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Şubat ayına ilişkin eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Ayrıca, programın güncel hali
https://www.mmo.org.tr/egitimler adresinden de takip edilebilir.
Eğitim Adı

İstanbul

5.02.2022

Denizli

22.02.2022

İzmir

28.02.2022

Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu

İstanbul

17.02.2022

Eskişehir

7.02.2022

Ankara

7.02.2022

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi

EĞİTİM KURS PROGRAMI

Eğitim Tarihi

Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Kursu

Basınçlı Hava Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu
Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Eğitimi*
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi
Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme

Adana

8.02.2022

İstanbul

17.02.2022

Ankara

24.02.2022

İzmir

8.02.2022

Diyarbakır

14.02.2022

Ankara

14.02.2022

İstanbul

24.02.2022

Ankara

18.02.2022

Adana

5.02.2022

Gaziantep

7.02.2022

Ankara

16.02.2022

Klima Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu

Ankara

28.02.2022

LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Eğitimi

Diyarbakır

11.02.2022

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

LPG Sorumlu Müdür Eğitimi( 3 Gün)

Diyarbakır

8.02.2022

Gaziantep

15.02.2022

İstanbul

18.02.2022

Eskişehir

21.02.2022

İzmir

21.02.2022

Ankara

3.02.2022

Bursa

7.02.2022

İstanbul

21.02.2022

İzmir

21.02.2022

Mekanik Tesisat Tasarımı Uygulama Eğitimi

Mersin

28.02.2022

Otomatik Kontrol Tesisatı Mühendis Yeklilendirme Kursu

Denizli

7.02.2022

İzmir

17.02.2022

Adana

19.02.2022

Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

Soğutma Tesisati Mühendis Yetkilendirme Kursu
Şantiye Şefliği
Temel Doğalgaz Mühendis Yetkilendirme Eğitimi

Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu

*

Eğitimin Verildiği Şube

Kayseri

21.02.2022

Trabzon

23.02.2022

Adana

23.02.2022

İstanbul

24.02.2022

İzmir

24.02.2022

İstanbul

26.02.2022

Ankara

28.02.2022

Ankara

14.02.2022

İstanbul

4.02.2022

Kocaeli

10.02.2022

İzmir

14.02.2022

Adana

3.02.2022

İzmir

18.02.2022

Kocaeli

23.02.2022

İstanbul

24.02.2022

Denizli

25.02.2022

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
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GENEL KURUL TARİHLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
49. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANIYOR
Oda 49. Olağan Genel Kurul ve Seçimleri, çoğunluklu olarak 19-20 Mart 2022 tarihlerinde
saat: 10:00’da Meşrutiyet Caddesi No:19/4 Kızılay-Çankaya/Ankara adresindeki Makina
Mühendisleri Odası’nda; çoğunluk sağlanamadığı durumda ise çoğunluksuz olarak Genel
Kurul 26 Mart 2022 tarihinde saat 10:00’da Kocatepe Kültür Merkezi’nde (Kızılırmak Cd.
No:36, Çankaya/Ankara), Seçimler ise 27 Mart 2022 tarihinde saat: 09:30’da Makina
Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nde (Selanik Cad. No:76, Çankaya/Ankara)
aşağıdaki gündemle toplanacaktır.
GÜNDEM:
1. GÜN
• Açılış
• Başkanlık Divanı ve Seçimi
• Saygı Duruşu
• Oda Başkanı'nın Konuşması
• Konuk Konuşmaları
• Komisyonların Seçimi
• Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu Çalışma Raporlarının Okunması ve
Görüşülmesi
• 48. Dönem Yönetim Kurulunun Aklanması
• Seçime Katılacak Adayların Belirlenmesi
• Komisyonların Görüşülmesi
• Dilek ve Öneriler
2. GÜN
• Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi
• TMMOB Yönetim ve Denetleme Kurulları ve Yüksek Onur Kurulu İçin Adayların Seçimi
• TMMOB Genel Kuruluna Katılacak Delegelerin Seçimi

tmmob
makina mühendisleri odası

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel
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ŞUBE GENEL KURULLARI TAMAMLANDI

MMO Şube Genel Kurulları Demokrasi Şenliği Atmosferinde Yapıldı, Gericiliğe “Geçit Yok”
Denildi, Bilim ve Mühendisliğin Vazgeçilmezliği Savunuldu
TMMOB
Makina
Mühendisleri
Odası’nın (MMO) 81 ili kapsayan 18
Şubesine bağlı örgütlülüğü, 5-6 Şubat,
12-13 Şubat ve 19-20 Şubat 2022 tarihlerinde genel kurullarını ve seçimlerini yaptı.
Şubelerimizin genel kurullarında iktidarın kamu hizmetlerini, mühendisliği, kamusal mesleki denetimleri ve
Odalarımızı dönüştürme çabalarına
karşı çıkan mesleki demokratik çizgimiz bir kez daha onaylandı. Ülke,
kamu, toplum yararına oluşan bilimsel
teknik mesleki birikimimizin yeni dönem Şube-Oda çalışmalarına yansıtılması için öneriler sunuldu, yönetimler
yenilendi ve Oda genel kurulu delegeleri belirlendi.

Birer demokrasi şenliği platformu, birlik ve dayanışma kürsüleri olan genel
kurullarımız, antidemokratik iktidara
karşı mühendisliğin örgütlü gücünün,
bilimin, tekniğin, aydınlanmanın, kamucu, Cumhuriyetçi, laik, demokratik
yaklaşımların yanıtı oldu.
Genel kurul seçimlerine ülke genelinde çağdaş, demokrat, katılımcı
mühendisler vb. liste adları ile katılan ilerici, demokrat, antiemperyalist,
toplumcu mühendisler, Odamız ve
TMMOB’nin geleneksel demokratik
çizgisinin sahiplenilerek sürdürüleceğini gösterdiler. Bu sonucun alınmasında katkısı bulunan bütün örgütlü

üyelerimize kamuoyu önünde teşekkür ediyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
örgütlülüğü, 26-27 Mart 2022 tarihlerinde yapılacak olan Oda genel kuruluna Şube genel kurullarından aldığı
güçle katılacak ve ülke, kamu, halk,
meslek, meslektaş yararlarını bir bütün olarak esas alan, bağımsız mesleki
demokratik çizgisini bir kez daha teyit
edecektir.
Yaşasın MMO Örgütlülüğü!
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!
Yunus Yener
TMMOB
Makina Mühendisleri Odası Başkanı

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası yayın organı olan ve 1957 yılından itibaren yayımlanan (İki farklı isimle yayımlanmıştır.) Mühendis ve Makina dergisi,
2017 yılından itibaren Mühendis ve Makina Güncel ismiyle Makina Mühendisleri Odası üyelerine gönderilmektedir. Dergimizle ilgili detaylı bilgi almak için
www.mmo.org.tr genel ağ adresinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca telefon, faks
veya e-posta yoluyla da bize ulaşabilirsiniz.

Sunuş

Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,
Mühendis ve Makina-Güncel dergimizin 2022 yılı Şubat sayısının konusu “Matematiksel Modelleme” olarak belirlenmiştir. Tema konusu kapsamında hazırlanmış beş yazı ile birlikte Sanayi Analizleri, Basın Açıklaması, Kongre, Genel Kurul Tarihleri, Eğitimlerimiz ve Sektör Haberleri
bölümlerine yer verilmiştir.
Matematiksel Modelleme bölümünde yer alan yazılarımızın ilki Erhan Turan tarafından hazırlanan “Bilgisayar Destekli Mühendislik” başlıklı yazıdır. Yazıda, bilgisayar destekli mühendislik simülasyonları anlatılmaktadır.
Erdem Kaya, Emre Şimşek ve Utku Şentürk tarafından hazırlanan “Açık Kaynak Kodlu Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Çözücüsü OpenFOAM” başlıklı ikinci yazımızda, açık kaynaklı
HAD yazılımı OpenFOAM hakkında giriş düzeyinde bilgiler verilmiş, yazılımın tarihçesi, güncel
durumu hakkında bilgiler paylaşılmış, uygulama alanları, literatürden örnekler derlenerek sunulmuştur. Bunlara ek olarak yazılımın gelişmeye açık alanları da vurgulanmıştır.
Matematiksel Modelleme bölümünde yer alan üçüncü yazımız Kerem Çizmeci, Nahit Babaarslan, İzzet Özcan tarafından hazırlanan “Hafif Zırhlı Personel Taşıyıcı Araçların Devrilme
Analizi ve Sayısal Olarak Hesaplanması” başlıklı yazıdır. Yazıda, hafif zırhlı, yüksek tonajlı
araçların devrilme ile sonuçlanabilecek kazaları sonrasında personelin güvenliği, araç gövdesinin bütünlüğü ve dayanımları anlatılmaktadır.
Ebubekir Sıddık Birinci, Mehmet Bağcı ve Burak Ay tarafından hazırlanan “Uçak Yüzeylerinde Dolu Sebebiyle Oluşan Çentik Hasarlarının Tahminine Yönelik Hesaplama ve Simülasyon Yöntemlerinin Geliştirilmesi” başlıklı dördüncü yazımızda, malzeme yüzeyinde var olan
veya malzemenin maruz kalacağı dolu yağışıyla ortaya çıkacak çentiğin değişken dinamik yük
etkisiyle oluşturacağı sonuçların saptanması önceliklendirilmiştir. Bu kapsamda, hava araçları
üzerine istenen dolu tanesi etkisinin sağlanması ve sonucunda oluşması kaçınılmaz etkilerin
belirlenmesi için, özel olarak tasarlanan dolu tanesi çarpışma seti için tasarım ve simülasyon
odaklı alternatif çözüm yöntemleri anlatılmaktadır.
Matematiksel Modelleme bölümünde yer alan beşinci yazımız Beytullah Güngör, Sergen
Uysal, Melike Nikbay tarafından hazırlanan “Sesaltı Pitot Hava Alığı Üzerine HAD Tabanlı
Tasarım Optimizasyonu” başlıklı yazıdır. Yazıda, sonlu elemanlar yöntemi ile hesaplamalı akışkanlar dinamiği modellemesiyle askeri jet eğitim uçaklarında kullanılan sesaltı pitot alığının
giriş kesit alanı üzerinde aerodinamik tasarım optimizasyonu anlatılmaktadır.
Basın Açıklaması bölümünde TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener’in,
TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın 81 ili kapsayan 18 Şubesine bağlı örgütlülüğün 5-6
Şubat, 12-13 Şubat ve 19-20 Şubat 2022 tarihlerinde genel kurul ve seçimlerini tamamlamasına yönelik yaptığı açıklamaya yer verilmiştir.
Kongre bölümünde TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası sekreteryalığında 17-18 Aralık 2021 tarihlerinde MMO Eğitim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen TMMOB Sanayi Kongresi
2021’in sonuç bildirgesine yer verilmiştir.
Ayrıca bu sayımızda; Sanayi Analizleri bölümünde Mustafa Sönmez tarafından hazırlanan
"Hiperenflasyona Giderken Yoksullaşma Tırmanıyor (77)” başlıklı yazıya, TMMOB Makine
Mühendisleri Odası 49. Olağan Genel Kurul ve seçim tarihlerine, Şubat ayı sektör haberlerine
ve mühendislerimize yönelik Şubat ayı içerisinde gerçekleşen eğitimlerin takvimine yer verilmiştir.
Dergimize www.mmo.org.tr adresi yayınlar bölümünden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları,
reklam ve görüşleriniz ile destek olabilirsiniz. Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

8

KONGRE

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2021 SONUÇ
BİLDİRİSİ YAYIMLANDI
TMMOB adına

Makina Mühendisleri
Odası (MMO)

sekretaryalığında

düzenlenen TMMOB
Sanayi Kongresi

2021, 17-18 Aralık
2021 tarihlerinde
Ankara’da MMO

Eğitim ve Kültür
Merkezi’nde
başarıyla

gerçekleştirildi.

1

962 yılından bu yana yapılan,
1987 yılından itibaren geleneksel olarak iki yılda bir düzenlenen sanayi kongrelerinin yirmi
üçüncüsü Pandeminin Türkiye ve
Dünyadaki Etkileri ve Kapitalizmin
Açmazları ana temasıyla ve TMMOB
Sanayi Kongrelerinin Yürütme Kurulu Üyesi, bu kongrenin Bilim Kurulu

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



ŞUBAT 2022

Üyesi Yavuz Bayülken’e Saygı ithafıyla düzenlendi. Kongre pandemi
nedeniyle yüzyüze ve çevrim içi
katılım ile yapılmış, Makina TV’den
canlı olarak yayınlanmış, toplam 2
bin 500’ün üzerinde kişi tarafından
izlenmiştir.
Kongrede, TMMOB ve MMO’nun ör-
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gütsel inat ve fikri takiple emeğin,
üretimin ve sanayileşmenin yeniden örgütlenmesi fikrinin arkasında
durmasının önemine ve emek ve
meslek örgütlerinin zayıflatılmaya,
kurumsal yapıların bilinçli bir şekilde
çökertilmeye çalışıldığı bir dönemde sanayi kongrelerinin düzenli bir
şekilde sürdürülmesinin, Türkiye’nin

9
geleceğine önemli katkılarda bulunduğu dile getirildi.
Pandemi Sonrası Başka Bir Dünya
Mümkün mü? konulu açılış oturumunda neoliberalizmin sınırsız tahakkümünün sağlandığı son 40 yılda
yaşanan gelişmeler, dünyanın sınıf
haritasındaki değişimler, emperyalizmin saldırgan politikaları, neofaşizm olgusu, pandemi döneminin
mali destekleri ve güncel durumdan
hareketle olasılıklar değerlendirildi.
Pandemi, Bunalım ve Sonrasında
Türkiye başlıklı oturumda, sanayi ne
kadar, kimler tarafından, kimler için;
pandemiden çıkarılması gereken
dersler; kamuda kaynak sorunu ve
çözümleri üzerine bildiriler sunuldu.
Dünya ve Türkiye’de Sanayinin Genel
Görünümü başlıklı oturumda, aynı
konu başlığı altında dünya ve Türkiye’deki değişimler emek üretkenliği,
reel ücretler, sanayi katma değeri
sanayisizleşme ve sanayileşmenin
yeniden keşfi; öngörülebilir bir gelecekteki küresel ve sınai gelişmenin
arka planını oluşturacak uluslararası
siyasi ve kurumsal çerçeve ve iklim
politikaları; pandemi öncesi-sonrası
imalat sanayi ve politika tercihleri
için çok boyutlu sektörel model önerisi; tekstil mühendisliği ve savunma
sanayinin güncel görünümü irdelendi. Kapitalizmin Yeşil Dönüşümü
mü? oturumunda, sürdürülebilir
kalkınma stratejisi olarak yeşil dönüşüm; kapitalizmi geliştirmeyi amaçlayan yeşil(?) dönüşüm programı
yerine, enerjide toplum yararını gözeten, kamusal planlama temelli demokratik dönüşüm; kaldıraç olarak
yeşil dönüşüm; dönüşümün adaleti
üzerine bildiriler sunuldu.
İkinci gün ilk olarak, TMMOB adına
MMO sekretaryalığında hazırlanan

ve mühendis, mimarlarla yapılan
anket araştırması Mühendis Emeği
ve Covid-19’un bulguları paylaşıldı. Emeğin Pandemideki Durumu
oturumunda, pandemi ve bölüşüm;
pandemi ve kadın emeği, pandemi
döneminde sosyal politika uygulamaları, sermayenin emek üzerindeki
tahakkümünü yoğunlaştıran bir süreç olarak pandemi konularında bildiriler sunuldu. Güç Mücadelesinin
Önemli Bir Ekseni Olarak Teknoloji
oturumunda, teknoloji ekseninden
ABD-Çin hegemonya mücadelesi;
sermaye birikimi ve teknoloji; teknoloji, üretim ve emeğin alternatifi:
salgının gösterdikleri; platform ekonomileri ve dijital tekelleşme konuları ele alındı. 1961 Anayasasının
60. Yılında Planlama oturumunda,
birinci sanayi planı-nasıl bir miras
devralındı; 24 Ocak kararlarına kadar
kalkınma planları; IMF güdümünde
planlama; neoliberal düzende planlama ve seçenekler üzerine bildiriler
sunuldu. Kapanış konuşmasında,
kongrede dile getirilen görüşler
özetlenerek, planlama gerekliliğinin
kongrenin ana temalarından biri olduğu, yeniliberalizmin oluşturduğu
çöküntü ortamında planlama, kalkınma, sanayileşmeyi yeniden kurgulama ve bunun için mücadelenin
önemine işaret edildi.
Kongreye sunulan bütün görüşler,
bir süre sonra yayımlanacak olan
TMMOB Sanayi Kongresi Bildiriler
Kitabı’nda yer alacaktır.
Kongrede yapılan bazı saptamalar
aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Dünya Durumu, Başka Bir Dünya
Mümkün mü?
Son 40 yılda sermayenin sınırsız ta-

hakkümü sağlanmış, dünyanın sınıf
haritası değişmiştir. Reel sosyalizmin
çözülüşü ile bu ülkelerin iç dinamikleri ve Güney ekonomilerinde devlet-kamu öncülüğünde oluşturulan
geç sanayileşme birikimleri, neoliberalizmin yarattığı çöküntü sonucu
dağıldı.
Emperyalizmin çevre ülkelere dayattığı neoliberalizmin bu yıkım politikaları sonucu ülkelerinin dışına
göçmek zorunda bırakılan insanlar
bu sürecin parçası oldu. Emek piyasalarına katılım, son 40 yılda dünya
nüfus artışının üzerindedir. Geleneksel sol akımların dağılmasıyla emek
her coğrafyada kaybeden taraf olmuştur.
Emperyalizm, kendisinin neden olduğu bu göç hareketlerinin mağdurlarına ve bu dönemde güçlenen Çin’e savaş açmıştır. Paralel bir
şekilde Latin Amerika ülkelerinde
neoliberalizmin yıkımını önlemeye
çalışan sol hükümetler ve Ortadoğu’daki “aykırı” rejimler, emperyalizmin saldırgan politikaları ile yıkıma
uğradılar. Solun zayıflamış olması,
emekçi sınıfların parçalı durumu ve
göç hareketleriyle güçlenen yabancı
düşmanlığı koşullarında neofaşizm
birçok ülkede emekçi kesimlerden
de destek bulmaktadır. Emperyalizminin saldırgan politikası, Güney Amerika’da Venezuela, Küba,
Nikaragua’ya yönelik ambargolarla,
Bolivya ve Venezuela’da darbe girişimleriyle, Suriye’yi işgalle ve İdlib’de
toplanan cihatçılara destekle sürmektedir.
Göç hareketlerinin ülkelerin içinde
oluşturduğu etkiler karşısında sol hareketlerin uluslararası dayanışmayı
canlandıramadığı; emekçi sınıfların
parçalanmışlığı, mavi yakalı-beyaz
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özellikleriyle birlikte göçmenler olgusu ve Covid-19 örtüsüne sarılarak
otoriter yönetimlerin oluşma sürecidir.

yakalı ayrımı, göçmen emekçilerine
tepki gibi olgular, kültür savaşları
mı, sınıf dayanışması mı sorununu
önümüze koymaktadır. Türkiye’deki
benzer sorunlarla birlikte düşünüldüğünde, Aydınlanma ideolojisi ile
sınıf ideolojisi ve sınıf kardeşliği bilincinin enternasyonal dayanışmayı
içererek birleşmesi gerekmektedir.

“Başka bir dünya mümkün mü?” sorusuna yanıt, çirkin ve vahşet dolu,
sermaye egemenliğine dayanan
mevcut neoliberal dünya düzeninin
mutlaka değişmesi gerektiği, dünyanın her tarafında itirazlar olduğu
için bunun mümkün olduğu; Bolivya, Kolombiya, Honduras, Şili, Peru,
Brezilya ve Hindistan’daki çiftçi hareketinde görülen yeni olumlu gelişmelerin gösterdiği üzere değişimin
muhtemel de olduğudur.

Üzerinde durulması gereken bir
konu da ABD hegemonyası ve Çin’in
yeni bir dünya gücü olarak gelişimidir. Öngörülebilir bir gelecekteki küresel ve sınai gelişmenin arka planını
oluşturacak uluslararası siyasi ve kurumsal çerçevenin oluşumunda, bu
iki gücün başını çektiği, iki kutuplu,
kuralları iki tarafı ve önceliklerini gözeten yeni bir dünya düzenine doğru gidişten söz etmek mümkündür.

Pandemi Dersleri
20. yılına giren AKP iktidarı ve özel
olarak saray rejiminin yıkım üreten
politikaları, pandemi koşullarında
artarak sürmüştür. Pandemi süreci
Türkiye’de bir sosyal politika başarısızlığı olduğunu göstermiştir.

Son 40 yılın ekonomik, siyasal, sınıfsal bilançosu bu şekildedir.
Diğer yandan sağlık krizi, ekonomik
kriz, istihdam krizi, sosyal kriz, iklim
ve çevre krizi, yeni faşizmin yükselişi ve antidemokratik uygulamalar
ile birlikte politik kriz ile bütünleşen
topyekun bir kriz durumu vardır. Krizi çözmeye yönelik alternatifleri gerçekçi bir şekilde sergilemek gerekir.

Önlemlerin yetersizliği, eksikli kapanmalar, erken “normalleşme”ler
ve aşı olup-olmamanın kişilere bırakılması sonucu vakalar ve ölümler
hâlâ çok yüksek sayılardadır. Pandemi, saray rejimi ve sermaye için yeni
bir baskı ve sömürüyü yoğunlaştırma vesilesi olarak değerlendirilmiş;
esnafa, çiftçiye, emekliye, halka sadece gidin kredi alın, borçlanın denilmiş; kaynaklar emekçilerden ve
sağlık alanından esirgenmiş, işsizlik
ve yoksulluk artmış, esnek-güvencesiz çalışma biçimlerine meşruiyet
kazandırılmıştır.

Kamuculuk, demokratikleşme, çalışma koşullarının köklü bir şekilde
değiştirilmesi, eşitsizliklerin yok edilmesi ve çevresel sürdürülebilirliğin
sağlanması öncelikli alternatiftir.
Diğer alternatif, kapitalizmi “sosyal
reformlarla düzeltme”, sosyal tabanı
görece rahatlatma ve talep artışı yoluyla düzeni kurtarma kurgusudur.
Ancak kapitalizmin sömürgen doğasından uzaklaşması beklenemez.

Pandemiden çıkarılması gereken
derslerin başında; iklim değişikliği,
küreselleşme, uluslararası seyahat,
türlerin aşırı istismarı, habitat parçalanması ve tahribi, yabancı türlere
ilişkin olgulardan hareketle, doğa-

Üçüncü alternatif, neofaşizmdir, sermaye egemenliğini pekiştiren diğer
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nın daha fazla tahrip edilmemesi
geliyor. Pandemi döneminin yanlış
uygulamalarından hareketle bilimin
yol göstericiliğini benimsemek, bilimsel kurum ve kurulların işlerliğini
sağlamak, bilim kurulunun çalışma
usul ve esasları ile görev yetki ve sorumluluklarının belirlenmiş olması,
sağlık meslek örgütleri başta olmak
üzere ilgili meslek örgütleri ve sosyal
bilimcilerin bu kurulda yer alması
gerekir.
Başarılı bir salgın yönetimi için, dürüst, şeffaf, güvenilir olmak, olguların saptanması, tedavisi ve salgının
yayılmasını önlemede bilimsel yöntemleri uygulamak, test kapasitesini
yüksek tutmak, filyasyona erken başlamak, önlemlerin zamanlamasının
doğru olması ve sağlık çalışanlarının
motivasyonunu yüksek tutmak gerekir. Varyantlar evrim teorisini gerçeğini ortaya koymaktadır, salgından tek başına kurtulmak mümkün
değildir, herkese aşı yapılmalıdır. Salgın, bağımsız bilgi kaynaklarının çok
önemli olduğunu da göstermiştir.
Emeğin ve Mühendis-Mimar-Şehir
Plancılarının Pandemideki Durumu
Pandemi döneminde dünyada sosyal politikalara ve sosyal diyalog
mekanizmalarına bir dönüş eğilimi
ortaya çıktı ise de Türkiye, içinde yer
almakla övünülen G-20 ülkeleri ve
gelişmekte olan ülkeler içinde en
düşük nakit gelir desteği sağlayan
ülke oldu. Türkiye’nin yaptığı bütün
destek ve ödemeler; sağlık harcamalarıyla birlikte GSYH’nin yaklaşık
yüzde 2,7’si oranı ile gelişmekte olan
ülkelerin yüzde 4 oranının bile gerisinde kalmıştır.
Kısa çalışma ödeneğinden kayıtdışı
çalışanlar yararlanamadı, işini-gelirini en çok kaybedenler bu kesimden-
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di. 10 milyonu bulan işsiz kitlesine
hiçbir destek, yardım yapılmadı. İşverenlere tek taraflı olarak zorunlu
ücretsiz izne çıkarma olanağı tanınmış; işten çıkarılmayanların iş akitleri
askıya alınmış, ücretleri ödenmemiştir. ILO verilerine göre pandemide
Türkiye’de ortalama 4 milyon, bazı
aylarda 8 milyon kişi iş ve gelir kaybına uğradı.
Pandemi sürecinde kadın işgücü
istihdamında ve gelirlerde azalma
erkeklerden daha fazladır, cinsiyet
farklılıkları artmaktadır. Eğitim, sağlık, sosyal hizmetler dışında kadın
emeği istihdamının en çok olduğu
sektör ve hizmetlerde genç kadın
istihdamı genç erkeklere göre iki kat
fazla azalmıştır, kadınlar işgücü piyasasının dışına atılmaktadır. Pandemi
sürecinde; ücretli emek, ücretsiz ev
içi emek, çocuk ve yaşlı bakımı olmak üzere bakım emeği kadınların
üstündedir. Toplumsal yeniden üretimde kadınların rolünde hem artış
hem de çeşitlenme görülmektedir.
Pandemi, sermayenin emek üzerindeki tahakkümünü yoğunlaştıran;
başlarda söylenenin aksine hepimizin aynı gemide olmadığını çok
net bir şekilde gösteren, sermaye
sınıflarının kazanımlarının, emekçi
sınıfların kayıplarının olduğu, emeğe yönelik her türden hak ihlalinin
yoğunlaştığı bir dönem oldu.
Mühendisler-mimarlar-şehir plancılarının koşulları da bu dönemde benzer olumsuzluklar gösterdi.
TMMOB’ye bağlı Odaların üyeleriyle yapılan, Mühendis Emeği ve Covid-19 araştırmasında, meslektaşlarımızın salgın sürecindeki durumlarını
tespit etmek hedeflenmiş ve geçmişte Türkiye’nin kalkınma ve sanayileşme süreçlerinde önemli roller

üstlenen mühendislerin, hak ihlalleri, düşük ücret, işsizlik, güvencesizlik,
yoksulluk, borçluluk vb. sorunların
tümünü yaşadığı görülmüştür.
Asgari ücretin altında ücretle çalışmak zorunda kalan ve düzenli geliri olmayan mühendisler-mimarlar
bile bulunmaktadır. Araştırmaya
katılanların yaklaşık yarısı yoksulluk
sınırının altında hanehalkı gelirine
sahiptir. Salgın sürecinde geliri azalanların oranı yüzde yüzde 49,4; gideri artanlar yüzde 72,8 oranındadır.
Borçlarının kendilerini zorladığını
belirtenlerin oranı yüzde 55’tir. Ankete katılanların tamamı değişik düzeylerde borçludur, borçlu olmayan
yoktur. Geçinemiyorum diyenlerin
oranı yüzde 58’dir. Salgınla birlikte
uzaktan çalışma, işten çıkarılma, ücretsiz izin ve işyerini/ofisini kapatma
durumları tespit edilmiştir.
Mühendislik kitlesel mesleklere
özgü özellikler göstermekte ve meslek dışı işlere kayış, işsizlik, ücretlileşme, dijital araçlar üzerinden denetim yaygınlaşmaktadır. Güvencesiz
işler ile güvenceli işler arasında net,
belirgin çizgiler yoktur. Gelir ve yaşam koşulları, mühendislerin orta sınıf karakterinin eridiğini göstermektedir. Yoksulluk meslektaşlarımızın
yaşamını sarmıştır.
Pandemi Öncesi-Sonrası İmalat
Sanayi Göstergeleri
Salgının imalat sanayi ve alt sektörlerine etkilerinin, 2017 Ocak-2021 Eylül döneminin verileriyle ve 10 temel
gösterge üzerinden analiz edilmesi
sonucu, süregelen bir sorun yaratmadığı ve 2018 yılında yaşanan krizin, imalat sanayini çok daha kötü etkilediği görülmüştür. Hemen bütün
göstergelerde 2020’nin ilk dört ayın-

da önemli bir kötüleşme yaşanmış,
ancak bu aydan sonra çok hızlı bir
toparlanma görülmüş; toparlanma
ve göstergelerde iyileşme 2021’de
(küçük dalgalanmalar gösterse de)
Eylül ayına kadar devam etmiştir.
Pandemi ve sonrasındaki toparlanmada en düşük değerler işgücü kazançlarındadır. Bölüşüm, emek geliri
aleyhine bozulma göstermiştir. İmalat sanayi sektörleri pandemi esnası
ve sonrasında bilhassa Çin’in ihracattaki duraklamasından yararlanarak hem yurtdışı satış hacmini, hem
de yurtdışı satış fiyatlarını artırmış
görünmektedir.
2017.01–2021.09
döneminde imalat sanayi Yurtdışı
ÜFE, sepet kur artışının da üzerinde
gerçekleşmiştir. İmalat sanayi Yurtiçi
ÜFE, tarım sektörü ÜFE, kur artışları,
enerji fiyatlarındaki artış, pandemi
sonrası konut/kira fiyatları artışı dikkate alındığında; TÜFE’nin düşük kalması izaha muhtaçtır.
Türkiye’nin Sanayileşme-Sanayisizleşme, Planlama-Plansızlaşma Süreçleri ve Günümüz
Birinci Sanayi Planı’nın Demiryolları
+Sanayileşme=Devletçilik denklemi
temelinde ekonomisini örgütleyen
Türkiye’nin 1923-1938 dönemi, 20.
yüzyılda ilk defa geri kalmış ve bağımlı bir ülkenin, dış açıkları, kronik
dış borçları ve mali esareti olmadan,
kendi kendine yeten bir sanayileşmeyi gerçekleştirmesinin ütopik
bir fantezi olmadığını göstermiştir.
Bu tercih sayesindedir ki; üretim,
dolaşım(dış ticaret, borçlanma, finansal akımlar), bölüşüm, fikir alanlarına sahip özgür ve bağımsız bir
ülke yaratılmıştır. İkinci Plan, savaş
koşulları nedeniyle uygulanamamış;
sonraki dönemlerde gerek 4 Ağustos 1958 İstikrar Tedbirleri gerekse
24 Ocak 1980 Kararları, onları takip
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ile 12 Eylül rejimi bağlantısında ve
IMF güdümündeki yeni dönemde
adım adım yapılmıştır. Tasfiye süreci,
bağımsız planlama düşmanlığı tescillenmiş olan AKP ve IMF ittifakıyla
sonuçlandırılmıştır.

eden darbelerin ekonomik ve siyasi
yönelimlerin ve krizlerin nedenleri
olmuştur.
1961 Anayasası, kalkınma planlamasını devletin temel görevleri arasında tanımlamış, Devlet Planlama
Teşkilatı’na (DPT) Anayasal statü vermiştir.

