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II. GENEL BİLGİ 

Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen ve TÜBİTAK’ın destekleriyle organize 
edilen “Makine İmalatı Ar-ge Proje Pazarı” 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 20 projenin sunulduğu ar-
ge proje pazarın toplam 378 kişi izlerken, 111 soru soruldu ve 11 proje ile ilgili iş anlaşması yapıldı.  
 
TÜBİTAK, desteklediği Arge proje pazarı ile; Sanayi temsilcileriyle, üniversite ve araştırma kurumu temsilcilerinin 
birbirlerinin ilgisini çekebileceğini düşündükleri Ar-Ge proje önerilerini sunabilecekleri ortamın yaratılmasını, 
Sanayi kuruluşlarının sunduğu Ar-Ge proje önerileriyle ilgili işbirliği imkanlarının aranmasını, Üniversite ve 
araştırma kurumlarının sunduğu Ar-Ge proje önerilerinden sanayi talebi olanlarla ilgili işbirliği imkanlarının 
aranmasını ve Ar-Ge işbirliği arayışlarına yönelik görüşmeler için uygun ortamın yaratılmasını hedeflemektedir. 
 
Bölgemizin ve ülkemizin makine imalatı sektörüne yeni ufuklar açabilmek, işbirliği imkânları oluşturmak ve 
üniversite ile sanayiyi bir araya getirerek ar-ge kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla, organize edilen etkinliğe 
ülkemizin pek çok yerinden akademisyen, sanayici, araştırmacı ve öğrenci ilgisi oldu. 
 
GSO da üç salonda gerçekleştirilen organizasyonun bölgemizde ve ilimizde ilk defa gerçekleştirilmesine rağmen, 
28 adet proje başvurusu yapıldı. Bu projeler GSO ve Gaziantep Üniversitesi tarafından oluşturulan komisyon 
tarafından değerlendirilerek, organizasyonun ana temalarına uygun yirmi adet proje belirlendi.  
Organizasyon kapsamında ülkemizin çeşitli yerlerinden KOBİ ve büyük ölçekli sanayi kurumlarının temsilcileri, 
çeşitli üniversitelerden akademisyenler, araştırma kuruluşları, ar-ge yapanlar ve yapmak isteyenler, öğrenciler, 
arge desteği sağlayan çeşitli kurumların yetkilileri bir araya gelmiş ve sunum yapılan projelerle ilgili 
değerlendirmeler ve analizler yapmıştır. 
 
Proje sunumları için Gaziantep’in yanı sıra Ankara, İstanbul, Adana, Konya, İzmir, Bursa ve Mersin’den başvurular 
olmuştur. Gaziantep Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara Gazi Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, 
Gaziantep Zirve Üniversitesi'nden proje sunumu gerçekleşmiştir. Çevre illerden gelen sanayicilerin yanı sıra 
Gaziantep Üniversitesi, Zirve Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi izleyici olarak geniş katılım sağlamıştır. 
 
Organizasyon kapsamında belirlenen ana temalar olan; Makine Mühendisliği ve Teknolojileri, Makine Tasarımı 
Teknolojileri, Metal Şekillendirme ve Üretim Teknolojileri, Gıda makineleri Teknolojileri, Tekstil makineleri 
Teknolojileri, Hidrolik, Pnömatik, Mekatronik Teknolojileri ve Makine Otomasyonu kapsamında yapılan 
sunumların bazıları malzeme bazında teorik ağırlıklı, bazıları ise uygulamaya yönelik makine teknolojileri 
formatında büyük ilgi görmüştür. 
 
 
Not: Bu kitapta yer alan makalelerin ve kullanılan fotoğrafların yayın sorumluluğu yazarlarına aittir. Bu kitabın 
yayın hakkı Gaziantep Sanayi Odasına aittir. İzin almadan kullanılamaz.   
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III. YARI-KATI METAL DÖKÜM TEKNOLOJİSİ 

 
Prof.Dr. Mehmet ERDOĞAN 
Doç. Dr. Kadir KOCATEPE 
Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 06500, Teknikokullar, ANKARA 
 
Prof.Dr. MEHMET ERDOĞAN 
1960 Bolu/Gerede doğumlu olup  MEB Yüksek Teknik  Öğretmen Okulu Metal İşleri Bölümünde lisans eğitimi 
1985’te doktora eğitimini İngiltere Manchester  Üniversitesinde 1994 yılında tamamlamıştır. GÜTEF Metalurji  
Eğitimi Bölümü, Malzeme Eğitimi Anabilim Dalında 1994’de Yrd. Doç. 2000’de Doçent ve 2006’da Profesör oldu. 
2007-2010 yılları arasında Teknik Eğitim Fakültesi Dekan yardımcılığı görevinde bulundu. Halen görevine öğretim 
üyesi olarak devam etmekte olup, evli ve bir çocuk babasıdır. 28 adet uluslararası yayını ve iki çeviri kitabı 
bulunmaktadır. 
 
Doç.Dr. KADİR KOCATEPE 
1960 Karamürsel /KOCAELİ’ de doğdu. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü Döküm 
Öğretmenliği programından 1983 yılında mezun oldu. 1985 yılına kadar Gaziantep M.R.Uzel Endüstri Meslek 
Lisesi’nde Teknik Öğretmen olarak görev yaptı. 1997 yılında İngiltere’de Strathclyde Üniversitesi Makine 
Mühendisliği Bölümü, Malzemelerin Mekanik Davranışı Anabilim Dalı’nda  Doktora yaptı. Çalışmalarına  Gazi 
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü Döküm-Model Eğitimi Anabilim Dalı’nda Doç.Dr. 
kadrosunda devam etmekte ve Döküm Anabilim Dalı başkanlığı görevini sürdürmektedir. 9 yurt dışı yayını, 7 yurt 
içi yayını olan Doç.Dr. Kadir Kocatepe döküm konusunda birçok doktora ve yüksek lisans tezi yönetmekle birlikte 
değişik projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almıştır. 
 
ÖZET 
Yarı-katı metal döküm yöntemleri, katı ve sıvı fazların bir arada bulunduğu sıcaklıklar arasında, mikroyapısı 
dendritik olmayan parça üretim yöntemleridir. Bu yöntemler geleneksel döküm yöntemlerine göre pek çok 
avantaj sağlamaktadır. Yarı-katı döküm yöntemleri ile son şekle yakın, yüksek mekanik özelliklere sahip parçalar 
elde edilebilmektedir. Bu çalışmada yeni bir metal şekillendirme yöntemi olan yarı-katı metal döküm teknolojisi 
hakkında bilgi verilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Yarı-katı Metal Şekillendirme, Tikso-döküm, Reo-döküm. 
 
1. GİRİŞ 
Yeni bir şekillendirme yöntemi olan yarı-katı metal şekillendirme işlemleri, alaşımlarının (çoğunlukla Al ve Mg 
alaşımları) “tiksotropik” özelliklerinden faydalanılarak mikroyapısı dendritik olmayan malzemeler üretilebilen 
üretim yöntemleridir. 
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Şekil 1. Yarı-katı şekillendirme işlemlerinin ikili faz diyagramında gösterimi 
 
Yarı katı şekillendirme yöntemi ile elde edilen dökümlerde mikro yapı küresel morfolojidedir ve alaşım tiksotropik 
akış karakteristiğine sahiptir. Şekil 1’de gösterildiği gibi A noktasında malzeme tamamen sıvıdır ve malzeme 
soğutulduğunda mikro yapısı dendritik olarak katılaşmaktadır. B noktasında ise katı ve sıvı fazlar bir arada bulunur 
ve mikro yapının küresel morfolojiye sahip olması için çeşitli küreselleştirme işlemleri uygulanır.  

 
1.1. Tiksotropi 
Tiksotropik davranış, belirli malzemelerde, gerilme uygulanmadığında veya çok küçük gerilme uygulandığında katı 
gibi davranmasına rağmen daha büyük gerilme de sıvı gibi davranma halidir.  
 
Yarı-katı döküm yöntemi, katı ve sıvı fazların bir arada bulunduğu sıcaklık değerleri arasında, hızlı karıştırma ve 
yavaş soğutma sonucu dendritik mikroyapının değiştiği, kısmi katı ve sıvının bir arada bulunduğu hamurumsu 
halde malzeme elde etme esasına dayanır (Şekil 1). Tiksotropik özelliklere sahip bu alaşımların viskozitesi, zamana 
ve karıştırma işleminin hızına bağlı olarak değişir.  
 
Tiksotropik malzemelerde, viskozitenin; zamana ve karıştırma hızına bağlı olması yarı katı durumdaki malzemede 
katı parçacıklar arası yapısal bağlantıların kopmasına bağlanmaktadır. Düşük karıştırma hızlarında, birçok bağ 
parçacıklar arasında oluşur ve viskozite yüksektir. Yüksek karıştırma hızlarında ise katı parçacıklar arası yapısal 
bağlantılar kopar ve akmaya karşı direnç düşer (Şekil 2).  
 

 
 
Şekil 2. Yarı-katı şekillendirme esnasında dendritlerden küresel katı parçacıkların oluşumu 
 
Geleneksel döküm yöntemleri sonucu elde edilen dendritik mikroyapıya karşın, yarı-katı metal şekillendirme 
sonrası oda sıcaklığında dendritik olmayan küremsi yapı elde edilir. 
 

 
a)Dendritik yapı               b) Dendritik olamayan (Küresel) yapı 

 
Şekil 3. Yarı-katı metal döküm yöntemleri ile geleneksel döküm yöntemlerinde elde edilen tipik mikroyapılar 
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2. YARI-KATI METAL ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ 
Yarı katı şekillendirme yöntemleri kendi arasında iki ana bölümden oluşmaktadır (Çizelge 1).  
 
Çizelge 1. Yarı-katı metal şekillendirme yöntemlerinin sınıflandırılması 
 

Reo-ŞekillendirmeTikso-Şekillendirme

Reo-döküm

Reo-kalıba döküm

Reo-kalıpta dövme

Reo-ekstrüzyon

Tikso-döküm

Tikso-dövme

Tikso-kalıplama

Tikso-ekstrüzyon

Yarı Katı Halde Metal Şekillendirme Yöntemleri

 

 
 

 
3. YARI-KATI METAL ŞEKİLLENDİRME İŞLEMLERİNİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI 
 
Yarı katı şekillendirme yöntemleri geleneksel döküm yöntemlerine göre bazı avantajlara sahiptir. Bu avantajlar 
aşağıda maddeler halinde verilmiştir; 
 

• Yarı-katı şekillendirme yöntemlerinde tamamen katı durumdaki diğer şekillendirme yöntemlerine (dövme, 
ekstrüzyon, vb.) göre daha düşük enerji kullanılmaktadır. 

• Yarı-katı şekillendirme yöntemleri; kuma döküm, kokil döküm, basınçlı metal döküm (die pressurized 
casting), sıkıştırma döküm (squeeze casting) ve diğer sıcak ve soğuk şekillendirmelerde meydana gelen 
porozite, katılaşma çekme boşlukları, sıcak yırtılma, segregasyon gibi döküm hatalarını önemli ölçüde 
elimine etmektedir. 

• Bu teknoloji ile dendritik olmayan yapı üretilebilmektedir. 
• Net şekle yakın üretim sağlanmaktadır. 
• Makro ve mikro yapıdaki bu gelişmeler özellikle mekanik özellikleri önemli ölçüde iyileştirmektedir. 
• Yarı-katı metal şekillendirme teknolojisinde kalıp kullanma süresi diğer döküm tekniklerine göre daha 

uzun ve ekonomiktir. 
• Mikro boşluklar önemli ölçüde elimine edilebilmektedir. 
• Kompleks şekle sahip parçalar rahatlıkla dökülebilmektedir. 

 
Yarı-katı halde döküm işlemi ile üretilen parçalar, geleneksel döküm yöntemleri ile karşılaştırıldığında genel olarak 
daha avantajlı olduğu görülmektedir. Ancak Yarı-katı metal şekillendirme yöntemlerinin bazı dezavantajları da 
vardır; 
 



 
7 MAKİNE İMALATI ARGE PROJE PAZARI - 2010 

• Tikso dökümde mutlaka ön malzeme (besleme stoku) hazırlığı gereklidir. Bu ise ekstra maliyet 
gerektirmektedir. 

• Yarı-katı metal şekillendirme yöntemleri sıvı+katı bölgede kısmi ergitme ile yapıldığından dolayı bu 
bölgede çok sıkı sıcaklık kontrolü gerekmektedir. 

• Kalıp geliştirme süreleri ve kalıp üretim maliyetleri oldukça pahalıdır. 
• Yarı katı şekillendirme yöntemleri sıvı+katı bölgede yapılabildiğinden saf metaller ve ötektik 

kompozisyonlar için uygun değildir. 
 
Çizelge 2. Değişik Döküm Yöntemlerinde Dökümlerin Özellikleri 

 
 

4. DENEYSEL ÇALIŞMALAR VE SONUÇLAR 
 
Yarı katı metal şekillendirme tekniği ile üretilen hafif alaşım olan Al ve Mg metal parçalar havacılık, uzay ve 
otomobil sanayinde sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Yarı katı metal şekillendirme tekniği ile üretilen metal 
parçaların mekanik özellikleri geleneksel döküm yöntemleriyle üretilen parçalara göre daha yüksektir. Bununla 
birlikte üretilen parçalarda çok düşük çekme miktarı, iyi yüzey kalitesi, uzun kalıp ömrü ve yüksek dayanım/ağırlık 
oranları bu yöntemle üretilmiş parçaların endüstride geniş yer bulmasına olanak sağlamıştır. 
Bu çalışmada, Al-Zn alaşımlarından endüstride en çok kullanılan AA7075 (ETIAL-44) Al alaşımı yarı katı döküm 
tekniklerinden biri olan tikso-döküm yöntemiyle şekillendirilmiştir. Bunun için, soğuk kamaralı bir basınçlı döküm 
makinesi, indüksiyon ısıtma ünitesi ve biyet düşürme mekanizmalarından oluşan bir sistem birlikte çalıştırılmıştır. 
Ön malzeme (biyet) üretim yöntemi olarak, gerinimin neden olduğu sıvı aktivasyonu (SIMA) işlemi ile üretilen 
biyetler kullanılmıştır. Yarı katı bölgede, farklı sıvı oranlarına karşılık gelen sıcaklıklara ve farklı basma hızlarına 
bağlı olarak mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişimi araştırılmıştır. Biyet üretiminde; tiksotropik özelliğe sahip 
küremsi mikroyapı elde edilmiştir, Şekil 5. Artan yarı katı sıcaklıkla tane boyutunun arttığı, artan soğuk 
deformasyon oranı ile tane boyutunun azaldığı belirlenmiştir. Tikso-döküm yöntemiyle şekillendirme 
çalışmalarında, düşük sıvı oranlarına karşılık gelen sıcaklıklarda ve düşük hızlarda biyetin kalıbı tam olarak 
doldurmadığı tespit edilmiştir.  Tikso-döküm yöntemiyle üretilen dökümlerde elde edilen mikroyapı Şekil 4’de 
verilmiştir. Şekilden görüleceği üzere mikroyapı küremsi olarak teşekkül etmiştir.  
  

