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1. Giriş 

Sac metal şekillendirme prosesi otomotiv endüstrisinde sıklıkla tercih edilen 

önemli bir proses olarak bilinmektedir. Otomotiv imalatında sac metal, otomobi-

lin birçok farklı bölgelerinde yaygın olarak tercih edilmektedir. Bu doğrultuda 

sac metalde ağırlık azaltımı ile verimliliğin arttırılması, maliyetin azaltılması ve 

kaynak tasarrufu gibi avantajlar elde edilmesi amacıyla çalışmalar yürütülmekte-

dir. İnce levhaların kullanımı düşük rijitlik ve mukavemet gibi problemlere neden 

olmaktadır. Ek olarak sac kalınlığının azalması ile şekillendirilebilirlik özelliği 

de azalmaktadır [1,2]. Bunun yanı sıra otomotiv sektöründe dikkat edilmesi ge-

rekilen bid diğer önemli konu da otomobil bileşenlerinin ısınmasıdır. Isınmanın 

meydana gelmesi engellenemez bir durumdur. Bu nedenle, ısı kalkanı olarak ad-

landırılan elemanalar kullanılmaktadır. Meydana gelen ısının aracın iç kısımla-
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rına dağılmasını engelleyen ısı kalkanları, sıcaktan olumsuz etkilenecek parçala-

rın hasar görmesini önlemek amacıyla kullanılmaktadır. Bir ısı kalkanı, düşük 

termal iletkenlik, yüksek emisyon gücü, iyi termal kararlılık, dayanıklılık ve ko-

rozyon direnci gibi özelliklere sahip olmalıdır [1].  

Otomotiv sektöründe içten yanmalı motorların neden olduğu yüksek miktar-

lardaki ısı nedeniyle, motorların çoğunda bileşenleri ve üst yapıyı ısı hasarından 

korumak amacıyla ısı kalkanı kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, etkili ısı kalkan-

ları kaput altı sıcaklıkların düşürülmesine fayda sağlamaktadır. Böylece giriş sı-

caklığının da düşmesine ve performans avantajı elde etmeye olanak sağlamakta-

dır. Ek olarak, ısı kalkanları motor montaj havalandırma deliklerinin soğutulması 

amacıyla da kullanılmaktadır. Oluşan fazla ısınmadan kaynaklı olarak meydana 

gelebilecek kırılma ve aşınma gibi deformasyonların önlenmesi amacıyla tercih 

edilen bu saclar alüminyum alaşımlarından üretilebilmektedir. Bunun yanı sıra, 

çelik, paslanmaz çelik, kompozit gibi malzemelerin ısı kalkanı için kullanımı da 

araştırılmaktadır [3-5]. 

Isı kalkanları için ağırlığın hafifletilmesi amacıyla ince levhalar kullanılmak-

tadır. İnce metal levhalar oluşturulurken kalınlık azalmasının bir sonucu olarak 

rijitlik ve şekillendirilebilirliğin azalması gibi problemler meydana gelebilmek-

tedir. Bu doğrultuda, ısı kalkanlarının şekillendirilmesi sırasında meydana gele-

bilecek problemlerin azaltılması için gofrajlama işlemi uygulanmaktadır. Ka-

bartma olarak da bilinen gofrajlama işleminde, sac metal zımba ile şişirilmekte-

dir. Ardından, kabartmalı hale getirilen sac merdaneler arasında sıkıştırılmakta-

dır. Bu işlemler sonucunda, kesit modülünü artıran metal şeklinin pürüzlülüğü ve 

saca kısmen verilen iş sertleştirme etkisi sayesinde rijitlik ve mukavemet artmak-

tadır. Isı kalkanı üretimi sacın kabartılması ve ardından otomobilde ısıdan korun-

ması istenilen bileşene benzer bir form aldırılmasıyla gerçekleştirilmektedir 

[1,6,7].  

Isı kalkanı parçasının üretilebilirliğinde, bu parçayı oluşturmak için kullanıla-

cak kalıbın büyük önemi bulunmaktadır. İstenilen formda parçanın meydana ge-

tirilmesi amacıyla kalıp bileşenlerinin tasarlanması ve mühendislik hesaplamala-

rının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Çalışma kapsamında paslanmaz gofrajlı 

sac ısı kalkanı kalıp tasarımı ve üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen kalıp ile şe-

killendirilen sac üzerinde ve kalıp malzemesi üzerinde incelemeler yapılmıştır. 
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2. Deneysel Çalışmalar 

Çalışma kapsamında kalıp tasarımı ve üretimi için prosesler gerçekleştirilmiş-

tir. Başlangıçta fizibilite çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ön çalışma sonrasında 

kalıp tasarımı için proses çalışmaları yapılmıştır. Kalıp üretimi için gerekli ope-

rasyon sayıları belirlenmiştir. Kalıp tasarımı aşamasına geçildiğinde kalıpların alt 

ve üst gruplarının tasarımı yapılmıştır. Tasarım aşamasında Catia programı kul-

lanılmıştır. Tasarım sürecinde kalıp bileşenleri için mühendislik hesaplamaları 

gerçekleştirilmiştir. Prototip üretim aşamaları ise, talaşlı imalat, çelik işleme, ara 

montaj, 3D işleme ve montaj kısımlarından oluşmaktadır.  

Gerçekleştirilen proses çalışmaları sonucunda bir tasarım planı belirlenmiştir. 

Bu tasarım planı baz alınarak kalıbın 3D CAD tasarımı gerçekleştirilmiştir. Pro-

totip üretime verilmeden önce üretimdeki kalitenin arttırılması ve zaman kaybı-

nın azaltılması amacıyla tasarım üzerinden testler gerçekleştirilmiştir. Gama Ins-

pect Simülasyon programı yardımı ile kalıp tasarımlarının doğruluğu kontrol 

edilmiştir. Proses veri çıktıları kullanılarak gerçekleştirilen tasarımlar doğrultu-

sunda kesim-büküm, kaynaklı imalat ve montaj aşamaları yapılmıştır. Üretilen 

prototip kalıp görseli Şekil 1’de verilmektedir.  

 

Şekil 1. Üretilen prototip kalıp görseli 

Kalıp SV21 Çelik malzemesi kullanılarak üretilmiştir. SV21 Çelik malzeme-

sinin kimyasal içeriği Çizelge 1’de verilmektedir. Üretilen kalıplara 1030-1050 
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℃ aralığında ısıl işlem uygulanmıştır. Isıl işlem prosesinde üç menevişleme iş-

lemi uygulanmıştır ve yaklaşık 24 saat işlem süresi bulunmaktadır. Isıl işlem son-

rası kalıba kaplama işlemi uygulanmıştır. Kaplama prosesi PVD yöntemi ile ger-

çekleştirilmiştir. Kalıba TiCN (Titanyum Karbonitrür) kaplaması yapılmıştır. Ta-

sarım baz alınarak üretilmiş olan sac metal kalıbın pres altında sac basma dene-

meleri yapılmış, sac parçanın nihai uygunluğuna bakılmıştır. Üretilen prototip 

kalıp ile gofrajlı paslanmaz çelik sac şekillendirilmiş ve ısı kalkanı parçası oluş-

turulmuştur.  

Çizelge 1. Kalıp malzemesinin (SV21) kimyasal bileşimi 

C Cr Si Mo Mn V 

% 1,55 % 

11,30 

% 0,30 % 0,80 % 0,40 % 0,80 

 

Üretilen kalıp ve deneme basımından elde edilen şekillendirilmiş gofrajlı pas-

lanmaz çelik ısı kalkanı üzerinden numune alımı gerçekleştirilmiştir. Kalıptan 

alınan numuneler çekme, mikrosertlik ve mikroyapı analizine, ısı kalkanı üzerin-

den alınan numuneler ise mikrosertlik testine tabi tutulmuştur. Çekme testi için 4 

tekrar gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçların ortalaması alınmıştır. Mikro-

sertlik testi ise E 384-89 (1997) standardına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 

Elde edilen sonuçların ortalamaları alınarak analiz gerçekleştirilmiştir. Mikro-

yapı analizleri için numuneler metalografik numune hazırlama adımlarına tabi 

tutulmuştur. İlk olarak yüzey zımparalama işleminin düzgün bir şekilde yapıla-

bilmesi amacıyla numuneler bakalite alınmıştır. Ardından farklı grid numarala-

rında zımpara kağıtları kullanılarak yüzey düzeltme işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

Zımparalama işlemi sonrasında parlatma solüsyonları yardımıyla numune yüzey-

leri parlatılmış ve mikroyapı analizine hazır hale getirilmiştir. Son olarak kalıp 

malzemesinden alınan numunelere %3’lük Nital dağlama ajanı kullanılarak dağ-

lama işlemi gerçekleştirilmiştir. Dağlama işlemi sonrasında görüntü analiz prog-

ramı kullanılarak numunelerin mikroyapı analizi gerçekleştirilmiştir. 

3. Bulgular & Tartışma 

3.1. Mikroyapı Analizi 

Tasarımı yapılan ve prototip olarak üretilen kaplamalı ve kaplamasız kalıp 

malzemesinden alınan numunelere mikroyapı analizi gerçekleştirilmiştir. Şekil 

2’de kalıp malzemesinden alınan numunenin kaplamalı ve kaplamasız olarak 

mikroyapı görüntüleri verilmektedir.  
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Şekil 2. SV21 Çelik malzemesinin mikroyapı görüntüsü a) Kaplamalı 

parça, b) Kaplamasız parça 

Şekil 2 incelendiğinde martenzit matris içinde karbür parçacıklarından mey-

dana gelen mikroyapı görüntüleri görülmektedir. Martenzitik mikroyapı çeliğe 

yüksek sertlik sağlamaktadır [8]. Kaplamalı ve kaplamasız olarak incelendiğinde 

kaplamalı parçada kaplama yüzeyinde karbür oluşumunun daha yoğun olduğu 

görülmektedir. Karbürlerin martenzit yapı ile birleşimi sonucunda daha sert bir 

malzeme oluştuğu gözlenmiştir. 

 

3.2. Mekanik Test Sonuçları 

Kalıp malzemesinden alınan parçalara çekme ve mikrosertlik testi uygulan-

mıştır. Şekillendirilen ısı kalkanı parçasından alınan numunelere mikrosertlik 

testi uygulanmıştır. Çekme testi sonucunda kalıp malzemesi olan SV21 çeliğinin 

mekanik değerleri Çizelge 2’de verilmiştir.  
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Çizelge 2. SV21 Çeliğinin mekanik değerleri 

Çekme Mukave-

meti (MPa) 

Akma Mukave-

meti (MPa) 

%Uzama 

710,83 445,45 12,17 

  

Test edilen malzeme olan SV21 soğuk iş çeliği yüksek basınç dayanımı, sert-

leşmeden sonra yüksek yüzey sertliği, iyi sertleşme özellikleri ile karakterize 

edilmektedir [9]. Malzemenin çekme test sonuçlarına bakıldığında ise 710,83 

MPa çekme mukavemeti, 445,45 MPa akma mukavemeti ve %12,17 uzama gös-

terdiği görülmektedir.   

Kalıp malzemesinin kaplamalı ve kaplamasız numuneleri, ısı kalkanı numu-

nesinin mikrosertlik değerleri Çizelge 3’te verilmektedir. SV21K kaplamalı mal-

zemeyi, SV21 kaplamasız malzemeyi, IK ısı kalkanı malzemesini temsil etmek-

tedir.  

Çizelge 3. Numunelerin mikrosertlik değerleri 

Numune Adı Mikrosertlik Değerleri (HV) 

SV21 280,0 

SV21K 307,8 

IK 277,0 

 

Çizelge 3’te verilen değerler incelendiğinde kaplama işlemi sonrasında sert-

likte artış meydana geldiği görülmektedir. Kaplama işlemi sertlik değerini yük-

seltici yönde bir etki yapmıştır. Bu durum kaplama işleminin uygun olduğunu 

göstermektedir. Gofrajlı paslanmaz çelik saçtan üretilen ısı kalkanı parçasının şe-

killendirme sonrası sertlik değeri 277 HV olarak tespit edilmiştir. Isı kalkanı 304 

paslanmaz çelik kullanılarak elde edilmiştir. 304 Paslanmaz çeliğinin standartta 

mikrosertlik değeri yaklaşık olarak 227 HV (215 BSD)’dir [10,11].  Yapılan şe-

killendirme işlemi sonrasında sertlik değerinin yükseldiği görülmektedir. Bu du-

rumda kalıbın şekillendirme işlemi için kullanılabilir olduğu yorumu yapılabil-

mektedir. 
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4. Sonuçlar 

Gerçekleştirilen çalışmada ısı kalkanı parçasının üretilebilmesi amacıyla kul-

lanılacak kalıp tasarımı ve prototip üretimi gerçekleştirilmiştir. Kullanılan kalıp 

parçası ve üretilen ısı kalkanı parçası üzerinde test ve analizler yapılmıştır. Elde 

edilen sonuçlar incelendiğinde; 

- TiCN kaplamalı malzemenin kaplamasız malzemeye kıyasla daha sert 

olduğu görülmektedir. 

- Kaplamalı parçanın yüzeyinde kaplamasız yüzeye kıyasla daha yoğun 

karbür oluşumu gözlenmiştir. 

- Isı kalkanı parçasından alınan numune sertliği standartta bulunan sertlik 

değerinden daha yüksek elde edilmiştir. 

- Gerçekleştirilen çekme testi sonucunda kalıp malzemesinin çekme mu-

kavemeti 710,83 MPa, akma mukavemeti 445,45 MPa ve uzama değeri %12,17 

olarak elde edilmiştir. 

Çalışma sonucunda elde edilen sonuçlar incelendiğinde tasarlanan ve prototip 

olarak üretilen kalıbın ısı kalkanı şekillendirme işleminde kullanılabilir olduğu 

söylenebilmektedir. 

Teşekkür 

Çalışmamın her aşamasını benimle birlikte yürüten Sayın Gökhan Baydı ve 

Sayın Zerrin Baydı ile değerli Pruva Automotive ailesine teşekkürlerimi sunarım. 

Bu çalışma V. Ulusal Mühendislikte Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi 

Tam Metin Bildiri Kitabı’nda yayımlanmıştır.  
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GİRİŞ 

Ekoloji kavramıyla ilişkili olarak endüstriyel simbiyoz, kaynak verimliliği 

açısından yenilikçi bir kavramdır. Özellikle döngüsel ekonomi ve yeşil büyüme 

elde etme yaklaşımlarından biridir. Ekonomik açısından oldukça önemli olan bu 

birliktelik, uzun vadede kazanç elde etme amaçlı olup yeni ürünlerin ortaya çıka-

rılmasını sağlamaya yöneliktir. 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) endüstriyel simbiyozu, sis-

tematik eko-inovasyonun bir biçimi olarak ele almaktadır. Birleşmiş Milletler 

                                                           
1
Bu çalışma, 20-23 Temmuz 2022 tarihinde Konya/Türkiye’de düzenlenen 3rd International Conference on 

Applied Engineering and Natural Sciences ICAENS 2022 konferansı ve 11-13 Ekim 2022 tarihlerinde Ağrı/Tür-

kiye’de düzenlenen 6th International Conference on Advances in Natural & Applied Sciences ICANAS 2022 
konferanslarında sözlü olarak sunulan bildirilerin genişletilerek kitap bölümü haline getirilmesi ile ortaya çık-

mıştır. 
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Çevre Programı (UNEP) Eko-Endüstriyel Parkları ve Endüstriyel Simbiyozu sür-

dürülebilir üretim için teşvik etmekte ve desteklemektedir (Laybourn and Lom-

bardi, 2012). 

Endüstriyel ve ekolojik çevre arasındaki etkileşimin yanında, disiplinler arası 

bir çevresel ve ekonomik yaklaşım olarak gelişen endüstriyel ekolojinin en 

önemli uygulama alanı eko-endüstriyel parklardır. Eko-endüstriyel parklar, 

çevre dostu bir uygulama olup, oluşan endüstriyel sinerjiden ivme alarak, atık 

yönetimi ile çevreye etkisini en aza indiren, hammadde ve enerji bakımından ve-

rimliliği yüksek olan endüstri bölgeleridir (Şenlier ve Albayrak, 2003). 

Ayrıca, eko-endüstriyel parklar, endüstriyel simbiyoz yaklaşımının nesnel bir 

uygulaması olup, bu uygulamada birbirinden bağımsız ve tercihen birbirine yakın 

konumlanmış endüstriyel tesisler, ortak fayda sağlamaya yönelik çalışmalarını 

yürütürler. Eko-endüstriyel parklarda çevresel ve ekonomik performanslarını ar-

tırmak isteyen işletmeler, bir araya gelerek sürdürülebilir ham madde ve kaynak 

(enerji, su, madde, atık vd.) elde etme konularında işbirliği yaparak çalışırlar. 

Kuşkusuz birlikte çalışarak elde edilecek toplam fayda, işletmelerin bireysel ola-

rak elde edecekleri faydadan daha çok olacaktır (Demirer, 2013). Yerel ve küresel 

kirliliğin artması, yenilenebilir enerji ve malzemelerin kullanılmaması, doğal sis-

temlerin yenilenmemesi gibi sebepler nedeniyle dünya, çevresel hasar ve tahri-

batla karşı karşıyadır. İklim değişikliğinin olası etkilerini ortadan kaldırmak için 

yaşam kalitesi ve bulunduğumuz çevre düşünüldüğünde sürdürülebilir yönetim 

politikalarının benimsenmesi artık kaçınılmazdır (Temiz ve Sağlık, 2021). 

Birçok endüstriyel ekolojist, çevreyi korumak için strateji olarak endüstriyel 

ekosistemler ile ekoendüstriyel parklara ve eko-endüstriyel parklarda değişim ağ-

larının oluşturulmasını desteklemek için bir dizi yönteme başvurmaktadır. Eko-

endüstriyel parklar enerji verimliliği ve tasarrufu, temiz ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımı gibi konuları içermektedir. Bu yaklaşım, fabrikaların ye-

şil tasarımını, temiz üretim, kirlilik önleme, enerji etkinliği ve firmalar arası or-

taklık ilişkisini kapsamaktadır. Bu süreç kendi kendini organize ederek firmaların 

ekonomik performansını geliştirmekle ilgilidir (Lowe, 1997). Birleşmiş Milletler 

Sınai Kalkınma Teşkilatının (UNIDO, 2016) Eko-Endüstriyel Parkların Küresel 

Değerlendirmesi programında örnek verilen eko endüstriyel park modeli bu çö-

züm ve paylaşımı özetlemektedir (Şekil 1). 
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Şekil 1. Eko endüstriyel park modeli (UNIDO, 2016)  

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İLERİ DÖNÜŞÜM 

Son zamanlarda yeşil üretim teknolojilerini teşvik eden geleneksel (Azalt, Ye-

niden Kullan ve Geri Dönüştür) 3R (Reduce, Reuse and Recycle) konsepti, sür-

dürülebilir üretimin temelini oluşturan daha yeni 6R (Reduce, Reuse, Recover, 

Redesign, Remanufacture, Recycle) konsepti (Azalt, Yeniden Kullan, Geri Ka-

zan, Yeniden Tasarla, Yeniden Üret, Geri Dönüştür) olarak ele alınmaktadır 

(Bayraktar vd., 2022). Hepsinin asıl amacı olan düşünce, ürün ömrünü uzatma ve 

değerlendirme açısından maksimum fayda sağlanmaktır. Sürdürülebilirlik açısın-

dan değerlendirildiğinde yeniden kullanım, artık veya kullanım dışı olan nesne-

leri değerlendirerek yeniden kullanım için tasarlamayı hedeflemektedir. Bu du-

rum; atıl haldeki malzemeleri değerlendirme ve yeniden kullanmanın alternatif 

bir yoludur. Yeniden kullanım, birçok kültür ve medeniyet için malzemelerin ya-

şamını devam ettirmek için kullanan bir yöntem olmuştur (Kaygusuz ve Öncü, 

2022).  

