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Odamız Enerji Çalışma Grubu tara-
fından hazırlanan ve Mayıs ayında 
üyelerimiz ve tüm ülke kamuoyu ile 
paylaşılan Türkiye’nin Enerji Görü-
nümü 2020 isimli Oda Raporunda, 
toplum yararını dikkat almayan, ka-
musal planlamayı, denetimi, üretimi 
reddeden ve işlevsizleştiren, kamu 
kaynaklarını özel şirketlere aktarma-
ya ve belirli sermaye gruplarının çı-
karlarının azamileştirmeye yönelen 
enerji politika, karar ve uygulamaları 
kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde de-
ğerlendirilmişti.

Enerji yönetimi ve bütün iktidar çev-
relerinin çabası, toplumda yapay bir 
umut algısı yaratmak, derinleşen 
siyasal, ekonomik, toplumsal krizi 
unutturmak ve yandaşlarını tahkim 
edip biraz zaman kazanmaktır. Oysa, 
Odamız Enerji Çalışma Grubu tara-
fından hazırlanan bu raporda yapıl-
maya çalışıldığı gibi, büyük resme 
iyi bakarsak, enerjide gölgelenmeye 
çalışılan sorunları net bir şekilde gö-
rebiliriz.

Bu çalışmada her biri bağımsız baş-
lıklar altında;

- Enerji sektöründe ne durum-
da olduğumuz; dışa bağımlılık, 
elektrik üretiminin kurulu gücü, 
fiili üretimi, arz fazlası eksenlerin-
de incelenmekte;

- Elektrik ve doğal gazdaki fiyat ar-
tışları anlatılmakta;

- Elektrik fiyatlarındaki artışların 
asıl nedenleri olan, özel elektrik 
şirketleri lehine tarifelerde yapı-
lan düzenlemeler ile bu şirketlere 
yapılan piyasa fiyatlarının üzerin-
de ödemeler incelenmekte;

- Linyit yakan santralların çevreyi 
kirletmelerine nasıl göz yumul-
duğu irdelenmekte;

- Karadeniz’in bağrına sokulan han-
çer olan küçük HES’lere değinil-
mekte,

- Karadeniz doğal gaz keşfine dair 
kapsamlı bir değerlendirme 
yapılmakta, kaynağın değer-
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lendirilmesinde yerli sanayi ve 
mühendislik potansiyelinden ya-
rarlanma imkânları ele alınmak-
ta;

- Ülkeyi siyasi ve iktisadi yönlerden 
boyunduruk altına sokan NGS 
projeleri ve hayali Sinop NGS’nin 
aslen geçersiz kabullerle hazırla-
nıp “ÇED Olumlu” kararına esas 
alınan ÇED Raporu tartışılmakta-
dır.

Ülke, toplum ve kamu çıkarları doğ-
rultusunda Demokratik Enerji Prog-
ramı önerilerini içeren bu çalışmayı, 
her bir bölümünün ve bütününün, 
konuyla ilgili tüm kesimler için de-
ğerli bir bilgi kaynağı olacağı düşün-
cesi ve kamu kurumu niteliğinde bir 
meslek kuruluşu olarak kamuyu ilgi-
lendiren teknik konularda anayasal 
ve yasal işlevi gereğince kamuoyunu 
bilgilendirme sorumluluğu ile, Oda-
mız üyelerinin, TMMOB üyelerinin, 
basının, kamuoyunun ve tüm halkı-
mızın bilgilerine sunuyoruz.
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*  Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

Kasım ayına ilişkin eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Ayrıca, programın güncel hali 
https://www.mmo.org.tr/egitimler adresinden de takip edilebilir.
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Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Mühendis ve Makina-Güncel dergimizin 2020 yılı Kasım sayısının konusu “Matematiksel 
Modelleme Yöntemi İle Tasarım ve Sanal İmalat “ olarak belirlenmiştir. Tema konusu kap-
samında hazırlanmış beş yazıyla birlikte Kitap Tanıtımı, Birlik’ten, Sanayi Analizleri, Basın 
Açıklaması, Eğitimlerimiz bölümlerine yer verilmiştir.

Matematiksel Modelleme Yöntemi ile Tasarım ve Sanal İmalat bölümünde yer alan 
yazılarımızın ilki, Hakan Balaban ve Ufuk Penekli tarafından hazırlanan “Sonlu Elemanlar 
Yöntemlerinin Tasarım Süreçlerine Yararlı Etkileri” başlıklı yazıdır. Yazıda, sonlu ele-
manlar yöntemi analiz tipleri ve farklı fizik dallarında hesaplama yöntemleri anlatılmıştır.

Sinan Soğancı tarafından hazırlanan “Küçük Boşluklardave Dar Kanallarda Akışlar ve 
Sızıntı Simülasyonları” başlıklı ikinci yazımızda, HAD simülasyon süreçleri, kullanılan tek-
nolojilerden bahsedilmiştir.

Matematiksel Modelleme Yöntemi İle Tasarım ve Sanal İmalat konulu sayımızın üçüncü 
yazısı Erdal Çetkin tarafından hazırlanan “Elektrikli Araçların Yükselişi ve Batarya Isıl Yö-
netim Sistemi” ‘dir. Bu yazıda, çevresel faktörlerin etkisiyle kullanımı yaygınlaşan elektrikli 
araçların yeni nesil batarya paketlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar anlatılmaktadır.

Ali Ata Adam, Nilay Sezer Uzol, Sercan Ertem, Erdem Ayan tarafından hazırlanan “Farklı Ka-
nat/Gövde Konfigürasyonlarının Panel Metodu ile Aerodinamik İncelenmesi” başlıklı 
dördüncü çalışmada, farklı kanat/ gövde konfigürasyonları için aerodinamik performans 
analizlerin panel metodu ile incelenmesi anlatılmaktadır.

Matematiksel Modelleme Yöntemi ile Tasarım ve Sanal İmalat Bölümü'nde yer alan yazıla-
rımızın beşincisi,  Eren Onan, Ece Nur Binbir, Fatih Küçük, Fatih Karpat tarafından hazırlanan 
“Hibrit Dişli Çarkların Farklı Ortam Sıcaklıklarında Analizi” başlıklı yazıdır. Yazıda, hib-
rit dişlilerin yüksek sıcaklıklarda uzun süreli kullanıma uygunluğu analizler ile anlatılmıştır.

Kitap Tanıtımı bölümünde Odamız Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Türkiye 
Enerjide Nereye Gidiyor?”adlı oda raporuna yer verilmiştir.

Basın Açıklaması bölümünde, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yunus Yener’in “ 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Yoksulluğu, Adaletsizliği, Sanayisiz-
leşmeyi Körükleyen Bir Bütçedir” ve LPG’li Araçların Denetimi Kamusal Bir Sorumluluktur” 
başlıklı açıklamalara yer verilmiştir. 

Birlik’ten bölümünde, TMMOB 45. Dönem Kadın Çalışma Grubu’nun 25 Kasım Kadına Yö-
nelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında yapmış olduğu açıklamaya yer verilmiştir.

Ayrıca bu sayımızda; Sanayi Analizleri Bölümünde, Mustafa Sönmez tarafından hazırla-
nan “Yeniden, Döviz- Faiz Sıkışması, Yeniden Küçülme (64)” başlıklı yazı ile mühendislerimi-
ze yönelik Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen eğitimlerin takvimine yer verilmiştir.

Dergimize www.mmo.org.tr adresi yayınlar bölümünden ulaşabilir;  yazı, yeni ürün tanı-
tımları, reklam ve görüşleriniz ile destek olabilirsiniz. Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere 
iyi okumalar diliyoruz.

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
 Yönetim Kurulu
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2021 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ 
YOKSULLUĞU, ADALETSİZLİĞİ, 

SANAYİSİZLEŞMEYİ KÖRÜKLEYEN BİR BÜTÇEDİR

2021Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 
Yoksulluğu, Adaletsizliği, 
Sanayisizleşmeyi Körükleyen Bir 
Bütçedir

2021 Yılı Merkezi Yönetim Büt-
çe Kanun Teklifinin TBMM’ye 
sunulmasının ardından önce 

Kasım ayının başında Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nda, hemen ardından da 
Genel Kurul'da görüşülmeye başla-
nacağı kamuoyuna duyuruldu.

Öncelikle yaklaşık 800 yıllık demok-
rasi mücadelesinin adım adım elde 
ettiği kazanımların ürünü olan Büt-
çe Hakkı, 18 yıldır olduğu gibi bu yıl 
da halkın ellerinden alınmış, “mali 
saydamlık” ve “hesap verebilirlik” 
ilkeleri yok sayılmıştır. Anayasa uya-
rınca bütçe teklifinin Cumhurbaş-

kanı tarafından mali yılbaşından en 
az 75 gün önce yani 17 Ekim 2020 
tarihinde TBMM’ye sunulması gere-
kirken gecikmeli olarak sunulmuş, 
meclisin 75 günlük tartışma süresi-
nin bir kısmı gasp edilmiştir.

Ülkemiz 18 yıldır uygulanan rant 
odaklı, dışa bağımlılığı pekiştiren, 
sanayisiz ve istihdamsız ekonomi 
politikalarının bir sonucu olarak ve 
bugün pandemi koşullarının da ek-
lendiği derin bir ekonomik krizin 
içinden geçmektedir. Pandemi süre-
sinde geniş tanımlı işsiz sayısı (Tem-
muz ayı itibarıyla) 10 milyon 371 

bine yükselmiş, esnaf iş yapamaz 
çiftçi üretmez hale gelmiştir. Halk 
yoksulluk ve sefalete itilmiş, temel 
gıda ve barınma ihtiyaçlarını kar-
şılayamaz haldedir. Ne var ki ülke-
mizin yaşadığı bu acı ekonomik ve 
toplumsal sorunlar 2021 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nde 
yer almamakta, bilakis ekonomik ve 
toplumsal adaletsizlikler daha da ar-
tıracak düzenlemeleri içermektedir.

Tıpkı diğer bütçelerde olduğu gibi 
iktidar, 2021 yılı bütçesi ile gelirlerin 
toplumun farklı kesimlerinden nasıl 
toplanacağına ve kimin payına ne 



 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  KASIM 2020  www.mmo.org.tr

8 BASIN AÇIKLAMASI

kadar düştüğüne tek başına karar 
vermekte, emekçilerin ve geniş halk 
kesimlerinin taleplerine kulak tıka-
yarak toplumsal ihtiyaçlarını karşı-
lamak bir yana çığ gibi büyümesine 
neden olmaktadır.

Bu bütçede iktidar kendi siyasal gü-
cünü pekiştirecek alanlara kaynak 
aktarırken en ağır ve adaletsiz ver-
gi düzeniyle bu kaynak aktarımının 
bedelini emekçi sınıflara ödetmek-
tedir.

2021 bütçesinde, bir yıl öncesine 
göre yüzde 11’lik bir artış ile harca-
malar toplamının 1,3 trilyon lira ol-
ması öngörülüyor. Bu harcamaların 
yüzde 14’ü ise faiz harcamalarına 
ayrılıyor. Faiz harcamalarına ayrılan 
tutar önceki yıla göre yüzde 31 ar-
tarken, Cumhurbaşkanlığı için ay-
rılan ödenekteki artış da yüzde 28’i 
buluyor. Bunun yanı sıra 2020 yılın-
da 2019’a göre tutarı iki katına çıka-
rılan iktidarın “Kamu Özel İşbirliği” 
adı altında yürüttüğü rant projele-
rine bu yıl ne kadar kaynak ayrıldığı 
gizli tutulmakta, kamuoyu ile payla-
şılmamaktadır.

Üretimde gelir yaratacak faaliyetler, 
üretici güçler de 2021 bütçesinde 
yer almamaktadır. Yıllardır uygula-
nan istihdamsız, üretimsiz ekono-
mi politikalarına uyumlu bir bütçe 
yine karşımızdadır. Sadece son bir 
yılda yok olan 1,2 milyon iş ve istih-
dam alanı, ülkemizdeki istihdam ve 
toplumsal refahı artırmaya dönük 
acil üretim odaklı politika ihtiyacını 
ortaya koymaktadır. Sanayiye faiz 
ödemelerinin sadece onda biri ka-
dar ayrılan 2021 bütçesinde, sanayi-
leşmenin önemli bir unsuru olan ve 
ciddi sorunlarıyla birlikte gelişime 

ihtiyaç duyan organize sanayi böl-
gelerine (OSB) ve küçük sanayi si-
telerine (KSS) bütçenin binde birine 
denk gelen 1,1 milyar lira tutarında 
bir ödenek ayrılmıştır.

Ulaşım politikalarındaki çarpıklık 
da 2021 bütçesi ile devam ettiril-
mektedir. İktidar, ulaşımda karayolu 
taşımacılığını önceliğine alan, bu 
alandaki müteahhitlere ayrıcalıklar 
sunan bir politika izlemektedir. Oysa 
bu politikalar, verimsiz yol kullanımı, 
yüksek yatırım maliyetleri, enerji ve 
arazi kayıpları, gürültü, çevre tahri-
batı gibi kaosların oluşmasına ne-
den olmuştur. Ulaşım kapasitesini 
toplum yararına politikalar ile yön-
lendirip gerekli yatırımları yapmak; 
karayolu, havayolu, denizyolu, de-
miryolu ile entegre bir toplu taşı-
macılık anlayışı kamunun görevidir. 
Ne var ki 2021 bütçesi yine karayolu 
ulaşımına öncelik vermiş, karayolları 
ödeneklerinde yüzde 84 artış ön-
görmüştür.

Diğer yandan üretimin ve yük-
sek katma değerin yaratılmasında 
önemli rol oynayan Ar-Ge faaliyetle-
rine ayrılan ödeneğin yüksekliğine 
ilişkin iktidar vurgusu gerçeği yan-
sıtmamaktadır. Ülkemizde gayri safi 
yurt içi hasılanın sadece yüzde 1’ini 
oluşturan Ar-Ge harcamalarının bü-
yük bölümü savunma ve teknoloji 
şirketlerinin elinde toplanmakta, bi-
limsel niteliği yüksek, katma değeri 
ve sanayideki teknoloji düzeyini 
artıracak faaliyetlere yansımamak-
tadır.

Üretime, ekonomik bunalımın halka 
dayattığı yoksulluğa hiçbir çözüm 
getirmeyen bunun yerine sermaye-
yi kayıran, AKP rejiminin piyasacı ve 

dinci-mezhepçi yönelimlerine uy-
gun olarak hazırlanan bütçenin ağır 
yükü yine halkın omuzlarına yük-
lenmektedir. 2021 yılında halktan 
toplanacak vergi geliri yüzde 16,4 
artırılarak 1 trilyon 58 milyar Türk 
Lirası olarak belirlenmekte ve vergi 
gelirlerinin yüzde 77’ine denk gelen 
dolaylı vergiler kanalı ile halkın ihti-
yaçları için kullanılmayan bütçe har-
camalarının faturası işçiye, emekçi-
ye, işsize, emekliye çıkarılmaktadır.

Bilindiği gibi bütçeye temel olan 
belge Orta Vadeli Program(OVP)/
Yeni Ekonomik Program(YEP) daha 
şimdiden kadük kalmıştır. Gerçekte 
OVP/YEP ve bütçenin geniş bir top-
lumsal katılıma dayanan, ekonomi-
nin gerçeklerini göz önüne alarak 
toplumsal ihtiyaçlara yönelik bir 
anlayışıyla hazırlanması gerekmek-
tedir. Ne var ki OVP’deki 2020-2023 
tahminlerinin çöktüğü, gerçekçi bir 
yol haritasının bulunmadığı görül-
mektedir. Dolayısıyla OVP’de olduğu 
gibi bütçede de işçinin, emekçinin, 
emeklinin ve işsizlerin adı yoktur.

Ülkemizin içinden geçmekte oldu-
ğu ekonomik bunalım karşısında 
2021 bütçesi yaraya merhem değil 
tuz basma niteliğindedir. Yoksulla-
şan, işsizleşen, temel ihtiyaçlarını 
bile karşılayamayan halka kendisine 
hizmet olarak dönmeyecek harca-
malar için daha fazla fatura yüklen-
mektedir. Bu anlayışın terk edilmesi, 
bütçelerin toplumun ihtiyaçlarını 
gözeten katılımcı, adil ve kamucu 
bir anlayış ile hazırlanması gerek-
mektedir.  

  Yunus Yener
 TMMOB 
 Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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LPG’Lİ ARAÇLARIN DENETİMİ KAMUSAL BİR 
SORUMLULUKTUR

Oda Yönetim Kurulu 

Başkanı Yunus Yener, 

LPG'li araçların kapalı 

otoparklara girişi ile ilgili 

olarak bir basın açıklaması 

yaparak uyarılarda 

bulundu.

04.11.2020 tarih ve 31294 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Binaların Yangından Korun-

ması Hakkında Yönetmelikte Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 
ile ilgili yönetmeliğin 60. maddesi 
değiştirilerek, Sıvılaştırılmış Petrol 
Gaz (LPG) yakıtlı araçların belirli şart-
larda kapalı otoparklara park etmele-
ri serbest bırakılmıştır. Yönetmelikte 
otoparklara park yapılmasıyla ilgi-
li şartları içeren düzenlemeler yapı-
lırken, araçların dönüşüm,  tadilat, 

kontrol ve takip edilebilirlikleri ile 
halkın can ve mal güvenliğini teh-
likeye atan ve denetimsizliğe yol 
açan ilgili diğer mevzuatta her-
hangi bir değişiklik yapılmamıştır. 
Otoparklara ilişkin düzenleme bu 
haliyle olumlu ama diğer mevzuat 
bu şekilde kaldığı sürece eksiktir ve 
bu haliyle uygulanması can ve mal 
güvenliği riskinin devamı anlamına 
gelmektedir.

TÜİK’in 2019 yılı Ocak ayı motorlu 
kara taşıtları istatistiklerine göre ül-

kemizde trafiğe kayıtlı 12 milyon 437 
bin 250 adet otomobilin yüzde 37,8 
oranında 4 milyon 703 bin 163 LPG’li 
araç bulunmaktadır. Kısaca LPG’li 
araçlar yaygın olarak kullanılmakta-
dır. Bu açıdan Türkiye’yi İtalya, Po-
lonya, Güney Kore, Avustralya takip 
etmektedir. Söz konusu ülkelerde 
LPG’li araçların otoparklara alınması 
ile ilgi anlayış ve mevzuat farklılıkar 
taşımakla birlikte en önemli husus, 
LPG yakıtlı araçların Birleşmiş Millet-
ler Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun 

LPG’li Araçların Kontrol ve Denetimini Yok Ederek Piyasayı Kuralsızlaştıran Düzenlemeler 
İptal Edilerek Kamu/Toplum Yararını Gözeten Düzenlemeler Yapılmalıdır
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(BM/AEK) 1958 Cenevre Antlaşması 
çerçevesinde yayımladığı ECE R-67 
Regülasyonu’nda; “I. yanma sis-
temlerinde sıvılaştırılmış petrol 
gazı kullanan motorlu taşıtların 
özel donanımının onayı, ıı. yanma 
sistemlerinde sıvılaştırılmış petrol 
gazı kullanmak için özel donanım 
takılı bir taşıtın bu tür donanımın 
yerleştirilmesi konusunda onayı 
ile ilgili hükümler”e uygun standart 
gereklerine sahip olunması, birinci 
koşul olarak yer almaktadır.

ECE R-67 Regülasyonu ve ECE R 115 
Regülasyonu; araçların kapalı oto-
parklarda yangın sırasında sıcaklık 
artışında ani gaz boşaltımlarını en-
gelleyen ve  elzem olan LPG tankının 
yüzde 80 seviyenin üzerinde dol-
durulmasını otomatik olarak engel-
leyen sistem de dahil olmak üzere 
araçların 100 noktadan kontrolleri-
nin yapılarak periyodik olarak denet-
lenmesi ve LPG tanklarının kayıtları 
tutularak 10 yılda bir mecburi olarak 
değişmesi ve kullanılmış veya uygun 
olmayan tankların kullanımının önü-
ne geçmesini şart koşmaktadır.

Ancak Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın 2017 yılında yaptığı 
bir mevzuat değişikliği (24.07.2017 
tarih ve 30106 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve 
Montajı Hakkında Yönetmelikte De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) 
ile LPG’li araçların gaz sızdırmazlık 
kontrolü ve araçların LPG yakıtı ile 
kullanımına yönelik dönüşüm ya-
pacak firmaların inisiyatifine bı-
rakılmıştır. Firmalar bu dönüşüme 
dair son işlem olan montaj tespit 
raporunu düzenleyebilmektedirler. 
Bu düzenleme ile dönüşüm ve de-
netim tamamen araçların tadilatı-
nı yapan ya da araç yakıt sistemini 
değiştiren firmaların inisiyatifine 

(beyanına!) bırakılmıştır. Böylece 
kontrol ve denetimin olmadığı bir 
piyasa oluşumuna yol açılmış; LPG’li 
araçların Odamız başta olmak üze-
re bağımsız kurum ve kuruluşlarca 
yapılan gaz sızdırmazlık kontrolü 
tamamen iptal edilmiş, o günden 
beri bu araçlar denetimsiz bırakıl-
mış, halkın mal ve can güvenliği 
yok sayılmıştır. Dönüşüm yapan 
araçlar doğrudan araç muayene 
istasyonlarına giderek sadece gaz 
kaçağı kontrolleri yapılarak trafiğe 
çıkmakta ve bu araçların ECE R-67 ve 
ECE R 115 Regülasyonlarının gerek-
lerine sahip olup olmadığı kontrol 
edilememektedir.