  

Şekil 4. İşlemsiz haldeki ETIAL-44 (AA7075) Al alaşımının mikroyapısı 

a b 
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Şekil 5. Üretilen ön malzemenin mikroyapısı  Şekil 6. Yarı-katı şekillendirme yöntemi ile üretilen 

dökümüm mikro yapısı 
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IV. LİFSİ TEKSTİL YÜZEYLERİNİN SÜRTÜNME ÖZELLİKLERİNİ TESPİTİ İÇİN TEST CİHAZI TASARIM VE 

GELİŞTİRİLMESİ 

 
Osman BABAARSLAN ve Nazan AVCIOĞLU KALEBEK 

Çukurova Üniversitesi Müh.-Mim. Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü,      
     01330 Balcalı/ADANA 

teksob@cu.edu.tr ve navcioglu@cu.edu.tr 
 

PROJE ÖZETİ 
Tüketiciler satın alınacak bir kumaş ya da giysi için karar verirken kumaşa dokunarak değerlendirme 

yapmaktadır. Hızlı ve pratik olan bu yöntem, kumaş üretim sürecinde de kullanılmakta ancak, karar verme şeklinin 
sübjektif olması sebebiyle ciddi kalite varyasyonlarına neden olabilmektedir. Bu durumun en önemli sebebi kumaş 
tutumu gibi duyusal özellikleri objektif olarak ölçebilen bir test standardının ve cihazının bulunmayışıdır. Bu 
nedenle tutum açısından birbirine benzeyen kumaşlar üretebilmek ve bunun sürekliliğini sağlayabilmek için 
subjektif değerlendirmeler yapılması ve bunların objektif ölçümlerle desteklenmesi gerekmektedir. Bu noktadan 
hareketle, kumaş duyusal özelliklerin objektif değerlendirmelerle belirlenmesi için herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşılıp uygulanabilen, basit ve pratik standart yöntemlerin geliştirilmesi ihtiyacı doğmaktadır. 
 

Proje konusu ile ilgili hali hazırda yatay platform ve eğik düzlem prensiplerine göre çalışan iki farklı 
sistemin tasarımı yapılarak prototip imalatı gerçekleştirilmiş ve patenti alınmıştır. Bunlardan biri “Lifsi Tekstil 
Yüzeylerinde Sürtünme Katsayısı Tayini İçin Yatay Platform Deney Düzeneği” adlı TR 2008/01016 B numaralı, 
diğeri ise “Lifsi Tekstil Yüzeylerinde Sürtünme Katsayısı Tayini İçin Geliştirilmiş Eğik Düzlem Cihazı” adlı TR 
2008/01017 B numaralı patentlerdir (Şekil 1 ve 2). Bu projede ise bu sistemlerin bir ileri aşaması olan görüntü ile 
birlikte hareket boyunca yüzey pürüzlerini ve yapısını algılayacak olan yepyeni bir sistemin tasarımı, geliştirilmesi 
ve ticari bir ürün olarak değerlendirilebilirliğinin araştırılması yapılacaktır.  
  

    Şekil 1. Yatay Platform Deney Düzeneği                       Şekil 2. Eğik Düzlem Cihazı 
 
Günümüzde her ne kadar ipliklerin sürtünme dayanımını ölçen test cihazları mevcutsa da, lifsi yüzeylerin 

sürtünmeye maruz kalması durumunda sürtünme kuvvetini ve sürtünme katsayısını belirleyen standart bir 
düzenek henüz mevcut değildir. Proje sona erdiğinde, kumaş tutumu ve yüzey özelliklerini belirlemek için ilk yerli 
deney cihazı geliştirilmiş olacaktır. Böylelikle çoğu tekstil firmalarında ve akademik çalışmalarda kullanılan 

mailto:teksob@cu.edu.tr
mailto:navcioglu@cu.edu.tr
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sübjektif değerlendirmeler objektif sonuçlarda desteklenmiş olacaktır. Proje kapsamında geliştirilecek cihazla 
sadece tekstilde lifsi yüzeylerin (dokuma, örme, dokunmamış kumaş) sürtünme özellikleri değerlendirilmeyecek 
olup, ayrıca istenirse bu düşünce kâğıt, seramik, plastik, ahşap v.b. yüzeylerin endüstriyel uygulamalarındaki 
sürtünme davranışlarının değerlendirilmesinde de kullanılabilecektir. 
 

Türkiye’de üretimin, temel mallardan imalat sanayine kayacağından artık rekabetçi üretkenliğin aranması 
gerekmektedir. Üniversiteler öncülüğünde mevcut teknolojilerin otomasyon ve modernizasyonu konularında Ar-
Ge çalışmalarına ağırlık verilmesi gerekmektedir. Tasarlanan yeni cihaz ile ilgili patent müracaatı yapılabilecek ve 
istenildiğinde ülkemizde de yeni sistemler ve teknolojiler üretilebileceği gösterilmiş olacaktır. Çalışmaların multi-
disipliner olması ve sanayi ile işbirliği içermesi ülkemizde eksikliği hissedilen üniversite-sanayi işbirliğine katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir.    

 
Anahtar Kelimeler: lifsi yüzeyler, yüzey özellikleri, tutum, sürtünme kuvveti, sürtünme katsayısı, test cihazı 
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V. FISTIK ÇITLATMA MAKİNASI 

 
 
Hazırlayanlar: Yrd. Doç. Dr. Serkan Nohut-Gaziantep Zirve Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Gökhan Apaydın –Gaziantep Zirve Üniversitesi 
Aydın Günay 

Proje kısa bilgi: 
Bu projenin amacı, Antep fıstığının el değmeden hijyenik bir ortamda çıtlatma işleminin gerçekleştirilmesi için mevcut 
"Fıstık Çıtlatma Makinası'nın" tasarımı, üretimi ve geliştirilmesidir. Fıstık Çıtlatma Makinası dört ana bölümden 
oluşmaktadır. Toplama Ünitesi ile getirilen fıstık, Taşıma Ünitesi'nde Çevirme Mekanizması yardımıyla yatay bir 
şekilde sıralanırlar. Yatay olarak dizilmiş fıstıklar, yarım ay şeklindeki Çıtlatma Ünitesi'nde çıtlatıldıktan sonra 
aşağı düşerler. Projenin hedefi, Fıstık Çıtlatma Makinası'nın % 95 verimlilikle, saatte 15-20 kg fıstık çıtlatmasıdır. 
The main aim of this project is to improve, reconstruct and remanufacture of an existing "Pistachio Splitting 
Machine" designed to split Antep pistachios under hygienic conditions. Pistachio Splitting Machine consists of 
four main parts. Pistachios carried by Collecting Unit are arranged horizontally by the Rolling Mechanism of the 
Conveying Unit. Horizontally aligned pistachios are then split in a crescent shaped Splitting Unit. İt is aimed that 
Pistachio Splitting Machine splits 15-20 kg pistachio pro hour with 95 % efficiency. 
 
Proje: 
Ülkemiz öncelikle Antep fıstığı gen merkezlerinden birisi olup, dünya çapında Antep fıstığı üretiminde çok önemli 
bir konuma sahiptir. Antep fıstığı meyvelerinin olgunlaşma sırasında kendiliğinden ve sonradan mekanik olarak 
açılmasına çıtlatma denir. Çıtlatlık farklı çeşitlere göre değişim göstermektedir. Normal koşullarda genellikle ürünlerin 
%50-70'i çıtlak olmaktadır. Çıtlatma işlemi halen çocuklar ve kadınlar tarafından Antep fıstığı pensleri ve çekiçler 
tarafından yapılmaktadır. Bir işçi günde 15-20 kg Antep fıstığı çıtlatabilmektedir. 
Şanlıurfa ve Gaziantep illerinde bulunan 15 farklı Antep fıstığı işleme tesislerinin mevcut durumu üzerine yapılan 
çalışmanın sonucuna göre, Antep fıstığı işleme tesislerindeki en 
büyük sorunlar %80 oranında hammadde kalitesinin düşüklüğü, %70 oranında çıtlatma makinasına olan ihtiyaç, %50 
oranında işçilerin deneyim eksikliği, makinaların yenilenememesi ve entegre tesis kurulamamasıdır *1+. 
Bu proje kapsamında, Antep fıstığının hijyenik bir ortamda çıtlatılması için, Fıstık Çıtlatma Makinası'nın tasarımı, 
üretimi ve geliştirilmesi planlanmaktadır. Fıstık Çıtlatma Makinası dört genel kısımdan oluşmaktadır. Bu kısımlar 
aşağıdaki gibi sıralanmaktadır. 

• Toplama Ünitesi 
• Taşıma Ünitesi 
• Çevirme Mekanizması 
• Çıtlatma Ünitesi 
 

Bütün kısımlar birbirinden ayrı olarak çalıştığından, her bir ünitenin üretimi ve  geliştirilmesi birbirinden ayrı 
olarak yapılabilmektedir. Bu da makinanın, daha verimli çalışması için gerekli değişikliklerin, ünitelerin kendi 
içinde yapılabilmesini sağlamaktadır. 
 
Aşağıda Fıstık Çıtlatma Makinası ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. 
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Taşıma Ünitesi                                     Çevirme Mekanizması                Çıtlatma Ünitesi 

       
   

Bu proje Zirve Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ZÜ-TTO) tarafından yürütülmektedir. 
 
Kaynaklar 
1.   R. Polat, M. Toy, Ü. Atay,  "Antep fıstığı işleme tesislerinin durumu, sorunları ve çözüm önerileri", J. Agric. Fac. 

HR. U., 2005,9(4), 43-47. 
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VI. METAL İÇERMEYEN MADEN ATIKLARINDAN YAKIT –ENERJİ VE ISI ÜRETİMİ 

 

 
Turgay KAMIŞLI, 
1951 Adana doğumlu, Sanat Okulu mezunu, Araştırmacı.  

 
GİRİŞ: 
Aluminyum üretim tesislerinin atığı olan (elek dışı) cüruf toprağıdır. Aşağıdaki 
resimdeki çalışır modül aygıtta reaksiyon aşaması sonucu, meydana gelen ısı 130 – 180 
santigrat dereceye ulaşmaktadır. Büyük çaplı dizayn edilmiş makine-kazan 
sistemlerinde (mikser ve flanşlı) ısı 300-400 santigrat dereceyi bulmaktadır.  

 
 
Fermente kazan içerisindeki reaksiyon, iklim koşullarına bağlı olarak 20-60 
dakikada gerçekleşmektedir. Reaksiyon hızlı şekilde ve uzun sürmektedir. Açığa 
çıkan (hidrojen) gazdan ve ısı enerjisinden faydalanmak mümkündür. Akabinde 
meydana gelen atık çözeltisi (metaral) in tarım toprağı olarak kullanılabilirliği 
araştırılmaktadır.  
 

 
PROJE: 
Aluminyum (Elekdışı) Cürufu;  
Günümüzde kömür, petrol ve doğalgaz rezervlerinin azaldığı gerçektir. Aluminyum, 
bor, tor, uranyum madenleri enerji elde etmeye musait maddelerdir. Sistem 
içerisinde çalışmalar toz esaslı yapılmaktadır. Katalizör söz konusu değildir. Atık ve 
suyun reaksiyonu ile yanıcı gaz açığa çıkmaktadır. Çeşitli vasıftaki milyonlara 
metreküplük atık, enerji oluşumuna kullanılabilir. Paçal olarak karışımlarının 
kullanımı da mümkündür. Bakir kalmış milli bir servetin, sanayiye ve enerjiye 
dönüşümü olacağı gibi işkollarına yeni iş imkanları yaratacaktır. 

 
 
 
Bor ve Atıkları; 
Alüminyum curufu ile yapılan çalışmanın yanı sıra Bor ile yapılan çalışmalarda 
katalizör kullanılmadan, açığa çıkan ısı 400-500 santigrat dereceyi bulmaktadır. 
Reaksiyon oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. 
 
Gelişmiş ülkelerde kullanılan katalizör ve devinim endeksleri ile yapılan sistemler 
oldukça maliyetli olmaları yönüyle dezavantaj sergilemektedir. Bor (hibrit) yakıtlı 
otomobillerin geliştirilme çalışmaları ile sivil ve askeri amaçlı roket sistemlerinde 
bor madeni yoğun olarak kullanılmaktadır. Bor, hidrojen gazı elde etmek için 
kullanılabilecek en uygun madenlerden biridir. Ülkemiz, dünya rezervlerinin en az 
%70 ine sahiptir.  
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VII. ENTEGRE BUĞDAY PİŞİRME VE KURUTMA MAKİNE SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

 
 Volkan KARA1, Makine Mühendisi, Y. Doç. Dr. Oğuzhan YILMAZ 2 
1 Güven Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 
2 Gaziantep Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü 
 
Özet: Bulgur dört aşamada üretilmektedir. Bunlar sırasıyla temizleme, pişirme, kurutma ve çekim(değirmen) 
üniteleridir. Bulgur üretimine yönelik bu aşamalarda pişirme ve kurutma büyük öneme sahiptir. Şöyle ki tüm 
ünitelerde tüketilen enerji miktarı pişirme ve kurutma ünitelerine kıyaslandığında, pişirme ve kurutma ünitelerinde 
%80 oranında bir enerji tüketimi olmaktadır. Bu nedenle pişirme ve kurutma ünitelerinde verimliliği artıracak 
çalışmalar yapılarak pişirme sisteminin var olan sistemlere nazaran statik değil de dinamik olarak sisteme 
entegre edilmesi, verimliliği artırdığı ortaya koyulmuştur. Pişirme kazanının dinamik olması başta su tüketim 
değerini minimize ederken, dolayısıyla kurutma kulesine girecek ürünün nem oranını da minimize etmekte olup 
enerji tüketimini minimize etmektedir. 
 
Anahtar sözcükler: Buğday, bulgur, pişirme, kurutma, 
 
Abstract: Bulgur is produced in four stages. They are the cleaning, cooking, drying and milling units 
respectively. İn this stage for the production of bulgur, cooking and drying have great importance. When the 
amount of energy consumed is compared in the all units of Bulgur processing line, Cooking and Drying units 
consumes 80 % of the total required energy. Therefore, if spending more time for the researching and 
development works in the cooking and drying will be decreased the total energy consumption. So in this study 
static cooking part of the process line was changed by the dynamic cooking system. First of all the dynamic cooking 
system is decreases the water consumption and keep in the vitamins in the wheat, and so less water 
consumption means less humidity and by the way, rewuired energy for the drying system will be 
decreased.Additionaly drying capacity will be increased. 
Keywords: Wheat, bulgur, cooking, drying 

 
1.   GİRİŞ 

Bulgur Triticum durum adı verilen sert tip buğdaydan pişirilip, kurutularak, son aşamada ise farklı boyutlarda 
kırılan yarı mamul bir gıda maddesidir. Bulgur, Türkiye'de endüstriyel bazda makarna üretiminin yaklaşık 2.5 katı 
kadardır (1.000.000 ton/yıl). Üretim miktarı ve ekonomik değeri yıllar itibari ile artmaya devam etmektedir. 
Üretimdeki artışla birlikte, bulgurun yurtdışında da tanınması, ihracatı artırmaktadır. Bugün itibari ile bulgur 
Türkiye'nin yanı sıra, Arap Ülkelerinde ve Amerika'da da fazlaca üretilmektedir. Genelde kullanılan üretim 
metodu Türkiye ile aynıdır. Amerika'da farklı olarak üretimde sistem kontrolleri ve ürün kalite kontrolleri ileri 
teknoloji kullanılarak yapılmaktadır. Beslenmede önemli bir yere sahip olan bulgurda tüketici bazında düzgün ve 
karınca baş kırım, renk, temizlik ve homojenlik önemli yer tutmaktadır. Bu özellikler şu an sektördeki mevcut 
teknoloji ve sistemlerle başarılamamakta; Pazar kayıpları ve ekonomik kayıplar yaşanmaktadır.111 
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Bulgur üretim şeması (Şekil 1) 'de verilmiştir. Türkiye'de genel olarak iki tür bulgur üretim sistemi 
kullanılmaktadır. Bu sistemlerden ilki Antep Tipi üretimdir. Bu sistemde ön temizlikten geçirilen bulgur, pişirilip, 
kurutulduktan sonra diskli veya çekiçli değirmenlerde kırılmaktadır. İkinci sistem Karaman (Mut) tipi üretim 
sistemidir. Bu sistem Antep tipi üretim sisteminden daha zordur. Bulgur kurutulduktan sonra tavlanmakta ve daha 
sonra taş değirmenlerde hem kabuğu soyulmakta hem de kırılmaktadır. Antep tipi ile Karaman tipi arasındaki en 
önemli fark bulgurun kırılması aşamasında meydana gelmektedir. Önceleri bu fark, Karaman tipi bulgura renk ve 
oval kırım şekli üstünlüğü sağlamakta iken, bugün, Antep tipi üretim teknolojisindeki gelişmelerden dolayı 
ortadan kalkmıştır. Karaman tipinde üretim maliyetleri, Antep tipinden daha yüksektir. Ayrıca, Karaman tipinde 
tavlama yapıldığı için ileriki aşamalarda ek  kurutma işlemi yapılmadığı zaman üründe nem sorunu 
yaşanmaktadır. Bu sorun yüzünden, 1995'li yıllarda Karaman tipi üretim yapan Gaziantep'teki bazı firmalar 
üretimi ya değiştirmek yada durdurmak zorunda kalmışlardır. 