1980’den günümüze uzanan dönemde ayrıca aydınlanma süreci
tersine döndürüldü. “Plan-Program”
enflasyonu, plansızlığın gerekçesi
oldu. Tarımsal üretim nüfus artışına
yanıt verecek düzeyde artırılmadı.
Gıda egemenliği yok edildi. İç pazarı koruyan ve teknolojik dönüşüm
potansiyeli olan KİT sektörü tasfiye
edildi. Dışa bağımlılığı azaltacak bir
sınai/teknolojik atılım yapılamadı.
Önceki dönemlerde ağırlıklı olarak
kamu sanayi atılımlarında somutlanan Türkiye’nin sanayileşme süreci,
planlama-sanayileşme-kalkınma
üçlüsünün terk edilmesiyle birlikte
kesintiye uğratılmıştır.

1960 darbesi öncesi Demokrat Parti
politikalarına karşı toplumda gelişen yurtsever, aydınlanmacı ve
emekten yana mücadelelerin etkisi
altında 1960-80 arasında kalkınma
planlaması bağımsızlıkçı, kamucu
ve sosyal adaletçi bir anlam kazanmıştır. Sermayenin planlama yönelimi, 1957 yılında Hürriyet Partisi'nin
‘gayrı resmi’ planında bir restorasyon tasarımı olarak sunulduğu gibi
özel teşebbüs merkezli ve emperyalist dünyayla bütünleşme eksenlidir.
Buna karşılık 24 Ocak kararları ve 12
Eylül darbesinin önünü kesmek istediği toplumsal mücadelelerin ürünü
olan tutarlı ve halkçı bir planlamanın ‘gayrı resmi’ tasarımı sayılabilecek Türkiye İşçi Partisi’nin Demokratikleşme Planı, Avrupa Ekonomik
Topluluğu’na karşı bağımsız bir ekonomik kalkınmaya; tabii kaynaklar,
enerji, bankacılık ve dış ticarette kamulaştırmaya ve devletleştirmeye
dayanmaktadır. 1961 Anayasası’nın
geçerli olduğu dönemi farklı kılan,
planlamanın bir mücadele konusu
olmasıdır.

Bu sürecin son yirmi yılına damgasını
vuran AKP iktidarı döneminde, sanayi düşük teknolojili üretimle, emek
yoğun sektörlerle finansal spekülasyonlar ve mafyatik, oligarşik bir rant
ağı ile kuşatılmış durumdadır. Üretim gücünün tahribi, dış borçlara ve
ithal girdilere bağımlılık, borç ve faiz
ödemelerinin büyüklüğü, inşaatrant odaklılık vb. olgular, ülkemizin
sanayileşmeden tamamen uzaklaştığını ortaya koyuyor.
Bu dönemde oluşturulan döviz kuru-faiz-enflasyon sarmalı, ithalata ve
ucuz işgücüne dayalı ihracat yapısı
ile yağmacı rant ekonomisi, ülkemiz ve halkımızın yoksullaşmasına,
geleceğimizin karartılmasına yol açmaktadır. Serbestleştirme–özelleştirmeler, planlı kalkınma ile kamusal
üretim-hizmet ve denetimin tasfiye-

80 sonrası süreçte önce planlar işlevsizleştirilmiş ve ardından DPT, Kalkınma Bakanlığı’na dönüştürülerek
tasfiye edilmiştir. Planlama anlayışı
yerine IMF tarafından dayatılan serbest piyasa ekonomisi 1980’lerden
itibaren gündeme girmiştir. Planlamanın tasfiyesi, 24 Ocak Kararları
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si, üretim ile ihracatın ithal girdilere
bağımlılığı ve fason üretim olguları,
sanayisizleşmeyi sürdürmüş, tarımı
mahvetmiş, mühendisliği değersizleştirmiştir.
Sanayileşmesiz sanayi, bir sektör gibidir. Bu nedenle 4.0 Türkiye’de bir
fantezidir. Türkiye’de son 20 yılda
sanayici çoğaldı ise de sanayileşme
misyonunun sanayicileri yetişmedi.
Üretim, ucuz emek kutsallaştırılması ile düşük ve orta teknolojiye dayalıdır. Fiyat koyuculuğu değil fiyat
kabulleniciliği, eşitsiz koşullarda
ihracat ve rekabetçilik ile ithalata
bağımlılık hakimdir. Paranın değerini koruma değil dolarizasyon, borçlanma, faiz, açıklar ve deflasyon hakimdir, büyüme ve sanayi bu sarmal
içindedir. Sanayileşme misyonerlerini beklemektedir.
“Çin Modeli” ve Türkiye
Son dönemlerde sözü çok edilen “Çin modeli”ne bakıldığında,
Çin’deki siyasi yönetimin, IMF’nin
desteklediği neoliberal yapısal uyum
programlarını reddettiği görülüyor.
Çin başta Türkiye olmak üzere tüm
çevre ülkeler için büyüme ve kalkınma yönünden ilginç olduğu kadar
ders çıkarılacak bir örnektir. Modelin
özgünlüğü Çin Komünist Partisi rehberliğinde kalkınma planları ile piyasa arasında uyum sağlanmasıdır. Sanayideki kapsamlı ve hızlı dönüşüm
ile inovasyona dönük bir ekonomikteknolojik yapı oluşturmaya devlet
öncülük etmekte ve plan çerçevesinde hareket edilmektedir. Ayrıca
Çin’in 2021-2025 Kalkınma Planı ile
Türkiye’nin 2021-2024 OVP’si, döviz
kuru karşısındaki durumları ve en
temel göstergelerde hiçbir benzerlik
yoktur.
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İklim Krizi, “Yeşil Dönüşüm” ve
Doğrusu
Küresel sınai gelişme perspektifleri
ile çevre sorunları arasındaki ilişkilerde iklim değişikliği başat bir yere
sahiptir. Küresel ısınmanın, kapitalizme özgü sistemik bir başarısızlığın
tezahürü olduğu açıktır.
Gezegenimizin yüzey ısısı artışını
20C derecede, Paris Anlaşması’ndaki
hedef olan 1,5 0C derecede tutabilmek için sera gazı emisyonun sınırlanması gerekiyor. Küresel karbon
bütçesi olarak anılan miktarın yüzde
65’i şu ana kadar tüketilmiş durumdadır. Geriye kalan üçte bir oranındaki CO2 emisyon bütçesi/düzeyi,
10 yıl sonra tamamen kullanılmış
olacaktır.
Çözüm olarak öngörülen “Yeşil dönüşüm”, fosil yakıt kaynaklı karbon
salımlarını, sera gazlarını ve endüstriyel kirleticileri sona erdirmeyi
öngörmüyor. Kömür santrallarının
tedricen devre dışı kalması, doğalgaz yakıtlı santrallarla nükleer santralların ise faaliyetlerini sürdürmesi
planlanıyor. AB’nin önerdiği karbon
ticaret sistemi de dünyayı kirletme
hakkını satın almayı öngörüyor. Bu
sistemde karbon salımı sadece yer
değiştirmektedir.

ise emekçilerin ve müttefiklerinin
2020’li, 2030’lu yıllardaki sınıf mücadelelerinin seyrine bağlı olacaktır.
Doğru alternatif, emek ve ekoloji mücadelelerinin birleşik şekilde
yürütülmesiyle
oluşturulacaktır.
Doğayı ve iklimi olumsuz yönde
etkileyen yıkım sürecinin, insan yaşamı ve tüm canlı varlıklara yönelik
tehdide dönüşmesini önlemek için,
başta emekçi sınıflar olmak üzere
toplumun ezici çoğunluğunun ihtiyaçlarının karşılanmasını, hak ve
çıkarlarının korunup geliştirilmesini öngören; kamucu, demokratik
planlamacı, katılımcı, toplumcu bir
programla, yeşil bir çevre, mavi bir
gökyüzü, yaşanabilir bir doğa için,
adaletli ve demokratik enerji politikası için, enerjide başka bir dönüşüm için mücadele etmeliyiz.
Teknolojinin Kullanım Biçimi ve
Olması Gereken

Türkiye’nin 2053’te Net Sıfır Emisyon
hedefine nasıl ulaşacağına dair tartışılmış, açıklanmış bir stratejisi bulunmuyor. Birincil enerji arzında fosil
yakıtların payının yüzde 83,3 olduğu
ülkemizde bu durumu değiştirmeye
yönelik kayda değer bir öngörü ve
plan yoktur. Ayrıca dünyada olduğu
gibi Türkiye’de de mineral ve metal
madenciliğinin hazırlıkları var ki sonuçları her yerde korkunç olacaktır.

Teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme
çok büyük vaatlerle dile getirilmişti.
Buna göre eski ve hantal sektörler
yavaşlayacak, yerlerine yeni bir ekonomi gelecekti. Bu yeni ekonomi
sayesinde rekabet artacak, iletişim
kanalları genişleyecek, herkes bir
internet sitesi kurup iş yapabilecek
veya sesini geniş kitlelere iletebilecekti. Başlarda böyle olduysa da
internet ekonomisi/platform ekonomileri az sayıda şirket tarafından
kontrol edilmeye başlandı ve ciddi
bir tekelleşme oluştu. Öte yandan,
son 20-30 yılda, dijitalleşme, robotlaşma ve otomasyonun net işsizlik
yarattığını, teknolojik işsizliğe yol
açtığını görüyoruz. OHAL vb. dönemler ve baskıcı yönetimlerde dijital teknoloji halka karşı dönen gözetim, denetim işlevine de sahiptir.

Sistem karşıtı seçenek olasılıkları

Teknolojik gelişmenin çalışma sü-

relerine etkisi üzerine beklentilerin
koşulları, ulaşılan teknolojik seviye
itibarıyla oluşmakla birlikte örneğin
1970’ten bu yana ofis işlerinde yüzde 84 üretkenlik artışı olmasına ve
aynı iş 1,5 saatte yapılmasına karşın
hâlâ günde 8+ saat çalışılıyor. Bunun
nedeni, politik ve ekonomiktir.
Teknolojik gelişme, toplumsal, ekonomik gelişmelerden ayrı değildir,
teknolojinin bağımsız bir varoluşu
yoktur. Önemli olan, teknolojinin
üretim--tüketim sürecinde, gündelik hayatı nasıl bir yere götürdüğü;
teknolojinin hangi toplumsal sistem,
hangi sosyal çerçeve içinde ve nasıl kullanıldığıdır. Dolayısıyla başka
bir üretim örgütlenmesi gereklidir.
Bilim üretiminin belirlediği bir sanayileşme gereklidir. Bütün alanlarda, emeğin ve üretimin yeniden
örgütlenmesinde, planlamada dijital olanakların kullanımının önemi
büyüktür. Başka bir üretim ilişkileri
içinde yeni bir kamu, yeni bir toplum
örgütlenmesi, emeğin ve teknoloji
üretiminin bileşenlerinin yeniden
örgütlenmesi insanlığın geleceğine
yön verecektir.
Atılması Gereken Öncelikli Adımları
Şöyle Sıralamak Mümkündür:
Kapitalizmin küresel yapılanma ağlarından, neoliberalizmden, pazar
ekonomisinden, sermaye hareketlerinin serbestliğinden kurtulmadıkça,
döviz kuru-faiz-enflasyon üçlüsünün
yol açtıkları büyük toplumsal zararlardan ve bunalımdan kurtulmak
mümkün değildir.
Türkiye’de son yıllarda tartışılan
kamuda kaynak sorununun çözümü zor değildir. Dolaylı ve dolaysız
vergilerdeki adaletsizliklerin gide-
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rilmesi, kayıt dışı ekonominin vergilendirilmesi, kamunun savurgan
harcamalarının, dövize endeksli KÖİ
projelerinin, bütçe büyüklüklerinde
önemli bir yer tutan dövize endeksli
faiz ödemelerinin, gelir ve kurumlar
vergisinde istisnalar ve muafiyetlerin durdurulması ile Türkiye’nin açık
ve borç sorunu kalmayacaktır. Böylece eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve
sosyal yardımlar başta olmak üzere
tüm kamusal yükümlülükler yerine
getirilebilecektir. Gerek böylesi bir
yönelimin benimsenmesi; gerekse
mevcut durumun sürdürülmesi tamamen siyasi tercih konusudur.

ratikleşme bağlamı içinde ele alınmak durumundadır. Bu kapsamda
kamu mülkiyetinin yaygınlığı, kamu
ekonomisinin kapsamı, kamusal ve
sosyal hizmet alanının genişliği ve
etkinliği, planlamanın başarılı olmasında ve toplumsal gönencin oluşturulmasında kullanılabilecek en
önemli araçlardır.

•

•

•

Radikal bir planlamanın sosyal adalet ve sosyal değişimi hedeflemesi
beklenir. Bu kapsamda doğru bir
ekonomi, sanayi ve kalkınma politikasının doğa, toplum, planlama,
ekonomi, siyaset, devlet ilişkilerini
yeniden düzenleyen uzun erimli
bir toplumsal dönüşüm içeriğiyle ele alınması gerekir. Dolayısıyla
sanayileşme, planlı ve uzun erimli
bir toplumsal kalkınma ve demok-
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Sanayinin kesintisiz olarak gelişmesi ve yüksek katma değer
üretmesiyle toplumsal gelişme
ve refaha ulaşarak gelirin adil
paylaşımı hedeflenmeli; tarım
hasılası kamucu yöntemlerle artırılmalıdır.

•

Mühendislik-mimarlık-şehir
plancılığı disiplinleri planlamadan sanayileşmeye, ekolojiye
dek temel alınmalıdır.

•

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin
çözülemediği hiçbir ülke demokratikleşemez. Bugün eğitimi ve kadınları merkeze alan
bir gericileşme toplumun tüm
alanlarını kuşatmaktadır. Bu kuşatmayı kırmak öncelikli görevlerimiz arasındadır.

Bu amaçlarla:

Mevcut durumdan çıkış yolu, yıllardır dile getirdiğimiz üzere; emperyalizmden ve piyasa güçlerinden
bağımsızlığı sağlayacak bir siyasi
iradenin oluşumu; halkçı toplumcu
planlama-kalkınma politikaları ve
her alanda kamusal denetim ağlarının hakim olmasında, bu yöndeki bir
demokratikleşme ve halk egemenliğinin tesis edilmesinden geçmektedir.
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Ekonominin ve toplumsal yaşamın bütününde kamusal üretim,
hizmet ve denetim perspektifi
hızla benimsenmelidir.
Cumhuriyetin ilerici kazanımlarını benimseyen ve bir üst düzeyde yeniden tesis eden, laiklik
ve hukukun üstünlüğünü temel
alan, eşitlikçi, özgürlükçü, adil,
demokratik bir rejim inşa edilmelidir.
Planlı kalkınma yaklaşımının
benimsendiği, tam istihdam ve
toplumsal refah odaklı üretken
bir ekonomik model oluşturulmalıdır. Üretimin ithal bağımlılığını azaltacak, akıl ve bilim
temelli bir üretim ve sanayi
plânlaması; yüksek ve orta-yüksek teknolojili üretim ve kamu
girişimciliği temel alınmalıdır.
Emek ve ekoloji mücadelelerinin
birleşik şekilde yürütülmesiyle doğanın, kültürel varlıkların
korunmasını içeren bir modelle
karbon salımlarının en aza indirilmesi amaçlanmalıdır.

www.mmo.org.tr

Bu amaçlara ulaşmak, demokrasinin
ilke ve kurumlarıyla egemen olmasıyla, temel haklar ve özgürlüklerin
bütün boyutları ile uygulanmasıyla
olanaklı olacaktır.
TMMOB’nin geleneksel antiemperyalist, demokrat, kamucu-toplumcu, halktan ve emekten yana çizgisi
doğrultusunda, planlı kalkınma,
sanayileşme, demokratik, başka bir
Türkiye ve başka bir dünya için mücadelemizi sürdüreceğimizi, TMMOB
Sanayi Kongresi 2021 dolayısıyla bir
kez daha kamuoyuna açıklarız.
Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği

SANAYİ ANALİZLERİ
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HİPERENFLASYONA GİDERKEN
YOKSULLAŞMA TIRMANIYOR (77)
Mustafa Sönmez2

Özet
2021 yılını yüzde 36 tüketici enflasyonu ile kapatan Türkiye’de 2022’ye de ağır zamlarla girilmesi, hiperenflasyona yolculuk, sadece
alt sınıfları değil, orta sınıfı da sert biçimde vurdu. Bu tüketici talebinde gözle görülür, hissedilir daralmayla ortaya çıkıyor. Talepteki
azalmanın yanında Omicron’un hızla yayılmasına bağlı olarak piyasalar dikkate değer bir daralmaya doğru gidiyor.
TÜFE’de ağırlıkları toplamı yüzde 12,7 olan 6 kalemdeki zamlar sadece Ocak ayının ilk haftasında TÜFE’ye 5 puana yakın bir etkide
bulundu. Bu kalemlerden, özellikle de elektrik ve akaryakıttan kaynaklanacak dolaylı yansıma ile diğer mal ve hizmetlere gelecek
zamlar bu hesaplamada yok. Aralık ayında yüzde 38 dolayında otomobile gelen zamlarla birlikte ulaştırmaya gelecek yeni zamlar,
fiyat artışları, Ocak TÜFE’sinin yüzde 15’e, yıllık oranının da yüzde 53’e çıkmasına yol açacak gibi. 3 Şubat’ta TÜİK’den gelecek veriler
ile bu görülebilecek.
2022’nin Şubat ve Mart aylarında da iki haneli tüketici enflasyonu mümkün. Bu tahminde özellikle üretici ya da sanayici fiyatlarının
barındırdığı stok enflasyon etkili. Mart sonrası aylarda ayda ortalama 2 puan tüketici enflasyonu artışı yaşansa bile yıl, yüzde 66 enflasyonla tamamlanıyor. Oldukça tahripkar bir enflasyon 2022 için muhtemel görünüyor.
2022 için, hem 2021 reel kaybını telafi etmesi hem de 2022’de yaşanacak enflasyona karşı koyması için yüzde 50 artırılarak 4.250 TL
yapılan asgari ücretin, 2022’de yaşanması muhtemel tüketici enflasyonu karşısında hızla erimesi kaçınılmaz görünüyor.
2022 başında yürürlüğe giren yeni asgari ücret, TÜFE ile sadece ilk ay başabaş bir noktada olabilecek. Ocak ayında enflasyonun
yüzde 15 artması halinde, asgari ücret ilk ayda yüzde 2,5 kayba uğrayacak. Takip eden Şubat ve Mart aylarında TÜFE’nin yüzde 10 olması halinde ise Mart sonunda asgari ücretin alım gücünün beşte biri erimiş olacak. Mart sonrası aylık tüketici fiyat artışları ortalama
yüzde 2’de kalsa, yıl sonunda yıllık tüketici fiyat artışı yüzde 65’e yaklaşırken, yılbaşında yüzde 50 artırılan asgari ücret, bu artışların
altında kaldığı için 32’ye yakın reel gelir kaybı ile yılı bitirecek.
Asgari ücretin üzerinde ücret alan mavi ve beyaz yakalılar, kırda ve kentte kendi işini yapan girişimci kesim, yani geniş anlamda orta
sınıf, azgın enflasyondan sert darbeler almaktan kaçamıyor. Öyle ki bu kesimin yaşam standartları bir anda değişti; tüketim kalıplarını revize etmek zorunda kaldılar.
Orta sınıfa dâhil edilebilecek görece yüksek ücretli kesimin, enflasyon oranında zam almaları, örgütlenme güçlerine bağlı. Bunlardan
kamu çalışanı olanlar enflasyon farkı alabiliyorlar ama özel kesimde sendikalı olan ve toplu sözleşme hakkını kullanabilenler toplam
ücretlilerin yüzde 2-3’ü oranında olup azınlık durumunda. Örgütsüzlük, bu kesimi enflasyonla baş başa bırakıp hissedilir bir reel gelir
kaybına uğratacak gibi. Tarımda ve tarım dışında, kentlerde kendi işini yapan orta sınıfta da ayakta kalma mücadelesi yoğun. Döviz
ve faiz fiyatlarındaki artış arasına sıkışan bu kesim, özellikle ekonomideki belirsizliklerden ağır kan kaybına uğruyor.

1
2

Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 77'nin tam metnine www.mmo.org.tr/yayinlar adresinden ulaşabilirsiniz.
İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı
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021 yılını yüzde 36 tüketici enflasyonu ile kapatan Türkiye’de
2022’ye de ağır zamlarla girilmesi,
hiperenflasyona yolculuk, sadece
alt sınıfları değil, orta sınıfı da sert
biçimde vurdu. Bu tüketici talebinde
gözle görülür, hissedilir daralmayla
ortaya çıkıyor.

Otomobil fiyatlarındaki yüzde 50’leri
bulan ve devam edecek artışların
ise orta sınıfı daha çok kitle ulaşım
araçlarına yönlendireceğinden söz
ediliyor.
Hiperenflasyona gidiş riski, orta sınıfın tüketici kredisi kullanma eğilimlerini de olumsuz etkiliyor. İhtiyat ön
planda. Orta sınıfı da içine çeken sert
talep daralmasının, 2022’nin özellikle ikinci çeyreğinde ani bir ekonomik duraklamayı davet etmesinden
endişe ediliyor. Bu, işsizlikte yeni bir
dalganın da eşikte olması demek.

Yılbaşından itibaren devreye giren yüksek oranlı zamların etkisiyle
özellikle orta sınıfın gıda, ulaştırma,
konut, eğlence, kültür, seyahat harcamalarında hissedilir bir azalma
gözleniyor.

Enflasyonun yükselişi

Talepdeki
azalmanın
yanında
Omicron’un hızla yayılmasına bağlı olarak piyasalar dikkate değer bir
daralmaya doğru gidiyor. Yeme-içme sektöründe ciro kayıplarının hızlandığı, alışverişlerde ani düşüşlerin
yaşandığı piyasalardan gelen duyumlar arasında. Perakende sektörü
temsilcileri, durgunluğun artarak
süreceği görüşünde. Diğer yandan
akaryakıt, otoyol ve köprü zamlarıyla
birlikte trafik yoğunluğunda da gözle görülür bir azalma yaşanıyor.

Aralık ayı tüketici enflasyonu,
Türkiye’nin yeni bir yüksek enflasyon patikasına geçişinin işareti sayılmalıdır. Aralık 2021 tüketici fiyat
artışı yüzde 13,6 olarak gerçekleşti.
Böylece 2020 Aralık ayına göre artış
da yüzde 36’yı buldu. Bu, 19 yıldır
Türkiye’de iktidarda olan AKP’nin
enflasyon rekoru aynı zamanda.
AKP döneminde en yüksek yıllık
enflasyon ABD Başkanı Trump ile
yaşanan gerilimin etkisiyle, doların
fırladığı “tek adam” döneminin ilk yılında 2018 Eylül-Ekim aylarında yüzde 25 olarak yaşanmış, yıl da yüzde
20 dolayında bir yıllık enflasyon ile
kapanmıştı. Ama, artırılan TL faizleri
ile ekonomi soğutulunca fiyatlar da
yatışmış ve 2019’da yeniden tek hanelere dönülmüştü.

Hazır giyim sektöründe indirim dönemine girilmesine rağmen alışverişin hissedilir derecede yavaşladığı
bildiriliyor. Yeme-içme mekânlarında
da doluluk hızla geriliyor. Özellikle
alkol fiyatlarına yapılan sert zamların
yeme-içme mekânlarında buluşmaları bıçak gibi kestiğine dikkat çekiliyor.