Oysa halkın can ve mal güvenliği ve 
kamu düzeni açısından yapılması 
gerekenler açıktır:

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı üze-
rine düşen görevi yerine getire-
rek, önceki dönemlerde olduğu 
gibi LPG’li araçların Sızdırmazlık 
Kontrollerinin akredite kurum ve 
kuruluşlarca yapılmasını yeniden 
sağlamalıdır.

• Araçlarda yapılacak dönüşüm ve 
tadilat muhakkak Makina Mühen-
disleri Odası tarafından belgelen-
dirilen Mühendislerin tasarladığı 
projeye uygun ve takip edilebilir 
olmalıdır.

• “LPG Sızdırmazlık”, Taşıt Muaye-
nelerinde “hafif kusur” olmaktan 
çıkarılmalıdır. Etkin bir gaz sızdır-
mazlık kontrolü yapılması ve pe-
riyodunun en az 1 yıl olması sağ-
lanmalıdır. Denetimin kamusal bir 
sorumluluk olduğu unutulmadan 
bu araçların kontrolüne ilişkin 
usul ve esaslar yeniden düzenlen-
melidir.

• Otoparkların uygunluğu ve ilgili 
ekipmanların periyodik kontrolü 
kamusal bir anlayışla kamu eliyle 

ya da kamu kurumu niteliğinde 
yetkili kuruluşlar eliyle yapılmalıdır.

• Ayrıca LPG’li araçların dönüşüm 
ve sızdırmazlık açısından uygun-
luğu izlenebilir olmalı, uygunluk 
izlenebilirliği ile periyodik bakım-
larının yapılmasını sağlayabilecek 
bir “LPG’li Araç Takip Sistemi” ku-
rulmalıdır. Bu sistem uygun olan 
araçların uygun mekanlara girme-
sini kontrol edebilmeli ve sağla-
malıdır.

• LPG tanklarının ve dönüşüm sis-
temlerinin seviyesinin ECE 67.01 
teknik düzenlemesine uygun hale 
getirilmesi ve mevcut LPG’li araç-
ların kontrolü sağlanmalıdır.

• Yetkili ve görevli kılınan kurum ve 
kuruluşların yapacağı düzenleme-
lerde halkın can ve mal güvenliği 
mutlaka göz önünde bulundurul-
malıdır.

• Bu koşullar sağlanmadıkça ve 
otoparklarda gerekli teknik dü-
zenlemeler yapılmadıkça LPG’li 
araçların kapalı otoparklara alın-
masına yönelik Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın çıkardığı yönetme-
liğin uygulanmasından vazgeçil-
melidir.

Denetim kamusal bir sorumluluktur, 
bir görevdir. Gündelik siyasetin bir 
aracı olamaz ve piyasanın insafına 
bırakılamaz. Bu anlayışla Odamızın 
1998 yılından itibaren LPG/CNG’li 
araçların denetimine yönelik olarak 
yürüttüğü faaliyetlerde edindiği biri-
kim ve teknik donanım ile konunun 
çözümünde kamu kurumlarına her 
düzeyde yardımcı olmaya, görev al-
maya hazır olduğunu kamuoyuna 
duyururuz.  

  Yunus Yener
 TMMOB 
 Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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İŞ, AŞ, ŞİDDETSİZ DÜNYA İSTİYORUZ!

TMMOB Kadın Çalışma Grubu, 
25 Kasım Kadına Yönelik Şid-
dete Karşı Uluslararası Müca-

dele Günü nedeniyle basın açıkla-
ması yaptı.

İŞ, AŞ, ŞİDDETSİZ DÜNYA İSTİYO-
RUZ 

Mirabal Kardeşler olarak bilinen Pat-
ria, Minevra ve Maria Teres Dominik 
Cumhuriyeti’nde otuz yıl süren dik-
tatörlüğe karşı canları pahasına mü-
cadele veren üç kız kardeş, nam-ı 
diğer KELEBEKLER…

Onların anısına her yıl 25 Kasım’da 
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Müca-
dele ve Uluslararası Dayanışma Gü-
nümüzü hatırlatıyoruz.

Biz TMMOB üyesi kadınlar, Mirabal 

Kardeşleri ve tarih boyunca emeği-
ne, özgürlüğüne, bedenine, kimli-
ğine, yaşamına sahip çıkmak adına 
verdikleri mücadelede yaşamını 
yitiren ve mücadeleye devam eden 
tüm kadınları saygıyla selamlıyor; 
her türlü şiddete karşı kadın müca-
delesi ve dayanışmasını yükseltece-
ğimizi haykırıyoruz.

Siyasal iktidar hayatın her alanında 
olduğu gibi, salgın sürecini de siyasi 
ve ekonomik kaygılara öncelik ve-
rerek yürütmektedir. Bu zorlu şart-
larda canları pahasına çalışan başta 
sağlık emekçilerimiz  kadınlarımız, 
çocuklarımız  olmak üzere tüm ülke 
halkı bu iradesizliğin  kefaretini öde-
mektedir.

Demokratik yollarla seçilmişlerin, 
gazetecilerin, hukukçuların, sanat-
çıların, mimarların, mühendislerin, 
doktorların, öğretim elemanlarının, 
hakkını arayan işçinin, toprağına sa-
hip çıkan köylünün, yani her alanda 
mesleğini etik ilkeler doğrultusunda 
yapmaya çalışan tüm bireylerin hu-
kuk dışı gerekçelerle yargılandığı, 
tutuklandığı, KHK’lar ile tüm hakları-
nın ellerinden alındığı, insan hakları-
nın ihlal edildiği hatta yok sayıldığı, 
cinsiyetçiliğin iktidar mekanizmala-
rıyla yeniden üretildiği, yolsuzluğun 
yönetsel araç haline getirildiği gün-
lerden geçmekteyiz.    

Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı 
biz TMMOB’li kadınlar;  
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Kadına yönelik şiddetin ekonomik 
krizler, çatışmalar veya salgın hasta-
lık gibi dönemlerde her zaman artış 
gösterdiğini biliyoruz.

2020 yılının ilk aylarından itibaren 
hızla yayılan COVİD 19 pandemi-
sinde de tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de bir çok kadın destek 
hizmetlerden mahrum bırakılırken, 
kendilerine şiddet gösteren erkek-
lerle kilit altında yaşamak zorunda 
bırakıldı. Pandemi ile çalışma ha-
yatında cinsiyet eşitsizliği daha da 
derinleşti,   yaşanılan ekonomik kriz 
kadınların yaşam dengesini olum-
suz etkileri her geçen gün artmak-
tadır. Pandemi dönemini hala yaşa-
dığımız bugünlerde kadınların işten 
çıkarılma oranı  artmıştır. DİSK’in 
Eylül 2020 raporuna göre kadın iş-
gücü %12, istihdamı %10.5 azaldı. 
İşsizlik oranı %39.4 iken, kadınlarda 
%45.3’tür. Kadına yönelik şiddetin 
arttığı bu dönemde, Kadın Cinayet-
lerini Durduracağız Platformu’nun 
verilerine göre 2020 yılının ilk dokuz 
ayında 152’si şüpheli olmak üzere  
269 kadın öldürüldü.

Varlığını ancak ve ancak koşulsuz 
biat eden bir toplum yaratarak de-
vam ettirebileceğinin bilincinde 
olan iktidar pandemiyi de bahane 
ederek, siyasal islamın temel felse-
fesi olan , kadının kontrol altında 
tutulması, toplumsal yaşamdan 
uzaklaştırılması, itaat ve hiyerarşik 
bir ilişki düzeni içinde sınırlandırıl-
ması yönündeki hamlelerine her 
geçen gün bir yenisini eklemekte-
dir. Laiklik karşıtı siyasal iktidar, eği-
tim, çalışma yaşamı, istihdam gibi 

toplumsal yaşamın tüm alanlarında  
gerici politikalarını biz kadınlar üze-
rinden yürütmektedir. Kadınların 
zorlu mücadelelerle elde ettiği pek 
çok kazanım iktidarın kimi açık, kimi 
kapalı müdahaleleriyle ellerinden 
alınmaya çalışılmaktadır. Bireyleri 
dışlayıp, aileyi ve ataerkil yapıyı ön 
plana çıkaran sistematik uygulama-
lar,  giderek kronikleşen krizin yarat-
tığı çaresizlik duygusu ile birleşince 
toplumun en güçsüz kesimlerine, 
kadınlara, çocuklara, LGBTİ bireylere 
ve hayvanlara yönelik her türlü bas-
kı, dayak, taciz, tecavüz, cinayet gibi 
biçimlerde ortaya çıkan ve ivmele-
nerek artan bir şiddet yaşanmakta-
dır. 

6284 sayılı Kadını Koruma Kanunun 
etkin bir biçimde uygulanması ve 
İstanbul Sözleşmesi’nin şartlarının 
yerine getirilmesi ile kadına şidde-
tin ve kadın cinayetlerinin durduru-
lacağını her alanda dile getiren ve 
mücadele eden kadınlar, hükümet 
yetkilileri ve yandaşları tarafından 
da hedef gösterilmektedir. 

İktidarın Türkiye’nin de  çalışmala-
rına dahil olduğu ve 2011 yılında 
imzaladığı Kadınlara Yönelik Şiddet 
ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve 
Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa 
Konseyi Sözleşmesi ya da bilinen 
adıyla İstanbul Sözleşmesi’nden çe-
kilmek üzere  yaptığı açıklamalar ve 
sözleşmenin iptali üzerine yapılan 
tartışmalar kadına yönelik şiddetin 
artmasına zemin oluşturmuştur. Ya-
pılan gerici açıklamalar işyerlerinde 
yaşanan cinsel taciz, mobbing, eko-
nomik, psikolojik şiddet, flört şid-

deti, kadına yönelik taciz, tecavüzü 
sıradanlaştırarak, yaygınlaşmasına 
neden olmaktadır. 

Biz TMMOB’li kadınlar

İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıkan-
ların aynı zamanda evlilik yaşını 
küçültme eğiliminde olan, tecavüz 
konusunda eril çözümleri öne süren 
çevreler ve kişiler olduğunu biliyo-
ruz.

İstanbul Sözleşmesi’nin özel alanda-
ki şiddetin yanı sıra kamusal alanda-
ki şiddeti de önlediğini biliyoruz.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR 
biliyoruz.

Biz kadınlar salgını fırsata çevirme-
ye çalışan iktidara karşı seslerimizi, 
sözlerimizi hep birlikte söylemeye 
devam edeceğiz.

SESİMİZ, SÖZÜMÜZ GÜCÜMÜZ-
DÜR!

Salgına rağmen, yaşadığımız tüm 
olumsuz koşullara ve eşitsizliğe rağ-
men sokakları terk etmeyeceğiz. 

MÜCADELE KAZANDIRIR VE BİZ 
KAZANACAĞIZ!

Bu ayrımcılık ve şiddet bitene kadar 
barış, özgürlük ve eşitlik için şidde-
te, yoksulluğa  ve iktidarın salgın po-
litikalarına karşı sesimizi yükseltme-
ye  ve haklarımızın takipçisi olmaya 
devam edeceğiz!

YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI!

YAŞASIN TMMOB KADIN ÖRGÜT-
LÜLÜĞÜ!

 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 

45. Dönem Kadın Çalışma Grubu
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YENİDEN, DÖVİZ-FAİZ SIKIŞMASI, YENİDEN 
KÜÇÜLME (64)1

Mustafa Sönmez2

1 Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 64'ün tam metnine www.mmo.org.tr/yayinlar adresinden ulaşabilirsiniz.
2 İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı

Özet
Türkiye ekonomisi, çok değil, bundan 2 yıl önce yaşadığı yüksek döviz-yüksek faiz, oradan küçülme, sanayisizleşme, yoksul-
laşma döngüsünün bir yenisine daha giriyor. Dolar fiyatı, son bir yılda yüzde 48 artarak 8.50 TL’leri gördü. 6 Kasım’da Merkez 
Bankası başkanlığına yapılan yeni atama ve ertesi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’ndan ayrılması ile beklenen TL faiz artışını, 19 Kasım’daki olağan Para Kredi Kurulu toplantısında Merkez Bankası 
475 baz puan olarak açıkladı. Beklentilere yaklaşan bu artış, dolar kurunu 7.50 -7.60 basamağına indirirken, ülke risk primi de 
400’e kadar indi. Yüzde 12 dolayında seyreden ve tırmanma eğilimi gösteren tüketici enflasyonu karşısında bu faiz artışının ne 
kadar dövizden TL’ye yönelişi sağlayacağı, yabancı yatırımcıyı ne ölçüde cezbedeceği henüz bilinmiyor. 

19 Kasım faiz artışı ile dövizin tırmanışını biraz daha yavaşlatma, dolarizasyonu azaltma ihtimali belirdi, ama bu operasyon 
sonucu, 2018’de yaşandığı gibi, ekonomi yeni bir döviz- faiz mengenesine sıkışma, bu sıkışıkla iç talepte gerileme, dolayısıyla 
ulusal gelirde gerileme riski ile de karşı karşıya. Tırmanan pandemi salgınının kayıtlara yeterince girmeyen ürkütücü sonuçları, 
olumsuzlukları, bu ekonomik daralmanın üstüne binecek gibi. Bu da zaten zor bir yıl geçiren toplumu, ürkütücü boyutlara 
ulaşacak yoksulluk ve işsizlikle ağır bir kışa maruz  bırakabilir. İşsizlik, dar tanımıyla yüzde 13,2 olmasına karşın, geniş tanımıyla 
yüzde 30’larda seyrediyor ve sayı dar tanımlıda 4,2 milyon olarak ifade edilirken geniş tanımda 10 milyon kişiyi aşıyor. 

AKP rejimi, ağırlaşacak yoksullaşma ve işsizleşme karşısında toplumu Erdoğan’ın  “acı reçete”  dediği cendereye katlanmaya 
hazırlanıyor. Erdoğan, reçeteye teselli olarak bir de “Hukuk reformu”ndan da söz ediyor. Bu “havucun” arkasında, hukuk devle-
tinden uzaklaşmış bir ülke görüntüsü nedeniyle Türkiye’ye güveni azalan Batı dünyasına hoş görünme, bundan kaynaklanan 
sermaye girişi iştahsızlığını elimine etme niyeti de var. Ayrıca içeride acı reçeteye karşı sızlanmalara karşı, “hukuk reformu” 
pansumanının işe yaraması umuluyor. 

AKP rejiminin hem içeride hem dışarıda yitirdiği güven, sonuçta, dış sermaye girişinin kuruması ve döviz fiyatının 2016-2020 
arasında yüzde 135 artışıyla 3 TL’den 7 TL basamağına çıkmasına yol açtı ve bu durum ekonomide daralmayı kalıcı hale getirdi. 
Türkiye’nin son 3 yıldaki yüzde 1,5 dolayındaki ortalama büyüme oranı, yüzde 5 -6 olarak kabul edilen potansiyelinin nere-
deyse dörtte birine inmiş durumda. 

Her döviz tırmanışının TL faiz artışıyla yatıştırılmaya çalışıldığı hastalık nöbetlerinin bir yenisi daha kapıda. 8,50 TL’yi gören do-
lar fiyatının, TL faizlerini yükselterek 7.50’lere çekme çabası ile uzun bir durgunluk, küçülme pahasına bu nöbet yatıştırılmak 
isteniyor. 

2020 son çeyreğine girerken kredi genişlemesi durdu, faizler görece artırıldı ve eğer fiili faizler, 19 Kasım’da gerçekleştirilen 
475 baz puan faiz artışı ile  (TCMB fonlama maliyeti) son çeyrek ortalaması olarak yüzde 15 dolayında tutulursa, son çeyrek 
döviz kuru ortalaması 7 TL dolayına düşebilir. Tahminen, son çeyrekte ekonomi küçülmüş,  yüzde 5 daralmış olarak yıl kapa-
nacak. Bu da 2020 yılının tamamında,  iniş çıkışlarla, GSYH’nin yüzde 1 küçülmesi ihtimalini güçlendiriyor. 

Ancak asıl unutulmaması gereken, küçülme, 2020’nin son çeyreğiyle sınırlı kalmayıp 2021’in en az ilk yarısında da sürebilecek. 
Hatırlanırsa 2018’de de benzer bir süreç yaşanmıştı.  

2021’de küçülme, yükseltilen faizlerin iç talebi daraltması ile yaşanacak. Buna, pandeminin yeni kapanmaları zorlaması da ek-
lenecek gibi. GSYH’de küçülme, 2021’in ikinci yarısına da taşabilir. Dolayısıyla 2021’in tamamında sert bir milli gelir daralması 
ve onun getireceği sert bir işsizlik, yoksullaşma dalgası çok muhtemel. 
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politikalarla dinci, milliyetçi duyguları 
istismar ederken dış dünyadan tecrit 
edildi, güven kaybetti. Hem içeride 
hem dışarıda yitirdiği güven, sonuçta, 
dış sermaye girişinin kuruması ve dö-
viz fiyatının 2016-2020 arasında yüzde 
135 artışıyla 3 TL’den 7 TL basamağına 
çıkmasıyla ekonomiyi ağır biçimde ya-
raladı. 

Her döviz tırmanışının TL faiz artışıyla 
yatıştırılmaya çalışıldığı hastalık nöbet-
lerinin bir yenisi daha kapıda ve 8,50 
TL’yi gören dolar fiyatının, TL faizlerini 
yükselterek 7.50’lere çekme çabası ile 
bu nöbet de uzun bir durgunluk paha-
sına yatıştırılmak isteniyor. Bunun için 
Merkez Bankası Başkanı da değiştirildi, 
Hazine ve Maliye Bakanı da. 

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve 
milletvekili seçimlerinin ardından baş-
latılan “Tek adam rejimi”ne, özellikle 
yabancı yatırımcılar ihtiyatla yaklaş-
tılar ve ardından ABD ile yaşanan Ra-
hip Brunson krizi ile dolar fiyatı  hızla 
tırmandı. Doların 2018 Haziran ayı or-
talaması 4,6 TL iken Eylül ayına kadar 
yüzde 40’a yakın artış gösterdi ve Ey-
lül ayı ortalaması 6,4 TL’ye kadar çıktı. 
Bu tırmanış karşısında iktidar, 14 Eylül 
2018’de TL faizleri 625 baz puan artırdı 
ve Haziran ortalaması yüzde 17,8 olan 
fonlama faizinin Eylül ortalaması yüz-
de 24’e kadar çıktı. 

Yaklaşık 1 yıl boyunca yüzde 24 dola-
yında seyreden fiili faiz, ekonomide 
sert bir durgunluk ve küçülmeyi de 
getirdi. 2018’in son çeyreğinde yüzde 
2,7 küçülen GSYH, izleyen iki çeyrekte 
yani 2019’un ilk iki çeyreğinde, yani ilk 
yarısında yine negatif geldi, küçüldü. 

Faizlerin, 2019 ortalarında Merkez 
Bankası Başkanı da değiştirilerek dü-
şürüldüğü, dövizin Merkez Bankası 

rezervleri eritilerek kamu bankaları 
üstünden piyasaya verilip baskılandı-
ğı 2019’un ikinci yarısında büyümeye 
geçildi ama 2019’un tamamında bü-
yüme yüzde 1’in altında kaldı. 

Aynı düşük faiz ve bastırılmış döviz 
fiyatı araçlarıyla, 2020’nin ilk iki ayın-
da ekonomi canlı tutuldu ve 2020 ilk 
çeyrekte yüzde 4,4 büyüme sağlandı. 
Ne var ki, COVID-19 salgını ile Mart’tan 
itibaren ekonomi kapandı, daraldı ve 
Nisan-Haziran dönemini içeren ikinci 
çeyrekte milli gelir, yüzde 10’a yakın 
küçüldü. 

Haziran ayında, pandemi henüz kont-
rol altında değil iken ekonomiyi erken 
açan iktidar, 2020’nin üçüncü çeyre-
ğinde faizleri düşürdü ve krediyi ala-
bildiğine genişleterek canlanmaya 
yöneldi. Bu zoraki ısındırmanın so-
nucu Temmuz-Eylül dönemini içeren 
üçüncü çeyrekte ekonominin yüzde 
7 büyüdüğü tahmin ediliyor (TÜİK, 30 
Kasım’da açıklayacak). 

2020 son çeyreğine girerken kredi 
genişlemesi durdu, faizler görece ar-
tırıldı.Eğer fiili faizler (TCMB fonlama 
maliyeti) yüzde 15 dolayında tutulur-
sa, son çeyrek döviz kuru ortalaması 7 
TL dolayına düşebilir. Tahminen, son 
çeyrekte ekonomi küçülmüş,  yüzde 
5 daralmış olarak yıl kapanacak. Bu da 
2020 yılının tamamında, iniş çıkışlarla, 
GSYH’nin yüzde 1 küçülmesi ihtimalini 
güçlendiriyor. 