Günümüzde atık sorunu çözümünde yaygın olarak kullanılan üç yöntem dik-

kat çekmektedir. İlki “recycle” (geri dönüşüm) yöntemi olup, bu yöntemde tekstil 

ürünleri yapılarına göre kategorize edilerek sonrasında elde edilecek ürüne göre 

uygun tesislerde makine parkuru yardımı ile bir dizi işlemden geçirilip farklı 

ürüne dönüştürülmektedir. İkincisi “upcycling” (ileri dönüşüm) yöntemidir; ki bu 

yöntemde kullanım dışı tekstil ürünleri farklı teknikler kullanarak (kesme, dikme 

vs.) materyal değişmeden yeni ürüne dönüştürülmektedir. Bu yöntem çok yaygın 

kullanılmamakla birlikte diğer yönteme oranla en önemli avantajı daha ekonomik 

olmasıdır. Üçüncüsü ise “downcycle” (aşağı dönüşüm), yani ürün kalitesini kay-

bederek daha düşük kalitede bir ürün haline getirilmektedir.  
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İleri dönüşümün en önemli avantajı, geri dönüşüme kıyasla çevre üzerindeki 

etkiyi azaltmasıdır. Çünkü geri dönüşüm sürecinin önemli bir parçası olan bir 

cismin hammaddeye dönüştürülmesi önemli miktarda enerji gerektirir. İleri dö-

nüşüm malzemelerin boşa gitmesini engellediği için depolama alanından tasarruf 

sağlar ve ayrıca zehirli gazlar ve benzeri kirleticilerin atmosfere salınarak toprağı 

kirletme riskini azaltır. İleri dönüşümde üretim kaynaklı kirlilik, enerji israfı veya 

yeni malzeme tüketimi söz konusu değildir. İleri dönüşüm, herkes tarafından uy-

gulanabilecek çevresel bir çözümdür. Söz konusu malzemeye bağlı olarak ileri 

dönüşümün birçok farklı yolu vardır (Ersan, 2021; Düzenli and Alpak, 2022). 

Dokuma MÖ 5000 yıllarına dayandığı bilinen en eski yüzey oluşturma yön-

temlerinden biridir. Dokumacılık insanlığın korunma amacıyla ihtiyaç duyduğu 

ve giderek geliştirdiği en eski üretim yöntemlerinden biridir. Dokumacılık top-

lumların kültürel gelişimi ile doğrudan ilişkilidir ve yaratıcı düşünce ile malze-

menin biçimlenmesi olarak ifade edilebilir. Dokumacılığın, insanlığın ihtiyaçları 

doğrultusunda gelişerek; desen ve teknik bakımından değiştiği, çeşitlendiği ve 

sanatsal bir üretime dönüştüğü izlenmektedir (Gezicioğlu ve Atalayer, 2020). Do-

kuma, kumaş yüzeyi oluşturmada yaygın olarak kullanılan üç (dokuma, örme, 

dokusuz yüzey) yöntemden biridir. Dokuma kumaş yapılarının sağladığı önemli 

özelliklerin başında sağlamlık, incelik, stabil yapı ve dokuma tekniğinin verdiği 

geniş desen tasarım olanağı gelmektedir (Başer, 1998). 

Derinin esnek kolajen lifleri farklı tekniklerle muamele edilmesine izin ver-

mektedir (Dhingra and Muthusamy, 2017). Kullanılabilirlik açısından kıvrıla-

bilme, dikilebilme, dayanıklı olma gibi özellikleri yanında esneklik gibi pek çok 

ayrıntıyı da barındırıyor olması deriyi, dokunabilirlik özelliği ile farklı alanlarda 

dokuma tasarımına sevk etmiştir (Öncü ve Kaygusuz, 2022). Deri yapısı, dokusu, 

kimyasal bileşim gibi özellikleri ile doğal ve organik bir malzeme olmakla bir-

likte (Toptaş, 1993), biyo-çözünür/bozunur özelliği nedeniyle çevre dostudur. 

Pek çok endüstri alanın vazgeçilmez hammaddelerinden biri olan deri, insan sağ-

lığına zarar vermemesi ve kullanım ömrünün uzun olması bakımından sürdürü-

lebilir olarak nitelendirilmektedir. Ancak deri üretim süreçleri sonunda ortaya çı-

kan atıklar, ekosistem içinde güvenli bir şekilde depolanamayacağı için genellikle 

gömülmekte veya yakılmakta (Chen and Chen, 2020) ve bu durum çevre kirlili-

ğini de etkilemektedir. Oldukça büyük miktarlarda tüketimin ve sonrasında atık 

ve kirliliğin oluştuğu günümüzde, mevcut “atık materyalin” değerlendirilerek 

farklı alanlarda tasarım malzemesi olarak kullanımı uzun vadede sadece çevre 

açısından değil, doğal kaynakların kullanımı açısından da yararlı olacak ve atık 

parçalardan üretilen katma değeri yüksek yeni ürünler ülke ekonomisine katkı 

sağlayacaktır.  
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Çalışmamızda eko endüstriyel park modeline uygun olarak hem atık derinin 

kullanılabildiği hem de deri üretim bölgelerinde tasarımsal ürün yönünden böl-

geyi bilinçlendirmek ve üretimi destekleme odaklı ekolojik bir yapı oluşturma 

hedeflenmiştir. Söz konusu hedefler doğrultusunda, bu çalışmada ilmeli ve düz 

dokuma teknikleri ile atık deriler kullanılarak yapılan dokuma örneklerinin farklı 

tasarımlar ile ileri dönüşümlü ürünler oluşturabileceği gösterilmiştir. Bu tür ça-

lışmaların yapılması ile enerji ve hammadde tasarrufu, atık yönetimi gibi kaza-

nımlar ile karbon ayak izinin azaltılabileceği şüphesizdir. 

 

Deri İlmeli Dokuma Yüzeyler 

Dokumayı oluşturan iki iplik sistemi (çözgü ve atkı) birbirleriyle dik açı oluş-

turacak şekilde kesişip, bir alt bir üst bağlantı yaparak en temel doku olan 1/1 

bezayağı örgüsü oluşturur. Söz konusu dokuma yapısındaki bağlantı şekilleri 

farklı atlamalar yaparak çeşitli desenlerde dokuma kumaş yapısı oluştururlar. İl-

melerin atkı ya da çözgü yönünde elde edilişlerine göre dokunan yapılar “atkı 

ilmeli” veya “çözgü ilmeli” olarak sınıflandırılırlar. Atkı ilmeli yapılarda biri te-

mel kumaşı, diğeri ilmeleri oluşturan iki dizi atkı ipliği kullanılır. Temel atkı ip-

likleri sık sık kesişme yaparken ilme atkıları kumaş yüzeyinde uzun atlamalar 

yaparak zemin üzerinde yüzmeler oluştururlar. Bu yöntemle tasarlanan kumaşlar 

normal bir atkı takviyeli dokuma kumaş gibi dokunduktan sonra uzun atlamalar 

yapan, yüzen ilme atkıları kesilerek, hav yüzeyini oluşturur (Başer, 1998). 

Farklı konstrüksiyonlara sahip bu yapılar en çok bilinen şekliyle iplikler ile 

dokunurlar. İplik; eğilip bükülebilen, esneyebilen bir yapıya sahip olduğundan 

dokuma bağlantılarını da kolaylıkla yapabilir. Ancak yeni arayışlar, ihtiyaç ve 

tasarımlar dokumanın iplik dışında da pek çok malzeme ile dokunabileceğini gös-

termektedir. Esneyip bükülebilen atık deri iplik gibi bir şekle getirilmiş olup, do-

kumada kullanılabilecek alternatif bir dokuma malzemesidir.  

Kumaş Dokuma Tezgâhlarında Dokunabilen Deri İlmeli Dokumalar 

Atkı ilmeli yapılar; düz, fitilli kadife ve pelüş olarak üç farklı yapıda üretile-

bilirler. Deri kullanarak, bu tür dokuma yüzeyleri kumaş dokuma tezgâhlarında 

dokumak mümkündür (Öncü ve Kaygusuz, 2022). 

 

Düz Kadife Dokuma Tekniği 

Düz kadifelerde düzgün yüzey elde edebilmek, ilmelerin kumaşa sağlam ola-

rak tutunması çok önemlidir. Bu nedenle kullanılan örgünün, temel atkı ile ilme 
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bağlantılarının ve kumaş sıklıkların doğru seçilmesi gerekmektedir. Şekil 2’de 

verilen düz kadife örgü yapısında 1/1 bezayağı örgü ve pamuk ipliği temel ku-

maşta kullanılmıştır.  

Çalışmamızda yer alan ilme bağlantısı bezayağı düzenindedir. İlk olarak 

çözgü iplikler hazırlanmış ve tasarlanan desen baz alınarak düz kadife üretim tek-

niği ile dokuma üretilmiştir. Bunun için belirli ölçülerde (0.8 cm) hazırlanan deri 

şeritler dokunmaya katılmış ve daha sonra söz konusu deri atkı iplikleri kesilerek 

havlı (ilmeli) yüzey oluşturulmuştur. İlmeleri oluşturan deri şeritler atıldıktan 

sonra dokumanın 1/1 bezayağı atkı ile dokunan kısımları pamuk ipliği ile dokun-

muştur. Böylece dokuma yüzeyinin yapısındaki deri şeritlerin bağlantılarının 

daha sıkı olması sağlanmıştır. İlmeler kesildikten sonra ilme iplikleri ile hav kat-

manı oluşturulmuştur (Şekil 2) (Öncü ve Kaygusuz, 2022). 

 

Şekil 2. Deri ilmeli düz kadife dokuma örneği (Öncü ve Kaygusuz, 2022). 

Fitilli Kadife Dokuma Tekniği 

Fitilli kadife dokuma tekniğinde ilme oluşturan atkılar aralıklı olarak çözgü 

yönünde bağlanırlar. İlmeler temel kumaş üzerinde ribs örgü düzeninde dizilirler. 

Şekil 3’de görüldüğü gibi yan yana bulunan iki ilme atlaması arasına bezayağı 

bağlama yapılabilir. Çalışmada yer alan ilme oluşturan ribs örgüler deri şeritler 

ile dokunarak hav yüzeyinin deriden oluşturulması sağlanmıştır. Zemini oluştu-

ran atkı iplikleri Ne 20/6 karde dokuma pamuk ipliği olarak seçilmiş ve tefenin 

daha hızlı vurulması ile kumaş yüksek atkı sıklığında dokunmuştur. Tefe vuruşu 

ile ilme atkıları (deri şeritler) üst üste binerek temel atkıların örtülmesi sağlan-

mıştır. Deri ilmeler kesildikten sonra hav yüzeyi oluşturulmuştur. İlmeler ortadan 

kesildiklerinde iki ilmenin boyları farklı olduğundan yuvarlak bir hav yüzeyi 

oluşmuştur (Şekil 3) (Öncü ve Kaygusuz, 2022). 
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Şekil 3.  Deri ilmeli fitilli kadife dokuma örneği (Öncü ve Kaygusuz, 2022). 

Pelüş dokuma tekniği 

Pelüş dokuma kumaş yapısında, ilmeler daha uzun atlamalardan oluşmaktadır 

(Başer, 1998). Bu durumda hav yükseklikleri de uzun olacaktır. Şekil 4’de verilen 

ilme bağlantıları 4’lü saten düzeninde üretilmiş ve her temel atkı için iki adet ilme 

atkısı (deri şerit) kullanılmıştır. Dokuma kumaş yapısında ilme bağlantıları için 

kullanılan deri şeritler uzun atlamalara sahiptir. Bu nedenle oluşan yüzeydeki hav 

katmanları da uzundur (Şekil 4). 

 

Şekil 4. Deri ilmeli pelüş dokuma örneği (Öncü ve Kaygusuz, 2022). 

Dokuma ile birlikte stabil ve uzun kullanımlı bütün bir yapıya dönüştürülen 

atık deri parçaları, oluşturulan ürünlerin de deri malzemesinin özelliklerini yan-

sıtmasında rol almaktadır. Deri kullanarak yapılan söz konusu sağlam dokulu ya-

pılar özellikle yer yaygıları olan kilim veya halı şeklinde kullanılmanın yanı sıra 

pano olarak da üretilebilmektedir. 

 

El tezgâhlarında dokunan deri ilmeli dokumalar 

El dokuma tezgâhlarında yalnızca atık deri şeritleri ile dokunacak ilmeli do-

kumalarda, hav oluşturacak deri şeritler çözgü iplikleri arasına düğüm yapılarak 
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veya düğüm yapılmadan kullanılabilir. İlk seçenekte, dokuma yapısının bozul-

masına izin vermeyecek şekilde deri şeritlerin kalınlığı, çözgü iplik numarası ve 

çözgü sıklığına göre düğümler atılır. İstenilen renk ve kalınlıklarına göre ayık-

lanmış deri parçaları, el tezgâhında belli bir en ve boy ölçüsünde dokuma yüzeyi 

oluşturmak için Türk düğüm (Gördes düğümü) veya farklı teknikler ile dokumada 

kullanılır.  

Düğümler nedeniyle oluşan dokuma kalınlığı, ikinci seçeneğin yani düğüm 

atılmadan dokuma yapılmasının tercih edilmesine sebep olmuştur. Bu durumda 

ilme yapan deri şeritlerin dokuma arasında atkı ipliği ile sıkıştırılması söz konusu 

olduğundan düğüm yapılmasına gerek kalmamaktadır. Sağlam yapılı dokumanın 

kullanım ömrünü arttırmak amacıyla dokunun arka yüzeyine kaydırmaz özellik-

lerde malzeme yapıştırılarak kullanılabilir. Bu alt katman hem ilmelerin defor-

masyonunu engelleyecek hem de halının zemine rahatlıkla tutunmasını sağlaya-

caktır. 

Çalışmada yer alan dokumada atık deri şeritler dokunarak hav yüzeyinin de-

riden oluşturulması sağlanmıştır. Zemini oluşturan atkı iplikleri Ne 20/6 karde 

dokuma pamuk ipliği olarak seçilmiş ve tefenin daha hızlı vurulması ile kumaş 

yüksek atkı sıklığında dokunmuştur. Atık deri kesildikten sonra çözgü iplikleri 

arasına belli aralıklarla yerleştirilmiş ve hav yüzeyi oluşturulmuştur. Tefe vuruşu 

ile ilme atkıları üst üste binerek temel atkılar örtülmüştür. Hav yüzeyi oluşturul-

duktan sonra Ne 20/6 karde dokuma pamuk ipliği ile atkı atılmıştır. Böylece hem 

havlar kumaş yüzeyine sıkıca yerleştirilmiş hem de zemini oluşturan 1/1 bezayağı 

yapı ile dokuma yüzeyi sağlam bir dokuya dönüştürülmüştür (Şekil 5) (Öncü ve 

Kaygusuz, 2022). 
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Şekil 5. Düğüm atılmamış ilmeli dokuma örnekleri ve üretim aşaması (Öncü 

ve Kaygusuz, 2022). 

Deri atıklardan üretilerek kullanıma sunulmuş deri ilmeli dokuma tasarımları 

Şekil 6’da verilmektedir. Tasarımlar pek çok kullanım alanı için uygun olduğun-

dan halı veya kilim dışında pano olarak üretilmiş yapılar da mevcuttur. Ev ve 

ofislerde kullanılabilecek olan bu tasarımlar doğal yapısı ve uzun ömürlü olması 

nedeniyle katma değeri yüksek pahalı ürünlerdir (Şekil 6). 
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Şekil 6. İlmeli yapıların kullanım alanları (URL 1-4) 

 

DERİ DÜZ DOKUMA YÜZEYLER 

Kilim dokuma tekniği kumaş dokuma tekniğinin temelini oluşturan yapıdır. 

Kilim dokuma işlemi kumaş dokumasına benzerdir (Şekil 7). Kilim dokumalar 

havı (ilmesi) olmayan dokumalar olup, desenlendirme yapmak için farklı renk-

lerde atkı iplikleri kullanılmaktadır. Havsız yüzeyli dokuma teknikleri ile oluştu-

rulan kilimlerde, desen oluşturulurken bazen motifin kendi ipi ile kontürleme ba-

zen de farklı renkte kilim ipi ile kontürleme yapılmaktadır (Kılıç Karatay, 2021).  
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Şekil 7. Kumaş dokuma tezgâhlarında düz dokuma kilim örneği 

Kumaş dokuma tezgâhlarında ise kilim tezgâhlarına benzer şekilde dokuma 

yapmak mümkündür. Ancak endüstriyel kumaş dokuma tezgâhlarında üretim hızı 

daha yüksektir. Ağızlık oluşumu çerçeveler ile yapıldığı için hızlı ve farklı de-

senlerin dokunması söz konusudur. Ayrıca atkının sıkıştırılması işlemi dokuma 

tarağı ile yapıldığından yüksek atkı sıklıklarına çıkmak mümkündür. Aynı şekilde 

çözgü iplik numarası kilim dokumaya göre daha ince iplikle yapıldığından yük-

sek çözgü sıklığında daha sağlam yapılı ve daha ince kilimlerin yapılmasına 

imkân sağlar (Şekil 8). 

 

Şekil 8. Kumaş dokuma tezgâhında yüksek sıklıkta deri düz dokuma örneği 

(URL 5) 

Farklı renkte ipliklerin kullanıldığı deri kilim dokumalar hem desenlendirme-

nin yapıldığı hem de farklı renklerin kullanıldığı çarpıcı dokumalardır. Genellikle 

zıt renklerin kullanıldığı veya tonlamaların yapıldığı deri kilim dokumalar mal-

zeme ve görünümleri itibariyle doğallığı yansıtmaktadır. 



Mühendislik Alanında Uluslararası Araştırmalar 

29 

Kullanılan deri şeritlerin kalınlıkları eşit olmasa bile dokuma sırasında tefe-

leme (atkı sıkıştırma) hareketi ile deri şeritler eşit kalınlıkta dalgalı görünümle-

riyle özel efektler oluşturmaktadır (Şekil 9).  

 

  

Şekil 9. Deri şeritler ile dokunup desenlendirilmiş düz dokuma kilimler 

(URL 6-8) 

Deri kilimler, dayanıklılık, şık ve zarif görünüm, çevre dostu, bakım ve kulla-

nım kolaylığı, uzun süre sonra bile orijinal tasarımını koruyabilme gibi başlıca 

avantajlara sahiptir. Atkıda ve çözgüde kalın deri şeritlerin kullanıldığı ve do-

kuma tekniklerinden 1/1 bezayağı örgünün kullanıldığı el dokuması kilim örnek-

leri Şekil 10’de yer almaktadır. 