Dünyada en hızlı bulgur üretim teknolojisinin gelişmesi Türkiye'de yaşanmaktadır. Bu sektörle ilgili, 
yurtdışında bilgi birikiminin bulunmamasından dolayı, yurtiçine teknoloji transferi gerçekleşmemektedir. Bu 
sebeple, teknolojinin Türkiye'de geliştirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu durum Türkiye'nin yurtdışına 
teknoloji satmasını sağlamıştır. Fabrikasyon üretime geçilmeye başlanması ile birlikte, yüksek kapasiteli bulgur 
üretimi başlamıştır. Üretimdeki artış, maliyetlerin azalmasına sebep olmuş ve bulgur üretimi profesyonelleşmeye 
başlamıştır.[2][3] 
- Pişirme aşamasında 1:1,5 oranında su kullanılması ve kaynamanın karıştırıcı etkisi sağlanması amacıyla çok fazla 
enerji harcanması. 
- Buğday içerisindeki vitamini içeren ve kullanılmayan suyun dökülmesi. 
- Pişirme aşamasından çıkan buğdayın nem oranının fazla olması ve kurutma işleminin uzun sürmesi. 
- Pişirme ve kurutma işleminde enerji sarfiyatının çok fazla olması. 
- Üretim miktarının düşük olması. 
- İstenilen bulgurun besin değerinin elde edilememesi. 
 

 
 
2. ENTEGRE BUĞDAY PİŞİRME VE KURUTMA SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 
 
Bulgur üretiminde esas olarak dört ana aşama mevcuttur: (I) Temizleme, (II) Pişirme, (III) Kurutma ve (IV) 
Değirmen(kırma). Bu aşamalardan en önemlileri pişirme ve kurutmadır. Buğday, pişirme aşamasında kaynatılarak 
içerisinde bulunan nişastanın jelleşmesi sağlanır. Ancak topaklaşma, yapışma, dağılma ve renkte koyulaşma gibi 
sonuçlar istenmemektedir. Ayrıca bu aşamada buğdayın yeterli miktarda suyu emmesi ve vitaminini koruması 
beklenir. Ancak firmamız tarafından yapılan araştırmalar ve müşterilerimiz olan bulgur üreticileri ile yapılan 
görüşmeler neticesinde; pişirme ve kurutma (Şekil 2) aşamalarında aşağıdaki sorunlar tespit edilmiş ve bu 
sorunların çözümü için çalışmalar başlatılmıştır. 
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Şekil 2. Halihazırda kullanılan buğday Pişirme ve Kurutma Sistemi 

 
 

 Pişirme aşamasında  1:1,5 oranında su  kullanılması  ve kaynamanın  karıştırıcı  etkisi  
sağlanması amacıyla çok fazla enerji harcanması. 

 Buğday içerisindeki vitamini içeren ve kullanılmayan suyun dökülmesi. 

 Pişirme aşamasından çıkan buğdayın nem oranının fazla olması ve kurutma işleminin uzun 
sürmesi. 

 Pişirme ve kurutma işleminde enerji sarfiyatının çok fazla olması. 

 Üretim miktarının düşük olması. 

 İstenilen bulgurun besin değerinin elde edilememesi. 
Yukarıda bahsi geçen sorunların ortadan kaldırılması amacıyla projeye başlanılmıştır. 

Yapılan ön çalışmalar sonucunda entegre sistemin özgün ekipmanı olan dönel pişirme kazanının 
küçültülmüş modeli tasarlanmıştır. İmalatı yapılan küçültülmüş model de yapılan bir dizi araştırma ve incelemeler 
ile entegre sisteme dahil olacak asıl dönel pişirme kazanının tasarımının yapılması sağlanmıştır. 
Firma bünyesinde oluşturulan Ar-Ge Biriminde,   küçültülmüş model üzerinde   çeşitli modifikasyonlar yaparak 
sürekli araştırma geliştirme çalışmaları ile nihai sonuca ulaşılmıştır. 
 
3. SONUÇ 
Dönel Pişirme Kazanının entegre olduğu Buğday pişirme kurutma entegre sitemin ile, bulgur üretiminde 
verimliliğin arttırılması, enerji verimliliği yüksek entegre bir sistem geliştirilmesi, gıda üretiminde kalite ve 
verimliliği arttıracak tesis geliştirilmesinin sağlanılması düşünülmektedir. 
Entegre sistem ile tam otomatik ve enerji verimliliği yüksek entegre pişirme ve kurutma sistemi geliştirilmesi, 
bulgur üretim hızının arttırılması, üretilen bulgurun besin ve vitamin değerlerinin korunması, firmanın ulusal ve 
uluslararası rekabet gücünün arttırılması sağlanacaktır. 
Geliştirilmekte olan entegre sistem ile var olan sistemlere göre bulgur üretiminde %40 kapasite artışı, besin 
değerinde yükseltme ve %40 enerji tasarrufu yapılan inceleme ve hesaplamalar doğrultusunda gözlenmektedir. 
Geliştirilen sistem ve özellikle dönel pişirme kazanı firma için yeni bir ürün olmakla birlikte, ulusal ve uluslararası 
pazarda da yeni bir ürün olacaktır. Kapalı dönel pişirme kazanının, sahip olduğu teknolojisiyle, benzer görevi 
yerine getiren ürünlerden çok fazla üstünlüğü bulunmaktadır. Öncelikle, üretim hızını arttırması, enerji sarfiyatını 
düşürmesi ve hedef ürün kalitesini arttırması söylenebilir. Genel olarak ise entegre pişirme kurutma sistemi, %30-
40 oranında enerji tasarrufu sağlayacak ve yine aynı oranlarda bulgur üretimi hızında artışa neden olacaktır. Pişmiş 
buğdayın vitamin ve protein değerlerinin korunmasında ise çok önemli bir rol oynayacaktır. 
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VIII. ESNEK ÜRETİM YAPISI İÇİN RİNG İPLİK EĞİRME MAKİNASININ MODERNİZASYONU VE YENİ İPLİK 
TASARIMLARI 

 
Osman BABAARSLAN, Deniz VURUŞKAN ve İlhami İLHAN 

Çukurova Üniversitesi Müh.-Mim. Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, 01330 Balcalı/ADANA 
teksob@cu.edu.tr, vuruskan@cu.edu.tr ve iilhan@cu.edu.tr  

 
PROJE ÖZETİ 

Dünya genelinde kurulu bulunan yaklaşık 150 milyonluk ring iği kapasitesinin %5’lik dilimine karşılık gelen 
7,5 milyon kurulu ring iği kapasitesi ülkemizde bulunmaktadır. Dünyada yaşanmakta olan ekonomik kriz 
nedeniyle, tüm sektörlerde olduğu gibi tekstil sektöründe de kapasite kullanım oranları fark edilir düzeyde 
gerilemiştir. Buna bağlı olarak ülkemizde kurulu bulunan ring iplikçiliği kapasite kullanım oranları da %50’ler 
düzeyine kadar gerilemiş durumdadır. Bu alanda herhangi bir farklılık getirilmez ise, ülkemiz tekstil sektörü için 
önemli bir yatırım alanı orta-uzun vadede büyük ölçüde atıl duruma düşecektir. Son yıllarda ülkemizde esnek 
üretim amaçlı daha çok ithal teknoloji ile mevcut makineler modernize edilerek farklı iplik tipleri üretilmeye 
çalışılmaktadır. 

Bu alanda ülkemizde mevcut bilgi birikimi ile bu tür sistemler esnek üretim yapısına dönüştürülerek, yeni ve 
katma değeri yüksek ürünler geliştirmek üzere Ar-Ge çalışmaları yürütülebilir. Ülkemiz koşulları göz önüne 
alındığında, mevcut ring iplik eğirme makineleri ve kullanılan kapasite oranlarından yola çıkılarak bu proje 
önerisinde, mevcut ring iplik eğirme makinelerinin programlı şantuk efekti, özlü/takviyeli/bileşenli iplikler (hard 
(filament, metal, vb) ve soft (elastan, vb) core iplikler), siro iplikler, kompakt iplikler vb üretmek üzere yerli 
teknoloji ile modernize edilmesi amaçlanmaktadır (Şekil-1). Bu alanda daha önce yürütülen projelerle önemli bir 
bilgi birikim ve alt yapı oluşturulmuş olup, laboratuar tipi bir makinede bu tür çalışmaların ülkemizde de 
yapılabileceği kanıtlanmıştır. 

 

  
 

Şekil 1. Şantuklu ve Özlü İplik Üretim Prensipleri 
 

TÜBİTAK-ARDEB Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 
Destekleme Programı kapsamında Çukurova Üniversitesi 
Tekstil Mühendisliği Bölümünde yürütülen 107M134 
numaralı AR-GE projesi ile laboratuar tipi bir ring iplik 
eğirme makinasının modernizasyonu yapılarak, esnek 
üretim yapısına sahip bir üretim makinası haline 
getirilmiştir. Bu proje kapsamında mekanik tasarım ve 
imalat çalışmaları ile bilgisayar kontrollü üretim için 
tasarım ve yazılım geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Bu 
çalışmalar neticesinde Şekil-2’de genel yapısı gösterilen 
otomatik kontrollü makine yapısı oluşturulmuştur. 

mailto:teksob@cu.edu.tr
mailto:vuruskan@cu.edu.tr
mailto:iilhan@cu.edu.tr
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Şekil 2. Genel Modifikasyon Tasarımı 

Bu gelişmelerden sonra sahip olunan bu bilgi birikiminin sanayiye aktarılması ve oluşturulacak ikili projelerle 
hem sistem geliştirme hem de katma değeri yüksek yeni ürünler tasarlayıp üretmek üzere firmaya özgü Ar-Ge 
çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Öngörülen bu proje ile sadece bir iplik tipi için sistem geliştirme ve yeni 
ürün tasarımı çalışmaları yapılabileceği gibi, ring makinesinin çok fonksiyonlu esnek üretim yapısına sahip 
sistemlerle donatılarak modernize edilmesi de mümkün olacaktır. Bu amaçla geliştirilecek projelerde ağırlıklı yerli 
teknoloji ve malzeme kullanılması mümkündür. Sonuçta sanayiye dönük yürütülecek ikili Ar-Ge projeleriyle 
geliştirilecek sistemlerin, hem yurt içinde kullanılması hem de yurt dışına ihraç edilme potansiyeli de 
bulunmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Esnek Üretim, Otomasyon, Sistem Geliştirme, Tekstil İplikleri, Yeni Ürün Tasarımı, Ring İplik 
Eğirme Makinesi  
 
Kaynaklar: 
Babaarslan, O., İlhan, İ., Vuruşkan, D., “Fantezi (Core-spun ve Şantuklu) İplik Üretimi için Konvansiyonel Ring İplik 
Eğirme Makinasının Modernizasyonu”, Proje No: 107M134”, Tübitak Araştırma Projesi Sonuç Raporu, Eylül 2009, 
Adana (81 sayfa).  
Babaarslan, O., İlhan, İ., Vuruşkan, D.,“Fantezi İplik Üretimi İçin Ring İplik Makinesinin Esnek Kontrolünü ve 
Çalıştırılmasını Sağlayan Bir Yöntem ve Düzenek”, Türk Patent Enstitüsü, 2009/08162 (inceleme aşamasında). 
Vuruşkan, D., Elastan İçerikli İplik Üretmek Üzere Modifiye Edilen Ring Makinasında Üretim Değişkenlerinin 
Optimizasyonu Ve İplik Kalitesi Üzerindeki Etkisi, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010,  
Adana. 
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IX. OTOMATİK CEVİZ KIRMA MAKİNESİ 

 
Seyfettin BOZBAŞ 
TLF.0532 373 32 50 
 OĞUZ MAKİNA AR-GE  
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TEKMER MÜDÜRLÜĞÜ-GAZİANTEP 

 
Projenin Kısa Tanımı 
Tasarlanan otomatik ceviz kırma makinesinde; cevizin kırılması için sınıflandırmaya ihtiyaç olmayacağı için iş gücü 
kaybı en aza inecektir. Cevizi çok  noktadan çökerterek kırma özelliğinden dolayı, kırılan cevizin iç kısmı dış 
kabuktan daha kolay ayrıştırılacaktır.  Ceviz kabuğunun yumuşak veya sert olması önemli olmayacaktır. Bu makine 
ayarlanan değerde, tüm cevizlere aynı mesafede çökertme işlemi uygulayacak. Böylece cevizin içi zarar 
görmeyecek.  Cevizin yapı özelliğine göre çökertme mesafesi kolayca ayarlanarak daha özel kırma işlemi yapılmış 
olacaktır. 
Cevize kırma işleminin uygulanması için sadece dış kabuğundan soyulmuş olması yeterli olacaktır. Makine yaş veya 
kuru halde bulunan cevizleri kırma özelliğine sahip olacak. Bu makine ile hasat döneminde taze cevizlerin kırılarak 

işlenmesi mümkün olacaktır. 
 

Projenin Amacı ve Gerekçesi   
 Ceviz dış kabuğunun kırılarak, ceviz içinin herhangi bir zarar görmeden 
bir bütün olarak elde edilmesi; Gıda sektöründe geniş kullanım alanına 
sahip olan ceviz çeşitli yöntemlerle kırılmaktadır. Cevizlerin elle kırılması 
yönteminde; cevizler teker teker el ile kırılır ve sonra kabukları ayıklanır.  
Bu yöntemle kırmada cevizlerin içi aşırı fire verir, işçilik zamanı çok 
fazladır,  insanlar sürekli cevizle temas ettiğinden sağlık yönünden 
sakıncalıdır ve talebin kısa sürede karşılanması mümkün değildir. Bazı 
kırma makinelerinde cevizin firesiz olarak kırılabilmesi için, cevizlerin 
sınıflandırılması gerekmektedir. Buda zaman kaybı ve maliyetlerin 
artışına neden olmaktadır. Birçok kırma makinesi sert cevizlerin içini 
parçalamakta veya kıramamaktadır. Mevcut kırma makineleri tüm ceviz 
cinslerinin kırımı için ek işçilik gerektirmektedir. Çünkü cevizlerin 
büyüklük, sertlik ve iç boşlukları farklılık göstermektedir. Cevizin bu 
yapısından dolayı mevcut makinelerde fire yüksektir. 
Mevcut ceviz kırma makineleri cevizi iki noktadan sıkıştırarak 
kırmaktadır. Bu yöntem ile kırma da cevizin dış kabuğu tam olarak 
yeteri kadar kırılmamakta. Dolayısı ile ceviz içinin kabuğundan 
çıkartılması ayrıca iççilik gerektirmektedir.  