Ancak asıl unutulmaması gereken, kü-
çülme, 2020’nin son çeyreğiyle sınırlı 
kalmayıp 2021’in en az ilk yarısında 
sürebilecek. 2018’de benzer bir süre-
cin yaşandığı unutulmamalı. 

2021’de küçülme, yükseltilen faizle-
rin iç talebi daraltması ile yaşanacak. 

T ürkiye ekonomisi, çok değil, bun-
dan 2 yıl önce yaşadığı yüksek dö-

viz-yüksek faiz, sonrasında küçülme, 
sanayisizleşme, yoksullaşma döngü-
sünün bir yenisine daha giriyor. Dolar 
fiyatı, son bir yılda yüzde 48 aratarak 
8.50 TL’leri gördü. 19 Kasım’da gerçek-
leştirilen 475 baz puanlık  bir TL faiz 
artışı ile dövizin tırmanışını durdurma 
çabası eşliğinde,   2018’de yaşandı-
ğı gibi, yüksek seyirli bir döviz ve faiz 
mengenesine ekonomi sıkıştırılmak 
üzere. Tırmanan pandemi salgınının 
olumsuzlukları bunların üstüne bine-
cek ve toplum muhtemelen yine ağır 
bir kış geçirecek. AKP rejimi ise bu ya-
şanacaklara karşı, toplumu Erdoğan’ın  
“acı reçete”  dediği cendereye katlan-
maya hazırlanıyor.

Arka plan: Döviz-faiz 

Sorunların temelinde, AKP rejiminin 
yanlış, sorunlu iktisat politikalarında 
ısrarı; bu ısrarı, tek adam rejimi de de-
nebilecek Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi’nin akıl dışılığıyla sürdür-
me hırsı yatıyor. İktidar olduğu 2002 
sonlarından bu yana, geçen 18 yılda, 
Türkiye’nin önüne gelen bir fırsatı,  
umulmadık ölçüde dış kaynak girişi,  
hovardaca, döviz kazandırma potan-
siyeli düşük iç tüketim ve de konut, 
inşaat sektöründe harcayan AKP ikti-
darı, 2013 sonrası şemsiye ters dönüp 
dış kaynak akışı kesilince, borçlandığı 
dövizi geri ödeyemez, kurduğu çarkı 
döndüremez oldu.

İktidarı süresince birçok yasal, Anaya-
sal suç işleyen AKP rejimi, iktidarda ka-
labilmek için ekonomiyi bir basamak, 
araç olarak kullanırken ülke kaynakla-
rını da sorumsuzca ve hesap vermez 
bir biçimde savurdu. Seçmen deste-
ğini koruyabilmek için izlediği akıl dışı 
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Buna, pandeminin yeni kapanmaları 
zorlaması da eklenecek gibi. GSYH’de 
küçülme, 2021’in ikinci yarısına da ta-
şabilir. Dolayısıyla 2021’in tamamında 
sert bir milli gelir daralması ve onun 
getireceği sert bir işsizlik, yoksullaş-
ma dalgası çok muhtemel. İşsizlik, dar 
tanımıyla yüzde 13,2 olmasına karşın, 
geniş tanımıyla yüzde 30’larda seyre-
diyor ve sayı dar tanımlıda 4,2 milyon 
olarak ifade edilirken geniş tanımda 
10 milyon kişiyi aşıyor. 

Sanayide ne yaşandı?

Temmuz-Eylül dönemini içeren üçün-
cü çeyrekte, düşürülmüş faiz, bastırıl-
mış döviz kuru ile ısıtılan ekonominin, 
milli gelirde yüzde 7 dolayında artışa 
yol açtığı tahmin ediliyor. İkinci çey-
rekte yüzde 10’a yakın küçülmenin ar-
dından yaşanan bu zorlama büyüme, 
son çeyreğe, muhtemelen 2021’e bir 
dizi yeni kırılganlık ve arıza taşıdı. 

Üçüncü çeyreğin zorlanmış büyüme-
sinin omurgasını elbette sanayi oluş-
turdu. Bunu, Eylül verileri de açıklanan 
Sanayi Üretim Endeksi’nden (SÜE) iz-
leyebiliriz. İkinci çeyrekte yüzde 17’ye 
yakın daralan sanayi üretimi, GSYH’nin 
yüzde 10 dolayında daralmasında ana 
etkendi. Üçüncü çeyrekte ise sanayi 
üretimi, 2019’un üçüncü çeyreğine 
göre yüzde 8,5 büyüdü. Bunun, üçün-
cü çeyreğin yüzde 7 (tahmin) büyüme-
sinde ana kaldıraç olduğunu söylemek 
mümkün. 

2020’nin üçüncü çeyreğinde Merkez 
Bankası ve Bankacılık Düzenleme De-
netleme Kurulu (BDDK) eliyle, kamu 
bankalarının öncülüğünde, özel ban-
kaları da yer yer zorlayarak, faizler dü-
şürüldü, kredi genişlemesine gidildi. 
Buna, bastırılmış döviz eşlik etti. Mer-
kez Bankası’nın rezervlerden 120 mil-

yar doları bulan döviz, kamu bankaları 
üstünden piyasaya verilerek döviz bas-
kılandı, böylece, iç talep canlandırıldı. 
Çeşitli vergi kolaylıkları, borç erteleme 
düzenlemeleri de talebin artmasında 
etkili oldu. 

Sonuçta, sanayi üretimi 2019’un üçün-
cü çeyreğine göre yüzde 8,5’e yakın 
artarken imalat sanayiindeki artış yüz-
de 9,2’yi buldu.  Özellikle 2019’da dibe 
vuran dayanıklı tüketim malları üreti-
mi, beyaz eşya, mobilya, ev elektroniği 
vb. üretimi bu çeyrekte yüzde 18’e ya-
kın arttı. Ara mallarındaki üretim artışı 
da yüzde 11’e yaklaştı. 

Dövizin geleceği

Erdoğan ve damadı müstafi Hazine ve 
Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yan-
lış ekonomi yönetiminin, yerini daha 
makul politikalara bırakacağına ilişkin 
“beklentiler”, Kasım’ın ikinci haftasın-
da TL’nin dolar karşısında yüzde 10,9, 
Euro karşısında ise yüzde 11,2 oranın-
da değer kazanmasına yol açtı.  Böy-
lece TL’de son yıllarda yaşanan yüksek 
oranlı değer kayıplarının “dış güçlerin 
saldırısından” değil, tek adam rejiminin 
kötü yönetiminden kaynaklandığı da 
ortaya sergilenmiş oldu. Ancak, Mer-
kez Bankası Başkanı’nın değiştirilmesi 
ve TL faizlerin artırılacağı beklentisiyle 
ulaştığı 8,50 TL basamağından aşağı 
inen dolar fiyatının, yakın gelecekte 
ne olacağı da belirsizliğini koruyor. 
Türkiye’nin iç ve dış güvenirliği, dövi-
zin fiyatının seyrini de tayin edecek. 

TL faizlerinin artırılacağı beklentisi ile 
inişe geçen dolar kuru (Merkez Ban-
kasının 13 Kasım 2020 günü açıkla-
dığı kurlar üzerinden) yılbaşından 15 
Kasım’a kadar yüzde 28,4, Avro kuru 
ise yüzde 35,6 oranında arttı.  Diğer bir 
ifadeyle TL, yılbaşından bu yana do-

lara karşı yüzde 22,1, Avro’ya karşı ise 
yüzde 26,2 oranında değer kaybetti. 

Döviz fiyatı, Türkiye’nin dışarıdan kay-
nak bulma performansı ile yakından 
ilgili. Artırılan TL faizlerin ne kadar bor-
saya, (hisse senedi ve devlet kağıdına) 
yabancı yatırımcı çekeceği merak ko-
nusu. Bütün yıl boyunca çıkan yabancı 
yatırımcılar geri dönmezler ise döviz 
darlığı, mevcut talebe göre yetersiz 
kalabilir ve fiyatlar daha fazla inmeye-
bilir de. 

Dış kaynak girişi,  Türkiye’nin dışarıdan 
nasıl algılandığına, risk katsayısına da 
bağlı.  Türkiye’nin dış borçlarını geri 
ödeme (temerrüt) riskini gösteren CDS 
(Kredi Temerrüt Sigortası) 550’lere 
kadar çıkmışken 13 Kasım itibariyle 
405,8’e kadar düştü. Risk priminde, 
bir önceki ay sonuna göre (30 Ekim) 
yüzde 26,7 oranında azalış oldu. Risk 
primindeki düşüş, Merkez Bankası’nın 
enflasyonla mücadele için klasik para 
politikası araçlarına döneceği, diğer 
bir ifadeyle yüksek oranda faiz artıra-
cağı beklentilerinden kaynaklandı. 

Türkiye’nin risk primi, 15 Ekim-15 Ka-
sım arasında yüzde 22,7, son altı ayda 
ise yüzde 33 oranında azaldı. Bu aza-
lışlara rağmen risk primi, hala bir yıl 
öncesinin yüzde 31,3 oranında üze-
rinde. Risk primi son 5 yılda en düşük 
noktaya 152,28’e 5 Ocak 2018 tarihin-
de inmiş, en yüksek noktaya da 643,15 
değeriyle 10 Mayıs 2020 tarihinde çık-
mıştı. 

Umulan yabancı yatırımcı girişinin 
gerçekleşmemesi halinde, önümüz-
deki 12 ayda çevrilmesi gereken 181 
milyar dolarlık dış borç yükümlülüğü, 
dövize olan talebi etkilemeye devam 
edecek. TL faizi artışından tatmin ol-
mayan ve güvenli liman olarak dövizi 



16

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  KASIM 2020  www.mmo.org.tr

seçmiş gerçek kişilerin her 100 TL’sinin 
61 TL’si dövizde. Bunun çözülmeme-
si döviz fiyatının yine yüksek seyrine  
neden olacak. Artan TL faizleri ile da-
ralacak ekonomi cari dengede önce 
bir daralmaya, ileride ise fazlaya yol 
açabilir. Ancak, pandemi nedeniyle 
turizmin dipte kalışı ve ihracatın yete-
rince artmaması yine de Merkez Ban-
kası rezervlerine muhtaçlığı artırabilir. 
Buna karşılık Merkez Bankası’nda re-
zerv düşüklüğü, döviz pozisyonunda 
kalma ve dövizin fiyatının düşmemesi 
sonucunu da getirebilir. 

Sanayici ve Tüketici 
Fiyatları

Döviz fiyatlarında özellikle son aylar-
da yaşanan hızlı artışlar, önce yurt içi 
üretici fiyatlarını (YÜFE) yani sanayici 
fiyatlarını artırdı, bu artışlar bire bir 
olmasa da tüketici fiyatlarının artışına 
yansıdı ve bu geçirgenlikle TÜFE de 
tırmandı. 

Yurt içi üretici fiyatları Ekim ayında 
yüzde 3,55 oranında yükseldi, yıllık 
enflasyon 3,87 puan artarak yüzde 
18,20 oldu. Sanayici fiyatlarında gözle-
nen bu artışta döviz kuru ve enerji dışı 
emtia fiyatlarındaki gelişmelerin belir-
leyici olduğu gözlendi. 

Ana sanayi gruplarına göre incelen-
diğinde, yıllık enflasyon, ara malı gru-
bunda daha belirgin olmak üzere tüm 
alt gruplarda yükseldi.

Aylık bazda ara malları grubu fiyat 
artışında demir-çelik, plastik ürünler, 
kâğıt ürünleri ve tekstil öne çıkarken, 
sermaye malı fiyatlarındaki yükselişte 
motorlu kara taşıtları ile parça-aksesu-
arları, metal yapı ürünleri ve makineler 
etkili oldu. 

Dayanıklı tüketim malları fiyatları mo-
bilya öncülüğünde artarken, daya-
nıksız tüketim mallarındaki yükselişte 
katı-sıvı yağlar ve et ürünleri belirleyici 
oldu. Enerji grubu fiyatlarındaki artışta 
rafine edilmiş petrol ürünleri ile elekt-
rik üretimi ve dağıtımı fiyatları öne 
çıktı. Bu gelişmelerle, tüketici fiyatları 
üzerinde üretici fiyatları kaynaklı bas-
kılar güçlenerek devam etti. 

Ekim ayında tüketici fiyatları ise yüzde 
2,13 oranında arttı ve yıllık enflasyon 
0,14 puan yükselerek yüzde 11,89 
oldu.

Temel mal grubu enflasyonu Ekim 
ayında 0,41puan artışla yüzde 12,09’u 
buldu. Bu dönemde yıllık enflasyon, 
dayanıklı mal ve diğer temel mallarda 
yükselirken pandemi döneminin etki-
siyle talebi gerileyen giyim ve ayakka-
bı grubunda düştü. Böylelikle, söz ko-
nusu gruplarda döviz kuru gelişmeleri 
ve sektörel talep koşullarına bağlı ay-
rışma devam etti. Dayanıklı mallarda 
yüksek fiyat artışları mobilya, otomo-
bil ve beyaz eşyada öne çıktı. 

Bu dönemde, diğer temel mal grubu 
fiyatları da döviz kuru gelişmelerine 
bağlı olarak Eylül’dekine benzer bir 
artış (yüzde 1,43) kaydetti. Giyim ve 
ayakkabı grubunda yeni sezon fiyat 
artışı, döneme özgü talep koşullarının 
da etkisiyle bir önceki yılın önemli öl-
çüde altında kaldı ve yıllık enflasyon 
yüzde 2,02’ye geriledi.

Enerji fiyatları Ekim ayında yüzde 2,09 
oranında arttı. Bu gelişmede yüzde 
5,76 oranında artış gösteren elektrik 
fiyatları öne çıktı.Katı yakıt ve akarya-
kıt fiyatları ise sırasıyla yüzde 2,56 ve 
1,30 oranında yükseldi. Enerji grubu 
yıllık enflasyonu, geçtiğimiz yılın aynı 
ayındaki elektrik fiyat ayarlaması kay-
naklı yüksek bazın etkisiyle 2,79 puan 
azalarak yüzde 3,98’e geriledi. 

Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflas-
yonu Ekim ayında 1,56 puan artarak 
yüzde 16,5’e yükseldi. 

Hizmet fiyatları ise Ekim ayında yüzde 
0,71 oranında arttı, grup yıllık enflas-
yonu büyük ölçüde yatay bir seyirle 
yüzde 10,92 olarak gerçekleşti.  

Sonuç

19 Kasım faiz artışı ile dövizin tırmanı-
şını biraz daha yavaşlatma, dolarizas-
yonu azaltma ihtimali belirdi, ama bu 
operasyon sonucu, 2018’de yaşandığı 
gibi, ekonomiyi yeni bir döviz- faiz 
mengenesine sıkıştırma, bu sıkışıkla 
iç talepte gerileme, dolayısıyla ulusal 
gelirde düşüş riski ile de karşı karşıya 
bıraktı. Tırmanan pandemi salgınının 
kayıtlara yeterince girmeyen ürkütücü 
sonuçları, olumsuzlukları, bu ekono-
mik daralmanın üstüne binecek gibi. 
Bu da zaten zor bir yıl geçiren toplu-
mu, ürkütücü boyutlara ulaşacak yok-
sulluk ve işsizlikle ağır bir kışa maruz 
bırakabilir.  

AKP rejimi ağırlaşacak yoksullaşma 
ve işsizleşme karşısında toplumu 
Erdoğan’ın  “acı reçete”  dediği cen-
dereye katlanmaya hazırlanıyor. Er-
doğan, reçeteye teselli olarak bir de 
“Hukuk reformu”ndan da söz ediyor. 
Bu “havucun” arkasında, hukuk devle-
tinden uzaklaşmış bir ülke görüntüsü 
nedeniyle Türkiye’ye güveni azalan 
Batı dünyasına hoş görünme, bundan 
kaynaklanan sermaye girişi iştahsızlı-
ğını elimine etme niyeti de var. Ayrıca 
içeride acı reçeteye sızlanmalara karşı, 
“hukuk reformu” pansumanının işe ya-
raması umuluyor. Ne var ki, Erdoğan’ın 
iktidarda durmasını sağlayan Cumhur 
İttifakı içinde artan uyumsuzluk ile si-
yaset de ekonomi gibi  yeni türbülans-
lara  gebe görünüyor. 
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1. GİRİŞ

Sonlu elemanlar yöntemi endüstri standardı olarak he-
saplamalı mekanik konularında sıklıkla kullanılan bir bil-
gisayar destekli mühendislik yöntemidir. Sonlu elemanlar 
yöntemi günümüz bilgisayar teknolojilerinin de gelişme-
si ile yapılan birçok hesaplamada endüstrinin önemli bir 
ihtiyacını karşılar hale gelmiştir. Sonlu elemanlar analizle-
ri mevcut yazılımların veya belirli bir noktaya kadar ken-
dimizin oluşturduğu kodların hesaplama yapmasını sağ-
layan matematiksel matris tabanlı bir hesap metodudur.

“Sonlu elemanlar analizleri geleceği tahmin etme sana-
tıdır” demiş Kalus-Jürgen Bathe;  Sonlu Elemanlar Prose-
dürleri kitabının başında.[1]

Diğer bir özlü söz ise “Bütün modeller yanlıştır ama bazı-
ları faydalıdır.” George E. P. Box tarafından söylenmiştir.[2]

Bütün modeller yanlıştır, ama yine de çok iyi fikir verdiği 
kesin gibi bir anlam taşımaktadır. Sonlu elemanlar yön-
temi ile birçok fenomen ve mühendislik yaklaşımı doğ-
rulanmış ve ifade edilmiştir. Oldukça yakınsayan model-
lemelerin yanı sıra oldukça yanlış birçok sonuç da ortaya 
çıkmaktadır. Bu aşamada, analizi yapan kişilerin yetkin-
liği, fiziksel olayları algılamayabilme yeteneği ve temel 
fizik formülleri ile bile olsa modellediği problemi ifade 
edebilmesi önem kazanmaktadır.

Bu temel özelliklerin ardından ortaya mühendislik bakış 
açısı veya sağduyusu ortaya çıkmaktadır. Bu bakış açısı-

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMLERİNİN 
TASARIM SÜREÇLERİNE YARARLI 
ETKİLERİ
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nın gelişmesi yapılan analizlerin sonuçlarının değerlen-
dirilmesi ve doğrulanması ile gelişmektedir. Bu gelişim 
doğrulama dediğimiz testlerle pekişmekte ve uzmanlaş-
ma da sağlanmaktadır. Uzmanlıkları olan kişilerin en ge-
nel özelliği, bu ve benzeri çalışmaların yineleyerek hata 
korelasyon matrisinin istatistiksel oranlarına bağlı bir ba-
kış açısıyla netleşmesi istedikleri hassasiyetlerdeki sonuç-
lara ulaşabilmektedir.

Sonlu elemanlar yöntemi ile tasarlanan parça, model ve 
sistemlerin zayıf noktalarının ifade edilmesi veya kuvvetli 
olduğu kısımların gösterilmesi renkli çıktılar veya oluştu-
rulan videolar ile anlaşılır kılınmaktadır. Bu kısımda özel-
likle tasarımcıların belirli bir bilince ve tasarım alt yapısına 
sahip olduğu varsayıldığında, hesaplanan sonuç ve veri-
ler eşliğinde tasarımlarını üst seviyeye çıkarması ve isteni-
len ölçütlere uygun hale getirmeleri sağlanmaktadır.

Sonlu elemanlar hesaplama yöntemi, karmaşık geometri 
ve parçaların eleman olarak adlandırılan sonlu sayıdaki 
hesaplama hücresine dönüştürülmesi ile bilgisayar iş-
lemcisine aktarılan çözüm matrislerinin işlenmesi şeklin-
de olmaktadır. 

Bu hesaplama noktalarının sıklığı çözümün doğruluğunu 
ve hassasiyetini etkilemektedir. Bu hassasiyetin çalışma-
larda ortaya konması en az doğrulama kadar önemli bir 
işlemdir. Bu çalışmada genel mantık, farklı eleman büyük-
lüklerinin yakınsadığı değerlerin belirlenmesi, optimum 
eleman boyutu ile çalışmanın bu eleman boyutundan 
bağımsız bir halde değerlendirilmesine dayanmaktadır.

Sonlu elemanlar hesaplama yöntemi farklı eleman bo-
yutu ve farklı senaryoların da incelenebilmesi gibi alt bir-
çok analizi kendi içerisinde barındırdığı için, bu yöntemi 
kullanarak yapılan çalışma, aslında birçok alt çalışmayı 
da beraberinde getirmektedir. Bu işlemlerin tamamının 
sağlanması yüksek başarımlı bilgisayarlar ile mümkün 
olabilmektedir. Bu bilgisayarlardaki yüksek işlemci sayısı 
ve hafıza kapasitesi (RAM), çok çeşitli analizlerin hızlı ve 
efektif bir biçimde yapılabilmesini sağlamaktadır.