  

Şekil 10. Atkı ve çözgüde kalın deri şeritler kullanılan kilimler (URL 9-10) 
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El dokuma makineleri 

Yaygın kullanımı olmasa da el dokuma tezgâhlarında atkıda deri şeritlerin 

kullanıldığı dokuma tezgâhları mevcuttur. Bu makinalar daha seyrek taraklarla 

dokuma yapılan tezgâhlardır. Bu kilimlerin veya yer yaygılarının dokunabilmesi 

için deri şeritler uzun metrajlı olmadığından genellikle atkı yönünde deri şeritler 

kullanılır. El dokuma tezgâhlarında düz veya hav oluşturarak dokunurlar. Bu tez-

gâhlarda bazen çözgü ipliği olarak da deri şerit veya çoğunlukla iplik ve deri şerit 

karışımı çözgüler kullanılabilmektedir. Atkı ipliği ise genellikle tamamen deri 

olmakta veya deri şerit ve iplik karışımları kullanılarak dokunmaktadır (Şekil 11). 

  

Şekil 11. Deri el dokuma makineleri (URL 11-12) 

 

Otomatik dokuma makineleri 

Aynı şekilde temel elemanları üzerinde bulunduran deri dokuma makineleri, 

çözgü ve atkıda deri şeritlerin dokumada kullanılabildiği sentetik malzemeleri ve 

deriyi dokumak için kullanılan otomatik dokuma makineleridir. Çözgü ve atkıda 

özellikle uzun metrajlı suni deri şeritlerin kullanıldığı deri dokuma makinele-

rinde, deri çözgüler direkt olarak çağlıktan çekilir. Çözgü tel sayısı az olduğundan 

ve genellikle dar ende dokunduğundan normal dokuma makinalarındaki gibi 

çözgü çözme işlemine gerek yoktur. İplik yerine kesintisiz deri şeritlerin kulla-

nıldığı bu makineler deri dokumalar için tasarlanmıştır (Şekil 12). 



Mühendislik Alanında Uluslararası Araştırmalar 

31 

 

Şekil 12. Otomatik deri dokuma makineleri (URL 13) 

Ayrıca yuvarlak deri şeritleme makineleriyle daha uzun metrajlı şeritlerin ke-

silmesi mümkündür (Şekil 13a). Üstelik günümde teknolojinin gelişmesi ile or-

taya çıkan lazer teknolojisi geleneksel yöntemlere göre avantaj sağlamaktadır. 

Lazer kesim yüksek üretim hızı, karmaşık geometrileri kesme imkânı, özel par-

çaların daha kolay kesilmesi, deri malzemeyi ekonomik olarak en iyi şekilde kul-

lanma ve daha az deri atıklar nedeniyle tercih edilmektedir (Şekil 13b). 
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Şekil 13. Deri kesim makinaları a) yuvarlak, b) lazer (URL-14, 15) 

Kısa/uzun ve ince/kalın olan standart dışı deri şerit atıklar dokumada ileri dö-

nüşüm (upcycle) ürünlerin oluşmasını sağlamaktadır. Deri şeritlerdeki boya, iş-

lem ve yüzey hataları, dokuma sırasında benzersiz bir etki yaratarak değişik ka-

rakterde yüzeylerin oluşmasını sağlamaktadır. İleri dönüşüm (upcycle) ürünler; 

atölye veya sanat merkezlerinde tasarımcı ve zanaatkarların sayesinde sanatsal ve 

kalitesi yüksek ürünlere dönüşebilmektedir. 
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Sonuç ve Öneriler 

Deri endüstrisi olduğu sürece, atık üretimi de kaçınılmazdır. Bununla birlikte, 

atık deri bertarafı/kullanımı sırasında, çevre ve toplum sağlığına da özen göste-

rilmelidir. Bu nedenle, yüksek katma değerli ürünler elde etmek için atık veya 

hatalı/kusurlu derilerin hammadde olarak yeniden kullanılmasını ve ileri dönü-

şüm ürünlere çevrilmesini sağlamak önem taşımaktadır. Deri dokumaların seri 

üretime yönelememesindeki en büyük etken, derinin kesintisiz iplik formuna ge-

tirilip bobinlenmesinin özellikle doğal deride mümkün olamaması ve bu nedenle 

derinin dokuma üretimini de sınırlamasıdır. Seri üretimde yüksek devirli maki-

nalarda kesintisiz üretim için gerekli olan uzun metrajlı atkı veya çözgü özellikle 

doğal deri ile üretilememektedir. Fakat deri dokuma yüzeylerinin düşük hızlı ku-

maş dokuma tezgahlarında üretimi yapılabilir. Kara tezgâh olarak tabir edilen dü-

şük hızlı ve az çerçeveli tezgahlar bu tür dokumaların üretimi için modifiye edi-

lebilir. Aynı şekilde el dokuma kumaş tezgahlarında bu tür üretimler teknik yön-

den desteklenerek tasarım ürünlere dönüştürülebilir. Atkı olarak kullanılacak 

olan deri şerit yapı itibariyle iplikten daha kalındır. Daha kalın atkı ise yüksek 

üretim sağlamakta ve kısa zamanda bu tür ilmeli ve düz dokumaların üretimi sağ-

lanabilmektedir. Üstelik deri sektörünü hareketlendirmek adına ülkemizde Eko-

endüstriyel park yaklaşımı ile imal edilebilecek deri şeritleme/kesme ve deri do-

kuma makinelerinin deri işletme veya fabrikalarına kazandırılarak deri dokuma 

alanının geliştirilmesi hem ülke ekonomisine hem sektöre katkı sağlayacaktır.  
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GİRİŞ 

Hızlı nüfus artışı ve kentleşme daha fazla malzeme gerektiren konutlar, sağlık 

ve eğitim gibi ekstra yapıların inşa edilmesini gerektirmektedir. Dünya çapında 

çok sayıda ülkede çevresel sorunlar için büyük bir tehdit haline gelen inşaat sek-

törü sürdürülemez gelişmeye katkıda bulunduğu bilinmektedir. Doğadan, tarım-

dan ve endüstriden gelen atıkları inşaat malzemesine dönüştürmek çevre kirlili-

ğine ve uygun maliyetli inşaat tasarımı zorluğuna olası bir çözüm olarak görün-

mektedir. Ayrıca inşaat sektöründe atıkların kullanımı doğal kaynakların ve çev-

renin korunmasına, arazinin kalkınma için değerlendirilmesine yardımcı olabilir. 

Yeşil yapılar tasarlamak için uygun ve maliyetli bir çözüm sağlayabilir (Yadav 

ve ark., 2022; Mo ve Thomas, 2020; Blayi ve ark., 2020; İbrahim ve ark., 2021; 

Xue ve ark., 2022).  

Dünya nüfusunun hızlı artışı, teknolojik gelişmelerle birlikte insanoğlunun tü-

ketim alışkanlıklarını da artırmıştır. Tüketimin artması oluşan atıkların türünde 

ve miktarında da artış sağlamıştır. Miktar ve tür açısından artan atılar kolayca 

bertaraf edilememektedir. Bu nedenle bu atıkların geri dönüşümü veya tekrar kul-

lanımı gündeme gelmiştir (Tandoğan, 2018; Kamon ve Katsumi, 2021; Inyang 

ve Bergeson, 1992; Solouki ve ark., 2020).   

Günün birinde bilinçsiz kullanım sonucu doğal kaynakların tükeneceği bilin-

mektedir. Bu durumda atıkların geri dönüşümü ve tekrar kullanımı, çevrenin ko-

runması, kaynakların israfının önlenmesi ve enerji tasarrufu konularında çözüm 

yolu olarak görülmektedir (Tandoğan, 2018; Nguyen ve ark., 2019; Sudharsam 

ve Sivalingam, 2019; Ruwona ve ark., 2019; Mehdizadeh ve ark., 2021). 

Bu kitap bölümünde atık malzemelerin inşaat sektöründe kullanımı anlatıl-

mıştır. Böylece çevreci, sürdürülebilir malzemelerle atık miktarının azaltıldığı, 

enerji tasarrufu sağlandığı ve atıkların değerlendirildiği görülmüştür. Doğadan, 
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endüstriden ve tarımdan gelen çöplerin yapı malzemelerine geri dönüştürülmesi, 

yalnızca kirlilik sorununa değil, aynı zamanda uygun maliyetli bina tasarımı so-

rununa da uygulanabilir bir çözüm gibi görünmektedir. Atıkların kullanılması, 

yeşil yapıların tasarlanması için uygun maliyetli bir alternatif sunarken, doğal 

kaynakların ve çevrenin korunmasına, imar için alan tasarrufuna yardımcı olabi-

lir.  

 

Atık Plastik Şişelerin Kullanımı 

Nüfustaki hızlı artışla birlikte, endüstriyel faaliyetlerden üretilen büyük mik-

tarda atık malzemeyi kontrol etmek zorlaşmaktadır. Geri dönüştürülmeyen, geri 

kazanılmayan veya yeniden kullanılmayan atıklar, yalnızca çevreye bırakılan 

atıkları oluşturmaktadır. Atıkların bir kısmı arıtılamadığı için çevre kalitesi açı-

sından tehlikeli hale gelmekte ve çevre kirliliğine neden olabilmektedir (Dutta, 

2016; Brushaiah ve ark., 2019; Advisors ve ark., 2019; Wijesekara ve ark., 2021). 

Hollanda’da 40.000’in üzerinde plastik şişe yapı malzemesi olarak kullanılmış 

ve Pet Pavilion ortaya çıkmıştır. Çelik bir iskelet, yapının ana taşıyıcısı olarak 

kullanılmıştır. Plastik şişeler balyalar halinde preslenmiş ve yapının tabanından 

tavanına örülmüş oluklu levhalar arasına doldurulmuştur. Bu bina sürdürülebilir 

bir yapı olarak inşa edilmekle birlikte atıkların kullanımı konularında da dikkat 

çekmek üzere inşa edilmiştir. Mahalle forumları ve kent konseyi gibi etkinlik-

lerde sıkça kullanılan bir mekân haline gelmiştir (Tandoğan, 2018; Ogundairo ve 

ark., 2021). Şekil 1’de Pet Pavilion’un fotoğrafı verilmiştir.      
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Şekil 1. PET Pavilion (https://loosfm.wordpress.com/homepage/p-e-t-pa-

vilion/) 

Atık Lastiklerin Kullanımı 

Bütün dünyada motorlu araç kullanıcılarının sayısının artması nedeniyle 

önemli miktarda lastik kauçuğu atığı üretilmektedir. Bu atığın açık alanda birik-

mesi çevresel tehditler oluşturmakta ve bu nedenle uygun arıtma gerektirmekte-

dir. Lastik kauçuğundan elde edilen atığın inşaat malzemesi olarak kullanılması 

döngüsel olarak ekonomiye katkıda bulunurken, aynı zamanda yapı malzemele-

rinin geliştirilmesinde kullanılan hammaddelerin tüketimini en aza indirmenin 

çevre dostu bir yöntemi olabilir (Al-Attar ve ark., 2022). 

Günden güne kullanılıp atılan önemli miktarda lastik gömülür veya yakılarak 

bertaraf edilir. Yakma ile giderimin dünya çapında ciddi çevre sorunlarına ne-

den olduğu bilinmektedir. Bu yöntem atık lastikleri ortadan kaldırmakta, ancak 

çevre üzerine olumsuz etkiler bırakmaktadır. Genel olarak, atık lastikler, düzenli 

depolama, yakma, asfalt bağlayıcıda düzenleyici olarak, estetik malzeme olarak 

ve spor sahalarında değerlendirilmektedir. Lastik atıklarının birikmesi ciddi 

çevre ve sağlık sorunlarına yol açarak toprak, su ve havanın kirlenmesine neden 

olmaktadır. Araştırmacılar atık lastikleri beton malzeme olarak kullanmışlardır. 

Lastik atıklarının çimento olarak kullanılması veya doğal agregalar beton üreti-

minde olası çevresel sorunları gideren en iyi çözüm olarak görülmüştür (Qaidi 

ve ark., 2021; Tayeh ve ark., 2020; Alaloul ve ark., 2021; Gheni ve ark., 2019; 

Ferdous ve ark., 2021; Thomas ve ark., 2022). 

https://loosfm.wordpress.com/homepage/p-e-t-pavilion/
https://loosfm.wordpress.com/homepage/p-e-t-pavilion/
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Şekil 2. Earthship İnşası (https://www.sciencephoto.com/me-

dia/93675/view/earthship-home-construction-usa) 

Lastikler çok dayanıklı bir malzemedir. Çok sayıda atık araç lastikleri terke-

dilmiş alanlarda ve kontrolsüz sanayi bölgelerinde birikmektedir. Lastikler, biyo-

lojik olarak parçalanamayan lifler, oldukça yanıcı maddeler içerir ve uzun süreler 

boyunca aşırı yüksek sıcaklıklara maruz kalabilir. Dolayısıyla bu yangınlar kolay 

kolay söndürülemez ve çevrede büyük hasarlara neden olabilir. Bunun yanı sıra, 

yanmış lastik, çevredeki alanda görüşün azalmasına ve hava kirliliğine neden 

olan yüksek derecede zehirli dumanın ana kaynağıdır (Rashad, 2016; Sofi, 2018; 

Revelo ve ark., 2021; Oikonomou ve Mavridou,  2009). Bu nedenle atık lastikle-

rin çevre problemleri yaratmaması için yeniden kullanımı büyük önem taşımak-

tadır.  

Atık Malzemelerin Kullanımı 

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Jellyfish Tiyatro binası, atıklardan 

elde edilen malzemelerle yapılmıştır. Tiyatronun yapımında inşaat alanlarından 

geri kazanılmış keresteler, pazar paletleri, eski mutfak üniteleri ve halkın getirdiği 

atık malzemeler kullanılmıştır (https://www.architectsjournal.co.uk/archive/the-

jellyfish-theatre-london-by-folke-kobberling-and-martin-kaltwass). Tiyatro yan-

gın yönetmeliğine uygun olarak güvenli bir şekilde yapılmıştır (Tandoğan, 2018; 

Palafox-Alcantar ve ark., 2020).  

Tasarım fikri, kırılgan, büyüleyici ve ürkütücü bir tür olan denizanasından 

esinlenmiştir. Kamu yapımı sanat, mimari ve performansın karışımından oluşan 

https://www.sciencephoto.com/media/93675/view/earthship-home-construction-usa
https://www.sciencephoto.com/media/93675/view/earthship-home-construction-usa
https://www.architectsjournal.co.uk/archive/the-jellyfish-theatre-london-by-folke-kobberling-and-martin-kaltwass
https://www.architectsjournal.co.uk/archive/the-jellyfish-theatre-london-by-folke-kobberling-and-martin-kaltwass
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tiyatro projesi, hâlâ küresel finans piyasalarının hakim olduğu ve kârların yön-

lendirdiği bir dünyada sürdürülebilir bir toplumun nasıl gelişebileceğini ortaya 

koymuştur. 2010’da Oikos Tiyatro Festivali’ne ev sahipliği yapmıştır 

(https://www.architectsjournal.co.uk/archive/the-jellyfish-theatre-london-by-

folke-kobberling-and-martin-kaltwass; Samui ve ark., 2020).   

 

Şekil 3. Jellyfish Tiyatrosu (Londra) (https://www.architectsjour-

nal.co.uk/archive/the-jellyfish-theatre-london-by-folke-kobberling-and-mar-

tin-kaltwass). 

Cam şişeler de geri dönüştürülmesi veya yeniden kullanılması gereken atık 

malzemelerdir (Ramdani ve ark., 2019; Kazmi ve ark., 2020). Kanada’da Prens 

Edward Adası’nda yer alan evin yapımında 25000’den fazla geri dönüştürülmüş 

cam şişe kullanılmıştır. Şu anda turistik bir cazibe merkezi konumundadır. Şekil 

4’te evin fotoğrafı gösterilmiştir.    

https://www.architectsjournal.co.uk/archive/the-jellyfish-theatre-london-by-folke-kobberling-and-martin-kaltwass
https://www.architectsjournal.co.uk/archive/the-jellyfish-theatre-london-by-folke-kobberling-and-martin-kaltwass
https://www.architectsjournal.co.uk/archive/the-jellyfish-theatre-london-by-folke-kobberling-and-martin-kaltwass
https://www.architectsjournal.co.uk/archive/the-jellyfish-theatre-london-by-folke-kobberling-and-martin-kaltwass
https://www.architectsjournal.co.uk/archive/the-jellyfish-theatre-london-by-folke-kobberling-and-martin-kaltwass
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Şekil 4. Cam şişelerden yapılmış ev, Cap Egmont, Prens Edward Adası, 

(https://www.cbsnews.com/media/8-homes-made-from-recycled-materials/) 

 

Atık Ahşap Malzemelerin Kullanımı 

Geri dönüştürülmüş kereste, esas olarak, çöp deponi sahasına gidecek olan 

ancak bunun yerine yeniden satış ve yeniden kullanım için kurtarılan herhangi bir 

ahşap malzemedir. Bu malzeme odun depoları, hurdaya çıkarılmış gemiler, şarap 

fıçıları, kömür madenleri ve şantiyeler gibi yerlerden gelebilir. Geri dönüştürül-

müş kereste kullanmanın, kalitesine ve ahşabı ne için kullanılacağına bağlı olarak 

değişen birçok avantajı bulunmaktadır (https://www.slrecyclingltd.co.uk/bene-

fits-of-using-recycled-timber/). 

Hindistan’ın başkenti Mumbai’de bulunan bu ev, merkezi bir avlu etrafında 

inşa edilmiş ve şehirde yıkılan evlerin kapı ve pencerelerinden yapılmış bir cep-

heye sahiptir. Evin yapımında, 100 yıllık kurtarılmış taş sütunlar, eski evlerin ki-

rişlerinden yapılan döşemeler, kumaş atıkları, kesme taş da dâhil olmak üzere 

diğer geri dönüştürülmüş malzemelerden yararlanılmıştır. 

https://www.cbsnews.com/media/8-homes-made-from-recycled-materials/
https://www.slrecyclingltd.co.uk/benefits-of-using-recycled-timber/
https://www.slrecyclingltd.co.uk/benefits-of-using-recycled-timber/
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Şekil 5. Hindistan’da ahşap atıkları kullanılarak yapılan bir ev 

(https://www.cbsnews.com/media/8-homes-made-from-recycled-materials/). 

Ağaçlar büyüyüp olgunlaştığında, öz odun denilen kısımlarını geliştirmekte-

dirler. Bu bölge ağacın artık su taşımayan veya besin üretmeyen en iç kısmıdır. 

Bu öz odun denilen kısım inanılmaz derecede güçlüdür. Çünkü çok kuru ve bu 

nedenle çürümemektedir. Çok olgun ağaçlar hasat edildiğinde, daha fazla öz odun 

içerdikleri için onlardan elde edilen ahşap daha güçlü ve daha dayanıklıdır. Geri 

https://www.cbsnews.com/media/8-homes-made-from-recycled-materials/
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dönüştürülmüş kereste, uzun zaman önce, daha yaşlı ağaçların var olduğu bir za-

manda hasat edildiğinden, genellikle çok olgun ağaçlardan elde edilmiştir. Ter-

sine, yeni ahşap genellikle daha genç ağaçlardan elde edilir ve bu nedenle diğe-

rine göre biraz daha az dayanıklıdır (https://www.slrecyclingltd.co.uk/benefits-

of-using-recycled-timber/). 

Bunun da ötesinde, birkaç yıldır kullanımda olan ahşap, değişen sıcaklıklara 

ve koşullara maruz kalmış ve bu nedenle yapacağı tüm büzülme ve genişlemeleri 

yapmıştır, bu da geri kazanılmış ahşabın bölünme ve parçalanma riskinin çok 

daha az olası olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle ahşap bina yapımında 

geri dönüştürülmüş keresteler daha güçlü ve daha dayanıklıdır 

(https://www.slrecyclingltd.co.uk/benefits-of-using-recycled-timber/). 

