed by Bahcelievler Trade Vocational High School Information Systems department to be used by staff and students (Bilişim Teknoloji Araştırma Mektep Lügat, 2016). The system divided into two systems: Online exam system and student tracking system. The online exam system creates a paperless solution for all the exams in the school. All teachers create their exams using the system,
students take the exams online, and the results can be viewed by using the system. Student tracking system gives assigned students’ information to teachers and provides all the papers needed by the teacher.
The system has three type of users: Admin also the technical manager adds teachers, students, lessons
and classes to the system with unique user names and passwords. Added teachers can create online exams for students and they can view the student list that they have to track and print the papers needed
for student tracking. Students can take online exams. The results are recorded.
The tracking system is a web-based monitoring system designed to keep track of students placed in various companies. The system is used in order to track student placements more effectively while providing teachers an easier solution.
The main issue with the system is lack of feedback feature; students’ feedbacks about his experiences
or companies’ feedbacks about the students; also teachers’ idea about both the students and companies and other routine monthly feedbacks. Even though; every paper needed by the teacher for the process can be printed from the system, the system does not have a part where the information on the returned papers can be recorded. Although the system provides teachers the information of the assigned
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students, the information provided lacks important information about students like students’ pictures,
which is crucial for teachers to have an easier student tracking process.
Another issue is security. The system was scanned with a web vulnerability scanner and a web application scanner. A web vulnerability scanner is used for searching websites and checking for vulnerabilities
to PHP attacks. Vulnerable scripts are shown so that they can fixed. A web application scanner is used for
checking applications for injections and other vulnerabilities. A few vulnerabilities encountered during the
process but let us not forget security means a lot when information about people stored in databases.
2.1.2 R
 elated-work 2 (Student Tracker Database)
Open Source Development Group of Georgia Southern University’s College of Information Technology
is responsible for this project. Students from various computer departments formed the group. The purpose of Student Tracker is to help people in the student employment process to document their activities; help them to know their duties and help them to perform those duties. Student Tracker provides a
better and online workflow management (Intern Tracker Database, 2017).
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The system has three type of users: Schools, companies and students. They register to the system with
unique user names and passwords. They have particular duties, which involve creating documents of various kinds such as job postings, resumes, and performance assessments. It reduces paperwork by storing data on computer. Although this system has much better security precautions, a few vulnerabilities
encountered. It is a different approach to student tracking and lacks feedback feature again.
2.1.3 R
 elated-work 3 (Student Placement Tracking)
The Boise State School of Social Work uses Student Placement Tracking to track all students in fieldwork.
The university and companies communicate students in fieldwork using IPT. It was developed by Orem,
a Utah-based Alcea Software. The web-based system was developed with the help of Brigham Young
University School of Social Work (Intern Placement tracking, 2017).
IPT manages the information needed by field placement. IPT maintains information about companies,
teachers and students and track student assignments. Gathering information and communicating with
companies, teachers and Students involved in the program by allowing them to access and update field
information using a web-browser is a very simple process.
The system provides communication with both students and teachers and allows manager to create notes
regarding the process. Students can look for potential placement opportunities to find a better match
for their qualifications. IPT helps to reduce paper wastage and provides the student access to their fieldwork information. IPT allows companies to describe their fieldwork in order to match students’ qualifications. Teachers can access information regarding their students.
IPT supports a different kind of feedback system. It allows manager to create notes regarding the process.
The processes are different because of the differences in tracking the practical education. For example,
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students are visited at work at intervals and then their feedbacks are recorded at each visit in technical
and vocational high schools in Turkey.
Another issue is security. The system was scanned with a web vulnerability scanner and a web application scanner like other related works before. A few vulnerabilities encountered during the process but
security means a lot when information about people stored in databases.
3 OBJECT-ORIENTED ANALYSIS OF THE SYSTEM
Software engineers apply rules to identify classes and objects. This identification defines the hardest part
of object-oriented analysis (Booch, Maksimchuk, Engel, & Young, 1994). Object-oriented methods help
us to create sets of objects that works together to produce software models that defines their problem
domains better than other systems produced by traditional techniques. The systems are easier to adapt
to changing requirements, easier to maintain, more robust, and promote code reuse. Object-oriented
development enables us to create modules of functionality. Once objects are defined, they will perform
their desired functions (Norman, 1996).
In the Object-Oriented Analysis, Non-Functional Requirements and Functional Requirements, which includes system users, use case diagrams and class diagrams will be delivered.
3.1 System functional requirements
3.1.1 D
 escription of the System Users
A system user is a person who interacts with a system using an interface to gain something.
a) Technical Manager
Manager is also a teacher or a technical manager who is assigned by the school director to manage
the student tracking process. She has the responsibility of adding, deleting and modifying the teachers,
students or companies to the system. She has also the responsibility of viewing feedback and warning
teachers if something missing. Manager should be able to add, modify and delete teachers, students and
companies; can define username and password to the added teachers; can get the information of any
member; can view all the feedbacks; can sign the feedback as controlled or not controlled.
b) Teachers
Teacher is assigned by the technical manager to follow the students closely on the job training. She has
the responsibility of adding, deleting and modifying the feedbacks to the system. She can also view the
students related to him with their detailed information; can view the related students; can view details
of a specific student; can fill up; delete/modify feedback (If it is not checked by the manager).
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3.1.2 U
 se case diagram
The use case describes the system’s behavior under various conditions as it responds to a request from
the primary actor. The primary actor interacts with the system and the system responds. Different scenarios can happen depending on the requests made and terms surrounding the requests (Cockburn, 2001).
Use cases can be written in many forms: Text form, flow charts, sequence charts or programming languages. People do not need any special training to use them (Cockburn, 2001). A team can use the use
case form to document the actual requirements. Another team might later use the former document to
finalize design. They might do this for a system of a large company, or a small piece of an application.
Both work can be done with the same knowledge level (Cockburn, 2001).
c) Use Case Packages of the System
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Figure 2 shows the use case packages of the system and Figure 2 shows use case packages with details.
Use case of the system is divided into six packages that represent the different functionalities to illustrate the functionality architecture of the system. Authorization Package represents how the login system works: a user can login as a manager or a teacher and also can logout. Account Package shows
how the manager can create, delete, edit an account or assign roles to that specific account. After the
user logins to the system as a manager, the user can view the all accounts via the related page. If the
user wants to add a new account and clicks the “+Öğretmen&İdareci” button then the related use case
“Create Account” runs. “Create Account” can be used to create an account, which also includes “Assign
Role” use case to assign a teacher or manager role to the account. There is also The “Modify Account” use
case, which can be triggered by “İşlemler” button. If “İşlemler” is clicked then the Edit Account and Delete Account use cases run that can be used to edit an account or completely delete it. Company Package shows how the manager can create delete, edit a company. After the user logins to the system as a
manager, the user can view the all companies via the related page. If the user wants to add a new company then the related use case “Add Company” runs. “Add Company” can be used to create a company.
There is also The “Modify Company” use case, which can be triggered by “İşlemler” button. If “İşlemler”
is clicked then the Edit Company and Delete Company use cases run that can be used to edit a company or completely delete it. Class Package shows how the manager can create, delete and edit a class.
After the user logins to the system as a manager, the user can view the all classes via the related page.
If the user wants to add a new class then the related use case “Add Class” runs. “Add Class” can be used
to create a class. There is also The “Modify Class” use case, which can be triggered by “İşlemler” button.
If “İşlemler” is clicked then the Edit Class or Delete Class use cases run that can be used to edit a class or
completely delete it. Student Package shows how the manager can create, delete, edit a student and
view feedbacks assigned to the student and sign or unsign them. After the user logins to the system as
a manager, the user can view the all students via the related page. If the user wants to add a new student then the related use case “Add Student” runs. “Add Student” can be used to create a student. There
is also The “Modify Student” use case, which can be triggered by “İşlemler” button. If “İşlemler” is clicked
then the Edit Student or Delete Student use cases run that can be used to edit a student or completely
delete it. There are also View Student Details and View Feedbacks of The Student use cases here. View
Feedbacks of the Student use case enables user to view feedbacks belong to a specific student. There is
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also The “Modify Feedback” use case extends from View Feedback of the Student use case, which can be
triggered by “İşlemler” button. If “İşlemler” is clicked then the Sign/Unsign Feedback as Checked or View
Details of the Feedback use cases run that can be used to sign or unsign a feedback or view it more detailed. There is also Allow/Deny Feedback Modification for Teacher extends from Sign/Unsign Feedback
as Checked use case, which allows or denies modification to feedbacks by teachers. Student List Package shows how the teacher can view the assigned students and view feedbacks assigned to them and
add new feedbacks to them.
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Figure 2. Use case packages of the system.

3.1.3 S
 ystem Class Diagram
Class diagram is created simply by reading the class names and their operations off the interaction diagrams. Because class diagram gathers class operations and attributes in one place, it is easier to size up
the relative complexity of classes in the system. The number of operations in a class correlates with the
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amount of responsibility handled by the class. If some classes have considerably greater number of operations than the other classes, they should be examined for undiscovered classes and misplaced responsibilities (Marsic, 2012).
MVC is the separation of model, view and controller. It is a way to use when designing classes to avoid
mixing code from the other categories. For example, a data grid view should present data once shown
but it should not have code on where to retrieve the data. In the same way, while it may have a function to sum up a column, the controller should do the calculation. As can be understood, separation of
responsibilities allows flexibility and maintainability. Therefore, I followed rules of MVC model designing
the classes in the system.
Figure 3 shows the class diagram packages of the system. The user interacts with the Login Screen and
can be allowed or denied.
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Figure 3. Class diagram packages of all system

Figure 4 shows the ManagerHomePage class diagram packages of the system.
If the user role is manager then home page for manager is displayed and the manager can interact
with these packages. Figure 5 shows the TeacherHomePage class diagram packages of the system.
If the user role is teacher then home page for teacher is displayed and the teacher can interact with
these packages.
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Figure 4. ManagerHomePage class diagram packages of the system.

d) ManagerHomePage Class Diagram
Entities are objects representing system data. Boundaries are objects that interface with system actors.
Pages, screens and menus are examples of boundaries that interface with users. Controllers are objects
that link boundaries and entities. They connect boundary elements and entity elements, implementing
the logic required to manage the elements and their interactions. Figure 6 show entities, boundaries and
controllers of the system when manager logins.
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Figure 5. TeacherHomePage class diagram packages of the system
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Figure 6. ManagerHomePage class diagram of the system

e) StudentList Package Class Diagram
Figure 7 show entities, boundaries and controllers of the system when teacher logins and how they interact.
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Figure 7. StudentList class diagram of the system
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3.2 System non-functional requirements
Functional and non-functional characteristics must be taken into consideration in the development of
a quality software system. However, most of the attention in software engineering has been centered
on techniques for defining and providing the functions of a software system due to the soft nature of
non-functionality. A Non-Functional Requirement measures how well the system must do what it does and
it is measured over an interval or range (Chung & Leite). After the implementation of the system is completed, every non-functional requirement is analyzed or compared with the actual results of the system.
The Volere Requirements Specification Template is used for the requirements. It has proved to be a valuable resource for organizations worldwide by saving significant time and money for their requirements
activities. It does this by providing a rock-solid template and guide to writing appropriate requirements
specifications (Volere Requirements Resources, 2017).
3.2.1 Audit-Ability
Description 1: Individual performance report on work undertaken by the members of staff.
Fit Criteria 1: Preliminary reports taken to ensure that the members of staff are working to what is required every week.
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Rationale 1: This is useful as it ensures that every member of staff is on track to the specific task given
to them.
3.2.2 Availability
Description 1: The system operates 24 hours a day. Every working sector should be operating.
Fit Criteria 1: The availability will be monitored every hour and the uptime of every working sector
should be operational.
Rationale 1: The system should be operating 24 hours a day excluding maintenance down time as this
will achieve maximum potential output possible.
Description 2: Scheduled down time for maintenance once a year. The system is not available during
this time.
Fit Criteria 2: This will be measured once a year and the system should not be operational at this time.
Rationale 2: This will be to ensure that the system is running efficiently up to the standards required.
3.2.3 B
 ackup and Restore
Description 1: When the system fails, initiates restoration of the database on demand to the most recent backup that is operational from the archive.
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Fit Criteria 1: Every 3 months the backup will be checked for and data loss.
Rationale 1: Through system failure this is to ensure that the system is restored must be up to date to
the latest restoration point.
3.2.4 Capacity
Description 1: The server is able to accommodate up to 100 users.
Fit criteria 1: Every day the system’s performance should be checked to ensure that it could satisfy the
amount of users logged in at one time without causing the system to slow down.
Rationale 1: This is useful in the system if every member of staff is logged into the system all at once,
the system should still perform to a very high and efficient level.
Description 2: The system should be able to handle over 10 MB amount of data stored a day.
Fit criteria 2: Every day the data stored in the system is examined to check that it can handle over 10
MB of data stored.
Rationale 2: This is useful as it keeps tracks of how much data flows within the system.
3.2.5 Security
Description 1: The system should allow for a restricted level of access:
• Manager: Access to all sub-systems except Student-List package.
• Teacher: Access to Student-List package only.
Fit Criteria 1: System will be tested every day to ensure that each member of staff has the correct login
details.
Rationale 1: This is essential as each member of staff have their own access right.
• No restriction to password length or characters.
• Can contain numbers and symbols.
Fit Criteria 2: For each account, created passwords can be of any length and any character.
Rationale 2: This gives users the flexibility as he or she have the ability to choose their own personal
passwords.
3.2.6 Usability
Description 1: Look and feel standards:
• Consistent layout and flow throughout the system
• Matching and steady colors in the system
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Fit Criteria 1: The system will be monitored once updated to ensure the layout and structure is consistent.
Rationale 1: This will make it very easy for the user to work in the environment provided.
Description 2: Localization; Turkish keyboard and Language.
Fit Criteria 2: System will be used every day therefore this will be tested daily to ensure that the language and the keyboard layouts are of the Turkish standard.
Rationale 2: This is useful because all members of staff should be able to use and work with the Turkish language and keyboard.
3.2.7 Reliability
Description 1: Mean time between Failures expected no more than twice a month.
Fit Criteria 1: The system will be tested every day to insure there are no errors and
Users can use the system without any failures.
Rationale 1: This is essential, as it will allow users to use the system smoothly without any system breakdowns.
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Description 2: Mean time to recovery when system fails should not exceed 2-3 hours.
Fit Criteria 2: System will be tested every minute to avoid any failures in the process of recovery.
Rationale 2: This is essential because there should be a smooth recovery operation on the system to ensure that it will be up and running again as soon as possible.
3.2.8 Performance
Description 1: Response times:
• Application loading not more than 2 seconds at most
• Screen open and refresh time not more than 2 seconds at most.
Fit Criteria 1: System performance will be examined every day to make sure there are no delays at any
given time for any process made.
Rationale 1: This is important because in order to achieving the highest level of output, the application
loading time and screen refresh rate should not take longer than it should.
3.2.9 Maintainability
Description 1: On system downtime, repairs should not exceed 3 hours’ maintenance when restoring
the system.
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Fit Criteria 1: System will be tested every minute to avoid any failures in the process of restoration.
Rationale 1: This is essential, as there should be a smooth recovery operation on the system to ensure
that it will be up and again as soon as possible.
3.2.10 Privacy
Description 1: Customer Loyalty:
• Customer details are to be kept private
• Details of customer are to be utilized only when necessary
Fit Criteria 1: This principle will be maintained and revised every day to insure customers’ details are kept
safe and not leaked without authorization.
Rationale 1: This requirement is essential to gain customer loyalty and trust at a professional standard.
Their details have to be kept private and only used when necessary.
4 OBJECT-ORIENTED DESIGN OF THE SYSTEM
Object-Oriented Design is a process of deciding how a software system will work, how objects will interact with each other to solve specific problems. While a good Object-Oriented Design can make things
easier for us, a bad one can make things troublesome. Object-oriented design differs from classic software design, because responsibilities assigned to different components (Budd, 2002).
4.3 Software architecture design
A component diagram shows relationship between the components of a system. A box with a little plug
symbol in the top-right corner is the symbol for the component. A component provides one or more interfaces for other components to use. A semi-circle at the end of a line is used to show a component is
using another component’s interface. Various relationships among components: Component may execute each other’s or methods in another component. It is possible for a component to generate another
component. Communication is possible between two components (Laganière & Lethbridge, 2005). As
depicted, Intern Tracking System consists of management components and users, which interacts with
each other to safely maintain an Intern Tracking System. Components provides “lollipop” symbols that
provide relationship of an interface classifier. Interface symbols with only a half circle at their end are
called sockets. They represent an interface that the component requires.
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Figure 8. Component diagram of the system
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The system in Figure 8, has five components: Feedback Management, Account Management, Company
Management, Class Management and Student Management. Feedback management component has
three bi-directional ports, which are Feedback Insertion, Feedback Modification and Feedback Deletion
and a socket called Sign/Unsign Feedback which,is used by the interface used by the Manager User. They
are required by interfaces Teacher User uses. Account Management component has three bi-directional
ports, which are Account Insertion, Account Modification and Account Deletion. They are required by
interfaces Manager User uses. Company Management component has three bi-directional ports, which
are Company Insertion, Company Modification and Company Deletion. They are required by interfaces
Manager User uses. Class Management component has three bi-directional ports, which are Class Insertion, Class Modification and Class Deletion. They are required by interfaces Manager User uses. Student
Management component has three bi-directional ports, which are Student Insertion, Student Modification and Student Deletion. They are required by interfaces Manager User uses.
4.4 DYNAMIC MODELS
A dynamic model represents the behavior of an object over time. It is used where the object’s behavior
is best described as a set of states that occur in a defined sequence (Booch, Maksimchuk, Engel, & Young,
1994). It consists of activity diagrams and sequence diagrams. The Dynamic model of the system mainly
based on the components that delivered with the component diagram of the system. Behaviors and interaction of the components are explained by using activity and sequence diagrams. For example; Account Activity Diagram of the System (Figure 10) shows how Account Component interacts with other
components and Users using interfaces and on the other hand Add Student Sequence Diagram (Figure
19) shows how the Manager User interacts with the Student Management Component using interfaces.
4.4.11 A
 ctivity Diagram
Activity Diagrams used to model sequence of actions as part of the process flow. It focuses on the work
performed in the implementation of an operation and the activities in a use case instance or in an object (Bhattacharjee & Shyamasundar, 2009).
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Concurrent activities like using forks, joins and rendezvous can be shown easily. A fork has one incoming transition and multiple outgoing transitions. A join has multiple incoming transitions and one outgoing transition. A rendezvous has multiple incoming and multiple outgoing transitions. An activity diagram also has two types of nodes for branching within a single thread.
A decision node has one incoming transition and multiple outgoing transitions, each with a Boolean
guard in square brackets. A merge node has two incoming transitions and one outgoing transition. It is
used to bring together paths had been split by decision nodes (Laganière & Lethbridge, 2005).
f) Login Package
Figure 12 shows the process of logging into a website, from entering your username and password, to
successfully logging in to the system.
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Figure 9. Activity diagram packages of the system

Figure 10. Activity diagram of the system
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g) Account Package
Figures 11-12 show the process of adding an account, deleting it or editing it.
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Figure 11. Login activity diagram of the system

Figure 12. Account activity diagram of the system
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h) Class Package
Figure 13 shows the process of adding a class, deleting it or editing it.
i) Company Package
Figure 14 shows the process of adding a company, deleting it or editing it.
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Figure 13. Class activity diagram of the system