Sonlu elemanlar yönteminin en geniş uygulaması hazır 
yazılımlar vasıtası ile olmaktadır. Bu konuda birçok yazı-
lım ve alt yazılım bu hesaplama yönteminde farklı konu-
lara hizmet etmektedir. Bu yazılımlar lisanslama usulüne 
göre çalışmakta ve en az çözücü bilgisayarlar kadar ya-
zılımların çözücülerinin verimliliği de bu konuda önem 
kazanmaktadır. Bu konu son yıllarda oldukça önem ka-
zanmıştır. Çözücü olan yazılımlar kendi performans artı-

rımlarını geliştirmekte farklı hafıza kapasiteleri kullanarak 
daha büyük paketler halinde çözüm konusunda ilerle-
meler kaydetmektedirler. Öte yandan GPU denilen grafik 
kartlarının işlemcilerinin de dâhil olduğu farklı çözümler, 
günümüz sonlu elemanlar dünyasına hız kazandıran et-
menlerden olmaktadır.

Sonlu elemanlar ile yapılan analizlerde çözücü, elemanlar 
ve eleman boyutları gibi ifadeleri takiben basitleştirme 
ve elemanların oluşturulduğu “pre-processing” yani ön iş-
leme adımı gelmektedir. Bu kısımda da çözücülerin sun-
duğu yazılımların haricinde farklı yaklaşımlar ve ağ yani 
“mesh” oluşturma yazılımları mevcuttur. Bu kısımda ge-
ometride istenilen basitleştirmelerin yapılması, her türlü 
detayı barındıramaması gibi konular mevcuttur. Farklı bir 
anlamda bu kısım bir modelleme biçimi olarak da ortaya 
çıkmıştır. “Solid” yani katı modelleme, “Shell” yani kabuk 
modelleme ve “Beam” yani kolon veya kiriş modelleme 
olarak da adlandırılmaktadır. Ağ oluşturma yani “meh-
leme” işleminden sonra parçalar arası birleşimlerin ifade 
edilmesi yani kontaklar, malzeme atanması ve sınır şartla-
rının tanımlanması adımı gelmektedir. 

Ön işleme adımının ardından, çözücüde matematiksel 
modelin çözdürülmesi ve sonrasında sonuçların incelen-
mesi adımı gelmektedir. Bu işlem “post-processing” yani 
ardıl işlem olarak adlandırılır. Renkli çıktılar ve simülas-
yonların animasyon videoları ile rapor veya sunumların 
içerikleri bu aşamada oluşturulur.

2. ANALİZ TİPLERİ VE FARKLI FİZİK DALLARINDA 
HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

Genel olarak analiz tiplerine bakıldığında statik analizler, 
dinamik analizler, hesaplamalı akışkanlar dinamiği ana-

 
 Şekil 1. Yazılım Ara Yüzlerinden Genel Bir Görünüm
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dığı durumlarda, örneğin plastik bir kapağın oturtulması 
gibi, impilisit olarak lineer olmayan yöntem kullanılırken, 
araba çarpışması, şok veya mayın patlaması gibi yüksek 
gerinim hızlarına sahip ve atletlerin oldukça etkin olduğu 
çalışmalarda ekspilisit analiz tipi kullanılmaktadır. 

2.3 Titreşim Analizleri

Titreşim analizleri, yapıların doğal frekanslarının yani 
modlarının elde edilmesinden başlayarak harmonik ve 
spektral analizler olarak ifade edilir. Doğal frekanslarını 
bilmek yapının katılığı hakkında önemli bir bilgi sağla-
maktadır. Yapıya, harmonik analizlerde belirli bir frekans-
ta gelen bir kuvvet söz konusudur. Öte yandan spektral 
analizlerde frekans bandında ivme, hız veya deplasman 
girdisi ile sistem zorlanmaktadır. Bu tip analizlere örnek 
olarak bir aracın yol boyunca maruz kaldığı irili, ufaklı çu-
kur ve tümseklerden geçerken üzerine gelen titreşimleri 
benzetebiliriz. Bu örnek için titreşim analizi, kabaca aracın 
hangi frekanslarda küçük ve büyük çukurlara girdiğine 
göre bir ölçüm yapılıp bunun yapıya bir yükleme biçimi 
olarak uygulanması ve istatiksel olarak oluşan gerilmele-
rin incelenmesi olarak tanımlanabilir.

lizleri, termal analizler, elektro-manyetik analizler, akustik 
analizler, elektro-mekanik analiziler, çoklu cisim dinamiği 
analizleri, titreşim analizleri, yorulma analizleri, tasarım 
optimizasyonu ve topoloji optimizasyonu analizleridir. [3]

2.1 Statik Analizler
Statik analizler, yapısal analiz olarak da adlandırılabileceği 
gibi, sabitlenmiş bir sistemin elastik bölgede kuvvet limit-
lerinin incelenmesi ve malzemesine karar verilmesi amaç-
lı yapılan analizlerdir. Bu analizlerde girdi olarak kuvvet, 
moment, deplasman ve sıcaklık gibi temel veriler kulla-
nılmaktadır. Çıktıları ise, sehim, gerinme (“strain”), gerilme 
(“stress”) gibi sonuçlardır.  Statik analizler, lineer ve çok 
hızlı çözüm veren bir analiz yöntemidir. Bu lineerleştirme, 
neredeyse yapılan analizlerin %90’ını kapsamaktadır. 

2.2 Dinamik Analizler 
Dinamik analizler, daha gerçeğe yakın zamana bağlı ve 
atalet etkisinin de dikkate alındığı analizlerdir. Dinamik 
analizler için farklı çözüm yöntemleri de geliştirilmiştir. 
İmpilisit ve ekspilisit olmak üzere iki ana başlığa ayrılabi-
len lineer olmayan (“non-lineer”) analizlerdir. Bu işlem sı-
rasında, çözücülerin her bir zaman veya çözüm adımında 
tekrar tekrar çözüm almaları, bir önceki çözüm adımında-
ki etkileri bir sonraki çözüm adımına aktarmaları gerek-
mektedir. Impilisit analizlerde daha büyük zaman adımı 
ile bir önceki zaman adımına göre reaksiyon kuvvetleri-
nin oranına bakıp bir yakınsama hesabı yapılırken, ekspi-
lisit analizlerde oldukça düşük bir zaman adımı ile her bir 
çözüm bir sonrakine göre türev alınarak yapılmaktadır.

Bu bağlamda, yarı statik veya sanki statik gibi olan za-
mana bağlı atletlerin çok büyük oranda devrede olma-

 
 Şekil 2. Statik Analiz

 
 

 
 

Şekil 3. Dinamik Analiz
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2.4 Yorulma Analizleri

Yorulma analizleri, yapıların uygulanan tekrarlı yükler al-

tında yorulma kaynaklı hasar görmelerinin incelendiği bir 
analiz biçimidir. Bu analiz türünde, malzemelerin yorulma 
grafiği dediğimiz gerilme-çevrim veya gerinme-çevrim 
grafikleri kullanılır. Bu amaç için çalışan farklı yazılımlar, 
bir çok farklı kombinasyon ve malzeme kütüphaneleri 
sunmaktadırlar. 

2.5 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Analizleri

Hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizleri, sıvıların ve 
gazların davranışlarının incelendiği bir analiz şeklidir. Bu 
analiz türü ile sıkıştırılabilir olarak tanımlanan gaz ve sıvı-
ların belirli bir hacimde iç ve dış akış, türbülanslı ve lami-
nar olduğu durumların farklı algoritmalarla incelemesi 
yapılmaktadır. Bu analiz türünde, sonlu farklar veya son-
lu hacimler gibi sonlu elemanlar yönteminden farklı yön-
temler de devreye girmektedir. Bu yapılan çalışmaların 
hemen hepsinde, sistemi çözdürülebilir belirli boyuttaki 
yapılara bölmek ve hesaplama yapmak amaçlanmakta-
dır. Bu analiz türünde kullanıcı tarafından bilinmesi ge-
reken diğer bir konu da akış akışın yoğun olduğu böl-
gelerin daha sık bir eleman yoğunluğunun sağlanması 
veya Reynolds sayısının değerine bağlı olarak doğru bir 
türbülans algoritması seçilmesi gerekliliğidir. Dış akışa 
örnek olarak rüzgâr tünelindeki bir araç düşünülebilir-
ken, iç akış için bir vana içerisinden geçen su örneği dü-
şünülebilir.

 
 Şekil 4. Doğal Frekans/Modal Analiz

 
 Şekil 5. Yorulma Analizleri

 
 Şekil 6. Dış ve İç Akış Analizleri
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2.6 Elektromanyetik Analizler

Elektromanyetik analizler, elektrik akımı ile malzemede 
oluşan manyetik indüklenmenin simülasyonudur. Bu 
analiz türünde, özellikle son dönemde elektrikli araç ve 
motor teknolojisindeki gelişmeler ile, manyetik alanın 
yönlendirilmesi, farklı dizilim sonuçlarının kıyaslanması 
ve değerlendirilmesi amaçlı analizler yapılmaktadır. 

2.7 Elektromekanik Analizler
Elektromekanik analizler, malzemelerin elektrik geçir-
genliği de dikkate alınarak elektrik akışının hesap edildiği 
ve kontaklı sistemlerin birbirleri ile nasıl etkileşimde ol-
duğunun incelendiği bir analiz biçimidir. Bu analiz türü 
için araba anahtarının kontağı örnek olarak verilebilir.

2.8 Termal Analizler
Termal analizler, yapıların hem ısı transferi yönünden, hem 
de ısıl akış ile değişiminin, iletim, taşınım ve genleşme 
nedenleri ile gerçekleşen etkilerinin incelendiği bir analiz 
şeklidir. Bu analiz türü için, bir ısı kaynağının soğutulması 
için ısıyı yayan bir alüminyum parça örnek gösterilebilir.

2.9 Çoklu Cisim Dinamiği

Çoklu cisim dinamiği, katı olarak kabul edilen parçaların 

birbirleri ile ilişkilerinin ifade edildiği ve zamana bağlı 
yani dinamik bir biçimde çalışmalarının etkilerinin ince-
lendiği bir analiz şeklidir. Çoklu cisim dinamiğinin en bü-
yük özelliği, karmaşık çalışma yapısına sahip parçaların, 
sistemlerin, makine ve araçların çalışmasının modellen-
mesini ve süspansiyon, yay, ön gerilmeler gibi analizi ya-
pılan elemanların birbirlerine aktardığı değerlerin doğru 
bir biçimde ifade edilmesini sağlamasıdır. Bu analiz türü 
ile, bir parça üzerine gelen yükler net bir şekilde ortaya 
koyulabilmekte ve yapısal analizler daha doğru sınır şart-
ları ile yapılabilmektedir.

2.10 Optimizasyon Analizleri 

Optimizasyon analizleri, temelde iki farklı analiz şekli ola-
rak ifade edilmektedir. Birincisi, tasarım optimizasyonu, 
ikincisi ise topoloji optimizasyonudur. 

Tasarım optimizasyonu, birden çok parametrenin akıllı bir 
algoritma veya Deney Tasarımı (“Design of Experiment – 
DOE”) yöntemi ile sonuçlarının ortaya konulması ve ista-
tistiki olarak bunların yorumlanmasıdır. Bu analiz şekli, bir 
testin sonucunun doğrulamasında farklı parametrelerin 
değerlendirilmesi olarak tanımlanabilir. 

 
 

Şekil 7. Elektro Manyetik Analizler

 
 Şekil 8. Elektro Mekanik Analizler

 
 Şekil 9. Termal Analizler

 
 

Şekil 10. Çoklu Cisim Dinamiği Analizleri
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Topoloji optimizasyonu, sınırları belirlenmiş bir geomet-
rinin yükler altında istenilen ölçütler, minimum veya be-
lirlenen ağırlık ile maksimum katılık hedefini temel alarak 
en iyi geometrinin elde edilme işlemidir. Bu analiz türün-
de, yazılımlar birden fazla çözüm yaparak bu geometride 
gerilmelerin az geldiği bölgeleri her seferinde sistemden 
çıkartarak bir yaklaşım yapar. İmalata uygun bir biçimde 
geliştirilen sınır şartları ile ve bu yöntem kullanılarak be-
lirtilen koşullarda ve en az malzeme ile imal edilebilir ya-
pıların tasarlanma becerisi kullanıcılara sunulmuştur.

2.11 Çoklu Fizik Analizleri

Çoklu fizik analizleri,  yukarıda belirtilmiş olan analiz tip-
lerinin türlerinin birlikte uygulanmasıdır. Bu analiz türü 
için hem termal etkilerin olduğu hem de mekanik yükle-
rin uygulandığı Şekil 12’deki yapı örnek gösterilebilir. 

3. MODELLEME YÖNTEMLERİ VE DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKEN KONULAR 

Sonlu elemanlar ağ modelinin nasıl oluşturulduğu ve 
ağ model yaklaşımının kalitesi,  sonuçların doğruluğunu 
doğrudan etkileyen önemli bir diğer etkendir. Öncelikle 
yapıların ve yapılacak işin fiziğine uygun modelleme şek-
linin belirlenmesi gerekmektedir. Örneğin sac metal par-
çalar için kabuk modelleme tekniği en hızlı ve en doğru 
sonuçları verirken, döküm parçalar için katı (”solid”) mo-
delleme tekniği kaçınılmazdır. Fakat örneğin eğme testi 
yapılacak bir profile gelişi güzel bir katı ağ (“solid mesh”) 
ve yanlış bir boyutlandırma bilgisi girilirse, test ile sonuç-
ları yakınsatmakta oldukça sorun yaşanacağı öngörülebi-
lir. Öte yandan sınır şartlarının doğru tanımlanması, kon-
tak dediğimiz temas ifadelerinin doğru tanımlanması ve 
yapılacak analiz türüne göre doğru bir malzeme modeli 

ve malzeme parametrelerinin seçilmesi önemlidir. Firma-
ların modelleme becerisinden sonra analiz becerilerini de 
kazanmaları, ürettikleri ürünlerin daha az sayıda prototip 
gerektirecek ve daha akıllıca tasarlamalarına olanak sağ-
layacağı aşikardır. 

4. SONUÇ

Sonlu elemanlar yöntemi ile birçok farklı hesaplamayı 
yapmak ve sanal olarak testlerini yapmak, ürünleri, henüz 
imalat yapmadan sonuçlarını görmek ve dolayısıyla tüm 
değişik fikirleri bu şekilde değerlendirmek mümkündür. 
Bu seviyeye ulaşmak için belirli bir alt yapı ve birikimin 
getirdiği de açıktır.

Bu birikimin oluşması zaman alan bir süreçtir. Firmaların 
bu zamanı bir şekilde yaşamaları gerekmektedir. Bu sü-
reçte hatalar da yapılacaktır. Bir araba çarpışma simülas-
yonu veya denizin içinde patlayan bir mayının gemiye 
etkileri gibi en karmaşık sistemlerin analizlerine dahi, en 
basit örnekten ve doğrulana bilir numunelerden başla-
mak yavaş bir yöntem gibi gözükse de en doğru ve ka-
rarlı bir yaklaşım şekli olacaktır. Son testin veya parçanın 
sonucunun doğru bir şekilde hesaplanması en üst nokta 
olarak tanımlanırsa, bu noktanın altında bir piramit yapı 
inşa edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
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2 “Computational Fluid Dynamics”

Sinan Soğancı1

1. GİRİŞ

HAD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, CFD2), etkin kul-
lanıldığında birçok farklı mühendislik alanında tasarım 
süreçlerine önemli katkılar sağlayabilmektedir. Yapılan 
tasarımların hedeflenen performansları sağlayıp sağla-
yamadığının doğrulanması ile birden çok tasarım alter-
natifinin karşılaştırılması, HAD simülasyonlarının en önde 
gelen faydalarıdır.

HAD simülasyonları, havacılık, otomotiv, uzay, gemici-
lik, medikal, iklimlendirme, endüstriyel ekipmanlar ve 
benzeri neredeyse akışkan hareketlerinin görüldüğü her 
alanda fayda sağlama potansiyeline sahiptir. Her bir alan-
da ve uygulamada özel gereksinimler olmakla beraber, 
genel anlamda HAD simülasyonlarından etkin faydayı 
sağlayabilmek ve bunu yaparken süreç verimliliğini ko-

rumak için temel ve ortak bazı gereksinimlerden bahse-
dilebilir:

I. Proje iş akışına ve tasarım sürecine simülasyonun nasıl 
entegre edileceği ve elde edilen çıktılardan nasıl fay-
dalanılacağı, proje, tasarım ve analiz sorumlularının 
eşgüdümünde belirlenmelidir.

II. Aynı konu üzerinde; HAD simülasyonlarının yanı sıra 
fiziksel deneyler ve analitik hesapların birbirleriyle ar-
dışık veya paralel, birbirlerine alternatif veya birbirlerini 
doğrulayan şekilde konumlanmaları baştan kurgulan-
malıdır.

III. HAD simülasyonları genellikle uzun işlem süreleri ge-
rektirdiği için; simülasyon esnasında kullanılacak kay-
naklar (analiz mühendisi, donanım, yazılım lisansı ve 
zaman) başlangıçta dikkatle planlanmalıdır.

KÜÇÜK BOŞLUKLARDA VE DAR 
KANALLARDA AKIŞLAR VE SIZINTI 
SİMÜLASYONLARI 
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IV. Herhangi bir şekilde modellemeye başlamadan önce 
belirli alt başlıklar irdelenmelidir:

a. Simülasyonda kullanılacak girdiler ve beklenen çık-
tılar

b. Beklenen hassasiyet ve buna karşılık sahip olunan 
kaynaklar (donanım, lisans, zaman vb.)

c. Hesaba katılması gereken fiziksel süreçler ve bunla-
rı karşılayan matematiksel modeller

d. Katı model kalitesi ve analize uygunluğu

HAD simülasyonlarıyla ilgili ortak gereksinimlere bakıldı-
ğında, çoğunun henüz modellemeye başlamadan çalışıl-
ması, araştırılması ve tartışılması gereken konular olduğu 
görülmektedir. Bu esnada; modellemenin olası zorlukları 
ile bu zorlukların beraberinde getireceği zaman ve/veya 
sonuç hassasiyeti kayıpları irdelenmelidir. Yapılan değer-
lendirme sonucunda simülasyon faaliyetine ayrılması ge-
reken kaynak ve sonunda elde edilecek sonuçların hata 
miktarları öngörülmeli ve söz konusu öngörüler ile proje 
ve tasarım süreç beklentilerinin örtüştürülmesi hedeflen-
melidir. Anlamlı bir örtüşme olmadığı durumlarda, henüz 
simülasyonlar için yüklü miktarda kaynak ayrılmadan 
vazgeçilmesi veya simülasyon kapsam ve hedeflerinin 
değiştirilmesi düşünülmelidir.

Modelleme öncesi olası zorluk ve risklerin incelenmesin-
de yöntem ve sorgulanması gerekenler belirli olup, konu-
ya göre değişkenliği kısıtlıdır. Öte yandan, her alanda ve 

hatta aynı alanda farklı proje beklentileri ve farklı miktar-
larda kaynak varlığında dikkat edilmesi gerekenler değiş-
kenlik gösterecektir. Küçük boşluklarda ve dar kanallarda 
akışlar ile sızıntı simülasyonları, özellikle modelleme tek-
nikleri açısından çok boyutluluk, katı model karmaşıklığı 
ve değişken boşluklar gibi zorluklar barındırmaktadır. Sı-
rasıyla, bu zorlukların üstesinden gelmek içinse özelleş-
miş boşluk modelleri, sayısal ağ yöntemleri ve hareketli 
obje ile FSI3 (Akışkan-Katı Etkileşimi) modellemelerinden 
faydalanılmaktadır.

2. SİMÜLASYON ZORLUKLARI

Sabit veya hareketli objeler arasında kalan küçük boş-
luklar (“clearance”) ve oluşan dar kanallardaki akışlar ile 
sızıntı olarak tanımlanabilecek akışların modellenmesi ve 
çözülmesi, HAD sürecinin birçok aşamasında zorluklar ve 
riskler barındırır.

İki obje arasında akışkan bulunan bir bölgenin küçük boş-
luk olarak ifade edilmesi, çoğu zaman çok boyutluluk (“di-
mensionality”) durumunun varlığına dayanmaktadır. Dar 
kanalların performans üzerinde çok etkili olduğu vidalı 
kompresör gibi uygulamalarda, hareketli parçaların ara-
sında yağlama sağlanan dişli kutusu (Şekil 1) ve benzeri 
tribolojik uygulamalarda, kalp kapakçıkları gibi sürekli 
açılıp kapanma olan sistemlerde ve daha birçok HAD si-
mülasyonlarına konu olabilecek alanda çok boyutluluğa 
rastlanmaktadır.

3 “Fluid-Structure Interaction”

 
 

Şekil 1. Otomobil Dişli Kutusu (Çok Boyutluluk Örneği)
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Değişken boşluklar (“dynamic clearances”), küçük boşluk-
lardan geçen akışların yer aldığı HAD simülasyonlarında 
başka bir zorluk kaynağıdır. Öncelikle bu gibi durumlarda 
zamana bağlı simülasyonlar gerekecek ve simülasyon için 
ayrılması gereken zaman da artacaktır. Zaman adımının 
da hem genel olarak akış hacmindeki değişimleri takip 
etmesi gerekirken, özel olarak boşluk bölgesinde görülen 
ve büyük olasılıkla yüksek değişimler gösteren bölgeyi de 
göz önünde bulundurarak belirlenmesi gerekir.