Proje ile Elde Edilmek İstenilen Çıktılar 
Bu makine gıda sektöründe ceviz kırma makinesi olarak kullanılır. Gıda sektörüne şu avantajları sağlaması 
amaçlanmaktadır. 
1- Ürünün kısa sürede işlenmesi. 
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2- Ürüne insanlardan geçecek hastalıkların önüne geçilmesi. 
3- Ürünün kırımında fire olayının önemli oranda azaltılması. 
4- Kabukların ayıklanmasında işçilik girdilerinin azaltılması. 
5- Ürün işleme maliyetlerinin azaltılması. 
 
Proje Sonucunda Oluşacak Çıktının Kullanım Alanları 

Proje mevcut kırma sistemlerinden çok daha farklı bir yöntem uygulayarak ceviz içi bir bütün olarak elde 
edilmekte ve kırım işlemi sonrası işçilik minimum düzeye inmektedir. 

Tarımsal bir ürün olan cevizin işlenmesinde büyük kolaylıklar sağlanacaktır. 
Gerçekleştirilecek olan bu proje Ülkemizde ve Dünyada arzu edilen bir sorunu çözecektir. 
Proje sonucunda ortaya çıkacak olan bu makinenin kullanım alanları şunlardır. 
     1-Gıda maddeleri ithalat ve ihracatçıları. 
     2-Çerez işleme ve imalat fabrikaları. 
     3-Tarım ürünleri işleme fabrikaları. 
     4-Bitkisel yağ üretim tesisleri. 
 
Proje çıktısının yurtiçi veya yurtdışındaki benzerlerine göre üstünlükleri 
Mevcut ceviz kırma makinelerin kırma yöntemi cevizin tek noktadan vurularak kırılması veya ovalama şekli ile 
kırılması şeklindedir. Cevizin tek noktadan vurularak kırılması, çekiç ile kırma yönteminin makineleşmiş halidir. 
Ovalama yöntemi ile cevizin kırılması yöntemi de cevizin geometrik şeklinin oval bir yapıya sahip olmasından 
dolayı geçerli değildir. Bu her iki yöntem içinde cevizin büyüklüğüne göre sınıflandırılması Greklidir ve ayrıca 
makine kapasiteleri sabittir.  
• Bu projede ceviz  bir çok noktadan farklı zaman aralıklarında kırarak için bir bütün olarak elde edilmesi 

sağlanır. 
• Cevizin kırımdan önce sınıflandırılmasına gerek yoktur. 
• Kırımdan sonra kabuğun ayrılması için işçilik giderleri minimum düzeydedir. 
• Makine üretim kapasitesi ihtiyaca göre arttırılabilmektedir.  
• Cevizlerin  sert veya yumuşak olması  kırımı etkilemez. 
• Makinenin içe zarar vermeden kırma oranı yerlide %85 ithalde %95 dir. 
• İthal ceviz kırma makineleri 45.000 $ - 60.000 $ 
• İthal makinelere göre fiyatı çok uygundur. 

 
Makine teknik özellikleri 
• -Ceviz kırma oranı: % 100 
• -Ceviz kırma limitleri : Ø 25- Ø 45mm arası 
• -Kelebek oranı: % 80-85 
• -Kırım kapasitesi: 3600  Adet/Saat  
• -Kırım çene sayısı: 4 
• -Kompresör  motor gücü: 4 Hp  
• -Çalışma basıncı: 8 bar 
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X. ELEKTROMANYETİK SÜSPANSİYONLU(SÜRTÜNMESİZ HAVADA GİDEN) SÜPER HIZLI TREN  

 
Elektromanyetik Süspansiyonlu(Sürtünmesiz Havada Giden) Süper Hızlı Tren (HAGİT/ AK-TREN) Geliştirme Projesi 
Y.Doç. Dr. Vedat Mehmet Karslı 
Gaziantep Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 
 
Y.Doç. Dr. Vedat Mehmet Karslı 
1959 yılında Gaziantep’te doğdu. 1984 yılında Fırat Üniversitesini bitirdi. 1991 yılında Doktora için İngiltere’ye 
gitti. Halen Gaziantep Üniversitesinde Y. Doç. Dr. olarak çalışmalarına devam etmektedir. Gaziantep 
Üniversitesinde yürüttüğü rüzgar türbini ve hızlı tren geliştirme projeleri mevcuttur. 

 

ÖZET ; Proje esas itibarıyla TÜBİTAK tarafından 
desteklenen bir proje olup 12 metre olarak şu an 
ARGE çalışmaları devam etmektedir.Bu proje en 
az 3 km (veya daha uzun) mesafede çalışacak 
prototip süper hızlı (500km/saat veya üzeri) 
elektromanyetik olarak havaya kaldırılan ve 
doğrusal motorlarla hareketi sağlanan yeni bir 

tren geliştirme projesidir. Proje kapsamında tren sisteminin bileşenleri olan doğrusal motor, sürücü, ve havaya 
kaldırma sistemlerinin iyileştirilmesi, yatay sürtünmesizliğin sağlanması, haberleşme ve sinyalizasyon 
çalışmalarının başlaması, eksikliklerinin giderilmesi, gerçek tren geliştirme çalışmalarının yapılmasını ve 
müteakiben sistemin kademeli olarak daha uzun mesafelerle (~30km) imalat ve testlerini içerecek çalışmalar 
yapılacaktır. 

 
Summary: 
The proposed project is originally the continuation of a continuing project which is previously started and 
supported by TÜBİTAK having a guidance of 12 meter length This project proposes the requirement of at least 3 
km (or longer) specially designed guiding way (appose to rail way) and operating on that a new train which is 
electromagnetically levitated and guided and having linear motors will be designed and constructed (as a 
continuation of previous project). In the concept of the project linear motors and drive circuits, levitation and 
guidance systems and control circuits, signalization studies even over 30 km will be designed, constructed, 
tested and improved. 

 
1. Giriş: 
Hızlı tren projeleri gelişmiş ülkelerin bir asırdır üzerinde çalıştıkları bir proje olup bugün bu trenlerin hızları 
saatte 500 km/saatin üzerine çıkmış durumdadır. Havada giden trenlerin en önemli parçalarında biri doğrusal 
motorlardır. Bu amaçla laboratuarımızda değişik model doğrusal motorlar imal edilmiş olmakla birlikte 
bunların gerçek testi çok da kolay değildir. Uygun platformların olması gerekir. 
 
Havada giden hızlı trenlerin geliştirilmesi amacıyla TÜBİTAK'a sunduğumuz projemiz önceki yıllarda kabul görmüş 
ve desteklenmiş olup projemiz aslında halihazırda devam etmektedir. Şu an geldiğimiz aşamada bilhassa kaldırma 
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sisteminin kontrolü ile uğraşılmakta olup bir sonraki aşama olan uygun platformda gerçek ölçekte test ve ARGE 
çalışmalarına geçebilmek için zemin oluşturulmaya çalışılmaktadır. 
 
2. Havada giden trenlerin avantajları: 
 Sürtünme dolayısıyla döner aksam olmadığından mekanik 

aksamda yok denecek kadar azdır. 
 Dolayısıyla mekanik problemlerde yok denecek kadar azdır.  
 Sürtünme olmadığından sistem son derece sessiz çalışır bu 

yönüyle çevrecidir. 
  Özel ray-taşıma yolu olması gerektiğinden arazi kullanımı 

yönünden avantajlı olup,çevreyi daha az bozucu etkiye 
sahiptir.Yüksek hızlara çıkılması nedeniyle toplam ulaşım hızı uçaklarla başa baş bazen daha hızlı 
olabilmektedir. 

 Yerli üretimin gerçekleşmesi durumunda ülke sanayiine çok 
önemli katkıları olacaktır.  

 Karayolu yükünü zamanla azaltacağından karayolu sorunlarının 
da azalmasına yol açacaktır. 
  

4. Mevcut ve yeni proje kapsamında yapılacaklar: 
4.1 Mevcut proje kapsamında yapılan ve devam eden çalışmalar 
 Değişik doğrusal motorlar tasarlandı-yapıldı (tam testler için 

yeterli uzunlukta veya uygun büyüklükte test platformu gerekli) 
 Doğrusal motor hız kontrol ünitesi üzerinde çalışmalar devam ediyor  
 Değişik model havaya kaldırma sistemleri yapıldı.  
 Havaya kaldırma sistemi kontrolü üzerinde çalışmalar devam ediyor. 

 

  
4.2 Proje Kapsamında Yapılacak Çalışmalar 
 3 km uzunluğunda ARGE süper hızlı tren test ray sistemi yapılacak. 
 Hızlı Tren ARGE Merkezi (Enstitüsü) kurulacak. 
 Yapılan doğrusal motor modelleri test edilirken yeni model motor çalışmaları yapılacak. 
 Kaldırma sistemi yeniden ele alınıp yeni modeller ve iyileştirmeler yapılacak.  
 Yatay sürtünmeyi yok etmek için yatay manyetik yastıklar yapılacak  
 Motor ve Kaldırma sistemi kontrolleri yapılacak.  
 Haberleşme ve Sinyalizasyon sistemi uzun mesafede de çalışabilecek şekilde oluşturulmaya çalışılacak. 
 Tren vagon-lokomotif imalat modelleri geliştirilecek.  
 Taşıyıcı platform (ray sistemi+tren-viyadüğü). 
7. Kaynaklar: 
[1] Gieras, J.F., Linear Induction Drives, Oxford University Press, Inc., New York, 1994. 
[2] S.A.Nasar and I.Boldea, Linear motion Electric Machines, John Wiley and Sons., New York 

1976. [3] Pai, R.M., Boldea, I., Nasar, S.A."A complete equivalent circuit of a linear induction motor 
with sheet secondary", Magnetics, IEEE Transactions on , Volume:24 , Issue: 1 , Jan. 1988 
Pages:639 - 654. [4] Vedat M. Karslı, "The First Brief Progress Review on the TÜBITAK Super Speed 

Prototype 
Train Project", IRSTurkey'08, 2nd International Railway Symposium& Railway Trade 
Exhibition, 15-17 October, 2008, Haydarpaşa, İstanbul. [5] 
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XI. FANTEZİ İPLİKLERİN TASARIM ve MODELLEMESİNDE KULLANILACAK YENİ BİR BİLGİSAYAR 
YAZILIMININ GELİŞTİRİLMESİ 

Osman BABAARSLAN, İlhami İLHAN ve Deniz VURUŞKAN 
Çukurova Üniversitesi Müh.-Mim. Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, 01330 Balcalı/ADANA 

teksob@cu.edu.tr , iilhan@cu.edu.tr, ve vuruskan@cu.edu.tr 
PROJE ÖZETİ 

Fantezi iplikler, farklı yapı ve özelliklere sahip, albenisi yüksek, fonksiyonel, düz ipliklerden daha yüksek 
katma değerli, moda ve marka yaratmaya dönük, üreticiye karlılık, tüketiciye estetik değerler ve özgün seçenekler 
sunan iplikler olarak adlandırılabilir (Şekil-1). Günümüzde, yüksek rekabet ve düşük kar ile karşı karşıya olan 
ülkemiz tekstil sektörü, tasarım ve marka yaratma çalışmalarına gittikçe daha çok önem vermektedir.  

 
 
 

 
 

 
 

Şekil 1. Fantezi İplik Örnekleri 
Tekstil tasarımının ilk basamağı iplikten başlamalıdır. Ancak mevcut tasarım yazılımlarının kumaş ve giysi 

için olduğu ve iplik tasarımı ile ilgili yazılım eksikliği bulunduğu saptanmıştır.  Bu noktadan hareketle bu eksikliği 
giderecek bir projenin geliştirilmesine gerek duyulmuştur.  Bu projede söz konusu eksikliği giderecek yönde bir 
çalışmanın yürütülmesi amaçlanmıştır.  Proje kapsamında geliştirilecek yazılımın temel işlevi; üretim 
gerçekleşmeden önce, fantezi ipliklerin yapısal ve görsel olarak tasarımını yapmak, benzetim yardımıyla üretilecek 
olan iplik hakkında karar vermektir. Böylece daha hızlı ve az maliyetli bir tasarım süreci beklenmektedir.  
 
Yazılım geliştirme aşamaları ve birimleri aşağıda kısaca açıklanmıştır. 
 

1. İplik Tasarım Parametrelerinin Seçimi: Bu birimde, İplik tasarımı ile ilgili gerekli olan parametrelerin 
seçimleri yapılacak ve değerler belirlenecektir. 

2. Yapısal Tasarım Birimi: Burada, ipliğe ait yapısal teknik parametre değerleri belirlenecek, ipliğin estetik 
yönü ihmal edilerek yapısı tasarlanacak, benzetim 2 veya 3 boyutlu olarak ortaya konulacaktır.  

3.  Görsel Tasarım Birimi: Burada, yapısı tasarlanmış olan iplik benzetimi üzerinde renk ve efekt özellikleri gibi 
estetik parametreler değiştirilerek iplik benzetimi, gerçekte istenen ipliğe en yakın hale getirilecektir. 

4. Sunum Birimi: Bu birimde, tamamlanmış olan tasarım değişik seçeneklerle incelenebilecek, kaydedilecek, 
teknik bilgiler ve benzetim resmini içeren bir rapor alınabilecektir (Şekil-2).  

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

Şekil 2. Düşünülen Yazılım Diyagramı ve Bazı Örnek Yazılım Çıktıları 
Yazılım kişisel bilgisayarlarda çalıştırılabilecektir. Otomasyonu yapılmış fantezi iplik makinelerine veri aktarımı ve 
üretime geçişin hızlandırılması da mümkün olacaktır. Proje, kendi makinelerini ve yazılımlarını üretme, tasarım 
yeteneklerini geliştirme gereksinimi olan Türk tekstil sanayisine yarar sağlayacaktır.     
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XII. UZAY VE HAVACILIK UYGULAMARINDA KULLANILAN NİKEL VE TİTANYUM ALAŞIMLI 
MALZEMELERDE ELEKTRİKSEL EROZYON İŞLEMİ KULLANILARAK HIZLI DELİK DELME 

 
Oğuzhan Yılmaz*, A.Tolga Bozdana ve M.Ali Okka 
Makine Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Gaziantep Üniversitesi 
oyilmaz@gantep.edu.tr Tel: 0 342 317 2512 
 
ÖZET: 
Bu projede, elektriksel erozyon ile delik delme işlemlerinde kullanılmak üzere zeki bir otomasyon sistemi 
geliştirilmektedir. Bu sistem, bir bilgisayar ara yüzü vasıtasıyla bu tür işlemlerin gerçekleştirildiği tezgâhları 
kullanacak operatörlere en uygun, en güvenilir ve en verimli şartlarda işleme yapabilmelerini; ayrıca yapay zekâ 
tabanlı çalışacak modülü ile delik delme işlemleri için işleme parametrelerini planlayabilmelerini sağlayacaktır. 
Yapay zekâ tabanlı çalışacak ve otomasyon işlevselliği olan bu sistemin öncelikli kullanım alanı uzay ve havacılık 
sektörü olarak belirlenmiştir. Elektriksel erozyon ile delik delme işlemi özellikle türbin kanatlarındaki soğutma 
deliklerinin delinmesinde aktif olarak kullanılan alışılmamış imalat yöntemidir. Türbin ve uçak motoru parçaları, 
yaygın olarak Inconel 718 ve Ti6Al4V alaşımlı malzemelerden üretilmesi nedeniyle projede geliştirilen sistem 
öncelikle bu tür malzemeler için uygulanacaktır. Projenin, Türkiye’deki uzay ve havacılık sanayisinin teknolojik 
olarak geliştirilmesine ve diğer uçak ve türbin motoru üreticileri ile rekabet edebilir hale gelmesine katkı 
sağlayacağı öngörülmektedir. 
 