Figure 14. Company activity diagram of the system
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j) Student Package
Figure 16 shows the process of adding a student, deleting it or editing it also see feedbacks of the students and sign them as controlled.
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Figure 15. Student activity diagram of the system
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k) Student List Package
Figure 16 shows the process of adding a feedback to a student, deleting it or editing it.
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Figure 16. Student list activity diagram of the system
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4.4.12 S
 equence Diagram
A sequence diagram is used to display exchanging of sequential messages between interaction objects
in the system. Information about the flow of control during the interaction, such as if-then-else conditions and iteration might be displayed in the diagram (Garousi, Briand, & Labiche, 2005). The sequence
diagrams for “Add Student”, “Login”, “Sign Feedback as Controlled”, “Display Feedbacks of a Student”, “Add
Feedback” are shown respectively.
l) Add Feedback
Figure 17 shows the process of adding a feedback when teacher user is on the feedbacks of a student page.
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Figure 17. Add feedback sequence diagram of the system
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m) Add Student
Figure 18 shows the process of adding a student when manager user is on the Student Page.
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Figure 18

n) Login
The process of logging into a website, from entering your username and password, to successfully logging in to the system.
o) Sign Feedback as Controlled
The process of a manager signing a feedback as controlled after login to the system.
p) Display Feedbacks of a Student
The process of a manager views the feedbacks of a chosen student. This sequence diagram is the same
for the teacher user too.
5 THE IMPLEMENTATION AND TESTING OF THE SYSTEM
This system is a web application that carries out the student tracking process of a vocational and technical high school in Turkey. It is responsive, mobile compatible, user friendly and it has Session based
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authentication for granting access to two different user roles. PHP is used as the programming language
and Mysql is used as the DBMS. Laravel framework is used as the web framework while HTML5, Bootstrap and JavaScript are used for the designing the interfaces and their behaviors. Sublime text editor
and Phpstorm are used as development platforms. After development, Nginx is used for deploying and
running the web application.
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The system was evaluated by Information Technologies Department of Profilo Vocational and Technical
Anatolian High School for the summer training period. After the deployment of the web site, functions
are tested by feeding them input and analysing the output. Tables are prepared for every input-output
operation. The tables included rows, which are scenario, test step, expected outcome and actual outcome.
In the scenario row, the need for verification for the activation of input explained. In the test step row, action to execute to scenario given. In the expected outcome row, the expected outcome is explained and
with the actual outcome row, the actual result after the scenario tested is given. Non-functional testing
was also executed. Non-functional testing examines how a system operates, rather than specific behavior. Audit-ability, availability, backup-restore, capacity, security, usability, reliability, performance and privacy are all tested. The system was available for 24 hours a day for a month without any problems and
never failed during the process so a backup restored just to be sure if it is working and it worked perfectly. System’s performance was checked to ensure that it could satisfy the amount of users logged in at
one time, without causing the system to slow down during the test month and it performed efficiently.
Every day the data stored in the system was examined to check that it could handle data stored. Server
handled the situation without any trouble. All major web-testing methods were used for security. Internal url was pasted directly into address bar without login and Internal pages did not open. Url options
were changed directly after a successful login and access denied the user to view others pages. Invalid
inputs in input fields like login username, password, and input text boxes were tried and the system reactions were controlled. SSL is tested for security measures and a message was displayed when user switch
from non-secure pages to secure pages. All transactions, error messages, security breach attempts were
logged in log files on web server. System was monitored to ensure the layout and structure is consistent.
This made it very easy for the user to work in the environment provided. Software coding standards are
important in producing maintainable code. All code was done according to these standards during both
the development and maintenance phases.
The system can be accessed using http://www.ozgurkorkmaz.xyz/auth/login and for the passwords and
the user names please contact Asst. Prof. Dr. Mert ÖZKAYA or Özgür KORKMAZ from Department of Computer Engineering, Altınbaş University.
6. CONCLUSION
The Internet has become a major resource in modern business, thus tracking systems has gained significance not only from the school’s managers but also from the technical teachers’ point of view. For the
school manager, Student Tracking System generates new opportunities to simplify the tracking process
and for the teachers, it makes it easier to track students and their data. In-company training is a big part
of the vocational education and have big impact on students’ career. Therefore, recording the process with
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detailed information is very important for students too. Hence, we have designed the project to provide
the user with easy navigation, retrieval of data and necessary feedback as much as possible.
In this project, the user is provided with a student tracking web site that can be used to track students
online. To implement this as a web application we used LARAVEL as the Technology. LARAVEL has several advantages such as enhanced performance, scalability, built-in security and simplicity. To build any
web application using LARAVEL we need a programming language such as PHP; so PHP was the language used to build this application. LARAVEL uses MySQL to interact with the database as it can easily
deploy and maintain a LARAVEL application, provides fast data access, easy installation and simplicity.
A good design must be accompanied with user-friendly application logic. It should be convenient for
the manager to view the contents of the system and to be able to remove or add students, teachers or
managers, companies, classes to the system and for teachers to be able to view students and add feedbacks to them. The application described in this project provides a number of features that are designed
to make the users more comfortable.
This project helps in understanding the creation of an interactive web page and the technologies used
to implement it. The building of the project has given me a precise knowledge about how LARAVEL is
used to develop a website, how it connects to the database to access the data and how the data and
web pages are modified to provide the user with an application.
Student Tracking System was evaluated in a vocational and technical high school for a month. Managers
and teachers were given a lecture about the web site. Manager added the required data to the system.
Teachers visited the students at work and added gathered feedbacks to the web site.
The teachers and the manager expressed their experiences and feelings during the process. Teachers
pointed out that the system simplifies the process by providing features like the pictures of the students, phone number of students and their parents and all the features can be accessed from their mobile phones or tablets. They also pointed out that recording feedbacks to the database simplifies monitoring students’ developments, reduce paper work and may create career opportunities for students.
Managers pointed out that it made to process easier to manage for them.
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Dikkat Seviyesinin Gerçek Zamanda İzlenmesi; Bir Web Uygulaması
Yunus Çobas[*], Adil Deniz Duru[**], Osman Nuri Uçan[***], Oğuz Bayat[****]
Özet
Dikkat seviyesinin ölçüldüğü ve izlendiği bu bildiri kapsamında; Emotiv Epoc cihazı ile yapılan ölçümler gerçek zamanlı olarak değerlendirilerek bir web uygulama arayüzü sayesinde geri bildirim alınmıştır. Alınan geri
bildirimler, web uygulamasının sahip olduğu filtre sayesinde duygu tipi ve stress düzeyi bilimsel normlara
göre anlamlandırılabilmiş, bu bilgilerden yola çıkılarak yapılan analizler ile kişinin dikkat seviyesi gerçek zamanlı olarak ölçülebilir hale getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dikkat, Gerçek Zamanlı İzleme, Uygulama.

Design of a Web Appalication for Real Time Monitoring of Attention Level
Abstract
In the scope of this declaration in which the level of attention is measured and monitored; The measurements made with the Emotiv Epoc device were evaluated in real time and feedback was obtained through a
web application interface. Receiving feedback, the web application has a filter that allows the emotion type
and stress level to be understood according to scientific norms, and the level of attention of the person has
been made real-time measurable.
Keywords: Attention, Real time monitoring, Implementation.

1. GİRİŞ
Günümüzde çalışanların bulunduğu ortam şartları, çalışanların işin akışına göre hayatını şekillendirmesi,
eve döndüğünde ise hala iş takibine devam etmesi gerektiği konusunda zorlamaktdır. Çalışanların sürekli
olarak aynı tempo ile iş takibine devam etmesi ve bunu uzun bir zaman diliminde devam etmesi, çalışanların hormonlarında olumsuz bir takım farklılıklar meydana getirmektedir. Bu farklılıkların en önemli
kısmı ise beyinde ortaya çıkmaktadır. Salgılanan hormonlar beyne olumsuz etki etmekle birlikte, fizyolojik olarak kişinin davranış şekline ise stress, mutluluk, depresyon, üzüntü, dikkat bozukluğu şeklinde yansımaktadır (Izard 1977).
Stres ve işe odaklanma seviyesi bunların arasında her zaman bir adım önde olarak karşımıza çıkmaktadır. Stres kişiyi etki altına aldığı gibi, uzun bir süre devam ettiğinde ise hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır (N. Macdonald, 2007).
[*] Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı, Altınbaş Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, yunus.cobas@gmail.com
[**] Beden Eğitim Spor Öğretmenliği Bölümü, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
[***] Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Altınbaş Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
[****] Fen Bilimleri Enstitü, Altınbaş Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
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Dikkat seviyesi dediğimiz ve aynı zamanda bir işe odaklanma yoğunluğu kişinin yaşam sürecinde ve çalışma hayatında işini gerektiği gibi yapabilmesi, güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi ve doğru kararlar verebilmesi için önemlidir. Günümüzde dikkatsizliğin insanlara verdiği zararlar küçük olmakla birlikte
bir felaket noktasına da gelebilmektedir. Bundan dolayı dikkatsizliğin önüne geçmek doğru karar verip
doğru yaşayabilmek ve kişinin yaptığı eylemin idrakinde olarak kendini güvende hissedebilmesi için, bir
işe odaklanma ve dikkat düzeyinin ölçülmesine neredeyse bizi zorunlu kılmaktadır.
Kişinin bulunduğu farklı psikolojik durumlarda beyin dalgaları sürekli olarak değişim göstermektedir. Elektroensefalografi (EEG) bu değişimleri elektriksel yöntemle ölçebilen, kayıt alabilen ve dünya standartları
tarafınca kabul edilen haritalandırma işlemini uygulayarak, dijital ortamda veya kağıt üzerinde görülebilen ölçme tekniğidir (M. Teplan, 2002).
Daha ileri bir ölçüm düzeyi olarak, nesnelerin interneti (IoT) baz alınarak kişinin üzerine takılan sensörler
ile kurulan vücut alan ağı (VAA) ile ölçüm yapılmıştır. Kişi üzerinde bulunan el bilgisayarına (PDA) yüklenen bir yazılım ile sensörlerden alınan veriler kablosuz bağlantı sayesinde internet ortamından bir bilgisayara aktarılması sağlanmıştır. Aktarılan verilerin bilgisayar üzerinde bir analizi yapılabilmiştir (E.Jovanov
et’al 2003).

68

Bu çalışmada, Emotiv Epoc cihazı ile denekten alınacak beyin dalgası frekans bilgilerinin hızlı Fourier dönüşümü (FFT) yöntemi ile analizi yapılmış. Filtre ile istenilen frekans bantları elde edilmiştir. Elde edilen
frekans bantları bir veri tabanı üzerinde toplanarak analizi yapılmıştır. Bununla birlikte web üzerinde yazılan bir uygulama ile alınan verilerin grafiksel olarak çıktısı görülebilmektedir. Ayrıca alınan veriler ile kişini psikolojik durumu tespit edilip dikkat seviyesinin ölçülmesi sağlanmıştır.
1. GİRİŞ
Bu çalışmada yapılan beyin dalga frekans ölçümü için Şekil 1’deki Emotiv Epoc cihazı kullanılmıştır.

Şekil 1. Emotiv Epoc cihazı
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Şekil 2. Cihazın baş üzerinde konumlandırılması

Emotiv Epoc ölçüm cihazı, EEG tabanlı olup kişinin kafasındaki tam 14 noktadan frekans bandı verisi alanbilen bir cihazdır. Şekil 2’de gösterildiği gibi kişinin kafa kısmı üzerinde iyi bir şekilde konumlandırılmış
gönüllü bir kişiden frekans verileri alınmıştır. Alınan frekans bilgileri bize direkt olarak frekans bantlarını
veremediğinden dolayı FFT yöntemi ile verilerin analizi yapılmıştır. Baz alınan ve istenilen frekans aralıkları Delta Bandı (0,5 – 3 Hz), Teta Bandı (4 – 7 Hz), Alfa Bandı (8 – 13 Hz), Beta Bandı (13 – 30 Hz) ‘dır (S.
Sanei, J.A. Chambers, 2007)
2. SÜZGEÇLER
Hızlı Fourier dönüşümü (FFT) ile farklı frekans bandlarını birbirinden ayırmak ve ortamda mevcut olan
çevresel gürültü gibi olumsuz etkenlerin bandın frekans verisi üzerindeki etkilerini en aza indirerek, en
kusursuz frekans bandı verisini elde edebilmek için kullanıldı. EEG verisini konvansiyonel frekans bantlarına ayırarak, süregiden ölçümler üzerinde metriklerin değişimi izlendi.
Alfa frekans bandı, rahatlık, farkındalık, huzurlu ve sakin kavrayış hissedildiğinde ortaya çıkan dalga boyudur. Beta frekans bandı ise, stres, depresyon ve huzursuzluk durumunda neydana gelen dalga boyudur. Teta frekans bandı, stresin neredeyse olmadığı, derin dünyamızda olduğumuzda hissettiğimiz zaman
ortaya çıkan dalga boyudur. Delta frekans bandı ise, derin uyku ve dış dünyadan kopuş durumunda yayılan dalga boyudur (N.Suleiman et’al 2009).
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3. WEB UYGULAMASI
Web arayüzü ve kullanıcı ekranlarının programlanması için PHP kullanılırken, veritabanında ise ücretsiz
olarak kullanılabilen MySql veritabanı tercih edilmiştir. PHP, kolay ve anlaşılır bir dildir. Hazırlanan veritabanında bize kullanacağımız tablolar ise kullanıcılar, yönetici, frekans bandı verileridir.

Şekil 6. Kullanıcı web arayüzü
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Yapılan kullanıcı arayüzü Şekil 6’ da görüldüğü gibi Emotiv Epoc cihazı ile ölçümü yapılacak olan kişinin giriş
sayfası arayüzü bulunmaktadır. Bu giriş sayfası sayesinde kullanıcının aktif durumu ve hangi verinin hangi
kullanıcıya ait olduğu rahatlıkla ayırt edilebilecektir. Ayrıca dışarıdan katılabilecek diğer kişilerin ölçümü
yapılabilmesi ve sistemi kullanabilmesi amacıyla, Şekil 7 ‘deki gibi kullanıcı kayıt arayüzü bulunmaktadır.

Şekil 7. Yeni kullanıcı kayıt arayüzü

Sisteme kullanıcı girişi yapıldığında Emotiv Epoc ölçüm cihazı aktif duruma gelmekte ve daha önce belirlenen periyodik zaman aralıklarında frekans verilerini veritabanına göndermektedir. Gönderilen veriler
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veritabanında tutulmakta ve daha sonra analiz yapılabilmesi için inceleme imkanı vermektedir. Veritabanında bulunan veriler C# ile yazılan bir arayüz programı ile filtreden geçirilerek veri tabanına kaydedilmiştir. Filtre, server veya haerhangi bir bulut sistemine gönderilmeden ölçüm yapılacak her bir bilgisayara
küçük boyutta bir yazılım olarak dahil edilmiş, bu sayede filtrenin görevini daha yüksek performansla tamamlanması sağlanmıştır. Veritabanında tutulan veriler, ölçüm yapılan zaman gözetilerek saklanmaktadır. Filtre sonuçlarının bir yönetici tarafından değerlendirilebilmesi için ayrıca Şekil 8’ de gösterildiği gibi
bir yönetici sayfası bulunmaktadır.

Şekil 8. Yönetici web arayüzü
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Yönetici sayfası yöneticiye, Şekil 9’ daki grafiksel bir sonuç vermekte ve daha önce hangi frekans bandının
hangi duyguya karşılık geldiği bilgisine dayanarak analizini yapabilme imkanı sunmaktadır.

Şekil 9. Yönetici web arayüzü

Yapılan analiz sonucuna göre ölçüm, yapılan kişiye daha doğru şekilde müdahale ve yönlendirme yapılabilmesi sağlanmıştır. Ayrıca alınan verilerin kişiye özel olduğundan güvenliği bu şekilde sağlanabilmektedir.

Yunus Çobas, Adil Deniz Duru, Osman Nuri Uçan, Oğuz Bayat

4. DENEY VE ANALİZ
27 denek ile yapılan ölçümlerden alınan verilerin SPSS yazılımı ile yapılan analiz sonucu Şekil 10’ da verilmiştir.

72

Şekil 10. Analiz sonucu

Şekil 10’ daki sonucun yorumladığımızda; Yapılan, nonparametrik iki ilişkili örneklem testi (Wilcoxon Signed Rank test) sonucunda, Göz Kapalı durumun ortalaması > Göz açıktan, Göz Kapalı durumun ortalaması > Göz Kapalı Mental Aritmetik ortalamasından, Göz Kapalı Mental Aritmetik ortalaması > Göz açık
ortalamasından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.001).
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Şekil 11. Frekans ortalaması ve standart sapma

İstatistik olarak elde ettiğimiz sonuçlar tarafımızdan yapılan çalışmanın doğru olduğunu kanıtlamaktadır.
5. SONUÇ
Çalışanların psikolojik durumunu ve iş yapış ve zamanı kullanma kalitesini arttırırken, uygulanan bir şirkette müşterinin memnuniyeti sürekli bir şekilde sağlanacaktır. Önemli olan konulardan biri ise geri bildirimdir. Bir yazılım ile frekans bandı verisi filtrelenerek web tabanlı bir uygulama sayesinde anlık olarak
cihazı kullanan kişiye ve yöneticiye iletilecektir. İletilen veriler psikolojik durumun şekline göre, normal
değerlere dönene kadar, kişinin işe odaklanma durumunun yöneticisi tarafından tekrar gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi ya da kişinin bulunduğu durumdan, dikkat seviyesi olması gereken normal değerlere ulaşana kadar yaptığı etkinliği değiştirmesi ve uzaklaşması gerekmektedir. Bütün frekans verilerinin toplanacağı veri tabanı sayesinde istenirse belirli periyodik aralıklar ile kişinin yaptığı işe odaklanma
seviyesi analizi yapılabilecektir. Bu sistemde yönetici, verilerin filtreden geçirilerek veri tabanına toplanmış frekans bantlarına grafiksel olarak yönetici ara yüzünden ulaşılabilecektir. Bu sayede veriye çok hızlı
bir şekilde ulaşabilecek ve sonuç analizi yönetici tarafından çok hızlı bir şekilde yapılabilecektir. Yapılan
bu analizler hızlı ve pratik olacağından geniş bilimsel araştırmalara yardımcı olabilecek seviyeye ulaşacak
aynı zamanda bilimin farklı yönlerine de hizmet edebilecek. Elde edilen veri tabanı istenirse nesnelerin
internetinden yararlanılarak kurulmuş olan, birbirleriyle veri alışverişinde bulunan cihazların kontrolü ve
işleyişinde kullanılabilecektir. Ayrıca kişi yaydığı beyin dalgaları ile elektronik bir cihazı hatta robotu kontrol edebilme kabiliyetine ulaşabilecektir.

73

Yunus Çobas, Adil Deniz Duru, Osman Nuri Uçan, Oğuz Bayat

REFERANSLAR
Izard., “Human Emotions”, Plenum Press, New York, 1977.
N. Macdonald, “The relationship between levels of stress and physical fitness, as experienced by law enforcement officers,” United States – California: Loma Linda University, p. 155, 2007.
M. Teplan, “Fundementals of EEG Measurement”, Measurement Science Review, vol.2, 2002, pp. 1-11.
E.Jovanov, A. O. Lords, D. Raskovic, P.G.Cox, R. Adhami, F. Andrasik,”Stress Monitoring Using a Distributed Wireless Intelligent Sensor System” IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine., 07395175/03/2003IEEE, 2003.
S. Sanei, J.A. Chambers, “EEG Signal Processing”, Wiley, 2007.
N.Suleiman, N.H.Abdul, Hamid, Z.H. Murat, M.N.Taib, “Initial Investigation of Human Physical Stress Level Using Brainwaves”, Processing of 2009 Student Conference on Research and Development (SCOReD
2009), University Putra Malaysia, Serdang, Malaysia, November 16 – 18, 2009.