2021 ise öyle olmadı. Enflasyon ateşindeki düzenli artış ve başta ABD olmak üzere dış dünyada enflasyon tırmanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Merkez Bankası politika faizlerini
artırarak harareti soğutmak yerine,

Akaryakıt zamlarının etkisi ise trafik
yoğunluğunda kendini gösterdi. İstanbul’daki trafik yoğunluğundaki
ani azalış, yine orta sınıfa dikte edilen olağanüstü hâl ile açıklanıyor.
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faiz indirimini dayattı. Sonuçta, dört
ayda 5 puan faiz indirimine gidildi ve
faiz negatife düştü. Bu durumda, TL
birikimini negatif faizden korumak
isteyenler, dövize sığındı. Sonra da
olanlar oldu ve yine dört ayda doların fiyatının yüzde 59 artışı ile fiyatlar
hızla tırmandı. Kasım ayında yüzde
3,2’lik, yıllıkta yüzde 21’lik tüketici
fiyat artışı bile güvenilmez bulundu.
Ama Aralık ayı TÜFE’si yüzde 13,6
geldi. Bu, son 20 yılın rekor aylık artışı oldu.
Yıllık enflasyon tüm ana gruplarda
yükselmiş, enflasyondaki yükselişe
en belirgin katkı temel mal ve gıda
alt grubundan gelmiştir. Bu dönemde birçok kalem üzerinde döviz kuru
gelişmelerinin yansımaları hissedilirken, kur geçişkenliğinin yüksek
olduğu temel mal grubunda fiyatlar
özellikle dayanıklı tüketim malları
öncülüğünde yüksek bir oranda artmıştır. Dayanıklı tüketim malları arasında da otomobil fiyatlarındaki artış
dikkat çekmiştir. Gıda grubunda yıllık enflasyon taze meyve ve sebze kalemlerinde görece daha ılımlı seyrederken, girdi maliyetlerinin etkisiyle
taze meyve ve sebze dışı kalemlerde
kayda değer bir oranda yükselmiştir. Uluslararası enerji fiyatlarında bu
dönemde gerileme izlenirken, döviz
kuru gelişmelerinin yansımalarıyla
başta akaryakıt, tüp gaz ve kömür
olmak üzere yurtiçi enerji fiyatlarındaki artışlar devam etmiştir. Hizmet
grubunda da yükselişler genele yayılırken, bilhassa lokanta-otel grubu
fiyatlarındaki hızlanma gıda enflasyonundaki görünümün de etkisiyle
belirgin olmuştur.

17
Aralık ayının rekor tüketici fiyat artışında elbette Eylül’den beri tırmanan döviz fiyatları ana etken oldu.
Tarımdaki yapısal sorunlar, yılın kurak geçmesi ile gıda arzının düşüklüğü de rekor enflasyonda etkili oldu.

zamlarla yıllık TÜFE artışı yüzde 40’a
ulaştı bile. TÜFE kapsamında 400’ü
aşkın mal ve hizmetlerin yalnızca
6’sına ilişkin zamlar TÜFE’yi yıllık
bazda yüzde 40’lık düzeye taşımaya
yetiyor.

1990’lar ve 2000’ler Türkiye’sinde aylık bazda 1994 Nisanı’nda yaşanan
yüzde 24’lük enflasyondan sonraki en yüksek tüketici fiyat artışı bu.
Ulaştırma grubunun, onun içinde
yer alan otomobil ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın bu rekor oranda etkili olduğu anlaşılıyor. Dövizdeki sert
artış otomobil fiyatlarında ortalama
yüzde 38 artışa yol açtı. Akaryakıt
fiyatlarındaki artışa Hükümet bir süredir Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile
ayar veriyor ve artışları vergiyi azaltarak dengeliyordu. Ama artık pek
öyle yapmıyor.

Söz konusu altı kaleme yapılan zamlar şöyle gerçekleşti: Elektriğe kademeli olarak yüzde 52 ile yüzde 127
oranlarında zam geldi. TÜİK’in Ocak
ayı hesaplamasında, tüketime bağlı
ortalama bir oran alması bekleniyor
ve bunun yüzde 75 olması beklenebilir.

Aralık’ta gıda ve konut grubundaki
artışlar, ulaştırma grubunun arkasından geldi. Gıda fiyatlarındaki aylık yüzde 16’lık artış ile birlikte yıllık
gıda enflasyonu yüzde 44’e yaklaştı.
Özellikle ekmek ve et fiyatlarındaki
artışlar, bu grubun enflasyonunu yukarı çeken ana maddeler oldu.
Tüketici enflasyonu hesabında kiradan sonra ikinci sırayı yüzde 4,5 ağırlık ile alan sigaradaki Aralık artışları
da Aralık ayı enflasyonunda 0,7 puan
ile kayda değer bir yer aldı.

Ocak enflasyonu yüzde 15’i
bulabilir
Aralık ayının yüksek oranlı tüketici
enflasyonun ardından 2022 ve ilk
aylarının tüketici fiyatları daha çok
merak edilir oldu. Ocak ayının henüz
birinci haftası dolmadan yapılan

Konutlarda tüketilen doğalgaza
yüzde 25 zam geldi. Ocak ayının
daha ilk haftasında Aralık ayına kıyasla benzin yüzde 20, motorin
yüzde 21, otogaz ise yüzde 15 zam
gördü. Sigaraya yüzde 20-22 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.
Öte yandan, belediyelerin taşımacılık hizmetleri, kent içi dolmuş ve
taksi ücretleri de, 2021’in “yeniden
değerleme oranı” olan yıllık ÜFE’nin
12 aylık ortalaması tutarında, yüzde
36 zam gördü.
TÜFE’de ağırlıkları toplamı yüzde
12,7 olan altı kalemdeki zamlar
sadece Ocak ayının ilk haftasında
TÜFE’ye 5 puana yakın bir etkide bulundu. Bu kalemlerden, özellikle de
elektrik ve akaryakıttan kaynaklanacak dolaylı yansıma ile diğer mal
ve hizmetlere gelecek zamlar bu hesaplamada yok. Aralık ayında yüzde 38 dolayında otomobile gelen
zamlarla birlikte ulaştırmaya gelecek yeni zamlar, fiyat artışları, Ocak
TÜFE’sinin yüzde 15’e, yıllık oranının
da yüzde 53’e çıkmasına yol açacak

gibi. 3 Şubat’ta TÜİK’den gelecek veriler ile bu görülebilecek.
2022’nin Şubat ve Mart aylarında da
iki haneli tüketici enflasyonu mümkün. Bu tahminde özellikle üretici ya
da sanayici fiyatlarının barındırdığı
stok enflasyon etkili. Mart sonrası
aylarda ayda ortalama 2 puan tüketici enflasyonu artışı yaşansa bile yıl,
yüzde 66 enflasyonla tamamlanıyor. Oldukça tahripkar bir enflasyon
2022 için muhtemel görünüyor.

Sanayici fiyatları
Yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE)
ya da sanayici fiyatları, Aralık ayında
aylık yüzde 19,1 arttı ve yıllığı yaklaşık yüzde 80’i buldu. Böylece, sanayici fiyatları, 2001 krizinin yüzde 88’lik
artışından bu yana en büyük fiyat artışını oluşturdu. Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 62,8,
imalatta yüzde 77,4, elektrik, gaz
üretimi ve dağıtımında yüzde 117,1,
su temininde yüzde 34 artış olarak
gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 92,3, dayanıklı tüketim malında yüzde 46,2,
dayanıksız tüketim malında yüzde
54,3, enerjide yüzde 122,8, sermaye
malında yüzde 51,2 artış olarak gerçekleşti.
Alt gruplar geneline yayılan yüksek
fiyat artışlarında Türk Lirası’ndaki değer kaybı, emtia fiyatlarındaki yüksek
seyir ve arz kısıtları belirleyici olmaya
devam etmiştir. Bu dönemde petrol
ve ana metal hariç imalat sanayi
fiyatlarının eğilimi önemli ölçüde
yükselmiştir. Ana sanayi gruplarına
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göre incelendiğinde, yıllık enflasyon
enerji ve ara mallarda daha belirgin
olmak üzere tüm alt gruplarda yükselmiştir. En belirgin aylık artış yüzde
21,2 ile ara mallar grubunda gerçekleşmiş, bu gelişmede ana demir-çelik ve ferro alaşımlar ile tekstil, plastik
ve kağıt ürünleri öne çıkarken, diğer
alt gruplarda da belirgin fiyat artışları izlenmiştir.
Enerji grubu aylık yüzde 20,4 artış
ile öne çıkan bir diğer grup ve bu
gelişmede elektrik-gaz imalatı ve
dağıtımı ile petrol ürünleri belirleyici
olmuştur. Dayanıksız mal grubunda
et ve süt ürünleri, bitkisel ve hayvansal yağlar gibi gıda imalatı kalemleri ile tekstil ürünleri öne çıkmıştır.
Sermaye malları aylık fiyat artışında
metal yapı ürünleri, motorlu kara
taşıtlarının parça ve aksesuarları ile
makineler belirleyici olurken, dayanıklı tüketim grubunda mobilya, ev
aletleri ve mücevherat fiyatlarında
önemli artışlar görülmüştür.

2021’in yüksek enflasyonunda döviz kurunun seyri başat etken oldu.
2021’e haftalık 7,35 TL ile başlayan
dolar kuru, en yüksek haftalık ortalama olan “20 Aralık müdahalesi”ne
(14,41 TL haftalık ortalama) kadar

ŞUBAT 2022

2021 yılı 7,35 TL dolar/TL haftalık
ortalama ile başladı ve 12,02 TL’lik
son hafta ortalama fiyatı ile bitti. Bu,
haftalık ortalamalar üstünden yıllık
yüzde 63,5 artış anlamına geldi. Bu
ölçüde dolar fiyatı artışı, bekleneceği gibi, öncelikle sanayici, üretici
fiyatlarında önemli bir maliyet etkisi
yarattı ve ÜFE, ağırlıkla bu nedenle
yılı yüzde 80 artış ile kapadı. ÜFE’nin
belli ölçülerde TÜFE’ye etkisi ve başka nedenlerle de TÜFE’nin yıllık artışı
yüzde 36’yı buldu.

Dövize geçmek isterken TL’de kalanların döviz taleplerinin önünü
kesmek için getirilen Kur Korumalı
Mevduat’a birikim sahipleri pek güvenmiş görünmüyorlar. 10 Aralık’ta
yapılan açıklamada Hazine ve Maliye
Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan,
24 Aralık’ta 28.2 milyar TL olan Kur
Korumalı Türk Lirası Mevduat hesabının, 7 Ocak akşamı itibarıyla 107.6
milyar liraya çıktığını belirterek, “Vatandaşımızın kur korumalı Türk Lirası
mevduat hesabına aşırı ilgi gösterdiğini görebiliyoruz. Bu da sistemin ne
kadar başarılı olduğunu gösteriyor”
dedi. Aynı tarihte TL mevduatları 1
trilyon 60 milyar TL dolayındaydı. Bu
da bu yeni mevduat türüne ilginin
yüzde 10’u geçmediğini ortaya koydu.

Dövizdeki tırmanışın önünü kesmek
için 20 Aralık’ta bir “kumpas” formatında açıklanan döviz getirisini garanti eden Kur Korumalı Mevduat
aracı, şimdilik döviz fiyatındaki yükselişin hızını kesti. 20 Aralık’a kadar
doların fiyatının 18 TL’ye kadar çıkmasına ilişmeyen iktidar, toplumdan
sakladığı kur garantili mevduat türünü açıklayınca ve Merkez Bankası
emanet dövizlerini (7 milyar dolar
kadar) satan kamu bankalarını satış
komutuyla seferber edince , dolar
fiyatı bir gecede 18 TL’den 11 TL’lere
kadar düştü. Kamu bankalarının aynı
gece kendi döviz pozisyonlarından
da satış yaptıkları iddiaları reddedi-

Döviz kurunun etkisi



lemedi. Bu sert operasyonun içeriden bilgi alanlarca değerlendirildiği
ve önemli servet transferlerine yol
açtığı iddiası TBMM’ye getirilse de
soruşturulması engellendi.

Döviz fiyatı 2022’de de enflasyonda
başat etken olabilir. Sanayici fiyatlarında stok enflasyonun tüketiciye
yansıması kadar, özellikle tarımdaki verim düşüklüğü, üretimsizlik,
2022’de de fiyatlarda, özellikle gıda
enflasyonunda etkili olacak.

Bu gelişmelerle, tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar güçlenerek devam etmiştir. Yüzde 80’lik üretici fiyat artışı ile yüzde
36’lık TÜFE artışı arasındaki makas
44 puana ulaşıyor. Bu makasın bu
ölçüde açık kalması beklenemez ve
bu durum, mutlaka tüketici fiyatlarını yükseltici bir basınç oluşturacaktır.
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yüzde 96 artış gösterdi. Başka bir
ifade ile, bu iki tarih arasında 1 TL
13,6 cent’ten 6,9 cent’e indi. Yani, TL
bu iki tarih arasında yüzde 49 değer
kaybetti.
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Gerçek kişilerin yeterli ilgili göstermemeleri üzerine, şirket ve kurumlara da dövizlerini 6 aylık vade ile bu
araçta değerlendirme imkanı ve getirisinin kurumlar vergisinden muaf
tutulması teşviki getirildi.
Döviz getirisini taahhüt eden bu enstrüman, enflasyon törpüsüne karşı
koyabilecek gibi değil. Çünkü Şubat
sonunda 3 aylık TÜFE artışı yüzde
39-40 dolayında olacak. Döviz getirisi garanti eden mevduatın bunu
karşılayabilmesi için dolar fiyatının
13 TL olan Aralık’tan Şubat sonunda
18 TL’ye çıkmış olması lazım. Buna
iktidar izin vermeyeceğine göre, kur
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korumalı mevduat, enflasyondan
koruyamayacak. Kur Şubat sonu 15
TL olsa bile getirisi yüzde 15’de kalacak. Bu da TÜFE’nin altında ezilmek
demek.
Bu önlemlerle kurun seyri merak
edilirken Bankacılık Denetleme ve
Düzenleme Kurulu(BDDK) verilerine
göre, döviz mevduatı hiçbir zaman
20 Aralık’taki 163 milyar dolarlık düzeyinin altına inmedi. Bu da iktidara
güven sorununun devam ettiğini ve
mevduatı dövizde tutma eğiliminin
sürdüğünü gösteriyor. Bu eğilimin
etkisinin yanı sıra, dünyada doların güçlenme eğilimlerinin artması,
döviz fiyatının yönünün hep yukarı
yönlü olduğunu gösteriyor. Bu da
fiyatları yukarı itecek önemli bir rüzgar.
Öyle görünüyor ki enflasyonun
2022 Mart sonunda yıllık yüzde 7080’i görmesi muhtemel. TÜFE “en
büyük” kalacak ve onunla 2021’de
baş edenler 2022’nin en azından
ilk aylarında, kısa vadede ne döviz
getirisi, ne faiz getirileri, hatta altın getirisi olarak baş edemeyecek.
Hele ki 2022’de ABD’de başlatılacak
faiz artışlarının dolara kazandıracağı
küresel güç rüzgârı dikkate alındığında, TL’nin değerini koruması hiç
de kolay değil.

Enflasyon yukarı, reel
gelirler aşağı
Yüksek enflasyon rüzgârı en çok ücretli kesimi kasıp kavuruyor. 2022
için yüzde 50 artırılarak 4 bin 250
TL’ye çıkarılan asgari ücretin alım
gücü bu enflasyon karşısında birkaç
ay içinde hızla aşınacak.

2020 yılında 2.325 TL olan net asgari ücret, 2021 yılında 2 bin 825 TL’ye
çıktı ve artış yüzde 21,5 oldu. Ancak
bu asgari ücretle 2021 sonunda yüzde 36’yı bulan TÜFE ile baş edilmeye
çalışıldı. 2021’in Ocak ayı baz alındığında Ağustos ayına kadar TÜFE artışıyla yüzde 10’u eriyen asgari ücretin
izleyen aylarda erimesi hızlandı ve
Aralık ayına gelindiğinde reel ücretteki gerileme yüzde 25’e yaklaştı.
2022 için, hem 2021 reel kaybını telafi etmesi hem de 2022’de yaşanacak
enflasyona karşı koyması için yüzde
50 artırılarak 4.250 TL yapılan asgari
ücretin, 2022’de yaşanması muhtemel tüketici enflasyonu karşısında
hızla erimesi kaçınılmaz görünüyor.
2022 başında yürürlüğe giren yeni
asgari ücret, TÜFE ile sadece ilk ay
başabaş bir noktada olabilecek.
Ocak ayında enflasyonun yüzde
15 artması halinde, asgari ücret ilk
ayda yüzde 2,5 kayba uğrayacak.
Takip eden Şubat ve Mart aylarında
TÜFE’nin yüzde 10 olması halinde
ise Mart sonunda asgari ücretin alım
gücünün beşte biri erimiş olacak.
Mart sonrası aylık tüketici fiyat artışları ortalama yüzde 2’de kalsa, yıl sonunda yıllık tüketici fiyat artışı yüzde
65’e yaklaşırken, yıl başında yüzde
50 artırılan asgari ücret, bu artışların
altında kaldığı için 32’ye yakın reel
gelir kaybı ile yılı bitirecek.

artarken aylık ortalama brüt ücret
yüzde 197 arttı. Böylece ücretlerdeki
artış, fiyat artış oranının yaklaşık 25
puan altında kaldı. 2021’in yüksek
enflasyon ikliminde bu erimenin
daha da arttığı söylenebilir. 2022’de
ortalama ücretler, asgari ücrete uygulanan yüzde 50 oranındaki artışı
sağlayabilirse biraz olsun dayanma
gücü kazanabilir.
2021’in yüzde 36 yıllık TÜFE artışı,
memur ve emekli maaşlarını da etkiledi. 2021’in ikinci yarısındaki TÜFE
artışı yüzde 25’i buldu. Memur ve
memur emeklilerine bu yılın ikinci
yarısı için yüzde 3 zam verilmiş ve
oluşacak enflasyon farkının ekleneceği belirtilmişti. İkinci yarı için yüzde 25’lik TÜFE artışı yaşanınca bu
kesim, 22 puanlık fark alacak.
İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de Ocak
ve Temmuz olmak üzere senede iki
defa zam alıyor ve zam oranı da bir
önceki altı aylık dönemde TÜFE’deki artışa göre hesaplanıyor. 2021’in
ikinci yarısındaki yüzde 25 TÜFE artışı, bu kesime de uygulanacak. Ama
bunlar, yaşanmış kayıpları telafiye
yetecek gibi görünmüyor. En zor durumda olanlar ise sayıları 8 milyona
yaklaşan ve sıfır gelirli işsizler! Hem
gelirleri yok, hem her şey daha pahalı. 

Asgari ücretten en fazla yüzde 30
yüksek seyreden ortalama ücretler
ise TÜİK’in açıkladığı son bir araştırmaya göre enflasyonla baş edemiyor. 2012 ve 2020 arasındaki sekiz
yılda tüketici fiyatları yüzde 221

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



ŞUBAT 2022



www.mmo.org.tr

20

MATEMATİKSEL MODELLEME

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MÜHENDİSLİK
Dr. Erhan Turan1

1. GİRİŞ
Bilgisayar destekli Mühendislik, (“CAE : Computer Aided
Engineering”), karışık geometriye sahip, ya da zor bir fizik barındıran problemlerin çözümlenmesinde sıkça başvurduğumuz bir yöntemdir.Temel mühendislik eğitimi
sırasında, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği ya da Mukavemet gibi alanlarda, doğadaki sistemlerin davranışı ile ilgili genel prensipler, basit geometrik nesneler üzerinden
anlatılsa da, gerçek hayattaki uygulamalar, daha karışık
formüllerin kullanılmasını gerektirir. Çoğu durumda ise,
üzerinde çalışılması gereken probleme özgü bir denklem
bulunmamaktadır. Böyle durumlarda, sayısal yöntemlere
başvurulur. Mühendislik matematiği ve yaklaşık çözüm
yöntemleri harmanlanarak, karışık problemlerin çözülebilmesi için bir altyapı oluşturulur. Bu yazıda, bilgisayar
destekli mühendislik simülasyonları tartışılmaktadır.

2. BİLGİSAYAR DESTEKLİ MÜHENDİSLİĞİN
UYGULANDIĞI ALANLAR
Genel hali ile CAx olarak da adlandırılan yaklaşımlar, CAD,
CAE, CAM vb. alanları içerir. Yazımız özellikle CAE (“Com1

Makine Mühendisi, Kurucu Ortak ve CTO, Simularge AŞ - erhan.turan@simularge.com
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puter Aided Engineering”) alanına odaklanacak olsa da,
üzerinde analiz yapılması gereken geometrilerin çizilmesini sağlayan CAD (“Computer Aided Design”), ve üretilmesi için CNC makinalarına ya da benzer sistemlere uygun komut kümesi (“G-code”) yaratan CAM (“Computer
Aided Manufacturing”) alanları da kendi başlarına önemli
ve ayrı tartışmaları hakeden konulardır. Burada, CAE alanında, özellikle Mühendislik Matematiğine ve bunun
analize çevrilmesi ile ilgili alanlardan söz edilecektir.
2.1 Mühendislik Problemlerinin Bilgisayar Destekli
Mühendislik Uygulamaları için Tanımlanması
Mühendislik problemleri, diferansiyel denklemler ile tanımlanır. Problemin boyutuna ve zamandan bağımsız
olup olmadığına göre basitleştirmeler yapılabilir. Genel
anlamda, ODE (“Ordinary Differential Equations”) ve PDE
(“Partial Differential Equations”) olarak sınıflandırabileceğimiz problemler sıkça karşımıza çıkmaktadır. Bir dinamik
sistemin tanımında, ODE yaklaşımı ile çözüm sağlanabilir.
Akışkanlar Mekaniğinde ise PDE ile tanımlanmış, NavierStokes denklemleri gibi zor sistemler ile de çalışmak gerekir.
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Bir mühendislik analizinin yapılabilmesi için, problemin
düzgün bir şekilde tanımlanması gerekir. Bir CAD yazılımı
(Autocad, Solidworks, FreeCAD, Salome) ile geometrinin
hazırlanması, analiz ayarlarının sadece bir kısmıdır. Sınır
koşulları (yükler, sıcaklık, hız), zamana bağlı bir problem
ise başlangıç koşulları, kullanılan malzemenin ya da akışkanın tipi ve üzerinde sonra bahsedeceğimiz ağ yapısının
da hazırlık aşamasında tanımlanmış olması gerekmektedir. Analiz yapmadan önce belirlenmesi gereken son bir
adım da, hangi fiziksel olayların baskın olduğunu anlamaktır. Katı bir malzeme ile çalışılacaksa, Mukavemet ya
da Isı Transferi denklemleri üzerinde hareket etmek gerekecektir. Ya da bir aracın etrafındaki havanın davranışı
modellenmek isteniyorsa, Aerodinamik bir hesaba ihtiyaç var demektir; bu da bizi Akışkanlar Mekaniğine yönlendirmiş olur.
2.2 Mühendislik Problemlerinin Bilgisayar Destekli
Mühendislik Uygulamaları için Hazır Hale Getirilmesi
Fiziksel problemin tanımlanmasından sonraki adım, yaklaşık çözümlerin yapılabilmesi için gerekli olan ayrıklaştırma (“discretization”) işleminin tamamlanmasıdır. Bu işlemlerde amaç, karışık olan geometrilerin, üzerinde PDE
sistemlerinin yazılmasını sağlayabilecek basit küçük par-

çalara bölünmesidir. Örneğin 2 boyutta, dörtgenlerden,
ya da üçgenlerden oluşan bu küçük geometriler üzerinde
yapılan tahminlemeler, tüm parçaların bir araya getirilip
beraber çözülmesi ve hesaplanarak gerçek geometride
sonuç alınabilmesi için bize yardımcı olur.
Basit geometrilerde; dikdörtgen, kare, küp, silindir vb. bu
işlemler dörtgen elemanlar ile tamamlanabilirken, ayrıntısı zor olan problemlerde özel “Mesher” yazılımlar kullanılmalıdır. Bu yazılımlar, kullanıcının isteğine göre farklı
mertebelerden ve farklı eleman tiplerinden oluşabilir.
Dörtgenel (“Quad”, “Hexa”) elemanlardan oluşan ağ yapılarına düzenli-ağ (“structured mesh”), üçgenlerden ve üçgen prizmalardan (“triangle”, “tetra”) oluşan ağ yapılarına
ise düzensiz-ağ (“unstructured mesh”) denir. Bu iki ağ yapısının bir arada olduğu ağ yapıları da sıklıkla kullanılır ve
bunlara da hibrid-ağ denir. Şekil 1’de, Açık Kaynak Kodlu
bir yazılım olan Gmsh [1] ile atılmış bir düzensiz ağ örneği
gösterilmektedir.
Son yıllarda tercih edilen yöntemlerden biri de voxel ağ
yapısıdır. Bu tarz yaklaşımlarda, problem geometrisi ne
kadar karışık olursa olsun, geometrinin birbirine eş boyutta küçük küpler ile bir ağ yapısına sahip olması sağlanır. Özellikle bir yerden verisi okunarak (örneğin MRI –
“Magnetic Resonance Imaging2”- dosyaları)
zaten belli bir çözünürlüğe sahip geometrilerde bu yaklaşım iyi sonuçlar vermektedir. Şekil 2, ParFE projesi ile modellenen bir
insan kemiği benzeri bir geometriye atılmış
ağ yapısını göstermektedir.
2.3 Mühendislik Problemlerinin Bilgisayar
Destekli Mühendislik Yöntemleri ile Çözümü
için Kullanılan Yöntemler
Belirli bir ağ yapısı elde ettikten sonraki
adım, ayrıklaştırmanın matematiksek denklemler ile birleştirilmesidir. PDE üzerinde
yapılan ayrıklaştırma işlemlerinde en fazla
kullanılan yöntemler, Sonlu Farklar (“Finite
Difference”), Sonlu Elemanlar (“Finite Elements”) ve Sonlu Hacimler (“Finite Volume”) yöntemleridir. Sonlu farklar yöntemi,

Şekil 1. Gmsh Yazılımından bir “Unstructured” Ağ Yapısı [2]

2

Güçlü bir manyetik alana yerleştirildiğinde dokuların atom çekirdeğinin yüksek frekanslı radyo dalgalarına tepkisini ölçerek görüntü üretme tekniği.
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Adlarından da anlaşılacağı üzere, Sonlu elemanlar ve hacimler yöntemleri, ağ yapısındaki küçük parçaların üzerinde işlem yaparken, sonlu farklar yöntemi, aynı geometrilerin köşelerinde işlem yapmakla yetinir. Problemler
çözülürken, yaklaşık hesabın tamamlanması için izlenen
hata ölçerleri (“error norm” – “residual norm”), Sonlu Farklar yönteminde sadece köşelerdeki değerlerin hata payını ölçerken, Sonlu Elemanlar yönteminde tüm elemanın
içindeki ortalama hata payının düşürülmesi hedeflenir.
Bu açından, aşağıdaki eşitlikle tanımlanan Laplace operatörü üzerinde Sonlu Elemanlar yöntemi daha kontrollü
bir hata takibi sağlar [7].