Objelerin hareketi sonucu akış hacminin değişmesi ka-
çınılmaz olacağından, sayısal ağ aracının ve vakaya özel 
oluşturulan sayısal ağın da bu değişime ayak uydurabil-
mesi gerekir. Rijit obje hareketlerinin yanı sıra parça de-
formasyonları da HAD simülasyonlarında önemli olabilir 
ve bu durumda HAD ile yapısal analizi (FEA4) bir araya 
getiren FSI yöntemlerine başvurmak gerekmektedir. Ha-
reket ve/veya deformasyonla beraber objelerin birbirine 
teması ve akışkanın geçeceği kesiti tamamen kapatması 
(“full closure”) durumunda ise akış hacminin parçalara 
bölünerek sürekliliğini yitirmesi ve bu süreç aç/kapa şek-
linde devam ediyorsa çözüm hacminin de sürekli ayrılıp 
birleşmeye adapte olabilmesi beklenir. Aynı zamanda, 
herhangi bir kesitin kapanmadan hemen öncesinde ve 
açıldıktan hemen sonrasında akış çok küçük kanallardan 
geçmeye çalışacaktır ve bunun sayısal hesaplara katılabil-
mesi için bu bölgelerde küçük ve düzgün sayısal ağ ele-
manları bulunmalıdır.

Çok boyutluluk görüldüğü durumlarda; aynı çözüm hac-
mi içerisinde farklı ölçekte boyutların bulunması, özellik-
le sayısal ağ elemanlarının boyutlandırılması açısından 
önemli bir problemdir. Dar bir kanal içerisinde akış özel-
likleri, kanal kesitinin boyutlarından fazlasıyla etkilenecek 
ve çoğunlukla bu boyutlarla kıyaslanabilir mesafelerde 
anlamlı değişiklikler gösterecektir. Öte yandan, dar ka-
naldan çıkıp geniş bir hacme ulaşıldığında, akış özellik-
lerindeki anlamlı değişiklikler daha uzun mesafelerde 
beklenecek ve kanal içerisindeki kadar küçük elemanlar 
gerekmeyecektir. Birçok sayısal ağ oluşturma yönteminin 
çalışma algoritmaları ve numerik yöntemlerde veri sürek-
liliği gibi kriterler, dar kanal çıkışından hemen sonra sayı-
sal ağ elemanlarının hızlıca büyümesine izin vermeyecek 
ve çoğunlukla büyüme oranı (iki komşu sayısal ağ ele-
manının boyutlarının oranı) iki değerini geçemeyecektir. 
Dolayısıyla, çok boyutluluk durumu, birçok vakada sayısal 
ağ oluşturulamamasına sebep olmakta veya ancak çok 
yüksek sayıda eleman ile sayısal ağ oluşturmayı mümkün 
kılmaktadır.

Bazı mühendislik uygulamaları ve ürünlerinde perfor-
mans üzerinde küçük boşlukların önemi büyüktür. Ör-
neğin vidalı kompresörlerde vidalar arası ve radyal boş-
luklar, genellikle 100 ila 200 mikron mertebelerindedir ve 
bu boşluktaki akışkan davranışları (basınç ve sıcaklık da-
ğılımları, şoklar vb.) kompresörün verimini ve dayanımını 
oldukça etkilemektedir (Şekil 2). Bu tip uygulamalarda 
güvenilir HAD simülasyonları yapabilmek için, küçük boş-
lukları belirleyen sınırların katı modelde doğru toleransta 
ifade edilmesi ve buna karşılık HAD çözüm hacminde fi-
ziksel modeli temsil eden boşluğun oluşturulması (“CAD 
association”) gerekmektedir.

Küçük boşlukların performans üzerinde anlamlı etkisi ol-
duğu durumlarda bunların öncelikle katı model aşama-
sında basitleştirilmeden modellenmesi ve tolerans kaybı 
olmadan simülasyona aktarılması gereklidir. Bunu taki-
ben HAD yazılımının sayısal ağ uygulamasında aynı tole-
ransa karşılık gelecek kadar küçük sayısal ağ elemanları 
kullanıldığı takdirde ortaya çıkacak akış hacmi gerçekten 
yapılan tasarımı temsil edecek ve yapılan simülasyon ile 
performans değerlendirilebilecektir. Ancak bu durumda 
kullanılan sayısal eğ elemanları oldukça küçük ve sayısal 
ağın toplam eleman sayısı ise donanımsal kaynakları zor-
layacak kadar yüksek olacaktır.

 
 

Şekil 2. Vidalı Kompresör; Genel Görünüm (sağ), Sayısal Ağ 
Kesiti (sol üst, boşluklar mor işaretli)

4 “Finite Element Analysis”
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 Şekil 3. Yapay Aortik Kapakçık (Yukarıdan aşağıya: sayısal ağ, akış çizgileri (“streamlines”) ve hacimsel hız dağılımı) [1]
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Bahsedilen hareket, deformasyon ve tam kapanma du-
rumları birçok uygulamada ve dolayısıyla birçok HAD 
simülasyonunda görülmektedir. Bu tip zorlukların gö-
rüldüğü ve doğası gereği basitleştirmelerin sınırlı kabul 
edildiği alanlardan biri medikal olup özellikle kalp ve kar-
diyovasküler sistem üzerinde yapılan simülasyonlar ara-
sında bu durumların tamamının beraber görülebileceği 
vakalara sıklıkla rastlanmaktadır. Bu alandan bir örnek 
olarak, yapay aortik kapakçık performansını değerlendir-
mek amacıyla yapılan bir çalışmada [1]; kapakçık, doku 
mekaniğini temsil eden sonlu eleman modeli olarak ya-
pısal analiz ortamında kurgulanırken kan akışı için HAD 
modeli hazırlanmıştır. Daha sonra iki yönlü eşlenik FSI 
yöntemiyle kan basıncının kapakçık üzerinde yarattığı de-
formasyon ve bunun sonucunda akış hacminde yaşanan 
değişiklikler hesaba katılarak çözüm yapılmıştır. Böyle bir 
çalışmada; sayısal ağ, zaman içinde sürekli değişmeli, ka-
pakçığın karmaşık deformasyonlarına uyum sağlamalı ve 
kapakçığın tam kapanması öncesi ve sonrasında görülen 
en küçük boşluklarda dahi kan akışı hesaplamalarına ola-
nak vermelidir. Tüm bunlarla beraber, hala işlem maliyeti 
açısından karşılanabilir seviyelerde kalınması da sayısal 
ağın toplam eleman sayısıyla doğrudan ilintilidir. Bu şart-
lar sağlandığı takdirde, zamana bağlı kan akışı, kapakçık 
üzerinde basınç dağılımı ve duvar kesme gerilmesi (“wall 
shear stress”) gibi değerler gerekli hassasiyetle elde edi-
lebilecektir (Şekil 3).

3. FAYDALANILAN TEKNOLOJİLER VE YÖNTEMLER

Küçük boşluklarda ve dar kanallarda akışlar için HAD 
simülasyonları yapılmasında karşılaşılan zorlukların üs-
tesinden gelerek verimli simülasyon süreçleri ve gerekli 
hassasiyete sahip sonuçlar elde etmek amacıyla çeşitli 
teknolojiler ve yöntemlerden faydalanılmaktadır. Farklı 
uygulamalar, vakalar, proje beklentileri ve yazılım mi-
marilerine bağlı olarak birçok farklı yaklaşım olabilmekle 
beraber, boşluk modeli (“Gap Model”), alt-ağ geometri 
çözünürlüğü (“SGGR: Sub-Grid Geometry Resolution”) ve 
hareketli objeler ile FSI uygulamalarına yer verilmiştir.

Boşluk modeli, çok boyutluluk problemine karşı ve ge-
nellikle mikron ve metre boyut ölçeklerinin bir arada 
görüldüğü akış hacimlerini çok yüksek sayıda sayısal ağa 
gerek duymadan ayrıklaştırmak (“discretization”) ve çö-
zebilmek için geliştirilmiştir. Bu modelde, iki katı yüzey 

arasındaki akışkanla dolu mesafe tanımlanan eşik değe-
rinin (genellikle 1 mm ve altı) altına indiğinde buradaki 
sayısal ağlar, boşluk hücrelerine (“gap cell”) dönüştürülür. 
Boşluğu oluşturan iki yüzey arasında yalnızca bir sıra boş-
luk hücresi kullanılarak eleman sayısı gereksinimi anlamlı 
miktarda azaltılmış olurken, bu hücrelerdeki viskoz kuv-
vetler ve yayınım akıları (“diffusive fluxes”) analitik he-
saplamalarla çözülür [2] . Boşluk modeli, öncelikle vidalı 
kompresörler üzerinde deneysel çalışmalarla desteklene-
rek geliştirilmiş ve doğrulanmış, kullanılmaya başladıktan 
sonra elektronik soğutma, savunma sanayi fırlatma simü-
lasyonları ve endüstriyel sızdırmazlık gibi alanlarda kalib-
re edilmeye devam edilmiştir.

Hidrodinamik direnç, boşluk modelinin temel kavramla-
rından biri olup, deneysel temele dayanan analitik kore-
lasyonlara göre; boşluk içerisindeki basınç kaybı, akışkan 
hızı, Reynolds sayısı, boşluk kalınlığı, boşluğu oluşturan 
objelerin hareket hız ve yönleri gibi birçok parametreye 
bağlıdır. Nihai olarak, akış özelliklerine bağlı olarak çö-
züm esnasında sürekli hesaplanan ve değişen etkin vis-
kozite (“effective viscosity”) terimi üzerinden Navier-Sto-
kes denkleminde hidrodinamik direnci temsil eden bir 
kaynak terimine yer verilmektedir.

Boşluk modeli kullanılarak çözümlenen bölgelerde, ba-
sınç düşümü, debi/sızıntı miktarı ve bir boyutlu hız/ba-
sınç/sıcaklık dağılımları, endüstriyel gerekleri karşılayabi-
lecek hassasiyetlerde elde edilmektedir. Bununla birlikte, 
boşluk içerisinde detaylı hız/basınç/sıcaklık dağılımları, 
sınır tabakası çözümü, süpersonik akışlarda şok dalgaları-
nın takibi ve benzeri, model hassasiyet kabiliyetlerinin dı-
şındadır. Boşluk modeli kullanılarak kimi zaman imkânsız 
olan modeller çözülebilir hale gelmekte veya işlem mali-
yeti anlamlı miktarda indirilebilmektedir. Bunu göz önün-
de bulundurarak, kimi projelerde önce boşluk modelli 
birçok çözüm ve en son tek seferlik çok yüksek sayısal ağ 
kullanan model çözümü tercih edilebilir.

Alt-ağ geometri çözünürlüğü, birçok farklı HAD simülas-
yonunda kullanılmakla beraber özellikle küçük boşluklar 
gibi geometri zorluklarının ve yüksek tolerans beklentile-
rinin olduğu durumlarda daha büyük önem kazanmakta-
dır. Bu yöntemle sayısal ağ ve daha da önemlisi nihai çö-
züm hacmi oluşturulurken, HAD ortamına aktarılan katı 
modelin çözünürlüğü olduğu gibi korunur. Katı yüzeyinin 
etrafındaki akış hacmi, yüzey topolojisinden daha düşük 
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hassasiyete sahip olsa bile yüzey etrafındaki sayısal ağla-
rın bir veya birden çok yüzeyi doğrudan katı yüzeylerine 
eşitlenir. Bu sayede, katılar etrafında çözüm hacmi olarak 
oluşturulan ve HAD çözümlerinde kullanılan hacimler her 
durumda gerçek (katı modelde ifade edildiği derece) ha-
cimlere denk hale gelmektedir [3] .

Akış hacmi içerisinde yer alan objeler arası küçük boş-
lukları değişken hale getiren hareket veya deformasyon 
modelleme ve/veya hesaplamasındaki hatalar, objeler 
arasında kalan boşluktan büyük hatta boşluk boyutuy-
la karşılaştırılabilir olması halinde, hesaplama hatalarını 
yüksek miktarda artıracaktır. Bu sebeple, dar kanalların 
yer aldığı HAD simülasyonlarında hareket ve deformas-
yon modellemesi daha da kritik hale gelmektedir.

Obje yüzeyleri yer değiştirip akış hacminin de değişme-
sine sebep olurken zaman adımının fazla büyük olması 
müteakip adımlar arasında fiziksel anlamlı geçişler he-
saplanamamasına sebep olabilir. CFL (“Courant–Fried-
richs–Lewy”) koşulunun yüzey yer değişim hızı üzerinden 
kullanılması (“surface CFL”) faydalı olacaktır. Ayrıca kulla-
nılan HAD yazılımı içerisindeki hareketli obje algoritması-
nın objelerin birbirine temasına izin veriyor olması, çoğu 
dar kanal içeren problemde gerekli hale gelmektedir. 
Aksi takdirde, anlık da olsa gözlemlenen tam kapanma 
durumları, HAD çözücüsünün sayısal yöntemlerle ilerleyi-
şini sekteye uğratmakta ve çoğunlukla çözüm süreci iptal 
olmaktadır. Benzer şekilde, FSI uygulamalarında da obje 
yüzeyleri, birbirlerine temas edip ayrılabilmeli ve bu es-
nada FEA tarafında tanımlanan yapısal davranışlar tutarlı 
bir şekilde devam edebiliyor olmalıdır. FSI için kullanıla-
cak CFD-FEA yazılım çifti, aralarındaki veri aktarım me-
kanizması ve yaşanan kayıplar, FEA model detaylarının 
akış hacminde ne kadar tanımlanabildiği gibi detayların 
vakaya ve proje beklentilerine göre değerlendirilmesi ge-
rekmektedir [4] .

4. SONUÇ

HAD simülasyonlarında diğer CAE (Bilgisayar Destekli 

Mühendislik) faaliyetlerinde olduğu gibi nümerik yön-
temler kullanılmakta ve dolayısıyla elde edilen sonuçlar-
da her zaman bir miktar hata bulunmaktadır. İyi bir simü-
lasyon için, farklı gereksinimlerden bahsetmekle beraber, 
temelinde doğru hata yönetimi bulunmalıdır. Hatanın ne 
kadar azaltılması gerektiği (proje gereksinimleri), ne ka-
dar azaltılabileceği (simülasyon açısından yapılabilirlik 
analizi) ve bunun için ne kadar kaynak gerekeceği (do-
nanım, zaman, vb.) sorularına doğru cevaplar verilmesi, 
mühendislik simülasyon süreçlerinin en önemli aşaması-
nı teşkil etmektedir.

Küçük boşluklarda ve dar kanallarda akışlar ile sızıntı 
simülasyonları, HAD alanında görülen birçok zorluğu 
barındıran ve bu sebeple ancak proje gereksinimleri ile 
ekip, donanım ve yazılım kabiliyetlerinin uyuştuğu du-
rumlarda yapılabilmektedir. Bu tip simülasyonlarda sık-
lıkla karşılaşılan zorluklar arasında çok boyutluluk, katı 
model karmaşıklığı ve değişken boşluklar gelmektedir. 
Bunlara karşılık kullanılan yöntemler arasında özelleş-
miş boşluk modelleri, alt-ağ geometri çözünürlüğü gibi 
sayısal ağ yöntemleri ve hareketli obje ile FSI modelle-
meleri yer almaktadır.
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1. GİRİŞ

Birçok ülkede 2030 yılına kadar dizel araçların kullanı-
mının yasaklanmasına yönelik yasal düzenlemeler yapıl-
mıştır. Belirtilen tarihe kadar bu araçların şehir merkezle-
rine girmesinin yasaklanmasını öngören ülkeler olmakla 
birlikte, benzinli araçlar da dahil olmak üzere tüm içten 
yanmalı motora sahip araçların satışının yasaklanması-
nı yasalaştıran ülkeler de bulunmaktadır. İçten yanmalı 
motora sahip araçların egzoz salınımı ile çevreye ver-
dikleri zarar bu kararların en büyük nedenidir. Kovid-19 
pandemisi nedeniyle insanların evde karantina sürecin-
de olduğu kentlerde hava kalitesinin büyük oranda arttı-

ğı gözlemlenmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre 
Yüksek Mühendisi Bahar Tuncel, Nisan 2020 tarihinde 
partikül madde açısından değerin pandemi öncesinde 
45-55 mikrogram/metreküp seviyesinden 30 mikrog-
ram/metreküpe düştüğünü açıklamıştır [1].

Ulaşım nedeniyle çevreye verilen zararın azaltılmasının 
çözümü olarak ise, içten yanmalı motordan daha eski bir 
teknoloji öne çıkmaktadır; elektrikli araçlar. Yıllar içerisin-
de batarya teknolojisindeki gelişmeler sayesinde, batarya 
ömürleri ve araç menzilleri büyük oranda artmıştır. Böyle-
ce elektrikli araçların yükselişi başlamıştır. Elektrikli araç-
ların, depolanan elektrik enerjisini kullanmaları nedeniyle 

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN YÜKSELİŞİ VE 
BATARYA ISIL YÖNETİM SİSTEMİ



30

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  KASIM 2020  www.mmo.org.tr

hareketleri sırasında egzoz salınımı olmamaktadır. Ancak, 
burada elektriğin hangi kaynaktan ve nasıl üretildiği de 
önem arz etmektedir. Literatürde bazı çalışmalar göster-
miştir ki, kömürden elektrik üretilmesi durumunda elekt-
rikli araçlar için kilometre başına ortama salınan zararlı 
maddeler, içten yanmalı araçlara oranla daha çok olmak-
tadır. Bu nedenle, elektrikli araçlarda kullanılacak olan 
elektriğin üretimi sırasında ortaya çıkacak emisyonların 
en düşük seviyede olması önem arz etmektedir. Özellikle 
Güneş, Jeotermal ve Rüzgar gibi yenilebilir kaynaklar ile 
üretilen elektriğin elektrikli araçlarda kullanılması, çevre-
ye olan zararların ortadan kaldırılması için önem arz et-
mektedir.

Elektrikli araçlar denilince her ne kadar ilk aşamada binek 
araçlar düşünülse bile, toplu taşıma araçları, yük taşıyan 
araçlar, gıda depolarında ve madenlerde çalışan her türlü 
araç elektrikli dönüşümüne uğramaktadır. Örneğin Avru-
pa Birliği, gıda depolarında dizel araçların oluşturduğu 
emisyonların gıdalardaki zararlı etkisi nedeniyle, dizel 
araç kullanımını yasaklamıştır. Bu nedenle elektrikli fork-
liftlerin kullanımı giderek hız kazanmıştır. Madenlerde 
hava kalitesinin önemi nedeni ile maden makinalarında 
da zararlı madde emisyonu (veya salımı) olmayan elekt-
rikli araçlara geçiş hız kazanmıştır. Mümkün olan tüm 

araçların elektrikli hale gelmesiyle çevreye salınan zararlı 
gazların azalmasının yanında, yakıt, kullanım ve bakım 
maliyetlerinin azalıyor olması da elektrikli araç devrimini 
hızlandıran faktörler arasındadır. 

Elektrik üretiminin çevresel etki düşünülerek yapılması 
durumunda, elektrikli araçların rakiplerine göre çevreye 
olan etkisinin çok daha az olduğu aşikardır. Bu nedenle 
çevre bilincinin artması ve elektrikli araç teknolojisi ile 
altyapısının insanların isteklerini karşılar hale gelmesiyle 
elektrikli araç sayılarının hızla artması beklenmektedir. 
Uluslararası Enerji Ajansının son açıklaması, 2019 yılında 
satılan elektrikli araç sayısının 2 milyon 100 bin adet ol-
duğu ve bir önceki yıla göre yüzde 40 arttığı dır. Böylece, 
dünyada 7 milyon 200 bin adet elektrikli aracın kullanım-
da olduğu şeklindedir. Bu veriler, elektrikli araç sayısının 
zamanla üstel olarak artacağını göstermektedir. 

Özetle, her türlü taşımacılık faaliyeti ile ilişkili çevreye 
olan etkilerin azaltılabilmesi için elektrikli araçların kulla-
nılması büyük önem arz etmektedir. Türkiye’nin Otomo-
bili Girişim Grubu da dahil olmak üzere dünyadaki birçok 
firma, geleceğin ulaşım çözümünün elektrikli araçlar ile 
olacağını öngörmektedir. Elektrikli araçlar, özellikle batar-
ya teknolojisindeki gelişmeler sayesinde büyük bir yükse-
liş dönemi yaşamaktadır. 

Şekil 1. Elektrikli Araç Elemanları  [2]

Elektrik Motor

Güç Elektroniği Kontrolleri

DC/DC Dönüştürücü

Isıl Sistem (Soğutma)

Batarya Paketi

Şarj Bağlantısı

Şarj Ünitesi

Batarya (yedek)

Aktarma
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ğunda, bataryanın bir saatte tamamıyla şarj veya deşarj 
olacağı anlaşılmaktadır. 2C oranında, batarya 30 dakika 
içerisinde şarj veya deşarj olacaktır. 

Tablo 1, bazı elektrikli araç modellerinin batarya kapasi-
telerini, çalışma voltajını, soğutma sistemini ve batarya 
hücrelerinin bağlantı şekillerini özetlemektedir. Bu araç-
lar incelendiğinde araçların batarya kapasitelerinin yıllar 
içerisinde artış gösterdiği ve 50kWh üstü batarya paketle-
rinin kullanılmasının yaygınlaşmaya başladığı görülmek-
tedir. Böylece araçların daha uzun mesafe katetmesi he-
define araç firmaları yaklaşmaya çalışmaktadırlar. 