74

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİ VE MİMARLIK DERGİSİ
ALTINBAŞ UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SYSTEMS AND ARCHITECTURE

Cilt 1, Sayı 1 | Bahar 2017

Volume 1, No. 1 | Spring 2017, 75-88

Kentsel Sürdürülebilirlik: Ankara Kent Planları Örnekleri Üzerinden
Bir İnceleme
Derya Güleç Özer[*], Büşra Başkurt[**]
Özet
Bu makale, kentsel sürdürülebilirlik kavramını klasik çevrecilik anlayışı üzerinden ele almakta ve bu güne kadar yapılan antlaşmalara değinmektedir. Bu bağlamda incelenen 1987 Montreal Protokolü ve Bruntland Raporu, 1992 Rio Protokolü ve Maastricht Antlaşması, 1997 Kyoto Protokolü, ve 2002 Johannesburg Zirvesi ekseninde özellikle şehir ölçeğinde yeşil bantlar fikri incelenmiş, önemi detaylandırılmıştır.
İncelenen bu antlaşmalar çerçevesinde, yeşil kuşakların şehir ölçeğindeki önemi Ankara planları özelinde incelenmiş, 1932 Jansen planından başlayarak, 1954 Uybadin-Yücel planı, 1965 Yüksel Öztan Planı, 1990 Nazım İmar Planı, 1982 Yeşil Kuşak Planlaması, 2015 ve 2025 Planlarında ‘yeşil kuşak’ kavramına odaklanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Sürdürülebilirlik, Klasik Çevrecilik, Ankara Şehir Planları, Yeşil Kuşak

Urban Sustainability: A Survey on Green Belts of Ankara City Plans
Abstract
This article deals with the concept of urban sustainability through the concept of classical environmentalism and touches on the treaties made up to this point. In this context, the idea of green

belts, particularly in
the city scale, has been examined on the axis of the 1987 Montreal Protocol and Bruntland Report, 1992 Rio
Protocol and Maastricht Treaty, 1997 Kyoto Protocol and 2002 Johannesburg Summit.
On the basis of these treaties reseach, significance of the urban scale of the green belt was examined in the
context of the Ankara Plans, starting with the 1932 Jansen plan, the 1954 Uybadin-Yücel plan, the 1965 Yüksel Öztan Plan, the 1990 Master Plan, the 1982 Green Belt Planning, the 2015 and 2025 Plans.
Keywords: Urban Sustainability, Classical Environmentalism, Ankara City Plans, Green Belt

1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve KLASİK ÇEVRECİLİK ANLAYIŞI
Çevreselcilik, çevreciler tarafından, çevresel koruma hareketlerine destek veya katkıda bulunmak, görev almak olarak tanımlanmaktadır. Bu, doğal kaynakları ve ekosistemi koruma adına politik süreci eğitim, basın, örneklendirme gibi yollarla destekleyen bir sosyal harekettir. Bu çevresel hareket grubunun
kaygılarının başında hava kirliliği, türlerin yok olması, atıkların yeniden kazanılması, geri dönüşüm, küresel ısınma tehdidi, ozon tabakasının yırtılması ve genetik özellikleriyle oynanmış tarım ürünleri gelmektedir (Burat, 2000).
[*] Department of Architecture, Faculty of Engineering and Architecture, Altınbaş University
derya.gulec@altinbas.edu.tr
[**] Department of Interior Architecture and Environmental Design, Faculty of Engineering and Architecture, Altınbaş University
busra.baskurt@altinbas.edu.tr
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Zengin şehirlerin, fakir şehirlere göre çok daha büyük oranda hava kirliliği üretme potansiyeli vardır (Lee,
2006, s. 9,22). Bu durumda çevresel nitelik, zengin şehrin insanlarınca nasıl yüksek bir kalitede tutulabilir? Bu sorunun cevabı çevre kanunlarını uygulamalarının yerinde kullanılması olmalıdır. Klasik Çevrecilik
üzerine yapılan geçmiş antlaşmalara bakıldığında, 1987 Montreal Protokolü ve Bruntland Raporu, 1992
Rio Protokolü ve Maastricht Antlaşması ve 1997 Kyoto Protokolü ön plana çıkmaktadır. Öncelikle bu antlaşmaların irdenlenmesi ve anlaşılması gerekmektedir.
Ozon tabakasını tüketip yok eden maddeler üzerine olan Montreal Protokolü (16 Eylül 1987), konuda çalışmalara yön vermek amacıyla imzalanmış uluslararası bir antlaşmadır. 1987’de imzaya açılan ve yürürlüğe 1 Ocak 1989’da giren antlaşma, bu tarihten sonra 5 revizyon geçirmiştir. Bunlar 1990 (Londra), 1992
(Kopenhang), 1995 (Viyana), 1997 (Montreal), ve 1999 (Pekin) dir. Yüksek oranda ülke katılımı ve bağlılığı
ile istisnai bir uluslararası antlaşma olarak görülmüş, Kofi Annan’ s göre “Bugüne kadar yapılan en başarılı
uluslararası antlaşma” olarak tarihe geçmiştir.
Brundtland Raporu’nda ‘sürdürülebilir gelişme’ ve bunu elde etmek için yapılan politikalardaki değişikliklere değinir. Bu antlaşma, sürdürülebilir gelişmenin zamanın gereksinimlerini karşılarken, gelecek nesillerin gereksinimlerini/ ihtiyaçlarını engellemeyecek bir gelişim süreci olması açısından önem taşımaktadır (Kale,2000).
Bu bağlamda Brundtland Raporu’unda (1987) sürdürülebilir kent kavramı kriterleri 4 ana ölçek altında
incelenmektedir:
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[1] Şehir (city) ölçeğinde: Yoğunlaşma, trafik yoğunluğu düzenlenmiş caddeler, banliyö bölgelerinde nüfus yoğunluğu artışıve düzgün ve çekici bir şehir kriterleri ön plana çıkmaktadır.
[2] Yakın Çevre (neighbourhood) ölçeğinde: Arsa kullanımının çeşitlendirilmesi, güvenli caddeleri, yaya
öncelikli ulaşım aksları (Özbek, Özer, 2014), tarihi binaların korunması, bisiklet yolları, tramvay yolları, yöresel ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ön plana çıkmaktadır.
[3] Yerel (local) ölçekte: Doğa ile tasarım (park,bahçe vb.), terkedilmiş/harap binaların/arsaların yeniden
kullanımı, yeşil kuşakların/koridorların güçlendirilmesi önem kazanmaktadır.
[4] Bina ölçeğinde: Düşük çevresel etkileri temel alan, dayanıklı, yeniden kullanılabilir tasarım (yerel, bölgesel, küresel ölçekte), yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması, kendinden korunaklı yerleşimler (self-sheltering layouts), kullanıcı kontrolünde enerji işletimi/idaresi, iklime dayalı/ sağlıklı/ yerel
ve doğal mimariden yaralanan tasarım ön planan çıkarılmalıdır (Edwards, 1999, s.4,8).
Earth Summit (Eco ‘92), United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), 3-14 Haziran 1992 tarihleri arasında Rio de Janerio’da düzenlenmiş, büyüklüğü ve tartıştığı konular açısından o
güne kadar görülmemiş bir Birleşmiş Milletler konferansıdır. Görüşülen konular şöyledir:
• Üretim bantlarında, özellikle benzindeki kurşun ve zehirli atık üreten sahalarda, sistematik bir araştırma yapılması
• Küresel İklim değişikliğine sebep olan fosil tabanlı enerji kaynaklarının yerine alternatif enerji kaynaklarının bulunması
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• Şehirlerdeki tıkanıklığın çözülmesi, kirli hava nedeniyle oluşan sağlık problemlerinin önlenmesi için
toplu taşımacılığa olan güvenin artması ve böylece araçlardan atılan kirli gaz emisyonunun azaltılması
• Gün geçtikçe artan su problemi
Maasticht Antlaşması, 7 Şubat 1992 yılında Hollanda’nın Maastricht kentinde imzalanmış olup, Avrupa Birliğinin kurulması ve parasal-politik birlikteliğin oluşturulması açısından önemlidir (Edwards, 1999, s.4,8).
Ama aslında bu antlaşma; eğitim, kültürün gelişmesi, toplum sağlığı, tüketici hakları ve çevre gibi, bundan daha geniş alanı kapsayan çok yönlü bir işbirliği önermesidir (Burat, 2000). Maastricht, çevresel korumanın toplumsal politikalarla entegre edilmesi gerekliliğini savunan ilk antlaşmadır (Burat, 2000).‘Sürdürülebilirlik’ kavramı Maastricht Antlaşması’nda da birçok bölümde, çeşitli Avrupa ülkelerinin imzaladığı
Earth Summit (1992), Rio Konferansının sürdürülebilirlik konusunda yüklediği sorumluluğa direk bir cevap olarak değinilmiştir (Burat, 2000).
Maastricht Antlaşması ‘sürdürülebilir gelişme’yi 4 ana perspektiften incelemektedir:
• Çevre kalitesini korumak, kollamak ve geliştirmek,
• İnsan sağlığını korumak,
• Doğal kaynakları mantıklı ve akıllıca kullanma,
• Dünya çapında çevre problemleri ile baş edebilmek için, kriterleri uluslararası düzeyde yükseltme
(Burat, 2000).
Kyoto Protokolü (1997) ise, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (UNFCCC) çerçevesinde alınmış
bir kararlar bütünüdür. Antlaşmayı onaylayan devletler karbondioksit emisyonlarını ve diğer 5 farklı sera
gazı üretimlerini azaltacaklarını, eğer azaltamazlarsa bunu farklı bir yöntemle (emissions trading) telafi
edeceklerini kabul ederler.
Bu bağlamda incelenen antlaşmalarda yerel ölçekte değinilen yeşil kuşak/ koridorların güçlendirilmesi
ve geçmiş analizinin yapılması ekseninde Ankara Kent Planları 1923 yılından günümüze dek incelenmiş
ve planlar arası karşılaştırmalar, değerlendirmeler ve öngörüler sunulmuştur.
2. ANKARA PLANLARINDA YEŞİL KUŞAK (GREEN BELT) DÜŞÜNCELERİ
2.1. Jansen Planı ve Açık Alan Sistemi
Ankara, ‘yeşil kuşak’ kavramının büyük uğraşlar ve analizler sonucu, kent planlarında ortaya çıktığı ilk kenttir (Burat, 2000). Ankara’da kent planlaması ve gelişimi cumhuriyetin kurulduğu 1923 yılı ile başlar. 20.00025.000 nüfusu ile sosyal ve fiziksel olarak bir başkent için oldukça küçük bir kenttir (Yavuz, 1980). Yönetimhükümetin barınacağı evler ve binalar çok azdır ve özellikle ulusal burjuvazinin ve kültürün yerleşeceği
bir kent olarak altyapı çok yetersizdir. Bu başkentin imajı, Cumhuriyet’inde imajı olacağından, planlaması
büyük önem taşımaktadır (Tekeli,1980). 16 Şubat 1924 yılında, Ankara Şehremaneti kurulur. Bununla birlikte sadece konut alanlarında değil, diğer alanlarda da şehri, gelişmiş ülkeler seviyesine ulaştıracak ve
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diğer kentlere de örnek olabilecek bir planlama gerekmektedir (Yavuz, 1980). Bu düşünceler sonucunda
yeni şehrin, eski şehrin (Ulus) bir uzantısı olarak mı, yoksa yeni bir bölgede mi gelişmesi gerektiği üzerine
2 farklı alternatif geliştirilir. 1927’de hazırlanan Lörcher planında gelişimin yeni bölgede olmasının altı çizilmiştir, Atatürk’ün Çankaya’daki köşkü ve Çankaya-Ulus arasındaki 4 milyon m2 alanın istimlak edilmesi
ise bu süreci destekler (Bademli, 1985, s. 10,16).
Lörcher’in planının yanı sıra şehri tüm sorunlarıyla ele almak üzere açılan ve Profesör M. Brix, Profesör H.
Jansen ve L. Jausseley’in katıldığı yarışmada, Jansen’in planı 1928’de birinci seçilir (Yavuz, 1980). Jansen’in
planı merkezde, açık alanlar ve şehir arasında ilişki öneren (yeşil sistem üzerine), tarihteki 2 plandan birincisidir (Öztan, 2000). İkinci plan ise Ankara 1990 planıdır. Bunların dışındaki diğer planların yeşil doku
üzerine söylemleri yoktur.
Hermann Jansen, Mithat Yenen’e göre çalışmalarında Sitte‘den etkilenmiştir (Tekeli, 1980). Sitte’ye göre
şehirlerin kademe kademe, kendiliğinden gelişmesi, her zaman düzensiz formlu bir anayol veya nehir
üzerinden olduğu için çok güzel manzaralar yaratır. Bu yüzden yolların topoğrafyaya uygun yapılmasını,
kentsel mekânların kurgulanmasını ve kentsel parkların şehrin duman ve pisliğinden arınması gerektiğini savunur. Sonuç olarak ‘yeşilliği’ sıhhi yeşillik ve dekoratif yeşillik olmak üzere ikiye ayırır. Sıhhi yeşillik,
büyük kent parçaları halinde ve trafikten fiziksel anlamda ayrılmıştır. Dekoratif yeşillik ise su öğeleri içerir
ve birçok insanın görebileceği yerlerde yol kenarlarında, kesişim noktalarında bulunur.
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Bu fikirlerinde bir savunucusu olan Jansen, Ankara’yı bahçeli evlerle oluşan semtler ve açık alanlara ulaşıma imkân veren bir şehir şeklinde tasarlamıştır. Bu açık alanlar caddeden başlayarak kırsal bölgeye ulaşan
bir hiyerarşi ile kurgulanmış, bu kırsal alanlar dere yataklarını, vadileri ve tepeleri koruyarak oluşturulmuş,
rekreasyon ve spor alanları da sisteme dahil edilmiştir (Ankara İmar Planı,1937). Bu hiyerarşi “doğa-kültür/
kır-şehir” ölçeğinde düşünülmüş ve bahçe şehir(garden city) motiflerini Jansen planına taşımıştır.
Yukarıda belirtildiği gibi bu yeşil alan sisteminde, göller, nehir yatakları, vadiler, ormanlar, tepeler korunmuş, kentsel yeşil sistemiyle entegre edilmiş; vadilerde parklar, spor alanları, bahçeler ve hatta yüzme havuzları düşünülmüştür.
Jansen planlarında Ankara’nın nüfus artışını düşünerek, şehir dışındaki ikamet edilmeye elverişli alanları
da işaret etmiştir. Ayrıca bu planın sürdürülebilirliği ve başarısı açısından 2 noktaya değinmiştir:
1. Planlamanın kontrolu ve yürütülmesi açısından güçlü bir yönetim teşkilatının kurulması.
2. Toprak/ arsa vurgunlarının durdurulması
İlk madde 28 Mayıs 1928 tarihinde Ankara İmar Müdürlüğünün kurulması ile gerçekleşmiş, fakat 2. madde
hiçbir zaman tam olarak gerçekleşememiştir. Jansen planının başarısız olmasının bir diğer sebebi ise, 50
yılda 300.000 nüfusa ulaşacağı tahmin edilen Ankara’nın bu rakama 1950 ‘de ulaşmasıdır. Bu plan birçok
açıdan başarısız olduysa da, Ankara günümüzdeki yeşil dokusunu, bu planın kısmen de olsa uygulamasına borçludur (Yavuz, 1980) (Resim 1).
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Resim 1. 1932 Hermann Jansen Ankara Planı (Baykan Günay kişisel arşivi)

2.2. 1
 954 Uybadin-Yücel Planı
1954 yılında yeni bir kent planı gereksinimi ile birlikte uluslararası bir yarışma açılmış ve bu yarışmayı Raşit Uybadin ve Nihat Yücel kazanmıştır. Planlama 30 yıl içinde nüfusun 1.500.000 ‘u bulacağı tahmin edilerek gerçekleştirilmiştir (Cengizkan, 2000 s. 70,80).
Açık yeşil alanlarla ilgili olarak, 4 karar üzerinde durulmuştur. İncesu Barajı etrafında bir hayvanat bahçesi
ve Atatürk Orman Çiftliğinin düz arazilerinde, bir Olimpiyat Kompleks’i düşünülmüştür. Atlı Spor Klübü ve
ve Golf Klübü yerleri kararlaştırılmıştır. İlk olarak Tandoğan’a düşünülen havaalanı, daha sonra Esenboğa’da
taşınmıştır (Ankara İmar Planı İzah Notları, 1957).
Açık alan sistemleri açısından, bu seferki planlama Jansen planı kararlarına zıt düşünülmüştür. Abdi İpekçi
ve Kurtuluş parkı alanlarına, ilgisiz yerleşimler öngörülmüştür. Şehirlerarası Otobüs Terminali, Poligon parkı
olarak seçilmiştir. Atatürk Bulvarına alternatif yollar düşünülmüştür (Uzel, 1991, s. 37,41). Jansen planına
göre kurgulanmış olan evlerin ön bahçeleri, yolları büyütmek amacıyla kaldırılmıştır (Cengizkan, 2000 s.
70,80). Uybadin- Yücel planı sonrası dönemde planlanmamış veya gecekondulaşmış bölgelerin ıslahına
yönelik çalışmalar başlatılmıştır (Resim 2).
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Resim 2. 1957 Uybadin-Yücel Planı (Baykan Günay kişisel arşivi)

2.3. Ankara 1965 Yüksel Öztan Planı ve Ankara 1990 Nazım Planı (1970-2006) Dönemi: Yeşil Kuşak
Deneyimi
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Uzun uğraşlar ve analizler sonucunda ortaya çıkan bu plan özellikle şehir büyüklüğü, maliyet, makro ölçek, yoğunluk ve mekân standartları arasındaki dengeyi kurmaya yönelmiştir. Alternatif planlar içerisinde,
şehrin gelecek yerleşimlerinin batı kanadına doğru gelişmesini öngören plan benimsenmiştir (Ankara
Metropolitan Alan Nazım Plan Bürosu,1977).
1990 yılına kadar gelişime ve yerleşime ayrılan alanlardan, tarıma ve rekreatif uygulamalara elverişli alanlar, bu anlamda serbest bırakılmıştır. Vadiler, barajlar ve su havzaları gibi doğal değeri olan alanlar, kent
planlamasının dışında bırakılmıştır. ‘Yeşil Kuşak’ oluşturma kararı ile Sincan Eskişehir Ana Yolu arasındaki
gelişim aksı ve Eskişehir Ana Yolu- Çayyolu -Konya Ana Yolu arasındaki gelişim aksı oluşturulmuştur. Makro
ölçekte kentsel ekoloji bağlamında değerli olan bütün alanlar koruma altına alınmıştır.
1990 yılından önce de ‘yeşil kuşak’ fikrini benimseyen, 1965 yılında Yüksel Öztan’ın yaptığı plan, Ankara
çevresinde bir kuşak önermektedir. Yeşil alanların şehir için yetersizliğini belirten bu plan, kent çevresinde
oluşturulacak bir yeşil alanın hem semtlerin büyüyerek birbirine karışmasını hem de şehrin kendi dışına
taşarak kırsal kesimle kaynaşmasını engellemeyi amaçlamıştır (Öztan, 1980).
Öztan’ın planı 2 yeşil kuşak içermektedir: 1. kuşak Ankara Kalesi’nin kuzeyindeki tarihsel bölgeyi ve gecekondulaşma bölgesini çevredeki Marangozlar Sitesi, Yenişehir, Cebeci ve Gülveren’den ayırmaktadır. Hipodrom, Gençlik Parkı ise kuşağın batı kanadını oluşturmaktadır. Güneyde, Halkevi ve çeşitli hastanelerin bahçeleri, ayrıca Hacettepe, Kurtuluş ve Cebeci stadyumları yer almaktadır. Hatip çayı ve vadisi tarım alanları,
Cebeci Asri mezarlığı ve Harp Okulu kuşağın doğu kısmını oluşturmaktadır. Bu bant şehrin tarihi dokusunu
korumak ve bu bölge sakinlerinin rekreasyonel ihtiyaçlarını karşılamaları bakımından önemliydi (Resim 3).
2. kuşak şehrin çevresinde yer almıştır ve şehrin büyümesini ve kırsal alandaki yerleşmelerle kaynaşmasını
engellemesi amaçlamıştır (Öztan, 1980). Bu kuşak önceden oluşmuş yeşil bantlarla, kuzeyde Golf sahası,
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Çubuk Çayı, Atatürk Orman Çiftliği ve ağaçlandırma alanları, Söğütözü ve Bahçelievler’in güneyindeki yeşil alanla oluşturmuştur. Harp Akademisi ve Aşağı Ayrancı parkı Çankaya Vadisi’ne ve Cumhurbaşkanlığına bir bağlantı oluşturmuştur. Doğu kısım ise, Gazi Osman Paşa, Büyük Esat bağları, İncesu Çayı ve Balkiraz şarap bağları ile yeşil kuşağı oluşturmuştur.
Bu iki kuşak ağaçlı yollar, bulvarlar, parklar ve bahçeler ile Ankara üzerinde adeta bir yeşil network ağı
gibi birbirine bağlamıştır.
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Resim 3. 1965 Yüksel Öztan Planı 1. kuşak
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Ankara 1990 planındaki yeşil bant, 1970’lerdeki hava kirliliğini çözmek amaçlı önemli bir adım olarak planlanmıştır. Plan, şehirdeki vadilerin (İncesu-İmrahor, Dikmen, Hatipçayı, Macun vadisi) kentsel yeşil alanlar
olarak kullanımını öngörmüştür. Yerleşimin bu bölgelerde engellenmesi ile birlikte, bu vadiler hava koridorları olarak çalışacak ve rekreasyonel bir alan olarak hizmet vermeleri planlanmıştır (AMANPB, 1977).
Bu ‘Koridor Şeması’ Orman Bakanlığı’nda ‘Ankara Yeşil Bant Projesi’ olarak 24 Aralık 1982 de benimsenmiş
ve 3 ana hat belirlenmiştir (Resim 4, Resim 5):
1. Atatürk ormanından, Eymir ve Mogan Gölü, İmrahor ve Hüseyingazi’den Çubuk gölüne, Bağlum, İvedik, Macunköy, ve son olarak Atatürk Orman Çiftliği.
2. Bayındır Barajı havzasından, Nenek, Tatlar, Mahmudiye, Susuzköy, ve Sincan, Osmaniye, Elvan, Bağlıca
ve Alaçatlı alanları.
3. Elmadağ, Hasanoğlan, Kırıkkale, Kurtboğazı Barajı ve Kızılcahamam’ın güney yamaçları, Haymana
(AMANPB, 1977).
1996’nın sonunda, ağaçlandırma alanının 16.131 hektarı bitirilmiş, 1997 yılında ise yeşil kuşak alanının
900 hektarı daha bitirilip, toplamda 17.031 hektara ulaşılmıştı (Resim 6).
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Resim 4. 1982 Ankara Hava Koridorları ve Yeşil Kuşak Planlaması (üst), Havzalar 1990 Ankara Hava Koridorları
Planlaması (alt)
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Resim 5. 1982 Ankara Yeşil Kuşak Planlaması 1. Etap (üst) ve 2. Etap (alt)