ABSTRACT: 
In this project, an intelligent & automated system has been developing for electrical discharge hole drilling 
operations. This system has an user interface, which is used for choosing optimum, reliable and efficient 
operating conditions when end-user(s) operating hole drilling applications. Besides, intelligent module of the 
system can be used for planning operational parameters. Aeroengine industry has been chosen as the practical 
application area of this system. Electrical discharge hole drilling process has been successfully used for making 
cooling holes of turbine blades. Since turbine and aeroengine components are commonly manufactured from 
Inconel 718 and Ti6Al4V alloys, the proposed system is to be practised for these materials. Thus, this project aims 
to help in developing technological capabilities of Turkish aerospace industry and provides valuable contributions 
when competing with aeroengine manufacturers.       
 
 
1. GİRİŞ 
Elektriksel erozyon ile işleme (EEİ) yöntemi kullanılarak hızlı delik delme, dalma erozyon ve tel erozyon gibi EEİ 
yöntemlerinden biri olarak değişik çaptaki deliklerin imalatında kullanılmaktadır. EEİ hızlı delik delme yöntemi 
(Şekil 1) diğer EEİ yöntemleriyle aynı işleme prensibine sahip olmakla birlikte, sabit hızla döndürülen içi oyuk 
silindirik elektrot yapısı ve bu elektrodun içerisinden püskürtülen yüksek basınçlı deiyonize su; bu yöntemi 
diğerlerinden ayıran iki ana unsur olarak göze çarpmaktadır. EEİ hızlı delik delme işlemi sırasında döndürülen 
elektrot, merkezin belirlenmesine, iki yönlü aşınmaya (elektrot ve iş parçası) ve püskürtme işleminin 
gerçekleşmesine yardımcı olur. Yüksek basınçta püskürtülen dielektrik sıvı, elektrodun işleme esnasında 
kasılmasına ve yalpalamamasını sağlar. Ayrıca, delik dışına çıkması için zorlanan dielektrik sıvı, elektrodun 
dönerken merkezde kalmasını kolaylaştırmaktadır. Elektrotla birlikte kullanılan seramik kılavuz vasıtasıyla ve 
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püskürtmenin olumlu etkisiyle, EEİ delme işlemi diğer delme yöntemlerine göre daha büyük oranlarda ve daha 
derine inmek mümkün olmaktadır *1+. EEİ delik delme hızı 1mm/sn sınırına ulaşabilmekte ve 0,2-3mm çapındaki 
delikler, 150:1 derinlik-çap oranında delinebilmektedir *2+.  

 
 

(a) 

 
 
 

(b) 
 

Şekil 1. (a) EEİ delik delme tezgâhının üniteleri; (b) EEİ delik delme tezgâhına ait bir görüntü 
 
Süper alaşımlı malzemelerde makro ve mikro çaptaki deliklerin verimli bir şekilde delinmesi geleneksel delme 
metotları ile mümkün olmamaktadır *3+. Inconel 718 ve Ti-6Al-4V alaşımları özellikle uzay ve havacılık sanayisinde 
yaygın kullanılan süper alaşım malzemeleridir *4+. Bu tür alaşım malzemeleri, yüksek mukavemete, sıcaklık ve 
aşınmaya karşı dirençli olmaları nedeniyle işlenmesi zor malzemeler olarak bilinirler.  
EEİ hızlı delik delme işlemi türbin kanatlarının soğutma deliklerinin delinmesinde, dizel enjektörlerde, tıbbi 
cihazlarda, kesici takım soğutma kanallarında ve kalıp menfezleri gibi değişik amaçlı deliklerin imal edilmesinde 
alternatif bir metot olarak kullanılmaktadır (Şekil 2).  

   
                                    (a)    (b)    (c) 

Şekil 2. EEİ delik delme uygulamaları: (a) uzay ve havacılık, (b) kesici takımlar, (c) tıbbi gereçler 
 
2. PROJE KONUSU 
Proje kapsamında, yapay zekâ tabanlı otomasyon sisteminin temelini teşkil edecek geniş kapsamlı deney çalışması 
yapılmıştır. Bu deneylerde, 0.4 – 3mm çapları arasında 11 farklı çaptaki delikler, EEİ hızlı delik yöntemi kullanılarak 
işlenmiştir. Her bir çaptaki delik delme işlemi, Inconel 718 ve Ti6Al4V alaşım malzemelerinden üretilmiş deneysel 
iş parçaları üzerinde iki farklı tür elektrot (bakır ve pirinç) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Toplamda 1364 adet EEİ 
delik delme işleminde, iş parçası ilerleme hızı (İİH), elektrot aşınma oranı (EAO) ve yüzey pürüzlülüğü (YP) 
ölçümleri yapılmıştır. Ölçümler, hassas cihazlar ve SEM cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu deneyler ile elde 
edilen veriler depolanarak sistematik analizlerden geçirilmiş ve EEİ işlemlerini etkileyen parametrelerin birbirleri 
arasındaki ilişkiler Tepkisel Yüzey Metodolojisi kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Oluşturulan ilişkiler 
neticesinde, en iyileme (optimizasyon) çalışmaları yapılmış ve işlenecek malzeme ve çap için optimum EEİ işlem 
parametreleri oluşturulmuştur. Optimizasyon çalışmalarının amacı, EEİ hızlı delik delme işlemlerinin zaman ve 
maliyet yönünden en güvenilir ve verimli şekilde yerine getirilmesini sağlamaktır. 
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Sistemin yapay zekâ olarak adlandırılmasının nedeni; sistemin, içerisindeki veriler haricinde çalışabilme 
yeteneğinin olmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin, yapay zekâ sistemine, kullanılmayan ve sistemin tanımadığı 
veriler ile işlemler yaptırılmaya çalışıldığında; sistem, öğrenme mekanizmasında tanımlanan kabiliyetini kullanarak 
oluşacak işlem çıktısını verebilmektedir. Bu şekilde, tezgâh operatörü alışık olmadığı EEİ işlem girdi 
parametrelerinin hangi şekilde EEİ çıktıları vereceğini öngörebilecektir. Şekil 3’te sistemin genel yapısı 
verilmektedir. 

 
Şekil 3. Yapay zekâ tabanlı otomasyon sisteminin genel yapısı 

 
Bu sistem, EEİ hızlı delik delme işlemlerinin otomasyonunun sağlanması ve planlanması için geliştirilen akıllı bir 
otomasyon programıdır. Sistem iki ana modülden oluşmaktadır. Birinci modül, optimizasyon işleminin 
gerçekleştiği otomasyon sürecidir. Bu modülde, öncelikle EEİ delik delme işlemi için ihtiyaç duyulan veriler girilir 
(delik çapı, iş parçası malzemesi ve delik yüzeyinin kalitesi). Otomasyon işlemi, EEİ işleminin optimum şartlarda 
gerçekleştirilmesi için en uygun EEİ ayarlarını (akım şiddeti, deşarj süresi, nefes alma süresi ve Kapasitans) 
verecektir. Optimizasyonu esas alan kıstaslar ağırlıklarına göre şu şekilde belirlenmiştir: en hassas yüzey 
pürüzlülüğü, en hızlı iş parçası işleme hızı ve en az elektrot aşınma oranı. Yüzey pürüzlülüğü delik hassasiyetini ve 
ölçülerini en fazla etkileyen parametre olması nedeniyle en önemli kıstas olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, 
istenilen delik çapı için kullanılması gereken elektrot çapı ve malzemesi, toplam EEİ işleme zamanı, kullanılacak 
elektrot uzunluğu ve işlem sonucu oluşabilecek yüzey pürüzlülüğü diğer otomasyon çıktıları olarak verilecektir. 
 
Sistemin ikinci modülü ise yapay zekâ tabanlı çalışacak ve EEİ işlemlerinin planlamasını ve öngörülmesini 
sağlayacaktır. Yapay zekâ araçları olarak ANFIS metodu kullanılmıştır. Bu metot, uyarlanabilir özelliği ile karmaşık 
ve çoklu parametreli problemlerin çözümlenmesinde ve sadeleştirilerek modellenmesinde kullanılmaktadır. 
Öğrenebilme ve ilişkilendirme yeteneği sayesinde, EEİ işlemleri gibi birçok faktörün etki ettiği işlemleri 
basitleştirerek, girdi-çıktı parametreleri arasında bağlar kurabilmektedir. Bu projede, yapay zekâ yönteminin tercih 
edilmesinin başlıca nedeni, EEİ işlemlerinin girdi ve çıktı ilişkilerinin uzman kurallar vasıtasıyla oluşturulmasını 
sağlamak ve öğrenebilme kabiliyetini kullanmaktır. Öncelikle elektrot ve iş parçası malzemesi ile delik çapının 
sisteme tanıtılması gerekmektedir. Bu veriler, sistemin uygun modellemeyi çağırmasını sağlayacaktır. EEİ işlem 
parametreleri (akım şiddeti, deşarj süresi, nefes alma süresi ve Kapasitans değeri) bir sonraki kısımda girilmesi 
gereken verilerdir. Bu veriler tüm EEİ tezgâhlarında ortak kullanılmaktadır. Yapay zekâ sistemi, girilen veriler 
ışığında, belirlenen EEİ işlemi için İİH (gr/dak), EAO (mm/dak) ve YP (Ra, ) değerlerini çıktı olarak verecektir.  

 
Yapay zekâ tabanlı otomasyon sisteminin kullanım kolaylığının sağlanması amacıyla kullanıcı etkileşimli bir 
bilgisayar ara yüzü oluşturulmuş; menüler ve butonlar yardımıyla verilerin girilmesi ve sonuçların aynı menü 
içerisinde gösterilmesi sağlanmıştır. Böylelikle, sistemin verimli şekilde kullanımı amaçlanmıştır. Şekil 4’te sistemin 
genel görüntüsü verilmektedir. 
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Şekil 4. Geliştirilen sistemin genel görüntüsü 

3. SONUÇ 
Bu projede, uzay ve havacılık sektöründe kullanılan EEİ hızlı delik delme işlemleri için geliştirilen bir yapay zekâ 
tabanlı otomasyon sistemi tanıtılmıştır. Bu sistem, EEİ işlemlerinin optimum şartlarda yapılmasını sağlayarak 
zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacaktır. Jet motorlarının vazgeçilmez parçaları olan türbin kanatlarında bulunan 
onbinlerce soğutma deliğinin bu yöntemle işlendiği düşünülürse, optimizasyon çalışmalarının ne kadar önemli 
olduğu ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, tanıtılan sistem yapay zekâ kabiliyeti sayesinde karmaşık EEİ işlemleri 
için, girdi-çıktı ilişkilerini modelleyebilmekte ve EEİ işlemlerinin planlanabilmesi için en uygun şartları 
sağlamaktadır. Bu sistemin kullanılması için geliştirilen, görsel ara yüz sayesinde kullanım kolaylığı sağlanmıştır. 
Dünya üzerindeki uçak ve jet motoru üreticileri arasındaki rekabet, özellikle teknolojik imkânların kullanılarak 
imalat yöntemlerinin kabiliyetlerinin geliştirilmesi üzerine kurulmuştur. Bu sektördeki pazar payının çok yüksek 
olması, kullanılan teknolojinin ve malzemelerin yüksek maliyette olması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi 
yönündeki çalışmaları önemli hale getirmektedir. Bu sebeple, projenin uçak motoru parçaları üretiminde ve 
tamirinde teknolojik kabiliyeti arttıracağı ve rekabet gücüne olumlu katkılar sağlayacağı öngörülmektedir. 
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XIII. RÜZGARDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETMEYE YÖNELİK ÖZEL BİR RÜZGAR TÜRBİNİ MODELİ VE 
SİSTEMİ 
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ÖZET 
Bu çalışmada, yenilenebilinir enerji kaynaklarından olan rüzgar enerjisi ile ilgili bir rüzgar türbin modeli ve 

sistemi tasarlanmıştır. Amaç olarak mevcut rüzgar türbinlerinin aksine verimi daha yüksek ve düşük rüzgar 
hızlarında çalışabilen farklı bir rüzgar türbini üretmektir. Çalışma kapsamında rüzgardan elde edilen enerjiyi 
yükseltmek için genel olarak yapılan rotor süpürme alanı arttırımı yerine, mevcut olan alandan daha yüksek birim 
enerji elde etmek istenmektedir. Bundan dolayı bir rüzgar türbini ve rüzgar hızını arttırarak elde edilecek enerjiyi 
arttıracak teleskobik bir nozıl sistemi tasarlanmıştır. 

 
ABSTRACT 

In this study, a wind turbine and system are designed which related to renewable energy source, wind 
energy. The aim is without the existing wind turbines, producing a different wind turbine has more efficiency and 
can work at low wind speeds. In scope of study, instead of increasing the rotor sweep area to increase the power 
from wind, more unit power production is wanted from the same existing area. Hence a wind turbine and a 
telescopic nozzle system which increases the power with increasing wind speed are designed. 

 
GİRİŞ 

Gün ve gün artan enerji ihtiyacı doğrultusunda, enerji talepleri karşılamak için çeşitli enerji kaynakları 
arayışı hızlanmıştır. Enerji ihtiyacını karşılamak için fosil yakıt türlerinin (kömür, petrol, doğalgaz vb..) aksine 
yenilenebilinir enerji kaynaklarından olan rüzgar enerjisi bir alternatif olarak görünebilinir. Rüzgar enerjisi çevreci, 
alternatif, yarıtım maliyeti hariç elektrik enerjisi üretimi konusunda neredeyse maliyet barındırmayan bir enerjidir. 
Fakat rüzgar türbinlerinin pahalı olması, düşük hızlarda (türbin özelliklerine göre) saniyede 3 metre veya daha 
düşük hızlarda esen rüzgarlarda verimli olmaması/çalışmaması rüzgar enerjisinden elektrik üreten sistemlerin en 
büyük dezavantajlarıdır. Mevcut olan bu sorunların azaltılması veya giderilmesi, çevreci ve bedava enerji kaynağını 
kullanan bu sistem için oldukça önemlidir. Gittikçe yaygınlaşmasına rağmen rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi 
üretimi hala istenilen duruma gelmemektedir. 

Tasarlanan sistemde farklı geometrilerde kanat ve kanatçıklardan oluşan bir rüzgar türbini ve teleskobik 
olarak açılan bir nozıl sistemi tasarlanmıştır. Rüzgar türbini modeli, piyasadaki birkaç yatay eksenli rüzgar türbini 
sistemlerine geometrik olarak benzeyen kısımları olmasına rağmen, özellikleri ve yapısı itibari ile farklı özelliklere 
sahip olmaktadır.    

Nozıl sistemi, konik bir boru tarzı olup rüzgarın giriş ve çıkış alanları doğrultusunda rüzgar hızını arttırmaya 
yöneliktir. Düşük hızlarda ve nozıl geometrisine bağlı olarak havanın sıkıştırılması ihmal edilecek olunursa, kütlenin 
korunumu denkleminden [2]; 

Qgiriş = Qçıkış   (1) 
        Vgiriş*Agiriş = Vçıkış*Açıkış  (2) 
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Burada;  Q, akışkanın debisi;  V, akışkanın hızı; A, nozılın giriş ve çıkış alanlarıdır. Bunun neticesinde ideal 
sıkıştırılamaz akış durumu için giriş alanı çıkış alanından 2 kat büyük olması durumunda, çıkış hızı giriş hızından 2 
kat büyük olacaktır. 
Genel olarak rüzgardan elde edilebilinecek enerji, enerji denkleminden *1+ 

      P=  *Cp*ρ*A*U3   (3) 

Burada, 
P = Güç (watt) 
Cp = Güç sabiti (teorik olarak en yüksek değeri, 0.593 = Betz limit ) 
ρ = Havanın yoğunluğu (normal şartlar altında 1.225 kg/m3) 
A = Rotor süpürme alanı (m2) 
U= Rüzgar hızı (m/s) 

Enerji denkleminde de görüldüğü üzere üretilecek olan güç girek olarak akışkanın yoğunluğuna, rüzgar 
türbini rotor süpürme alanına ve rüzgar hızına bağlıdır. Cp, güç katsayısı rüzgar türbininin geometrik özellikleri ile 
ilişkilidir. Üretilen enerji baskın olarak rotor süpürme alanına ve de özellikle rüzgar hızına bağlıdır. Bu projede 
rotor süpürme alanı arttırımı yerine mevcut süpürme alanında rüzgar türbini geometrisini kullanarak daha verimli 
bir rüzgar türbini modeli üretmektir. Ayrıca nozil sistemi vasıtasıyla, enerji üretiminde baskın olan rüzgar hızını 
arttırmak istenmektedir.  