Laplace Operatörü üzerinde Sonlu Elemanlar Yöntemi [7]

Şekil 2. ParFe Projesinden bir Ağ Yapısı [3]

uygulanması en kolay yöntem olmakla beraber, düzenli
bir ağ yapısına ihtiyaç duyar. “Immersed Boundary Methods” gibi yöntemler [4] ağ yapısındaki kısıtı azaltsa da,
problemin tanımlanmasını zorlaştırır. Sonlu farklar yöntemi ile karışık problemlere düzenli ağ yaratabilmek için
“Conformal Mapping” [5] gibi yöntemlerden yararlanılabilir. Denklemleri, içinde “Jacobian” ve koordinat dönüşümleri içerecek şekilde güncelleyen bu metot tercih edildiği
zaman, aşağıdaki eşitlikle tanımlanan Laplace Operatörü
üzerinde Sonlu Farklar Yöntemi hızlıca uygulanabilir [6].

Laplace Operatörü üzerinde Sonlu Farklar Yöntemi [6]

Sonlu farklar yöntemi kullanımı genel olarak üniversitedeki temel mühendislik eğitimi ve bazı basit geometrilerin analizi ile sınırlı kalmaktadır. Ticari olarak kullanılan
yöntemler; sırasıyla Sonlu Elemanlar ve Sonlu Hacimler
yöntemleridir. Sonlu hacimler yöntemi Akışkanlar Mekaniğinde, Sonlu Elemanlar yöntemi ise Mukavemet ve Isı
Transferi problemlerinde ilk tercih edilen yöntemlerdir.
Sonlu Elemanlar yönteminin Akışkanlar mekaniği üzerinde de uygulandığı çalışmalar da yıllardır sürmektedir.
Sonlu Hacim yöntemlerinin, Mukavemet üzerindeki kullanımı ile ilgili akademik araştırmalar ise son yıllarda yavaş yavaş artmaktadır.
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Bu ise, üzerinde analiz yapılan denklemin bir ağırlık fonksiyonu (“weight function”) ile çarpılarak integralinin minimize edilmesi ile sağlanır. Yukarıdaki eşitlikte, sonlu
farklar yöntemi ile yapılan ayrıklaştırmanın benzeri, Sonlu Elemanlar yöntemi ile sağlanmıştır. Integralli bu yapı,
hesapları daha zorlaştırır. Detayları literatürdeki çalışmalara bırakarak anlatmak gerekirse, her elemana özel bir
ayrıklaştırma yapılır. Daha sonra bu ayrıklaştırma, sayısal
integral yöntemleri ile hesaplanır ve benzer elemanların
hepsi bir araya getirilerek ana denklem sisteminin oluşturulması sağlanır. Problemin mertebesi arttıkça ve ağ yapısında kullanılan parçaların da keskinliği arttıkça, elemanlara özel hesaplar daha da karışık hale gelir. Bu nedenle,
ticari yazılımlarda, farklı problemlere özel “eleman tipleri”
bulunur. Bir katalog gibi sunulan bu elemanların, üzerinde çalışılan mühendislik problemine uygun bir biçimde
seçilmesi ile, analizlerin kurulması hızlanmış olur.
Sonlu Farklar yöntemi, uygulama açısından bu iki problem arasındadır. Genel olarak Akışkanlar Mekaniği problemlerinde kullanıldığını belirttiğimiz bu yöntemde,
hacimlerin yüzeylerinden çıkan akı (“flux”) değerleri üzerinden tahminlemeler yapılır. Özellikle Akışkanlar Mekaniğinde, yöne bağlı hız, basınç ve sıcaklık gibi değerlerin
hesaplanması gerektiğinden, bu değerlerin hacim içerisinde konumlandığı yere göre formülasyonlar değişebilir.
Hız yönüne göre “up-wind” işlemlerinin uygulanması, sayısal sistemin daha hızlı ve gerçeğe yakın sonuç vermesini de sağlar. Elde edilen denklemler, sonlu farklar yönte-
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lanılan yöntem PCG (“Preconditioned Conjugate Gradient”) yöntemidir. Simetrik olmayan sistemler için çeşitli
alternatifler olsa da, bunlar arasından en sık kullanılan
yöntemler, GMRES (“Generalized Minimum Residual”),
BiCGStab (“Bi-Conjugate Gradient Stabilized”) ve QMR
(“Quasi-Minimized Residual”) yöntemleridir. Krylov Subspace yöntemleri olarak adlandırılan bu yöntemlere ek diğer grup yinelemeli hesap yöntemleri arasında yer alan,
“Jacobi”, “Gauss-Seider”, SOR (“Successive Over-Relaxation”) gibi yöntemler de kullanılabilir. Bu yöntemler ayrıca,
“Multigrid” metotları ile de hızlandırılabilirler [11].

Şekil 3. Seyrek Matris [8]

minde olduğu gibi daha basit bir şekilde tanımlanabildiği
için, Akışkanlar Mekaniği gibi karışık problemlerde, Sonlu
Hacimler metodu, Sonlu Elemanlar Metodundan daha
çok tercih edilir.
Lineer problemlerde, örneğin Isı Transferi’nde, ayrıklaştırma sonrası büyük bir lineer denklem sistemi elde edilir.
Seyrek matris olarak da tanımlanan bu matrislerin büyüklüğü, Ağ aşamasında hesaplanan elemanların sayısı
ile değişir. Sık bir ağ yapısına sahip bir problem, gerçeğe
daha yakın bir sonuç verirken, bu işlem sonucunda daha
büyük bir matris yapısı kaydedilmiş olur.
2.4 Mühendislik Problemlerinin Bilgisayar Destekli
Mühendislik Yöntemleri ile Çözümü için Kullanılan
Çözücüler
Analizlerin tamamlanması için, lineer sistemlerin çözümü
gerekir. Bu noktada, çeşitli matris çözücülerinden yararlanabilir. Bu çözücüler, direk ve yinelemeli (“iterative”)
yöntemler olarak ikiye ayrılır. Gauss eliminasyon yöntemi, doğrudan yöntemlerin en bilineni olmakla beraber,
matris büyüdükçe çok yavaş kalmaya başlar. Ticari olarak
sıklıkla kullanılan alternatif doğrudan çözüm yöntemi
“Frontal Çözücü”lerdir [9]. Bu yazılımlar, özellikle seyrek
(“sparse”) matris yapısına sahip sistemlerde çok hızlı çalışırlar.
Problemin büyüklüğü arttıkça, bir seçenek olan yinelemeli yöntemler de tercih edilebilir [10]. Bu yöntemlerde
seçimler, elde edilen matrisin simetrik olup olmadığına
bağlı olarak değişebilir. Simetrik matrislerde en sık kul-

Mühendislik problemleri her zaman lineer sistemlerden
oluşmaz. Non-lineer sistemlerin çözümlerinde de farklı
yöntemlerin tercih edilmesi gerekir. En sık tercih edilen
yöntem aşağıdaki eşitlikle tanımlanmış olan, “Newton’s
Method”dur [12]:

Birbirine ardışık çeşitli lineer sistemlerin tekrar tekrar çözülmesini gerektiren bu yöntemde, Jacobian matrisinin
hesaplanması (Jf ), en fazla zaman kaybettiren aşamadır.
Literatürde bununla ilgili çeşitli yöntemler de mevcuttur.
Ağ yapısı ayarlanan, ayrıklaştırılması tamamlanan ve lineer/non-lineer sistemi hazır olan problemin çözümü,
genelde yüksek işlemci ve hafıza kapasitesi olan sunucularda elde edilir. Bu sistemler aynı zamanda, problemin
çözümü bittikten sonra, sonuçların görsel olarak incelenmesi ve gerekli bazı ek hesapların (örneğin Stress değerleri, Isı Akısı değerleri) yapılması için de kullanılır. Ticari
yazılımların bu amaç için kendi “post-processor”leri vardır. Açık kaynak kodlu en sık kullanılan post-processor ise
ParaView yazılımıdır [13].

3. SONUÇ
CAE, üzerinde tecrübe isteyen, birden fazla alana hâkim
olmayı zorunlu kılan ama bir o kadar da teknik insanlara
tatmin veren bir disiplindir. Yurdumuzda bu alanda çalışan insan sayısı maalesef dünya ortalamasının altındadır.
Bu nedenle, ülkemizde, mühendislik yazılımlarının büyük
çoğunluğu yurtdışı menşelidir. Döviz ile fiyatlanan bu
yazılımların kullanımı, bu alanda dış ticaret açığı oluşturmaktadır. Açık Kaynak Kodlu yazılımlar (OpenFOAM[14],
Elmer[15], CalculiX[16], CodeAster[17],Fenics [18]) yanısı-
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ra, TwinIDE [19] gibi, yerli çözümler bu açığın kapatılmasına seçenek oluşturmaktadır.
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DEĞERLİ ÜYELERİMİZE
Bugün, siz değerli üyelerimizin örgütlü gücüne her
zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız.
İktidarın, kamusal denetimi gerileten uygulamaları, halkın can güvenliğini ortadan kaldırmakla birlikte, Odamızın hizmet alanlarının daralmasına da yol
açmaktadır.
Bütün ekonomik zorluklara rağmen, bilimsel gerçeklikler ışığında, mühendislik
uygulamalarının önemini ortaya koyan raporlar yayımlama; mesleğimizi,
meslektaşı geliştirmeye yönelik eğitim çalışmaları ile yine meslek alanlarımız
üzerinde üyelerimizi ve toplumu bilgilendirmeye yönelik bülten, dergi, kitap,
broşür ve benzeri yayın çalışmalarımızı sürdürme kararlılığındayız.
Bu nedenle, sizlere ve halkımıza verdiğimiz hizmetlerin yanında çok temsili
kaldığına inandığımız üyelik aidatlarının ödenmesi konusunda katkılarınızı
bekliyoruz.
https://aidat.mmo.org.tr
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AÇIK KAYNAK KODLU HESAPLAMALI
AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ ÇÖZÜCÜSÜ
“OPENFOAM”
Erdem Kaya1, Emre Şimşek2, Utku Şentürk3

1. GİRİŞ
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD), akışkan hareketini tanımlayan temel denklemlerin, nümerik yöntemlere
dayalı çözümlerinin elde edilmesini kapsar. Bu denklemlerin analitik çözümleri, denklemlerin doğrusal olmayan
yapısından ötürü bazı temel problemler dışında mevcut
değildir. Diğer taraftan deneysel araştırma yöntemleri
maliyetli, zaman ve uzmanlık gerektiren yöntemlerdir. Bu
açıdan HAD, hızla gelişmekte olan bilgisayar teknolojisi
sayesinde, gerek akademik gerekse endüstriyel problemlerin incelenmesinde önemli bir araştırma yöntemi haline
gelmiştir. Aerodinamik ve hidrodinamik hesaplamaları,
ısıl analizleri, çok fazlı akış incelemeleri, turbomakina performans analizleri gerçekleştirilebilmekte, Newton tipi
olmayan akışlar ve hal değişimleri modellenebilmektedir.
Bu yöntem kullanılarak bir sistemi oluşturan bileşenler
veya sistemin tümü, sanal ortamda test edilebilmektedir.
Günümüzde endüstriyel ürün tasarımında HAD’nin kullanımı gelişmiş ülkelerde son derece yaygın olup, yönte1
2
3

min sunduğu yüksek doğruluklu sonuçlar sayesinde ürün
geliştirme süreçlerinde artık bir standart haline gelmiştir.
Buna karşın ülkemizde HAD tekniklerinin kullanımı halen
yeterince yaygın değildir. Bu yöntemi kullanan yazılımlara erişimin kısıtlı olması, ülkemiz Ar-Ge faaliyetleri ile hesaplamalı yöntemler arasındaki bağın güçlenmesine engel olan en önemli etmenlerden biridir. HAD yazılımları
pazarında büyük yer kaplayan ticari yazılımların tamamı
yurtdışı kaynaklı olup, çoğu içerisinde bir HAD çözücüsünden başka modülleri de barındıran paketlerdir. Dolayısıyla bu yazılımlar yüksek kullanım lisansı ücretlerine
sahiptirler [1].
Son yıllarda dünyada ticari HAD yazılımlarına alternatif
olarak kullanılan ve giderek önem kazanan açık kaynaklı HAD araçları göze çarpmaktadır. Bunlardan başlıcası,
“OpenFOAM” (“Open Source Field Operation and Manipulation”) yazılımıdır [2]. Bunun dışında SU2 [3], NEK5000
[4], Palabos [5] bazıları olmak üzere çok sayıda başka açık
kaynaklı HAD yazılımları da mevcuttur. Açık kaynaklı yazılımların mevcut HAD çözücüleri herhangi bir ticari lisans

Makina Yüksek Mühendisi, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, İzmir - erdem.kaya@diferans.com
Makina Yüksek Mühendisi., Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, İzmir - emre.simsek@tei.com.tr
Doç. Dr., Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, İzmir - utku.senturk@ege.edu.tr

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



ŞUBAT 2022



www.mmo.org.tr

26
gerektirmeden kullanılabildiği gibi, yazılımların kaynak
kodu dilendiği gibi değiştirilebilmekte, amaca uygun olarak düzenlenerek yeni çözücüler elde edilebilmektedir.
Bu çalışmada, lisans ücreti gerektirmiyor olması sayesinde
ülkemiz Ar-Ge faaliyetlerinde HAD kullanımı artırabilecek
ve dışa bağımlılığı azaltabilecek açık kaynak kodlu OpenFOAM yazılımı çeşitli yönlerden incelenmiştir. Çalışmanın
ilk bölümünde bu araştırmalara yer verilmiştir. Çalışmanın
ikinci bölümünde HAD yönteminden bahsedilmiş olup,
OpenFOAM mimarisi hakkında temel bilgiler verilmiştir.
Yazılımının yeterliliği şüphesiz esas öneme sahiptir ve
üçüncü bölümünde OpenFOAM’un endüstriyel uygulamalarındaki kapasitesi ve güçlü yönleri literatürden derlenen çalışmalarla özetlenmiştir. Çözücünün zayıflıkları
ve gelişmeye açık alanları ise dördüncü bölümde irdelenmiştir. OpenFOAM ile gerçekleştirilmiş güncel uygulamalar, yazılımın oldukça rekabetçi olduğunu ve endüstriyel
uygulamalarda kullanılabileceğini göstermektedir.

OpenFOAM, sonlu hacimler temelli bir diferansiyel denklem çözücüsüdür. Akışkan hareketine dair korunum
denklemleri sonlu sayıda parçaya ayrılmış akış bölgesinin
her bir hücresinde denklemlerin integrasyon ve interpolasyon işlemlerinin ardından, cebirsel denklem sistemine
dönüştürülmesini kapsar. Bu cebirsel denklem sistemi
çok sayıda bilinmeyen içermekte olup, bunların çözümü
için modern bilgisayarlar kullanır. Yukarıda sözü edilen
korunum denklemleri, skaler, vektörel veya tensörel değişkenlere sahip, genel transport denklemi
(1)

formundadır [6]. Burada, φ skaler, bağımlı değişken, Γ
yayınım katsayısı ve Sφ kaynak terimidir. Örneğin, φ=1 ve
Γ=Sφ=0 alınarak, kütlenin korunumu denklemi elde edilir.
OpenFOAM nesne tabanlı programlama yardımıyla, C++
dilinde ve tensör cebrine dayalı geliştirilmiştir. Üst üste
binmeyen ve düzlemsel yüzeylere sahip polihedral ağ
hücreleri için çözüm yapabilen, dolayısıyla akademik düzeydeki problemlerin yanı sıra, endüstriyel problemlerin
de çözümünde yüksek doğrulukla kullanılabilen bir platformdur. Standart OpenFOAM kurulumu ile gelen çok
sayıdaki cebirsel denklem sistemi çözücülerinin yanı sıra,
arzu edilen herhangi işlemci sayısı için paralel hesaplama
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2.1 Tarihçe
OpenFOAM’un kökleri, Imperial College’da (İngiltere),
60’lı yıllardan bu yana, alanda öncü çalışmalar yürüten
hesaplamalı akışkanlar dinamiği odaklı araştırma grubunun çalışmalarına dayanmaktadır [7]. Başlangıçta FORTRAN diline dayalı temel bir çözücü iken, 90’lı yıllarda ekip
tarafından üretilen doktora tezleri kapsamında geliştirilip
bugünkü halini alan yazılım, geçmişte FOAM adı ile ticari
olarak satışa sunulmuş fakat bu açıdan başarısız olunca,
2004 yılında açık kaynaklı olarak yayınlanmıştır. Bu tarihten sonra, ilk geliştiriciler tarafından kurulan şirketlerde,
farklı isimler ile güncellenip yayınlanmaya devam edilmiştir [8]. Günümüzde OpenFOAM Foundation, foam-extend (WIKKI), OpenFOAM+, FreeFoam gibi çeşitli uzantıları (çatal adı verilmektedir) mevcuttur.
2.2 Doğrusal Denklem Çözücüleri ve HPC

2. OPENFOAM HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

𝜕𝜕(𝜌𝜌𝜌𝜌)
+ ∇. (𝜌𝜌𝐕𝐕𝜙𝜙) = ∇. (Γ∇𝜙𝜙) + 𝑆𝑆𝜙𝜙
𝜕𝜕𝜕𝜕

becerisi, bu alandaki ticari yazılımlara rakip olması açısından önemli unsurlarıdır.

Sonlu hacimler yöntemi ile elde edilen doğrusal denklem
sistemi için çeşitli doğrusal denklem çözücüleri OpenFOAM altında mevcuttur. Bunlar arasında eşlenik gradyen
(İng: “conjugate gradient”) tekniğine dayalı olan PCG/
PBiCGStab, PCG/PbiCG çözücüler ile GAMG gibi “multigrid” tekniğine dayalı çözücüler OpenFOAM bünyesinde
sunulmaktadır. Bunlar arasında GAMG (“geometric-algebraic multi-grid”) az sayıda hücreli bir ağ üzerinde hızlı
bir çözüm üretir, bu çözümü daha hassas bir ağ üzerinde
eşler ve hassas ağ üzerinde doğru bir çözüm elde etmek
için ilk tahmin olarak kullanır. Bu da genel çözüm süresini
düşürme yönünde büyük bir avantaj sağlar.
OpenFOAM tarafından kullanılan paralel hesaplama yöntemi, geometri ve akış bilinleyenlerinin parçalara ayrıldığı
ve çözüm için ayrı işlemcilere dağıtıldığı alan ayrıştırma
(İng: “domain decomposition”) tekniğine dayalıdır. Bu
kapsamda ağ ve bilinmeyenler ayrıştırılır, uygulama paralel olarak çalıştırılır ve çözümleme bittikten sonra veriler birleştirilir. Bu paralel işlem, açık kaynaklı openMPI
mimarisine dayanır. Temel bir “benchmark” probleminin
HPC testlerinde elde edilen hızlanma trendi Şekil 1’de
verilmiştir [9]. Buna göre eleman sayısına göre seçilecek
uygun işlemci sayısı sayesinde doğrusal hızlanma sağlanabilmektedir. Örneğin, 1000 adet işlemci çekirdeği ile
1000 kat hızlanma yaklaşık 15 milyon hücreli problem
için sağlanmıştır.

27
gradyeninin sonlu hacimler ayrıklaştırması ve ardından
doğrusal denklemin çözümü de aşağıdaki satırla ifade
edilir:
solve(UEqn == -fvc::grad(p) ) ;
Böylece, bilinmeyen hız alanı U bilinen basınç p yardımıyla hesaplanır. Tahmini bir basınç dağılımının kütlenin
korunumu denklemi yardımıyla aşamalar halinde düzeltildiği iteratif çözümler sonucunda bilinmeyen hızların
bulunduğu basınç düzeltme teknikleri (SIMPLE, PISO ve
varyantları) OpenFOAM’da mevcuttur.

3. UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Şekil 1. OpenFOAM ile Gerçekleştirilen Bir Akış
Simülasyonunun HPC Hızlanması Eğrisi [9]

OpenFOAM’un endüstriyel uygulamalarındaki kapasitesi
ve güçlü yönleri literatürden derlenen çalışmalarla özetlenmiştir.

2.3 OpenFoam’a Özgü Sentaks Yapısı

3.1 Türbülans Modelleme

OpenFOAM, tensör alanı cebirini ve ayrıklaştırmayı uygulamak için matematiksel denklemin yazımını taklit eden
(İng: “equation mimicking”) bir algoritmaya sahiptir. Örneğin, Denklem 1 momentumun korunumu olarak yazıldığında,
fvVectorMatrix UEqn
( fvm::ddt(U) + fvm::div(phi, U) - fvm::laplacian(nu, U) );
olarak ifade edilir. Burada, fvm::ddt zaman integrasyonunu yapar. fvm::div, fvm::laplacian ise sırasıyla diverjans ve
Laplasyen terimlerinin sonlu hacimler ayrıklaştırmasını
gerçekleştirir. Bu denklemin kaynak terimi olan basınç

Bir HAD çözücüsünün gücünü ilk kanıtlaması gereken
husus şüphesiz ki türbülans modellemesidir. OpenFOAM
burada sunduğu geniş türbülans modeli havuzu ile, kullanıcılara cömert davranmaktadır. HAD simülasyonu yapan
araştırmacıların sık kullandığı “k-omega-SST”, “k-epsilon”,
“realizable k-epsilon”, “RNG k-epsilon”, “Spalart Allmaras”
gibi “Reynolds-Averaged Navier–Stokes” (RANS) modellerinin yanı sıra “Large Eddy Simulation” (LES) ve “Detached Eddy Simulation” (DES) gibi ileri seviye türbülans
modellerini bünyesinde barındırmaktadır [10]. Sunduğu yüksek doğruluklu türbülans modelleri şüphesiz ki

Şekil 2. Bir Rüzgar Türbininde Stol Halinin Farklı Türbülans Modelleri ile Çözümlenmesi ve Deneysel Sonuçlarla Karşılaştırılması [11]
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rekabetçiliğini artırarak OpenFOAM’u güçlü çözücüler
sınıfına sokmaktadır. Stol (İng: “stall”) halindeki bir rüzgar
türbininde RANS modelleri beklentiyi karşılamayacaktır
ama gerekli donanım sağlandığında DES modeli ile yüksek doğruluklu sonuçlar elde edilebilir (Şekil 2). OpenFOAM ile LES ile jet akışının ve buradaki ısı transferinin
modellenmesi de mümkündür [11].
3.2 Aerodinamik Analizler
Sayısal rüzgar tüneli olarak da adlandırılan HAD
uygulamalarında çok sık incelenen uygulamaların
başında kuşkusuz aerodinamik analizler gelmektedir.
Gerçek ölçeklerde analizlerin yapılabilmesi, istenilen

yerdeki özelliğin ölçülebilmesi, maliyet kolaylığı gibi nedenler bu durumun temel nedenlerindendir. OpenFOAM
programının bilgisayara kurulumuyla birlikte çalıştırılmaya hazır, örnek test problemleri de gelmektedir. Hem
NACA0012, otomobil, motosiklet gibi tek komutla çözüme hazır test problemlerinin bulunması, hem de programın sahip olduğu türbülans modeli çeşitliliği dış akış
problemlerinde kolaylık sunmaktadır. Açık kaynak kodlu
yazılımlara artan ilgiyle beraber OpenFOAM kullanılarak
yapılan aerodinamik çalışmalar da artmaktadır. Yol ve
yarış otomobillerinin karşılaştırıldığı, sırasıyla zaman
ortalamalı basınç katsayısı ve akım çizgileri sunulmuş bir
çalışmada, DES modeli ve RANS modeli kullanılarak op-

Şekil 3. OpenFOAM ile Gerçekleştirilen Otomobil Aerodinamiği Simülasyon Görselleri, a. Otomobil Üzerindeki Basınç
Dağılımı [12], b. Otomobil Etrafında Q-kriteri Görseli [13], c. Simülasyonun Doğrulanması [13]

Şekil 4. Bağıl Koordinat Sistemi İçin Karışık Akımlı Pompa Uygulaması [15] a. Yüzeylerde Statik Basınç Dağılımları,
b. Debi Katsayısı – Yük Katsayısı İlişkisi
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timizasyon yapılmış ve birbirleriyle karşılaştırılmıştır [12]
(Şekil 3a). Popüler bir otomobil geometrisi olan DrivAer
için LES türbülans modeli kullanılarak gerçekleştirilen
çalışmanın (Şekil 3b) deneysel verilerle etkileyici uyumu
Şekil 3c’de verilmiştir [13].
3.3 Turbomakinalar
HAD’nin turbomakina uygulamaları için sunduğu yüksek
doğruluklu sonuçlar sayesinde yöntem, pompa, kompresör ve fan tasarım süreçlerinde kullanımı çok yaygındır. Dönel cisimlerin kararlı durum incelenmelerinde sık
başvurulan bağıl koordinat sistemi (“Multiple Reference Frames”, MRF) yönteminin OpenFOAM içerisindeki
yeteneklerinin geliştirilmesi ile yazılım iddialı konuma
gelmiştir. 53.000 ile 150.000 d/d dönme hızına sahip bir
kompresörün sıkıştırılabilir akış kabulü ile incelendiği bir
çalışmada sayısal sonuçlar deneysel çalışma ile karşılaştırılmış, OpenFOAM’un böylesine zorlu bir problemde dahi
iyi sonuç verdiği kanıtlanmıştır [14]. Şekil 4a’da hız ve basınç dağılımları verilen karışık akımlı bir pompanın OpenFOAM ve ticari HAD yazılımı ile karşılaştırıldığı çalışmada,
sonuçların yüksek uyumu (Şekil 4b) dikkat çekmektedir
[15].
Birbirleriyle örtüşmeyen keyfi ara yüzeyler (İng: “nonconformal interface”) arasındaki veri aktarımının iyileştirilmesi OpenFOAM’un tüm çözücülerinde olduğu gibi

turbomakina çözümlemeleri için de oldukça önemlidir
[16]. Çalışmada dönel ve sabit bıçaklara sahip bir pompanın sanal prototipi ile gerçek ölçümler arasındaki yüksek
uyum sergilenmiştir (Şekil 5).
Karmaşık geometriye sahip bileşenlerin HAD çözümlemeleri, eleman sayısının fazlalığı sebebiyle uzun sürmektedir. Dönel periyodik modelleme sayesinde dönen bir
akış hacminin tek bir dilimine ağ örülerek çözümleme
sürelerinin azaltılması, OpenFOAM’da da mümkündür
[17]. Bir su türbini için gerçekleştirilen çalışmada özellikle
nominal çalışma koşullarında yüksek doğruluk göze çarpmaktadır (Şekil 6).
Genellikle zamandan bağımsız akış kabulü ile amaca kolayca hizmet eden turbomakina HAD simülasyonlarında,
zamana bağlı değişim göz ardı edilemeyecek kadar büyüdüğünde veya zamana bağlı çözüm arzu edildiğinde
OpenFOAM’un zamana bağlı çözücüleri istenileni verecektir [18].
3.4 Isı Transferi İçeren Problemler
OpenFOAM laminer/türbülanslı, izotermal/ısı transferi
içeren, tek/çok fazlı akışlar için çözümler yapılabilmekte,
kimyasal reaksiyon ve faz değişimi gibi termal uygulamalar ile ilgili çözücüleri bünyesinde bulundurmaktadır.
Doğal [19, 20] ve zorlanmış taşınım [21], konjuge ısı trans-

Şekil 5. Rotor-Stator Etkileşimli Pompada Birbirleriyle Örtüşmeyen Keyfi Ara Yüzey Modellemesi [16]
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Şekil 6. Bir Su Türbininde Dönel Periyodik Modelleme ve Ölçüm Sonuçlarının Karşılaştırılması [17]
a.

b.