2.4. Ankara 2015 Planı
1987 yılında ODTÜ’de bir grup akademisyen tarafından 2015 yılı hedef alınarak hazırlanan 1/100.000 ölçekli bu plan, metropoliten alan makro formu arayışında olan bir kent için yapısal bir plan önermektedir.
Yapısal gelişmenin neden olduğu yoğun birikimin, şehir sınırlarının çevresindeki kentsel gelişim alanının
desantralizasyonu yoluyla önleneceğini savunmakta ve alt merkezler topografik çöküntünün dışına, İstanbul ve Eskişehir yolu üzerine kayacağı planlanmaktadır.
Plan, Ankara’nın bütün kentsel dokusunda dolaşan vadilerin şehir merkezinde yer alan ve genişliği 8-10
km olacak şekilde planlanmış yeşil koridorlar olarak etkili bir şekilde kullanımına dayanan bir yeşil kuşak
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sistemi önermektedir. Böylelikle, kent dokusu ile yeşil koridorlar arasındaki sıcaklık farklılıklarının yarattığı
hava hareketleri yardımıyla kentsel alanın hava / ikliminin temizlenmesi amaçlanmıştır (Tekeli vd. 1987).
Bu plan ile Ankara için kaynak analizi ile tespit edilen potansiyel koridorlar yeşil alan olarak seçilmiştir.
Tüm şehrin görsel nitelikleri, biyolojik özellikleri, fiziksel özellikleri ve çevresel koşullarına göre analizler
yapılmış ve hareket, kullanım ve görsel deneyimler temel alınarak bir takım akslar belirlenmiştir. Böylelikle yeşil kuşak aksları düğüm noktalarının bağlantısını sağlayan baskın peyzaj elemanları haline gelmiştir.
Aslında Ankara için yeşil kuşak yaklaşımı kent merkezinden geçen vadi oluşumları ve kentsel gelişme sınırlarının dışındaki su yüzeylerine dayanıyordu. Çubuk, Hatip ve İmrahor havzaları yeşil yollar olarak önerilmiştir.
İlk yeşil kuşak Ankara’nın güneyinden Atatürk Orman Çiftliği’nden başlayıp Eymir ve Mogan Gölleri ve
su rezervuar havzaları İmrahor bölgesi üzerinden Hüseyin Gazi Dağı, Çubuk Baraj Gölü, Bağlum, İvedik,
Macunköy’un bazı bölümlerinden geçerek devam etmiş ve tekrar Atatürk Orman Çiftliği alanında sona
erdirilmiştir.
İmrahor Vadisi, Eymir ve Mogan gölleri, 50. Yıl Parkı, Kurtuluş Parkı, Abdi ipekçi Parkı ve Atatürk Kültür
Merkezi, Atatürk Orman Çiftliği Alanı, Hipodrom ve Gençlik Parkı gibi kentsel yeşil alanlarla bağlantılıydı
ve hepsi devasa ve sürekliliği olan bir açık alan koridoru oluşturuyordu.
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İkinci yeşil kuşak Bayındır Baraj Gölü, Nenek, Tatlar, Mahmudiye ve Susuz Köyü’nün bazı bölümlerinden
oluşup Sincan, Osmaniye, Elvan, Bağlıca ve Alacaatlı ile devam etmiştir.
Son olarak, üçüncü yeşil kuşak ise Elmadağ, Hasanoğlan, Kırıkkale, Kurtboğazı Baraj Gölü ve yakın çevresi, Kızılcahamam Köyü’nün orta Anadolu bölgesine bakan yamaçları ve bazı Haymana Köyü bölümlerinden oluşmaktaydı.
Özellikle, Mogan, Eymir ve İmrahor Vadileri sürdürülebilir bir ekolojik kent planlaması için büyük bir potansiyele sahiptir. Bu vadilerin kullanımı ekosistemi koruyabilir, yitirilmiş ekolojik dengenin yenilenmesini
sağlayabilir ve çeşitli rekreasyonel kullanımlar için açık alan koridorları oluşturabilir.
2.5. A
 nkara 2025 Planı
Bu plan Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır. Değerli tarım alanlarını, kırsal alanları, doğal
sit alanlarını korumaya yönelik bir plandır. 2025 Nazım Planı kapsamında belirlenen Metropoliten Alan
planında kentsel vadilerin (Eymir Gölü, İmrahor Vadisi, Tuzluçayır ve Akdere, Dikmen vadisi, Büyük Esat
Vadisi, Çankaya Botanik Parkı Vadisi, Seğmenler Parkı ve Papazın Bağı), su havzalarının korunması, yeşil
kuşağın güçlendirilerek mevcut yeşil alanların bütüncül şekilde değerlendirilmesi ön plana çıkmaktadır.
2025 planında Macunçayı Bölgesi, Çubuk Çayı, Yunus Gölü, Susuz Göl gibi alanlarda rekreasyon alanı olarak ayrılmıştır. Planda ayrıca Ankara’ya yeni rekreasyon alanları kazandırılması ve kapasitesini tamamlamış çöp alanlarının yeşil alanlara dönüştürülmesi önerilmektedir (Resim 7).
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Resim 6. 1990 Ankara Nazım Planı sonucunda düşünülen yeşil bantlar
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Resim 7. 2025 Ankara Yeşil Kuşak Planlaması

3.SONUÇ
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Kent planlarında da görülen gelişmelere göre, kentsel hava koridorlarına ve yeşil bantlara verilen önem
gün geçtikçe azalmakta, mevzuatlardaki değişimler ise ‘ekonomik kalkınma mı çevre koruma mı?’ sorusunu aklımıza getirmektedir. Sadece günümüzü kurtarmak için yapacağımız çalışmalar yeterli olmayacak, gelecek nesillere bırakacak bir çevre kalmayacaktır.
Günümüzde hızla gelişmeye devam eden Ankara kentinin makro form arayışı da aynı şekilde devam etmekte ve kent bütününden kopuk plan kararları, yoğunluğu artıran ya da kentsel gelişimin yağ lekesi şeklinde yayılması gibi kararlar ile kent makro formu şekillenmektedir. Burada önemli olan sürdürülebilir kent
oluşturma yolunda 2015 planında da belirtilen, havalandırma koridorları oluşturan yeşil akslar ve kuşaklar
doğrultusunda gelişen ışınsal bir makro formla açık-yeşil alan sisteminin korunması olmalıdır. Aynı şekilde
kent yerleşik alanı içindeki yeşil ve açık alanlarında kentin havza alanlarında şekillenen yeşil kuşaklarla bir
bütün içinde çalışması sağlanmalı ve yerleşime açılması önlenmelidir. Kent içindeki gecekondu alanları
için ıslah imar planları yapılmalı ve şehircilik ilkelerine uygun yeni dönüşüm modelleri oluşturulmalıdır.
Ankara’nın son yeşil Vadisi niteliğindeki İmrahor’un Ankara Yeni Güney Park Kentsel Dönüşüm Projesiyle
yerleşime açılması için yapılan plan ile birlikte kentin akciğerlerinden bir daha yok olma tehlikesiyle karşı
karşıya kalmaktadır. Oysaki İmrahor Vadisi, Ankara’nın üst ölçekli planlarında, sahip olduğu ekolojik değerler nedeniyle “Korunacak/Ağaçlandırılacak Yeşil Alan” niteliğindedir ve Mogan, Emir, Tuz Gölü, Türközü,
İncesu ve Ankara Ovası’na kadar uzanan kentin havalanma koridoru niteliğindeki ekolojik sistemin bir
parçasıdır. Üstelik Mamak Çöp depolama alanına da oldukça yakın olan bu bölge de konut gelişme alanlarının bu kadar yakın olması insan sağlığı ve çevre sağlığı ve sürdürülebilirlik açısından risk oluşturmaktadır. Oysa ki şehircilik ilkelerine uygun ve etik kurallar çerçevesinde hazırlanması gereken planlar ile kentin sahip olduğu çevresel ve ekolojik değerlerin korunarak sonraki kuşaklara aktarılması amaçlanmaktadır.
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Fakat İmrahor Vadisi’nin yitirilmesi beraberinde Mogan ve Eymir Gölleri’nin de yitirilmesi riskini doğuracaktır ve su – hava kirliliği ile tüm yeşil-kuşak sistemini tehlikeye sokacaktır. Benzer durumun bir başka
örneği ise Ankara’nın havalandırma koridoru özelliği taşıyan, Gençlik Parkı, eski Hipodrom, Atatürk Orman Çiftliği, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe ve Bilkent Üniversitelerinden oluşan arazi topluluğundan eski hipodrom ve Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin yapılaşmaya açılması ile de yeşil kuşak olumsuz etkilenmektedir.
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Şahin, Ş., Akkan, O. 2003. Ankara İmrahor Vadisi. Peyzaj Mimarlığı Dergisi. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
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Güncel Mimarlıkta “Özgün Kopya” Kavramı
Murat Sönmez[*]
Özet
Tarihin her döneminde olduğu gibi bugünlerde de mimarlık gündemi, doğası gereği zamanına biçim veren
teknolojik, politik, ekonomik, kültürel etkenlerin gelişim ve dönüşümleri bağlamında farklılaşmaktadır. Özellikle teknoloji alanında oluşan yeniliklerin mimarlıkta hem tasarım ve üretim alanlarına hem de mimar profiline etkilerinden bahsetmek mümkündür. Teknolojik yeniliklerin mimarı, düşünce ve üretimlerinde, geçmişte
alışık olduğu ve bildiğinin ötesine geçmeye; yakın geçmişinden farklı düşünmeye ve üretmeye zorladığı söylenebilir. Bu çalışma, teknolojinin seçilmiş iki alanda mimarlığa etkilerini tartışmıştır. Bunlardan birincisi, internet sayesinde giderek yaygın hale gelen ve etkisini her geçen gün arttıran mimarlık medyasıdır, ikincisi
ise CAD programları gibi yazılımlar ve nesneyi üreten CNS, lazer kesici, 3d yazıcı, robotik kollar, sanal gerçeklik gözlükleri gibi araçların oluşturduğu teknoloji tabanlı tasarım ve üretim süreçleridir. Bu iki alanda oluşan
yeniliklerin, bu çalışmada ortaklıklar sistemi olarak ifade edilen büyük bir bilgi ağı ve görsel envanter oluşumuna neden olduğu ve bunun tasarım ve üretim alanını ve mimarın düşünme biçimlerini etkilediği iddia
edilmektedir. Buna ek olarak, elektronik medya ve teknoloji tabanlı araçların birçok mimari kavramın içeriğinde anlam farklılaşmalarına/dönüşümlere yol açtığı, sonuçta da mimarlık kuramları alanında yeni kavramlardan söz edilebileceği de savlanabilir. Bu çerçevede, bu çalışma doğrudan tasarım alanına odaklanarak,
teknoloji ile onun getirileri bağlamında güncel mimari tasarımları analiz eder ve kopya ve gibi kavramların
içeriğini tartışır. Sonuçta da gündemi sorgulamada “özgün kopya”, “tasarım zinciri”, “kurucu unsur” kavramlar ortaya atarak bugün sıklıkla görmeye alıştığımız tasarım tavırlarını bu kavram üzerinden ele alır ve güncel mimarlığa ait değerlendirmeler yapar.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji, kopyalamak, tekrar, tasarım, kopyavasyon

“Copyvation” Concept In Contemporary Architecture
Abstract
Just as in every period of history, the architectural agenda is now different in the context of the development and transformation of technological, political, economic and cultural factors that shape the time by
its nature. In particular, it is possible to talk about innovations in the field of technology affecting both the
design and production areas as well as the architectural profile in architecture. It can be said that the technological innovations have forced architecture to go beyond what it was accustomed to and knew in the
past and think and produce differently from the recent past in thought and production. This study has discussed the effects of technology on architecture in two selected fields. The first one is the architectural media, which is becoming increasingly common due to the Internet and increasing its influence day by day.
The second one is the technology-based designs and production processes created by tools such as softwares as CAD programs, CNS that produces objects, laser cutter, 3d printer, robotic arms and virtual reality glasses. It is claimed that innovations in these two fields cause a large network of information and visual
inventory, which is expressed as a system of partnerships in this study, and it influences the field of design
[*] Mimarlık Bölümü, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, TOBB Üniversitesi, Ankara msonmez@etu.edu.tr
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and production as well as the architect’s thinking. In addition, it can be argued that electronic media and
technology-based tools lead to differentiation/transformation in the context of many architectural concepts,
and as a result, new concepts can be mentioned in the field of architectural theories. In this framework, this
study focuses directly on the field of design, analyses contemporary architectural designs in the context of
technology and its conclusions, and discusses the content of concepts such as copying. As a result, in the
question of agenda, the concept of “original copy”, “design chain”, “constructive element” is introduced, the
design attitudes that we are accustomed to see frequently today are discussed through this concept and
evaluations of contemporary architecture are made.
Keywords: Technology, copying, repetition, design, copyvation