Bunun dışında aslında birçok parametreler daha vardır. Üretilecek olan rüzgar türbini sisteminin mekanik 
sağlamlılığı da önemli bir parametredir. Sağlamlık üretilecek olan türbin için daha fazla malzeme kullanılarak 
sağlanabilinir fakat bu sefer fazladan ağırlık arttırımının neticesinde üretilecek olan enerjinin bir kısmının kaybına 
sebep olur. O yüzden mümkün olan en optimum tasarım gerekmektedir.  

Genel olarak rüzgar türbini kanatları *1+, düşük ağırlığa ve yüksek dayanıklılığa sahip olabilmeleri için 
komposit malzemelerden yapılır. Komposit malzeme içeriği genel olarak hafiflik ve esneklik gibi özelliklere sahip 
olduğundan dolayı çeşitli oranlarda, genel olarak yarı yarıya cam-polyester, cam-epoksi, tahta-epoksi ve karbon lif-
epoxy gibi malzemelerden yapılır. Lifler kanat geometrisine bağlı olarak çeşitli doğrultuda döşenir. Ayrıca, yüksek 
akma noktasına sahip çelik ya da alüminyum alaşımlardan yapılmış kanat modelleri de mevcuttur. Bu çalışmada 
genel olarak tasarım ve modelleme üzerinde durulmuş, direk olarak malzeme seçimi ile protatip veya gerçek 
model henüz yapılmamıştır. 

 
MODELLEME 

Rüzgar türbini tasarlanmasında ve modellenmesinde genel olarak 2 temel öğe ön planda tutulmuştur. 
Akışa karşı dik doğrultuda olan parçaların, akışa karşı direnç neticesinde çekme kuvveti oluşturmaması için 
mümkün olduğunca parçalar akış doğrultusunda engel olmayacak şekilde tasarlanmıştır.  

Kanatlar ise mümkün olduğunca hava akışının simetrisini bozacak, kanat kaldırma kuvveti yüksek ve kanat 
çekme kuvveti az olacak şekilde tasarlanmaya çalışılmış, belli bir optimum kanat geometrisi ve akışa karşı hücüm 
açısı ile konuşlandırılmıştır. Kanat geometrisinin direk olarak kanat kaldırma ve çekme kuvvetine etkisi vardır.. 

Modellemede rotor süpürme yarıçapı 320 mm olarak modellenmiştir. Rotor süpürme alanı, rotor yarıçapı 
neticesinde 0.3216 m2 dir. Rotor süpürme yarıçapı ve alanının seçiminde herhangi bir kısas olmamakla birlikte 
öncelikle küçük tasarımlı bir rüzgar türbin modeli ve onun özellikleri konusunda fikir sahibi olmak için küçük bir 
değer seçilmiştir. 

Tasarlanan rüzgar türbini, yatay eksenli 12 kanatlı olacak şekilde ve kanatların gövdeye 12 kanatçık ile 
bağlanması olarak tasarlanmıştır. Kanatlar, rotor mili ile aynı eksende yatay olarak, kanatçıklar ise rotora dik 
eksende konumlandırılmıştır. Ayrıca kanatlar ve kanatçıklar rüzgarın yönüne göre farklı hucum açılarında 
konumlandırılmıştır. 

Kanat ve kanatçıklarda, taşıma ve montaj kolaylığını sağlayabilmek için civata bağlantısı kullanılmıştır. 
Rotor mili etrafından geçen rüzgardan daha da verim almak için rotor mili üzerinde bir adet konik sekilde, 

konik yüzeyine paralel 12 kanallı bir disk yerleştirilmiştir. Bu amaçla rüzgar, kanatçıklara çarptırılarak daha yüksek 
bir döndürme kuvveti üretilmek istenmektedir. 

Nozıl sistemi teleskopik şekilde hidrolik veya pinomatik pistonlar vasıtasıyla açılıp kapanabilen 3 parçadan 
oluşmaktadır. Nozıl çıkışı rüzgar türbini hava girişine denk gelecek şekilde hesaplanmıştır. Bu sayede nozıl etkisi 
vasıtasıyla düşük rüzgar hızlarında bile rüzgar türbininin çalışması beklenmektedir. Aşağıdaki şekillerde rüzgar 
türbini ve nozıl sisteminin çeşitli bakış açılarında görünüşleri verilmiştir. Nozıl ve rüzgar türbini modeli; 
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Şekil.1. Rüzgar Türbini Ön Görünüş            Şekil.2. Rüzgar Türbini Yan Görünüş    Şekil.3. Rüzgar Türbini Üst Görünüş 

 
 
 
 

                         
Şekil.4. Rüzgar Türbini İzometrik Görünüş       Şekil.5. Rüzgar Türbini için Rüzgar Hızı Arttırıcı Sistemin (Nozıl 

Sistemi) Görünüşleri (Sol taraftaki 4 şekil, kapalı, iç içe geçmiş hali – Sağ taraftaki 4 şekil, açılmış hali) 
 

ANALİZ 
Modellemede göz önüne alınan temel tasarım kriterlerinden sonra, modelin akış altında akış durumu analizinin 
yapılması gerekmektedir. Yapılacak analizler özellikle tasarlanan rüzgar türbini modeli hakkında çeşitli fikirler 
edinilmesini sağlayabilir. Analiz olarak özellikle bilgisayar teknolojisinin hızla artması ve bilgisayar destekli akış 
analiz metodlarının daha da gelişmesinden dolayı basit bir şekilde bilgisayar destekli nümerik akış analizi 
yapılmıştır. Analiz sadece rüzgar türbini için, sabit duran türbin modeline uygulanmıştır. 
Akışkan olarak hava (yoğunluğu.1.2 kg/m3) alınmış ve normal hava koşulları (1 atm basınç ve 200C sıcaklıkta) 
özellikleri uygulanmıştır. Akış ideal akış olarak kabul edilmiştir.  
Normal şartlarda da beklendiği gibi özellikle akışa dik ve engel olan parçalar civarında akışın hızlandığı görülmüş, 
devamında akış ayrılması ve akışkan basıncının değiştiği gözlemlenmiştir. Düzgün ve rotora dik doğrultuda 3 m/s 
akış hızı altında yapılan analizde, özellikle rotor mili dibinde bulunan diskin yan taraflarında akış ayrılması ve disk 
arkasında bulunan akış doğrultusu yönünde girdap oluşumları gözlemlenmiştir. Rüzgar hızı rotor süpürme hacimi 
içerisinde maksimum olarak 3.70951 m/s değerine ulaşmıştır.  

 
SONUÇ 

Farklı bir rüzgar türbininin tasarlanması ve incelenmesi konusunda bir başlangıç yapılmıştır. Tasarımda keskin 
köşelerin oluşturulmasından kaçınılmış ve analiz neticesinde akış ayrılmasının daha az olduğu görülmüştür. Rotor 
mili dibinde bulunan diskin yan taraflarının keskin köşeli olması ve disk arkasında boşluk olması bu bölgelerde 
akışın düzenini hızla bozduğu görülmüştür.  
Kanatlarda oluşan kaldırma kuvveti için ise akışın, kanat üzerindeki durumu genel olarak incelenmiş ve özellikle 
kaldırma kuvvetinin kanatçıklarda daha çok olduğu gözlemlenmiştir. 
Rüzgar türbininin sabitlenerek yapılan bu tasarım ve analizin aksine dinamik analiz yapılması sistem hakkında daha 
gerçekçi sonuçlar vermesini sağlayacaktır. Modellerin gerçek koşullardaki durumunun incelenmesi için 
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bilgisayarda tasarlanan modelle aynı geometrik özelliklere sahip, ölçekte daha küçük bir prototip üretilmesi ve 
hava kanallarında akışın incelenmesi daha gerçekçi sonuçlar vereceği düşünülmektedir. Ayrıca, devamında 
titreşim analizlerininde yapılması gerekmektedir. 
Kanatlarda belli noktalarda akış karakterinin hızla bozulması ve geometrisinin neticesinde üretiminin zor olacağı 
düşünüldüğünden tasarımının geliştirilmesi gerekmektedir.  
Nozıl sistemi pratikte fikir olarak incelenmiş, düşük rüzgar hızlarında teleskopik olarak hidrolik veya pnomatik 
pistonlar vasıtasıyla açılarak rotora gelen rüzgar hızını arttırması tasarlanmıştır. Yüksek rüzgarlı zamanlarda 
teleskopik sistem kapanarak nozıl etkisi devre dışı bırakılmaya çalışılınmıştır. 
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XIV. GSM BAZ  İSTASYONLARI İÇİN YÜKSEK ENERJİ TASARRUFLU SERBEST SOĞUTMA (FREE COOLİNG  
NTEK) ÜNİTESİ 

Kuruman Endüstriyel Soğutma Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. - Gaziantep 
 
ÖZET : 
Free Cooling ( KFC01 ) cihazı,  yüksek miktarda ithalatı yapılan bir ürüne ithal ikamesi olması amacıyla yeni bir 
sistemle geliştirilen, GSM Baz istasyonları için özel tasarlanmış enerji tasarrufu sağlayan bir soğutma birimidir. 
 
AÇIKLAMA :  
Free Cooling ( KFC01 ), çok özel bir fan, kontrol ünitesi, sensorlar, metal aksam, filtre ve elektronik aksamlardan 
oluşmaktadır. Muhtelif kapasitelerde soğutma işlevini yerine getirirken doğayı kullanmakta, temiz-güvenilir 
ve hızlı soğutma yapmaktadır. 
 
 

 KRTFC 24VEC / 48VEC Free-Cooling Ünitesi (2.5Kw soğutma, ∆T: 5ºC ile) 
 Fan ve Hücresi Galvaniz çelik üzeri elektrostatik fırın boyalı, ısıl ve akustik izoleli panel gövde içinde, dıştan 

rotorlu EC*** motorlu geriye eğik seyrek kanatlı radyal fan 
 150 - 230 l/s (540 - 828 m3/h) hava debisinde, 
 49 dB(A) ses basıncı seviyesi (5 m mesafede) 
 24VDC fan : 101 W güç, 4.6 A, 2300 d/d 
 48VDC fan : 94 W güç, 2.3 A, 2398 d/d 
 40.000 saat servis aralığı 
 F5 sınıfı Ø160-1500mm boyutlarında 
  2 adet torba filtre2 adet Ø160 filtre bağlantı kelepçesi 
 2 adet yedek filtreFiltre monitörü için  
 2 adet plastik tüp bağlantı 
 T08 kontrol paneli8m kablolu iç hava sıc. Sensörü  
 8m kablolu dış hava sıc. sensörü  

 
 
Enerji kesintilerinde, akülerin deşarj zamanlarında yaşanan problemlerde ilk müdahalenin 2-3 saat olduğunu 
varsayıldığında sistemin 24-48 Voltta çalışabilmesi, enerji gitse bile istasyonun soğutma işlemine devam 
etmesini ve on-line kalmasını sağlamaktadır. 
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XV. HAREKETLİ DOLAP VE EVRAK ARŞİV SİSTEMİ 

MEHMET KAR -  ALİ KURT - İSMAİL ALICIOĞLU  
Hacı Sani Konukoğlu E.M.L. 
 
Proje Alanı        : Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı   
Projenin Adı       : Klasiv- Hareketli Dolap Ve Evrak Arşiv Sistemi 
Projenin Konusu : Arşiv Sistemlerinin Geliştirilmesi 
Projenin Amacı             : Arşiv Bilgilerine Daha Çabuk Ve Daha Güvenli Erişim 
Projenin Hedefleri     :Güvenli Ve Kolay Kullanımlı Gelişen  Teknolojiye Uyumlu Arşivleme Sisteminin 
Yaygınlaştırılması 
Sistem Şeması; 

 
 
     Projenin Sonuçları :  Teknolojik Bir Arivleme  Sistemi İle Tüm Büro Ve Resmi     Daireler Daha Düzenli Bir   

Çalışma Ortamına Kavuşur   
   Teknik Özellikler  
       Boyut                                   :    70x70x110  Cm  
       Motor                                  :    12v / 100w  
       Ağırlık                                  :    36 Kg  
       Kapasite                               :    32   Adet Klasör (Opsiyonel) Şifre Değiştirebilme. Dönme Hızını 20 Kademe 

Ayarlayabilme. 
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XVI. AKILLI GÜNEŞ ENERJİLİ SU ISITMA SİSTEMLERİ 

 
Ali KURT - Alpaslan BİLİCİ 
Hacı Sani Konukoğlu E.M.L. 
 

Projenin Amacı; 
Bu proje ile Dünyamızda giderek azalan enerji kaynaklarından dolayı, alternatif enerji kaynakları içersinde gün 
geçtikçe ön plana çıkan güneş enerjisinden maksimum fayda temin etmenin sağlanması amaç edilmektedir. 
 
Açıklama; 
Güneş kollektörlü sıcak su sistemleri, güneş enerjisini toplayan düzlemsel kollektörler, ısınan suyun toplandığı depo 
ve bu iki kısım arasında bağlantıyı sağlayan yalıtımlı borular, pompa ve kontrol edici gibi sistemi tamamlayan 
elemanlardan oluşmaktadır. 
 
Akıllı Güneş Enerjisi Sisteminin Bileşenleri; 
 

 
 
 Güneş Kollektörü: Görevi Güneş ışınlarındaki ısı enerjisini süzmek 
  Soğuk ve sıcak su depoları: Görevleri Güneş enerjisi için gerekli su 

ihtiyacını temin etmek. Sıcak ve soğuk suyun ayrı depolanmasını 
sağlamak 

 Taşıyıcı metal aksam: Görevi oluşan ağırlık yüküne mekanik taşıyıcılık 
sağlamak. 

 Elektronik Devre:  Duyargalardan aldığı ışık şiddetlerini sürekli 
kıyaslayarak tahrik motorunu kumanda etmek. 

 Tahrik Motoru: Elektrik enerjisi ile aldığı güç vasıtası ile paneli ışığın 
yoğun olduğu tarafa çevirmek. 

  Elektronik Duyargalar: Görevleri Işığın yoğunluğunu algılamak 



 
37 MAKİNE İMALATI ARGE PROJE PAZARI - 2010 

 

XVII. KOMPOZİT MALZEMELERLE VAGON  DARALARININ DÜŞÜRÜLMESİ,  MODERNAZİSYONU  VE 
YENİDEN TASARLANMASI 

 
Kadir ÜNAL 
Emekli Vag.Baş.Tek.-Makine Teknikeri 
 
KOMPOZİT MALZEMELER 
 
Kompozit (karma) malzemeler metal, plastik ve seramik gruplarından iki Veya daha fazla malzemenin, uygun olan 
özelliklerini tek malzemede toplanması yada  yeni bir özellik ortaya çıkarmak amacıyla makrodüzeyde 
birleştirilmesi ile oluşturulan malzemelerdir. 
 
KOMPOZİT OLUŞTURMA AMAÇLARI 

 Rijitlik sağlar,  

 Çekme, aşınma, yorulma ve korozyona dayanımı 

 Kırılma tokluğu  

 Sıcaklık özelliklerinin yüksek olması  

 Elektrik iletkenliği  

 Hafiflik-ağırlık  

 Isıl ve akustik iletkenlik  

 Ekonomiklik  

 Estetik görünüm 
 
Kompozitle, plastik ve mühendislik plastiklerinde büyük ölçekli bir sektör yaratılması mümkündür.  Kompozit 
malzemelerin kullanımı ile demir yollarında vagon  daralarının düşürülmesi, mevcut vagonların  modernazisyonu  
ve yeni  vagon  dizaynları uygulamasında nasıl yararlanılacağı incelenmektedir. 
 