Şekil 7. OpenFOAM ile Gerçekleştirilen Simülasyonlar ve Deneysel Doğrulamaları
a. Halkasal Bölgede Doğal Taşınım ile Isı Transferi [19], b. Eşanjörde Konjuge Isı Transferi [22]
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Şekil 8. Kavitasyona Uğramış Bir Çarkın Çok Fazlı Simülasyonu ve Deneyle Kıyaslanması [31]

feri [22] ve ışınım ile ısı transferi [23] çözücüleri türlerin
taşınması [24] veya çok fazlı modellemeler [25] ile birlikte
ele alınabilmekte, bu çözümlemelerde RANS’tan LES’e çeşitli türbülans modelleri kullanılabilmektedir. Çalışmalar,
OpenFOAM’un ısı transferi çözümlemelerinde de oldukça rekabetçi olduğunu göstermektedir (Şekil 7).
OpenFOAM ön karışımlı, karışımsız veya parçalı karışımlı
yanma reaksiyonları için çeşitli çözücüler sunmakta [26],
sıkıştırılabilir, çok türlü ve çok fazlı sistemlere yanma ve
kimyasal reaksiyon etkilerini katabilmektedir [27-29].
3.5 Çok Fazlı Akışlar
Bazı mühendislik problemlerinin çözümünde tek faz
kabulü yetersiz kalmaktadır. Çok fazlı akışlar, içerdiği
karmaşık fizikten ve genellikle uzun çözümleme
sürelerinden dolayı zahmetlidir. Gelişmiş HAD yazılımları, içerdiği derin algoritmalar ile kullanıcıların işlerini
kolaylaştırmaktadır. Hal değişiminin olduğu kavitasyonlu
akışlar, su-hava etkileşiminin olduğu serbest yüzey akış-

ları, gemi ve yat analizleri, spray akışları, katı-sıvı, sıvı-sıvı,
sıvı-gaz karıştırıcılarının içerisindeki akışlar, reaktörler vb.
birçok endüstriyel uygulamada çok fazlı modellemeler
gerçekleştirilmektedir. OpenFOAM, “Volume of Fluid”
(VOF), “Mixture”, “Eulerian – Eulerian”, “Eulerian-Granular”
gibi çok fazlı modelleme teknikleri için uygun çözücülere sahiptir [30]. En tipik çok fazlı akış uygulamalarından
turbomakinalarda kavitasyonun bahsedilen VOF yöntemi
ile yüksek doğrulukla simüle edilebildiği, Şekil 8’den deneysel akışkanlar dinamiği (DAD) ile kıyaslanmasında görülmektedir [31]. Serbest yüzey akışları da aynı yöntemle
simüle edilebilmektedir [32].
3.6 Standart Olmayan Teknikler
Geleneksel HAD yöntemlerinde viskoz etkilerin önemli
olduğu çeper kenarlarındaki akış için sınır tabakası yapısına uygun olacak şekilde ağ oluşturulmaktadır. İlk olarak
kalp kapakçığındaki akış için geliştirilmiş [33] batık sınır
yönteminde (IBM – Immersed boundary method) ise çeper ve ağ bölgesinin birbiriyle uyumlu olması gerekmez.

Şekil 9. a. Batık Sınır Yöntemindeki Hücreler [34], b. Bir Eksenel Pompadaki Hız Dağılımı [36]
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Akış hacmi içerisine batmış olan çeper sınırı ağdan bağımsızdır. Yöntem temel olarak hücreleri batık sınır, katı,
akışkan olarak 3 sınıfa ayırır ve çözüm için sadece batmış
sınır ve akışkan bölgelerini kullanır. Şekil 9a’da 8 adet üçgen yüzeyden meydana gelen bir dörtgen için batık sınır
hücreleri kırmızı, katı hücreler beyaz, akışkan hücreleri
sarı ile gösterilmektedir.
Yöntemin doğrulaması olarak çırpan kanatçık problemi,
Poisson denklemi, akışkan içerisinde sabit ve salınım
yapan silindir problemleri, test problemi olarak ele alınmıştır [34]. Yöntem ayrıca silindirin art izinde dökülen yapıların çözümünde de deneysel verilerle karşılaştırılarak
doğrulanmıştır [35].
Batık sınır yöntemi ile ağdaki hücre sayısı ve buna bağlı
olarak bilgisayarın hesaplama yükü azaltılabilmektedir.
Ayrıca yaygın olarak kullanılan minimum ortogonal kalite
ve maksimum çarpılma faktörü gibi ağ kalitesi ölçütlerinin ağın tek biçimli oluşundan ötürü sınırlar içerisinde
olması beklenir ve bu ağ oluşturma aşamasında büyük

kolaylık sağlar. Yapılması gereken, sadece batmış olan
yüzey geometrisine STL formatında sahip olmaktır. IBM
metodu çözücüsü, bir OpenFOAM versiyonu olan “foamextend” içerisinde hazır olarak bulunmaktadır. Yöntemin
sahip olduğu bu avantajlar, farklı problemler için batık
sınır metodunu cazip kılmaktadır. Şekil 9b’de karmaşık
geometriye sahip türbülanslı akış rejimindeki bir eksenel
pompanın hız dağılımı görülmektedir.
Tek bedende iki baş bulunduran mitolojik yaratığa atıfla Kimera yöntemi “Chimera method” olarak da geçen
[37] “overset” yöntemi, birbirinden bağımsız en az iki
ağ yapısının çözüme beraber dahil edildiği bir yöntemdir. Yöntem, OpenFOAM’un OpenFOAM.com çatalında
bulunmaktadır. Arkaplandaki ağ ile genellikle hareketin
tanımlandığı, statik de olabilen diğer ağ Şekil 10’daki gibi
bir sınır ile birbirlerinden ayrılır. “Overset” olarak adlandırılan bu sınırdaki değerler için, iki ağın değerleriyle interpolasyon yapılır. “Overset” yöntemi kullanılarak incelenen
kanadın sınır şartları ve genel ağ görüntüsü Şekil 10‘da
verilmiştir. Burada görüleceği üzere ağ oluşturmanın ko-

Şekil 10. Overset Yöntemine Ait Ağ Yapısı ve Problem Sınır Şartları [38]

Şekil 11. a. 60 Derecedeki Sabit Plaka İçin Çevrinti Büyüklüğü Eş Yüzeylerinin Zaman İçinde Gelişimi, b. Re = 2000’de Çırpan
Panelin 24, 48, 96, 192 İşlemcili Paralel Çözümlerinin Hıza Katkısı [41]
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laylığı, istenilen bölgede arka plandaki ağı etkilemeden
yerel ağ iyileştirilmesinin yapılabilmesi, yöntemi cazip
kılmaktadır.
Overset yönteminin hesaplama verimliliği ile ilgili de
bazı çalışmalar yapılmıştır. Bir çalışmada [39] overset
yönteminin, AMI, genelleştirilmiş ağ arayüzü (GGI) yöntemlerine göre paralel hesaplama açısından daha verimli
olduğu, bir başka çalışmada ise [40] iki boyutlu cisimler
için overset yönteminin batık sınır yöntemine göre daha
verimli olduğu gösterilmiştir. Overset yöntemi için yapılan bir deneme çalışmasında ise [41] keskin kenarlı sabit
ve çırpma hareketi yapan plakanın arka akımında meydana gelen çevri kopması modellenmiştir. Direnç katsayıları literatür ile uyum içerisindedir. Kopan hücum kenarı
(HKÇ) ve firar kenarı (FKÇ) çevrintilerinin zaman içerisinde birbiriyle olan etkileşimi ve yeni oluşan firar kenarı
çevrintisinin bir önceki çevrinti tarafından sürüklemesi
Şekil 11a’daki gibi gösterilmiştir. Farklı yöntemlerin performansının incelenmesinde kullanılan parametrelerden
birisi de Şekil 11b’deki S ifadesidir. Bir analizin tek işlemciyle çözülmesinde geçen toplam zamanın, birden fazla paralel işlemcilerle çözümünde geçen zamana oranı

olarak tanımlanır. Bu grafikte de görüldüğü üzere overset
yöntemi, problemin de ölçeklendirilmesine gereksinim
duyulan, hızlanmanın görece de daha az olduğu son deneme hariç paralel çözüm ile kullanılması avantajını sağlamaktadır. Ayrıca arka plandaki ağ üzerinde birden fazla
cismin hareketli olduğu durumlara da uygun bir yöntemdir. Çözüm adımında dinamik ağlara göre daha hızlı şekilde sonuca ulaşılır ve kısıtlama olmaksızın akış bölgesinde
özgürce cisim hareketleri tanımlanabilir.

4. GELİŞMEYE AÇIK ALANLAR
OpenFOAM’un avantajlarından yukarıda bahsedilmiştir.
Açık kaynak kodlu, dolayısıyla ücretsiz, paket programlara
göre daha kolay modifiye edilebilir, paralel hesaplamalarda işlemci sınırlaması yoktur ve tüm dünya kullanıcıları
bu platforma katkı yapabilmektedir. OpenFOAM’un zayıf
olduğu noktalar ise kullanıcı arayüzünün olmaması ve
komut satırı ile birlikte problem kurulumu için önceden
hazırlanan metin dosyaları ile çalışması, ticari problemler
için gelişmiş özelliklere sahip bir ön-işlemcisinin (ağ örücü) olmaması, kullanıcı kılavuzlarının ve örnek çözümlerin yetersizliğidir.

Şekil 12. SnappyHexMesh ile Örülmüş Bir Ağ ve Termal Konfor Uygulamasının Deneysel Doğrulanması [45].
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Son yıllarda çevrimiçi adreslerde eğitim ve kullanıcı videoları, örnek problem çözümleri ve çeşitli teknik forumlarda
OpenFOAM ile ilgili soru-cevaplar artış göstermiştir. Yine
de bilgilerin karmaşıklığı ve kullanıcı kılavuzlarının yetersizliği sebebiyle yeni kullanıcı OpenFOAM’u zahmetli
bulabilir. OpenFOAM’a daha hızlı başlangıç yapmak istenirse, yurtiçinde ve yurtdışında bu yazılımın eğitim hizmetini veren danışmanlık firmalarıyla temasa geçilebilir.
Endüstriyel problemler için ağ örücünün yetersizliği çeşitli açık kaynak kodlu yazılımlar ile giderilebilmektedir
[42-44]. Bunlara alternatif olarak OpenFOAM içerisinde
gömülü gelen bir ağ örme algoritması da bulunmaktadır
[45]. Her ne kadar zahmetli olsa da, ihtiyaç durumunda
snappyHexMesh adındaki bu algoritma işe yarayabilmektedir [Şekil 12].

5. SONUÇ
Bu çalışmada, açık kaynaklı HAD yazılımı OpenFOAM
hakkında okuyucuya giriş düzeyinde bilgiler verilmiştir.
Yazılımın tarihçesi ve güncel durumu hakkında paylaşılan bilgilerin ardından, uygulama alanları, literatürden
örnekler derlenerek sunulmuştur. Bunlara ek olarak yazılımın gelişmeye açık alanları da vurgulanmıştır.
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MATEMATİKSEL MODELLEME

HAFİF ZIRHLI PERSONEL TAŞIYICI
ARAÇLARIN DEVRİLME ANALİZİ VE
SAYISAL OLARAK HESAPLANMASI
Kerem Çizmeci1, Nahit Babaarslan2, İzzet Özcan3

1. GİRİŞ

2. YENİ NESİLKUNTER PLATFORMU

Bu çalışma ile hafif zırhlı, yüksek tonajlı araçların devrilme ile sonuçlanabilecek kazaları sonrasında personelin
güvenliği, araç gövdesinin bütünlüğü ve dayanımları incelenmiştir. Literatürde, zırhlı araçlar için devrilme standartları ve regülasyonları olmadığından; sivil araçlara uygulanan regülasyonlar ve standartlar göz önüne alınarak
hesaplamalar yapılmıştır. Çalışma, ticari sonlu elemanlar
yazılımı olan “LS-Dyna” kullanılarak yapılan sayısal analizler ile gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen modeller kullanılarak, zırhlı araç gövdesinin devrilme analizleri gerçekleştirilmiştir.

EJDER Kunter, 2011-2012 yıllarında geliştirme çalışmalarına başlanan ve devam eden yıllarda ise gerek yurt içi,
gerekse yurt dışı pazarda ağırlıklı olarak TOMA varyantında son kullanıcı ile buluşan Nurol Makina’nın özgün
bir kamyon platformudur. Geçmişten günümüze gelişen
teknoloji, olanaklar ve sektörel deneyim birikimi ile beraber 2021 yılında Kunter platformu, sistem ve alt sistem
mimarisi bakımından yeniden ele alınmıştır.
Yeni nesil Kunter platformu, taktik tekerlekli zırhlı araçlar konusunda elde edilmiş derin deneyim ışığında; re-
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kabetin zorlaştığı ve müşteri beklentilerinin başkalaştığı
savunma sektöründe, gereksinime daha hızlı yanıt verebilecek modüler altyapı, farklı biçimlere daha kolay dönüştürülebilecek ve çağın gerekliliklerine uygun bir şekilde geliştirilmiştir.

Resim 1. Ejder Kunter Personel Taşıyıcı

çeşitli standartlar bulunurken; bu araçların devrilme durumlarında güvenlik ölçütlerini belirleyen herhangi bir
standart bulunmamaktadır.
Nurol Makina bünyesinde tamamen özgün olarak tasarlanan askeri amaçlı personel taşıyıcı Ejder Kunter aracının
tasarım süreçlerinde, devrilme anında personel güvenliğinin sağlanması için devrilme analizleri ve simülasyonları yapılmıştır. Yapılan analizlerde sivil araçlar için kabul
görmüş olan standartlar kullanılarak yaklaşım yapılmıştır.
Literatürde askeri araçlar için devrilme analizine daha
önce rastlanmamış olması, çalışmanın özgünlüğüne büyük bir katkı sağlamış. ayrıca aracın güvenliği ile kullanıcı
personelin can güvenliği açısından öne . çıkan bir çalışma
olmuştur.

3. ÇALIŞMANIN AMACI
Yeni nesil Kunter projesi kapsamında, ana varyantlardan
bir tanesi olan 14 personel kapasiteli hafif zırhlı ve ölçeklendirilebilir balistik korumaya sahip personel taşıyıcı
geliştirilmektedir. Kunter APC olarak adlandırılan bu varyantın temel versiyonu hafif zırhlandırılmış olup, taşıdığı
personel sayısı, araç hacmi ve teknik özellikler düşünüldüğünde, devrilme simülasyonları ile tasarımı doğrulamak, bir gereklilik haline gelmiştir. Proje boyunca gerçekleştirilen kapsamlı analiz çalışmalarının önemli bir adımı
olan devrilme simülasyonları ile ağırlık optimizasyonları,
gerekli yapısal bütünlüğün sağlanması ve araçtan dışa
açılan kapı - kapak gibi sistemlerin devrilme senaryosundaki davranışları gözlemlenebilmiştir.

4. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Taşıtların kaza anındaki mekanik davranışları, içerisinde
taşıdıkları sürücü ve/veya yolcuların can güvenliği açısından en önemli kriterlerden bir tanesidir. Taşıtlar, ağırlık,
kullanım amaçları ve koltuk kapasitelerine göre sınıflandırıldığında, her bir sınıf için literatürde kabul gören
farklı standartlar mevcuttur. Olası bir kaza ve istenmeyen
devrilme, takla atma durumlarına karşı can güvenliğinin
sağlanabilmesi için FMVSS 160, FMVSS 200 ve UN-ECE-66
standartları, taşıtlar için yaygın olarak kullanılan ve en çok
kabul gören standartlardandır. Literatürde askeri personel taşıyıcı sınıfı araçlar için mobilite ve beka konularında

Resim 2. FMVSS 216 Standardı Araç Sol ve Karşıdan Görünüş [1]
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Resim 3. FMVSS 220 Standardı Araç Üst ve Sağdan Görünüş [2]

4.1 FMVSS 216 Standartı
“Federal Motor Vehicle Safety Standart“ FMVSS olarak kısaltılmış olan standardın Türkçe karşılığı “Birleşik
Devletlere Ait Motorlu Araçlar Güvenlik Standartı”dır.
FMVSS 216 standardı azami yüklü dolu ağırlığı 2.722 kg
veya daha az olan binek otomobillerin, çok amaçlı binek
araçların, kamyonların ve otobüslerin tavan bölgelerinin
dayanıklılığı için kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu standardın ağır tonajlı araçlar için referans alınması uygun
değildir. Resim 2‘de bu standardın uygulaması gösterilmektedir.
FMVSS 216 standardına göre devrilme sonrasında aracın performansı, SWR (“Strength Weight Ratio”) değerine göre, iyi (“good”), kabul edilebilir (“acceptable”), sınır
(“marginal”) ve zayıf (“poor”) olarak değerlendirilir ve bu
kabuller Tablo 1’de gösterilmiştir.
SWR: Deforme olmayan çarpışma plakasının 127 mm
deplasmana ulaştığı andan hemen önceki reaksiyon kuvvetinin aracın boş ağırlığına oranı.
Ejder Kunter aracının dolu ağırlığı FMVSS 216 standardında izin verilen maksimum ağırlığı geçtiği için devrilme
analizinde referans olarak FMVSS-216 standardı kullanılmamıştır.
4.2 FMVSS 220 Standardı
FMVSS220 standardı, okul otobüslerinin (servislerinin)
devrilme anındaki kabin korumasının performans gerekliliklerini belirler. Standardın amacı; okul otobüslerinde
devrilme ile sonuçlanabilecek kazalar sonrasında kabin
içerisindeki ölüm ve yaralanma risklerini en aza indirmektir. FMVSS 216 standardından farklı olarak; aracın tavan
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bölgesine deforme olmayan, dikdörtgen düz bir plaka ile
kuvvet uygulanır. Resim 3‘te bu standardın uygulaması
gösterilmektedir.
Testin başarılı sayılabilmesi için; deplasman belirli bir limiti geçmemeli, kuvvet en üst noktaya ulaştığında ve kuvvet kaldırıldıktan sonra otobüs üzerinde bulunan bütün
acil çıkışların açılabilir olması şartı sağlanmalıdır. FMVSS
220 standardı özellikle okul taşıtlarının devrilme testlerine uygun olduğu için, Ejder Kunter aracının analizlerinde
referans olarak kullanılmamıştır.
4.3 UN-ECE Reg66
UN-ECE Reg 66 standardı; 22’den fazla yolcu taşıyan, tek
katlı, geniş hacimli otobüslerin şoför ve yolcu kabinlerinin devrilme anındaki performanslarının belirlenmesini
ve değerlendirilmesini amaçlar. Genel ilke olarak; yerden belirli bir yükseklikte bulunan devrilme platformu
aracılığıyla, otobüsün statik dengesini kaybettiği noktada, sahip olduğu potansiyel enerjinin kinetik enerji ve
deformasyona dönüşmesi denklemi ile hesaplamalar
yapılmaktadır. Otobüs içerisinde yaşam alanını temsil
eden bir hacim belirlenir. Sonuç olarak devrilme sonrasında deformasyonun o bölgeye ulaşmaması ve yaşam
alanı içerisine girmemesi gerekmektedir. Bu durumda,
aracın devrilme anındaki mekanik olarak performansı
güvenli olarak kabul edilmektedir.

E R =M.g.h1 = M.g 0.8 + h 02 + (B  t)2 



(1)

Eşitlik 1: Statik dengenin kaybedildiği andaki potansiyel
enerji denklemi
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ER

: Statik dengenin bozulmadan hemen önceki referans potansiyel enerji

M

: Test edilmek istenen aracın ağırlığı

h0

: Ağırlık merkezinin statik dengenin korunduğu andaki sahip olduğu yüksekliği

h1

: Ağırlık merkezinin statik dengenin bozulduğu andaki sahip olduğu yükseklik

t

: Ağırlık merkezinin aracın orta merkez ekseninden
olan dik uzaklığı

B

: Aracın orta merkez ekseninin devrilme platformunda bulunan dönme merkezine olan uzaklığı

g

: Yer çekimi i vmesi

VLCP : Dikey uzunlamasına merkez düzlem
CG

: Ağırlık merkezi

Araç içerisinde bulunan şoför ve diğer bütün persone-

lin devrilme ile sonuçlanan kazalar sonrasında ölüm ve
yaralanma risklerini en aza indirebilmek amacıyla; kabin
içerisinde bir yaşam alanı (“residual space”) belirlenir. Belirlenen yaşam alanı dışarısında kalan üst yapıya ait yapısal unsurlar, ekipmanlar ve diğer parçaların; devrilme
testleri ve simülasyonları sonrasında yaşam alanı içerisine girmemesi koşulu aranmaktadır. Diğer yandan; yaşam
alanı içerisindeki hiçbir unsurun, deforme olmuş olan
gövdenin dışına çıkmaması beklenir. Araç zemini tasarım
koşullarına göre düz olmak zorunda değildir. Şoför kabini
ile personel kabini arasında ve personel kabininin aracın
sağ ve sol yerleşiminde zemin yükseklikleri farklı olabilir.
Bu durumlarda yaşam alanı, değişen zemin yüksekliklerine göre değişken olabilmektedir. UN-ECE Reg66 standardına göre yaşam alanı aşağıdaki görselde belirtildiği
gibi tanımlanmaktadır (Resim 5). Üretici firmalar güvenli
tarafta kalmak için daha büyük ölçülerde yaşam alanı belirleyebilmektedir.
İstemler ve gereksinimlerinden dolayı, tasarlanan araçların sağ ve sol taraflarının simetrik olmadığı ve farklı
mekanik özelliklerde olduğu durumlar olabilir. Bu gibi
tasarımsal farklılıkların olduğu durumlarda; devrilme ile
sonuçlanan kazalar sonrasında tanımlanan yaşam alanının mekanik olarak en riskli olduğu taraf belirlenerek,
devrilme test ve analizlerinin o tarafta yapılması gerekmektedir.
Aracın test edilmek istenilen ağırlığında ve düz yolda
statik konumdaki durumunda süspansiyon yükseklikleri belirlenmelidir. Fiziksel olarak yapılan test esnasında
süspansiyon sistemi düz yolda statik durumdaki süspansiyon yükseklikleri ile aynı olacak şekilde kilitlenmelidir.

Resim 4. UN-ECE Reg66 Standardı Devrilme Düzeneği [3]

Nurol Makina bünyesinde özgün olarak tasarlanan Ejder
Kunter zırhlı personel taşıyıcı aracın, devrilme ile sonuçla-

Resim 5. UN-ECE Reg66 Standardı Yaşam Alanı Belirlenmesi [3]

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



ŞUBAT 2022



www.mmo.org.tr

40
nabilecek kazalar sonrasında içerisinde bulunan 14 adet
personelin can güvenliğini korumak ve yaralanma risklerinin en aza indirilebilmesi için gerçekleştirilen sayısal
sonlu elemanlar analizlerinde UN-ECE Reg 66 standardı
referans olarak kullanılmıştır.

5. KUNTER DEVRİLME SİMÜLASYONLARI
Nurol Makina bünyesinde tasarımı yapılan zırhlı araçların
yaşam döngüsü boyunca içerisinde taşıdığı personelin
can güvenliği ve yaralanma risklerinin en aza indirilmesi
adına, tasarım süreçlerine paralel olarak çok çeşitli analiz
çalışmaları sürdürülerek gerçek durumlara yakınsamalar yapılmaktadır. Analiz çalışmaları kapsamında Ejder
Kunter zırhlı personel taşıyıcı aracın devrilme anındaki
performans değerlerinin en iyi noktaya getirilmesi hedeflenmiştir. Sonlu elemanlar analizi; malzemelerin gerçekte
olan mekanik davranışlarının sayısal yöntemler kullanılarak problemlere sayısal yaklaşımlar yapılmasını sağlamaktadır.
5.1 Hazırlık Çalışmaları ve Model Oluşturma
Ejder Kunter aracı tam bağımsız süspansiyon sistemi ile
birlikte 4x4 çekiş sistemine sahip ve müşteri istekleri doğrultusunda balistik olarak ölçeklendirilebilir zırhlı personel taşıyıcıdır. Analiz çalışmalarında kullanılan tasarım 14
kişilik taşıma konfigürasyonu ile birlikte balistik olarak
“Stanag-4569 Seviye 1” korumasına sahiptir.
Şoför kabini ile personel kabini arasında herhangi bir ayrım olmayıp; birleşik gövdeli bir tasarıma sahiptir. Aracın
operasyon ağırlığı maksimum 19 ton mertebelerindedir.
Analiz modeli içerisine; devrilme anında ve sonrasındaki
performanslarının gözlemlenebilmesi amacıyla araç üzerinde bulunan kapılar, rampa ve kapak sistemleri kilit mekanizmalarıyla birlikte analiz edilmiştir. Motor, şanzıman,
transfer kutusu, lastikler gibi otomotiv sistemlerine ait
temsili geometriler, gerçek ağırlıkları ve ağırlık merkezleri
ile birlikte modellenmiştir. Aracın gövde ve şasi gibi yapısal sistemleri gerçekle birebir model olarak analiz modeline dahil edilmiştir. Fiziksel olarak modele eklenmeyen
diğer tüm ağırlıklar, aracın ağırlığına ve ağırlık merkezi
bilgilerine eklenerek; noktasal ağırlık olarak analiz modeline ve çözümlere girmiştir.
Devrilme analizleri, sonlu elemanlar yazılımlarında açık
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Resim6. Ejder Kunter Aracı Analiz Modeli Görseli

(“explicit”) yöntem kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Açık
yöntem, merkezi fark zaman entegrasyonu kullanılarak
zamana bağlı olarak gerçekleştirilir. Ejder Kunter zırhlı
personel taşıyıcı devrilme analizi çalışmaları Nurol Makina ve Sanayi A.Ş. bünyesinde dış hizmet alımı ile birlikte yürütülerek; tüm sayısal çözümler için “LS-Dyna” ticari
sonlu elemanlar analiz yazılımı kullanılmıştır.
Sonlu eleman modeli olarak aracın şasi ve gövdesi için iki
boyutlu “Quad” eleman tipi (tam entegre kabuk eleman)
kullanılmış olup diğer alt sistemleri ise deforme olmayan
(“rigid”) üç boyutlu elemanlar ile temsil edilerek modellenmiştir. Ejder Kunter zırhlı personel taşıyıcı araca ait hazırlanan sonlu elemanlar yöntemi analiz modelinde, en
küçük 10 mm’lik eleman boyutu ile toplamda 1.278.500
adet eleman kullanılmıştır. Ejder Kunter aracının gövdesinde fiziksel olarak kullanılan ince tanecikli balistik
çelikler ile birlikte şasi gibi yapısal unsurlarda kullanılan
yüksek dayanıklı çelik malzemeler, analiz modeline yansıtılmıştır. Araçta kullanılan deforme olabilen yapılar için
“MAT_098 - Simplified Johnson Cook” malzeme modeli
kullanılmıştır. Böylelikle malzemelerin lineer olmayan
bölgedeki davranışı dikkate alınmıştır. Motor bloğu, şanzıman, transfer kutusu, lastikler vb. sistemler “MAT_20 –
Rigid” malzeme modeli ile tanımlanmıştır.
Analiz sınır koşulları UN-ECE Reg66 standardına uygun
olarak, güvenli yaşam alanı hacmi oluşturulmuştur (Resim 7). Devrilme sonrasında gövde üzerinde bulunan yapısal unsurların kırmızı ile belirtilen güvenli yaşam alanı
içerisine girmemesi gerekmektedir.
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Resim 7. Ejder Kunter Aracı Analiz Modeli Yaşam Alanı Görseli

Resim 8. Ejder Kunter Aracı Analiz Modeli Devrilme Platformu

UN-ECE Reg66 standardına göre olan aracın yerden yüksekliği 800 mm ile başlangıç şartı Resim 8’de gösterilmiştir. Başlangıç hızı için Eşitlik 1’de belirtilen EC R66 standardındaki toplam potansiyel enerji denklemi kullanılmıştır.
Aracın yerden yüksekliği, ağırlığı dikkate alınarak başlangıç hızı elde edilir ve sonrasında araç kendi ağırlığı ve ataleti ile serbest düşmeye bırakılır.
Devrilme durumunun başladığı potansiyel enerjinin he-

saplanabilmesi için, aracın denge halindeki ağırlık merkezi ile yere temas ettiği andaki ağırlık merkezlerinin dikey
eksendeki farkı kullanılarak yükseklik elde edilir. Aracın
denge halindeki ve yere temas ettiği sıradaki pozisyonları
Resim 8’de gösterilmiştir. Yükseklik aşağıdaki Eşitlik 2 ile
elde edilmiştir. Enerjinin korunumu ile potansiyel enerji,
kinetik enerjiye eşitlenerek temas halindeki hız değeri
elde edilmiştir.
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hız değeri “*INITIAL VELOCITY GENERATION” kartı ile tanımlanmıştır.
E = 0.75.M.g.h = I.ω2
Eşitlik 3: Aracın zemine temas ettiği andaki hız formülü
Açık (“explicit”) yönteme göre, gerçekleştirilen çözümün
doğruluğunun kontrolü için analiz süresi boyunca enerjinin toplamda sabit kalıp kalmadığı gözlemlenmelidir. Bu
durumda, analiz başlangıcında elde edilen kinetik enerji
azalarak iç enerjiye dönüşür ve toplam enerji ise sabit kalmalıdır. Resim 9’da aracın enerjisinin zamana bağlı olarak
değişimi gösterilmiştir. Enerji değişimi grafiği incelendiğinde kinetik enerji zamanla azalmış, iç enerji artmıştır.
Bu süre zarfında ise toplam enerji sabit kalmıştır.