1. ORTAKLIKLAR SİSTEMİ
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Gelişen teknoloji ve iletişim alt yapılarının mimarlık medyasını ve teknoloji tabanlı araçlar sayesinde bir
küresel çapta “bilgi ve görsel iletişim ortamı” doğurduğu gözlemlenmiştir. Bu bilgi ve görsel iletişim ortamı mimari tasarım ve üretime dönük farklı alanlarda birçok bilgilerden ve sınırsız sayıda tasarım görsellerinden oluşmaktadır. Bugün mimarların aynı veya benzer CAD yazılımlarını kullanması, mimari üretim
yöntemlerinin aynı teknolojik araçlarla gerçekleştirilmesi ve herhangi bir tasarıma ait görsellerin internet
medyası sayesinde herkesin erişiminde olması bu bilgi ve görsel iletişim ortamını beslemektedir. Bugün
bilgi ve tasarım görsellerinin kolay erişilebilir hale gelmesi ve buradaki içeriğe kolay erişim mimarların tasarım, üretim ve görsellikte bir ortaklık içine girmelerine neden olmuştur. Bu ortaklık, mimarları aynı düşünce katmanlarında tasarlamaya ve üretmeye yönlendiren bir sistem olarak da tanımlanabilir. Mimarın
bilgiden görsele, malzemeden biçime, yapma tekniğinden yapı malzemelerinin seçimine ve sunum tekniklerine kadar tasarım ve üretimin her alanında bir diğerinin veya mimarlık ortamına hâkim yaklaşımların etkisi altında kaldıkları iddia edilebilir.
Mimarın ister bilinçli ister bilinçsiz oldun bu ortaklıklar sistemi içinde olmasının düşünce ve üretim süreçlerinde tasarımlarının mimarlık ortamı için bilinir, anlaşılır, kabul edilebilir olması beklentisinden kaynaklandığı söylenebilir. Ayrıca ortaklıklar sistemi bir mimari iletişim dilini barındırmaktadır. Yaygın ve erişilebilir içeriği ile mimar bu sistem içinde bu mimari dili farklı düzeylerde konuşabilmektedir. Bu, ortaklıklar
sistemi içinde mimarın kendini ve üretimlerini anlatabilmesi anlamına gelir. Çünkü bu sistemin içeriğindeki bilgi ve görsel envanter düşünceyi ifadeyle, düşünceyi üretimle, üretimi üretilebilir olanla eşleştirerek mimarın eylemlerini her adamını güvenli, risksiz ve kabul edilebilir ve anlaşılır kılmaktadır. Fakat her
ne kadar mimar için bir olanakları barındırsa da bugün mimarlık ortamı için ortaklıklar sisteminin tartışılmak durumunda olan yanlarından da söz edilebilir. Tasarım alanının bir özgürlük, yenilik ve kişisellik barındırması gerekliliği çerçevesinde, ortaklıklar sisteminden ötürü mimarların üretimlerinin benzerliğinin;
aynı düşüncesinin sonuçları olmasının nasıl açıklanacağı önemlidir. Bu noktada kopya, esinlenme, tekrar
gibi mimarın tasarım eylemlerini tanımlamakta kullanılan kavramların tartışılması sistemin etkilerinin ve
sonuçlarının anlaşılması bakımından önemsenmiştir.
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2. KOPYANIN YOK OLUŞU ÜZERİNE
Mimarın bir tasarım probleminin çözümde sistemin içinde kalma gerekçeleri tasarımların, imge, program, biçim, yapım, yerleşim ve malzeme tercihlerinde ortak yaklaşımları doğurmaktadır. Bugün farklı
yerlerde, farklı programlar için tasarlanmış birbirini andıran birçok tasarım görmek mümkündür. Dolayısıyla ortaklıklar sisteminin mimarın tasarım ve üretime etkilerinden söz etmek mümkündür. Bu etkilerden birinin, gelişen mimarlık medyası sayesinde farklı coğrafyalarda üretimler yapan mimarların kaçınılmaz olarak, aynı düşünce ve tasarlama yöntemleri nedeniyle oluşturdukları sonuç ürünlerin benzerlikler
olduğu söylenebilir. Web tabanlı mimarlık medyası sayesinde, dünyanın herhangi bir yerinde üretilen bir
tasarımın imgesinin, program yaklaşımlarının, bağlamı ile ilişkilerinin, malzeme seçimlerinin, yapısal niteliklerinin başka bir yerde başka bir tasarımın ana fikri/çıkış noktası/başlangıcı/kökeni olabilmesi mümkündür. Tasarımların birbirine benzemesinin temelinde ortaklıklar sisteminin görsel envanteri vardır. Bir
tasarım probleminin çözümü mimarın özgün olanı arayışı üzerine kurulu düşünsel süreçlerden geçmek
yerine görsel envanter araştırmasının sonuçları bağlamında oluşturulan imge arayışına dönüşmüştür. Bu,
tasarımın imgeye indirgenmesi anlamına gelir. Bugünün mimarı için bir tasarım probleminin çözümünde
benzer problemlerin nasıl çözüldüğünün bilgisi kadar nasıl görselleştirildikleri, bunun ne barındırdığı da
çok önemlidir. Önceden yapılmış, düşünülmüş olanın imgesine bakmak bir bilgilenme istenci, ortaklıklar sisteminin içinde kalmanın koşulu olarak mimar için bir tür mimarlık eylemidir. Bu durumun bir sonuç
bir tasarımın program yorumu, yapısal sistemleri, biçimine ait özellikleri, seçtiği malzemeler gibi asal tasarım bileşenlerinin benzer nitelikte açığa çıkmasıdır. Diğer bir ifadeyle bugün imge yerden ve programdan bağımsız tekrar eder.
Güncel mimarlık ortamlarında üretilen farklı tasarımların birbirine olan benzerliğini açıklamak için kopyalamak kavramının içeriklerinin yeniden değerlendirilmesini gerektiriyor. Birbirine benzer niteliklere sahip
tasarımları “kopya” olarak nitelendirmek bugünü anlamakta yeterli olmayabilir.
Dahası, birbirine benzeyen üretimlere kopya diyerek olumsuz bir nitelik belirtmek bugün mimarlık ortamının içinde olduğu genel durumu kavramayı engelleyebilir. Dolayısıyla, mimarlık tasarım ve kuramlarının ilgili alanlarının, ortaklıklar sisteminin etkileri bağlamında, bugün geçerli bu mimarlık anlayışlarının
ve sonuçlarının nasıl açıklanabileceği bu çalışmanın tanımladığı kuramsal problemdir. Problemin tanımını
daha net yapabilmek amacıyla birbirini kopya etmiş görünen bazı tasarımlar Tablo 1-8’de sıralanmıştır.
Birbirine yakınlığı açık olan tasarımların yer aldığı bu tablolarda ilk satırda “ana esin kaynağı” başlığı ile birbiri üstüne gelişen “tekrar tasarımların” başlangıcı kabul edilen asal tasarıma yer verilmiştir. Bu ana esin
kaynağı tasarımlar oluşturdukları özgün niteliklerinden ötürü ortak bilgi ve görsellikler sisteminde asal/
odak veya esin kaynağı yapılardırlar. Burada kuramsal problemi ana esin kaynağı tasarımlar ile “tekrar tasarımlar” arasındaki ilişkinin anlam ve içerik ilişkisine ait kavramsal ifadelerin indirgemeci içeriği oluşturuyor. Bu, bir tasarımı değerlendirirken kopyalamış ya da esinlenmiş ifadelerinin yetersizliği olarak değerlendirilebilir. Bugün kopyalamanın dilbilgisi anlamı bağlamına, mimarlık alanında bir tasarımın doğrudan
karşılığını görmek mümkün görünmemektedir. Bir şeyin bir diğerinin kopyası olma koşulları bellidir. Asılkopya ilişkisi endüstriyel bir üretim olmadığı sürece mimarlık alanında neredeyse imkânsızdır. Mimarlıkta
bağlam, malzeme, yapısal değişkenler düşünüldüğünde bir tasarıma kopya demek imkânsız hale geliyor. Dolayısıyla ortaklıklar sisteminin oluşturduğu bilgi ve görsel envanter dikkate alındığında giderek
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artacak görünen benzerlikleri açıklamak için kuramsal alanın yeni kavramsal araçlara ihtiyacı olduğu düşünülmektedir. Bu kavramsal araçlar hem güncel mimarlık alanında kopya olarak nitelendirilen olumsuzlukların aşılmasını sağlayabilir hem de oluşmuş durumun içeriğini kavramayı sağlayarak ötesine gitmeyi
kolaylaştırabilir. Bu bağlamda bu çalışma “özgün kopya” kavramını kuramsal alanın bir düşünsel ve eleştirel aracı olarak önermektedir.
3. BİR DÜŞÜNSEL VE ELEŞTİREL ARAÇ OLARAK “ÖZGÜN KOPYA” KAVRAMI
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Tablo 1, de gösterilen tasarımlar biçim ve imge özellikleri bakımından birbirlerine benzer görünmektedirler. Birbiri üzerinden geliştirilmiş görünen bu tasarımların, ana tasarıma yakınlık ilişkileri olmasına rağmen her birinin sahip oldukları mimari nitelikleri bakımında farklılıklar barındırdıkları söylenebilir. Bu durumda, her bir tasarımın esin kaynağı tasarımdan uzaklaştığı iddia edilebilir. Biçim yapıları,
kullanılan malzemeler, yön ve program ilişkileri farklılaşmıştır. Benzerlik bu tasarımlarda arka planda
yeni içeriğin oluşmasındaki motivasyon haline gelmiştir. Bu tasarımların her biri en az ana tasarım kadar yerle, programla, biçimle olan ilişkilerini özelleştirmişlerdir. Bu çerçevede, bu tasarımları esinlenme
veya kopya kavramları ile tanımlamak veya anlamaya çalışmak yerine Deleuze’nin ifadesi bağlamında
“tekrar” kavramı ile açıklamak daha derin anlamlar üretmeye yol açabilir. Tekrar, aslında birbirine benzer görülen mimari yaklaşımların nitelik ve içerik bakımından farklılıklarını tanımlamanın kavramsal
aracıdır. Bu kavram, çoğalan ve dağılan her bir durumun ana bir içerik oluşturduğunu ve benzerlik ya
da kopyanın ötesine geçildiği durumlara işaret eder. Bu bağlamda, tablolarda görülen ve ana tasarıma
benzeyen bu tasarımların her birinin tekil veya özgün olduğu, birbirinden veya ana esin kaynağıyla
eşgüdümlülük veya denklikten fazla şeyler barındırdığı söylenebilir. Bu, tablolarda yer alan tasarımların hiçbirinin birbirine denk olmadığı veya özdeş olmadığı anlamına gelir. Dolayısıyla, bu tasarımların
her biri, biçim, program, büyüklük, içerik ve yapısal olarak esin kaynağı tasarımın özelliğini oluşturan
ana yaklaşımlarının ötesinde, farklı özellikleri vardır. Diğer bir ifadeyle, fazla veya az, tasarımın bütünlüğünü değiştiren esin kaynağından farklılaştıran parçalara, tasarım araçlarına ve mimarlarının kişisel
dokunuşlarına sahiptirler. Bu nedenle kopyalamış değillerdir başlı başına tekildirler ve farklı hale getirilmişlerdir. Böylece kopya etmiş olmanın ötesinde tekrar ederek farklılaşmışlardır. Diğer bir ifade ile
farklı olandaki tek benzerliği üreterek özgürleşmişlerdir (Deleuze, 2015, s. 317).
Bu tek benzerlik fikri tekrarı oluşturan asal veya çekirdek niteliktir. Buna bir çeşit tasarım geni de denebilir. Tekrarı diğer tasarımlar tarafından yapılan, esin kaynağı tasarımın kurucu, oluşturucu veya öz nitelikleridir. Bu çalışmada, bir tasarımın öz niteliğini alarak farklılaştıran ve kendi tasarımı özgün bir yapı
haline gelen tasarımları ifade etmek “özgün kopya” kavramı kullanılmıştır. Özgün kopyalar bir tasarımın özgünleşmesini, sonuçta oluşturduğu bütünlüğün ve tasarım dilinin tekil olma halini; esin kaynağından ayrışma süreçlerini ve kendi başına nitelikler bütünlüğü olma hallerini tanımlar. Ortaklıklar
sistemi içinde bilgi ve görsel fazlalığı tekrarın oluşturduğu/oluşturacağı farklılaşmalar sayesinde içselleştirilebilir. Özgün kopyalar tasarımın ortaklıklar sisteminde bilinçle hareket eden tasarımcıların yeniyi üretmede sistemden kopma biçimleri olarak da görülebilir. Bu durumda, ortaklıkları sistemi aynıyı
veya standart olanı bir ortam olarak kurmuş olmakla birlikte özgün kopyalar sayesinde ortadan kalkanın kopya olmaktadır.
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3.1 Özgün kopyanın varlık gerekçesi olarak tasarım zinciri
Tablo I-VIII de yer verilen tasarımlarda tekrar farklı içerik oluşturulmasını sağlamıştır (İnternet referansları). Esin
kaynağı tasarım başka tasarımlar için bir altlık haline gelmiştir. Birbiri üzere gelişen bu süreç bir tekrar döngüsüdür. Bu tekrar ve farklılaşma süreci “tasarım zinciri” olarak nitelendirilmiştir. Tasarım zinciri halkalarının
“özgün kopyalar” tarafından oluşturduğu tekrara ait bir sürekliliğin ifadesidir. Bu süreklilikte özgün kopyalardan/tekrar eden tasarımlardan her biri veya ana esin kaynağı bir başka tasarımcı tarafından tekrar edilir. Bu
tekrarda ana esin kaynağı tasarımın kurucu unsuru diğer tasarımlara farklılık kazandırır. Örneğin Tablo I de
Zaha Hadid’in MAXXI Müzesi tasarımında, binadan ayrılan ve onun bütünlüğüne aykırı biçimde farklılaşan
kütle o tasarım zincirindeki tüm tasarımlar için kurucu unsur olarak tasarımın asal niteliğini oluşturmuştur.
Bu kurucu unsurun bağlam, program, malzeme, biçime göre farklılaştırılması özgün kopyayı var eder. Tekrar edilen aynılık tasarımların özgün bir hal almasına neden olur. Dolayısıyla özgün kopyanın varlığı ancak
tasarım zinciri içinde o zincirin kurucu unsurunun tekrar edilerek farklılaştırmasına bağlıdır.
4. SONUÇ: ÖZGÜN KOPYALAR VEYA KOPYAVASYONLAR
Tasarım zincirinde esin kaynağı tasarımın kurucu unsurunun diğer mimarlar tarafından tekrar edilmesi
ve sonuçta oluşan farklılaşmalar bir tasarım yöntemi olarak değerlendirilebilir. Mimarların çoğunla kaçınmaya çalıştıkları fakat bir biçimde içene düştükleri bu yöntem ortaklıklar sisteminin mimar üzerindeki temel etkisidir. Mimar içinde olduğu sistemin sonucu olarak ortak bilgi ve görsellikleri mimari problemlerin çözümünde kullanmaktadır. Bu öncelikle genel duruma ve sisteme ait bir kavrayışı gerektirmektedir.
Mimarın bu kavrayışı, tasarım sürecin içindeyken, bir diğer tasarımın kurucu unsurunu kavraması ve onu
tekrar ederek dönüştürmesi anlamına gelir. Böylece düşünce ve üretim yeni alanlar ve derinlikler oluşturmak üzere başka bir tasarımda yeniden üretilmektedir. Sonuçta da kopyavasyonlar açığa çıkar.
Kopyavasyon güncel teknolojik gelişmelerin oluşturduğu yaygın, erişilebilir medya ağlarının; ortak bilgi
ve görsel envanterin ve teknoloji tabanlı tasarım ve üretim yöntemlerinin mimarlık alanındaki sonuçlarıdır. Bilgi ve görsellikle olan kaçınılmaz karşılaşmaların mimar tarafından içselleştirilme yöntemidir. Etrafımızı saran bilgi ve görsel envanteri kavrama düzeyimize bağlı olarak kopyavasyonlar, mimar için tekrar ederek yeniden öğrenmenin ve üretmenin, teknolojiye uyum olarak onun getirileri ile karşılaşmanın,
mimarlık ortamı içinde gündemi takip edebilip güncel tartışmalara katılabiliyor olmanın ve mimari tasarım içeriğini sorgulayabilmenin karşılığıdırlar. Bu bağlamda kopyavasyonun içeriğini bu dört asal başlık
altında ele alınmıştır. Kopyavasyon öğrenmenin ve üretmenin aracıdırlar. Ortaklıklar sistemimiz her gün
birbirinden farklı birçok bilgi ve görsel tarafından büyütülmektedir. Bugün her bir tasarım farklı bakış açıları ve tasarım nitelikleri ile ön plana çıkıyor. Bir tasarımın özünde ne barındırdığını anlamanın ve ondan
farlı bir şey üretebilmenin aracısı olarak kopyavasyonlar önemlidir. Temeli tekrar üzerine kurulu tasarım
zincirinde tekrar öğrenmenin bir yöntemidir. Bir şeyin çok fazla tekrar edilmesi sayesinde tasarım fikri bütünüyle tüketilebilir. Tekrar hem her seferinde kopyavasyon sayesinde yeniyi üretirken hem de ana fikrin bütün derinliklerinin kavranmasını ve artık ondan hiçbir tekrar oluşmayacak kadar çok olasılığın elde
edilmesine neden olur. Ana tasarım fikri bu fikri kavrayan/öğrenen tasarımcıların elinde yeni durumlara
doğru yönlendirilebilir. Dolayısıyla kopyavasyonlar hem kendilerini bir yenilik biçimi hem de kendinden
sonra oluşturulacak özgün tasarımın için kurucu unsurlardır.
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Teknoloji tabanlı yazılım ve üretim araçları giderek mimarlık alanının vazgeçilmezi haline gelmektedirler. Her
mimarın bu araçların yetenekleri bağlamında özgün tasarımlar üretmesi beklenemez. Mimarın elindeki teknolojinin nasıl kullanılacağını öğrenmesi ve ondan ne üretebileceği önemli bir yetenektir. Bu teknoloji ve mimarın bir tasarım problemi nedeniyle karşı karşıya gelmesi anlamına gelmektedir. Kopyavasyonlar teknoloji
ve mimar arasında mimarın teknolojiden ne elde edebileceğinin göstergesidirler. Mimar tasarım zincirinde
olmayı istediği durumu görerek ilerler. Bu, tasarım ve teknoloji arasında bir eşik olarak, mimara bir düşünsel
ve üretime yönelik zemin hazırlar. İçeriğini ve görselliğini bildiği bir tasarımı bir biçimde yeniden üretirken
teknolojinin ne yönde kullanılabileceğinin örnekleri olarak kopyavasyonlar örnek oluştururlar.
Kopyavasyonlar mimarlık ortamı içinde gündemi takip edebilip güncel tartışmalara katılmanın aracıdırlar. Her mimarın yenilikçi tasarım yapması beklenemez. Mimar güncel tartışmaları ve tasarım zinciri içindeki üretimleri kendi tasarımına nitelik katmak üzere takip ederken aslında bu süreçte üretimini geçerli
ve kabul edilebilir kılar. Bu sayede, mimar üretimleri ile ortam içinde kalabilir ve yeni/özgün olanla bağlantı içinde kalır. Kopyalamanın yok olduğu mimarlık kültüründe kopyavasyonlar aynı olandan farklılığı
üretirler ve özgün olabilmenin yöntemini sunarlar. Bir fikri, kurucu unsuru tasarımcının algılaması ve onu
yeniden üretmesi birbiri üzerine eklenen yeni düşünce katmanları oluşturmaktadır. Bu nedenle hiçbir tasarım bir diğerinin kopyası olmadığı gibi bir diğerinden esinlenmiş de sayılmaz. Tasarım zinciri içinde kurucu unsur genetik bir kod gibi kendini her seferinde bir diğer tasarıma aktarmaktadır. Bu yeni olanın eskisinin kopyası olduğu anlamına gelmediği gibi eski olanın daha iyi olduğu anlamına da gelmez.
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Kopyavasyonlar sayesinde kurucu unsur tüm asal tasarım bileşenleri kapsamında en doğru niteliğini kazanır. Bu, esin kaynağı tasarımın bir başlangıç, ana yapı haline gelmesi veya bir başlangıç olarak görülmesi
fikrini de ortadan kaldırır. Çekirdek unsur gerçek gücünü, derinliğini, içeriğinin karşılığını tasarım zincirinin
herhangi halkasında edinebilir. Bu, zaman olarak bir tasarımın özelleşmiş niteliklerinin açığa çıktığı, görüldüğü andakinin ötesinde bir değeri olabileceği anlamına gelir. Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’de
Zaha Hadid’in iham kaynağı tasarımının biçimin farklılaşma ve ana bünyeden ayrışması kurucu fikri en
doğru biçimde aynı tabloda IV. Sütunda yer verilen Werner Tscholl Architects’in, binasında karşılığını bulmuştur. Çünkü bu tasarımda kütlesel kopuş, Zaha Hadid’in bina kütlesinden kopan, ana kütleyi fon olarak kullanan biçimsel aykırılığı yerine doğadan/ doğal olandan kopan bir kopma olarak kurgulanmıştır.
Doğal olan ve mimari olan arasındaki zıtlığın vurgusu bina kütlesine olan zıtlıktan daha fazla tartışmayı
ve derinliği barındırıyor. Böylece Zaha Hadid’in tasarımında kurucu unsur olarak tasarım zinciri doğuran,
aykırı kütlesel yaklaşım çevre, program ve mekân ilişkileri bağlamında tasarımcısı tarafında tekrar ederek dönüştürülmüştür.
Kopyavasyonların bugün mimarlık kültüründe bir tasarlama ve üretme yöntemi olduğu tartışılmıştır. Bu
yöntemin olumsuzluk barındıran tarafı güncel medya ile ilişkileri sınırlı, gündemi takip etmeyen, web ve
basılı yayınları izlemeyen mimarların üretimlerinde görülebilir. Bu durumda tasarım ve üretim düşüncesinin tüm alanlarına ve ilgilerine yönlendirilmesi gereken temel soru giderek yaygın bir eylem haline gelen bu tasarım biçiminin hangi koşullarda geçerli bir mimari üretim yöntemi olduğudur. Diğer bir ifadeyle
temel yaklaşım çerçevesini kendinden önce yapılmış başka bir tasarıma odaklamış görünen bir tasarımın
için bu yaklaşımını olumsuz saymanın düşünsel koşullar nelerdir. Bu ayrı bir tartışma konusu olmakla birlikte kopyavasyonların mimarlık kültürün bir parçası olduğunu tartışmak güncel mimarlığı anlamak için
önemli bir adım olacaktır.
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TABLOLAR:
Tablo I. Tasarım Zinciri 1

tasarım

İlham kaynağı

Proje Görseli

Proje Adı

Mimar

MAXXI Müzesi Zaha Hadid

Arche Nebra

Holzer Kobler
Architekturen

UNO İlköğretim JGMA (moreno
Okulu

architects)

House on the

Bernardo Rod-

Flight of Birds

rigues

The Timmels-

Werner Tscholl

Yıl

Yer

1999

Rome, Flamini,

2009

İtalya

2007

2010

Nebra,
Almanya

Chicago, Illinois,
ABD

tekrar tasarımlar
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joch Experience Architects

Xinjin Zhi Mü-

Kengo Kuma &

zesi

Associates

2010

2010

Ribeira Grande,
Portekiz

Brenner Pass,
İtalya

Hunan,
2011

República Popular Çin
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Tablo II. Tasarım Zinciri 2

tasarım

İlham kaynağı

Proje Görseli

Proje Adı
Architecture
of the Paris
Métro

Casa Batlló

Nuragic Çağdaş

tekrar tasarımlar

Sanatlar Müzesi

Mimar

Hector Guimard

Yıl

Yer

1899-1905

Paris, Fransa

Antoni Gaudí

1904

Zaha Hadid

2006

Barselona,
İspanya

Cagliari,
Sardinia,
İtalya
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Dubai Opera
evi ve Kültür
Merkezi

Zaha Hadid-Pat-

2006

Dubai, EAU

Zaha Hadid

2007

Abu Dhabi, UEA

Zaha Hadid

2014

rik Schumacher

Abu Dhabi performans Sanatları Merkezi

Haydar Aliev
Kültür Merkezi

Bakü, Azerbaycan
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Tablo III. Tasarım Zinciri

tasarım

İlham kaynağı

Proje Görseli

Proje Adı

Mimar

Yıl

Aqua Table

Zaha Hadid

2008

Yer

Londra
İngiltere

National Museum of China
tekrar tasarımlar

Competition

MAD Architects 2012

Pekin, Çin

BIG

2020

Dubai, EAU

Mimar

Yıl

Yer

MVRDV

1997

OMA

2004

Pekin, Çin

MVRDV

2012

Jakarta

Entry

Pavilion 2020
Dubai
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Tablo IV. Tasarım Zinciri 4

tasarım

İlham kaynağı

Proje Görseli

Proje Adı

Wozoco’s
Apartmanı

tekrar tasarımlar

CCTV yönetim
binası

Düşey Kent

Amsterdam
Hollanda
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Tablo V. Tasarım Zinciri 5

İlham kaynağı tasarım

Proje Görseli

Proje Adı

De Rotterdam

Mimar

Yıl

OMA

1997-2013

Yer

Rotterdam,
Hollanda

Kazuyo SeÇağdaş Sanat-

jima+ Ryue

lar Müzesi

Nishizawa/SA-

2002-2007

NewYork, ABD

tekrar tasarımlar

NAA

Müze Plaza

REX Architects

2005

Louisville, KY,
ABD
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OMA’s plaza