Geri dönüştürülmüş kereste kullanmanın çevre için daha iyi olmasının iki ana 

nedeni vardır. Birincisi, normalde çöp sahasına gidecek olan ahşabı yeniden kul-

lanarak, daha fazla ağacın kesilmesi önlenmiş ve bu durum da ormansızlaşmayı 

azaltacaktır. Ayrıca ağaçların karbondioksiti emdiği, havayı temizlediği ve iklim 

değişikliğini önlediği de karşı çıkılamaz bir gerçektir (https://www.slrecyc-

lingltd.co.uk/benefits-of-using-recycled-timber/).  

Geri dönüştürülmüş ahşabın çevre için bu kadar iyi olmasının ikinci nedeni, 

genellikle işlenmiş olmasıdır, bu da bunun için rafine kimyasalların üretilmesine 

gerek olmadığı anlamına gelmektedir. Bu kimyasalların genellikle çevre üzerinde 

olumsuz etkileri vardır, bu nedenle kullanımlarını azaltmak gerekmektedir 

(https://www.slrecyclingltd.co.uk/benefits-of-using-recycled-timber/). 

Geri kazanılmış ahşabı daha güçlü hale getirmenin yanı sıra, kerestede daha 

fazla öz odun olması, daha benzersiz ve görsel olarak çekici görünmesi anlamına 

gelir. Öz odun, ahşabın bu kadar çarpıcı görünmesini sağlayan halkaları ve dü-

ğümlerinin bulunacağı bölgedir. Ayrıca ahşap dinlenip eski geri dönüştürülmüş 

ahşaba yerleşebildiğinden, işaretler daha belirgin olacaktır (https://www.slrecyc-

lingltd.co.uk/benefits-of-using-recycled-timber/). 

Son olarak, yeni ahşaba göre geri dönüştürülmüş kereste kullanmanın yararı, 

genellikle çok daha uygun maliyetli olmasıdır. Odun hasat edilmek yerine geri 

dönüştürüldüğünden, kaynak bulma ve ayırma maliyetleri düşüktür 

(https://www.slrecyclingltd.co.uk/benefits-of-using-recycled-timber/). 
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Sonuç ve Değerlendirme 

Atık malzemelerin çevre için bir tehdit olduğu bilinmekte ve bunların geri dö-

nüştürülmesi veya yeniden kullanımı önem taşımaktadır. Aslında atıklar kayna-

ğında yok edilmelidir. Ancak bu durum her zaman söz konusu olmadığını için 

atık maddelerin farklı sektörlerde kullanılması gerekmektedir. İnşaat sektörü de 

bunlardan bir tanesidir. Bu kitap bölümde atık plastik şişelerin, atık lastiklerin, 

atık cam şişelerin, atık ahşap malzemelerin ve diğer çeşitli atıkların inşaat sektö-

ründe kullanımı Dünya’dan örneklerle anlatılmıştır. Gelecekte bu çalışmaların 

artarak devam etmesi beklenmektedir.    
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1. Giriş 

Bilim kelimesi herkesin kafasında bazı ortak soyut düşüncelerin uyanmasını 

sağlarken, tanım noktasında farklı cevapların ortaya çıkabildiği bir kavramdır. 

Dolayısıyla bilimle ortak yanları olan birçok tanım konulabilir. Bunlardan bir ta-

nesi varlık ve kâinat hakkındaki bilgilerimizi, ispatlanabilir ve tutarlı bir şekilde 

sistemleştirme çabasıdır (Şentürk, 2017). Türk Dil Kurumu ise bilimi, “evrenin 

veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve 

gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim olarak ta-

nımlamaktadır (TDK, 2018).  

Bilim sınıflandırması zaman içerisinde oturmuş olup, farklı sınıflandırmalara 

da tabi tutulmuştur. İbn Haldun akli bilimleri mantık, tabiiyat (tabiat bilimleri), 

tıp, ziraat, ilahiyat ve tealim şeklinde sınıflandırmıştır (Fidan, 2019). Bir diğer 

sınıflandırma biçimi ise Comte’nin sınıflandırmasıdır. Comte, bilimleri matema-

tik, astronomi, fizik, kimya, biyoloji ve sosyoloji (sosyal fizik) şeklinde ayırmıştır 

(Işıktaç & Koloş, 2015). Farklı bir değerlendirmede ise fizik, kimya, biyoloji ve 

tıp bilimleri gibi alanlar doğa bilimleri sınıfı içerisinde yer almaktadır (Turato, 

2005). Dolayısıyla kategoriler ve alt alanlar bulunan çağın dinamiklerine göre 

değişebilmektedir.  

Bilimin gelişmeye devam etmesinin yollarından bir tanesi bilimsel araştırma-

lardır. Bilimsel araştırma, bilime katkıda bulunmak amacıyla bir plan ve sistema-

tik içerisinde veri toplanması, elde edilen verilerin analiz edilmesi neticesinde 

tartışılması şeklinde yapılır (Çaparlar & Dönmez, 2016). Bilimsel araştırma çe-
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şitli sistematik yöntemler ile yapılır çünkü bilimsel yöntemler bilimin ileriye git-

mesinin en güvenilir yoludur (Karagözoğlu, 2006). Bilimsel yöntemler genel iti-

bariyle nitel, nicel ve karma yöntemler olmak üzere sınıflandırılmıştır (Akarsu & 

Akarsu, 2019; Creswell & Deseni, 2014).  

Bu kitap bölümüne konu olan sağlık alanı, geçmişten günümüze önemli bir 

bilim alanı olarak bilimin sınıfları içerisinde yer almakta (Philips, 1975) olup bir 

sonraki bölümde sağlık alanında kullanılan araştırma yöntemleri incelenecektir. 

 

2.  Sağlıkta Araştırma Yöntemleri 

Sosyal bilimler başta olmak üzere diğer birçok bilim dalında olduğu gibi, sağ-

lıkta alanındaki çalışmalarda da araştırma yöntemleri genel olarak üç sınıfa ayrıl-

mıştır. Bu sınıflar, nitel ve nicel yöntemler ile birlikte, nitel ve nicel yöntemlerin 

birlikte kullanıldığı karma araştırma yöntemleridir. 

 

2.1. Nicel Yöntemler 

Nicel araştırma yöntemleri, açıklayıcı yöntemler olarak bilinmekte olup (Tu-

rato, 2005), tanımlama amacı da güder. Sosyal bilimlerde ve sağlık araştırmala-

rında sıklıkla uygulanan yöntemlerden biridir. Sistematik ve titiz bir araştırma 

yapabilmek adına matematik, istatistik ve hesaplamalı modelleme gibi nesnel öl-

çümler kullanırlar. Dolayısıyla nicel araştırma eylemleri inceler, incelenen olgu-

nun ölçülebileceğini varsayarak oluş düzeyini ölçer (Watson, 2015; Sevencan ve 

Çilingiroğlu, 2007). 

Nicelik yöntemler daha çok olayların oluş düzeyini ölçerken, sayı ve sıklık ile 

alakalı sorular sorulur. Bu sebeple objektiftir, varılan yargıya delil sağlar ve ke-

sinlik içerir (Sevencan ve Çilingiroğlu, 2007). Bu açıdan diğer yöntemlere göre 

daha üstün olduklarını söyleyebiliriz. Nicel araştırma yöntemleri, sayısal analiz 

içeren birçok bilim dalında olduğu gibi sağlık alanında da yaygın olarak kullanıl-

maktadır. Örnek olarak, bir bölge kapsamında bir hastalıkla ilgili sayısal veya 

istatistiki bir analiz yapılacak ise bu çalışmanın nicel yöntemler kullanılarak ya-

pılması uygundur.  
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Şekil 1. Sağlıkta Araştırma Yöntemlerinin Sınıflandırması 

Nicelik yöntemler daha çok olayların oluş düzeyini ölçerken, sayı ve sıklık ile 

alakalı sorular sorulur. Bu sebeple objektiftir, varılan yargıya delil sağlar ve ke-

sinlik içerir (Sevencan ve Çilingiroğlu, 2007). Bu açıdan diğer yöntemlere göre 

daha üstün olduklarını söyleyebiliriz. Nicel araştırma yöntemleri, sayısal analiz 

içeren birçok bilim dalında olduğu gibi sağlık alanında da yaygın olarak kullanıl-

maktadır. Örnek olarak, bir bölge kapsamında bir hastalıkla ilgili sayısal veya 

istatistiki bir analiz yapılacak ise bu çalışmanın nicel yöntemler kullanılarak ya-

pılması uygundur.  

Nicel araştırma yöntemleri temel olarak anket, korelasyonel, nedensel karşı-

laştırma ve deneysel (ampirik) yöntemler olmak üzere dört grup şeklinde katego-

rize edilebilir (Apuke, 2017; Sukamolson, 2007). 

 

2.1.1. Tarama  

Tarama yöntemi, bir popülasyonun belirli özelliklerini istatistiksel olarak ölç-

mek amacıyla oluşturulmuş sorulara verilen cevaplar, veri olarak kullanılarak 

gerçekleştirilmektedir. Belirli bir sistematik doğrultusunda hazırlanan bu sorular 

kâğıt anket, internet tabanlı anket, telefon görüşmesi ve yüz yüze görüşme şek-

linde muhataplara ulaştırılabilir (Hassol ve diğerleri, 2004). Bu araştırma yönte-

minde katılımcıların rastgele örneklenmesi gerekirken, katılımcıların popülas-

yonu tam olarak temsil ettiğinden emin olunmalıdır (Sukamolson, 2007).  

Sağlık alanı özelinde tarama çalışmalarına örnek olarak, sektör paydaşlarının 

(hasta, doktor, hemşire ve diğer personel) memnuniyetleri, hastalık araştırmaları, 

ilaç kullanımı, bir hastalığın yayılımı verilebilir. Ayrıca, tüm dünyada olduğu gibi 
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ülkemizi de etkileyen COVID-19 pandemisi ile mücadele için, ülkemizde kulla-

nılan araçlardan bir tanesi olan “Hayat Eve Sığar” uygulaması vasıtasıyla kulla-

nıcılardan toplanan verilerin analiz edilmesi ile gerçekleştirilen bir bilimsel çalış-

manın, bir tarama çalışması olacağını da söyleyebiliriz. 

 

1.1.2.  Korelasyonel  

Korelasyonel araştırma bir popülasyondaki bir değişkenin değerinin başka de-

ğişken veya değişkenlere bağlı olup olmadığının tespiti ile ilgilidir. Bir değişke-

nin değeri başka bir değişkene bağlı olarak artıp azalıyor ise bu durumda bir ko-

relasyonel ilişkiden bahsedilebilir (Leedy ve Ormrod, 2001).  

Tanımdan da anlaşılacağı üzere bir korelasyon değerlendirmesi yapabilmek 

için en az iki farklı değişken veya özelliğin değerlerinin sistematik bir şekilde 

ölçülmesi gerekir. Bu ölçümlerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi netice-

sinde bir korelasyonun varlığından veya yokluğundan; var ise korelasyonun yönü 

(aynı-pozitif veya ters-negatif) ve şiddetinden bahsedilebilir. Korelasyon katsa-

yısı “r” ile ifade edilirken, bu değer -1 ile 1 arasında rasyonel olarak değer alabilir. 

Değerin 0 olması herhangi bir korelasyonel ilişkinin olmadığını gösterirken 1’e 

yakın olması ilişkili kuvvetli olduğunu göstermektedir. Korelasyon katsayısının 

negatif olması ters yönde bir korelasyonel ilişkinin varlığını ifade etmektedir (Se-

eram, 2019).  

Korelasyonel araştırma yöntemi sağlık alanı açısından çok kullanılan bir yön-

temdir (Curtis ve diğerleri, 2015). Sağlık alanı göz önüne alındığında hasta, per-

sonel (doktor, hemşire, hasta bakıcı, yönetici, hizmetli vs.), hastane arasındaki 

korelasyonların ortaya çıkarılması ve elde edilen sonuçlara göre plan yapılması 

veya tedbir alınması bu alandaki başarı ve memnuniyeti artıracaktır. Ayrıca aler-

jik reaksiyonların tespiti vb. hastalıkların teşhisinde de korelasyonel araştırma 

yöntemi kullanılabilir olup, sağlıkta uygulama alanının genişletilmesinde yarar 

vardır. 

1.1.3. Nedensel Karşılaştırma  

Nedensel karşılaştırma, açıklayıcı veya hipotez sınamaya yönelik araştırmalar 

olarak da bilinirler (Haspelmath, 2014). Herhangi bir durumun sebebinin ortaya 

çıkarılmasıdır amacıyla yürütülen bu araştırma yöntemi, ilişki kurma yönüyle ko-

relasyonel araştırmaya benzese de net kanıt sağlaması gibi özellikleriyle farklılık 

oluşturmaktadır. Ayrıca nedensel karşılaştırmada geriye dönük bir araştırma ya-

pılarak mevcut durumun sebebi veya sebepleri araştırılır (Apuke, 2017), neden 

sonuç ilişkisi kurulmaya çalışılır. Nedensel araştırma kendi içerisinde nedenlerin, 

etkilerin ve sonuçların belirlenmesi şeklinde türlere ayrılmaktadır (Akarsu & 

Akarsu, 2019).  
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Sağlık alanında hastalıkların nedenleri ve insidansı, sağlıkta şiddetin sebepleri 

ve önlenmesi (Akbaş ve diğerleri, 2015), salgın hastalıkların ortaya çıkardığı psi-

kolojik etkiler (Karal ve Biçer, 2021), genetik hastalığı olan çocuğa sahip ebe-

veynlerin depresyon vb. konular açısından incelenmesi (Tunçel, 2017) gibi bir-

çok çalışma mevcut olmakla birlikte bu alanda ilgili araştırma yönteminin kulla-

nım potansiyelinin halen, oldukça yüksek olduğunu da beraberinde söylememiz 

gerekir. 

1.1.4. Deneysel  

Neden sonuç ilişkilerinin şüpheye mahal vermeyecek şekilde ortaya çıkması-

nın en net çözümü deneysel çalışmalardır (Leedy ve Ormrod, 2001). Sağlık ala-

nında gelinen noktada deneysel araştırmaların etkisi oldukça fazladır (Okur, 

2016). Örneğin, tasarlanan ilaçlar, ilk olarak hayvanlar üzerinde yapılan deneyler 

ile tecrübe edilir ve bir aşamadan sonra insanlar üzerindeki etkileri ölçülür. Far-

makolojistlerin geliştirilen ilaçlar hususunda barındırdıkları endişeler, deneysel 

araştırmalarla giderildikten sonra bu ilaçlar genel kullanıma hazır hale gelmiş 

olurlar. 

Deneysel bir çalışma yapılmadan önce tasarlanır ve deneyler belirli bir siste-

matik ile belirli şartlar altında gerçekleştirilir. Elde edilen sonuçlar karşılaştırıla-

rak ve veri analizi yapılarak çıkarımlar yapılabilir. Son olarak araştırma raporu 

hazırlanarak süreç tamamlanır (Kazan, 2016).  

 

1.2. Nitel Yöntemler 

Nitel araştırma yöntemleri, araştırmaya konu olan olayları sayısal verilerle de-

ğil, yorumlara dayalı olarak açıklarlar (Sönmez & İlgün, 2018). Köklerini sosyo-

loji, antropoloji, psikoloji, tarih ve coğrafya gibi sosyal ve beşerî bilimlerden al-

mıştır (Green & Thorogood, 2018). Olaylara yönelttiği soru nicel yöntemlerde 

olduğu gibi “kaç tane?”, “hangi sıklıkta?”, “ne kadar?” değil “ne”, “nasıl”, “ne-

den?” sorusudur. Yoruma dayalı olduğu için motivasyonları inceler ve sübjektif-

tir. Davranışların nedenleriyle ilgilenmektedir (Sevencan ve Çilingiroğlu, 2007; 

Sönmez & İlgün, 2018). Nitel yöntemlerin tercih edilmesi gereken bir duruma bir 

örnek verecek olursak; belirli bir gölgede yapılan bir hastalıkla ilgili analizinin 

sebeplerini bulmaya yönelik bir çalışma için nitel araştırma yöntemleri kullan-

mak doğru olacaktır. Diğer alanların yanı sıra özellikle sağlık alanında da nitel 

araştırma yöntemlerinin kullanımı son yıllarda oldukça artış göstermiştir (Seggie 

ve Bayyurt, 2015).  

Nitel araştırmalarda kullanılan yöntemler incelendiğinde farklı kaynaklarda 

farklı yöntemlerden bahsedildiği görülebilir. Genel olarak bu yöntemler etnog-
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rafya, fenomenoloji, gömülü teori, örnek olay, biyografi, olgu, eylem, anlatı, yo-

rumbilim, eleştirel kuram ve tarihsel araştırma yöntemleridir (Bowling, 2014; 

Creswell, 2013; Sönmez & İlgün, 2018; McCaslin & Scott, 2003; Akarsu & 

Akarsu, 2019).  Bu kitap bölümü kapsamında ise daha çok sağlık alanında kulla-

nılan nitel araştırma yöntemlerine yoğunlaşılmıştır. Bu araştırma yöntemleri; et-

nografya, fenomenoloji, gömülü teori, örnek olay ve biyografidir (Rickard, 2004; 

Sönmez & İlgün, 2018).  

 

1.2.2. Etnografya  

Etnografik araştırmada özel olarak, ortak bir kültürü paylaşan gruplara odak-

lanılmıştır. Bu yöntem bir süreç çalışması olup (bazı durumlarda yıllarca sürebi-

lir) inceleme doğal ortamda gerçekleştirilir. Araştırma daha çok ilgilenilen gru-

bun içerisinde yapılan gözlem ve mülakat şeklinde yapılabilir ve temelinde ant-

ropolojinin de konusudur (Creswell, 2013). 

Kendine has karakteristiği sayesinde özellikle hastaların, doktorların ve diğer 

sağlık sektörü paydaşlarının dünyalarını anlamada ve birçok araştırma yaklaşımı-

nın ulaşamayacağı sorunları çözmelerine yardımcı olabilir (Savage, 2000). 

 

1.2.3. Fenomenoloji 

Fenomen kelime anlamı olarak olgu, olay anlamına gelmektedir. Bu sebeple 

olgubilim olarak da isimlendirilir. Fenomenoloji kişilerin belirli bir kavramla il-

gili olarak yaşanmış deneyimlerini inceler. Bu araştırma yönteminde bir olgu 

veya olayla ilgili birden fazla kişinin deneyimleri incelenerek genelleme yapıl-

ması amaçlanmaktadır. Genel olarak görüşme şeklinde geçen veri toplama aşa-

masında, araştırmacının katılımcıyı etkilememesi ve katılımcının mimikleri de 

dahil olmak üzere bütün ayrıntıları dikkatle inceleyip kayıt altına alması araştır-

manın sıhhati açısından oldukça önemlidir. (Creswell, 2013: 77).  