Resim 9. Zamana Göre Enerji Dağılım Grafiği

h = z3 - z2
Eşitlik 2: Potansiyel enerji yükseklik değişimi formülü
Devrilme analizi çözüm sürelerinin kısaltılması için, aracın
statik dengesini kaybederek serbest düşme ile zemine temas ettiği andaki hızı hesaplanmıştır. Aracın gövdesinin
zemine çarptığı andaki hızı, ilk hız olarak verilerek; analiz
başlangıç koşulu oluşturulmuştur. Aracın zemine temas
ettiği andaki hızı hesaplamak için; Eşitlik 3’te belirtilen EC
R66 standardındaki toplam enerji eşitliği kullanılmıştır.
Başlangıç şartı olarak aracın yere teması sırasında oluşan

Resim 10. Aracın Belirli Zaman Adımlarındaki Deformasyon Görselleri
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5.2 Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Ejder Kunter zırhlı personel taşıyıcı aracının devrilme
analizleri sonrasında; gövdenin mekanik olarak bütünlüğünün koruduğu ve taşıdığı personelinin güvenli yaşam
alanı içerisine herhangi bir mekanik unsurun ulaşmadığı
gözlemlenmiştir. Devrilme analizleri için uygulanan ilk
iterasyon sonrasında araç üzerinde bulunan bazı kapakların ve rampaya ait kilit sistemlerinin devrilme sonrasın-
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Resim 11. Ejder Kunter Aracı Devrilme Analizi Sonuç Görselleri

da deforme olduğu, aracın sürücü bölmesinde bulunan
A kolonunda ortaya çıkan deformasyonun risk yarattığı
gözlemlenmiştir.
Sonuç olarak ikinci iterasyon ile birlikte, kapı, kapak ve
rampa üzerinde bulunan kilit sistemlerinde de iyileştirme ve geliştirme çalışmaları uygulanarak ek önlemler
alınmıştır. Ayrıca sürücü bölmesinde bulunan A kolonu
üzerinde ek güçlendirmeler yapılmıştır. İkinci iterasyon
sonrasında yapılan geliştirme ve iyileştirmeler sonucunda, devrilme sonrası aracın gövdesinin mekanik bütünlüğünde ve yaşam alanı içerisinde riskli herhangi bir durum
gözlemlenmemiştir.

6. GELECEK ÇALIŞMALAR
Ejder Kunter aracına devrilme senaryosu sonlu elamanlar
analizi, 8 çekirdekli bilgisayar ile yaklaşık 200 saat süren
çözüm süresi ile gerçekleştirilmiştir. Gelecek çalışma olarak analiz çözüm süresinin azaltılması adına aracın 1/3
ölçekli modelinin analiz edilmesi ve tam model ile aynı

sonuçların daha kısa sürede gerçekleştirilmesi, gerek duyulan ve ürün gamında yer alan diğer hafif zırhlı araçlar
için de benzer çalışmaların gerçekleştirilmesi, geliştirilen
platformların parametrik simülasyon modellerinin oluşturulması ve çarpışma analizlerinin yapılması hedeflenmektedir.
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MATEMATİKSEL MODELLEME

UÇAK YÜZEYLERİNDE DOLU SEBEBİYLE
OLUŞAN ÇENTİK HASARLARININ TAHMİNİNE
YÖNELİK HESAPLAMA VE SİMÜLASYON
YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Ebubekir Sıddık Birinci1, Mehmet Bağcı2, Burak Ay1

1. GİRİŞ
Uluslararası standartlara göre teknik anlamda aşınma;
kullanılan malzemelerin, başka malzemelerle (katı, sıvı
veya gaz) teması neticesinde mekanik etkenlerle yüzeyden küçük parçacıkların ayrılması sonucu oluşan, istenmeyen yüzey bozulmasıdır. Mikro taneciklerin kopma
durumu, aşınma dışında oluşan fiziki sebeplerle (plastik
şekil değiştirmeler, kırılmalar vb.) malzeme yüzeyinden
parçacıkların ve tabakaların ayrılması olarak tanımlanabilir. Aşınma oluşumunu katı cisimlerin yüzeylerinden ufak
parçacıkların veya ince parçaların ayrılması ile bir malzeme kaybı şeklinde de tanımlamak mümkündür. Yüzey değişikliği etkisi, çeşitli sebeplerle veya parçanın zorlanma
durumuyla ilgilidir.
Malzeme yüzeylerindeki deformasyon için yoğun olarak
karşılaşılan aşınma türlerinden birisi olan Katı Partikül
Erozyon Aşınması, aşındırıcı partiküllerin yüzeye çarpmasıyla gerçekleşen ve yüzeyde deformasyon oluşturan
etkiyle sonuçlanmaktadır. Bu aşınma mekanizması, dolu
yağışı etkisindeki hava şartlarında uçak yüzeylerinin dolu
1
2

etkisine karşı göstereceği davranış ile büyük bir benzerlik gösterir. Bu aşınma mekanizması ile modellenebilecek
deneysel incelemeler sonucunda, yüzeye çarpan dolu
büyüklüğündeki partiküllerin uçak yüzeyindeki gerilme
konsantrasyonuna etkisi, deneysel olarak belirlenebilecektir. Elde edilen sonuçların çentik etkisiyle yüzeylerde
oluşacak hasar mekanizmalarının tahmini yapılarak hava
araçları için hedeflenen çözüm önerilerinin ortaya konmasında, farklı seçeneklerle çözüm odaklı sonuçlara ulaşılabilecektir.
Malzeme yüzeylerinde gerçekleştirilen işlemler sonucunda, hedeflenen tasarım kriterlerine ulaşmada kademeler,
kavisler ve ani kesit değişiklikleri gibi geometrik süreksizlikler oluşabilir. Bu oluşumları takiben, malzeme yüzeyinde istenmeyen bir durum olan ve malzemenin mukavemetiyle beraber ömrü üzerinde de olumsuz bir etki
oluşturan gerilme yığılmalarına bağlı olarak, çentik etkisi
görülebilir. Bu çalışma ile, malzeme yüzeyinde var olan
veya malzemenin maruz kalacağı dolu yağışıyla ortaya
çıkacak çentiğin değişken dinamik yük etkisiyle oluştura-
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cağı sonuçların saptanması önceliklendirilmiştir. Bu kapsamda hava araçları üzerine istenen dolu tanesi etkisinin
sağlanması ve sonucunda oluşması kaçınılmaz etkilerin
belirlenmesi için, özel olarak tasarlanan dolu tanesi çarpışma deney seti için tasarım ve simülasyon odaklı alternatif çözüm yönteminin ortaya konulması temel hedef
olarak belirlenmiştir.

2. DOLU YAĞIŞINA AİT DETAYLAR
Hava araçlarının çeşitli zaman dilimlerinde ve mevsim
şartlarında kullanılmaları olağan bir durum olup, dolu yağışı, diğer hava olaylarına kıyasla araçlar üzerinde olumsuz etki oluşturabilen bir yağış türüdür. Dolu yağışının
oluşturabileceği kritik durumların belirlenebilmesi ve bu
durumlar karşısında önlem alınabilmesi için dolu tanelerinin yapısı, oluşma şekli, vb. konularda araştırma yapılmalıdır. Dolu yağışı zararlı etkileri olan bir yağış şekli olup
dolu taneleri yeryüzüne büyük hızlarla düşebilir. Kuvvetli
rüzgâr etkisiyle birleşince dolu tanelerinin verebileceği
zarar daha da artabilir. Havacılık ve uzay sanayinin yanı
sıra, inşaat, endüstri, spor gibi sektörler de dolu yağısından olumsuz olarak en çok etkilenen sektörlerdir.
Dolu, yer ile orta troposfer (dünyanın farklı yerleri için
değişik değerler alabilir, dünya ortalaması 500 hPa’dır)
arasında meydana gelen kuvvetli kararsızlık ve bu kararsızlığa bağlı olarak gelişen, küreye benzer veya düzensiz
parçalar seklinde yağan, sert buz seklindeki yağış türüdür.
Yağışın dolu olarak adlandırılabilmesi için, dolu tanesinin
çapının 5 mm veya daha fazla olması gerekir [1]. Dolu
yağışının meydana gelmesinde belirleyici faktör, yukarıya doğru kuvvetli hava hareketleri olup, bu hareketlilik
düşey kararsızlığın bir sonucudur. Bununla birlikte bulut
tipi, bulut içerisindeki sıvı su miktarı, donma seviyesi gibi
faktörler de dolu oluşumunda önemli rol oynar (Şekil 1).

Şekil 1. Dolu Oluşum Şeması

Dolu tanesi, büyüklüğü ve düşme hızı nedeniyle büyük
zararlar verebilmektedir. Dolu tanesinin düşme hızı, 45
m/s’ye kadar ulaşabilir. Örneğin, Kuzey Amerika’da, 23
Temmuz 2010’da Güney Dakota’da meydana gelen şiddetli dolu yağısında bir dolu 0,89 kg ağırlık ve 20,3 cm (8
inç) çapı ile en büyük çapa sahip dolu tanesi olmuştur.
Ağırlık açısından ise 20. yüzyılın son çeyreğinde kayda alınan dünyadaki en ağır dolu tanesi, Nisan 1986’da 1,02 kg
ile Bangladeş’e düşmüştür.

3. DOLU TANELERİNİN YAPISI
Dolu tanesi ile ilgili ilk ve önemli çalışma, Volta (1806) tarafından yapılmış olup, bu çalışmada, dolu tanesinin iç içe
geçmiş saydam ve saydam olmayan buz tabakalarından
oluştuğunu ve ayrıca dolu küreciğinin merkezinde çekirdek benzeri bir yapının olduğunu rapor etmiştir. Günümüzde bu çekirdek yapıya dolu çekirdeği (“Hail Embryo”)
adı verilmektedir [2].
Dolu tanesinin büyüklüğü ile ilgili ilk ciddi gözlem ve
rapor çalışması 1925 yılında Almanya’da yapılmış olup
hazırlanan raporda dolunun çeşitli noktalardaki çap değerleri 12, 14 ve 26 cm olarak ölçülmüş ve ağırlığı değeri
de 2,04 kg olarak kaydedilmiştir [3]. Daha sonraki yıllarda
çevresi 40 cm’den daha büyük ve ağırlıkları 500 gr’dan
daha fazla olan dolu taneleri dünyanın çeşitli yerlerinde
gözlenmiştir. Şekil 2’de ise, 3 Eylül 1970 yılında ABD, Coffeyville, Kansas’da ağırlığı 766 gr ve çevresi ise 44 cm olarak gözlenen dolu tanesi gösterilmektedir.
Dolu tanesinin düşme hızı, verdiği zarar bakımından son
derece önemlidir. İri dolu taneleri, otomobil, bina, hatta
pistteki hava araçları gibi pek çok yapıya büyük zararlar

Şekil 2. Eylül 1970 Yılında Coffeyville, Kansas’a
(ABD) Yağan Dolu Tanesi
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verebilir. Kabaca, bir dolu tanesinin düşme hızı, yukarı
doğru olan hava hareketinin şiddetinin bir fonksiyonu
olarak tanımlanabilir. Bu nedenle, atmosferik kararsızlık
ve bu kararsızlığın şiddetinin belirlenmesi son derece
önemlidir. Kuvvetli kararsızlık, dolu tanesinin gelişmesine
katkıda bulunacak ve bu katkı, gelişmiş dolu tanelerinin
hava direncini kolaylıkla yenmesini sağlayacaktır. Dolu tanesinin düşerken ulaşabileceği limit hız değeri, taneciğin
ağırlığıyla yani tanecik büyüklüğü ile doğru orantılıdır.
Vt = (2 * W / C * r * A)1/2				

(1)

Bu denklemde; Vt: dolu tanesinin düşerken erişebileceği
limit hızı [m/s], W: dolu tanesinin ağırlığını [kg], C: havanın direnç katsayısını, ρ: havanın ortalama yoğunluğunu
[kg/m3] ve A: dolu tanesinin havaya temas eden alanını
[m2] ifade etmektedir.
Bu çalışma kapsamında yapılan deneysel hesaplamalar
için teorik girdi verisi olarak genel kabul edilen limit hız
değeri için, var olan denklem üzerinden elde edilmiş ortalama bir dolu hız değeri kabulü yapılmıştır. Eşitlikte yer
alan havanın direnç katsayısı, pek çok farklı parametrik
değere bağlıdır. Bu katsayı, havada yol alan dolu taneciklerinin fiziksel yapısı ve şekli ile yakından ilgilidir. Ayrıca
dolu tanesinin havaya temas eden ve bir paraşüt gibi
düşmesini engelleyen havayla temas alanı da oldukça
fazla önem arz etmektedir. Ancak temas alanının fiziksel
etkisi, taneciğin ağırlık etkisine nazaran çok daha az olacaktır. (1) denkleminden bir dolu tanesinin limit hızının
yüksek olması için çapının büyük olması sonucu çıkar. Bu
nedenle, dolu analiz çalışmasında, dolu taneciğinin çapının hesaplanması çok önemlidir (Şekil 3).

çapı verileri kullanılmıştır. Bu metot yardımıyla atmosferde meydana gelebilecek dolu potansiyeli ve buna bağlı
dolu çapı hesaplanabilmektedir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde sık sık rastlanan 1 cm çapındaki tipik bir dolu
tanesinin düşme hızı ~14–15 m/s olup, bu hız nedeniyle
oluşan kinetik enerji oldukça büyük olduğundan, dolu tanesi hasar verici etki yapar. İri bir dolu tanesinin hızı ise 45
m/s’ye kadar ulaşabilmektedir. [4].

4. DOLU YAĞIŞININ HAVA ARAÇLARINA ETKİSİ
Hava araçlarının kullanım şartlarının doğası gereği çeşitli zaman dilimlerinde farklı mevsim ve ortam şartlarına
uygun tasarımları yapılmalıdır. Hava araçları kullanım uygulaması boyunca her türlü hava etkisine karşı durarak,
belirlenen ve istenen şekilde yapısal bütünlüğünü korumak zorundadır. Dolu yağışı gerek kalkış gerekse uçuş
aşamasında, hava araçlarının üzerine yoğun bir şekilde
yapısal bütünlüğünü bozabilecek şekilde etki etmektedir.
Bu şekilde dolu yağışları, farklı tarihlerde yolcu uçakları
gibi, değişik hava araçlarına ciddi olumsuz etkiler oluşturmuşlardır (Şekil 4). Yeni nesil hava araçlarının üretiminde
kompozit yapılar, kapsamlı bir şekilde kullanılmaktadır.
Bu tür malzemelerin kullanımının, geçmişte kullanılan
malzemeler tarafından sağlanan güvenlik yetkinliklerini
azaltmaması ve hatta, gereksinim durumuna göre daha
da artırarak geliştirmesi beklenmektedir. Ayrıca farklı
malzeme tiplerinin üzerlerinde oluşan dolu hasarlarının
saptanması, dolu tanelerinin hava araçları yüzeyine temas açısı, geliş hızı, dolu geometrisi çeşitliliği, yoğunluğu, dolu yağışındaki dolu tanelerinin boyutsal farklılığı,
vb. sebeplere bağlı olup, hasarların belirlenmesinde ciddi
zorluklar ortaya çıkmaktadır.

Bu kapsamda yapılan çalışmada, “FawbushMiller Hail Forecast” metoduna dayalı dolu

Şekil 3. Çeşitli Geometrilerdeki Dolu Taneleri
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Dolu yağışının yapısına ilişkin geometrik ve boyutsal
özellikler üzerine yapılan araştırmalarda, özellikle [5-6]
yapılan çalışmada, belirli coğrafik özelliklere sahip bölgelerde dolu boyutlarını belirlemek amacıyla uzun süreli
yağış dönemleri boyunca çeşitli sayı ve alanlara düşen örnekler alınarak bir istatiksel çalışma ortaya konulmuştur.
Bu çalışma sonucunda, ıslak ve kuru dolu oluşumları göz
önüne alınarak belirlenen dolu yağışına ait geometrik ve
boyutsal özellikler kapsamında %84’ünün küresel formda, %10’nunun konik şekilde ve %6’sının da düzensiz biçimli yapı oluşturdukları gözlemlenmiştir. Ayrıca elde edilen analiz sonucunda, ortalama dolu çaplarının ise 8–55
mm arasında kabul edilebileceğine ilişkin veriler ortaya
konulmuştur.
Dolu yoğunluklarının bir başka temel parametre olarak
ortaya konulmasında, [7] yapılmış çalışmada ise, çeşitli
bölgelerdeki ve farklı hava şartları etkisinde oluşan dolu
taneciklerinin, dolu topçuklarına ulaşıncaya kadar fırtına
ve ani hava değişim etkisinde oluşumlarını gözlemlemişlerdir. Bir deney seti kurarak hacim ölçümüne dayalı bir
ölçme tekniği ile dolu yoğunluklarının bulunması sonucu
0,44 g/cm3 özgül ağırlıklarının ortalama dolu çapı olarak
kabul edilen 1,06 cm dolu için uygun olduğu sonucuna
varmışlardır. Maksimum ve minimum yoğunluk aralığının
belirlenmesinde ise, ortalama ölçümler için 0,44–0,9 g/
cm3 değerlerinin kullanılabileceğini ortaya koymuşlardır.
Dolu yağışının yüzeylerde oluşturduğu çarpma hızına ilişkin araştırmada [8], hazırlanan kaynakta, çarpma hızının
25–83 m/s aralığında olduğu ve dolu yağışının bulunduğu bölgede oluşan bulut ve bulutsuzlukların ani hızlanmalarına göre çarpma hızının değişkenlik gösterdiği saptanmış olup, hız verisinde revizyon için mevsim şartlarına
uyumluluğun önemi belirlenmiştir.
Dolu yağışının gerçekleştiği sıcaklığın belirlenmesi üzerine yapılan araştırmalarda da [9] referans kaynak dikkate
alınarak, dolu oluşum sıcaklığı için dünya genelindeki ortalama döngüsel sıcaklığın yaklaşık olarak 0 °C ile –20 °C
aralığının kabul edilebileceği tanımlanmış ve kabul görür
veri olarak literatüre sunulmuştur. Ayrıca aralık sınırlamasının daha soğuk şartlar için de geçerliliğini koruyabileceğine ek olarak, deneysel uyumluluk çalışmalarında yeter
seviye olarak yukarıda belirtilen sıcaklık aralığının kabul
edilebileceği sonucuna varılmıştır.

6. TEORİK HESAPLAMALAR
Hedeflenen ve ister şartları karşılayacak şekilde üzerinde çalışılan deney setinin tasarımında kullanılan dolu
verileri, literatür ve uluslararası çalışmalar baz alınarak,
nihai sonuçların elde edilmesinde kullanılmak amacıyla seçilmiştir. Hava koşulları, çalışmaların sürdürüldüğü
coğrafyaya bağlı olarak çeşitlilik gösterse de uluslararası
bir dolu yağışı standardı ve bu standardın kendine has
kabulleri bulunmaktadır.
Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından belirlenen ve kabul gören değerler tasarımda uygulanmıştır. Bu değerlerden bölgeler ve ülkeler bazında ortalama
olarak tutulan kayıtlarda dolu çapları yaygın olarak Tablo
1’deki gibi verilmiş olup yapılan çalışmalarda dolu tanesi
çapı 50 mm olarak kabul edilmiştir. Buna ek olarak dolu
geometrisinde kabul gören genel dolu geometrileri için
küresel bir yapı, hedeflenen ve yüksek oranda karşılaşılan
hasar teorilerini modellemek için uygundur.
Belirlenen dolu çapında, gerek gerçek hasar ortamını
sağlamada gerek var olan çarpışma yüzeyine olan etkinin
doğru değerlendirilmesi amacıyla dolu hızının belirlenTablo 1. Bölgelere Göre Dolu Boyutları [10]

En Yaygın Boyutlar

Bölge

(in.)

(cm)

Hindistan

0,2 - 1,2

0,6 - 3,0

Fransa

0,2 - 0,8

0,5 - 2,0

Avrupa

1,2 >

< 2,0 veya 3,0

0,5 - 0,7

1,2 - 1,8

Birleşik Devletler

1297

1400
1200

Ağırlık (g)

5. DOLU YAĞIŞI HAKKINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN
ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

1000

750,8

800
600
400

0,75 6,01 48,05

200
0

0

384,4
162,17

2

4

6

Dolu Boyutu Çap (cm)
Şekil 5. Ortalama Dolu Çapı - Dolu Ağırlığı Verileri
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edilmesi sağlanarak pnömatik sistem çıkışı ile örnek numune arasındaki mesafe hesabında istenen dolu hızına
ulaşılması amaçlanmıştır.
Egiren – Eçıkan = Enet

(2)

Bu kapsamda pnömatik tahrikten dolu tanesinin ilk çıkış
hızının yaklaşık olarak 29,67 m/s elde edilmesi gerektiği
bulunmuştur. Deneylerde kullanılması planlanan standart dolu kütlesinin belirlenmesi, kabul edilen dolu yoğunluğu ve çapı ile ilişkilendirilerek, yoğunluk denklemi
(3) ile elde edilmiştir.
d=m/V

Şekil 6. Ortalama Dolu Çapı ile Dolu Hızının Değişimi

mesi büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle dolu hızının
standart olarak kabul edilen çap/hız oranlarına yakınsaması sağlanarak dolunun yoğunluğunun belirlenebilmesinde uygun bir parametrik değer seçilmiş olacaktır. Dolu
hızının belirlenen düzgün geometrik yapıya sahip olduğu kabulü ile Şekil 5 ve 6’daki değerler referans alınarak
hız 30 m/s olarak belirlenmiştir.

7. TASARIMSAL ÇÖZÜMLER
Tasarım kriterlerine bağlı olarak karara varılan veriler
doğrultusunda teorik hesaplamalarda tasarlanan katı
partikül hattının istenen değerleri sağlaması amacıyla,
gerçek ortamdaki kullanım verilerine yakınsaması amaçlanmıştır. Bu anlamda tasarım verileri aşağıdaki değerlere
göre seçilmiştir:
 Dolu Hızı: 30 m/s
 Dolu Çapı: 50 mm
 Dolu Yoğunluğu: 0,9 gr/cm3
Deney seti, bir pnömatik tahrik sistemi temel alınarak tasarlanmıştır. Hedeflenen tasarımın 3 boyutlu katı modeli
Şekil 7’de verilmiş olup, ASTM F-320 dolu standartları referans alınarak örnek boyutları ve örneğin sahip olduğu
geometrik özellikler belirlenmiştir.
Deney setinin tasarımında, dolu yağışının gerçeğe yakın
olarak modellenebilmesi için yaygın olarak kullanılan yatay bir hat kurgulu deney seti yerine, düşey olarak tetiklenebilen bir hat düzeneği tercih edilmiştir. Hedeflenen
dolu tasarım kriterlerine ulaşabilmek için Enerjinin Korunumu (2) denklemi kullanılarak modellenen dolu tanesinin düşey çarpma etkisi sağlanacaktır. Pnömatik sistem
vasıtasıyla dolu tanesinin belirlenen hız değerinde tahrik
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Bu denklemde d: dolu tanesinin yoğunluğunu [g/cm3],
m: dolu tanesinin kütlesini [g] ve V: dolu tanesinin hacmini [cm3] ifade etmektedir. Pnömatik tahrik sistemi
için uygun silindir seçiminde gerek duyulan kuvvet için,
(4) denklemi kullanılarak art arda veya gecikmeli olarak
dolu tanelerinin örneğe çarptırılması senaryoları dikkate
alınmış ve basınç değeri 1,7477 Pa olarak belirlenmiştir.
Ayrıca temel basınç denklemi ile doğrulama yapılarak
itme kuvveti 2,55 N ve çekme kuvveti 1,91 N olan ideal
boyutlarda pnömatik silindirin deney setine entegresi kararlaştırılmıştır.
∑ Pilk = ∑ Pson

(4)

Bu basınçlandırma işlemi ile, hava araçlarının gerek aktif
görev yaptığı zorlu koşullarda karşılaşabileceği dolu etkisi, gerekse açık hangar veya kalkış öncesi ve iniş sonrası
pist üzerinde bulundukları sürede dolu yağışının etkisi
simüle edilebilecektir. Gerçek kullanım şartlarında dolu
etkisinin sadece uçak yüzeylerine dik doğrultuda gelmediği açıktır. Bu nedenle, Şekil 7’de tasarımı gerçekleştirilen örnek tutucu, istenen şekilde dolu açılarının 15o’lik
çarpma açılarında geçiş yapmasını sağlayacaktır. Bu geçiş
etkisi ile dolu tanelerinin örnek üzerinde kararlaştırılmış
bir noktaya birden fazla konfigürasyonda açıyla dolu taneleri çarptırılarak, gerek dolu hasarının açıya bağlı değişimi, gerek önceden deformasyona uğramış bölgelerdeki
art arda oluşacak çarpmaların etkisinin analiz edilmesine
büyük oranda çözüm sunacaktır.