Diğer bir husus ise, araçların birçoğunun yüksek voltaj 
altyapıları ile yapılmaya başlanmış olmasıdır. Son yıllarda 
ortaya çıkan araçlar, 400 V civarında altyapıya sahipken, 
Porsche Taycan bu değeri 800 V`a çıkararak, voltajın yıllar 
içerisinde artmasının muhtemel olduğunu ortaya koy-
maktadır. Bunun bir nedeni, yüksek voltajlı sistemlerde 
akım değerlerinin aynı güç oranı için daha düşük olacak 
olmasıdır. Böylece kayıpların azaltılması ve daha hızlı şarj 
yapılmasının sağlanması hedeflenmektedir. Ancak, yük-
sek voltajlı sistemlerde yüksek akım geçen sistemlere 
benzer şekilde yüksek ısı üretimi gerçekleşmektedir. Bu 
nedenle batarya paketlerinin aktif olarak soğutulması bir 
gerekliliktir. Özellikle hızlı şarj durumunda, bu bir zaruri-
yet haline gelmektedir. 

Batarya paketlerinin ısıl yönetimi için birçok farklı yöntem 
bulunmakla birlikte, Tablo 1`in de gösterdiği üzere, araç 
firmaları hava ve sıvı soğutma çözümlerini tercih etmek-
tedir. Bunun bir nedeni, birçok otomotiv firmasının içten 
yanmalı motorlar ile ilgili hava ve sıvı soğutmaya dair bilgi 
birikimlerinin olmasıdır. Akademik yayınlar, soğutma için 
ısı boruları, faz değiştiren malzemeler ve termoelektrik 
çözümlere yönelik bilgiler içermektedir. Ancak, bilimsel 
yayınlarda önerilen çözümler genellikle çok yer kaplayan, 
ağır veya yüksek enerji tüketimi bulunan çözümlerdir. Bu 
nedenler ise elektrikli araç firmalarının hava ve sıvı soğut-
maya yönelmesinin bir diğer nedenidir. 

Batarya paketlerinin soğutulması gerektiği gibi bazı du-
rumlarda ısıtılması da gerekmektedir. Batarya hücreleri-
nin belirli sıcaklığın altında çalıştırılması, yüksek iç gerilim 
nedeniyle tavsiye edilmemektedir. Ayrıca, buzlanmaya 
sebep olacak sıcaklıklarda hücrelerin çalıştırılmaması 
gerekmektedir. Batarya hücrelerinin ısıtılması sırasında 

2. ELEKTRİKLİ ARAÇ BATARYA PAKETİ

Elektrikli araçlar içten yanmalı motora sahip araçlar ile 
bazı ortak parçalar bulundurmakla birlikte, asıl farklılı-
ğı depolanan elektrik enerjisinin harekete dönüşmesini 
sağlayan bileşenleri nedeniyledir. Elektrikli araçların en 
önemli bileşenleri, Batarya Paketi, Elektrik Motoru ve 
Kontrol Ünitesidir. Kontrol ünitesinden gelen komutlara 
göre elektrik motoruna güç aktarılması veya elektrik mo-
toruna bağlı olan tekerlerden güç aktarımı ile bataryala-
rın şarj edilmesi sağlanır (rejenaratif frenleme). Kontrol 
ünitesindeki kararları verecek algoritmalar birçok firma-
nın kendi yazılımlarına dayanmaktadır. Örneğin, Tesla 
firması kendi geliştirdiği algoritmalar sayesinde mekanik 
diferansiyelin yaptığı işlev, tekerleğe bağlı olan elektrik 
motorlarının kullanılması ile gerçekleştirmiştir. Bu ise, 
mekanik parça kullanımını ve bakım sıklığını azaltmakta-
dır. Elektrik motor teknolojisi uzun yıllar içerisinde büyük 
gelişme göstermiş olup, elektrik motor verimlerini diğer 
motorlara kıyasla çok yüksek bir noktaya getirmiştir.

Batarya hücreleri ve hücrelerin paketlenmesi ise nispeten 
yeni bir ihtiyaç olarak doğmuştur ve gelişmeye açık bir 
alandır. Birçok araştırmacı, batarya hücrelerinin kimyası 
ve yapısı üzerinde geliştirme çalışmaları yürütmektedir. 
Çeşitli elektrot kimyasal yapılarına , Lityum Manganez 
Oksit, Lityum Titanat Oksit, Lityum Kobalt Oksit, Lityum 
Demir Fosfat, Lityum Nikel Manganez Kobalt Oksit örnek 
olarak verilebilir. Batarya hücreleri ise, genelde şekline 
göre adlandırılmakta olup, üç adet genel sınıflandırma 
yapılmaktadır. Bunlar ise Silindirik, Kese ve Prizmatik hüc-
re tipleridir. Kese tipi hücreler bazı bilimsel yayınlarda 
şeklinden dolayı prizmatik olarak adlandırılmakla birlikte, 
prizmatik hücrelerden dış korumasının sert bir yapıda ol-
maması ile ayrılmaktadır. 

Batarya hücrelerinde birim hacim ve ağırlıkta en yüksek 
enerjiyi depolamak (enerji yoğunluğu) ve en yüksek gücü 
depolamak (güç yoğunluğu) birçok firmanın hedefleri 
arasındadır. Batarya hücreleri, enerji yoğunluğu yüksek 
veya güç yoğunluğu yüksek olarak sınıflandırılmaktadır. 
Güç yoğunluğu yüksek hücreler, birim hacim/ağırlık ba-
şına enerji yoğun olanlara kıyasla daha az enerji depola-
makla birlikte, daha yüksek güç sağlamaktadır, yani daha 
hızlı deşarj olabilmektedirler. Şarj ve deşarj hızını belirt-
mek için ise C-oranı kullanılmaktadır. C-oranı, bir (1) oldu-
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elektrik kullanılması gerekliliğinden dolayı ise, soğuk yer-
leşim alanlarında elektrikli araçların kullanım mesafeleri 
büyük oranda azalmaktadır. Yeni nesil ısıl yönetim sistem-
leri, bu probleme yönelik çözümler de içermektedir. 

Batarya hücreleri, kimyasına bağlı olarak farklı sıcaklık-
larda en yüksek verim ile çalışmakla birlikte, çalışma sı-
caklığının 25-30 oC civarında olması genel olarak kabul 

görmektedir. Hatta 30 ila 40 oC arasındaki her 1 oC artışın, 
batarya hücresinin ömründen 2 ay kısaltmaya neden ol-
duğu bilimsel çalışmalarda belirtilmektedir [4]. Ayrıca, 
hızlı şarj durumunda batarya hücresinin sıcaklığı artmakta 
bu nedenle bataryaların kullanım ömrü de azalmaktadır. 
Örneğin Tesla firması, batarya kapasitesindeki düşüş belir-
li bir oranın üzerinde olması durumunda, şarj istasyonun-
da hızlı şarj yapılmasını yazılımsal olarak engellemektedir. 

Marka ve Model Batarya Kapasitesi (kWh) Batarya Konfigürasyonu Isıl Yönetim Sistemi Toplam Nominal Voltaj (V)

Audi e-Tron 71/95 108s3p/ 108s4p Sıvı Soğutma 396

Mercedes EQC 80 96s4p Sıvı Soğutma 405

Tesla Model S 60/100 96s74p Sıvı Soğutma 375

Jaguar I-Pace 90 108s4p Sıvı Soğutma 389

Hyundai Kona 64 98s3p Sıvı Soğutma 356

Renault ZOE ZE50 52 96s2p Hava Soğutma 400

Chevy Bolt - EV 66 96s3p Sıvı Soğutma 350

Nissan Leaf 39.4/62 96s2p / 96s3p Hava Soğutma 360

VW e-Golf 35.8 88s3p Hava Soğutma 323

Skoda CITIGO-e iV 36.8 84s2p Hava Soğutma 302.4

BMW i3 33.7/42.2 96s1p Sıvı Soğutma 352

KIA e-Soul 
and e-NIRO

67.1/39.2 96s3p Sıvı Soğutma 375/240

Porsche Taycan Turbo-
TurboS

79.2/93.4 198s2p Sıvı Soğutma 800

Hyundai Ioniq 40.4 88s2p Sıvı Soğutma 316.4

Peugeot e-208 50 108s2p Sıvı Soğutma 400

Opel Corsa-e 50 108s2p Sıvı Soğutma 400

Tesla Model X P100D 100 96s86p Sıvı Soğutma 350

Tesla Model 3 SR 50 96s31p Sıvı Soğutma 350

Renault Twingo ZE 22 96s2p Sıvı Soğutma 400

Tablo 1. Bazı Elektrikli Araç Batarya Paketleri Özellikleri (‘s’ ve ‘p’, sırasıyla seri ve paraleldir), Ref. [3]
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Daha yüksek sıcaklıklarda ısıl kaçak adı verilen olay ne-
deniyle, batarya hücrelerinin yanma ve patlama riski 
artmaktadır. Isıl kaçak, batarya hücrelerinin kısa devre 
olması ile ısı üretiminin artması ve batarya hücreleri içe-
risindeki anot ve katod arasındaki separatörlerin erimesi 
ile kısa devrenin diğer hücrelere yayılması ile oluşmakta-
dır. Bazı bilimsel yayınlarda, lityum dendrit büyümesi ile 
separatörlerin yırtılması, kısa devre nedeni olarak göste-
rilmektedir. Aynı zamanda literatür, lityum dendrit büyü-
mesinin de sıcaklık ile tetiklendiğini göstermektedir. 

Özetle, batarya hücrelerinin kullanım ömrünün artırıl-
ması ve ısıl kaçak gibi nedenlerden dolayı oluşabilecek 
risklerin önlenmesi için batarya ısıl yönetim sistemi bü-
yük önem arz etmektedir. Özellikle hızlı şarj altyapısı bu-
lunan, yüksek çalışma voltajlı, yüksek batarya kapasiteli 
paketler için ısıl yönetim sistemlerin önemi gün geçtikçe 
artmaktadır. 

3. YENİ NESİL BATARYA PAKETLERİ ve HELIOS

Yeni nesil batarya paketleri, kısa sürelerde şarja olanak 
sağlayan, hafif, daha az yer kaplayan, aktif ısıl yönetim sa-
yesinde, güvenlik riski içermeyen ve batarya hücrelerinin 
daha uzun süre kapasite düşümüne uğramadan kullanıl-
masının önünü açacaktır. Bu kapsamda birçok firmanın 
çeşitli çalışmaları olmakla birlikte, Avrupa.  Birliği gibi ku-
ruluşlar da proje destek çağrıları açarak bu alandaki geliş-
menin ihtiyaç olduğunu vurgulamıştır. 

Yeni nesil batarya paketlerinin geliştirilmesine yönelik 
LC-BAT-10-2020 çağrısı kapsamında desteklenmeye hak 
kazanan HELIOS projesinin ortaklarından birisi de İzmir 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü`dür (İYTE). Bu proje kapsamın-
da yeni nesil batarya paketlerinin ısıl yönetim sisteminin 
geliştirilmesi, İYTE Makina Mühendisliği öğretim üyesi 
Doç. Dr. Erdal ÇETKİN yürütücülüğünde gerçekleştirile-
cektir. 

Literatür, batarya ısıl yönetim sistemlerinde farklı metod-
larının kullanılmasının avantaj ve dezavantajlarını gös-
teren birçok yayını içermektedir. Bu yayınlarda yalnızca 
hücrelerin sabit sıcaklıkta tutulması için gerekli önlemler 
alınmış olup, araç firmaları için elzem olan ağırlık, hacim 

ve enerji tüketimi kriter olarak değerlendirilmemektedir. 
Otomotiv firmaları ise, içten yanmalı motorlu araçlarda 
yaygın olarak kullandıkları çözümleri elektrikli araçlara 
adapte ederek yenilikçi çözümlere uzak kalmaktadır. Yeni 
kurulan elektrikli araç firmaları bile ısıl tasarım mühen-
dislerini genellikle otomotiv firma tecrübesi olanlardan 
seçmektedir. 

4. SONUÇ

İhtiyaçlara yönelik ısıl yönetim sistemlerinin geliştiril-
mesi için otomotiv sektörünün ihtiyaçlarına yanıt veren 
ve sabit çalışma sıcaklığını sağlayan çözümlere ihtiyaç 
bulunmaktadır. HELIOS projesi kapsamında geliştirilme-
sine yönelik çalışmalar yürütüceğimiz ısıl yönetim sis-
temi ise, tüm ihtiyaçları karşılayan, patentli ve yenilikçi 
yaklaşımlar içerecektir. Özetle, İYTE olarak ortağı oldu-
ğumuz HELIOS projesi kapsamında geleceğin elektrikli 
araçlarının batarya paketlerine yönelik ısıl yönetim sis-
temlerini geliştirerek hem yangın gibi güvenlik risklerini 
ortadan kaldıracak hem de bataryaların kullanım ömrü-
nü uzatacağız. 
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1. GİRİŞ

Alternatif kanat/gövde tasarımlarının aerodinamik açı-
sından hızlı bir şekilde analiz edilmesi uçak konsept ve 
ön tasarım aşamalarında büyük önem taşımaktadır. Navi-
er-Stokes denklemlerinin çözümüne dayalı Hesaplamalı 
Akışkanlar Dinamiği (HAD) simülasyonları, birçok alter-
natifin hızlı bir biçimde karşılaştırılması gereken konsept 
ve ön tasarım aşamalarında oldukça yavaş kalmaktadır. 
Buna alternatif olarak hem hızlı hem de doğruluk oranı 
yüksek sayılabilen 3-boyutlu panel metodu öne çıkmak-

tadır. Bu çalışmada, uçak konsept tasarım aşamasında, 
kanat/gövde konfigürasyonlarının ses altı ve ses üstü 
hızlarda aerodinamik analizi için oluşturulan hesaplamalı 
aerodinamik analiz ve tasarım altyapısı içerisinde, 3-bo-
yutlu panel kodu kullanılarak seçilen kanat/gövde ikilisi-
nin aerodinamik performansı incelenmiştir. Bu çalışma ile 
öncelikli olarak, Boeing ve NASA tarafından geliştirilen, 
yüksek mertebeli, 3-boyutlu, açık kaynak, panel metodu 
çözücüsü PANAIR kodu temel alınarak bir aerodinamik 
analiz altyapısı oluşturulmuştur. Bu altyapı, gerekli ön ve 
art-işlemler için hazırlanan yardımcı kodlar ile desteklen-

FARKLI KANAT/GÖVDE 
KONFİGÜRASYONLARININ PANEL 
METODU İLE AERODİNAMİK 
İNCELENMESİ
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miştir. İkincil olarak farklı kanat/gövde konfigürasyonları 
için Tablo 1’de gösterilen seçilen test durumlarında ana-
lizler yapılarak kanat ve gövde birleşiminin aerodinamik 
performans açısından tasarım üzerindeki etkileri ince-
lenmiştir. Yapılan analizlerde, yüksek mertebeli, 3-bo-
yutlu panel metodu çözücüsü PANAIR kodu ve ön- ve 
ard-işlemler için geliştirilen yardımcı kodlar kullanılmıştır. 
Basit bir NACA 0012 dikdörtgen kanat, simetrik Sears-
Haack gövde şekli, hafif bir iş jeti kanat/gövde modeli ve 
Cessna 172 uçağı kanat/gövde modeli test durumları ola-
rak seçilerek bu farklı konfigürasyonlar için analizler ya-
pılmış ve aerodinamik performans sonuçları sunulmuş ve 
tartışılmıştır. Bu yazıda, PANAIR ile ilgili literatürdeki çalış-
malar özetlenmiş ve kullanılan panel metodunun teorisi 
ve oluşturulan yeni yardımcı kodlar açıklanmıştır. Yapılan 
doğrulama testleri ve kanat-gövde simülasyonlarından 
elde edilen sonuçlar sunularak literatürdeki mevcut ve-
rilerle karşılaştırılmış ve gövde etkisi açısından sonuçlar 
değerlendirilmiştir.

2. LİTERATÜR TARAMASI

1981-1990 arasında yayınlanan PANAIR hakkındaki bir-
kaç NASA raporu bulunmaktadır [1-4]. Bu raporlar, kodun 
arkasındaki teoriyi, örnek analizleri ve programı kullanma 
talimatlarını içermektedir. Raporlarda bulunan teorik bil-
giler kodun arka planını kavrama açısından yararlı olmak-
la beraber, belgelerin dayandığı sürümler (Sürüm 3.0), 
kamuya açık olan sürümle (Sürüm 15.0) aynı değildir. Bu 
nedenle, programın kullanımı ile ilgili olan bilgiler gün-
celliğini yitirmiş durumdadır.

PANAIR ile ilgili en güncel resmi belge, Boeing tarafın-
dan 1992 yılında hazırlanan kullanım kılavuzudur [5]. Bu 

belge, kamuya açık kodun sürümüne dayanmaktadır. Tek 
fark, mevcut kod üzerinde Aralık 2009'a kadar küçük de-
ğişiklikler yapılmış olmasıdır. Ancak, belgenin büyük bir 
kısmının güncel olduğu tespit edilmiştir. Bu belgeye göre 
PANAIR, ön ve art işlemler için yardımcı programlara ih-
tiyaç duymaktadır. Ancak, Kaynak [5]'te bahsedilen tüm 
programlar ya ücretli yazılımlardır ya da mevcut değildir.
Kaynak [6]'da, PANAIR ve MATLAB ile yazılan yardımcı 
program kodlar sunulmuş ve bir otomasyon ve tasarım 
optimizasyonu çalışması yapılmıştır. Bu çalışma, Kay-
nak [7]'de bir sonlu eleman analizi ve CATIA, Excel gibi 
ek yazılımlar dahil edilerek geliştirilmiştir. Ayrıca, PANA-
IR kodunun akış ayrılmasını belirleme kabiliyetinin olup 
olmaması Kaynak [8]'de incelenmiştir. Bu araştırmada, 
kamuya açık olmayan işleme ve görüntüleme yazılımları 
kullanılmaktadır. Son olarak, PANAIR, Kaynak [9]'da kulla-
nıcı dostu olmasını sağlamak için kurum içi geliştirilmiş 
bir MATLAB kodu ile birleştirilmiştir. Tüm bu çalışmalar, 
PANAIR kodunu aerodinamik analizlerde kullanabilmek 
için yardımcı kodların geliştirilmesi gerektiğini de göster-
mektedir.

3. YÖNTEM

3.1 Yöntem PANAIR Panel Kodu

Panel metodu, daimi, sıkıştırılamayan, viskoz olmayan, 
dönmesiz akışları tanımlayan Laplace denkleminin, yani 
potansiyel akışların, çözümü için kullanılan sayısal bir 
yöntemdir. Sıkıştırılabilir akışlar için düzeltme içeren ve 
Denklem (1) olarak gösterilen doğrusallaştırılmış denge-
den küçük sapmalı (pertürbasyon) hız potansiyeli denkle-
mini ve Prandtl-Glauert dönüşümünü kullanarak, ses altı 
veya ses üstü hızlardaki akış çözümleri de panel metotları 
ile elde edilebilir:

         
                                    (1)

Bu formülde, M∞ gelen serbest akışın Mach sayısını ve φ 
pertürbasyon hız potansiyeli fonksiyonunu ifade etmek-
tedir. Bu çalışmada kullanılan PANAIR kodu, Denklem 
(1) tabanlı panel metodu kullanan bir akış çözücüdür 
[10]. PANAIR kodu, M∞ = 0,0 ile M∞=0,99 ve M∞=1,01 ile        
M∞=4,0 arasındaki Mach sayılarında çözüm yapabilmek-
tedir, fakat transonik etkilerin baskın olduğu akışlarda 
programın hatalı sonuçlar verdiği belirtilmiştir [5]. PA-
NAIR kodu, kullanıcının belirlediği Mach sayısına göre, 
ses altı hız durumunda Denklem (2)’de belirtilen Laplace 

Test No Kanat Gövde Kanat/
Gövde

1
Dikdörtgen    
NACA 0012 

kanadı

2
Sears-Haack 

gövdesi

3
Hafif iş jeti 

kanadı
Hafif iş jeti 

gövdesi
Hafif iş jeti

4
Cessna 172 

kanadı
Cessna 172 

gövdesi
Cessna 172

Tablo 1. Test Analizleri
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turulan panel kodlarının bir çoğundaki dağılımdan fark-
lılık göstermektedir. Lineer kaynak kuvveti dağılımı ve 
ikinci dereceden duble kuvveti dağılımı, PANAIR kodunu 
“yüksek mertebeli” bir panel kodu yapmaktadır. PANAIR 
teori belgesinde [2] belirtildiği üzere, duble kuvvetinin 
bir panel üzerinde sürekli olması ses üstü hızlardaki çö-
züm hatasını büyük oranda düşürmektedir. Buna ek ola-
rak, bir yüzey üzerindeki hız atlamalarının kaynak kuvveti 
ile duble kuvvetinin değişimine aynı derecede bağlı ol-
duğundan dolayı duble kuvvetinin mertebesinin, kaynak 
kuvvetinkinden bir derece yüksek olması gerektiği aynı 
belgede belirtilmiştir. Bu iki nedenden dolayı PANAIR ko-
dundaki tekillik dağılımları yukarıda belirtildiği derece-
lerde olacak şekilde ayarlanmıştır.