Sağlık alanı kapsamında; 

 Yatalak bir hastaya bakan bakıcıların, 

 Multiple Skleroz gibi sinir sistemi rahatsızlığına sahip olan hastaların, 

 Kanser hastasının birinci dereceden akrabalarının, 

 Prematüre doğum yapan annelerin,  

 Şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının,  

 Down Sendromu gibi genetik farklılıklara sahip bireyler ve ailelerininya-

şadıkları deneyimler fenomenoloji çalışmalarına örnek olarak verilebilecek ça-

lışma konuları arasında yer alır.  
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1.2.4. Gömülü Teori 

Hipotez oluşturmaya yönelik araştırmalarda sıklıkla kullanılan yöntemlerden-

dir. Bu araştırma yönteminde öncelikle veri toplanır ardından da toplanan bu ve-

riler kullanılarak teori geliştirilir. Gömülü teoride arka planda herhangi bir ku-

ramsal çerçeve kaygısı güdülmez, mevcut teori, görüş ve hipotezlerden etkilen-

meden teori keşfedilmesi amaçlanmaktadır (Bulduklu, 2019: 2-3).  Dolayısıyla 

sistematik bir şekilde veri toplama işlemine devam edilerek ilgili olay veya olgu-

nun (fenomen) ortaya çıkışına dair teori keşfi süreci gerçekleştirilmiş olur. Bu 

sebeple veri toplama sürecinin veri analizi ile birlikte yürütüldüğü bir araştırma 

yöntemidir (Manav, 2019: 74).  

Sağlık alanında paydaşlar (hasta – doktor – hemşire – hasta bakıcı – hasta 

yakını – hastane v.b.) arasındaki sosyal iletişim ve etkileşimin oldukça yoğun 

olduğu düşünüldüğünde gömülü teorinin kullanılmasının bu alanda önemli ol-

duğu ve etkili sonuçların alınabileceği yadsınamaz bir gerçektir. 

 

1.2.5. Örnek Olay  

Örnek olay araştırma yönteminde tek bir vaka üzerine ancak derinlemesine ve 

bütününe hitap edecek şekilde odaklanılır. Dolayısıyla vaka ile alakalı bütün de-

ğişkenlerden veri toplanması gerekir. Bu açıdan bakıldığında karmaşık sosyal ol-

guların incelenmesi için kullanılabilecek değerli bir yöntem olduğunu söyleyebi-

liriz (Bowling, 2014: 422-423). İlgili fenomen küçük bir vaka olabilirken çok 

büyük bir organizasyon da olabilir. Örnek olay ifadesi yerine durum çalışması 

tabiri de kullanılmaktadır. 

Sağlık alanı özelinde bir hastalığın bütün boyutları ile araştırılması, hastane-

lerde hasta memnuniyetinin incelenmesi, özel ve kamu hastaneleri arasındaki 

farkların ortaya konulması ve daha özel durumları barındıran (örneğin bir hasta-

nenin kapanması gibi (Bowling, 2014: 423)) vakaların incelenmesi ve elde edilen 

sonuçlar ışığında önlem alınması veya politika güncellenmesi gibi konular bu 

araştırma yöntemi kullanılarak çözüm bulunabilecek durumlara örnek olarak ve-

rilebilir. 

 

1.2.6. Biyografik  

Biyografi veya başka bir deyişle insanların yaşam öyküsünde, özet olarak 

araştırmacı, bir kişi hakkındaki deneyimleri kaydeder. Dolayısıyla biyografik 

araştırmayı bir anlatı tarzı olarak da ifade edebiliriz (Creswell, 2013). Bu yöntem 

bir araştırma yöntemi olarak kendisinin veri kaynağıdır (Kara, 2017).  
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Biyografik anlatım kısmında duyguların devreye girebileceği ve ayrıca anla-

tan kişinin taraflı ve önyargılı olmasının muhtemel olabileceği gerçeği her zaman 

için geçerlidir. Bu sebeple biyografik anlatı görüşmeleri genelde iki bölüm şek-

linde planlanmakta olup ilk etapta sadece dinleme yaparken, ikinci bölümde ise 

önemli görülen noktalarda (anahtar kelimeler, anlatım esnasında fark edilen çe-

lişkiler, açıklama gerektiren noktalar) detaylandırma yapılması talep edilir (Seg-

gie ve Bayyurt, 2015).   

Sağlık alanında biyografik araştırma yönteminin kullanımına örnek olarak 

hastalık veya sağlık durumundaki davranışların daha iyi anlaşılabilmesi verilebi-

lir. Özellikle Multiple Skleroz gibi sebepleri net olarak belirlenememiş, etkili ve 

kesin bir tedavisi olmayan hastalıklarda, hastalığın daha iyi yönetilmesi için bi-

yografik araştırmanın çok önemli olduğunu da söyleyebiliriz (Zinn, 2005: 1-5).  

 

2.3. Karma Yöntemler 

Araştırma yöntemleri başlıca nicel ve nitel olarak ikiye ayrılsa da zaman içe-

risinde bu iki yöntemin alt veri toplama ve analiz yöntemlerinin beraber kullanıl-

ması neticesinde ortaya karma yöntemler çıkmıştır (Williams, 2007: 69-70). İçer-

diği farklılıklardan ötürü nicel ve nitel yaklaşımların birbirinin alternatifi olarak 

değil, tamamlayıcısı olarak görülmesi uygun olabilir (Sönmez & İlgün, 2018). Bu 

yaklaşımların zaman zaman iç içe geçtiğini, birbirlerinden tamamıyla ayrılmadı-

ğını, aksine birbirine benzediğini görebiliyoruz. Örneğin korelasyonel araştırma 

nedensel karşılaştırmayı anımsatırken, nedensel karşılaştırma yapabilmek için 

deney yapmak durumunda kalınabilmektedir. 

Örnek olarak kapalı ve açık uçlu soruların sorulduğu bir anket çalışması vası-

tasıyla katılımcılardan hem sayısal (nicel) veriler alınırken hem de nitel veriler 

toplanabilir. Böylelikle her iki yaklaşımın da güçlü yönlerine odaklanılmış, de-

zavantajlı veya zayıf yönlerinden ise kaçınılmış olunur. Bu verilerin birlikte ana-

lizi neticesinde daha tatmin edici sonuçlar alınabilir (Williams, 2007: 69-70). 

 

2. Sağlıkta Veri Toplama Yöntemleri 

Bu bölümde sağlık alanında kullanılan ve bir önceki bölümde verilmiş olan 

nitel ve nicel araştırma yöntemleri için kullanılan veri toplama yöntemlerinden 

bahsedilecektir. Sosyal bilimler alanında kullanılan birçok veri toplama yöntemi 

sağlık alanında da kullanılmaktadır.  Ayrıca bir araştırma kapsamında hem birden 

fazla veri toplama yöntemi birlikte kullanılabilirken hem de nitel ve nicel veri 

toplama yöntemleri birlikte kullanılabilir (Sevencan ve Çilingiroğlu, 2007). Sağ-
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lık hizmetlerinde büyük miktarda veri üretim imkânı varken etik izinlerin alın-

ması ve bu verilerin uzmanları tarafından etiketlenmesi gerekliliğinden dolayı ve-

rilere ulaşım imkânının zor olduğu da unutulmaması gereken önemli bir noktadır.  

Nitel araştırmalarda kullanılan birçok veri toplama yöntemi bulunurken sağlık 

alanını da göz önünde bulundurduğumuzda en sık kullanılan yöntemler gözlem, 

görüşme, odak grup görüşmesi ve doküman incelemedir (Kazan: 2016: 46). Nicel 

araştırmalar için ise en sık kullanılan veri toplama yöntemlerinden ikisi anket ve 

deneylerdir (Taşdöğen, 2020). Ancak karma araştırma yöntemlerinde de bahse-

dildiği üzere nasıl nicel ve nitel yöntemler beraber kullanılabiliyorsa, nitel ve ni-

cel veri toplama yöntemleri de beraber kullanılabilmektedir. Bununla birlikte bir 

veri toplama yönteminin hem nicel hem de nitel veri toplama amacıyla kullanıl-

dığını da görmek mümkündür. Aşağıda ilgili veri toplama yöntemleri hakkında 

bilgi verilmiştir (Kazan, 2016).  

 

2.1. Gözlem 

Niteliksel araştırmalarda sık kullanılan veri toplama yöntemlerden bir tanesi-

dir. Amacı herhangi bir olgu hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmaktır. Bu 

yöntemi kullanan çalışma esnasında gözlemin odak noktasına araştırmayı yapan 

kişi veya grup tarafından kesinlikle müdahalede bulunulmaz. Olgular veya kişiler 

doğal akışına bırakılarak incelemesi yapılarak veri toplanır (Bowling, 2014).  

 

2.2. Görüşme  

Biçimsel olarak anketlere benzese de görüşmeler anketlere nazaran daha kişi-

sel düzeyde yürütülen veri toplama yöntemleridir. Ayrıca görüşme esnasında an-

ketle kıyaslandığında verilen cevaplara göre sorular detaylandırılıp, derinleştiri-

lebilmek fırsatına sahip olunmaktadır (Kazan, 2016).  

 

2.3. Odak Grup Görüşmesi  

Odak grup görüşmesi, görüşmeden farklı olarak kişiye değil bir gruba yönel-

miştir. Araştırmacının ilgilendiği bir konunun gruplar tarafından yoğun bir şe-

kilde tartışılması sırasında devam eden veri toplama yöntemidir. Dolayısıyla odak 

grup görüşmesini organize edilmiş bir tartışma olarak da nitelendirebiliriz (Se-

vim, 2008: 81-82). Birebir görüşme halinde olunan bir insanın grup içerisindeki 

davranış ve tavırları farklı olabileceği için bu veri toplama yönteminin de kendine 

göre artıları olduğunu söyleyebiliriz.  
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2.4. Doküman İnceleme 

Doküman inceleme araştırılan olgunun hakkında bilgi içeren dokümanlarının 

analizi vasıtasıyla veri toplanmasını sağlayan bir yöntemdir. Yöntemin geliştiği 

ilk zamanlarda dokümandan kasıt yazılı belge iken, gelişen teknoloji vasıtasıyla 

bugün ses ve görüntü kayıtları da doküman olarak nitelendirilmektedir (Bowling: 

2014: 436-437).   

 

2.5. Anket 

Anket, bir popülasyona ait incelenecek konu kapsamında nicel olarak araş-

tırma yapmak için kullanılan bir yöntemdir. Anketler farklı şekillerde yapılabil-

mektedir. Örneğin hedef kitleye mektupla gönderilebileceği gibi bir gruba yöne-

lik düzen olarak da düzenlenebilir (bir hastane özelinde personele yapılan anket 

vb.). Ayrıca günümüzde internet ortamından da (e-posta gibi) yararlanılabilmek-

tedir (Apuke, 2017).  

 

2.6. Deney 

En önemli nicel veri toplama yöntemlerinden olan deney, araştırmacı tarafın-

dan ön çalışmalar neticesinde belirlenmiş kontrollü şartlarda, uygun yöntem ve 

kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilen işlemdir. Yapılan araştırma kapsa-

mında bir deney bir de kontrol grubu olmalıdır. Bu iki grup aynı şartlar altında 

gözlemlenmeli ve raporlanmalıdır (Bowling, 2014: 235-237).  

Sağlık alanındaki büyük veri kaynakları klinik veriler, genomik veriler, ya-

yınlar, akışlı veriler, web verileri, sosyal ağ verileri, işletme verileri ve organizas-

yonel veriler şeklinde gruplanabilir (Altındış ve Morkoç, 2018). 

 

3. Sağlıkta Veri Analizi 

Teknolojinin geldiği durum itibariyle birçok alanda olduğu üzere sağlık ala-

nında da farklı kaynaklardan büyük miktarda veri toplanabilmektedir. Şekil-2’de 

dünya çapında üretilen sağlık verisi miktarının 2013 ve 2020 yıllarındaki miktarı 

Exabyte düzeyinde (1 Exabyte = 1 Milyon Gigabyte) verilerek bu yıllar arasın-

daki değişim göz önüne serilmiştir. Artışın düzeyine ve üretilen verinin büyüklü-

ğüne bakıldığında sağlık alanında veri analizinin ne kadar önemli olduğu net bir 

şekilde ortaya çıkmaktadır. 
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 Şekil 2. Üretilen Küresel Sağlık Verisi Miktarının Exabyte Düzeyinde 2013 

ve 2020 Yıllarına Dair Bir Projeksiyonu (Stewart’dan (2020) uyarlanmıştır.) 

 

Şekil-3’te PubMed veri tabanında sağlık alanında büyük veri ile ilişkili üreti-

len yayın sayısının 21. YY.’daki yıl bazlı değişimi verilmiştir (Dash ve diğerleri, 

2019). Özellikle 2012 yılından itibaren artışın üstel olarak devam ettiği görül-

mektedir. Bu projeksiyonda Şekil-2 ve Şekil-3’ün birbirini destekler nitelikte ol-

duğu aşikârdır ve sağlıkta veri analizinin önemini bir kez daha vurgulamaktadır. 

Ayrıca sağlık alanındaki verilerin analiz edilmesiyle birlikte alanın paydaşları 

(hasta, doktor, hemşire, hasta bakıcı, yönetici, hasta yakını, devlet vs.) için büyük 

yarar ve kolaylıklar sağlayabilir. 

 

Şekil 3. PubMed Veri Tabanındaki Sağlık Hizmetleri Alanında Büyük Veri 

ile Bağlantılı Yayın Sayısı (Dash ve diğerleri’nden (2019) uyarlanmıştır.) 
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Sağlıkta veri analizi, eğilimleri tahmin etmek, daha iyi iyileştirmeler yapmak 

ve hatta hastalıkların yayılmasını daha iyi yönetmek için mevcut ve geçmiş sektör 

verilerini analiz etme sürecidir (Raghupathi ve diğerleri, 2014). Sağlık sistemle-

rinde veri analizi çok farlı sektörleri etkilediğinden dolayı makro ve mikro öl-

çekte açıkça görünmeyen anlamlı veriler sunar. Hasta bakım kalitesi, klinik veri-

ler, teşhis ve iş yönetiminde iyileştirme gibi birçok farklı konularda faydalı ve 

yeni yaklaşımlar ortaya çıkmasını sağlar. Sağlık hizmetlerinde kararların genel-

likle hem hastalar hem de bir bütün olarak nüfus için yaşamı değiştiren sonuçları 

vardır. Eksiksiz, doğru verileri hızlı bir şekilde toplama ve analiz etme yeteneği, 

karar vericilerin tedavi veya ameliyatla ilgili seçimler yapmasına, büyük ölçekli 

sağlık olaylarının yolunu tahmin etmesine ve uzun vadeli plan yapmasına olanak 

tanır. 

İster doğrudan hastalarla çalışan bir tıp doktoru olun, ister endüstrinin ticari 

yönüyle ilgilenen bir sağlık hizmeti yöneticisi olun, veri analitiği sağlam ve etkili 

karar verme için bir temel sağlayabilir. Veri analizi kendi içerisinde birçok farklı 

gruba ayrılabilir ancak genel olarak gruplandırıldığında dört temel veri analizi 

türü vardır (Belle ve diğerleri, 2015; Kumar ve diğerleri, 2018; Mehta ve diğer-

leri, 2018): 

 Zaten olmuş bir şeyi inceleyen ve tanımlayan tanımlayıcı analiz 

 Bir olayın nedenini anlamaya çalışan tanısal analiz 

 Gelecekle ilgili soruları yanıtlamak için geçmiş verileri, geçmiş eğilim-

leri ve varsayımları araştıran tahmine dayalı analiz 

 Bir bireyin veya kuruluşun gelecekteki sonuçlara veya hedeflere ulaşmak 

için gerçekleştirebileceği belirli eylemleri tanımlayan kuralcı analiz 

Veri analizi uygulamalarını incelemeye başlamadan önce veri tanımının ya-

pılması ve sağlık sistemindeki birçok veri sağlayıcısının oluşturduğu büyük veri 

kavramının incelenmesi faydalı olacaktır. 

Sağlık hizmetlerinde büyük veri, hasta kayıtlarını toplayan ve hastane perfor-

mansının yönetilmesine yardımcı olan dijital teknolojilerin benimsenmesiyle 

oluşturulan, aksi takdirde geleneksel teknolojiler için çok büyük ve karmaşık olan 

büyük hacimli bilgileri tanımlamak için kullanılan bir terimdir (Murdoch ve di-

ğerleri, 2013). 

Bilişim sitemleri açısından büyük veri (big data), geleneksel veri işleme yön-

temleri tarafından ele alınamayacak kadar büyük veya karmaşık olan veri küme-

leri olarak ifade edilmektedir (Wu vd., 2013). Büyük veri bileşenlerden oluşur ve 

bileşen sayısına göre sınıflandırılır. Büyük veri, yaygın olarak 5 bileşenden oluş-

maktadır ve 5v olarak sınıflandırılır (Gupta, 2016). Bu bileşenler sırasıyla hacim 

https://online.hbs.edu/blog/post/what-is-data-integrity
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(volume), çeşitlilik (variety), değer (value), doğrulama (verification) ve hız (ve-

locity) olarak kabul edilir (Hofmann, 2017). 

Hacim: Üretilen verinin miktarını diğer bir ifade ile boyutunu ifade etmekte-

dir. Büyük verinin bilgisayar sistemlerinde kapladığı alanın boyutu her geçen gün 

artmaktadır.  

Çeşitlilik: yeni nesil teknolojiler ve tüketicilerin artan veri kullanım ile birlikte 

büyük veriler metin belgeler, e-postalar, sayısal veriler, videolar, sesler, finansal 

işlemler vb. gibi farklı veri türünden oluşabilmektedir.  

Hız: Bu bileşen büyük verinin üretim hızını göstermektedir. Büyük veri üretim 

hızı sürekli artmakta ve saniyede çok büyük miktarda veriler üretilmektedir. Veri 

üretim hızı arttığında verilerin kaydedildiği bilgisayar sistemlerinin boyutu da 

artmaktadır. 

Doğrulama: Bu bileşen veri akışının doğru katmanlardan gelmesi, gerekli gü-

venlik ve gizlilik seviyesinde olması gerektiğini ifade etmektedir. Bu bileşen aynı 

zamanda verinin doğru kişiler tarafından görüntülenebilir olmasını da ifade et-

mektedir. 

Değer: Büyük veriyi oluşturan bileşenlerden en önemlisi olarak nitelendirile-

bilir. Büyük verinin diğer bileşenlerden geçtikten sonra büyük verinin üretimi ve 

işlenmesi katmanlarında elde edilen verilerin verinin kullanım amacına göre bir 

mana ifade etmesi gerekmektedir. 

Büyük verinin özelliklerini ve neden büyük veri olduğunu anladığınıza göre, 

analitik bir yaklaşımın süreçleri nasıl iyileştirebileceğini, hasta bakımını iyileşti-

rebileceğini ve nihayetinde hayat kurtarabileceğini gösteren ve Şekil 4’te sunulan 

13 adet gerçek dünya uygulamasını inceleyelim ve nasıl kullanıldığını öğrenelim. 
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Şekil 4. Sağlıkta Büyük Veri Uygulamaları 

 

Gerçek Zamanlı Uyarı: Gerçek zamanlı uyarı (real-time alerting) uygulama-

ları sağlık sisteminde çalışman kritik sistemlerden bir tanesidir. Gerçek zamanlı 

uyarı sistemleri, son yıllarda dünya genelinde yaygın olarak tercih edilen klinik 

karar destek sistemi yazılımlarını kullanmaktadır. Bu yazılımlar, tıp uzmanlarına 

tedavi konusunda tavsiye vermek için hasta verilerini gerçek zamanlı olarak ana-

liz etmektedir (Wanderer ve ark., 2011). Örneğin, gerçek zamanlı uyarı siste-

minde bir hastanın tansiyonu endişe verici bir şekilde yükselirse, sistem doktora 

gerçek zamanlı olarak bir uyarı gönderecek ve daha sonra doktor hastaya ulaşmak 

için gerekli olan işlemleri yaparak basıncı düşürmek için önlemler alacaktır. Ger-

çek zamanlı uyarı sistemi sayesinde doktora daha hızlı erişilmiş olacak ve bunun 

sonucunda da gerekli müdahalelerin süresi de hızlanmış olacaktır (Benhlima, 

2018). 