Kompozit malzemelerden üretilebilecek bazı vagon parçaları 
şunlardır. 
SABOLAR; Sabolar özel imalat talimatnamelerine göre pik döküm 
veya kompozit malzemeden yapılır. Tekerlek malzemesinden 
daha yumuşak olmalıdır. Kalınlığı genel olarak 60 mm olup 10 mm 
kalıncaya kadar kullanılır. 
Aynı papuça birden fazla sabo bağlamakta mümkündür. Sabo 
sertliği 180 Birinel sertliğidir. Son zamanlarda kompozit 
malzemeden yapılan sabolar dayanıklığı, hafifliği ve değişimindeki 
kolaylığı nedeniyle tercih edilmektedir. Sabolar aşınmaya, sürtünmeye, ısınmaya, baskıya, ezilmeye maruz kalan 
ve en çok değiştirilen vagon parçasıdır. Döküm saboların ortalama ağırlığı 11-12 kilogramdır. Kompoazit saboların 
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ağırlığı ortalama 2-2,5 kilogramdır. Döküm Saboların Ortalama Ömrü 3-6 Ay Arasındadır, Kompozit Saboların İse 
12-18 Ay Arasındadır. 
 
Sabo kompozit malzemeler gibi kompozit malzemeden imal edilebilecek diğer vagon parçaları da şunlardır;  
Sabolar 
Sabo Tutucular, 
Çiftli sabo tutucuları, 
Vagon uzun yan dikmeleri, 
İstinat Dikmeleri, 
Yan vagon kapakları, 
Braga (Dingil Çatal Köprüsü) 
Trangala Askısı 
Alt-üst oturma parçası 
Boji alt çanağı 
Elastomerli Tampon Ve Cer Tertibatları 
 
Yapılan çalışmalar sonucunda yakın gelecekte vagon şaseleri dahi kompozit malzemeden imal edilebilecektir. 
Vagonların kondevit boruları da kompozit malzemeden imal edilebilir. 
Projenin Pazarı Bütün Dünyadır.  
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XVIII. HAVA-JETİ İLE TEKSTÜRE YAPAN BÜKÜM TEKNOLOJİSİ (AJT2) 
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ÖZET 

Bu çalışma, olan hava jeti ile tekstüre ve büküm işleminin birleştirilmesi sonucu geliştirilen bu teknoloji (AJT2) 
teknik tekstiller alanındaki potansiyeli gelişitirmeyi amaçlamaktadır. Bununla beraber POY ipliklerin de 
kullanılabilmesi için bir çift ısıtmalı kasnak kullanılarak çekim işlemi de sisteme ilave edilmiştir. Bu yeni teknolojinin 
prensipleri ve geliştirilen prototip makina bu çalışmada izah edilmektedir. Hava jeti ile tekstüre işlemi, metalik, 
karbon ve cam gibi termoplastik olmayan iplikleri tekstüre etmenin tek yolu olduğundan bu yeni teknoloji bu 
iplikleri birleştirip teknik tekstil alanında kullanılabilecek kompozit iplikler elde etme yeteneğine sahiptir. Bu proje 
TÜBİTAK desteği ile geliştirilmiştir (Proje no:105M134) ve patent başvurusunda bulunulmuştur (TPE Belge No : 
69065, Kayıt No: 20072344).  
 
Keywords: Hava Jeti ile Tekstüre, Direct Twist, Birleştirilmiş İplikler, Hibrit İplikler, Komposit İplikler.  

ABSTRACT  
 

This paper reports the development of a novel and innovative air-jet texturing + twisting (AJT2) technology and 
elaborates on the potentials of this new technology in the field of technical textiles. The novel technology on-line 
combines the air-jet texturing operation with the twisting operation. Additionally there is a hot drawing unit for 
orientation of POY (Partially Oriented Yarn) supply. The principles of this new technology and the prototype 
machine designed and manufactured to realize this technology are explained in this paper. Since the air-jet 
texturing is the only process to texturise the non thermoplastic, especially glass, carbon and metallic fibers, this 
new technology has the unique features of combining these fibers to create composite fibers for technical 
applications. This technology has been developed by the support of TUBİTAK Research Grant No: 105M134 and 
has been filed as Patent Application (TPE Document Code: 69065, Registration No: 20072344).  
 
Keywords: Air-jet texturing, direct twisting, combined yarns, hybrid yarns, composite yarns. 
 
Hava-jeti ile Tekstüre Yapan Büküm Makinası  
Proje kapsamında geliştirilen makinada esas olarak Hava-jeti ile Tekstüre ve Büküm işlemlerini birleştirilmesi 
amaçlanmasına rağmen kısmi çekim işlemi yapılmış sentetik flament iplikleri (POY) de kullanabilmek amacıyla ek 
olarak çekim ünitesi de ilave edilmiştir. *1,2+ 

Hava-jeti ile tekstüre işlemi sentetik filament ipliklerden, pamuk ve yün gibi karışık ve hacimli iplik elde 
edilmesini sağlar. Bu işlemde, çok sayıda filamentten oluşan iplik, besleme silindirleri vasıtasıyla hava-jeti içindeki 
dar bir kanaldan geçer. Bu dar kanalda iplik, basınçlı hava ile temas ederek filamentlerin birbirine karışması 
sonucunda karışık, dolanmış ve hacimli  hale gelir. İplik jetten çıktıktan sonra, besleme silindirlerinden daha yavaş 
bir hızda dönmekte (aşırı besleme) olan sevk silindirleri tarafından büküm kafasına sevk edilir. Besleme silindirinin 

mailto:oznergiz@itu.edu.tr
mailto:ademir@itu.edu.tr
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hızının değiştirilmesi ve dolayısıyla aşırı besleme miktarının değiştirilmesi sonucunda, tekstüre olmuş ipliğin 
özellikleri değiştirilebilir. Tekstüre işlemi ile ipliğe daha yumuşak, hacimli, sıcaklık hissi veren ve termoplastik, 
organik ve metalik malzemeden üretilmiş çok filamentli iplik türlerinden daha doğal görünen bir yapı 
kazandırılmak amaçlanır. 

İplik büküm işlemi çok eskiden beri bilinen bir tekstil işlemidir. Birçok büküm tekniği bulunmasına rağmen, 
genellikle “ring büküm” ve “two-for-one büküm” teknikleri endüstriyel olarak kullanılmaktadır. Bir Türk patenti 
olan DirecTwist® tekniği ise two-for-one büküm tekniğinin değiştirilip geliştirilmiş bir halidir. “DirecTwist® büküm” 
işleminde, sarım ünitesi yani büküm yapılmış iplik bobini ipliğin dönmesi ile oluşan balon içinde sarılmaktadır. Bu 
yöntemle değişik kalınlıkta çeşitli iplik türlerinin tek aşamada bükümü mümkün olmaktadır. Geliştirilen prototip 
makinada, gerek kullanılabilecek iplik çeşitliliği, gerekse işlem hızının nispeten yüksek olmasından dolayı 
DirecTwist® yöntemi tercih edilmiştir.  

Geliştirdiğimiz makina çekim, tekstüre ve büküm işlemlerini bir arada bulundurmaktadır (Şekil 1). Cağlıktan 
besleme boruları ile alınan iplikler, her bir birimi kontrol edilen çekim, tekstüre ve büküm  işlemlerinden geçer ve 
büküm kısmında bulunan silindirik yada konin masura üzerine baraban vasıtasıyla gezdirilerek bobin haline sarılır. 

 
Şekil 1  Hava-jeti ile tekstüre yapan büküm makinası 
(a) Ana makina (b) Pano ve Operatör arayüzü (c) Cağlık 

 
 

1. Tekstüre Kısmı 
Tekstüre kısmında besleme silindirleri vasıtasıyla çekim kısmından gelen iplikler, hava-jetleri (Şekil 2) için özel 
tasarlanmış muhafazalı kutuya girdikten sonra önce ıslatıcılardan geçer. Bu sayede filamentler arası sürtünmenin 
azaltılması ve tekstüre kalitesinin arttırılması sağlanır. Hava jetinden çıktıktan sonra ise besleme silindirinden daha 
yavaş bir hızda dönmekte olan sevk silindirleri tarafından büküm kafasına iletilir. Sevk silindiri ve besleme silindiri 
arasındaki hız farkı, ipliğin jetin içerisinde birikmesini ve dolayısıyla filamentlerin daha çok karışmasını sağlar. Bu 
hız farkına “aşırı besleme” adı verilir. Aşırı besleme miktarı arttırılıp, azaltılarak tekstüre edilen ipliğin alması 
istenen form kontrol edilir. 

 
Şekil 2 Hava-jeti ile Tekstüre İşleminin Prensibi 

 
2. Büküm Kısmı 
Bu bölümde hava-jeti ile tekstüre işleminde birbirine karışan ve dolaşan filamentlere ilave olarak DirecTwist®  
prensibi ile bükülerek  kalıcı katkıda bulunulmuş olunur. Bu sayede filamentler her türlü kuvvet etkisi altında asla 
ayrışarak yeniden paralel hale gelmeyecektir. Bükülmüş iplikler sarım mekanizması (baraban) ile iplik balonu 
içinde bobin haline sarılır (Şekil 3). 

Alım 

silindirleri 

Basınçlı Hava 

Tekstüre 

olmuş 

iplik 

Besleme 

ipliği 
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Şekil 3 Büküm Kısmı 
 
 
3. Çekim Kısmı 
Makinanın çekim kısmında iki adet seramik kaplı silindir - kauçuk baskı silindiri çifti, iki adet ısıtmalı silindir-parmak 
galet çifti bulunmaktadır (Şekil 4). İplik nakil borularıyla cağlıktan gelen iplikler ısıtmalı silindire sarılarak ipliği 
oluşturan polimerin camsı geçiş sıcaklığına (Tg) kadar ısıtılır. Isıtmalı silindir ile parmak galet arasında üç tur sarılan 
iplik bu sayede silindir ile daha büyük alanda temas eder. Ardından iplik seramik kaplı silindir-kauçuk kaplı silindir 
çifti ile jet içine sevk edilir. Seramik kaplı silindirin devir sayısı, ısıtmalı silindirin devir sayısından fazladır. Devir 
sayıları oranı değiştirilerek farklı çekim oranlarında iplik termoplastik bölgede kalıcı şekil değişimine uğrar  
 

 
Şekil 4 Çekim kısmı 
 
4. Pano 
Pano, servo motor sürücüleri, PLC kontrol ünitesi ve modüllerini, sigortalar ve röleleri içerisinde bulunduran 
ünitedir. Makinanın tüm operatör işlemleri, pano üzerinde bulunan LCD monitör yardımıyla yapılmaktadır.   

Sistemde bir adet S7-300 CPU 314 kullanılmıştır. Bu sisteme paralel olarak bilgisayara yüklü olan STEP 7 yazılımı 
ile PLC programı düzenlenmiştir.   

 
Yapılan İplik Denemeleri 
İplik örnekleri sadece anlatım içindir ve yeni geliştirilen teknoloji bu örneklerle sınırlı değildir. 
 Deneylerde 3 çeşit iplik kullanıldı :  

 Sarı 334 dtex FDY (İplik 1),  

 Kırmızı 167 dtex FDY (İplik 2),  

 Gri 167 dtex FDY (İplik 3).  
İşlem karakteristikleri Tablo 1’de verilmektedir. Üretilen ipliklerin resimleri de Şekil 4’te görülebilir.  

Tablo 1 İplik Üretim Parametreleri 
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Deneylerde aşağıdaki iplikler imal edildi :  

 Deney 1, 2, 3’te İplik 1 tekstüre edildi ve büküldü  

 Deney 4'te İplik 1 ve 2 beraber büküldü  

 Deney 5,6,7 ve 8’de İplik 2 ve 3 birlikte tekstüre edildi ve İplik 1 ile büküldü.  

 Deney 9 ve 10’da İplik 1,2 ve 3 birlikte tekstüre edildi ve büküldü. 

 Deney 11’de İplik 1,2 ve 3 birlikte tekstüre edildi ve Ne 40 taranmış pamuk ipliği ile büküldü.  
 
Sonuçlar 
Hava jeti ile tekstüre işlemi, termoplastik ve organik liflerin şekillendirilmesinde önemli bir rol oynamasına 
rağmen, büyük miktarda hava sarfiyatı gerektirdiğinden kullanımı sınırlıdır. Fakat bu işlem büküm işlemi ile 
birleştirildiğinde iplik dayanımı, iplik çeşitliliği dolayısıyla kullanım potansiyeli artar.  
Bu çalışma, filament ve kesikli eğirilmiş ipliklerde hava jeti ile tekstüre ve büküm işlemlerinin aynı anda 
gerçekleştirilmesini mümkün kılmaktadır. Çalışmada, iki işlemin aynı anda gerçekleştirilmesiyle zamandan tasarruf 
sağlanmakla beraber, filament ve kesikli eğirilmiş ipliklerden sınırsız çeşitte fantezi iplik geliştirme imkânı 
tanınmaktadır.  
Bu çalışma, aynı zamanda metalik, karbon, seramik, cam tek veya çoklu filament yapıda termoplastik olmayan 
ipliklerin elektriksel iletkenlik veya ısı dağıtımı gibi akıllı tekstil uygulamalarında kullanılmasına imkân 
tanımaktadır. 
 

  
Şekil 4 Üretilen İplikler 
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XIX. SEKANSÖR - ASANSÖR/MAKİNA SİSTEMLERİNİN SESLE KONTROLÜ 

 
Mehmet ÖZEN 
M. Akif Ersoy E.M.L. 
 

Asansör sistemleri;  elektrik,  elektronik,  mekanik,  inşaat tekniği,  proje gibi unsurların tamamının bir 
arada düşünülmesini gerektiren komple sistemlerdir. İyi bir asansör; yüksek kapasiteli,  rahat, kullanışlı ve 
ekonomik işletim sağlamalıdır. İvmelenme ve frenleme rahatsız etmeyecek düzeyde ve kesin durmayı sağlayacak 
şekilde olmalıdır. Ayrıca elektrik tahrik sistemi, az masraflı ve verimli olmalıdır. Bakım masrafları da düşük düzeyde 
olmalıdır. Asansör sistemlerinde iki türlü tahrik sistemi mevcuttur. Bunlar: Elektrikli tahrik ve hidrolik tahriktir. 
 

 
Resim 1 : Elektrik tahrikli asansör 

 
Asansör sistemleri iletişiminde ve kontrolünde tuşlama, klavye ve buton gibi elektriksel yöntemler 

kullanılmaktadır. Bunun yerine değişik kontrol teknikleri kullanarak asansör sistemlerin kontrolü sağlanabilir. En 
doğal arayüz olan insan sesini kullanarak asansör sistemlerin kontrolü sağlanabilir. 
 