3.2 Ön ve Art-İşlem Yardımcı Kodları

PANAIR kullanıcı kılavuzunda belirtilen yardımcı prog-
ramların büyük bir kısmı erişime kapalı durumdadır [5]. 
Buna ek olarak, literatür taramasından görüldüğü üzere, 
geçmiş analizlerde kurum-içi veya yayın yazarının geliş-
tirdiği yardımcı kodların kullanıldığı belirlenmiştir. Açık 
erişimde, yalnızca PanIn [11] isminde, PANAIR girdi dos-
yası oluşturan bir ön-işlemci kodu bulunmuştur. Fakat, 
bu kod içerisinde kullanılan çözüm ağı formatının erişime 
açık programlardan elde edilememesinden dolayı bu ça-
lışma kapsamında kurum-içi yardımcı kodlar geliştirilmiş-
tir. Bu kodlar ile ilgili açıklamalar aşağıda bulunabilir.

Pointwise2Panair: Pointwise çözüm ağı yaratma yazılı-
mının desteklediği formatlar arasından seçilen GridGen 
formatında yazılmış bir çözüm ağı dosyasını PANAIR for-
matına uygun bir çözüm ağına dönüştüren bir yardımcı 
koddur. Girdi formatı kolay bir biçimde, istenilen formata 
uygun olacak şekilde değiştirilebilir. Kodun hazırlanma 
sürecinde PanIn kodu içerisindeki çözüm ağı dönüştü-
rücü alt-programından esinlenilmiştir ve yararlanılmıştır. 
Kod içerisinde yüzey normal vektör yönlerini PANAIR for-
matına uygun olan bir şekilde ve kullanıcı talimatlarına 
göre kontrol eden ve tersine çevirebilen bir alt-program 
da yer almaktadır.  

PanInput: Kullanıcı tarafından belirlenen parametrelerin 
yer aldığı bir girdi metin dosyasını ve PANAIR formatında 
bir çözüm ağı içeren bir metin dosyasını kullanarak PA-
NAIR girdi dosyası oluşturan bir yardımcı koddur. PanIn 
ön-işlemci kodundan esinlenilmiş ve yararlanılmıştır.

PanVisual: PANAIR sonuç dosyasını kullanarak çözüm 

denklemini (eliptik denklem) veya ses üstü hız durumun-
da Denklem (3)’te belirtilen dalga denklemini (hiperbolik 
denklem) çözmektedir [2]:

                     

                     

 
                          (3)

Bu denklemlerdeki ölçeklenmiş koordinatlar aşağıda be-
lirtilen Denklem (4) ile bulunabilir:

               (4)

Daha sonrasında, Denklem (2) veya (3) olarak gösterilen 
diferansiyel denklemler, Green teoremleri kullanılarak ses 
altı hızlarda Denklem (5) [2] ve ses üstü hızlarda Denklem 
(6)’da [9] gösterilen integral formüllerine dönüştürülmek-
tedir:

       
             

 
     

                            (5)

       
             

 
      

   

 

                                       (6)

Bu denklemlerde, S kontrol yüzeyini, P kontrol hacmin-
deki bir noktayı, σ kaynak kuvvetini, μ duble kuvvetini, 
Q  kontrol yüzeyi üzerindeki bir noktayı ve      kapalı bir 
yüzey üzerinde dışarı yönünde olan normal vektörünü 
göstermektedir. Ayrıca, R ise P ve Q noktaları arasındaki 
mesafeyi ve SB yüzeyi P noktasından çıkan, akış yönün-
deki Mach konisi ile Denklem (5)’te kullanılan S kontrol 
yüzeyinin kesişen kısmını ifade etmektedir.

Denklem (5) ve (6), iki bölümden oluşan bir ayrıştırma 
işleminde kullanılmaktadır. İlk bölümde, bilinmeyen te-
killik parametrelerinden oluşan tekillik fonksiyonları (σ 
ve μ) kullanılarak, lineer bir denklem sistemi oluşturul-
maktadır. İkinci aşamada programın belirlediği kontrol 
noktalarındaki sınır koşulları kullanılarak denklem sistemi 
çözülerek tekillik parametreleri hesaplanmaktadır. Böyle-
likle, tekillik fonksiyonları belirlenebilmekte ve bu fonksi-
yonların Denklem (5) ve (6)’nın içerisine yerleştirilmesiyle 
potansiyel fonksiyonlar (φ) elde edilmektedir [2].

PANAIR kodunda tekillik dağılımları daha önceden oluş-

(2)
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ağını, yüzey normal vektör bilgilerini içeren kontrol nokta 
bilgilerini, ve her bir hücum açısı için farklı dosyalara ol-
mak üzere yüzey kontrol noktalarındaki ve PANAIR girdi 
dosyasında kullanıcı tarafından belirtilen ilave yüzey dışı 
çözüm ağındaki akış özelliklerini Tecplot formatına uygun 
bir biçimde yazdıran yardımcı koddur. Bunlara ek olarak, 
katı yüzeyler üzerindeki aerodinamik kuvvetleri bir metin 
dosyasında özetlemektedir.

4. DOĞRULAMA ANALİZLERİ

PANAIR kodunun doğruluğu ve yardımcı kodların test 
çalıştırmaları için ilk önce basit birer kanat ve gövde geo-
metrileri seçilmiş (basit bir NACA 0012 kesitli dikdörtgen 
kanat ve simetrik Sears-Haack gövde şekli) ve doğrulama 
analizleri yapılmıştır. Daha sonra daha gerçekçi karmaşık 
kanat/gövde konfigürasyonları seçilerek (hafif bir iş jeti 
kanat/gövde modeli, ve Cessna 172 uçağı kanat/gövde 
modeli) bu farklı konfigürasyonlar için detaylı analizler 
yapılmış ve sonuçlar kısmında sunulmuştur.

4.1 Kanat Test Simülasyonu

Kanat test simülasyonu için basit dikdörtgen bir kanat 
şekli ilk olarak test edilmiştir. NACA 0012 simetrik kanat 
kesitine sahip kanadın veter uzunluğu c=1,0 ve kanat 
uzunluğu b=10,0’dur. Kanat veter doğrultusunda alt ve 
üst yüzeylerdeki panel sayısı 30 ve kanat boyu doğrultu-
sunda panel sayısı 10 olup, kanat kesiti yönünde, hücum 
ve firar kenarları yakınındaki çözüm ağı aralığı 0,01’dir. Ka-
nat açıklığı yönünde sabit panel aralığı kullanılmıştır. Sivri 
firar kenarlı kanat ile 0,2 serbest akış Mach sayısında çeşitli 
hücum açılarında PANAIR simülasyonları yapılmıştır. 

PANAIR sonuçları, bir girdap kafes (vortex lattice) progra-
mı olan XFLR5 içerisindeki 3-boyutlu Panel Analizi yön-
temi kullanılarak elde edilen sonuçlar ile de karşılaştırıl-
mıştır. Bu yöntem düşük mertebeli bir panel kodu olan 
VSAERO yazılımına dayanmaktadır [12]. Bu analizlerden 
elde edilen aerodinamik katsayılar Tablo 2’de ve üç dere-
ce hücum açısındaki ve kanadın orta bölümündeki yüzey 
basınç katsayısı dağılımları Şekil 1’de gösterilmiştir. Tablo 
2’de CL taşıma katsayısını,CDi indüklenmiş sürükleme kat-
sayısını ve CM,kök kanatın kök bölgesindeki yunuslama mo-
menti katsayısını ifade etmektedir. Görülebileceği üzere, 
PANAIR ve XFLR5’dan elde edilen sonuçlar arasında taşı-
ma katsayısı ve kök bölümündeki yunuslama momenti 
katsayısı değerleri birbirine oldukça yakındır. Bununla 

birlikte, PANAIR indüklenmiş sürükleme katsayısını daha 
yüksek hesaplamıştır. Bu farklılığın sebebi olarak sürükle-
me kuvveti hesaplama yöntemlerinin farklılığı verilebilir. 
PANAIR katsayı hesaplamalarını yüzey basınç dağılımını 
kullanarak [5] hesaplamaktayken, XFLR5 Trefftz düzlemi 
yöntemini [12] kullanmaktadır. Bu nedenle PANAIR ile 
Trefftz düzlemi seçeneğini kullanarak bir analiz daha ya-
pılmıştır. Bu analizin sonuçları Tablo 2’de PANAIR (Trefftz) 
ismi altında gösterilmiştir. Görülebileceği gibi bu yöntem 
ile yapılan simülasyondan elde edilen indüklenmiş sürük-
leme katsayısı sonuçları XFLR5’dan elde edilen sonuçlara 
oldukça yakındır. Son olarak, iki koddan gelen yüzey ba-
sıncı dağılımları, hücum kenarının yakınındaki bölgeler 
dışında birbirine çok yakındır. Bu fark, yüzeydeki panel 
dağılımlarındaki farklılıklardan kaynaklanıyor olabilir. Po-
intwise ve XFLR5 yazılımları içerisinde uygulanabilecek 
düğüm dağılım seçenekleri, sabit aralık seçeneği dışında 
farklılık gösterdiği için iki çözüm için aynı panel dağılımı 
uygulanamamıştır. 

Doğrulamaya ek olarak, sivri firar kenarlı kanat üzerinde 
kanadın kök, orta ve uç kısımlarındaki basınç katsayısı 
dağılımları PANAIR ile Şekil 2’deki gibi hesaplanmıştır. 
Beklendiği üzere, uç bölgesinde dikkate değer bir taşıma 
kuvveti kaybı gözlenmektedir. Bu kayıp orta bölgede uç 
bölgesindeki kayba göre oldukça azdır.

4.2 Gövde Test Simülasyonu
Gövde test simülasyonu için bir Sears-Haack gövde şekli 
test edilmiştir. Sears-Haack gövdesi belli bir uzunluk ve 
hacimde olan şekiller arasında, ses üstü hızlarda en düşük 
dalga sürüklemesi oluşturan şekildir ve gövde şekli Denk-
lem (7) ile tanımlanmıştır [13,14]:

                                                     (7)

Bu simülasyon için, en yüksek yarıçapı 0,1 olan bir Sears-
Haack gövdesinin yüzeyine 20 nokta akış yönünde ve 10 
nokta açısal yönde olan toplam 171 panel yerleştirilmiş-
tir. Burun ve arka kısımdaki düğüm dağılım parametresi 
∆s = 0,02 olarak seçilmiştir. Bu panel çözüm ağı ile süper-
sonik M∞ = 1,2 hızında serbest akış için analizler yapıl-
mıştır. Elde edilen aerodinamik katsayılar Tablo 3’te su-
nulmuştur. Ek olarak, yüzey basınç katsayısı dağılımı üç 
boyutlu çözüm ağı üzerinde Şekil 3’te sunulmuştur. Şekil 
4’te, α = 3° hücum açısında gelen akışın gövdenin çev-
resinde nasıl ilerlediği akış çizgileri ile görselleştirilmiştir.
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Tablo 3’teki katsayı değerlerinden çıkarılabilecek ilginç 
bir sonuç olarak, CDi’nin taşıma kuvvetinin olmadığı du-
rumda, beklenebileceği gibi sıfıra yakın olmaması olabi-
lir. Bilindiği üzere PANAIR viskoz etkilerini içermemekte-
dir [5]. Bununla birlikte, Kaynak [15], PANAIR kodunun 
sadece indüklenmiş sürüklemeyi değil, aynı zamanda 
taşıma kuvvetine ve hacme bağlı dalga sürüklemelerini 
de belirleme yeteneğine sahip olduğunu belirtir. Bu se-
beple 0o hücum açısında taşıma kuvveti sıfıra yakın oldu-
ğu halde indüklenmiş sürükleme kuvveti sıfırdan büyük 
hesaplanmıştır.

Tablo 2. Dikdörtgen NACA0012 Kanadı Aerodinamik 
Katsayıları  Analiz Sonuçları

Test Adı Hücum açısı 
(α) (derece) (α) CDİ CM, kök

PANAIR

-3 -0,2764 0,0032 0,0697

0 0,0000 0,0001 -0,0001

3 0,2766 0,0031 -0,0698

XFLR5

-3 -0,2764 0,0023 0,0689

0 0,0000 0,0000 0,0000

3 0,2764 0,0023 -0,0689

PANAIR 
(Trefftz)

-3 -0,2718 0,0022 -

0 0,0001 0,0000 -

3 0,2720 0,0022 -

Şekil 1. NACA0012 Kanadı Orta Bölgesi Yüzey Basınç 
Katsayısı (Cp) Dağılımı (M∞ = 0,2  ve α = 3°)

 
 

 
Şekil 2. NACA0012 Kanadı Boyunca Farklı İstasyonlarda 
Yüzey Basınç Katsayısı (Cp) Dağılımı (M∞ = 0,2  ve α=3°)

Hücum açısı (α) 
(derece)

CL CDİ CM, burun

-3 -0,0140 0,3546 -0,2381

0 0,0006 0,3527 -0,0009

3 0,0144 0,3533 0,2380

Tablo 3. Sears-Haack Gövdesi Aerodinamik Katsayıları Analiz 
Sonuçları

 
Şekil 3. Sears-Haack Gövdesi Yüzey Basınç Katsayısı 
Dağılımı (M∞ = 1,2  ve α = 3°)

 

Şekil 4. Sears-Haack Gövdesi Çevresindeki Akış Çizgileri (M∞ 

= 1,2  ve α = 3°)
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5. KANAT/GÖVDE ANALİZLERİ

Seçilen iki farklı kanat/gövde konfigürasyonu için PANAIR 
panel kodu ile detaylı aerodinamik analizler yapılmıştır.

5.1 Hafif İş Jeti
Tasarım dersi projesi olarak konsept olarak tasarlanmış 
bir hafif iş jetinin sadece kanadı ve kanat/gövde konfigü-
rasyonu PANAIR ile analiz edilmiştir. Bütün simülasyonlar 
M∞ = 0,2 hızındaki serbest akış ile yapılmıştır. Kanat geo-
metrisi üzerinde oluşturulan paneller Şekil 5’te gösteril-
miştir. Yalnız kanat simülasyonlarında çözüm ağında 546 
panel kullanılmıştır. Kanadın yalnızca yarısı çözüm ağı 
olarak oluşturulmuş ve PANAIR kodunun simetri özelliği 
kullanılmıştır. NASA SC(2)-0410 kanat kesiti kullanan, 25° 
çeyrek veter ok açılı kanadın ortalama veter uzunluğu 
1,81 m ve kanat açıklığı 14 m olup, referans alanı 23,53 
m2’dir. Bir derecelik hücum açısında, kanadın uç, orta ve 
kök bölgelerinde elde edilen yüzey basınç katsayıları Şe-
kil 6’da gösterilmiştir.

Kanat ve gövde ikilisinin birleştirilmesinden oluşan geo-

metrinin panel çözüm ağı Şekil 7’de görüldüğü gibi yapıl-
mıştır. Gövdenin kanat üzerindeki etkisi incelendiği için 
analize kuyruklar dahil edilmemiştir. Yarı-geometri için 
842 panel kullanılmıştır. Yalnız kanat geometrisi sonuçları 
ve kanat/gövde konfigürasyonu ile yapılan analizlerden 
elde edilen aerodinamik katsayılar Tablo 4’te gösterilmiş-
tir. Sonuçlar, gövdenin dahil edilmesinin aerodinamik 
performans üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu 
göstermektedir. Bu test analizlerinde taşıma katsayısı ne-
redeyse üçte bir oranında düşmüş, indüklenmiş sürükle-
me katsayısı %10 ile %20 arasında artış göstermiş ve bu-
rundaki yunuslama momenti katsayısı büyüklük olarak 
neredeyse dörtte bir oranında azalmıştır.

Sıfır ve bir derecelik hücum açılarında kanadın orta böl-
gesi üzerindeki yüzey basınç katsayısı dağılımının kanat 
ve gövdenin birleşiminden dolayı değişimi Şekil 8’de göz-
lemlenebilir. Gövdenin kanat üzerindeki basınç dağılımı-
na etkisi kökten uca doğru azalmaktadır. Buna ek olarak, 
gövdenin varlığından en çok hücum kenarına yakın böl-
ge etkilenmiştir.

 
 Şekil 5. Hafif İş Jeti Kanadı ve Üzerindeki Panel Çözüm Ağı

 
 Şekil 6. Hafif İş Jetinin Kanadı Boyunca Farklı İstasyonlarda, 

M∞ = 0,2  ve α = 1°  Serbest Akışta Yüzey Basınç Katsayısı 
Dağılımı

 
 Şekil 7. Hafif İş Jetinin Kanat/Gövde Konfigürasyonu ve Panel 

Çözüm Ağı

Hücum açısı 
(derece) Konfigürasyon CL CDİ CM, burun

0

Yalnız Kanat 0,412 0,0057 -1,453

Kanat/Gövde 0,269 0,0062 -1,042

Değişim - %34,7 + %8,77 - %28,3a

1

Yalnız Kanat 0,501 0,0086 -1,756

Kanat/Gövde 0,350 0,0105 -1,298

Değişim - %30,1 + %22,1 - %26,1a

Tablo 4. Hafif İş Jeti Aerodinamik Katsayıları Sonuçları

a. Büyüklük bakımından
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5.2 Cessna 172

Tipik bir uçak geometrisi ve kanat/gövde/kuyruk konfi-
gürasyonu olarak seçilen Cessna 172 uçağının kanat geo-
metrisi ve panel çözüm ağı Şekil 9’da gösterilmiştir. Veter 
yönünde 39 ve kanat açıklığı yönünde 11 düğüm noktası 
kullanılmış, ve yarı-kanat toplamda 429 panel ile tanım-
lanmıştır. M∞ = 0,163  ve α = 4,9° serbest akış ile kanat 

Şekil 8. Sıfır (Üst) ve Bir Derece (Alt) Hücum Açılarında Hafif 
İş Jeti Kanadının Orta İstasyonundaki Yüzey Basınç Katsayısı 
Dağılımı

 

 
 

boyunca üç farklı istasyondaki yüzey basınç katsayısı da-
ğılımı Şekil 10’da verilmiştir. Orta ile kök istasyonlarındaki 
basınç dağılımını gösteren eğriler arasında çok az fark bu-
lunmaktadır fakat bu durum uç bölgesini gösteren eğri 
için geçerli değildir. Kanat uç girdabı uç bölgesindeki ba-
sınç dağılımını da etkilemektedir.

Kanat, gövde ve kuyruk yapılarının birleşimi ile oluşan 
konfigürasyon için Şekil 11 ve 12’de görüldüğü gibi panel 
çözüm ağı oluşturulmuştur. Yarı geometri için 1166 panel 
kullanılmıştır. 

Şekil 13’te M∞ = 0,09  hızındaki serbest akış ile yapılan, yal-
nız kanat ve kanat/gövde PANAIR simülasyonları ve Kay-
nak [16]’daki deneylerden elde edilen taşıma ve sürükle-
me katsayıları karşılaştırılmıştır. Taşıma katsayısı sonuçları 
güçlü bir uyum göstermektedir. Katsayı değerleri birbiri-
ne çok yakındır ve PANAIR kanat/gövde sonucunu temsil 

 
Şekil 9. Cessna 172 Kanadı ve Panel Çözüm Ağı

 
Şekil 10. Cessna 172 Kanadı Boyunca Üç Farklı İstasyonda, 
M∞=0,163  ve α = 4,9° Serbest Akışta Yüzey Basınç Katsayısı 
Dağılımı

 
 

Şekil 11. Cessna 172 Kanat/Gövde/Kuyruk Konfigürasyonu 
ve Panel Çözüm Ağı
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eden eğrinin eğimi, deneydeki uçak modelinin taşıma 
kaybına (stall) girdiği 14 derecelik hücum açısına kadar, 
deney sonuçlarına göre biraz daha düşüktür. PANAIR ko-
dunun bir panel metodu tabanlı olması nedeniyle taşıma 
kaybı (stall) durumunu tespit edemediği göz önünde bu-
lundurulmalıdır. Ayrıca, kanadın gövdeyle birleştirilmesi, 
belirli bir hücum açısında taşıma katsayısını azalttığı, an-
cak taşıma eğrisinin eğimini değiştirmediği belirlenmiştir. 
Üstelik, deney ile simülasyondan elde edilen sürükleme 
katsayısı değerleri, taşıma kaybı (stall) öncesinde çok 
farklı değildir.

Şekil 13’te, PANAIR tarafından tespit edilemeyen parazit 
sürükleme katsayısının daha baskın olduğu düşük hü-
cum açılarında, sürükleme katsayısı değerleri arasında 
dikkate değer bir fark vardır. Ancak hücum açısı taşıma 
kaybı (stall) noktasına kadar yükseldikçe; başka bir deyiş-
le, indüklenmiş sürükleme daha baskın hale geldikçe bu 
fark azalmaktadır. Ayrıca, PANAIR ile hesaplanan sürük-
leme eğrisinin her zaman deney eğrisinin altında olması 
beklenir çünkü PANAIR sonuçları parazit sürükleme bi-

leşenini içermemektedir. Taşıma eğrisinden farklı olarak, 
kanat-gövde konfigürasyonu, tek başına kanat geometri-
sinden daha düz bir sürükleme eğimine sahiptir. Dahası, 
tek başına kanat sürüklemesi, indüklenmiş sürükleme-
nin artan baskınlığı ve tek başına kanadın daha yüksek 
taşıma kuvveti üretmesi nedeniyle yaklaşık 7 derecelik 
hücum açısından sonra kanat-gövde konfigürasyonun 
sürükleme kuvvetini aşmaktadır.