Elektronik Sağlık Verileri: Elektronik sağlık verileri (electronic health re-

cords) sağlık alanında büyük verinin en yaygın uygulamasıdır. Her kişinin de-

mografik bilgileri, tıbbi geçmişi, alerjileri, laboratuvar test sonuçları ve benzeri 
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birçok örneği içeren kendi dijital kaydı vardır (Hoerbst ve ark., 2010). Kayıtlar 

güvenli bilgi sistemleri aracılığıyla paylaşılır ve hem kamu hem de özel sektörden 

sağlayıcılar tarafından kullanılabilir. Her kayıt, değiştirilebilir bir dosyadan olu-

şur; bu, doktorların zaman içinde değişiklikleri hiçbir evrak işi ve veri çoğaltma 

tehlikesi olmadan uygulayabileceği anlamına gelir. Elektronik sağlık verileri ay-

rıca bir hastanın yeni bir laboratuvar testi yaptırması veya doktorların talimatla-

rına uyup uymadığını görmek için reçeteleri izlemesi gerektiğinde uyarıları ve 

hatırlatıcıları tetikleyebilir. 

Personel Yöntemi: Sağlık hizmetlerindeki büyük veri araçlarıyla, çok sayıda 

kilit alanda personel yönetimi faaliyetlerinizi düzene sokmak mümkündür. Doğru 

insan kaynakları analitiği ile çalışarak, zamanı kısıtlı tıp kurumlarının ameliyat-

hane taleplerini tahmin ederken personel alımını optimize etmesi ve sonuç olarak 

hasta bakımını kolaylaştırması mümkündür. Çoğu zaman, sağlık kurumlarında 

personelin yanlış zamanda yanlış alanlara dağıtılması nedeniyle önemli bir akış-

kanlık eksikliği vardır. Personel yönetimindeki bu dengesizlik, belirli bir depart-

manın ya personelle aşırı kalabalık olduğu ya da en önemli olduğu zamanlarda 

personel eksikliği olduğu anlamına gelebilir, bu da çalışma için daha düşük mo-

tivasyon riskleri geliştirebilir ve devamsızlık oranını artırabilir.  

Tedarik Zinciri Yönetimi: Bir tıp kurumunun tedarik zinciri zayıflar veya 

parçalanırsa, hasta bakımı ve tedavisinden uzun vadeli finansmana ve ötesine ka-

dar her şeyin zarar görmesi olasıdır. Tedarik zinciri performans ölçütlerini izle-

mek ve operasyonlar ve harcamalarla ilgili doğru, veriye dayalı kararlar almak 

için analitik araçlarından yararlanmak, hastanelere yılda 10 milyon dolara kadar 

tasarruf sağlayabilir (Marchi ve ark., 2017). Hem tanımlayıcı hem de tahmine 

dayalı analitik modelleri, fiyat pazarlığı yapma, tedariklerdeki çeşitliliği azaltma 

ve bir bütün olarak sipariş sürecini optimize etme kararlarını geliştirebilir. Bunu 

yaparak, sağlık ile ilgili çalışan firmalar ve/veya kurumlar uzun vadede gelişebilir 

ve potansiyel olarak feci gecikmeler, takılmalar veya darboğazlar olmadan has-

talara hayati tedavi sağlayabilir. 

Kişisel Sağlık Takibi: Birçok tüketici veya diğer bir ifade ile potansiyel has-

talar, attıkları her adımı, kalp atış hızlarını, uyku alışkanlıklarını ve benzeri du-

rumları kalıcı olarak kaydeden akıllı cihazlara ilgi duymaktadır (Srinivasan ve 

ark., 2020). Tüm bu hayati bilgiler, daha önceden ortaya çıkmamış potansiyel 

sağlık risklerini belirlemek için diğer somut verilerle birleştirilebilir. Örneğin, 

kronik uykusuzluk ve yüksek kalp atışı gelecekteki kalp hastalığı riskini işaret 

edebilir. Hastalar kendi sağlıklarının izlenmesine doğrudan katılarak ve sağlık 

sigortasından gelen teşvikler hastaları sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmeye itebilir 

(örneğin: akıllı saat kullanan insanlara para iadesi). Bunu yapmanın başka bir 

yolu da geliştirilmekte olan yeni giyilebilir cihazlarla, belirli sağlık trendlerini 

izleyerek ve bunları doktorların izleyebileceği buluta sistemlerine aktarmaktır. 
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Astımı veya tansiyonu olan hastalar bundan fayda görebilir, biraz daha bağımsız 

hale gelebilir ve gereksiz yere doktor ziyaretlerini azaltabilir. 

Stratejik Planlama: Sağlık sistemlerinde büyük verilerin kullanılması, insan-

ların geleceğe bakışı açısından daha iyi içgörüler sayesinde stratejik hedeflere 

olanak tanır. Yöneticiler, farklı demografik gruplardaki kişilerin check-up sonuç-

larını analiz edebilir ve hangi faktörlerin insanları tedaviye başlamaktan vazge-

çirdiğini belirleyebilir. Florida Üniversitesi, nüfus artışı ve kronik hastalıklar gibi 

birden fazla konuyu hedefleyen ısı haritaları hazırlamak için Google Haritalar'dan 

ve ücretsiz halk sağlığı verilerinden yararlandı (Curtis ve ark., 2013). Daha sonra, 

akademisyenler bu verileri en sıcak alanlarda tıbbi hizmetlerin mevcudiyeti ile 

karşılaştırdı. Buradan elde edilen içgörüler, teslimat stratejilerini incelenmesine 

ve en sorunlu olduğu belirlenen alanlarda daha fazla bakım ünitesi eklemelerine 

olanak sağladı. 

Kanser Tedavisi: Sağlık konusunda çalışan araştırmacıları, gerçek dünyada 

en yüksek başarı oranlarına sahip olan trendleri ve tedavileri bulmak için kanser 

hastalarının tedavi planları ve iyileşme oranları hakkında büyük miktarda veri 

kullanabilir. Örneğin araştırmacılar, hasta tedavi kayıtlarıyla bağlantılı biyoban-

kalardaki tümör örneklerini inceleyebilir. Araştırmacılar bu verileri kullanarak, 

belirli mutasyonların ve kanser proteinlerinin farklı tedavilerle nasıl etkileşime 

girdiği gibi şeyleri görebilir ve daha iyi sonuçlara yol açacak eğilimleri bulabilir. 

Ancak bu tür bilgileri daha erişilebilir kılmak için hastaneler, üniversiteler ve kâr 

amacı gütmeyen kuruluşlar gibi farklı kurumlardan alınan hasta veritabanlarının 

birbirine bağlanması gerekir. Daha sonra, örneğin, araştırmacılar diğer kurumlar-

dan alınan hasta biyopsi raporlarına erişebilirler. Sağlık hizmetlerinde potansiyel 

büyük veri kullanım durumlarından biri, klinik deney hastalarından alınan kanser 

doku örneklerini genetik olarak sıralamak ve bu verileri daha geniş kanser veri 

tabanına sunmak olacaktır. 

Öngörücü Analitik: Tahmine dayalı analiz olarak da adlandırılan öngörücü 

analitik son yıllarda en büyük iş zekâsı trendlerinden biri olarak ön plana çıkmak-

tadır. Örneğin, ABD'de bir araştırma firması olan Optum Labs, bakım sunumunu 

iyileştirecek tahmine dayalı analitik araçları için bir veritabanı oluşturmak üzere 

30 milyondan fazla hastanın sağlık verisi kayıtlarını topladı (Kerezoudis ve ark., 

2019). Öngörücü analitiğin amacı, doktorların saniyeler içinde veri analizine 

bağlı kararlar almasına ve hastaların tedavisini iyileştirmesine yardımcı olmaktır. 

Bu, özellikle karmaşık tıbbi geçmişleri olan ve birden fazla rahatsızlıktan şikâyeti 

olan hastalarda yararlıdır. Öngörücü analitik çözümleri ve araçları, örneğin kimin 

diyabet riski altında olduğunu tahmin edebilecek ve böylece ek taramalardan 

veya kilo yönetiminden faydalanmaları tavsiye edilebilecektir. 
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Teletıp: Teletıp terimi, teknoloji kullanılarak uzaktan klinik hizmetlerin su-

nulmasını olarak ifade edilir. Örneğin, klinisyenler, kişiselleştirilmiş tedavi plan-

ları sağlamak ve hastaneye yatışı veya yeniden yatışı önlemek için teletıp kulla-

nır. Sağlık hizmeti veri analitiğinin bu tür kullanımı, daha önce görüldüğü gibi 

tahmine dayalı analitiğin kullanımıyla ilişkilendirilebilir. Klinisyenlerin akut 

tıbbi olayları önceden tahmin etmelerini ve hastaların durumlarının kötüleşmesini 

önlemelerini sağlar. Teletıp, hastaları hastanelerden uzak tutarak maliyetleri dü-

şürmeye ve hizmet kalitesini artırmaya yardımcı olur. Hastalar sıra beklemekten 

kurtulur ve doktorlar gereksiz konsültasyonlar ve evrak işleriyle zaman kaybet-

mez. Teletıp, hastaların durumları her yerde ve her zaman izlenebildiği ve danı-

şılabildiği için bakımın kullanılabilirliğini de geliştirir. 

Tıbbı Görüntüleme: Tıbbi görüntüleme hayati önem taşır ve son yıllarda 

yaklaşık olarak olarak 600 milyonun üzerinde görüntüleme prosedürü gerçekleş-

tirilir (Hricak ve ark., 2021). Bu görüntüleri manuel olarak analiz etmek ve depo-

lamak hem zaman hem de para açısından pahalıdır, çünkü radyologların her gö-

rüntüyü ayrı ayrı incelemesi gerekirken, hastanelerin bunları birkaç yıl saklaması 

gerekir. Tıbbi görüntüleme işlemleri ile yüzbinlerce görüntüyü analiz ederek ge-

liştirilen algoritmalar, piksellerdeki belirli kalıpları tanımlayabilir ve bunları bir 

sayıya dönüştürerek hekime tanı koymada yardımcı olabilir. Teknolojinin bu ka-

dar yaygın kullanımı ve ilerlemesi sayesinde radyologların artık görüntülere bak-

malarına gerek kalmayacağını, bunun yerine kaçınılmaz olarak bir ömür boyu 

yapabileceklerinden daha fazla görüntüyü inceleyecek ve hatırlayacak algoritma-

ların sonuçlarını analiz etmelerinin mümkün olabileceğini bile artık mümkün gö-

rünüyor.  

Acil Servis Ziyaretlerini Azaltma: Sağlık hizmetleri için büyük veri analitiğini 

kullanarak zamandan, paradan ve enerjiden tasarruf etmek gereklidir. 3 yıl bo-

yunca bir insanın acil servise 900'den fazla ziyaret ettiğini duysanız ne yapardı-

nız? Yıl bazında 300 gün gitmiş, yani 365 günün 300 gününde acil servise gitmiş. 

Bu durum, akıl hastalığı ve madde bağımlılığından muzdarip bir kadının nere-

deyse her gün çeşitli yerel hastanelere gittiği California, Oakland'da bir gerçek-

leşmiştir.  Bu kadının sorunları, yerel acil servisler arasında paylaşılan tıbbi ka-

yıtların olmaması, vergi mükellefleri ve hastanelerin maliyetini artırması ve bu 

kadının iyi bakım almasını zorlaştırması nedeniyle daha da kötüleşmiş (Sorrell, 

2023). Gelecekte buna benzer durumların olmasını önlemek için Alameda ilçe 

hastaneleri, hasta kayıtlarını acil servisler arasında paylaşan PreManage ED adlı 

bir program oluşturmak için bir araya geldi (Charitha ve ark., 2021). Bu sistem 

acil servis personelinin aşağıdaki gibi şeyleri bilmesini sağlar: 

 Tedavi ettikleri hasta daha önce başka hastanelerde bazı testler yaptır-

dıysa, bu testlerin sonuçları nelerdir? 
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 Söz konusu hastanın halihazırda başka bir hastanede vaka yöneticisi 

varsa, gereksiz atamaları önleyin. 

 Sağlayıcılar tarafından hastaya yönelik tutarlı bir mesajın sürdürülebil-

mesi için hastaya halihazırda hangi tavsiyeler verildi? 

Bu, sağlık hizmetleri analitiği uygulamasının yararlı ve gerekli olduğu başka 

bir harika örnektir. Daha önceden bu sisteme sahip olmayan hastaneler testleri 

tekrar ederdi ve başka bir hastanede bir test yapıldığını görseler bile, eski usule 

gitmek ve sadece istedikleri bilgiyi almak için uzun faks ister veya göndermek 

zorunda kalırlardı. 

Risk ve Hastalık Yönetimi: Büyük veri ve sağlık hizmetleri, kronik hastalık-

ları olan belirli hastalarda hastaneye yatış riskinin üstesinden gelmek için gerek-

lidir.  İlaç türü, semptomlar ve tıbbi ziyaretlerin sıklığı gibi bilgileri derinleme-

sine inceleyerek, sağlık kurumlarının doğru önleyici bakım sağlaması ve sonuç 

olarak hastaneye yatışları azaltması mümkündür. Bu düzeyde bir risk hesapla-

ması, yalnızca kurum içi hasta bakımı harcamalarını azaltmakla kalmayacak, aynı 

zamanda en çok ihtiyaç duyanlar için alan ve kaynakların mevcut olmasını da 

sağlayacaktır. Bu, sağlık hizmetlerindeki analitiğin insanların hayatını nasıl iyi-

leştirebileceğinin ve kurtarabileceğinin açık bir örneğidir. Sonuç olarak, sağlık 

hizmetlerine yönelik büyük veriler, organizasyonu her kilit alanda daha ekono-

mik hale getirirken hasta bakımının kalitesini artırabilir. 

Yeni Terapi Geliştirme: Sağlık hizmetlerinde büyük veri analizi, yeni tedavi 

ve yenilikçi ilaç keşiflerine yardımcı olma gücüne sahiptir. Tarihsel, gerçek za-

manlı ve tahmine dayalı metriklerin yanı sıra veri görselleştirme tekniklerinin tu-

tarlı bir karışımını kullanan sağlık uzmanları, denemelerdeki veya süreçlerdeki 

potansiyel güçlü ve zayıf yönleri belirleyebilir. Ayrıca, veriye dayalı genetik bilgi 

analizi ve hastalardaki gerici tahminler yoluyla, sağlık hizmetlerindeki büyük veri 

analitiği, çığır açan yeni ilaçların ve ileri görüşlü tedavilerin geliştirilmesinde çok 

önemli bir rol oynayabilir. Sağlık hizmetlerinde veri analitiği kolaylaştırabilir, 

yenilik yapabilir, güvenlik sağlayabilir ve hayat kurtarabilir. 

 

Sonuç 

Fen ve mühendislik alanlarında ortaya çıkmış ve bugüne kadar kullanılmış 

birçok araştırma yönteminin sağlık alanında da kullanıldığını ve kullanılabilir ol-

duğu görmekteyiz.  

Sağlık hizmetlerinde büyük miktarda veri üretim imkânı varken etik izinlerin 

alınması ve bu verilerin uzmanları tarafından etiketlenmesi gerekliliğinden dolayı 

verilere ulaşım imkânı zor olabilmektedir.  
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Giriş 

Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının; çalışan sağlığının korun-

ması, iş kazalarının önlenmesi, çalışma ortam koşullarının iyileştirilmesi, iş sü-

rekliliğinin sağlanması ve iş sonuçlarına olumlu etki yaratılması gibi önemli kat-

kıları bulunmaktadır. Başlangıçta yasal düzenlemelerin yapılması ile birlikte iler-

leyen çalışmalar; giderek çalışma ortamının ergonomik olarak düzenlenmesi, risk 

değerlendirme sürecinin yürütülmesi, proaktif faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, iş 

sürekliliği planlaması gibi faaliyetleri kapsar duruma gelmiştir. 

Çalışma ortamındaki tehlikeler, çalışanlar veya işyeri üzerinde her türlü olum-

suz etki yaratabilecek durum veya insan davranışını ifade etmektedir. Risk ise bu 

durum veya davranışların gerçekleşmesi sonucu oluşan kayıp, yaralanma veya 

maddi zarardır.  Risk değerlendirme süreci ise, mevcut tehlikelerin ve risk sevi-

yelerinin belirlenmesi, iyileştirme planlarının oluşturulması, planların uygulan-

ması ve kontrolü alt süreçlerinden oluşan iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının 

önemli bir parçasıdır (Özkılıç, 2007). 

İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları içerisinde önleyici çalışmalarının başında 

gelen risk değerlendirme sürecinin dışında, eğitim faaliyetleri, bakım-onarım ça-

lışmaları, yasal şartların takibi, ergonomik prensiplere göre çalışma yeri tasarımı, 

periyodik saha denetimi de iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde 

çok önemlidir. Risk değerlendirme süreci özellikle kaza ve sağlık bozulmaları 

oluşmadan önce tehlikelerin farkına varılarak gerekli önlemlerin alınması, tehli-

kelerin mümkünse tamamen ortadan kaldırılması veya tehlikelerin kontrol altına 

alınarak risklerin azaltılmasını içermektedir. 

Bilimsel araştırma ve saha çalışmalarında kullanılan çok sayıda risk değerlen-

dirme yöntemi bulunmaktadır. Matris Tipi Risk Değerlendirme, Fine-Kinney, 
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Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA), Olursa Ne Olur? Analizi, Hata Ağacı 

Analizi,  Olay Ağacı Analizi, Neden - Sonuç Analizi bu yöntemlerin başında gel-

mektedir (Kurt ve Ceylan, 2001). 

Bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme sürecinde ÇKKV 

(Çok Kriterli Karar Verme) yöntemlerinden olan ARAS (Additive Ratio Assess-

ment), COPRAS (Complex Proportional Assessment) ve MOORA (Multi-Objec-

tive Optimization by Ratio Analysis) Referans Noktası yönteminin uygulanması 

incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar birbirleri ile ve iş güvenliği çalışmalarında 

sıklıkla kullanılan FMEA yöntemi sonuçları ile karşılaştırılarak değerlendirilmiş-

tir. 

ÇKKV, birden çok seçenek içerisinden, en uygunun seçilmesine veya seçe-

neklerin sıralanması amacıyla birden fazla kriterin eş zamanlı optimize edilmek 

istendiği, yöneylem araştırması alanında kullanılan çözümlerin genel adıdır. 