8. SİMÜLASYON ÇALIŞMALARI
Elde edilen teorik hesaplamalar ışığında, sistematik olarak deney setini simüle etmesi amaçlanan ortam şartlarının uygun olup olmadığının ANSYS simülasyon prog-

49

a)

b)

c)

Şekil 7. Dolu Tanesi Çarpışma Deney Seti; a) Genel, b) Hızlanma, c) Tutucu

a)

b)

c)
Şekil 8. ANSYS Simülasyon Çalışmaları; a) Ön Tasarım, b) DolununYüzeye Etkisi, c) Yüzeydeki Toplam Elastik Gerinme
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ramı kullanılarak modelleme olanağı sorgulanmıştır [11].
Gerçekleştirilen simülasyon çalışmalarında, yapısal olarak
dolu malzemesi ve uçak gövdelerinde çoğunlukla kullanılan cam/karbon elyaf takviyeli fiber kompozit malzemelerin kullanımının ideal sonuçlar alınmasına katkı sağlayacağı ortaya konulmuştur. Deney setindeki örnek için,
ASTM F320 standartlarında belirtilen 46x46 cm boyutlarına ve 3,2 mm kalınlığına uygun örnek geometrisi seçilerek katı model oluşturulmuştur. Ağ yapısı (mesh) olarak,
dolu tanesinin üzerindeki ağ yapısının örnek üzerindeki
yapıya oranla daha yüksek kalitede bir yapıya gereksinim
duyduğu ortaya çıkmıştır. Gerçekleştirilebilecek ağ yapısının, örnek üzerindeki deformasyona büyük ölçüde etki
ettiği gözlemlenmiştir. Simülasyonun sınır şartları olarak ise yüzey sabitleme, deformasyonun oluşacağı veya
gözlemleneceği eksenin belirlenmesi ve bunları takiben
çarptırılacak katı modelin kabul gören dolu hızına uyarlanması sağlanabilir. Hız değeri, modelleme esnasında
kabul edilen tasarım parametresi olan 30 m/s değerinin
örnek üzerinde amaçlanan deformasyon etkisini oluşturması için, örnek ve dolu tanesi arası mesafe standart
değerler düşünülerek modellenmiş olup bu arada silindir
ucu ile örnek arasındaki mesafenin etkisi öncelikle ihmal
edilmiştir. Çözümleme işlemleri sonucunda oluşan toplam veya elemana özgü deformasyon, gerilme bileşenleri
vb. parametrik değerlerin yanı sıra malzemede hangi değişiklik ve optimizasyon işlemlerinin yapılarak iyileştirme
çalışmaları yapılabileceği, program yeteneklerine bağlı
olarak belirlenmiştir (Şekil 8).

9. ÇALIŞMA HEDEFLERİ VE ELDE EDİLEN SONUÇLAR
Ülkemizde uygulanabilirliğine yönelik deneysel ve analiz
karşılaştırması boyutunda yapılan bu temel çalışmanın
çıktısına yönelik ortaya konulan temel fizik yaklaşımlarından elde edilen sonuçlarla, çalışmanın nihai hedefinin
büyük oranda gelecekte yapılabilecek çalışmalarla geliştirilebileceği düşünülmektedir [12-13]. Bu kapsamda, ilgili deney seti için boyutsal revizyonlar ve gerçek koşullara
uygun ortamın oluşturulması, deney seti üzerine entegre
edilebilecek hız sensörleri, yüksek hız algılayıcı kamera
vb. bileşenlerle gerçeğe yakın sonuçlara yakınsamada
iyileşme ve dolu hasarını minimize etmede ise optimum
sonuçlara ulaşılacaktır. Bu deney setinin ortaya konulmasıyla ülkemizin büyük bir ivmeyle yükselmekte olduğu
başlıca alanlardan bazıları olan havacılık ve savunma sanayi alanlarında Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA)

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



ŞUBAT 2022



www.mmo.org.tr

gibi uluslararası otoritelerce oluşturulmuş standartlara
uygun bir sistemin kazanımı elde edilecektir. Bu kazanımlar, çalışmakta olan hava araçlarının üretiminde kullanılan
malzemeler başta olmak üzere, farklı sektör ve alanlarda
kullanılan dolu yağışına maruz kalabilecek yapılar için temel gereksinim olan tasarım kriterinin sağlanmasına katkı sağlayacaktır.
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SESALTI PİTOT HAVA ALIĞI ÜZERİNE HAD
TABANLI TASARIM OPTİMİZASYONU
Beytullah Güngör1, Sergen Uysal2, Melike Nikbay3

1. GİRİŞ
Havacılıkta bir ürünün aerodinamik tasarım boyutlandırmaları yapılırken dört farklı yöntem kullanılır. Bunlar;
analitik hesaplamalar, sonlu hacim yöntemi (FVM) hesaplamaları, rüzgâr tüneli testleri ve uçuş testleridir. Analitik
hesaplamalar genel olarak teorik ve tarih boyunca yapılan
tasarımlarla geliştirilmiş olan ampirik yöntemlerden oluşmaktadır. Bu yöntem maliyet olarak çok düşük olmasıyla
birlikte belirsizliği yüksektir. Bu sebepten analitik hesaplamalar, genel olarak tasarımın ilk aşamasını oluşturur ve
ilk boyutlandırmaların hesabında kullanılır. Sonlu hacim
yöntem hesaplamaları, uçuş ve rüzgâr tüneli koşullarını
modellemek için kullanılır. FVM (“Finite Volume Method”)
maliyet açısından rüzgâr tüneli ve uçuş testlerinden çok

daha düşük olmasıyla birlikte doğruluk oranı yüksektir.
FVM ile yapılan tasarımın rüzgâr tüneli ve uçuş testleri
yapılır. Sonrasında rüzgâr tüneli ve uçuş test sonuçları ile
FVM analizleri iyileştirilerek tasarımdan istenen performanslar elde edilene kadar bu döngü süreci devam eder
ve tasarım son haline ulaştırılır [1].
Bu çalışmada, sonlu elemanlar yöntemi ile hesaplamalı akışkanlar dinamiği modellemesiyle askeri jet eğitim
uçaklarında kullanılan sesaltı pitot alığının giriş kesit alanı
üzerinde aerodinamik tasarım optimizasyonu yapılmıştır.
Tasarımın ilk boyutlandırmaları literatür araştırması ile
belirlenmiş ve tepki yüzey metodolojisi ile optimizasyon
yapılmıştır. Optimizasyon çalışması için alık girişi kesiti,
dış alan, koniklik oranı ve açıklık oranı tasarım paramet-
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releri kullanılarak bütün geometriler parametrik bir şekilde oluşturulmuştur. Sonrasında bu geometrilerin HAD
(Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) analizleri, yüksek başarımlı bilgisayarlar ile yapılmış ve tepki yüzey yöntemi
ile sonuç yüzeyi oluşturularak tasarım parametrelerinin
performansa etkisi incelenmiştir. Optimizasyon analizi
ile en başarılı üç geometri elde edilmiş ve geometrilerin
akış analizleri tekrar yapılarak tepki yüzeyinin doğruluğu kanıtlanmış ve en yüksek performanslı geometri, son
tasarım için seçilmiştir. HAD analizlerinin sonuçlarının
doğruluğunu kanıtlamak ve analiz ayarlarını belirlemek
amacıyla geçerli kılma çalışması yapılmıştır. Geçerli kılma çalışması, motor alığının aerodinamik arayüz düzlemi
(AIP – “Aerodynamic Interface Plane”) çapı ile boyutsuzlaştırılarak yapılmıştır. Bu sayede geçerli kılma çalışmasındaki boyutlandırmalar aynı şekilde tasarım geometrilerine de uygulanarak aynı doğrulukta analiz sonuçlarının
elde edilmesi hedeflenmiştir.

basınç ve viskoz kuvvetlerin akış yönündeki bileşeni ile
hesaplanmaktadır.
DC parametresi, akışın AIP’teki toplam basıncının dağılımı hakkında bilgi verir. AIP toplam basınç dağılımının bir
bölgedeki eşitsizliği motorun ömrünü ve performansını
azaltmaktadır. DC, AIP üzerinde daire dilimlerinin ortalama toplam basınçları kullanılarak hesaplanır. Hesaplandığı daire dilimi derecesi ile de isimlendirilir. Yaygın olarak kullanılan DC parametreleri şunlardır; DC120, DC90,
DC60. Bu çalışmada performans kriteri olarak geçerli kılma çalışmasıyla da benzerlik göstermesi için DC60 parametresi kullanılmıştır. DC60 parametresi, AIP yüzeyindeki
60 derecelik daire dilimleriyle eşitlik (1) ile hesaplanır. Ptaip
AIP’in tamamının ortalama toplam basıncı, Pt60 60 derecelik daire dilimlerinin minimum ortalama toplam basıncı
ve qaip ise AIP’teki dinamik basınçtır [2].
–

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Proje kapsamında pitot hava alığı, HAD analizi ve tepki
yüzey yöntemi hakkında literatür araştırması yapılmıştır.
2.1 Pitot Hava Alığı
Pitot girişi basitçe öne bakan bir deliktir. Sesaltı hızlarda
çok, düşük sesüstü hızlarda ise oldukça yüksek performansta çalışır. Süpersonik uçuş için kullanıldığında “normal şok alık” olarak da adlandırılır. Pitot hava alığı dudak
(“lip”) ve difüzör kısımlarından oluşmaktadır. Alık performansını belirleyen faktörler şunlardır; toplam basınç korunumu (PR – “Pressure Recovery”), alık sürükleme kuvveti ve toplam basınç bozuntu katsayısı (DC – “Derstortion
Coefficient”). Alığın görevi, içine giren akışı toplam basınç
kaybına uğratmadan AIP’e getirmektir.

				

(1)

2.1.1 Geometri
Optimizasyon çalışması yapılacak geometriyi belirlemek
için bir literatür taraması yapıldı ve sesaltı pitot tipi hava
alığı kullanan jet eğitim uçakları araştırıldı. Geometriyi belirlemek için jet eğitim uçakları üzerine benzer uçak çalışTablo 1. Uçak Alık Konfigürasyon Tablosu
Konfigürasyon
Uçak

Motor sayısı

Alık türü

Difüzör şekli

Mitsubishi F-2B

1 motor

Chin alık

S-şekilli

T-38 Talon

2 motor

Kanat-üstü alık

S-şekilli

PR, AIP’teki toplam basıncın dış ortam toplam basıncına
oranı ile elde edilir. Motorun en önemli performans parametresidir ve tasarımdaki hedef bu değeri maksimize
etmektir. Çünkü AIP’teki toplam basınç ne kadar fazla
olursa motor performansı o kadar artmaktadır.

KAI T-50

1 motor

Armpit alık

Y-şekilli

JF-17 Thunder

1 motor

Yan alık

Y-şekilli

Hurjet

1 motor

Armpit alık

Y-şekilli

Bir diğer performans parametresi alık sürükleme kuvvetidir. Alık sürükleme kuvveti (D) ne kadar az olursa motorun bağlanmış itkisi o kadar yüksek olacağı için alık sürükleme kuvvetinin azalması motorun performansında artış
sağlayacaktır. D, dudak ile difüzör duvarlarındaki oluşan

T-45 Goshawk

1 motor

Kanat-üstü alık

Y-şekilli

Yak-130

2 motor

Armpit alık

S-şekilli

Chengdu J-10S

1 motor

Chin alık

S-şekilli
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Tanımı: Başlık 1
2.2 HAD Stil
Analizi
Stil Tanımı: Başlık 2

ması yapılarak hava alığı konfigürasyonları incelenmiştir.
Şekil 1. Optimizasyon Geometrisi

Tablo 1’deki konfigürasyonlar arasından yaygın kullanıma
sahip Y şekilli “armpit” alık tipi seçilmiştir. Optimizasyon
çalışmasında uçuş koşulları ve difüzör boyutlandırmaları
KAI T-50 uçağının özelliklerine göre belirlenmiştir. KAI T-50
uçağı “Korea Aerospace Industries” (KAI) ile Lockheed Martin tarafından geliştirilen bir ileri seviye eğitim ve hafif savaş uçağıdır. Uçağa itki kuvvetini F404 motoru sağlamaktadır. Alığın dudak profili olarak ise yüksek sesaltı hızlarda
kullanılan NACA 1 serisi ailesinden olan RAE M2129 hava
alığının profili kullanılmıştır. Şekil 1’de gösterildiği gibi, alık
geometrisi KAI T-50 uçağının ulaşılabilir durumda olan ve
EK A’da gösterilen taslağı kullanılarak modellenmiştir.
2.1.2 Uçuş Koşulu
Bu çalışmada, optimizasyon çalışması seyir uçuş koşulunda yapılmıştır. Seyir uçuş koşulu bir jet eğitim uçağının
görev zarfının en uzun kısmını oluşturan koşuldur. Bu
uçuş koşulu verileri Kimberly ve diğerleri tarafından yapılan Flight-Determited Engine Exhaust Charesteritics of an

Bu çalışmada
akış
Fluent ile modellenmişStil Tanımı:
Başlıksimülasyonu
3
tir. Fluent yazılımı, geniş fiziksel modelleme yeteneğine
sahip olup akış, türbülans, ısı transferi hesaplarını analiz
etme olanağı sağlamaktadır. Şimdiye kadar gerçekleştirdiği analizlerde yüksek doğruluk sağlayan, piyasada
yaygın bir kullanıcı kitlesine sahiptir. Tasarım çalışmasına başlamadan önce ilk olarak geçerli kılma çalışması
yapılmıştır. Geçerli kılma çalışmasının amacı, tasarımda
kullanılacak analiz kurulum ve ayarlarının doğruluğunu
deneysel verilerle kanıtlamaktır. Böylece tasarımda kullanılacak analiz yönteminin güvenilirliği sağlanacaktır.
Geçerli kılma çalışması için literatür taraması yapıldı ve
S-şekilli hava alıkları üzerine yapılan deneysel çalışmalar
araştırıldı. Araştırmalar sonucunda AGARD’ın (“The Advisory Group for Aerospace Research and Development”)
“Air Intakes for High Speed Vehicle” isimli raporundaki
DP3537 isimli test noktası, geçerli kılma çalışması için
seçildi [4]. Bu deneysel çalışma, Royal Aircraft Establishment (RAE) şirketi tarafından üretilen sesaltı hava alığı
Model 2129 (M2129) üzerinde yapılmıştır.
2.3 Optimizasyon Yöntemi
Bu çalışmada tasarım optimizasyonu Tepki Yüzey Yöntemi (RSM – “Response Surface Method”) ile yapılmıştır.
Tepki Yüzey Yöntemi, istatistiksel ve matematiksel tekniklerin bir arada kullanıldığı bir yöntemdir. RSM, bağımlı
değişkenin çok sayıda bağımsız değişkenden etkilendiği
işlemlerin analizinde, modellemesinde ve tepkinin optimizasyonunda uygulanan bir seri deney prosedürüdür.

Tablo 2. Optimizasyon Analizi Uçuş Koşulu Sınır Koşulları [3]

Uçuş Koşulu

Yükseklik
(feet)

Uçuş Mach

Hücum açısı (º)
(deg)

Atmosfer
Tstatik (K)

Atmosfer
Pstatik (Pa)

AIP Mach

AIP Hızı
(m/s)

AIP Tstatik
(K)

Seyir

22300

0,75

2

217,4

27143

0,42

136,3

262,2

F404 Engine in an F-18 Airplane çalışmasındaki art yakıcısız %80 itki seviyesinde gerçekleştirilen test noktasındaki
verilerden elde edilmiştir [3]. Tablo 2’de gösterilen uçuş
koşulları, analizlerde her geometri için sınır koşullarını
belirlemektedir.

Bu çalışma çerçevesinde elde edilen geometriler PR,
DC60 ve sürükleme kuvveti parametreleriyle Minitab istatistik programı kullanılarak değerlendirilmiş ve tasarım
geometrisi elde edilmiştir. Minitab, alanında çok yaygın
bir şekilde kullanılan bir istatistik analiz programıdır. Toplam Kalite Yönetimi, Süreç İyileştirme, Satış, Pazarlama,
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Finans, AR-GE, vb. alanlarında çözüm sunabilmektedir. Bu
çalışma kapsamında “Response Surface” araçları ile Tepki Yüzey Yöntemi analizlerinde kullanılmak üzere tercih
edilmiştir.

(2)

(3)

3. HAD ANALİZİ
Bu başlık altında, tasarımda kullanılacak akış analizi ayarlarının hazırlanış aşamaları işlenmiştir. Akış analizinin çözücü ve mesh ayarları geçerli kılma çalışması ile belirlenmiştir.

Tablo 3. DP3537 Deneysel Çalışma Sınır Koşulları

Test Case 3.2 (DP3537) [4]
Toplam Basınç (in Hg)

3.1 Geçerli kılma
Geçerli kılma çalışmasında kullanılan RAE-M2129 geometrisi Şekil 2’de gösterilmiştir. Bu alık dairesel bir giriş
kesitine ve AIP kısmına kadar S-şekilli difüzöre sahiptir.
Difüzörün geometrisi, tünel boyunca kesitlerinin merkez
ve çap denklemleri ile denklem (2) ve (3) kullanılarak oluşturulmuştur [3]. Dudak profili ise Şekil 2’de gözüken taslaktan Plot Digitizer programı ile elde edilmiştir. M2129
modeli simetri ekseni boyunca kesilerek yarım geometri
ile analiz edilmiştir. Böylece analiz süresini azaltmak hedeflenmiştir. AGARD raporundan alınan girdi verileri Tablo 3’te gösterilmiştir. Bu veriler izantropik bağıntılar kullanılarak analizde yer alan sınır koşulları hesaplanmıştır. Bu
değerler de Tablo 3’te gösterilmiştir.
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Dış akış çıktıları

AIP çıktıları

Toplam Basınç (Pa)

101134,51

Toplam sıcaklık (K)

293

Uçuş Mach Sayısı

0,21

AIP Mach Sayısı

0,304

PR

0,9897

DC60

0,226

Statik Sıcaklık (K)

290,43833

Dış Akış Hızı (m/s)

71,738325

Statik Basınç (Pa)

98073,454

Statik Sıcaklık (K)

287,6827

Hız (m/s)

103,35594

Şekil 3. Geçerli Kılma Analizi Sayısal Model Akış Alanı

Şekil 2. RAE M2129 Hava Alığı Modeli [3]
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3.1.1 Nümerik model
Geçerli kılma çalışması HAD yöntemiyle Ansys Fluent kullanılarak modellenmiştir. Deneysel test düzeneği sesaltı sıkıştırılabilir akış bölgesindedir. Deney koşulları ile Reynolds
hesabı yapıldığında akışın sıkıştırılabilir ve türbülanslı bölgede olduğu hesaplanmıştır. Bu yüzden akış dinamik modellemesi Reynolds-Averaged Navier-Stokes denklemleri
ile yapılacaktır. Uygun türbülans modeli için yapılan araştırma sonucunda, Menzies Ryan D. D.’nın “Investigation
of S-Shaped Intake Aerodynamics Using Computational
Fluid Dynamics” adlı çalışmasında çeşitli türbülans modelleriyle RAE M2129 üzerine yaptığı geçerli kılmasında belirttiği üzere k-omega (ω) SST modelinin deneysel verilere en
yakın sonuçları verdiği saptanmıştır [5]. K- ω SST iki denklemli “eddy viskozite” modelidir. Kayma gerilmesi transfer
(SST- “Shear Stress Transport”) denklemi iki modeli kombine olarak çalıştırır. SST duvara yakın ve sınır tabaka içindeki hesaplamalarda k- ω modelini kullanırken, duvardan
uzaktaki serbest akış bölgelerinde k-epsilon (ε) modelini
kullanmaktadır. K- ω modeli serbest akış modellemesi için
fazla hassas olduğu için K- ω SST modeli tüm akış için uygun bir model sunmaktadır. Bu nedenle türbülans modeli
olarak k-omega SST modeli seçilmiştir. Geometrilerin CAD
çizimleri CATIA programı ile oluşturulup sonlu elemanlara
ayrılarak Fluent ortamına aktarılmıştır.
Deneysel düzeneği sayısal olarak modellerken Şekil 3’te
görülen dairesel bir dış alan (“farfield”) tanımlanmıştır.
Sonrasında dudak, iskele, sancak, mermi ve çıkış alanı
olarak da AIP yüzeyleri ayrı ayrı tanımlanmıştır. Sınır koşulları, dış alan yüzeyinden Fluent’in “Pressure-farfield”
ve AIP yüzeyinden ise “velocity-inlet” seçenekleri ile Tablo 3’teki değerler kullanılarak modellenmiştir. Dudak ve
difüzör duvarlar ise “non-slip contidion wall" seçeneği ile
modellenmiştir. Akışta yana kayma ve hücum açısı bulunmamaktadır ve bu yüzden şekildeki YZ düzlemine göre
simetriktir. Bu yüzden geometri ağ yapısı oluştururken YZ
ekseni ile kesilerek alığın yarısı modellenmiştir. Bu sayede
analiz süresi yarıya inmiştir. Ek olarak, sayısal simülasyonun AIP’deki akışı daha iyi modellemesi için alık tüneli
bir AIP çapı kadar uzatılmıştır. Ağ yapısı oluştururken, ağ
yapısı kalite değerlendirmesi çarpıklık (“skewness”) parametresi ile yapılmıştır. Bu parametre, bir hücredeki kenarlar arasındaki açı hesabıyla ağ yapısı kalitesini belirlemektedir. Fluent programın doğru hesaplama yapabilmesi
için bu parametrenin maksimum değeri 0,94’ün altında
olması gerekmektedir.

3.1.2 Ağ yapısı (“Mesh”)
Geometri ağ yapısı Ansys’in ağ yapısı arayüzü kullanılarak
oluşturulmuştur. Ağ yapısı oluşturmadaki dikkat edilen
unsur en az sürede analizleri çözebilmek için minimum
eleman sayısı ile geometriyi oluşturmaktır. Bunun için geometriden bağımsız olarak boyutsuz bir ağ yapısı bağımsızlığı çalışması yapılmıştır. Ağ yapısı bağımsızlığında bütün ölçüler AIP yüzey alanıyla boyutsuzlaştırılmıştır. Sınır
tabaka hız dağılımını en doğru şekilde modellemek için
Ansys’teki “Inflation” seçeneği ile bütün ıslak alana sınır
tabaka ağı atılmıştır.
3.1.2.1 Sınır tabaka
Sınır tabaka, hız gradyanının çok yüksek ve viskozite etkilerinin baskın olduğu bölgedir. Bu bölge normal geometrinin olduğundan çok daha küçük elemanlara bölünmelidir. Akış tamamıyla türbülanslı olduğu için sınır
tabaka ağ yapısındaki hedef, eleman boyutunu en küçük
eddy boyutuna indirmektir. Sınır tabaka ağ yapısı Ansys
ağ yapısı aracındaki “Inflation” komutundaki ilk katman
kalınlığı ve bir büyüme katsayısı ile katlanarak üst üste
dizilen katmanlar ile modellenmiştir. İlk katman kalınlığı
Frank M.’nın Fluid Mechanics kitabından alınan eşitlik (3)(8)’deki düz plaka sınır tabaka teorisi formülleri ile hesaplanmıştır [6]. Hesap yaparken ilk tabak kalınlığı akışın Reynolds sayısı en yüksek yerinden, sınır tabaka kalınlığı ise
Reynold’un en düşük yerinden hesaplanmıştır. Böylece
geometrideki ıslak alanların hepsine ayni “Inflation” ayarı
ile ağ atılarak sınır tabaka ağ yapısı bütün geometride uygun hale gelmiştir. Hesaplar, duvar üzerinde 1 y+değerine
ulaşma hedefiyle yapılmış ve 3,38571E-06 m ilk katman
kalınlığı ile 1,2 büyüme oranıyla 30 katman ile sınır tabaka meshi oluşturulmuştur. Analiz sonuçlarında duvar
üzerindeki y+ değerleri kontrol edilmiş ve Şekil 4’te görüldüğü üzere akışın boyunca hedeflenen 1 y+ değerinin
elde edildiği gözlemlenmiştir.
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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Şekil 4. Geçerli Kılma Analizi y+ Dağılımı

0,99
0,9895
0,989
0,9885
PR

0,988

0,9875
0,987

Nümerik

0,9865
0,986
200000

Deneysel
400000

600000

800000 1000000 1200000

Mesh Eleman Sayısı
Şekil 5. Test Noktalarının PR Dağılımı

3.1.2.1 Ağ yapısı bağımsızlığı
Ağ yapısı bağımsızlığı çalışmasında ilk olarak başarılı bir
şekilde sonuç veren bir test noktası oluşturuldu. Sonrasında yeni analiz noktaları bu ağ yapısı özelliklerinin artan ve azalan katlarıyla elde edildi. Yeni test noktalarının
ağ yapısı ayarlarındaki bütün uzunluklar aynı katsayı ile
çarpılarak oluşturuldu. Böylece ağ yapısı kalitesinin analiz
sonuçlarının doğruluğuna ne kadar etki ettiği gözlemlendi. Test ağ yapılarını oluşturan çarpan katsayısı ağ yapısını oluşturan eleman sayısında 100-200 bin elemanlık artış
olacak şekilde ayarlandı. Tablo 4’te oluşturulan test noktalarının sonuçları deneysel verilerle karşılaştırılıp hata
hesaplamaları yapılmıştır. Tablodaki PR ve bozuntu sonuçları incelendiğinde Test No 5’ten sonraki analizlerde
ağ sayısı ne kadar artsa da hata oranındaki artış azalmaktadır. Motor alığının performansını belirleyen en önemli
parametre, basınç korunumudur. PR, atmosferdeki akışın
motor yüzeyine gelene kadar enerjisini ne kadar kaybettiğini gösterir. Şekil 5’te görüldüğü üzere Test No 5’de PR
hatası %0,1 değerindedir ve nerdeyse deneysel sonuca
yakınsamış durumdadır. DC60 parametresi AIP’teki akışın
dağılımını göstermektedir ve zamana bağlı analizlerde
doğru sonuç vermektedir. Bu yüzden bu çalışmada DC60
parametresi hata oranın büyüklüğü değil de hata değerinin bir değere yakınsaması ile değerlendirilecektir. Şekil 6’da görüldüğü üzere Test No 5’deki DC60 sayısı 0,25
değerine yakınsamıştır. Daha yüksek doğrulukta sonuç
almak için gereken süre çok fazla artmaktadır.