OMA

2013

Santa Monica,
California
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Tablo VI. Tasarım Zinciri 6

tekrar tasarımlar

İlham kaynağı tasarım

Proje Görseli

100

Proje Adı

Mimar

Yahudi mü-

Daniel Libes-

zesi

kind

Kmar eğtim
merkezi

Zvi Hecker

Yıl

1989

2005

Yer

Almanya Berlin

Hollanda
Amsterdam

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİ VE MİMARLIK DERGİSİ
ALTINBAŞ UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SYSTEMS AND ARCHITECTURE

Tablo VII. Tasarım Zinciri 7

İlham kaynağı tasarım

Proje Görseli

Proje adı

Mimar

Yıl

Yer

Oslo operası

Snohetta

1999

BIG

2007

Danimarka

JAJA

2007

Danimarka

Zvi Hecker

2014

Helsinki

Kengo Kuma

2015

Paris

Norveç
Oslo

Stockholm
Merkez kütüphane

tekrar tasarımlar

Stockholm
Merkez Kütüphane

Guggenheim
Helsinki

Saint-Denis
Pleyel Emblematic Tren İstasyonu
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Tablo VII. Tasarım Zinciri 8

tasarım

İlham kaynağı

Proje Görseli

Proje adı

genheim Mü-

yer

F.L Wright

1959

New York ABD

Norman Foster

1998-2002

London, UK

2012

Beijing, China

2009-2014

Beijing, China

zesi

Hall

tekrar tasarımlar

Yıl

Solomon Gug-

London City

102

Mimar

Zaha HadidGalaxy Soho

Patrik Schumacher

Wangjing
SOHO

Zaha Hadid
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NoSQL Veri Tabanları Üzerinde Bir Metin Madenciliği Uygulaması
Metin Zontul[*], Gürkan Aydın[**]
Özet
Metin madenciliği metni veri kaynağı olarak dikkate alan veri madenciliği çalışmasıdır. Metin madenciliği
düzensiz metinlerden oluştuğundan veri madenciliği algoritmaları ile yaklaşmak mümkündür. Asıl fark düzensiz metinleri anlamlı bir düzene oturtmaktır. Bu sebeple belirli bir düzene yaklaştırılan metinler üzerinde
veri madenciliği yapmak kolaylaşmaktadır. Zor olan ise kaynaklar toplayıp derlemek ve anlamlı sayısal ifadelere çevirebilmektir. Projedeki amaç müşteri şikâyetlerini anlamlandırıp ölçümlemektir. Projede GSM firmaları dikkate alınmıştır. Sonraki süreçte ise hedef öğrenci yazılılarını okumaktır. Öğrencilere sınavlarına uygulanacak metin madenciliği çalışması ise farklı bir uzmanlık gerektirmektedir. Sözlük yaklaşımında olduğu gibi
her soru için kategori ve kategori altındaki ağırlıklı kelimeler bu uzmanlar tarafından belirlenmelidir. Doğru
sözlük tablosu oluşturulduğunda yazılım hızla değerlendirmesini yapacaktır. Milyonlarca öğrencinin cevap
kâğıdının okunduğunu düşünürsek yazılımın milyonlarca işlem karşısında yorgunluk ve dikkatsizlik gibi davranışlarda bulunması beklenemez. Sonuç olarak milyonlarca iş yükünün altında bile metin madenciliği yaklaşım projesinin eşit, adil ve hızlı bir değerlendirme yapacağı aşikârdır.
Anahtar Kelimeler: Metin Madenciliği, Joker Yöntemi, Sözlük Yöntemi, Gövdeleme, MongoDB, NoSQL

A Text Mining Application on NoSQL Databases
Abstract
Text mining is a data mining operation that considers text as a data source. Since text mining is composed of irregular texts, it is possible to approach it with data mining algorithms. The main difference is to place irregular text on a meaningful level. For this reason, it is easy to make data mining on
a certain level of approximated text. The hard one is to collect resources and translate meaningful digital expressions. The purpose of the project is to understand and measure customer complaints. GSM
companies are considered in the project. The next step is to read the target student’s writings.
The study of text mining that will be applied to the students’ exams requires different expertise. As with
the dictionary approach, the weighted words under the category and category for each question must be
determined by these experts. When the correct dictionary table is created, the software will make a quick
evaluation. If we think that millions of learners read the answer paper, it can not be expected that the software will be found in behaviors like fatigue and carelessness in the face of millions of transactions. As a result, even under millions of workloads, the text mining approach project is likely to make an equitable, fair
and rapid assessment.
Keywords: Text Mining, Joker Method, Dictionary Method, Mocking, MongoDB, NoSQL.
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1. GİRİŞ
Mobil; Fransızcadan dilimize katılan bir terimdir. Fransızcada “hareketli, hareket eden” anlamına gelmektedir. Sıfat olarak hareketli, taşınabilir anlamına gelir (TDK, 2016). Zamanımızda ise Mobil terimi “Hareketli
iletişimi” temsil etmektedir.
Bilgi çağında teknolojinin de ilerlemesiyle giyilebilir giysi ya da cihazlarda üretilmeye başlamıştır. Bununla beraber televizyonlar, telefonlar, saatler, dijital bileklikler, ayakkabılar dahi sanal dünyaya anlık
olarak veri gönderebilmektedirler. Bu kadar teknolojik hareketlerde farklı cihazlarla farklı uygulamaların doğmasına sebep olmaktadır. Bu cihazların ortak değeri ise veridir. Tüm bu cihazlar sosyal paylaşım
sitelerine otomatik olarak veri yüklemek suretiyle büyük verinin oluşmasına katkıda bulunmaktadırlar. Dolayısıyla, sosyal medyada yer alan herhangi bir konu üzerinde metin madenciliğinin uygulanması mümkün olabilmektedir.
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Dünyadaki insanların yaklaşık yarısı internet kullanmaktadır(Digital in 2016, 2016 ). Bu insanlar ya mobil
cihazlar üzerinden ya da online web siteleri üzerinde anlık veri girmekte ve internet üzerinde bir saniyelik zaman diliminde terabyte’lar düzeyinde büyük veriyi oluşturmaktadırlar. Oluşan bu veri üzerinde gizli
bilginin mantıksal bir zaman diliminde açığa çıkartılabilmesi için akıllı analiz algoritmalarının kullanılması
gerekmektedir. Bu algoritmalar veri madenciliği ya da metin madenciliği başlığı altında incelenebilirler.
Veri madenciliği, bilgininin gizli olduğu veri kaynaklarından faydalı olan bilginin elde edilmesidir. Bu da;
kümeleme, veri özetleme, analiz gibi yöntemleri kapsamaktadır.
Büyük veri dendiği zaman Veri Madenciliği akla gelmektedir. William Frawley ve Gregory Piatetsky-Shapiro tarafından “önceden bilinmeyen, fakat yarar sağlama potansiyeli yüksek olan verinin keşfedilmesi”
‘dir. M. Berry ve G. Linoff ise “Anlamlı kuralların ve örüntülerin bulunması için geniş veri yığınları üzerine
yapılan keşif ve analiz işlemleridir” şeklinde tanımlamışlardır. Veri madenciliği bilişim literatüründe; veri
tabanlarında bilgi madenciliği (knowledge mining from databases), bilgi çıkarımı (knowledge extraction), veri ve örüntü analizi (data/pattern analysis), veri arkeolojisi gibi kavramlarla da açıklanmaya çalışılmıştır (Özcan, 2014).
Karar alma mekânizmalarının doğru tercihler yapması adına bu verilerin basitleştirilmesi, anlamlandırılması ya da görselleştirilmesi veri madenciliğinin kapsamına girmektedir. Veri madeni raporları doğrultusunda stratejik karar mekânizmaları bilimsel çıkarım yapabilir ya da bilimsel tercihlerde bulunabilirler.
Büyük veri, yapılandırılmış veya yapılandırılmamış veri şeklinde olabilir. Yapılandırılmış verilerde her satırdaki sütun sayısı sabitken yapılandırılmamış verilerde her bir satırda farklı sayıda sütun olabilir. Veri madenciliği genellikle yapılandırılmış verilerle çalışırken metin madenciliği ise yapılandırılmamış verilerle
uğraşır. Büyük veri üzerinde metin madenciliği uygulaması geliştirebilmek; Seçim, Aktarım, Barınma, İşlem ve Çıktı aşamalarından oluşmaktadır. Bu adımların gerçekleştirilmesi adına birçok uzmanlık alanına
ihtiyaç duyulmaktadır:
Şirketlerin vizyon analizi yapılan metin madenciliği çalışmasında kaynak olarak 2010 Yılı Capital dergisinde bulunan Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri araştırması kaynak olarak kullanılmıştır. Ayrıca kaynak
olarak yöneticilerle uygulanan online anket de kullanılmıştır. Çalışmada geliştirme teknolojileri olarak
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Visual Basic ve Statistica programı kullanılmıştır. MELEK çalışmasında ” Tekil değer ayrışımı özellik çıkarımı”
ve anlam endeksini oluşturabilmek için Statistica programının analizini kullanmıştır (Melek, 2012). Sosyal
medya üzerinde duygu analizi ve pazar değerlendirme çalışmasında yazılımsal teknoloji için Botego firmasının destek aldıklarını beyan ederler. Sosyal medya da kaynak olarak Twitter seçilmiştir. Kendi ifadesi
ile “Twitter verileri, yaratmış oldukları yazılımın alt yapısını oluşturan makine öğrenmesi temeline dayalı
duygu analizi ile pozitif, negatif ve nötr olarak sınıflandırılmıştır.” Şeklinde açıklamıştır. Metin madenciliği
yaklaşımı olarak Kümeleme Yöntemi kullanılmıştır. İnternet, spor alış veriş, romantik, reklam ve diğerleri
başlıkları altında kümeleri toplanmıştır (Beyhan, 2014).
Sosyal medya üzerinde yapılan bir metin madenciliği çalışmasında, fast-food hizmeti veren ünlü
zincir markaları müşteri şikâyetlerine göre hijyen, hız, lezzet ve memnuniyet kalitesi gibi kategorilere ayrılmıştır. İlgili çalışmada sözlük algoritması ve joker yaklaşımı kullanılarak firmalar hakkındaki şikâyetler kategorilere ayrılarak derecelendirilmiştir. Sözlükte yer alan kelimeler negatif (-1)
veya pozitif (+1) olarak değerlendirilmiştir. Çalışmada geliştirilen yazılım, Entity Framework, WPF
ve MSSQL teknolojileri kullanılarak C# programlama dili ile yazılmıştır (Aravi, 2014). Müşteri memnuniyeti çalışmasında ise oluşturulan veri tabanına verilerin yazılan bir program aracılığıyla girilmesi sağlanmıştır. Metin madenciliği kaynağı olan veriler düzensiz yapıda olduğundan elle giriş sırasında kullanıcı tarafından mutlu ya da mutsuz diye ayrıştırılmaktadır. Oluşturulan girdi verisinin
toplam kelimesi ile yargıya varılmıştır. Ayrıca bir ikinci yöntem olarak Karşılık Matrisini kullanarak
sonuca ulaşılmıştır (Kuzucu, 2015).
Sosyal medyada bulunan metin ve fotoğraf eşleşmesinin incelenmesi üzerine metin madenciliği yapılmıştır. Sosyal medyalarda bulunan fotoğraf ve fotoğrafla ilgili metinin bağının incelenmesi üzerine öncelikle fotoğrafların Pixel bazında her hücresi incelenerek renk ağırlığı tespit edilmiştir. Tespit sonrası veri
analiz programı olarak Knime kullanılmıştır. Metin madenciliğinde ise Kümeleme Yöntemi kullanılmıştır.
Program üzerinden elde edilen analizlerle renk uzayı ve metin madenciliğinin sonuçları birlikte yorumlanmıştır (Demirel, 2015).
Talep tanıma ve yönlendirme çalışmasında ise dilekçe tanıma ve anlamlandırma konusu üzerinde çalışılmıştır. Dilekçeleri önce optik karakter tanıma yöntemi ile karakter taraması sırasında eksik ya da yanlış
kelime var ise burada da Levenshtein algoritmasından faydalanılarak oluşan veriler veri tabanına gönderilmektedir. Naive Bayes Multinominal kullanılarak dilekçe sınıflandırılması yapılmıştır. Sınıflandırılan dilekçeler veri tabanı üzerinde kayıt kişilere belge talep, ders kayıt, harç, sınav ve staj gibi kategorilere ayrıştırılarak ilgililere aktarılması sağlanmıştır. (Sancar, 2016).
Bu çalışmasında, sikayetvar.com üzerinden GSM firmaları hakkında alınan şikâyetlerin kategorilere ayrılarak derecelendirilmesi metin madenciliği ile yapılmıştır. Bu çalışmada da sözlük algoritması ve joker
yaklaşımı kullanılmakla beraber sözlükte kullanılan kelimelere (0,1) aralığında ağırlıklar verilmiştir. Ayrıca,
geliştirilen yazılımın performansını artırmak için class yapısı C# dilinde elle oluşturulmuş ve ilişkisel veri
tabanı yerine NoSQL veri tabanı tercih edilmiştir. Oluşturulan yazılım mimarisi bulut mimarisi ile uyumlu
olup ileride web servis şeklinde hizmet vermesi düşünülmektedir.
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2. METİN MADENCİLİĞİ NEDİR?
Metin madenciliği, metin kaynaklarını girdi olarak kullanır ve bu metinler üzerinden anlamlı çıktılar elde
etmeyi amaçlar. Metin madenciliğine kaynak olarak internet çevrimiçi ulaşılması kolay bir veri kaynağıdır.
Veri tabanına aktarımı zor olan lokal veri ya da kağıt üzerinde bulunabilirler. Örneğin fatura, hesap belgesi, mektup, mail, epikriz gibi. Bu dokümanları toplamak, derlemek ve veri tabanına doğru bir şekilde
aktarmak çevrimiçi sistemlere göre daha fazla zaman alabilirler.
Metin madenciliğinde amaca hizmet eden algoritmalar seçilerek veri tabanı incelemesi yapılır. Günümüzde
internet kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber bireylerinde sosyal mecralar üzerinden kişisel paylaşımları
oldukça artmıştır. Buda internet dünyasını metin madenciliğinin merkezine oturtmaktadır.
Metin madenciliği, biçimi olmayan ifadelerin içinden bilgiler çıkarılması ve yapılandırılmamış verilerin biçimlendirilmesi sürecidir. Metin madenciliği dört adımdan oluşmaktadır (Oğuzlar, 2011);
1. Metin madeni oluşturma
2. Metin işleme
3. Veri Analizi
4. Değerlendirme ve Raporlama
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Metin madenciliğinden birçok alanda yararlanılmaktadır. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de Tıp
’tır. Tıp ’ta ki verilerin genel olarak serbest metin biçiminde olması hasta ile ilgili önemli bilgilerin gözden
kaçırılmasına, bilgiye erişimin zorlaşmasına sebep olmaktadır. Sağlık sistemin başarısının, klinik dokümantasyonun serbest metin biçiminde oluşmasından dolayı bu tür sistemlere olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Yapılan klinik çalışmalar, araştırma raporları, hastane kayıtları, doktor notları ve ya faturalar tıptaki en
önemli veri kaynaklarıdır (Oğuz, 2009).
Metin madenciliği, son zamanlarda daha çok sanal dünyanın sosyal etkileşiminin popülerliğinden dolayı
sanal ticaret konularında daha çok rastlanmaktadır. Ürün pazarlama ve tanımlama sosyal medyalar üzerinde daha rahat geliştirilip daha rahat incelenebilmektedir. Sosyal medyalarda sayısal ya da metin verilerini toplamak, derlemek ve analiz etme süreçleri daha kısa ve düşük maliyetli olduğundan pazarlama
beceri analizleri bu mecralar üzerinde daha çok yapılmaktadır. Reklam ve tüketim dünyasının ilişkisini düşünüldüğünde ihtiyacın karşılığı daha net görülecektir.
2.1 Hazırlık
Metin madenciliği öncesinde verilerin işlemlere uygun hale getirilmesi ve hazırlanması gerekmektedir.
Ham veri üzerinden çalışılması sonuçlar üzerinde farklı etkiler oluşturacağı gibi sürecinde uzamasına sebep olacaktır. Ön hazırlık için ham veriyi temizlemekle işe başlanmalıdır. Veri tabanımızda bulunan ham
verilerin madencilik işlemlerine uygun hale gelmesi ve optimum sonucun elde edilmesi adına madencilikten önce hazırlık işlemleri uygulanmalıdır. Metin ile ilgili çalışmada atılacak ilk adım işaretleme işlemidir.
Ham metin verilerinde bulunan bütün tümcelerin sağlıklı bir şekilde edilmesi işlemine işaretleme denir.
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Elimizdeki ham verinin daha kaliteli hale getirilmesi, veri boyutunun da küçültülerek işlem kabiliyetimizin
arttırılması adına metinin sadeleştirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple her kelimeyi ayrıştırabilmemiz için
toplam metini sadeleştirmek ve işaretlememiz gerekmektedir. Bu esnada metin içerisinde bulunan noktalama işaretleri, tek boşluk karakterinden fazla olan boşluklar “white space” ve diğer metine konu olmayan karakterlerin temizlenmesi şekliyle işaretleme gerçekleşir. Böylelikle metin olarak geriye kelimeler ve
kelimeler arasındaki birer boşluklar halinde ki sade metin kalır.
2.2 Gövdeleme
Veri kümesinin işaretlenmesidir. İşaretlemeler belirlendikten sonra bu işaretlemelerin tüm veri için uygun
olacak halde standardize edilmesi gerekir. Gövdeleme aşaması her uygulamada farklı olabilir. Bu farklılıklar
fayda sağlayacağı gibi işleme zarar da verebilir. Gövdeleme iki ana başlıktan oluşmaktadır (Çelikyay, 2010).
Joker Yöntemi: Türk dili sondan eklemeli yapıya sahip bir dildir. “okul” kelimesi ile “okuldan”, “okulu”, “okula”,
ve “okulun” kelimeleri aynı kelime köküne farklı anlamlar yüklemektedir. Konunun temeli olan “okul” kelimesi bütünlüğünü korumaktadır (Öner, 1999), Eğer her ek almış kelimenin hallerini farklı kelimeler olarak kabul edilebilir. Kelimenin ek almış halleri işlem sürecinin uzatacağı gibi sözlük de barınacak kelime
sayısının da artması ile başarı oranı düşecektir. Joker kelime, aynı köke sahip farklı ekler alan kelime öbeğidir. Bu farklı öbekleri bir çatı altında toplayan kelimeler joker kelimelerdir. Belirtilen örnek kelime “ okul*
“ (kelimenin joker olduğunu * işaretinden anlıyoruz), “okul” kelimesinden sonra gelecek tüm ekler “okul”
terimi olarak kabul görmüş olacaktır (Oğuzlar, 2011).
Gövdeleme Yöntemi: Gövdeleme yönteminin kuralları daha katı kurallar içermektedir. Bu katı kurallar
ile joker yönteminden ayrılır. Joker yöntemine göre daha katı kurallardan oluşan bir yöntemdir. Gövdeleme kelimenin kökünü hedef almaktadır. Buda çakışmalar ile karşılaşmamıza sebep olacaktır. (Şentürk
& Gündüz, 2014). Gövdeleme yöntemi sondan eklemeli olan Türkçe ‘de çekim eklerinin filtrelenerek yapım eklerinin korunması ile sağlanmaktadır.
2.3 Sözlük oluşturma
Veri tabanımızda bulunan tüm kelimelerin dağılım frekansını tespit eden bir program yazıldı. Bu programın analizi sonucunda en çok kullanılan kelimeler tespit edildi. Bu kelimelerden kategorilere uygun olanlar belirlenerek aşağıdaki sözlük tablosu oluşturulmuştur. Sözlük oluşturulurken kalabalık edecek gereksiz
kelimelere yer verilmemesi önem arz eder. Dikkat edilmemesi durumunda çıktının sağlayacağı faydanın
değeri de düşecektir.
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Tablo I. Oluşturulan Sözlük Tablosu ve Ağırlık Puanları
Kapsama
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Ağırlık