ÇKKV yöntemlerinin içerisinde, alternatifler, kriterler, karar verici/vericiler, kri-

terler önem seviyeleri, kriterlerin amaçları önemli çözüm elemanları olarak yer 

almaktadır. Çok kriterli karar verme problemleri ile çözümlenen problemler, se-

çim, sıralama ve sınıflandırma problemleri olmak üzere üç grupta incelenmekte-

dir.  En çok kullanılan ÇKKV yöntemleri içerisinde AHP (Analitik Hiyerarşi Pro-

sesi), ANP (Analitik Network Prosesi), TOPSIS (Technique for Order Preference 

by Similarity to Ideal Solution), VIKOR (Vlse Kirterijumska Optimizacija I 

Kompromisno Resenje), ELECTRE (Elemination and Choice Translating Reality 

English), GİA (Gri İlişkisel Analiz), BWM (Best Worst Method), ARAS, COP-

RAS, MOORA yöntemleri yer almaktadır (Dinçer, 2019). 

Bilimsel çalışmalarda ÇKKV yöntemlerinin risk değerlendirme süreci araştır-

malarında kullanıldığı çalışmalar mevcuttur. Özfırat (2014)’a göre, geleneksel 

risk değerlendirme sürecinde olasılık ve şiddet değerlendirmesi dışında, itibar-

verimlilik kaybı, çevre etkisi, maliyet gibi kriterlerle alternatifler arasındaki iliş-

kilerin belirlenmesi ve bunların ölçülmesi gerekmektedir. Geleneksel yöntem-

lerle bu kriterlerin etkisi ölçülemezken, ÇKKV yöntemleri ile bu tür problemleri 

çözümlemek imkânı bulunmaktadır. 

ÇKKV yaklaşımları ayrı ayrı olarak kullanıldığı gibi, entegre olarak da kulla-

nılabilmektedir. Birlikte kullanım yöntem sonuçlarının karşılaştırılması amacı ile 

yapılabildiği gibi, yöntemlerden bir veya birkaçı kriter önem ağırlıklarının belir-

lenmesi; diğer yöntem de alternatiflerin sıralanması amacı ile de uygulanmakta-

dır. 
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ARAS, COPRAS ve MOORA yöntemleri diğer ÇKKV yöntemlerine göre 

yeni yöntemler olarak değerlendirilmekle birlikte, farklı çalışma konularında bi-

limsel araştırmalarda incelenmiştir. ARAS yönteminin kullanıldığı çalışmalara 

bakıldığında; Turskis ve Zavadskas  (2010) lojistik merkezi için en uygun yer 

seçimi probleminde bulanık ARAS yöntemini uygulamıştır. Bulanık yapı, belir-

sizliğin modellenmesi amacıyla tercih edilmiştir.  Dahooie vd. (2018),  insan kay-

naklarının önemli süreçlerinden olan personel seçim sürecinde SWARA ve bula-

nık ARAS yöntemlerini uygulamıştır. Ghenai vd. (2020) çalışmalarında güneş, 

rüzgar, fosforik asit yakıt hücresi ve katı oksit yakıt hücresi yenilenebilir enerji 

sistemlerinin değerlendirilmesinde SWARA ve ARAS yöntemlerini entegre ola-

rak kullanmıştır. Çalışmada kaynak, çevresel, ekonomik, sosyal ve teknoloji ol-

mak üzere beş sürdürülebilirlik değerlendirme kriteri SWARA yöntemi ile ağır-

lıklandırılmıştır.  Oluşturulan modelin karar vericiler için sürdürülebilir enerji po-

litikalarının oluşturulmasında yardımcı olabileceği önerilmiştir. Karagöz vd. 

(2021) ömrünü tamamlamış araçların geri dönüşümünü sağlamak amacıyla ku-

rulması planlanan tesisin yerinin belirlenmesi için bulanık ARAS yöntemini kul-

lanmıştır. BenAmor vd. (2022), COVID-19 pandemisinden etkilenen küresel ilaç 

tedarik zinciri risklerinin değerlendirilmesinde ARAS-BWM entegre yaklaşımını 

uygulamıştır. Çalışma, Tunus’da ilaç sanayinde gerçekleştirilmiştir. BWM kriter 

ağırlıklarının belirlenmesinde, ARAS ise risklerin sıralanmasında tercih edilmiş-

tir. 

COPRAS yöntemi de çok farklı alanlarda araştırmalarda incelenmiştir. Yaz-

dani vd. (2011) kamu alanında kritik altyapı sistemlerinin korunması için riskle-

rin değerlendirmesinde bulanık COPRAS yöntemini kullanmıştır. Bulanık mo-

del, karar verme probleminin belirsizliğini de ele almak için tanımlanmıştır. 

Vytautas vd. (2015) Litvanya’da Vilnius şehrinde, şehir yaşlılığını değerlendir-

mek için, COPRAS yöntemini uygulamıştır. Valipour vd. (2018) çalışmalarında 

derin kazı projelerindeki risklerin önlenebilmesi için, SWARA ve COPRAS yön-

temlerini kullanmıştır. İran Şiraz’daki derin temel kazılarına ilişkin vaka incelen-

miştir. İnşaat güvenliği, elverişsiz jeolojik koşullar, idari deneyim eksikliği, eksik 

acil durum planı ve zeminin çökmesi en önemli riskler olarak tespit edilmiştir. 

COPRAS yönteminin ANP yöntemi gibi ikili karşılaştırmaya ihtiyaç duymaması 

ve karmaşık hesaplamalar içermemesi nedeniyle, alternatif sayısı ve kriterlerin 

çok yüksek olduğu durumlarda çok kullanışlı olduğu vurgulanmıştır. Zhenga vd. 

(2018),  KOAH hastalarının durumlarının değerlendirilmesi için COPRAS yön-

temini incelemiştir. Ansari vd. (2020) çalışmalarında üretimin sürdürülebilirliği 

için, tedarik  zinciri risklerini değerlendirmek için SWARA ve bulanık  COPRAS 



Mühendislik Alanında Uluslararası Araştırmalar 

79 

yöntemlerini entegre olarak kullanmıştır. Hezer vd. (2021)  dünyadaki 100 böl-

genin COVID-19 açısından güvenlik seviyelerinin incelemesini TOPSIS, VI-

KOR ve COPRAS yöntemleri ile gerçekleştirmiştir. Elde  edilen bulgulara göre, 

COPRAS en yakın sonuçları sağlarken, VIKOR ile en uzak sonuçlar elde edil-

miştir. Kusakci vd. (2022) çalışmalarında, 2010 ve 2018 yılları arasında Tür-

kiye’de 30 büyükşehrin sürdürülebilir şehir endeksini karşılaştırmak için AHP ve 

COPRAS yöntemlerini kullanmıştır. AHP, kriter ağırlıklarının belirlenmesinde, 

COPRAS ise karşılaştırma puanlarının oluşturulmasında uygulanmıştır. Elde edi-

len sonuçlar, sürdürülebilir şehir politikalarının etkisinin değerlendirilmesinde 

post hoc analizleri ile incelenmiştir. 

MOORA yöntemi de birden çok farklı uygulama tekniği olarak (Oran, Refe-

rans Noktası,  MultiMOORA) çalışmalarda incelenmiştir.  Brauers vd. (2008) bi-

naların bakım ve yönetim faaliyetlerinden sorumlu olan yüklenicilerin değerlen-

dirilmesinde MOORA yöntemini kullanmıştır. Uygulama Litvanya Vilnus şeh-

rindeki konutlardaki 15 yüklenici için uygulanmıştır. Liu vd. (2014) farklı sek-

törlerde kullanılan FMEA yöntemi ile MOORA Oran, MOORA Referans Nok-

tası ve MULTIMOORA yöntemlerinin sonuçlarını karşılaştırmıştır. Uygulama 

bir sağlık tesisindeki belirlenen güvenlik problemi için gerçekleştirilmiştir. 

Arabsheybani vd. (2018) sürdürülebilir tedarikçi seçimini desteklemek için, bu-

lanık MOORA ve FMEA yöntemlerini kullanmıştır. Modelde tedarikçi risklerini 

değerlendirmek için FMEA uygulanmıştır. MOORA ise tedarikçilerin puanının 

ve sırasının belirlemesinde kullanılmıştır. Önerilen yaklaşım ev aleti endüstrisin-

deki bir cihazın soğutucu parçası için uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda duyar-

lılık analizi de gerçekleştirilmiştir. Dabbagh ve Yousefi (2019) çalışmalarında, iş 

sağlığı ve güvenliği risklerini belirlemek ve kontrol altına alabilmek amacıyla 

FMEA ve Bulanık Bilişsel Harita (FCM) yöntemleri ile entegre olarak MOORA 

yöntemini kullanmıştır. Önerilen yaklaşım ile geleneksel FMEA uygulamasın-

daki kriterlerin arasındaki ilişkilerin dikkate alınmaması gibi bazı sakıncaların 

önlenebileceği görüşü oluşturulmuştur. Geliştirilen yaklaşımda FMEA tekniği 

potansiyel risklerin ve risk değerlendirme kriterlerinin belirlenmesinde, FCM 

yöntemi kriterler arasındaki ilişkilerin oluşturulmasında, MOORA yöntemi ise 

risklerin önceliklendirilmesinde kullanılmıştır. Dinçer vd. (2019) gelişmekte olan 

yedi ülkenin, finansal hizmet kalitesinin değerlendirilmesi için iki farklı entegre 

ÇKKV yöntemlerini karşılaştırmıştır. DEMATEL-AHP ve MOORA’yı entegre 

eden bir yöntem ile TOPSIS ve VIKOR yöntemleri karşılaştırılmıştır. Mete 

(2019) doğal gaz boru hattındaki inşaat projelerinin güvenlik risklerinin değer-

lendirilmesinde FMEA tabanlı AHP-MOORA entegre yaklaşımı kullanmıştır. 
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Çalışmada yöntemlerin entegre edildiği yeni bir risk değerlendirme yapısı öneril-

miştir. Sonuçların doğrulanması için duyarlılık analizi gerçekleştirilmiştir. Çalış-

mada yöntemlerin bulanık çözümlemeleri kullanılmıştır. Patnaik vd. (2020) ça-

lışmalarında, polimer kompozitleri için malzeme seçimi prosesinde, malzemele-

rin mekanik, fiziksel, aşınma özellikleri, yoğunluk, sertlik, mukavemet özellikle-

rine göre AHP-MOORA yöntemini kullanmıştır. AHP belirtilen özelliklerin 

önem ağırlıklarının elde edilmesinde uygulanmıştır. Başaran ve Tarhan  (2022) 

açık deniz rüzgar enerjisi kullanımında en uygun yeri tespit etmek için, MOORA 

yöntemini kullanmıştır. Uygulama Türkiye’nin kuzeybatısında gerçekleştirilmiş-

tir.    Bozcaada’nın açık deniz rüzgâr türbini çiftliği kurmak için en iyi yer olduğu 

önerilmiştir.  Çalışmada, kuvvetli rüzgâr, hız ve kapasite faktörü, gemilere olan 

mesafe, fay hattı durumu değerlendirme kriterleri arasında yer almaktadır. 

ARAS, COPRAS ve MOORA yöntemlerinin birlikte uygulandığı çalışmalar 

da incelenmiştir. Aytaç Adalı ve Tuş Işık (2016) ofisler için uygun klima seçim 

problemi için, COPRAS ve ARAS yöntemlerini kullanmış ve sonuçlarını karşı-

laştırmıştır. Genç vd. (2017) Karadeniz Ekonomik İşbirliği’ne üye olan ülkelerin 

ithalat, işsizlik, enflasyon oranı, istihdam, ihracat ve kişi başı GSYH makroeko-

nomik kriterlerini kullanarak ARAS, TOPSIS ve MOORA yöntemlerini uygula-

mıştır. Üç yöntemde de kriter ağırlıklarının belirlenmesinde AHP yöntemi kulla-

nılmıştır. Elde edilen bilgiler değerlendirildiğinde,    MOORA ve TOPSIS yön-

temlerinin birbirine yakın sonuçlar verdiği elde edilmiştir. Bahrami vd. (2019) 

yıllık hisse senedi getirilerinin incelendiği finansal performans raporlarının ana-

lizinde ARAS, COPRAS ve TOPSIS yöntemlerini kullanmıştır. Çalışmada kul-

lanılan ÇKKV yaklaşımlarının kriter ağırlıklarının belirlenmesinde Entropi yön-

temi uygulanmıştır. Yöntemlerin birbirine benzer sonuçları verdiği görülmüştür. 

Altıntaş (2021), G20 ülkelerinin çevresel performans indekslerinin karşılaştırıl-

masında ÇKKV yöntemlerinden ROV (Range of Value), ARAS ve COPRAS 

yöntemlerini kullanmıştır. Bu yöntemlerde kriter ağırlıklarının belirlenmesinde 

Entropi yöntemi tercih edilmiştir.  Sonuç olarak ARAS ve COPRAS yöntemleri-

nin yakın sonuçları vermesinden dolayı, bu iki yöntemin birbiri yerine kullanıla-

bileceği önerilmiştir. Goswami vd. (2021) çalışmalarında gerçek zamanlı bir bir 

robot seçim problemini değerlendirmek için, TOPSIS-ARAS ve COPRAS-

ARAS entegre yöntemlerini karşılıklı olarak incelemiştir. Alternatif robotlar, beş 

kriter ile değerlendirilmiştir. Kriter ağırlıkları CRITIC yöntemi ile belirlenmiştir. 

Bütün yöntemlerin sonuçlarının birbirleri ile güçlü bir sıralama ilişkisine sahip 

olduğu görülmüştür. 
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Yöntem 

Aras Yöntemi 

ARAS yöntemi, Zavadskas ve Turskis (2010) tarafından geliştirilen, son yıl-

larda bilimsel çalışmalarda uygulanan yöntemler arasında yer almaktadır. Alter-

natiflerin sıralama işlemlerini  gerçekleştirirken, alternatiflerin fayda fonksiyon 

değerlerini  kriterlerin optimal değerlerine göre karşılaştırarak sonucu    oluşturur. 

ARAS yöntemi adımları aşağıda açıklanmaktadır (Bahrami vd., 2019). 

Adım 1. Karar matrisi oluşturulur. Karar matrisinde i alternatifleri, j kriterleri 

göstermektedir.  𝑥𝑖𝑗 i. alternatifin j. kriterindeki değerini,  𝑥𝑜𝑚  ise m. kriterin 

optimal değerini göstermektedir.  

[
 
 
 
𝑥𝑜1

. . 𝑥𝑜𝑗 . . 𝑥𝑜𝑚.
𝑥𝑖1

.
. .

.
𝑥𝑖𝑗

.
. .

.
𝑥𝑖𝑛

.
𝑥𝑚1

. . 𝑥𝑚𝑗 . . 𝑥𝑚𝑛]
 
 
 

   i= 0,1,…,m        j=0,1,…,n        (1) 

Kriterler için optimal değerler belirlenirken  (2) eşitliği kullanılır. 

𝑥𝑜𝑗= 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑥𝑖𝑗,         eğer 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑥𝑖𝑗 kriterde isteniyorsa,      (2)                                                                        

𝑥𝑜𝑗 = min 𝑥𝑖𝑗,             eğer 𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑥𝑖𝑗 kriterde isteniyorsa, 

Adım 2. Normalize karar matrisi oluşturulur. Normalizasyon işlemleri gerçek-

leştirilirken kriter amaçlarına bağlı olarak (3) ve (4) eşitliklerinden faydalanılır. 

Kriter amacı maksimizasyon ise; 

𝑥𝑖𝑗  = 
𝑥𝑖𝑗

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=0

                                                                                (3)                                                                                                                 

Kriter amacı minimizasyon ise; 

𝑥𝑖𝑗 = 
1

𝑥𝑖𝑗
 ;             𝑥𝑖𝑗 = 

𝑥𝑖𝑗

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=0

                                                    (4)                                                                                                 

Adım 3. Kriterlerin önem ağırlıkları kullanılarak ağırlıklı normalize karar 

matrisi oluşturulur. (5) eşitliğinden faydalanılır. 

𝑤𝑗 kriter ağırlıklarını göstermek üzere; 

�̂�𝑖𝑗= 𝑥𝑖𝑗 𝑤𝑗              i= 0,1,…,m                                                (5)                                                                                                         

Adım 4. Her alternatif için fonksiyon değeri (𝑆𝑖) eşitlik (6)   yardımıyla belir-

lenir                                                                                      
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𝑆𝑖 = ∑ �̂�𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1           i= 0,1,…,m                                                (6)                                                                                                      

Adım 5. Alternatiflerin sıralanması gerçekleştirilir. Bu amaçla (7) eşitliğinde 

gösterilen 𝐾𝑖 değeri elde edilir. 𝐾𝑖 değeri için, alternatiflerin fonksiyon değeri 

(𝑆𝑖), optimal fonksiyon değerine (𝑆𝑜) oranlanır. 𝐾𝑖 değeri büyükten küçüğe doğru 

sıralanır. En büyük değer ilk sırada yer alır. 

𝐾𝑖 = 
𝑆𝑖

𝑠𝑜
                                                                                        (7)                                                                                                                                     

COPRAS Yöntemi 

Çalışmada kullanılan diğer bir yöntem COPRAS yöntemi, 1996 yılında Za-

vadskas ve Kaklauskas tarafından Vilnius Gediminas Teknik Üniversitesinde ge-

liştirilmiştir. AHP, VIKOR gibi diğer ÇKKV yöntemlerine göre uygulama ko-

laylığı bulunmaktadır COPRAS yöntemini diğer yöntemlerden ayıran en önemli 

özelliklerden biri de, alternatifleri kendi arasında kıyaslayarak, alternatiflerin bir-

biriyle ne kadar iyi ya da ne kadar kötü olduğunu yüzde olarak göstermesidir. 

Yöntem çok sayıdaki kriter ve alternatifi bulunan karar matrisinde kolaylıkla uy-

gulanabilir. Nicel ve nitel özellikteki kriterler yöntemde kullanılabilir (Kaklaus-

kas vd. 2005). 

COPRAS yöntemi uygulama adımları aşağıda yer almaktadır: (Hezer vd., 

2021) 

Adım 1: Karar matrisi oluşturulduktan sonra (8)’deki eşitlik kullanılarak nor-

malize karar matrisi oluşturulur. Kriterlerin önem ağırlıkları (9)’daki eşitlikte kul-

lanılarak ağırlıklı normalize karar matrisi elde edilir. Burada i alternatifleri, j ise 

kriterleri göstermektedir. 

𝑥𝑖𝑗  = 
𝑥𝑖𝑗

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=0

                                                                               (8)                                                                                                                            

�̂�𝑖𝑗= 𝑥𝑖𝑗 𝑤𝑗          i= 0,1,…,m                                                    (9)                                                                                                    

Adım 2: Kriter amaçlarının maksimizasyon veya minimizasyon olmasına 

bağlı olarak faydalı ölçüt (𝑆𝑖
+) ve (𝑆𝑖

−) faydasız kriter değerleri belirlenir. 

𝑆𝑖
+ = ∑ �̂�𝑖𝑗

𝑘
𝑗=1           j=1,2,..,k faydalı kriterler                           (10)                                                                         

𝑆𝑖
− = ∑ �̂�𝑖𝑗

𝑛
𝑗=𝑘+1       j=k+1, k+2,..,n faydasız kriterler       (11)     
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Adım 3: Alternatiflerin göreceli önem ağırlıkları (𝑄𝑖) (12) eşitliği kul-

lanılarak belirlenir. En yüksek göreceli önem ağırlığına sahip alternatif, en 

iyi alternatif olarak belirlenir (13). 