0,32
Nümerik
0,3
Deneysel

DC60

P/Pt0

0,28
0,26
0,24
0,22
0,2
200000

1
0,98
0,96
0,94
0,92
0,9
0,88
0,86
0,84
0,82
0,8

400000

600000

800000 1000000 1200000

Nümerik
Deneysel
0

1

2
Y/2*RAIP

Mesh Eleman Sayısı
Şekil 7. Test No 5 Sancak Duvarı Statik Basınç Dağılımı

Şekil 6. Test Noktalarının DC60 Dağılımı
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Tablo 4. Ağ Yapısı Bağımsızlığı Analiz Sonuçları

Mesh

Test

k

No

Eleman

Maksimum Çarpıklık

Analiz süresi

(“Skewness”)

(çekirdek*saat)

Sayısı

PR

DC60

PR % Hata

DC60 % Hata

1

1

547071

0,799

8

0,9884

0,3

0,135

32,74

2

1,25

422157

0,815

5,9

0,988

0,264

0,17

16,98

3

1,5

351318

0,797

5,8

0,9881

0,233

0,163

3,04

4

2

263675

0,82

4,7

0,9863

0,305

0,345

35,15

5

0,9

629114

0,799

8,8

0,9888

0,259

0,093

14,63

6

0,8

735922

0,813

10

0,9892

0,257

0,054

13,93

7

0,7

886770

0,814

14

0,9892

0,254

0,051

12,43

8

0,6

1100097

0,81

19

0,9897

0,241

0,004

6,7

0,9897

0,226

P/Pt0

Deneysel Sonuçlar[4]

1
0,98
0,96
0,94
0,92
0,9
0,88
0,86
0,84
0,82
0,8

Nümerik
Deneysel
0

1

2
Y/2*RAIP

3

4

Şekil 8. Test No 5 İskele Duvarı Statik Basınç

PR ve DC60 parametreleri motor yüzeyindeki akış hakkında bilgi vermektedir. Seçilen test noktası, tünel boyunca
tüm akışı doğru modellemelidir. Deneysel çalışmada,
model boyunca duvarlardaki statik basınç dağılımları
boyutsuz bir şekilde verilmiştir. Bu değerler Plot Digitizer
programı ile elde edilmiştir. Deneysel veriler ile Test No
5’deki dağılım Şekil 7 ve Şekil 8’de gösterilmiştir. Duvar
boyunca basınç dağılımları incelendiğinde, Test No 5’in
hava alığı difüzöründeki deneysel verilerle oldukça tutarlı bir şekilde modellediği görülmektedir. Sonuç olarak
Test No 5 ağ yapısı özellikleri optimizasyon çalışmasında

Şekil 9. Geçerli Kılma Analizi Son Ağ Yapısı

kullanılmak üzere seçilmiştir. Şekil 9’da, seçilen ağ yapısı
gösterilmektedir.
3.2 Tasarım Sayısal Modeli
Tasarım analizlerinin bütün ayarları geçerli kılma çalışmasıyla aynı teknik ile yapılmıştır. Analiz Fluent yazılımı ile
k-omega SST türbülans modeli kullanılarak simüle edilmiştir. Sınır tabaka hesapları geçerli kılma çalışması da
aynı şekilde yapılmış ve ağ yapısı bağımsızlığı çalışmasında seçilen test noktasındaki boyutlandırmalar tasarım
geometrisindeki AIP çapı ile orantılanarak geometri ağ
yapıları elde edilmiştir. Şekil 11’de, tasarım geometrisinin
ağ yapısı gösterilmektedir.
Akış alanı Şekil 10’daki gibi oluşturulmuş ve Tablo 2’deki
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Şekil 10. Tasarım Sayısal Modeli

Şekil 11. Tasarım Geometrisi Ağ Yapısı
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sınır koşulları uygulanmıştır. Uçuş koşulunda hücum açısı değeri olup, yana kayma açısı olmadığından akış XZ
düzlemine göre simetrik olmasından dolayı geometrinin
yarısı modellenmiştir. Alığın difüzörü, geçerli kılma çalışmasında olduğu gibi bir AIP çapı kadar uzatılmıştır. Sonuç
olarak elde edilen ayarlar ile tasarım geometrisinin sayısal
modeli oluşturulmuştur.

4. OPTİMİZASYON
Optimizasyon çalışmasında, Şekil 12’de gösterilen koniklik oranı, AR ve çevreleyen alan parametreleriyle 96 adet
geometri oluşturulmuştur. Koniklik oranı 0,4142 olan daire ile kareye en yakın parametrik şekilde oluşturulabilen
0,85 değerleri arasında seçilmiştir. Dış alan değeri KAI T-50
uçağının alık girişini çevreleyen dikdörtgen alanın yüzde
25 aşağı ve yüzde 25 yukarı değerleri olarak belirlenmiştir. Bu parametrelerin sınırları Tablo 5’te gösterilmiştir.
Tablo 5. Tasarım Parametre Değerleri

Parametre

Minimum
değeri

Maksimum
değeri

Parametre
sayısı

Koniklik oranı

0,4142

0,85

4

Açıklık oranı

1

2

4

Dış alan (mm2)

160125

266875

6

Geometri Sayısı

Şekil 12. Tasarım Parametre Eşitlikleri

Sonuç olarak optimizasyon çalışmasında tepki yüzeyini
oluşturacak 96 adet geometri hazırlanmıştır.

5. ÇIKTILAR
Oluşturulan 96 geometrinin analizleri Fluent ile yapılarak,
Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezinde (UHeM)
1125 çekirdek-saate mal olmuştur. Geometrilerin tasarım
parametreleri ve performans değerleri tablo halinde Minitab yazılımına tanımlanarak tepki yüzeyi oluşturulmuştur. Elde edilen tepki yüzeyinde PR parametresinin korelasyon katsayısı (R2 ) %87,5, sürükleme kuvveti %91,13
ve DC60 parametresi ise %57 değerinde tutarlılık göstermektedir. DC60 parametresinin R2 değerinin düşük
olmasının sebebi, DC60 parametresinin zamana bağlı
HAD analizlerde daha doğru sonuç vermesinden kaynaklanmaktadır. Sürükleme ve PR’ın R2 değerleri yeterli görülmektedir. Buna karşın, istenildiği durumda geometri
sayısını arttırarak analizin hassaslığı da iyileştirilebilir.
Tepki Yüzeyi Yöntemi çalışması sonucunda, tasarım parametrelerinin performansa olan etkileri elde edilmiştir. Şekil 13’te görüldüğü üzere, alan parametresi artışı
DC60’ı azaltırken PR’ı arttırmaktadır. Sürüklemeyi ise
önce azaltmakta belli bir noktadan sonra arttırmaktadır.

96

Şekil 13. Optimizasyon Analizi Minitab Yazılım Çıktıları
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Şekil 14. PR’ın AR, Koniklik Oranı ve Alana Göre Yüzey Grafiği

Surface Plot of DC60 vs Koniklik oranı; Alan (mm^2)
Hold Values
AR 1,5

Şekil 15. Sürükleme Kuvvetinin AR, Koniklik Oranı ve Alana Göre Yüzey Grafiği

0,30

DC60

0 ,2 5
0 ,2 0
0,8

0,15
150000

0,6
200000

Alan (mm^2)

250000

Konik lik oranı

0,4

Şekil 16. DC60’ın AR, Koniklik Oranı ve Alana Göre Yüzey Grafiği

AR değerinin artışı ise sürüklemeyi ve DC60’ı arttırırken
PR’ı azaltmaktadır. Koniklik oranının artışı sürükleme ve
DC60’ı azaltırken PR değerini bir noktaya kadar arttırdığı
ve sonra azalttığı gözlemlenmiştir. Performans parametrelerinin yüzey grafikleri Şekil 14, Şekil 15 ve Şekil 16’da
gösterilmiştir.
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Optimizasyon analizi, Minitab yazılımının “Response Optimizer” aracıyla alığın sürükleme kuvveti ve DC60 minimize, PR parametresi ise maksimize edecek şekilde yapıldı. Optimum 3 geometri tasarım boyutları ve performans
değerleri elde edildi. Bu geometrilerin akış analizleri tekrardan yapıldı. Akış analizi sonuçları, optimizasyon analizi
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Tablo 6. Optimum Geometrilerin Performans Tablosu
Alan
(mm2)

AR

1

241423

1

2

241423

3

251987

Geometri

Koniklik
Oranı

Sürükleme (N)

PR

Tepki
yüzeyi

Nümerik

%
Tepki
Hata yüzeyi

0,511

226,6

234,864

3,52

1

0,522

234,26

-

1

0,4142

208,74

223,145

DC60

Nümerik

%
Hata

Tepki
%
Nümerik
yüzeyi
Hata

0,973

0,972

0,128

0,092

0,106

13,5

-

0,973

-

-

0,093

-

-

6,46

0,972

0,972

0,005

0,083

0,104

20,2

Şekil 17. Son Tasarım Geometrisi CAD Modeli

sonucundaki tahmin edilen değerleri ile karşılaştırıldı. 2.
geometrinin özellikleri 1. geometri ile çok benzer olduğu
için tekrar analiz edilmemiştir. Tablo 6’da görüldüğü üzere
tepki yüzeyinden elde edilen değerler HAD analizleriyle
doğrulanmıştır ve sonuçlar yüksek yakınlık göstermektedir. Analiz sonucunda bu üç optimizasyon geometrilerinden 3. geometri, sürükleme kuvveti daha düşük olduğu

Şekil 19. Son Tasarım AIP Hız Dağılımı

Şekil 20. Son Tasarım Simetri Ekseni Mach Dağılımı

için seçilmiş ve hava alığı son tasarımı elde edilmiştir. Son
tasarım geometrisi Şekil 17’de gösterilmiştir. Tasarım geometrisinin basınç, hız ve Mach alanları Şekil 18, Şekil 19,
Şekil 20, Şekil 21 ve Şekil 22’de gösterilmiştir.

Şekil 18. Son Tasarım AIP Toplam Basınç Dağılımı

Şekil 18 ve Şekil 19’da görüldüğü üzere, AIP yüzeyinde
oldukça düzgün bir hız ve basınç dağılımı elde edilmiş-
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tırmanış ve it dalaşı koşullarında tasarım da gerçekleştirilebilir. Bunlara ek olarak, analiz edilen geometriye uçağın
ön gövdesi de eklenerek hava alığının uçuş esnasında
karşı karşıya kalacağı akış, daha yüksek doğruluk mertebesi ile modellenebilir.

TEŞEKKÜR

Şekil 21. Son Tasarım Simetri Ekseni Statik Basınç Dağılımı

Bu çalışmamda akademik danışanım Prof. Dr. Melike
NİKBAY’a destek ve rehberliğinden ötürü teşekkür ederim. Ayrıca TUSAŞ Sanayi Odaklı Bitirme Projesi bünyesindeki mentorüm Serdar Uysal’a da, büyük yardımlarından
ötürü minnettar olduğumu bildirmek isterim.
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Şekil 22. Son Tasarım Simetri Ekseni Toplam Basınç Dağılımı

tir. AIP toplam basınç alanı incelendiğinde, merkezdeki
basınç düşümünün y tünel birleşim yerinden ve hücum
açısından dolayı olduğu söylenebilir. Şekil 22’de toplam
basınç korunumundaki kayıpların, tünelin birleşim noktasından ve sınır tabakadan olduğu gözlemlenmektedir.

6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışma sonucunda, sesaltı hava alığı geçerli kılınması
yapıldı. Askeri jet eğitim uçakları için hava alığı giriş kesiti
optimizasyonu yapıldı. Optimizasyon çalışması ile alık kesiti oluşturmada kullanılan alan, koniklik oranı ve açıklık
oranı tasarım parametrelerinin PR, DC60 ve alık sürükleme kuvveti performans parametrelerine olan etkileri incelendi. Tasarımda kullanılan 96 geometri ile Tepki Yüzeyi
yöntemi ile optimizasyon yapıldı ve alık kesitinin son tasarımı elde edildi.
Proje kapsamında motor alığı tasarımı, bir jet eğitim uçağının bir uçuş koşulu göz önünde bulundurularak, sadece alık giriş kesiti üzerinde gerçekleştirilmiştir. İlerideki
çalışmalarda daha detaylı bir tasarım kapsamıyla kalkış,
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SEKTÖR HABERLERİ

GYİAD Yeni Neslin Rotası’nı Okuyucularla Buluşturdu

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD), genç iş dünyası
temsilcileri olarak gençlere üyelerinin girişimcilik hikayeleri ile ilham vermesi amacıyla hayata geçirdiği girişimcilik vakaları serisine
devam ediyor. Serinin ilk kitabı olan “Formül Sosunda” 2017 yılında, GYİAD üyesi beş kadın girişimcinin tecrübelerini anlatan ikinci
kitabı “Kendi Hikayesini Yazanlar” ise 2019 yılında okurlarla buluşmuştu. Bu kez birkaç kuşak önce yaratılan başarılı Türk şirketlerinin hikayesini paylaştığı ve GYİAD’ın girişimcilik vakaları serisinin
üçüncü kitabı “Yeni Neslin Rotası” okurlarıyla buluştu.
Gazeteci ve Ekonomi Yazarı Metin Can’ın imzasını taşıyan Ceres Yayınları tarafından basılan “Yeni Neslin Rotası” kitabı, birkaç kuşak
önce yaratılmış, bugün ikinci ve üçüncü kuşak temsilcileriyle varlıklarını sürdüren başarılı Türk girişimlerin hikayesini paylaşıyor. Aile
şirketlerinin üçüncü kuşak temsilcileri olan GYİAD üyelerinden Karpowership Ticari Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Harezi Yılmaz, Yıldırım Holding Finans Uzmanı Jasper
Yıldırım, Asmira Group CEO’su Mustafa Aslan, Dalgakıran Kompresör Operasyonel Verimlilik Yöneticisi Tarık Dalgakıran, SOMAL
Sac Sanayi Yönetici Ortağı Berkay Somal, Arfesan Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Ayşe Arkan ve Ersu Gıda Yönetici Müdürü Melisa Akman İpeker’in kendi yolculuklarını anlattığı “Yeni Neslin Rotası”, her
yaştan girişimci için iyi bir rehber olma niteliği taşıyor.
Detaylı bilgi için tıklayınız: https://gyiad.org.tr/haberler/gyiadgirisimcilik-vakalari-serisinin-ucuncusu-olan-yeni-neslin-rotasiniokuyucu-ile-bulusturdu

Asansör Sektörü Raporu
2021 Yayımlandı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Asansör ve Yürüyen Merdiven sektörüne ait bilgi
ve değerlendirmelerin yer aldığı
Asansör Sektörü Raporu 2021
yayımlandı. İki bölümden oluşan
raporun ilk bölümünde sektörün
genel durumu bölümü değerlendirilirken ikinci bölümde ise
sektörün son altı aylık değerlendirmesi yapılıyor. Raporda ayrıca yıllara göre asansör periyodik
kontrol verileri, 2020 yılı asansör
sektörü toplam ihracatı ve 2020
yılı asansör sektörü toplam ithalatı verilerinin yer aldığı tablolar
yer alıyor.
Asansör Sektörü Raporu 2021’e ulaşmak için tıklayınız: https://
www.sanayi.gov.tr/plan-program-raporlar-ve-yayinlar/sektorraporlari/mu2912011622
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Türkiye İMSAD Enerji Kesintilerinin Etkilerine
Dikkat Çekti

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen aylık sektör raporunu açıkladı.
‘Türkiye İMSAD Ocak 2022 Sektör Raporu’nda, plansız enerji kesintileri ve kısıtlamaların inşaat malzemeleri sanayisini olumsuz etkilediğine dikkat çekilerek,
sektörün kaybının sadece kesinti yapılan günlerle
sınırlı kalmadığı vurgulandı. Kısıtlama ve kesintilerin
önümüzdeki günlerde de uygulanması durumunda;
2021 yılında inşaat malzemeleri sanayisinde yakalanan üretim artışının sürdürülebilirliğine olumsuz
etkilerinin olabileceğine, dolayısıyla bu kesintilerin
mutlaka bir plan dahilinde olmasına ve önceden bir
takvim açıklanmasının önemine dikkat çekildi.
Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan ‘Ocak 2022
Sektör Raporu’nda şu tespitler yer aldı: Ocak ayı
içinde yapılan plansız enerji kesintileri ve kısıtlamalar, diğer sektörlerde olduğu gibi inşaat malzemeleri
sanayisini de olumsuz etkiledi. Sanayi elektriği ile
doğalgazda uygulanan kesinti ve kısıtlamaların önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor. İnşaat malzemeleri sanayisinin birçok alt sektörü enerji yoğun
çalıştığından, kesinti ve kısıtlamalar göreceli olarak
diğer sanayi sektörlerine göre inşaat malzemeleri
sanayisinde daha yüksek kayıplar oluşturdu. Çünkü
inşaat malzemeleri sanayisinde birçok sektör, elektrik ve doğalgaz ile çalışan yüksek ateş fırınları kullanıyor. Üretimin kesilmesi halinde yaşanan soğuma
sonrasında fırınların yeniden devreye alınması ise
haftalar alabiliyor. Bu nedenle kayıplar, enerjinin kesildiği veya kısıtlandığı günlerle sınırlı kalmayıp, “Domino Etkisiyle” artıyor. Özellikle yılsonunda yaşanan
yüksek enerji zamları ve ocak ayındaki kesintiler sonrası; inşaat malzemeleri sanayisinin en önemli risklerinin enerji ve emtia tedariki olduğu görülüyor. Bu
risklerin yönetilebilmesi, enerji ve emtia tedarikinin
kesintisiz ve öngörülebilir bir maliyetle olmasını gerektiriyor.
Haberin detayı ve rapora ulaşmak için tıklayınız:
https://imsad.org/Haber/ongorulemeyen-enerjikesintileri-ongorulemeyen-kayiplara-neden-oldu
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MTMD İklim Krizi ve Sürdürülebilirlik
Komisyonu Kuruldu
Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği (MTMD),
iklim krizi ve sürdürülebilirlik kavramları ile ilgili
sektörü ilgilendiren gelişme ve faaliyetler üzerine çalışmalar gerçekleştirmek için İklim Krizi ve
Sürdürülebilirlik Komisyonu’nu kurdu.

44. Yapı Fuarı – Turkeybuild, 23-26 Mart 2022 tarihleri
arasında İstanbul’da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde
düzenlenecek. Fuar Balkanlar, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan geniş bölgenin en büyüğü, dünyada ise sektörünün en büyük ilk 5 fuarı arasında yer alıyor. Yapı Fuarı
bu yıl, 4 gün boyunca tüm dünyadan gelen katılımcı ve
ziyaretçilerini ağırlarken ZeroBuild Sıfır Enerji Binalar
Forumu’nun Türkiye bölümüne de ev sahipliği yapacak.
Isıtma, soğutma, aydınlatma ve diğer tüketimleri için
çok düşük miktarda enerji ihtiyacı olan ve bu ihtiyacını
da tamamen yenilenebilir kaynaklarından temin eden
yeni nesil sıfır enerji binalara dönüşüm konusunda
dünyanın dört bir yanından birçok lider ve yenilikçinin
bir araya geleceği bu forumda; teknoloji oturumları,
networking fırsatları ve odaklanmış sunumları ile Sıfır
Enerji Bina sektörünün nasıl geliştirileceği ve dönüşümün nasıl sağlanacağı masaya yatırılacak. Bina sahipleri, endüstri profesyonelleri ve politika yapıcılar; sıfır
enerji binaları nasıl kullandıklarını, sonuçları nasıl iyileştirdiklerini, belirsizlik ve riski nasıl en aza indirdiklerini,
nasıl daha fazla kontrol sağladıklarını, bu binalar sayesinde performans ve refahlarını nasıl artırdıklarını forum
katılımcılarıyla paylaşacaklar.
Fuar hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız: https://
yapifuari.com.tr/Sayfa/press-materials
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MTMD İklim Krizi ve Sürdürülebilirlik Komisyonu; sıfır enerjili binaların yaygınlaştırılması ve
Paris Anlaşması’na bağlı 2030-2050 hedeflerinin
ülkemizde gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmalara katkı verilmesi, karbon ayak izinin azaltılmasıyla sürdürülebilir üretimin geliştirilmesi,
MTMD üyelerinin ve sektörün yeşil üretim ve yapılaşmaya yönelik farkındalığının arttırılmasını
amaçlıyor.
Komisyon başkanlığını MTMD YK Başkan Yardımcısı Murat Suiçmez’in üstlendiği komisyonun
üyeleri arasında Bülent Yaşar, Fatma Akım, Muammer Akgün, Sinan Ayrancı ve Şinasi Karaoğlu
da yer alıyor.
Detaylı bilgi için tıklayınız: https://mtmd.org.tr/
mtmd-haberler.asp?detay=475
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Mühendis ve Makina-Güncel dergisi, ülke sanayisinin, toplumun, meslektaşlarımızın bilimsel, teknik ve mesleki konularda bilgi gereksinimlerini karşılamak üzere, TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından aylık periyotlar halinde yayımlanan mesleki teknik bir dergidir.
Derginin yayın konusu doğalgaz, mekanik tesisat, yangın, havalandırma, soğutma, enerji, araç vb. alanlarda yapılan çalışmalar, söyleşiler
ve yabancı dergilerden mühendislikle ilgili yayımlanmış metinlerin çevirisi olmak üzere Makina Mühendisleri Odası'na bağlı mühendislik
alanlarıyla sınırlıdır.
Derginin yazım dili Türkçe’dir.
Dergiye gönderilecek yazılarda Mühendis ve Makina Dergisi Yazım Kuralları’na ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uyulması esastır.
Dergide yayımlanması istenen yazılar MS Word formatında mmo@mmo.org.tr adresine e-posta yoluyla gönderilir.
Dergiye gönderilecek yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Ancak Yayın Kurulu'nun güncel gördüğü bazı konuları da,
kongreler, sempozyumlar, kurultaylarda sunulan bildirilerin yazarlarınca yeniden düzenledikleri metinleri de kapsamaktadır.
Dergimiz hakemli bir dergi değil; ancak gönderilecek yazılar Editör ve Yayın Kurulu tarafından incelenecektir.
Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, editörler ve Yayın Kurulu tarafından ön incelemesi yapılır; ön incelemede konu, şekil, içerik açısından uygun bulunan yazıların yayımlanmasına ve hangi sayıda yayımlanacağına karar verilir. Bu kararlar, yazar/larına yazıyla, e-posta
aracılığıyla bildirilir.
Kabul edilen yazılar, dergi editörleri tarafından incelendikten sonra, eksikliklerinin giderilmesi için yazar/larına e-posta yoluyla gönderilir.
Yazar/lar, editörlerin önerileri doğrultusunda yazılarına son halini verdikten sonra yayımlanmak üzere yayın planına alınır.
Editörlerin görüşlerine veya editörler tarafından hazırlanan rapora katılmayan yazar/lar yazılarını geri çekme hakkına sahiptir. Ancak geri
çekme gerekçesini yazılı olarak Yayın Kurulu'na sunmalıdır.
Yayın Kurulu'nun yayımlanmasına karar verdiği yazılar ve yazar/ları tarafından editör görüşleri doğrultusunda yayıma hazır hale getirilen
yazılar, yazar/larının gerekçeli başvurusu olmaksızın yazar/lar tarafından basım aşamasındayken geri çekilemez.
Yayımlanmak üzere gönderilen çeviriler için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre gerekli iznin alınmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.
Çeviriler, orijinal metin ile birlikte gönderilir.
Kabul edilen yazıların, çevirilerin editörler tarafından incelenip yazar/lara gönderilerek yayımlanmasından sonra içeriğe dair sorunlar yazar/
ların, çevirmen/lerin sorumluluğundadır.
Yayımlanmasına karar verilen yazıların tüm hakları Makina Mühendisleri Odası’na aittir.
Dergide yazıları yayımlanmış olan yazar/ların görüşleri Makina Mühendisleri Odası tarafından paylaşıldığı anlamına gelmez. Yazıların sorumluluğu yazar/larına aittir.
Dergide yayımlanan yazılardan kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.
Yazıları yayımlanan yazar/lara herhangi bir telif hakkı ödenmez; ancak derginin o sayısından birer kopya gönderilir.

Mühendis ve Makina-Güncel Yazım Kuralları ve Sunuş Formatı
1. Yazı tümüyle (metin, çizelgeler, denklemler, çizimler) bilgisayarda düzenlenmeli ve baskıya hazır biçimde teslim edilmelidir. Yazı, A4
(210x297 mm) boyutlu kağıda, Word ortamında, 10 punto (ana başlık 15 punto) Times New Roman font kullanılarak, bir aralıkla yazılmalıdır.
2. Gönderilecek yazılar 5 sayfadan çok, 2 sayfadan az olmamalıdır. Kısa bildiriler ise 15 sayfadan uzun, 5 sayfadan kısa olmamalıdır.
3. Başlık, yazar iletişim bilgileri (adı soyadı, adresi, e-postası, varsa akademik unvanı) yer almalıdır.
4. Metin, yalın bir dil ve anlatımla yazılmalı, Türkçe yazım kurallarına uygun olmalı, üçüncü tekil şahıs ve edilgen fiiller kullanılmalı, devrik
cümleler içermemelidir.
5. Başlık mümkün olduğunca kısa ve açık olmalı, içeriği yansıtabilmelidir.
6. Gönderilecek yazılar, giriş, gelişme, sonuç ve kaynaklar sırası içinde düzenlenmelidir.
7. Girişte çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi ve ulaşılan sonuçları kısaca belirtilmelidir.
8. Bölüm ve alt bölüm başlıkları numaralandırılmalıdır (TS 1212 ISO 2145).
9. Semboller uluslararası kullanıma uygun seçilmeli; her bir sembol ilk kullanıldığı yerde tanımlanmalı, ayrıca metnin sonunda (Kaynaklardan
önce) tüm semboller alfabetik sırayla (önce Latin alfabesi, sonra Yunan alfabesi) listelenmelidir.
10. Denklemler numaralandırılmalı ve bu numaralar satır sonunda parantez içinde gösterilmelidir.
11. Fotoğraflar tarayıcıdan geçirilerek çözünürlüğü en az 300 dpi olacak şekilde ve jpeg formatında bilgisayar ortamına aktarılmalıdır. Çizelgeler, çizimler ve fotoğraflar metin içine yerleştirilmeli, her birine numara ve başlık verilmeli, numara ve başlıklar çizim (şekil) ve fotoğrafların
altına, çizelgelerin (tablo) üstüne yazılmalıdır.
12. Yazılarda yalnızca SI birimleri kullanılmalıdır.
13. Etik kuralları gereğince, alıntılar tırnak içinde verilmeli ve bir referans numarasıyla kaynak belirtilmelidir.
14.
15.

Teşekkür olabildiğince kısa olmalı, çalışmaya katkısı ve desteği bulunan kişi ve kuruluşlar belirtilmelidir.

Kaynaklar metinde köşeli parantez içinde numaralanmalı ve kaynaklar listesinde metin içinde veriliş sırasına uygun biçimde belirtilmelidir.
Kaynaklarda şu bilgiler verilmelidir:
Kaynak bir makale ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “makalenin tam başlığı,” derginin adı, cilt, sayı, başlama ve bitiş sayfaları.
Örnek 1: Kaçar, E. N., Erbay, L. B. 2013. "Isı Değiştiricilerin Tasarımına Bir Bakış," Mühendis ve Makina, cilt 54, sayı 644, s.14-43.
Örnek 2: Kaçar, E. N., Erbay, L. B. 2013. "A Design Review For Heat Exchangers," Engineer and Machinery, vol. 54, no. 644, p.14-43.
Kaynak bir kitap ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yayınlandığı yıl. kitabın adı, varsa cilt numarası, varsa editörü, yayın veya
ISBN no, yayın evi, yayımlandığı yer.
Örnek: Lazzarin, R., Nalini, L. 2013. Havanın Nemlendirilmesi, ISBN: 978-605-01-0441-7, MMO/599, TMMOB MMO Yayını, İzmir.
Kaynak bildiri ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “bildirinin adı,” konferansın adı, tarihi, yapıldığı yer.
Kaynak tez ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi. yıl. “tezin adı,” derecesi, sunulduğu kurum, şehir.
Kaynak rapor ise: Yazarın soyadı,
adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. raporun adı, türü, yayın numarası, kuruluşun adı, yayımlandığı yer.
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Kaynak internet adresi ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “yazının adı,” internet bağlantısı, son erişim tarihi.