İnternet

Ağırlık

Fatura

Ağırlık

Hizmet

Ağırlık

Sokak

0.1

Yavaş

0.1

Tarife

0.1

Hizmet

0.15

Sinyal

0.1

Hız

0.1

Ücret

0.1

Alay

0.1

İletişim

0.1

Kısıtlama

0.05

Fiyat

0.1

Yapılmadı

0.15

Göbeği

0.3

Kopma

0.05

Abonelik

0.1

Ukala

0.1

Ev

0.1

İnternet

0.1

Fatura

0.05

Ulaşamıyorum 0.1

0.1

Çek*

0.3

GB

0.2

Faiş

0.05

Saygısızlık

0.05

Kapsam*

0.1

Kota

0.1

Kapama

0.1

Çağrı

0.1

Cayma

0.1

3G

0.1

Kredi

0.1

Umursamaz 0.1

0.05

Bölge

0.1

4.5G

0.2

TL

0.1

Kapat

0.05

Ödeme

0.1

Davranış

0.05

Paha

1.5

Sorun

0.05

Tablo I’de Kategori altındaki kelimeler ve ağırlık puanları görülmektedir. Örnek olarak Kapsama kategorisi altındaki “çek*” kelimesini incelersek “çekim, çekmiyor, çekmez, çekmeyen” gibi veri tabanımızda bulunan kelimelerin Joker ifadesini oluşturmaktadır. Kapsam* Joker ifadesi ise “kapsam, kapsamıyor, kapsamamakta” gibi kelimelerin joker ifadesidir.
Bir dilin veya dillerin kelime haznesini (sözvarlığını), söyleyiş ve yazılış şekilleriyle veren, kelimenin kökünü
esas alarak, bunların başka unsurlarla kurdukları sözleri ve anlamlarını, değişik kullanışlarını gösteren eserlere sözlük denir. Bir başka kaynağa göre sözlük, bir dilin veya dillerin kelime haznesini (sözvarlığını), söyleyiş ve yazılış şekilleriyle veren, sözcüğün kökünü esas alarak, bunların başka unsurlarla kurdukları sözleri ve anlamlarını, değişik kullanışlarını gösteren yazılı eserdir (Boz, 2015).
Kelime sayısının niceliğinden çok niteliği önemlidir. Bu sebeple çok sayıda kelime tespit etmektense faydaya yakın kelimeleri belirlemek daha da önemlidir. Bu sebeple kelime ayısı az olan sözlüklerin işlem süreçlerinin kısa olduğu gibi başarı yüzdesinin de yüksek olması gözlemlenebilir. Veri tabanından çağrılan
veriler ilk önce oldukları gibi RAM ‘e aktarılırlar. RAM ‘e verileri aktararak işlem süreleri kısaltılmış olur. RAM
’e yazılmış kategoriler sırası ile dönülürken bu kategoriye ait sözlük kelimeleri dikkate alınır. GSM şirketine
ait her bir yorum için kategoriye ait sözlük elemanları dikkate alınarak kategori bazında puanlama yapılması sağlanır. Süreçte yoruma ait her kelime için kategoriye ait her bir sözlük kelimemizle eşleşme durumuna bakılır ve eğer eşleşme bulunursa; sözlük kelimesinin ilgili ağırlık puanı dikkate alınarak kategoride
puan artışı sağlanır. Aynı yorum içerisindeki kelimeler dikkate alındığından ilgili yorum birden çok kategorinin puanlamasına etkide bulunabilir.
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Örnek : “Vodafone’dan 24 ay taksitli Discovery Mobile GM5 Plus telefon aldım. Piyasada 1000 TL olan telefonu tarifesiyle birlikte 2400 TL’ye aldım farka bakın 1400 TL 400 TL telefon farkı ödüyorum zaten ama
bir de Vodafone beni şu an piyasada diğer operatörlerinde sunduğu 20 TL’ye verilen tarifeyi 40 TL’ye verdi.
4.5G gibi bir teknolojinin olduğu dönemde 2 GB gibi küçük bir şey veriyor bana. Telefondan da memnun
değilim kamerası çok kötü telefonun ya parasını verip tarifeden çıkmak istiyorum ya da tarifeyi 20 TL’ye
düşürmek istiyorum Vodafone’u aradım ama 3. sıradasınız deyip 5 dakika sırada bekletip aramayı sonlandırdılar amaç arayanları yıldırmak yani hizmet değil. Koskoca şirketin büyük bir çağrı merkezide yok bu
şirket sizin onu aramanızı istemiyor zaten.” Yorumunu ele alalım. Fatura, Hizmet, İnernet kategorilerimize
ait sözlük kelimeleri barındırmaktadır. İlgili yorum hem Fatura hem İnternet hemde Hizmet kategorisinin
puanını etkilemektedir. “çağrı” , “tarife” , ”4.5G” , “TL” , ”hizmet” kelimeleri farklı kategorilerinden oluşmasına karşın aynı yorum içerisinde yer almaktadır.
Fatura : Tarife,TL
Hizmet : Çağrı
İnternet : 4.5G, GB
Yorum içerisinde geçen kelimeleri incelediğimizde yukarıda ifade edilen üç kategori altındaki sözlük kelimelerimiz görünmektedir. Örnek yorumumuz dört kategorimizden Fatura, Hizmet ve İnternet kategorilerini kapsamaktadır. Algoritmaya tabi tutulan GSM şirketine ait her yorumun analiz sonrasında RAM ‘e
aktarılan rapor verilerini programımızda seçilen şirket adı altında sunumu yapılmaktadır.

Şekil 1. Program Ara Yüzü

Şekil 1‘de programın ara yüzü görülmektedir. Öncelikle tüm datanın çağırılması ve işlenmesi gerekmektedir. Bu sebeple ilk önce “Get Raw Data and Processing” butonuna basmalıyız. Bu süreçte buton adından da anlaşılacağı gibi tüm veri, veri tabanından çekilerek algoritmaya tabi tutulmaktadır. Sonuçlar RAM
alınarak kullanıcı için hazır bekletilmektedir. Sonrasında GSM şirketlerinin (GSM 1,2,3) adının bulunduğu
dropdownlist ‘den sonucunu görmek istediğimiz şirketi seçerek programın gövdesinde PIE CHART olarak raporun ekrana yansıması sağlanır.
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Şekil 2. Program GSM 1 Sonuçları

Şekil 2‘de görüldüğü kapsama, internet, fatura ve hizmet kategorileri dikkate alınarak hazırlanan rapor PIE CHAR üzerinde yüzdelik dilimlerle ekrana yansıtılmıştır. Şekil 3 ‘de GSM 1‘in aldığı yorumlar üzerinden yüzdelik dilimleri görünmektedir.
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Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4 de tüm çalışmanın sonuçları görünmektedir. Bu raporlar üzerinden anlaşılacağı
gibi toplam değerlendirmelerinde birbirlerinden farklılıkları görünmektedir.
3. SONUÇ
Sonuç olarak GSM şirketlerinin sunulan hizmet ve tüketici arasındaki ilişkileri üzerine yorum yapabiliriz.
Firmalar bu doğrultuda pazarlama ya da iyileştirme adına stratejilerini belirleyebilirler. Turkcell ve Vodafone ‘nun birbirlerine işlem kalitesi olarak yakın oldukları görünmektedir. Fakat Türk Telekom ‘un müşterilerine “internet” kategorisinde daha çok sorun yaşattığı görülürken “fatura” kategorisinde ise diğer iki
firmaya karşın çok daha avantajlı görünmektedir. Bu ekranlar sonucunda tüketicide hangi firmayı seçeceğine ya da seçeneklerinin neler olduğuna daha kolay verebilecektir.
Pazarlama stratejilerini düşündüğümüzde karar vericiler için en önemli unsur doğru bilgidir. Bu bilgiye
ulaşmak ya da elde etmek çok maliyetli olabilmektedir. Bununla beraber bilgiye ulaşma anlamında yeteri kadar insan ile çözümleme yapılamadıysa elde edilen bilginin de doğruluğu azalacaktır. Buda stratejilerin yanlış temeller üzerinde kurgulanmasına sebep olacaktır.
Zamanımızın aracı olan sanal dünya ölçülebilir ve takip edilebilir bir yapıya sahiptir. Buna dikkat eden günümüz firmaları her sosyal mecrada yer alamaya çalışmaktadır. Bilinen hemen hemen her firma Twitter,
Facebook, Instagram benzeri sosyal mecralarda kurumsal hesaplar açmaktalar. Firmalar sosyal mecraları
aynı zamanda aktif olarak kullanmaktadırlar. Buda hem firmalar hem de insanların sosyal medyalar üzerinde bıraktıkları izlerin tarafımızdan kolayca izlenmesini sağlamaktadır. Bu büyük verinin farkında olan
firmalar daha az enerji ile daha doğru sonuçlara bu sayede ulaşabilirler. Bu büyük veri üzerinde metin
madenciliği işlemini yerine getirerek firmaların hizmetleri hakkında başarılı ya da başarısız oldukları ölçülebilmektedir. Bu sayede belirleyecekleri stratejileri hakkında karar verme süreçlerinde daha doğru bilgilere ulaşılmaları sağlanabilmektedir.
Projemizin sonuç ekranlarına bakıldığında GSM firmalarından müşterilerin beklentilerini veya firmaların
birbirleri arasında ki farkı ya da benzerlikleri rahatlıkla görebiliyoruz. Böylelikle her GSM şirketi kendi eksiklerini belirleyerek müşteri memnuniyet kalitesinin artmasını sağlayabilirler. Alınan kararlar sonrasında
ki iyileştirme süreçlerinin de ölçümleri yapılarak gelişmeleri de analiz edebilirler. Bu sayede metin madenciliğinin hızından faydalanarak her iyileştirme sonuçlarını ayrı ayrı analiz edebilirler. Örneğin GSM 1 internet kategorisi sorunu % 19,82 iken GSM 2 ve GSM 3 ‘de bu sorun % 6 seviyelerinde. Tüm GSM şirketlerinin kapsama ve hizmet yaklaşım yüzdeleri birbirine yakın. Fatura kategorisinde farklılık göstermektedirler.
Fatura kategorisinde yaşanan sorunlarda GSM 1 %41,92, GSM 2 %39,48 ve GSM 3 %30,11 şeklinde sıralanmaktalar. Turkcell ve Vodafone ‘nun internet kategorisinde daha az sorun yaşadıklarını da açıkça görebiliyoruz. Bu rakamlara bakıldığında hangi firmanın hangi eksiğini öncelikle gidermesi gerektiği açıkça
görünmektedir.
Metin madenciliği burada kullanıldığı gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Örneğin sağlık problemleri olarak alınan hasta şikâyetleri üzerinden yeni gelen bir hastanın ön tespiti metin madenciliği uygulaması ile
çok daha hızlı ve başarılı yapılabilir Geliştirilecek uzman sistem ile insan kullanımı hata faktörü de ortadan
kalkar. Hastayı karşılayan ilk birimi düşünürsek mesai bitimine doğru yorgunluk sebebi ile hata yapma
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oranı riski yüksektir. Metin madenciliği ile böyle bir uygulama geliştirilebilir. Böylelikle kişiye özel metin
madenciliği uygulamasını da geliştirmiş olduk. Yakın gelecekte metin madenciliği konusunun hayatımıza
sağlayacağı hizmeti ve faydası büyük olacaktır.
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Internet Of Things (IoT) And Its Effects On Life Standards Of Disabled
People
Kadir Erten[*], Bülent Onur Turan[**]
Abstract
In recent years, with the rapid development of network science applications as well as the increasing
number and variety of devices that connect to networks, the “Internet of Things” has been more expansive in our lives. While it has inspired new entrepreneurial ventures thanks to the increased use of
devices that connect to the Internet, the “Internet of Things” also provides us with practical everyday
solutions and applications. The goal of this study is to analyze this technology’s content, history, working principles, challenges and limits, fields of application, as well as its implications on the life standards of people with disabilities.
Keywords: IoT, Network Science, Smart Objects, Smart Automation Systems, Living Conditions of People
with Disabilities

Nesnelerin İnterneti ve Engelli İnsanların Yaşam Standartları Üzerindeki Etkileri
Özet
114

Son yıllarda hızla gelişmekte olan ağ bilimi uygulamaları ve bu ağlara bağlanabilen cihazların çeşit ve sayılarının artmasıyla giderek daha çok dikkat çeken “Nesnelerin İnterneti” konusu hayatımıza süratle girmekte.
İnternete bağlanan cihazların kullanım sıklığının artması sebebi ile pek çok yeni iş fikrini de doğuran “Nesnelerin İnterneti” ayrıca hayatı kolaylaştıran çözümleri ve uygulamaları da bize sunmaktadır. Çalışmanın amacı
teknolojinin içeriği, tarihi, çalışma prensipleri, karşılaştığı engeller ve kullanım alanlarının yanı sıra engelli insanların yaşam standartları üzerine etkilerini incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Nesnelerin İnterneti, Ağ Bilimi, Akıllı Nesneler, Akıllı Otomasyon Sistemleri, Engelli İnsanların Yaşam Standartları

1. INTRODUCTION
The concept of network science, which has greatly gained in importance together with the invention of
the Internet, continues to grow at a great pace even today with many different disciplines it hosts. The
increasing popularity of smartphones, in particular, makes it easier for more people in the world to access the internet, and the number of objects with internet access increases day by day.
[*] Department of Informatics, Mimar Sinan Fine Arts University, kadir.erten@ogr.msgsu.edu.tr
[**] Department of Informatics, Mimar Sinan Fine Arts University, bulent.onur.turan@msgsu.edu.tr
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The Internet of Things (Iot) is one of the great innovations of our age in the field of digital communication. It denotes that each object is connected with each other within a world of connected objects.
And with this innovation new ways and forms of communication have been discovered (ITU Internet
Reports, 2005). It is an undeniable fact that technology, which encompasses the communication that
people make through the Internet and the digital communication between the objects themselves, is
chronologically yet in its early days, but it indicates significant changes for both our working and everyday lives (Tan and Wang, 2010).
When the results of the census (6.9 billion) in 2010 and the World Health Survey and Global Burden of
Disease are compared, it is seen that 15% of the world population is composed of people with disabilities (World Health Organization (WHO), 2011). In this study, principles and benefits of “Internet of Things”
will be emphasized and what opportunities of this technology can offer to people with disabilities, will
be put forth.
1.1. T
 he Internet of Things (IoT)
The concept of Internet of Things (IoT) was first used by Kevin Ashton in 1999. It has been adopted by
the Auto-ID research group which works on the concept of RFID and similar technologies, and then it
has spread worldwide. However, definitions of the concept have been formed within the next 10 years
(van Kranenburg and Bassi, 2012).
Novelty of concept and the technology’s evolving nature bring many different definitions about IoT such
as “A world-wide global infrastructure that links physical and virtual objects together and enables them to
produce and share data”, “A system of networks that integrates with physical objects and enables them
to contribute data creation and business processes”.
Starting from the aforementioned definitions, the Internet of Things is a communication network in
which physical objects are interconnected with each other or with larger systems through technologies
such as RFID, bluetooth, wi-fi. Objects within this network include and / or reflect gathered data to the
process, either received on their own or through other objects connected to this network via the Internet Technology allows to see bigger results from the sum of small pieces, and accordingly has the potential to fill Big Data to a great extent.
1.1.1 A Brief History of Internet of Things
The concept of Internet of Things has emerged thanks to many different technologies which were discovered before it and deeply affected the world industry and finance. The first and most important
of these is the concept of “INTERNET”, which came in our lives through ARPA.net, and has a profound
impact on our lifestyles ever since. Another one is Radio Frequency Identification (RFID) technology,
which plays a key role in enabling mobile phones to be used by everyone at this frequency. The sensor technology, which is the most important factor in this platform, collects the transferable data for
the concept and directs them to the defined addresses. The combination of these technologies in a
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logical plane forms the concept of the Internet of Things. It can be mentioned that among other historical developments which have paved the way for this technology are Baron Schilling von Canstatt’s
invention of electromagnetic telegraph in 1832, the discovery of Samuel Morse’s Morse alphabet in
1844, and Tesla’s words in interview with Colliers Magazine in 1926, which underline that wireless receiver apparatus can become more accessible(Collier’s Magazine, 1926). Also there are other technologies that can be considered as milestones of this concept, which are the discovery of two-way
radio in early 1920’s, Norman Joseph Woodland and Bernard Silver’s invention of linear barcode in
1952, Morton Heilig’s product which is widely accepted as a pioneer of virtual reality in 1960, ARPA.
net’s sending of the first message through internet in 1969, Mario Cardullo’s invention which can
read and write radio frequencies in 1973 and Tim Berners-Lee’s presentation of World Wide Web to
the whole world in 1989.
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After this point, the “web” has become more interactive by getting rid of its static state. The sale of the
products that are presented to the market through the Internet has gone beyond the imagination and
the applications such as “eBay” and “Amazon” have started to increase rapidly after this period. Then in
1990 Olivetti Research Laboratories introduced a product that could detect someone’s location with infrared signals. In the same year, John Romkey and Simon Hackett introduced the world’s first “connected
object” (a toaster attached to a computer, taking orders from the it). In 1994, Mik Lamming and Mike Flynn’s wearable product, named Forget-Me-Not, was able to interact with people and objects around, and
to collect data as a result of these interactions. In addition, the development of the first GSM data modules by Siemens in 1995 and then the emergence of the Bluetooth concept for the first time in 1998 were
the evolutions that triggered the concept of “Internet of Things”.

Figure 1. Norman Joseph Woodland and Bernard Silver’s Linear Barcode’s patent

In 1999, the emergence of the IoT concept is followed by the introduction of the first M2M (Machine to
Machine) protocol for interconnected devices. In 2008, the IPSO Alliance introduced the technology that
can make IP-to-IP connections, meanwhile giant technology companies such as Samsung, LG, and Google have already started to develop products based on this concept.
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Figure 2. Smart thermostat designed by NEST

1.1.2 Working Principle of IoT
As mentioned earlier, the ability of the concept to function properly is only possible if the sub-technologies work in a correlative way. This tells us that the concept’s working principle has an architecture. It
should be noted that the Internet of Things technology can be processed by the execution of three main
factors together. Devices, are foremost among these factors, and perform the tasks of “perceiving objects” and “collecting data of objects” in the process. These devices have begun to enter everyday life more
comfortably with the size of the sensors becoming more and more smaller. Due to the development of
micro-electro-mechanical systems, micro-sensors, micro-processors, micro-electronics and micro-structures have become easier and cheaper to access. The main task of these devices in the process is to collect data to be transferred. During the identification and recognition phase of the process, RFID technology elements such as NFC (Near Field Communication), barcodes (barcode reader, barcode printer and
barcode scanner), QR (Quick Response) codes and digital watermarks are used. Collecting data about the
object is provided by sensors (heat sensors, magnetic sensors, pressure sensors, optical sensors, sound
sensors etc.). In some specific applications, transducers, triggers, and filters can be used alongside sensors to filter received data or convert it to a different kind of signal (Çeltek, Hacıbeyoğlu and Soy, 2015).
Network connection is the second step of the process where the data is transformed and processed. Especially with the widespread use of broadband internet, it has become more functional. In the process,
information gathered with technologies such as radio signals, wireless connectivity, bluetooth technology can be transmitted to other objects through the same path, or it can be collected and processed in
other devices to join another object’s information network. Assigning an IP address to every object is a
must for IoT technology. Passing from IPv4 to IPv6 has created the proper infrasturcture for IOT, therefore
there are enough IP addresses, as it were, to tag every sand partical on earth (Mulligan, 2009).
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Applications’ segment, which is the third major element of the process, has the fastest growth rate and is
intertwined with finance market. One of its main purposes is to create an interface between technology
and people to provide a more ergonomic method for users who are unfamiliar with the technology while
using connected objects. Especially with the emergence of smartphones, application market has grown
remarkably, and today it has a $61 Billion budget. Furthermore, the estimated budget of application market on 2019 is $490 Billion (Global Initiative for Inclusive Technologies Publications and Reports, 2015).
1.1.3 Areas of Use of IoT and the Current Samples
Having been a significant part of our life, the internet soon has held a critical place in business world as
well. Growing industries are faced with difficult data flows and information storage problems. The solutions of these problems, which naturally point to the internet, made the IoT a target for the sectors which
will be explained in the following passages. In business and manufacturing sector, real-time tracking and
analysing of supply chain and equipments and controlling robotic machines; in health sector, portable
health monitoring systems, keeping electronic records, pharmaceutical protection; in retail sector, inventory tracking, smartphone shopping, anonymous consumer preference analysis; in security sector, biometric and face recognition locks, remote sensors, and finally in transportation sector, self parking vehicles, GPS location finders, performance tracking are the fields that IoT presents innovative solutions. In
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addition, IoT has the the biggest share in the health, management and production sectors.