Engelli bireyler, başta asansör sistemlerini ve diğer tüm elektrikli cihazları kullanımında tuşlama, anahtar 
ve buton kontrolleri bakımından erişim ve düzgün kullanamama konusunda diğer bireylere bağımlıdırlar. Bunu 
ortadan kaldırarak, asansör sistemlerini ve diğer tüm elektrikli cihazları rahat bir biçimde kullanmalarını 
sağlamalıyız. 
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Resim 2 : Sekansör Sisteminin Blok Şeması 

Blok şemasında görüldüğü gibi insan sesini analiz ederek konuşmamıza göre komutları algılayan ve o 
komutlara göre bilgisayarda işlem yapan bilgisayar programı kullanılmaktadır. Mikrofondan gelen sesleri 
yorumlayan program Windows’taki uygulamaları (Hesap Makinesi, İnternet Explorer, Media Player gibi) 
çalıştırmaktadır. Ayrıca Sekansör 1.0 adlı arayüz programı da bilgisayar ile asansör sistemini kontrol eden 
mikroişlemcili kontrol sistemi arasında iletişim sağlar. Bu arayüz programı ve ses analiz programları ile 
asansör/makine sistemleri/elektrikle çalışan tüm cihazlar kontrol edilebilir. Böylelikle “Zemin Kat”, “Birinci Kat”, 
“İkinci Kat”, “Üçüncü Kat” gibi emir kelimelerimiz mikrofon yardımıyla elektriki sinyallere, programlarımız ve 
mikroişlemcilerimiz yardımıyla da butonların yerine emirlere dönüşür. 

 

 
Resim 3 : Sekansör 1.0 Arayüz Programı 
 

Ayrıca sistemimiz çoklu dil desteğine de sahiptir.  
 
SEKANSÖR SESLE KONTROL KOMUTLARI (Komut Okunuşları) 
 

EYLEM ZEMİN KAT 1.KAT 2.KAT 3.KAT 

TÜRKÇE zeminkat birincikat ikincikat üçüncükat 

İNGİLİZCE grandfulur förstfulur sekıntfulur tördfulur 

FRANSIZCA  löredöşose löpirömiyer  lösögond löturoziyem 

ALMANCA ertgeşos ersteetajı sıvayte dirıttıetaj 

ARAPÇA esvelusafilin vehatkat sınteynkat selesekat 

 
Böylelikle Sekansör sadece Türkçe değil tüm dillerde komutları algılayabilmektedir. Bu da kullanılırlığı 
arttırmaktadır. Biliyoruz ki Dünya da ve Türkiye de birçok bedensel engelli kişiler hala diğer bireylere bağımlı 
yaşamaktadırlar. Hayatı daha da kolaylaştıran bu proje hayattaki “engel”leri de kaldırmayı hedeflemektedir. 
SEKANSÖR ile asansör/makine sistemleri/elektrikle çalışan tüm cihazlar kontrol ederek hayatı kolaylaştırır ve 
üretim sektöründe geliştirilerek yeni istihdam alanları oluşturabilir. 
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XX. DÜŞÜK KARBONLU VE DÜŞÜK ALAŞIMLI ÇELİKLERE BOR İLAVESİNİN MİKROYAPI VE MEKANİK 
ÖZELLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

 
 
*Dr. Cemal ÇARBOĞA, ** Prof. Dr. Burhanettin İNEM 
*Mesleki Eğitim Merkezi, Yeni Sanayi Sitesi, Şereflikoçhisar/ANKARA 06950 
** Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi, Beşevler /ANKARA 

 
ÖZET 

 
Bor doğada tüm canlıların yaşamlarını sürdürmesi için önemli elementlerden birisidir. Bor ve bileşikleri birçok 
endüstriyel alanda kullanıldığı gibi metalürji ve malzeme alanında kullanılması sonucu stratejik bir maden 
olmuştur.  Teknolojide ileri ülkelerin, çoğunda bor cevherinin hiç bulunmamasına rağmen, bor minerallerinden 
çeşitli bor bileşikleri elde etmek, bunları çeşitli endüstri alanlarında eşdeğer kimyasallardan daha etkin ve yaygın 
bir şekilde kullanmak üzere, yoğun bir çalışma yapmakta olması, bizleri böyle bir çalışmaya gerek duyurmuştur.  

 

İnşaat ve doğal gaz boru hatlarında kullanılan yapı çeliklerine ve düşük alaşımlı 
çeliklere değişik oranlarda bor ilave edilerek mikro alaşımlama yapılmaktadır. Ç1020 
çeliğe 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ve 50 ppm bor ilave edilerek optimum bor 
oranının belirlenmesi ve yaygın olarak kullanılan düşük karbonlu ve düşük alaşımlı 
çeliklerin mikroyapı ve mekanik özelliklerinin geliştirilmesi ile adi çelikten kaliteli çelik 
elde edilmesi, pahalı yöntem olan niyobyum ve vanadyum ilavesi ile yapılan mikro 
alaşımlama yerine, daha ucuz olan ve dünya rezervinin % 72’sinin ülkemizde olduğu 
bor ilave edilerek mikro alaşımlama yaparak ülke ve dünya çelik üretimine katkı 
sağlanacağı düşünülmüştür.  

 

Bu çalışmada, 1635 ºC’de ergitilen Ç1020 malzemesine değişik oranlarda bor ilave 
edilerek seramik kalıplara iki adet döküm gerçekleştirilmiştir. I. döküm işleminde 
borsuz, 7, 15, 26, 29 ve 42 ppm bor elde edilmiştir. II. döküm işleminde ise 10, 17, 19, 
23, 32, 42, 49 ve 63 ppm bor elde edilmiştir. Değişik oranlarda elde edilen borlu 
30x30 mm kalınlığında kare malzemeler 2 pasoda haddelenerek % 70 – 80 
deformasyon sağlanmıştır. 2. paso çıkış sıcaklığının östenit bölgesinde olmasına 
dikkat edilmiştir. Değişik oranlarda bor içeren Ç1020 çeliğin mikroyapıları Optik, SEM 
ve EPMA çalışmalarıyla incelenmiş; tane içerisinde ve sınırında 0,1 ila 2 µm 
boyutlarında BN’ler ve 1 ila 5 µm boyutlarında TiN’ler olduğu görülmüştür.  

 

Değişik oranlarda bor içeren Ç1020 çeliğine yapılan sertlik testlerinde 15 ppm bor içeren Ç1020 çeliğinde 20 HV5 
değerinde bir artış gözlenmiştir. Çentikli darbe deneyinde 10 ppm bor içeren Ç1020 çeliğinde 2 joule bir artış 
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gözlenmiş fakat bor oranının artmasıyla düşüş eğilimi göstermiştir. Sertlik ve darbe testleri sonucunda optimum 
bor oranının 10 ila 15 ppm olduğu sonucuna varılmıştır. Çekme testleri sonuçlarına göre ise, akma dayanımında 26 
ppm bor içeren Ç1020 çeliğinde 17 MPa artış, çekme dayanımında ise 20 MPa artış olduğu gözlemiştir. Bor çelik 
içerisinde katı eriyik oluşturarak dayanım artırmıştır. Fakat vakumsuz indüksiyon ocağında döküm işleminin 
gerçekleştirilmesi işlemlerin kontrolünü zorlaştırmış ve bor nitrür oluşması engellenememiştir. Akma ve çekme 
dayanımı artarken süneklikte herhangi bir azalma görülmemiştir.  

        

 

SONUÇ ÖNERİSİ  

Elde edilen sonuçları değerlendirdiğimizde, iyileştirmek için daha fazla döküm yapılması ve sürecin daha iyi kontrol 

edilmesi gerekir. Daha fazla döküm ve sürecin iyi kontrolünün katı eriyik miktarını ve oluşan Bor Nitrür ile 

Titanyum Nitrürün boyutunu ve miktarını kontrol ederek (nano boyutunda ve homojen bir dağılım elde ederek) 

düşük alaşımlı ve düşük karbonlu çeliklerin mekanik özelliklerini geliştirerek adi çeliği kaliteli çelik sınıfına 

sokulabileceği düşünülmektedir. 
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XXI. GAZİANTEP TEKNOLOJİ  GELİŞTİRME BÖLGESİNDE MAKİNE İMALAT SEKTÖRÜNE SAĞLANAN 
AVANTAJLAR 

 
GAZİANTEP TEKNOPARK 
DENİZ KURAN GÜN 
www.gantepteknopark.com 
teknopark@gantep.edu.tr 
Tel: +90 342 361 01 18 
Fax: +90 342 361 01 19 
 
Teknopark fikri ilk olarak 1950 yılında Stanford Üniversitesi’nin öncülüğünde yaptıkları araştırmaları ticarileştirmek 
isteyen bir grup araştırmacının çabalarıyla Amerika’da ortaya çıkmıştır. Günümüz adıyla “Silikon Vadisi” olarak 
bilinen bu teknopark, dünyanın en çok tanınan teknoparkıdır. Bugün Google, Intel, Adobe Systems, Yahoo, 
VeriSign gibi yüzlerce küresel firma bu teknoparkta yer almaktadır. 
 Silikon Vadisi’nin önderliğini üstlendiği teknoparklar bugün tüm dünyada inovatif düşüncenin pratik hayata 
aktarıldığı devasa merkezler haline gelmişlerdir. Bugün dünyada yaklaşık olarak 2000 teknopark aktif olarak 
çalışmaktadır.  
Türkiye’de ilk Teknoloji Geliştirme Bölgesi çalışması (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) ODTÜ tarafından 1991 yılında 
başlatılmıştır.  
 
Türkiye’deki bütün teknopark çalışmaları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın kontrolü ve yetkisi altında 
yürütülmektedir. Bugün Türkiye’de kurulumu tamamlanmış Teknoloji Geliştirme Bölgesi sayısı 29’dur. 
Teknoparklar, kuruldukları bölgedeki  kurumların ve işletmelerin teknoloji alanındaki rekabet edebilirliğini ve 
yenilikçi niteliğini geliştirmek amacıyla; bilgi ve teknolojinin üniversiteler, araştırma merkezleri, şirketler ve 
pazarlar arasında dolaşmasını teşvik eden ve kolaylaştıran, inovasyona  dayalı şirketlerin kurulmasını ve gelişimini 
destekleyen, paydaşlarına Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarında kullanılacak nitelikli ofis alanları ve destek 
hizmetler sunan, profesyonel anlayışla yönetilen organizasyonlardır. 
TEKNOPARKTA KİMLER YER ALABİLİR? 
 
Teknoparklarda Ar-Ge faaliyeti yürüten kuruluşlar; sanayi ve hizmet sektöründa faaliyet gösteren kuruşlarının 
ARGE birimleri olabileceği gibi bu kuruluşların kurduğu müstakil Ar-Ge şirketleri, bilgi tabanlı şirketler, öğretim 
üyelerinin kurduğu Ar-Ge şirketleri, genç girişimciler tarafından kurulmuş bilgiye dayalı çalışmaya odaklanmış Ar-
Ge şirketleri de olabilir. 
Gaziantep Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Gaziantep Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Ankara Cyberpark  İşbirliği 
ile 12 Ocak 2007 ‘de kurulmuş bir bilim ve teknoloji parkıdır. 
  
 Bölgenin yönetim işlerini yürütmek üzere, Gaziantep Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. 
(Gaziantep Teknopark), bölge kuruluş kararının Resmi Gazetede yayınlanmasını takiben 12 Ocak 2007 tarihinde 
Türkiye Ticaret Sicili  Gazetesinde yayınlanarak faaliyete başlamıştır. 2008 yılı Ekim ayında tamamlanarak 4691 
sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre hizmete geçmiştir. 

http://www.gantepteknopark.com/
http://www.gantepteknopark.com/
http://www.gantepteknopark.com/
mailto:teknopark@gantep.edu.tr
mailto:teknopark@gantep.edu.tr
mailto:teknopark@gantep.edu.tr
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NEREDEYİZ? 
Teknopark, Gaziantep Üniversitesi kampus alanı içinde, 163 dönüm arazide kurulmuştur.  
A Blok :3.000 m2 
B Blok :1.250 m2 
C Blok :2.250 m2 (Eylül 2010) 
 
Mart 2010 itibariyle Teknopark’ın kiralanma oranı %60 tır. 

  
 
Gaziantep Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. Ortakları: 
-Gaziantep Üniversitesi 
-GÜVAK (Gaziantep Üniversitesi Vakfı) 
-Gaziantep Sanayi Odası  
-Gaziantep Ticaret Odası 
-Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
 
TEKNOPARKLARIN HEDEFLERİ  
Teknoparkların dünya standartlarına göre hedefleri şunlardır: 
• Üniversitelerin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini destekleyerek, üniversitelerin vereceği hizmetleri 
zenginleştirip etkinleştirmek 
• Sanayinin rekabet gücünü artırmak 
• Teknolojiye dayalı bölgesel ve ekonomik gelişmeyi 
hızlandırmak 
Teknoparkların kuruluş sebebi; 
-Teknoloji bağlantılı sanayi kollarının bulundukları yerleri güçlendirmek, 
-Yeni bölgelerde sanayinin gelişimini desteklemek 
-Yenilikçi çalışmalar gerçekleştirmek 
-Eğitim ve daha etkin çalışma koşulları ile verimliliği arttırılmak ve uluslararası alanda rekabet gücünün yükseltmek 
 
• Teknoparklar, bilimsel ve teknolojik çalışmaları, geliştirme ve prototip aşamalarından geçirip ticari uygulamaya 
konulmalarına ortam yaratmaktadırlar. 
 
TEKNOPARK’IN AVANTAJLARI 

 Bölgede yer alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin,yazılım ve Ar-Ge’ ye dayalı üretim 
faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, 31.12.2013 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır. 
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 Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleriyle ilgili ücretleri 
 31.12.2013 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. 

 Bölgede faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir ve kurumlar vergisinden muaf oldukları süre 
içinde, bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil 
ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı seklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden muaftır. 

 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2’nci maddesi uyarınca ücretleri Gelir 
Vergisinden istisna edilen personelin ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı 
(her bir calısan icin 5 yıl sure ile) Maliye Bakanlığı bütcesinden karşılanmaktadır. 

 
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN AVANTAJLAR 
 
Öğretim elemanları, üniversite yönetim kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını  ticarileştirmek 
amacı ile teknoloji geliştirme bölgelerinde; 
-Şirket kurabilir, 
-Kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya 
-Bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler 
-Öğretim üyelerinin bölgedeki kazançları döner sermaye dışındadır. 

 
TEKNOPARK’TA YER ALMAK İÇİN NE YAPMALIYIM? 
 
-Başvuru formunun doldurulması 
-İhtiyacınıza uygun büyüklükte bir ofis belirlenmesi 
-Şirket kuruluş işlemlerinin başlatılması 
- Vergi  muafiyetinden  yararlanabilmek için proje sunumu yapılması gerekmektedir. 

 
Kiracı firmaların sektörel dağılımı: 
Yazılım-Bilişim:8 
Tasarım: 3 
Bioteknoloji: 2 
Gıda Teknolojileri:1 
Makine:2 

 
TEKNOPARK’TA SUNULAN HİZMETLER 
  -Nitelikli ofis,  depo, arsa imkanları  
-Gaziantep Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri arasında iletişimin kolaylaştırılması ve iş birliklerinin teşvik 
edilmesi amacıyla oluşturulan “iletişim ve sinerji platformu” 
  -Gaziantep Teknopark bünyesine dahil edilen şirketler aracılığıyla verilen danışmanlık ve destek hizmetleri   
-Ulusal ve uluslararası fonlara hibe kaynaklara erişim konusunda danışmanlık  
-Her türlü proje, hibe, fon hizmetlerine erişim ve başvuru işlemlerinde, Üniversite’nin ve Teknopark’ın 
tecrübesinden ve bilgisinden yararlanabilme ve gerektiğinde uzman desteğinin sağlanmasını koordine etme 
-Gaziantep Üniversitesi laboratuarlarında araştırma geliştirme faaliyetlerini sürdürebilme imkanı 
-Nitelikli  altyapı hizmetleri 
-Temizlik hizmetleri 
-Güvenlik ve itfaiye hizmetleri 
-Bakım, onarım, yeşil alan düzenlenmesi 
 

XXII.  ENDÜSTRİYEL MUTFAK MAKİNELERİ   

Faruk  ŞAHVELİ 
Şahveli Mak Plast.Tex.San Tic.Ltd.Şti 
 
Turbo döner robotu makinesinin otomasyonu ve geliştirilmesi 
 