Literatürdeki çeşitli hesaplamalı aerodinamik analiz prog-
ramları ve Kaynak [17]’deki deneylerden elde edilen taşı-

 

 
 

Şekil 12. Cessna 172 Kanat/Gövde/Kuyruk Konfigürasyonun 
Yüzey ve Kanat İz Bölgesi Panel Çözüm Ağlarının Yandan (Üst) 
ve Karşıdan (Alt) Görünümü

 

 

Şekil 13. Cessna 172’nin Hücum Açısına göre Taşıma (Üst) ve 
Sürükleme (Alt) Katsayıları Değişimi (M∞ = 0,09)

Aero-
dinamik 
katsayı 
türevleri

Hesaplama Yöntemleri

Cessna 
Raporu AVL VIRGIT TORNADO CMARC PANAIR

CLα 4,41 4,98 5,25 5,276 5,214 4,274

CDα 0,182 0 -0,005 -0,022 0,086 0,178

Tablo 5. Cessna 172 Aerodinamik Katsayı Türevleri Sonuçları
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ma ve sürükleme katsayı türevleri Tablo 5’te karşılaştırıl-
mıştır. Deney verileri 54,54 m/s hızda, 4,9 derece hücum 
açısında ve denge koşulunda (trim condition) alınmıştır. 
Diğer veriler sıfır hücum açısında alınmıştır. AVL, VIRGIT 
ve TORNADO girdap kafes metodu kodlarıyken, CMARC 
ve PANAIR panel metodu kodlarıdır.

Aerodinamik katsayı türevleri CLα ve CDα taşıma ve sürük-
leme katsayılarının hücum açısına göre değişimini ifade 
etmektedir. PANAIR hesaplarında denge koşulu dikkate 
alınmamıştır. PANAIR, CLα türevini diğer yöntemlerden 
daha düşük hesaplamaktadır. Bu sonuç,  Şekil 13'teki taşı-
ma eğrisinin eğiminin de deneysel verilerden daha düşük 
olması ile uyumludur. Hesaplamalı programlardan elde 
edilen sonuçlardaki farklılık, programların kullandığı yön-
temlerden ve kullanılan 3-boyutlu modeldeki farklılıklar-
dan kaynaklanıyor olabilir. Ek olarak, PANAIR'ın sürükle-
me katsayısı türevi, Cessna verilerine diğer hesaplama 

 

 
 

Şekil 14. Cessna 172 Kanadının Uç (Üst) ve Kök (Alt) 
İstasyonlarındaki Yüzey Basınç Katsayısı Dağılımları (α=4,9°)

yöntemlerinden elde edilen sonuçlardan çok daha yakın-
dır. Ayrıca Kaynak [15]'te sürüklemenin hesaplanmasında 
PANAIR'ın nispeten başarılı olduğu belirtilmektedir. Yu-
nuslama momenti türevlerinin karşılaştırılması mümkün 
değildir çünkü referans noktası bilgisi çoğu yöntem için 
Kaynak [17]'de mevcut değildir.

M∞ = 0,163  ve α = 4,9° serbest akışta, gövde yapısının yer 
aldığı ve almadığı durumlar için kanat yüzeyi üzerindeki 
basınç katsayısı dağılımı, Şekil 14’te sırayla uç ve kök is-
tasyonlarında gösterilmiştir. Kanat ucu istasyonu üzerin-
deki basınç katsayısı dağılımının hemen hemen herhangi 
bir değişikliğe uğramadığı açıktır. Beklendiği gibi, gövde 
kanat basınç dağılımını çoğunlukla köke yakın bölümde 
etkilemektedir. Kanat üst ve alt yüzeyleri arasındaki ba-
sınç farkı, kanat gövdeye eklendiğinde azalmaktadır. Firar 
kenarının yakınındaki farkın sebebi bu bölgede kullanı-
lan panel sayısı ve sıklığı ile ilgili olabilir.

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada, farklı kanat/gövde konfigürasyonları için 
aerodinamik performans analizleri panel metodu ile in-
celenmiştir. Analizlerde PANAIR panel kodu kullanılmıştır. 
Yapılan testler sonucunda hazırlanan yardımcı ön- ve art-
işlem kodlarının istenildiği şekilde çalıştığı gözlemlenmiş 
ve gelecekteki uçak kavramsal ve ön tasarım aşamaların-
daki aerodinamik analizler için altyapı oluşturulmuştur. 
Yapılan doğrulama ve kanat/gövde analizleri sonucunda 
PANAIR analizlerinden elde edilen sonuçların literatürde 
başka yöntemlerden elde edilen sonuçlara yakın olduğu 
ve ayrıca PANAIR sonuçlarının deneysel sonuçlara, diğer 
hesaplamalı yöntemlerden elde edelin sonuçlardan daha 
yakın olduğu gözlemlenmiştir. Ek olarak bu panel meto-
du kodunun, süpersonik akışlarda gözlenen dalga sürük-
lemesini tespit edebildiği belirlenmiştir. Kanat üzerinde-
ki kök, orta ve uç bölgelere yakın farklı istasyonlardaki 
sonuçların karşılaştırılmasında basınç farkı ile üretilen 
bölgesel taşıma kuvvetinin artış yönünün kanat geomet-
risine ve kanat ucuna bağlı olarak farklı kanatlarda farklı 
olabileceği de gözlenmiştir. Yapılan kanat/gövde simü-
lasyonlarında, kanat yapısının gövde ile beraber analiz 
edilmesinin elde edilen taşıma kuvveti ve yunuslama mo-
menti üzerine azaltıcı ve sürükleme kuvveti üzerine artırı-
cı bir etkisi olduğu görülmüş ve kanat/gövde yapılarının 
bir arada analiz edilmesinin önemi bir kez daha anlaşıl-
mıştır. Yüzey basınç katsayısı dağılımında ise gövdenin 
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kanat ucundaki etkisinin küçük olduğu söylenebilirken, 
kök istasyonundaki dağılımda gövdenin gözlenebilir bir 
tesiri olmaktadır.
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1. GİRİŞ

 Dişli çarklar; iki mil arasında şekil bağıyla kuvvet ve hare-
ket ileten elemanlardır. İki bin yıldan daha fazla geçmişe 
sahip olan bu makine elemanları eski çağ ve orta çağda 
su çekme, yük kaldırma, değirmen taşını döndürme gibi 
işlevlerde kullanılmıştır. Son iki yüzyılın teknolojik geliş-
meleri sayesinde, hemen her makinede kullanılan ele-
manlar olmuşlardır [1].

Havacılık sektöründe kullanılan bileşenler, güvenlikten 
ödün vermeden minimum ağırlığa ulaşacak şekilde ta-
sarlanır. Hava araçlarının tahrik sistemi toplam araç ağır-
lığının önemli bir kısmını oluşturduğundan, bu bileşen-

lerin güç / ağırlık oranını iyileştirmek için birçok yaklaşım 
uygulanmıştır. Tasarım değişiklikleri, yapılandırma dü-
zenlemeleri ve gelişmiş malzemeler sayesinde güç/ağırlık 
oranında büyük ilerlemeler kaydedilmiştir [2].

En az iki farklı malzemenin makro boyutlarda birleşerek 
oluşturduğu yeni malzemeye kompozit malzeme denir. 
Kompozit kullanım alanlarına baktığımız zaman ilk sıra-
da havacılık sanayinin geldiğini  görmekteyiz. Kompozit 
malzemelerin hafifliklerine oranla üstün mekanik özellik-
leri baz alınarak, uçaklarda ve helikopterlerde iç mekan 
tasarımında, yapısal malzeme üretiminde kullanılmakta-
dır. Çok düşük yoğunluğa ve yüksek mukavemete sahip 
olması, güç / ağırlık oranını doğrudan etkileyen iki önemli 

HİBRİT DİŞLİ ÇARKLARIN FARKLI ORTAM 
SICAKLIKLARINDA ANALİZİ
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özelliğidir. Bu nedenle bu malzemelerin tahrik sistemle-
rinin bileşenlerine uygulanması, bu oran üzerinde ciddi 
bir etkiye sahip olur. Kompozit malzemelerin bu avantaj-
larının hava araçlarına uygulama potansiyeli NASA Glenn 
Araştırma Merkezi tarafından yapılan çalışmalarla destek-
lenmiştir.

2012 yılında NASA Glenn Araştırma Merkezinde hibrit 
dişli adı verilen yeni bir dişli tasarımı yapılmış ve test edil-
miştir. Bu tasarımda kompozit malzeme, milin bağlandı-
ğı metalik yuva ile dişler arasında bir bağlantı ağı görevi 
görmektedir. Kompozit malzeme, tamamen metalik olan 
havacılık tipi bir dişlide altıgen şeklinde açılan bir yuvanın 
içerisine endüstriyel yapıştırıcılar kullanılarak yapıştırıl-
mıştır. Daha sonra bu dişli hem tamamen metalik hem de 
benzer bir hibrit dişli kullanılarak test edilmiştir [3].

Titreşim modları, sönümleme özellikleri ve gürültü test-
leriyle bu iki tip dişlinin karşılaştırması yapılmıştır. İlk alı-
nan sonuçlardan bu tip hibrit tasarımın güçten ödün ver-
meden tahrik sistemi ağırlığı üzerinde azaltıcı bir etkiye 
sahip olduğu görülmüştür [4]. Ancak NASA bu çalışma-
larında daha çok dinamik özelliklere odaklanırken ortam 
sıcaklığını ve bu sıcaklıktaki çalışma şartlarının hibrit dişli-
ler üzerindeki etkisi incelenmemiştir.

Yapılan bu çalışmada ise, NASA Glenn Araştırma Merke-
zinde tasarımı yapılan hibrit dişliye benzer bir tasarımın 
sıcaklık analizlerinin ANSYS yazılımı kullanılarak gerçek-
leştirilmesi amaçlanmıştır.

2. MALZEME VE YÖNTEM

Sonlu elemanlar yöntemi ilk olarak 1940’ların başında A. 
Hrennikoff ve R. Courant tarafından havacılık ve inşaat 
sektöründe kompleks elastisite ve yapısal analiz prob-
lemlerinin çözülmesinde uygulanmaya başladı. Bilgisayar 
teknolojisinin gelişmesi ile birlikte günümüzde bu tekno-
loji, birçok mühendislik alanın içine girmiş biyomekanik-
ten nükleer teknolojiye kadar yapısal analiz, ısı transferi, 
akışkanların akışı, kütle transferi, elektromanyetik potan-
siyel gibi analizlerde kullanılmaktadır [5].

NASA Glenn Araştırma Laboratuvarında prototipi üretilen 
dişlinin termal analizinin yapılması çalışmamızda Sonlu 
Elemanlar Analizi kullanılmış olup, NASA tarafından üre-
tilen dişli ile aynı diş sayısı, modül ve kalınlık değerlerine 
sahip bir dişli üç boyutlu ortamda Şekil 1 ve Şekil 2’deki 

gibi modellenmiştir. Bursa Uludağ Üniversitesi’nde üreti-
len prototipler ise Şekil 3 ve Şekil 4’te gösterilmiştir.

3 boyutlu ortamda modellenen bu cisimlere NASA’nın 
kullandığı malzemeler olan AISI 9310 ve Toray T700 ile 

 
 

 

Şekil 1. Hibrit Dişli Tasarımı
 

 
Şekil 2. Çelik Dişli ve Hibrit 
Dişli Tasarımı

 
 Şekil 3. Bursa Uludağ Üniversitesinde 

Üretilen Çelik Dişli Prototipi

 
 Şekil 4. Bursa Uludağ Üniversitesinde 

Üretilen Hibrit Dişli Prototipi
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70°C, 100°C, 120°C, 150°C ve 180°C hava ve yağda cisim-
lerde gerçekleşecek sıcaklık dağılımını incelemek üzere 
yapılmış olan analizlerde kullanılan başlangıç şartları Tab-
lo 4’te belirtilmiştir.

3. ANALİZ SONUÇLARI

Hibrit dişli ile tamamen çelik dişli arasında yapılan ana-
lizler incelendiğinde, hibrit dişli üzerindeki ortalama sı-
caklığın çelik dişliye göre daha hızlı yükseldiği Şekil 7’de 
açıkça görülebilmektedir.

Kompozit malzemelerin ısıl kapasiteleri düşünüldü-
ğünde, zaten böyle bir sonuç beklenmektedir. Fakat bu 
durum, genel anlamda dişli yapısı için çok fazla enerjiyi 
absorbe etmesi ve buna bağlı olarak bazı sorunların ger-

kompozit ve çelik arasındaki bağlantıyı sağlayan yapıştı-
rıcının değerleri de ANSYS yazılımı üzerinden Tablo 1 ve 
Tablo 2’deki gibi tanımlanmıştır.

Belirtilen malzemelerle tanımlanan 3 boyutlu model ise 
ardından ANSYS üzerinde analiz yapılması için ağlara bö-
lündü. Modellerin ağlı halleri Şekil 5 ve Şekil 6’daki gibidir. 
Düğüm ve eleman sayıları Tablo 3’te verilmiştir.

Malzeme Özelliği Değeri (Birimi)

Brinell Sertliği 550

Elastisite Modülü 200 (GPa)

Akma Mukavemeti 510 (MPa)

Kopma Mukavemet 865 (MPa)

Poisson Oranı 0,29

Kesme Mukavemeti 540 (MPa)

Yoğunluk 7861 (kg/m3)

Isıl iletkenlik 55 (W/(m2))

Genleşme Katsayısı 11.1 **10-6 (K-1)

Özgül Isı 470 J/(kg K)

Tablo 1. AISI 9310 Çelik Malzemesinin Özellikleri [6]

Malzeme Özelliği Değeri (Birimi)

Elastisite Modülü 134 GPa 

Çekme Mukavemeti 2550 (MPa)

Kopma Uzaması %2,1

Poisson Oranı 0,3

Kesme Mukavemeti 136 (MPa)

Yoğunluk 1800 (kg/m3)

Isıl iletkenlik 9,4 (W/(m2))

Genleşme Katsayısı -0,38  10-6 (K-1)

Özgül Isı 0,752 J/g ·°K

Tablo 2. Toray T700 Karbonfiber Malzemesinin Özellikleri [7]

 
Şekil 5. Hibrit Dişlinin Sonlu 
Elemanlar Modeli

 
 

Şekil 6. Tamamen Çelik 
Dişlinin Sonlu Elemanlar 
Modeli

Başlangıç Sıcaklığı 22 °C

Film Katsayısı (Hava) 5 W/m2 °C

Film Katsayısı (Yağ) 49,8 W/m2 °C

Başlangıç Zaman Adımı 0,01 s

Minimum Zaman Adımı 0,01 s

Maksimum Zaman Adımı (Hava) 50 s

Maksimum Zaman Adımı (Yağ) 20 s

En Son Zaman Adımı (Hava) 10000 s

En Son Zaman Adımı (Yağ) 2000 s

Tablo 4. Başlangıç Şartları

Parça Çelik Dişli Hibrit Dişli

Düğüm Sayısı 38233 77908

Eleman Sayısı 7266 23841

Tablo 3. Boyutlu Parçaların Düğüm ve Eleman Sayıları
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çekleşme olasılığının bulunması anlamına gelmektedir.

Bu nedenden dolayıdır ki hibrit dişli kullanımlarında yağ 
seçimi, yağın sadece sürtünme ve aşınmaya karşı bir ko-
ruyucu değil aynı zamanda bir soğutucu olması gerektiği 
de akılda tutularak yapılmalıdır.

Ayrıca hibrit dişlide, kompozit malzemelerin birleştirilme-
sinde kullanılan yapıştırıcı malzeme termal anlamda kri-
tik bölgelerden biridir. Üretici bilgilerine göre, yapıştırıcı 
100°C derece ve üzeri sıcaklıklarda bağlama mukaveme-
tini yitirmekte ve bu da yapısal sorunlara neden olabil-
mektedir.

Bu bilgiler ışığında 100°C ve daha üzeri sıcaklıklarda ya-
pılan analizlerden 100°C’ye ulaştığı noktalar üzerinden 
enterpolasyon yapılarak hibrit dişlinin, belirtilen ortam 
ve sıcaklıkta çalışabileceği en fazla süreler hesaplanmıştır.

Hava için enterpole edilen denklem, Denklem 1’de veril-
miş (R2 = 0,9989) ve bu denklemin grafiği Şekil 8’de gös-
terilmiştir. Yağ için enterpole edilen denklem, Denklem 
2’de (R2 = 0,9995) verilmiş ve bu denklemin grafiği Şekil 
9’da gösterilmiştir. Bu denklemlerde ortam sıcaklığı T (°C) 
girilerek yapıştırıcının dayanabileceği maksimum süre t 
hesaplanabilmektedir.

t = 8,7662.107.e-0,0995915.T - 1,69158.T + 797,536                (1)

t = 1,7739.107.e-0,10536.T - 0,270335.T + 100,794                           (2)

Analizler sonucunda görülmüştür ki, sıcaklık değişim-
leri sonucunda hibrit dişli üzerinde 6,7⋅10-8 milimetre-
ye kadar deformasyon gerçekleşmektedir. Her bir parça 
üzerinde gerçekleşen deformasyon diğer parçaları etki-
lediğinden birbirleri üzerinde gerilmelere sebebiyet ver-
mektedir. Bu gerilmelerden en büyüğü ise Şekil 10 ve Şe-

 
 

Şekil 7.Hibrit Dişlinin ve Çelik Dişlinin Sıcaklık Karşılaştırması

 
 
Şekil 8. Hava Sıcaklığına Bağlı Olarak Yapıştırıcının 
Dayanabileceği En Fazla Sürenin Grafiği

 
 
Şekil 9. Yağ Sıcaklığına Bağlı Olarak Yapıştırıcının 
Dayanabileceği En Fazla Sürenin Grafiği

 
 

Şekil 10. 100°C’de Hibrit Dişli Üzerindeki Kritik Bölgelerdeki 
Emniyet Katsayıları

kil 11’de gösterildiği gibi iç kompozit malzemenin dıştaki 
çelik diş bölgesinde sivri noktalara yaptığı gerilmedir. Bu 
noktalardaki emniyet katsayısı 100°C sıcaklıktan itibaren 
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deformasyona bağlı gerilmenin en çok gözlendiği bölge 
olarak belirlenmiştir. 

Altıgen şeklin köşelerinde yüzey alanının çok küçük ol-
ması dolayısıyla deformasyonun ardından çentik etkisi 
nedeniyle yüksek gerilmelerin oluşması beklenilen bir 
durumdur. Araştırmamızda, oluşan bu yüksek gerilme-
lerin çelik malzemesinin dayanamayacağı kadar yüksek 
olduğu görülmüştür. Böylece hibrit dişlinin bu çalışma-
mızda kullanılan tasarımının geometrisi yüksek sıcaklık-
larda kullanılmaya uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. 
Bu nedenle geometride değişimler yapılmalıdır.
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1 değerinin altına inmektedir; bu nedenden dolayı bu 
noktada yapısal hatalar oluşacaktır. Ayrıca içteki çelik yu-
vaya açılan kama yuvasında da 120°C sıcaklıktan yüksek 
değerlerde emniyet katsayısı 1 değerinin altına inmek-
tedir. Bu da dişlinin mile bağlantısı konusunda sorunlara 
neden olabilecektir.

4. SONUÇ

Son yıllarda dişli çarklarda performans / ağırlık oranının 
geliştirilmesi için birçok inovatif tasarım literatürde ve uy-
gulamada görülmektedir. Kompozit malzemeler yüksek 
dayanımlarının yanında sahip oldukları düşük yoğunluk-
ları ve yüksek sönümleme kabiliyetleri nedeniyle birçok 
yapısal elemanda olduğu gibi dişli çarkların tasarımında 
da artık iyi bir alternatif olarak görülmektedir. Ortaya çı-
karılan hibrit (Çelik/Kompozit malzeme) dişli çarkların 
döner kanatlı hava taşıtlarında dahi uygulama potansiye-
li bulunduğu özellikle NASA Glenn Enstitüsünün araştır-
malarıyla ortaya çıkmıştır.

Şu anki tasarımı ile hibrit dişlinin yüksek sıcaklıklarda 
uzun süreli kullanıma uygun olmayacağı gözlemlenmiş-
tir. Bu şartlar altında uygun çalışma koşullarına ulaşma-
kiçin dişlinin tasarımında optimizasyona gidilmesi gerek-
mektedir.

Yapılan analizler sonucunda, hibrit dişlinin iç kompozit 
kısmının işlenmiş dişliyle olan bağlantısı, sıcaklık sonucu 

 
 

Şekil 11. 180°C’de Hibrit Dişli Üzerindeki Kritik Bölgelerdeki 
Emniyet Katsayıları