Figure 3. Distribution percentage of Internet technology by sectors

Among the latest successful products which use IoT, are Tesla’s car with smart parking feature, Medtronic’s continuous glucose meter device, Google’s Self-Drive car, iRobot’s Roomba smart vacuum cleaner,
Philips’s smart lighting product Hue Light Bulbs and Bridge, John Deere’s intelligent planting/harvesting
application Farmsight, Ralph Lauren’s wearable smart product Polo Tech Shirt, June Company’s smart
oven, ShotSpotter company’s Gunshot Detection and Location System application.
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Figure 4. Philips Hue Light Bulbs and Bridge

2. HOW TO USE IoT FOR CHANGING DISABILITIES TO ABILITIES
The applications provided by the IoT technology are convenient, easy and secure in terms of applicability. People interact with this technology through interfaces such as smartphones. These applications allow people to control the thermostats, lights and even key positions of their doors from where they are
located (Stefanov, Bien and Bang, 2004). All this opportunity means a lot for all kind of users, especially
for people with disabilities during their daily lives.
The developments in the accessibility and simplification make interfaces more ergonomic, thus disabled
users use their smartphones more actively than ever before. The concept of “intelligent” is now being
used in conjunction with more complex structures such as cities and transportation, and these definitions open new doors to people with disabilities in their ability to transform their own daily lives as well
as their economic and social environments.
2.1 Benefits of IoT According to Types of Disabilities
Internet of Things can serve different needs in terms of purpose and method of application, thus it may
make the restricted environment due to the user’s obstacle more accessible to them. Technology offers
solutions to people with disabilities, according to the types of their handicaps, in areas such as access,
transportation, information and communication. If we look at the applications of technology according
to the types of handicaps:
• The main problems of people with physical disabilities are related with accessibility and transportation. The technology will allow to easily access the troublesome points of their living environments with
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speech activated devices to help and support them at house. In addition, automated accessibility functions in public spaces can allow them to live their daily lives more efficiently.
• It is one of the most important issues for a visually impaired person to be able to perform his / her
individual activities without the need of someone’s help (Lanigan et al., 2007). In this context, systems
that define the user environment to find directions, automations of surroundings and voice communication with speech activated devices may assist them in fulfilling their requests.
• Because hearing-impaired people lack the sound stimuli, they have to maintain their daily lives being unaware of the sounds around them. In particular, the problems that hearing-impaired people face,
such as security, can be solved by the Internet of Things technology. On their mobile devices, they can
capture visual cues about the state of the objects in the house, and can be alerted by sensors in case of
an unfamiliar sound in the house. At the same time, since sound means communication, a smart pair
of glasses that transmit the perceived speech to the person in subtitles can offer a striking solution for
communication problems.
• Integration of automation and reminders can be possible with technology for people with cognitive
disabilities in order to sustain their daily lives. The localization and orientation of the environment they
live in, as well as intelligent reminders positioned at convenient locations and programmable security
processes can make their living spaces safer, and will provide great convenience to them.
120

2.1.1 Integration of IoT Technology to the Environment
In daily life, people go out to markets for shopping, to work places for working, to schools for education, to hospitals for dealing with health problems, to cafes for socializing etc. In other words, they could
be located in more than one place at different times during the day. Therefore, they face multiple environmental factors. For a normal person, all of these are normal routines of everyday life, but for people with disabilities, each can turn into a problem on its own. The IoT concept may become a module
that facilitates the daily lives of people with disabilities by placing the technology in environmental elements at this point. It can function as an instrument that guides disabled people in the form of intelligent automation systems in environments such as homes, schools, markets and even in the usage process of their wheelchairs.
2.1.2 Intelligent Home Automation Systems
Houses, where a great part of life passes, are one of the most important environments that technology
is practiced. The primary task of the technology is to establish an interactive link between the user and
the living space. It needs cameras and sensor systems deployed in the house to make this connection.
Interactive devices such as smartphones can provide necessary automations such as heating, temperature adjustment and security at home.
Among the possible in-house applications of the technology according to the obstacle type are the possibility
to control home appliances and thermostat with a single touch from smartphones for visually impaired people;
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the ability to control devices, such as lights, door locks, security systems, that require access in difficult places
in house with minimal effort for people with physical disabilities; the ability to alert the hearing-impaired
people via their devices when a stranger enters their living area, and the ability to send warnings to caretakers
and / or relatives through systems that control the body rhythm or activities of people in need of nursing.
“Digital Life”, which is a group of products manufactured by AT & T with an eye to needs of elderly and
disabled people, provides a safer and more independent living environment by offering automation possibilities to its users.

Figure 5. AT&T Digital Life Products and Applications

The applications of Digital Life can be incorporated into the user’s life in various ways. For example, the
sensors placed on the foot of the bed create a notification when the person leaves the bed, the sensors
that placed on the fridge or covers of the medicine box can generate notifications by counting how many
times it has been used, the sensors that detect the accumulation of excess water in a sink or tub may
block water flow without the need of intervention of a person, and thus preventing a possible overflow.
2.1.3 Intel Connected Wheelchair Project
The “Connected Wheelchair” product, developed by Intel’s IoT department, is a unique example of product and user experience design. The progenitor of the idea is a 20 years old intern of Intel, Tim Balz, who
is a student at Rose-Hulman Institute of Technology (BBC.com, 2014). Using the user’s biometric and
physical data analysis from the wheelchair, the product basically offers a more accessible life opportunity for disabled users. The interface screen displays information about the condition and functions of
the wheelchair to the user. Additionally, the product has a function that measures vital functions of user,
such as blood and body temperature, heart rhythm, and alert their doctor or call emergency services in
dangerous situations.
With the phone application, designed by the same department, to make the product experience more
interactive and shared, users can be informed by giving access points on the map to each other and
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commenting on the the points without having to leave their home (TechTimes.com, 2015). In addition,
the department states that more applications can be designed by different people, because of its openbased structure.
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Figure 6. Intel Connected Wheelchair

2.2. Limitations of IoT Technology
Despite that IoT has numerous benefits and possibilities, there are some limitations that need to be overcome before becoming widespread and being used frequently.
• Accessibility: In order to make users with disabilities access the concept as simple as possible, the firms
that produce products or applications must take into consideration the accessibility, which is one of the
most important issues . Companies in IoT-related bussiness, such as manufactarers, network and application vendors that want to offer products for anyone, should better analyze and apply the concept of
accessibility for every step of the product development process. In this context, it is an important factor that products must conform to the principles of universal design.
• Network Access and Compliance: It’s previously mentioned that the objects in the concept of IoT
must be connected to the Internet and have an access to a network. Although usage of Internet in today's world is more widespread than ever, researches show that only 46% of the world's population use
Internet (InternetWorldStats.com, 2015). It can be inferred that people, who do not use Internet technology, have problems with accessing to IoT, such as compatibility issues arising from unawareness of
the concept or lack of financial means. However, the concept is developing, becoming widespreadand
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getting more accessible because of its own nature, and thus will allow more people to reach the technology in near future.
• Standardization: While the Internet of Things spreads rapidly and continues to develop, an important
question remains, which is, because of its layered structure collecting and processing information with
different techniques, how and through which common language those products and applications will
be connected to each other. (Atzori, Iera and Morabita, 2010) Multiple work groups are involved in creating a common language within the context of the Internet of Things. One of these, the IEEE Standards
Association (IEEESA), has 80 standards that are published and accepted, which also include Bluetooth
and wi-fi technologies. On international scale, many other standard development organizations are striving to develop IOT-based standards. For example, the standard edition of the Consumer Electronics Association's (CEA) ANSI/CEA-2045 contains extensive work to include energy-based equipments, such
as sensors, thermostats, appliances, energy management control units (Schneiderman, 2015). CEA has
also developed a standard for more efficient energy consumption. This diversity on work of standard
offers us a positive insight into the future for finding a common standard language.
• Privacy: By definition, the applications of the Internet of Things, gather informations of the people's
movements in their daily lives. For example, in a smart home automation system, applications at home
collect informations as to where the user is in the house during the day, how many times he/she opens
the closet, and which faucet he/she uses more. At this point, an application which collects so much individual information from private lives, raises the issue of personal privacy. At this stage of technology,
training of the user as to what kind of data are gathered from their daily lives, and what they can do
with these data, provides guidance to the user at certain points and make it possible for him/her to
make logical choices is an important step in the resolution of privacy problems.
• Security: Because a huge amount of data is collected and stored from the users of the technology, and
the reuse of these when the need arises, it has become a serious problem that how the security of these
collected and stored data will be ensured. Also, this subject is yet to be explored in the fields of ethics
and pychology in order to be understood by the corporations and the states.
3. CONCLUSIONS
IoT is a technology that has a great potential but it is still in infancy today and needs time to fulfill what it
promised. There are some steps that still need to be overcome in order that technology can actively take
role -especially for people with disabilities- in daily life. The concept must evolve at many points such as
standardization, compatibility, network access, protection of personal privacy, security and accessibility
of collected data. Besides these, the great convenience and innovations that IoT can offer to humanity
can not be denied. If the leading companies of the developing industry are aware of the universal design
criterias and the needs of people with disabilities, it seems reasonable that IoT is the herald of a more
independent, more mobile and more flexible life. It’s a a fact that today's technology, which plays an increasingly important role in people's business and education lives with portable and wearable technologies, will rapidly complete its own evolution and become more feasible. In addition, all of these developments will help us discover new horizons.
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S235’in Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Isıl ve Yapısal Analizi
Başar Yavuz[*]
Özet
Nokta direnç kaynağı, sahip olduğu avantajlarından dolayı endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Nokta
direnç kaynağını daha ekonomik hale getirebilmek için birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardaki amaç
bu yöntemin gelişmesini sağlamaktır. Çalışmalar en yüksek gerilim bölgesinin çekirdek civarında oluştuğunu
göstermiştir. Bu durum bu bölgenin kaynaklı bölge için en zayıf nokta olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmada nokta direnç kaynağı ile birleştirilen S235 çeliğinin durumu ısıl ve yapısal olarak analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kaynak, Nokta Direnç Kaynağı, Sonlu Elemanlar Analizi, Isıl Analiz, Yapısal Anali

Thermal and Structural Analysis of S235
Abstract
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Resistance spot welding (RSW) is a widely used method in industry due to its advantages. Many researches
are done in order to make RSW more economically. To reach this point, many researches have been done.
This analysis tries to help development of the resistance spot welding. The research shows that maximum
stress occurs around the nugget which means that these areas are the weakest part of the welding. In this
paper, thermal and structural analysis are done for S235 steel.
Keywords: Welding, Resistance Spot Welding, Finite Element Analysis, Thermal Analysis, Structural Analysis

1. GİRİŞ
Nokta direnç kaynağı imalat işlemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Sac metallerin birleştirilmesinde
kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem otomatize edilebilmesi, hızlı uygulanabilirliği ve düzgün son ürün
kalitesi gibi özellikleri sayesinde oldukça geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Nokta direnç kaynağı 4 basamaklı bir işlem adımlarına sahiptir. İlk olarak sac metaller bir araya getirilir, ikinci olarak elektrik akımı
uygulanır. Bu şekilde birleşme noktasında malzemelerin ergimesi için ısı üretilir. Akım uygulanması sırasında sac metallerin sıkıştırılması için belirli bir kuvvet uygulanır. Üçüncü aşamada kuvvet etkisi devam
ederken akım kesilir. Son olarak kuvvet kaldırılır ve birleştirilmiş parçalar makineden alınır.
Bir çok araştırmacı daha ekonomik ve daha kaliteli kaynak uygulaması yapmak için çalışmalara devam
etmektedir. Nokta direnç kaynağında en önemli nokta kaynak çekirdeğidir. Bu nedenle bu alanda yapılan çalışmalar bu konu hakkında oldukça çok bilgi oluşmasını sağlamıştır. Deneysel yöntemlerin kullanılması oldukça pahalı ve zor olmaktadır. Bu gerçek insanları 1,2 ve 3 boyutlu modellerle araştırmaya itmiştir.
[*] Makine Mühendisliği, Makine Mühendisliği Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, basaryavuzz@gmail.com
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Zhigang ve diğerleri (2006) sonlu elemanlar yöntemini kullanarak ısıl ve mekânik özellikleri araştırmışlardır. Moshayedi ve Sattari-Far (2012) östenitik paslanmaz çalikelerde çekirdek büyümesini nümerik ve
deneysel yöntemler kullanarak incelemişlerdir. Yine Moshayedi ve Sattari-Far (2014) kaynak süresinin ve
akımın artık gerilim üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Kaynak süresinin ve akımın artmasının artık gerilmeleri de arttırdığını gözlemişlerdir. Gould (1994) çekirdek oluşumu ve büyümesini incelemiştir. Bu çalışmasında deneysel çalışmaların yanında sonlu elemanlar analizini 1 boyutlu bir ısı transfer modeli oluşturmak amacıyla kullanmıştır. Radyal ısı transferinin çekirdek genişlemesini kısıtladığını ortaya çıkarmıştır.
Tsai ve Jammal (1989 ve 1992) Ansys paket programı ile nokta direnç kaynağının karakteristikleri konusunda çalışmalar yapmıştır. Feulwarch ve diğerleri (2004) ara yüzey kontak özelliklerini bulmak için bir
formül geliştirmişlerdir.
Florea ve diğerleri (2013) 6061-T6 kullanarak çalışmalar yapmışlardır. Kaynak parametrelerinin yorulma
dayanımını ve mikro yapıyı değiştirdiğini gözlemlemişlerdir. Loulou ve Bardon (2001) elektrot yüzeyi ve
metal arasında ki ısı transfer katsayısının belirlenmesi için yeni bir yöntem kullanmışlardır. Zou ve diğerleri (2009) elektrot yüzeyine yapılan kaplamanın kullanım ömrüne etkisini incelemişlerdir. Bu çalışmalarıyla, kaplanmış elektrot kullanıldığında daha düşük akım değerleri ile kaynak işlemi yapılabilmektedir.
Bu çalışmada uygulanan kuvvet kaynaklı oluşan deformasyonlar ve artık gerilmeler bulunmuştur. Isıl dağılımda incelenmiştir. Sıcaklığın ve kuvvetin etkisinin modellenebilmesi için Ansys paket programı kullanılmıştır.
2. SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ
Tüm mühendislik uygulamaları bir fiziksel sistemdir. Çoğu zaman bu sistem kolayca çözülemez. Bu sistemlerin çözülmesi için matematiksel modeller oluşturulmuştur. Ancak bu modellerin sahip olduğu çok
sayıdaki denklem ve formüller çözümü oldukça zorlaştırmaktadır. Bu modelleri kolaylaştırmak için sonlu
elemanlar yöntemi kullanılmaktadır. Burada sistem küçük parçalara bölünür. Her parça kendi başına çözülür. Daha sonra tüm parçalar birbirine bağlanır ve tüm sistem için çözüm yapılmış olur.
Bu çalışmada ısıl ve yapısal analizler yapılmıştır. Isıl analiz için aşağıdaki eşitlik kullanılmıştır;

(1)
Bu eşitlikte; R ısı akış miktarını, T sıcaklığı, Q üretilen ısıyı, ρ yoğunluğu, C öz ısıyı ve t ise zamanı temsil
etmektedir.

(2.1)		

(2.2)

(2.3)

kx ,ky ve kz üç doğrultudaki ısıl iletkenliği tanımlamaktadır. Eğer (2.1), (2.2), (2.3) ü (1) denklemine yerleştirirse aşağıdaki eşitliği elde etmiş oluruz.
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(3)
Bu eşitlik ısıl iletkenlik için diferansiyel denklemdir. Eğer başlangıç koşulları aşağıdaki gibiyse;
(4)
Ve sınır koşulları da;



(5)

5. denklemde, N kosinüsü, hc konveksiyon ısı transfer katsayısını, hr radyasyon ısı transfer katsayısını, qs ısı
akışını, T∞ dış ortam sıcaklığını, Tr ise radyasyon ısı üretim alanının sıcaklığını tanımlamaktadır.
Sıcaklığa bağlı malzeme sabiti g;

(6)
Son eşitlik aşağıdaki şeklini alır.
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(7)
Yapısal analiz için ise aşağıdaki eşitlikler kullanılmıştır.
	

(8)



(9)

Bu denklemde σij gerilimi, bi kütle kuvvetini tanımlamaktadır.
Isıl elasto-plastik malzeme modeli Von-Mises elastisite kriterine göre çalışmaktadır.
(10)
(11)

Bu eşitliklerde De elastik rijitlik matrisini, Dp plastik rijitlik matrisini, Cth ısıl rijitlik matrisini, dσ gerilme artışını, dε uzama artışını, dT ise sıcaklık değişimini tanımlamaktadır.
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3. MODELİN ANALİZİ
Bu çalışmada Ansys sonlu elemanlar paket programı ısıl ve yapısal analizlerin yapılması için kullanılmıştır. Model yaklaşık olarak 150000 düğüm noktası ve 28000 elemana bölünmüştür.

Şekil 1: Sonlu elemanlar modeli

Model 2 sac parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar kaynakla birleştirilmiş ve 100x1x100 (mm) ölçülerindedir. Çevre sıcaklığı 22 °C olarak tanımlanmış, modelin 2 yüzeyi de referans yüzeyler olarak seçilmiştir. Analiz de sac malzemesi olarak S235 çelik malzeme kullanılmıştır. Malzeme özellikleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Tablo 1: S235 Malzeme özellikleri
Yoğunluk (kg/m )
Poisson Oranı
Elastiklik Modülü (GPa)
Akma Mukavemeti (MPa)
Çekme Mukavemeti (MPa)
Isıl iletkenlik katsayısı (W/mK)
Öz Isı (J/kgK)
3

S235
7700
0.3
200
1034
1158
42.7
477

Isıl analiz için malzemenin 0.3 saniyede ergime sıcaklığına ulaştığı ve bu saniyede çekirdek oluşumunun
gerçekleştiği kabul edilmiştir. Bu saniyeden sonra sac metal soğumaya başlamıştır ve ısıl dağılım gözlenmiştir. Isıl ve yapısal analizlerde elektrot baskı kuvveti olarak 5000 N kuvvet iki sac parçaya da uygulanmıştır. S235 çelik için malzeme de 0.3 saniyede 1500 °C ulaşılmıştır. 0.5 saniyede 847 °C olarak ölçülen en
yüksek sıcaklık 5. saniyede 112 °C ve son olarak 10. saniyede 65 °C olarak ölçülmüştür.
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Şekil 2: S235’in 0.5, 5 ve 10. saniyelerdeki ısıl dağılımı

En yüksek deformasyon değeri 0.003 mm olarak kaynak çekirdeğinin etrafında ki bölgede gözlenmiştir.
En yüksek gerilim değeri anlık olarak 1153 MPa olarak ölçülse de 1 saniye sonunda 500 Mpa olarak ölçülmüştür.
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Şekil 3: S235 için en yüksek gerilim ve deformasyon

4. SONUÇ
Bu çalışmada S235 çelik sac için ısıl dağılım, uygulanan kuvvet kaynaklı deformasyonla birlikte en yüksek
gerilim değerleri bulunmuştur. Bu analizler için sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak bir model oluşturulmuştur. Sınır koşullarının ve malzeme özelliklerini eklenmesi ile analiz işlemi yapılmıştır. Sınır koşullarını değiştirilmesi ile farklı koşullar için bu analiz işlemi gerçekleştirilebilir.
1.saniyenin sonunda kadar soğuma işlem yavaş bir seyirde ilerlerken daha sonra çok daha hızlı bir soğuma gerçekleşmiştir. Uygulanan kuvvet nedeniyle kaynak çekirdeği etrafında deformasyon oluşmuştur. En yüksek gerilme değerleri anlık olarak yüksek değerlerde gözüksede daha sonra düşüş göstermiştir. En yüksek gerilme değeri çekirdek çevresinde ve elektrotun baskı yaptığı ara yüzeyde görülmektedir.
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C
D = lim
r →0

log C (r )
(1-example of formulas)
log r
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