𝑄𝑖= 𝑆𝑖
+  + 

∑ 𝑆𝑖
−𝑚

𝑖=1

𝑆𝑖
− ∑

1

𝑆𝑖
−

𝑚
𝑖=1

                                                                  (12)                                                                                                                         

𝑄𝑚𝑎𝑘𝑠 = en büyük {𝑄𝑖}                                                           (13)                                                                                                                  

Adım 4:  Her alternatif için performans göstergesi (𝑃𝑖)          hesaplanır. En 

yüksek performans göstergesine sahip alternatif ilk sırada yer alır. 

𝑃𝑖 = 
𝑄𝑖

𝑄𝑚𝑎𝑘𝑠
  x 100                                                                     (14)                                                                                                                              

MOORA Yöntemi 

MOORA yöntemi, ilk olarak Brauers ve Zavadskas (2006)   tarafından geliş-

tirilmiştir. Çok amaçlı optimizasyon yöntemi olan MOORA, yeni bir yöntem 

olup, son yıllarda farklı alanlarda kullanılmaktadır. 

Çalışmada MOORA Referans Noktası yöntemi kullanılmış olup; yöntem 

adımları aşağıda açıklanmaktadır  (Liu vd.2014). 

Adım 1: Karar matrisi oluşturulduktan sonra (15)’deki eşitlik kullanılarak nor-

malize karar matrisi oluşturulur. Kriterlerin önem ağırlıkları (16)’daki eşitlikte 

kullanılarak, ARAS ve COPRAS yöntemlerinde olduğu gibi ağırlıklı normalize 

karar matrisi elde edilir. Burada i alternatifleri, j ise kriterleri göstermektedir. n 

sayıda alternatif, m sayıda kriter gösterilmektedir. 

𝑥𝑖𝑗  = 
𝑥𝑖𝑗

√𝑥𝑖𝑗
2
                                                                                  (15)                                                                                                                               

�̂�𝑖𝑗= 𝑥𝑖𝑗 𝑤𝑗            i= 0,1,…,m                                                (16)                                                                                    

Adım 2. Ağırlıklı normalizasyon matrisindeki kriterler için referans noktaları 

(𝑟𝑗) belirlenir. Sonrasında (17)’deki işlemler gerçekleştirilir. Elde edilen sonuçlar 

küçükten büyüğe doğru sıralanarak, alternatif sıralaması oluşturulur. En düşük 

değer en iyi alternatifi göstermektedir. 

min{𝑚𝑎𝑥 (|𝑟𝑗−�̂�İ𝑗
|)}                                                              (17) 
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FMEA Yöntemi 

Çalışmada ÇKKV yaklaşımlarıyla elde edilen risk değerlendirme sonuçları ile 

iş sağlığı ve güvenliği alanında en çok kullanılan risk değerlendirme yaklaşımla-

rından olan FMEA sonuçları karşılaştırılmıştır. 

FMEA yaklaşımında risk hata oluşma sıklığı, etki derecesi ve hatanın sapta-

nabilirliğine göre karar verilir. Bu üç parametreye verilen puanların çarpılması 

ile Risk Öncelik Puanı elde edilir. Hata oluşma sıklığı hatanın olasılığına bağlı 

olarak; çok yüksek kaçınılmaz tehlikeler için 10 veya 9 puan, sıklıkla tekrar eden 

tehlikeler için 8 veya 7 puan, ara sıra oluşan tehlikeler için 6 veya 5 puan, nispeten 

az oluşan tehlikeler için 4 veya 3 puan, pek az görülen olası olmayan tehlikeler 

için 1 veya 2 puan ile değerlendirilir.  

Etki derecesi değerlendirmesinde, felakete yol açabilecek etki derecesi için 10 

puan, yüksek hasara ve toplu ölümlere yol açabilecek etki derecesi için 9 puan, 

sistemin tamamının hasar görmesi veya ölümlü olması durumunda 8 puan, ekip-

manın tamamının hasar görmesine sebep olan ölümlü durumlarda 7 puan, siste-

min performansını etkileyen, ağır hasar/yaralanma durumunda 6 puan, kalıcı iş 

göremezlik etkisi var ise 5 puan, hafif yaralanma kısa süreli rahatsızlık oluşturu-

yorsa 4 puan, daha küçük etkilere sahip ise 3 veya 2 puan, etki oluşturmaz ise 1 

puan kullanılır. 

Tehlikenin saptanabilirliği konusunda, saptanması mümkün değil ise 10 puan, 

saptanması çok uzak veya uzak ihtimalse 9 veya 8 puan, çok düşük ise 7 puan, 

düşük ise 6 puan, saptanabilirlik orta seviyede ise 5 puan, biraz yüksekse 4 puan, 

yüksekse 3 puan, çok yüksekse 2 puan, tehlike kesin olarak saptanıyorsa 1 puan 

ile değerlendirme yapılır. 

Üç parametrenin çarpılması ile elde edilen Risk Öncelik Puanı, 40 puandan 

düşük ise önlem almaya gerek yok olarak değerlendirilir. 40 puan ve 100 puan 

arasında ise önlem alınması gerekebilir. 100 puandan yüksek ise kesin olarak ön-

lem alınması gereklidir olarak değerlendirilmelidir (Liu vd., 2017). 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışmada bir tekstil işletmesinde kimyasal depo alanında belirlenen 12 teh-

like unsuru için ARAS, COPRAS ve MOORA yöntemleri ile tehlikelerin sıralan-

ması gerçekleştirilmiştir. Tehlike unsurları için, öncelikle risk değerlendirme ça-

lışmalarında kullanılan FMEA yöntemi ile değerlendirme yapılmıştır. ÇKKV 

yöntemlerinden elde edilen sonuçlar ve FMEA sonuçları karşılaştırılmıştır. 

Tehlike unsurlarının FMEA uygulamasından elde edilen bulgular Tablo 1’de 

gösterilmektedir. Tablo 1’de görüldüğü üzere en riskli üç tehlike unsurunun risk 
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puanı büyüklüğüne göre sırası ile ‘topraklama kablosu eksikliği hasarı (168 

puan), exproof olmayan aydınlatmalar (150 puan) ve kimyasalların birlikte  de-

polanması (147 puan) olarak elde edilmiştir. En düşük tehlike unsuru ‘uyarı lev-

hası, bilgilendirme etiketi eksikliği’ ise 36 puan ile değerlendirilmiştir. 

Tablo 1. Tehlike Unsurlarının FMEA Analizi 

No Tehlike Unsuru Risk 
Ola-

sılık 

Şid-

det 

Tespit   

Edilebi-

lirlik 

FMEA 

Risk Pu-

anı 

1 
Kimyasal madde dökül-

mesi 

Kimyasalla temas, sağlık 

bozulmaları, yangın baş-

langıcı, maddi hasar 

6 7 4 168 

2 
Havalandırma sistemi 

problemleri 

Kimyasalla temas, sağlık 

bozulmaları 
4 5 6 120 

3 Kimyasalların taşınması 
Bel rahatsızlıkları oluş-

ması 
8 4 4 128 

4 Statik elektriklenme 
Yangın başlangıcı, maddi 

hasar 
2 8 8 128 

5 
Topraklama kablosu ek-

sikliği/ hasarı 

Yangın başlangıcı, maddi 

hasar 
3 8 5 120 

6 
Kimyasal dökücü tava 

eksikliği 

Kimyasalla temas, sağlık 

bozulmaları maddi hasar 
4 5 3 60 

7 
Exproof olmayan aydın-

latmalar 

Yangın başlangıcı, maddi 

hasar 
5 6 5 150 

8 
Kimyasalların birlikte 

depolanması 

Yangın başlangıcı, maddi 

hasar 
7 7 3 147 

9 
Malzemelerin güvensiz 

yerleştirilmesi 

Malzeme düşmesi sonucu 

yaralanmalar 
5 4 3 60 

10 
Kimyasalların güvensiz 

şekilde açılması 
El kesikleri 5 3 2 30 

11 
Forklift taşıma aparatı 

hasarı 

Malzeme düşmesi sonucu 

yaralanmalar 
5 4 5 100 

12 
Uyarı levhası, bilgilen-

dirme etiketi eksikliği 
Kimyasal madde ile temas 6 3 2 36 

 

Sahada belirlenen tehlike unsurlarının risk değerlendirmesinde uygulanan 

ARAS, COPRAS ve MOORA yöntemlerinde kullanılan kriterler, saha yönetici-

leri ile görüşülerek belirlenmiştir. Yöntemlerde kriter 1 sağlık bozulmasına etki, 

kriter 2 işletmeye etki, kriter 3 ergonomik etki ve kriter 4 tedbir alma güçlüğü   

olarak belirlenmiştir. Sağlık bozulmasına etki, çalışanlar üzerinde fiziksel ve 

mental olarak sağlık bozulmasına yol açan unsurlar olarak tanımlanmıştır. İşlet-

meye etki, işletmenin tesis ve ekipmanlarında hasar ve maddi zarar oluşturan un-

surlardır.   Ergonomik etki çalışanlar üzerinde kas ve iskelet sistemi travmaları 

başta olmak üzere çalışma konforunu ergonomik açıdan bozacak her türlü etken 

olarak tanımlanmıştır. Tedbir alma güçlüğü ise, belirlenen tehlike unsurlarının 

risk olarak ortaya çıkmaması için alınacak her türlü tedbir için ayrılması gereken 
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bütçe, işgücü, zaman açısından uygulama güçlüklerini ifade etmektedir. Kriterle-

rin ağırlıkları eşit olarak alınmıştır. Eşit ağırlık etkisinin sonuç açısından fark et-

memesi nedeni ile, yöntemlerde ağırlıklı normalizasyon adımı yapılmadan işlem 

adımları uygulanmıştır. 

Çalışmada en yüksek puana sahip olan tehlike unsurlarının sıralanması amacı 

ile tüm kriterler maksimizasyon (fayda kriteri) olarak tanımlanmıştır. 

Tablo 2’de tehlike unsurlarının ARAS yöntemine göre uygulama sonuçları 

gösterilmektedir. Tablo 2’de toplam sütunu kriter normalizasyon değerlerinin sa-

tır toplamını ifade etmektedir. Satır toplamının en büyük değeri en yüksek riske 

sahip tehlike unsuru olarak görülmektedir. Tablo 2’ye göre en yüksek riske sahip 

tehlike unsuru ‘kimyasal madde dökülmesi’ olarak bulunmuştur. En düşük riske 

sahip tehlike unsuru ise  ‘uyarı levhası, bilgilendirme etiketi eksikliği’dir. 

Tablo 2. ARAS Analiz Sonuçları 

 

Risk No 

Normalizasyon Değerleri 

Toplam ARAS Sonucu 
Kriter 1 Kriter 2 Kriter 3 Kriter 4 

1 0.1 0.125 0.094 0.088 0.407 0.816 

2 0.1 0.075 0.094 0.118 0.386 0.774 

3 0.075 0.05 0.156 0.059 0.340 0.682 

4 0.1 0.125 0.063 0.118 0.405 0.812 

5 0.1 0.125 0.063 0.088 0.376 0.753 

6 0.1 0.05 0.063 0.118 0.330 0.662 

7 0.1 0.125 0.063 0.118 0.405 0.812 

8 0.1 0.125 0.063 0.088 0.376 0.753 

9 0.05 0.05 0.125 0.059 0.284 0.569 

10 0.05 0.05 0.094 0.059 0.253 0.506 

11 0.075 0.075 0.094 0.059 0.303 0.606 

12 0.05 0.025 0.031 0.029 0.136 0.272 

 

Tablo 3’de COPRAS yönteminin uygulama sonuçları yer almaktadır. Si
+ mak-

simizasyon amaçlı kriterlerin normalizasyon değerlerinin toplamını ifade etmek-
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tedir. Uygulamada minimizasyon amaçlı kriter bulunmadığı için, Si
- değeri kul-

lanılmamıştır. Qi alternatiflerin göreceli önem ağırlık seviyelerini göstermekte 

olup, Qmaks,  Qi değerleri içerisinde en yüksek değeri vermektedir. Bu değer,  0.407 

olarak bulunmuştur. Qi değerlerinin 0.407 değerine oranlanması sonucu yüzde 

ifadesi ile Pi performans gösterge değerleri elde edilmiştir. En yüksek Pi değerine 

sahip tehlike unsurları, riski yüksek olan tehlike unsurlarını ifade etmektedir. 

Tablo 3’e göre riski en yüksek tehlike unsuru ARAS yöntem sonucunda olduğu 

gibi ‘kimyasal madde dökülmesi’ olarak bulunmuştur. Benzer şekilde, en düşük 

riske sahip tehlike unsuru ise  ‘uyarı levhası, bilgilendirme etiketi eksikliği’dir. 

Tablo 3. COPRAS Analiz Sonuçları 

 

Risk No 

Normalizasyon Değerleri 

Si
+ Qi Pi 

Kriter 1 Kriter 2 Kriter 3 Kriter 4 

1 0.1 0.125 0.094 0.088 0.407 0.407 100.000 

2 0.1 0.075 0.094 0.118 0.386 0.386 94.938 

3 0.075 0.05 0.156 0.059 0.340 0.340 83.556 

4 0.1 0.125 0.063 0.118 0.405 0.405 99.545 

5 0.1 0.125 0.063 0.088 0.376 0.376 92.318 

6 0.1 0.05 0.063 0.118 0.330 0.330 81.117 

7 0.1 0.125 0.063 0.118 0.405 0.405 99.545 

8 0.1 0.125 0.063 0.088 0.376 0.376 92.318 

9 0.05 0.05 0.125 0.059 0.284 0.284 69.736 

10 0.05 0.05 0.094 0.059 0.253 0.253 62.057 

11 0.075 0.075 0.094 0.059 0.303 0.303 74.342 

12 0.05 0.025 0.031 0.029 0.136 0.136 33.332 

 

Tablo 4’de MOORA Referans Noktası yöntemine göre analiz sonuçları gös-

terilmektedir. Kriterler eşit önem ağırlığına sahip oldukları için ağırlıklı normali-

zasyon değerleri hesaplanmamıştır. Tabloda her kriterin normalizasyon değeri 

ile, kriter amacına göre en iyi sonucu arasındaki mutlak fark değeri bulunarak 

hesaplanan uzaklık değerleri de gösterilmektedir. Maksimum değer, her tehlike 
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unsuru için uzaklık değerlerinin en yüksek değerini göstermektedir. MOORA Re-

ferans Noktası yöntemine göre, maksimum değeri en düşük olan tehlike unsuru, 

en riskli olarak sıralanmaktadır. Bu doğrultuda ‘kimyasal madde dökülmesi, ha-

valandırma sistemi problemleri, forklift taşıma aparatı hasarı’ en yüksek risk pu-

anına sahip tehlike unsurları olarak belirlenmiştir. En düşük riske sahip tehlike 

unsuru ise  ‘uyarı levhası, bilgilendirme etiketi eksikliği’dir 

Tablo 4. MOORA Analiz Sonuçları 

 

Risk 

No 

Normalizasyon Değerleri Uzaklık Değerleri 
Maksi-

mum De-

ğer 
Kriter 

1 

Kriter 

2 

Kriter 

3 

Kriter 

4 

Kriter 

1 

Kriter 

2 

Kriter 

3 

Kriter 

4 

1 0.336 0.396 0.303 0.288 0.000 0.00 0.203 0.096 0.203 

2 0.336 0.237 0.303 0.384 0.000 0.159 0.203 0.000 0.203 

3 0.252 0.158 0.506 0.192 0.084 0.238 0.000 0.192 0.238 

4 0.336 0.396 0.202 0.384 0.000 0.000 0,304 0.000 0.304 

5 0.336 0.396 0.202 0.288 0.000 0.000 0.304 0.096 0.304 

6 0.336 0.158 0.202 0.384 0.000 0.238 0.304 0.000 0.304 

7 0.336 0.396 0.202 0.384 0.000 0.000 0.304 0.000 0.304 

8 0.336 0.396 0.202 0.288 0.000 0.000 0.304 0.096 0.304 

9 0.168 0.158 0.405 0.192 0.168 0.238 0.101 0.192 0.238 

10 0.168 0.158 0.303 0.192 0.168 0.238 0.203 0.192 0.238 

11 0.252 0.237 0.303 0.192 0.084 0.159 0.203 0.192 0.203 

12 0.168 0.079 0.101 0.096 0.168 0.317 0.405 0.288 0.405 

 

Tablo 5’de yöntem sonuçlarına göre tehlike unsurlarının risk sıralamaları gös-

terilmektedir. 1 no’lu tehlike unsuru ‘kimyasal madde dökülmesi’, tüm yöntem-

lerde ilk sırada tespit edilerek en riskli tehlike olarak belirlenmiştir. 7 no’lu teh-

like unsuru ‘exproof olmayan aydınlatmalar’ ise, ARAS, COPRAS, FMEA yön-

temlerinde ikinci sırada, MOORA yönteminde ise üçüncü sırada yer almıştır. 

ARAS ve COPRAS yöntemlerine bakıldığında tüm risk sınıflarının aynı sırada 

veya sıra değerinde 1 fark olduğu görülmektedir. Bu iki yöntem benzer sonuçlar 

vermiştir. MOORA Referans Noktası yönteminin ARAS ve COPRAS yöntemle-

rine göre, sonuçlarında sıralama farklılıkları görülmüştür. Sadece 4 tehlike sınıfı 

aynı sırada yer almakta veya sıra numarasında 1 fark bulunmaktadır. 
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ÇKKV yöntemleri ile FMEA kıyaslandığında, ARAS ve COPRAS yöntemleri 

ile FMEA’nın en riskli iki tehlike unsurunda aynı sırada sonuç verdiği görülmek-

tedir. Diğer tehlike unsurları için sıra farklılığı 1 veya 2 olarak tespit edilmiştir. 

Bu doğrultuda ARAS, COPRAS yöntemleri ile FMEA yönteminin benzer sonuç-

lar verdiği, MOORA Referans Noktası yönteminin ise farklı sonuçlar gösterdiği 

elde edilmiştir. 

  

Tablo 5. Yöntemlere Göre Tehlike Unsurlarının Sıralanması 

Risk No ARAS COPRAS MOORA FMEA 

1 
1 1 1 1 

2 
4 3 1 5 

3 
6 5 2 4 

4 
2 2 3 4 

5 
5 4 3 5 

6 
7 6 3 7 

7 
2 2 3 2 

8 
3 4 3 3 

9 
9 8 2 7 

10 
10 9 2 9 

11 
8 7 1 6 

12 
11 10 4 8 

 

Sonuç ve Öneriler  

Bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliği alanının en önemli uygulama konuların-

dan olan tehlike belirleme ve risk değerlendirme çalışmalarında ÇKKV yöntem-

lerinin uygulanması incelenmiştir. Sonuçlar iş güvenliği alanında sıklıkla tercih 

edilen FMEA yöntem sonuçları ile de kıyaslanmıştır. ARAS ve COPRAS yön-

temlerinin kendi içinde çok benzer sonuçlar verdiği; bu doğrultuda birbirleri ye-

rine kullanılabilecekleri görülmüştür. Aynı şekilde yöntemlerin FMEA ile benzer 

sonuçlar vermesi, ÇKKV yaklaşımlarının doğru kriter tanımlamasıyla risk değer-

lendirme çalışmalarında kullanılabileceğini göstermektedir.  
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MOORA Referans Noktası yöntemi ve ARAS, COPRAS, FMEA sonuçları 

arasında farklılık görülmesinden dolayı, bu yöntemin MOORA Oran ve MUL-

TIMOORA uygulamaları ile farklı çalışmalarda incelenmesi önerilmektedir. 

Gelecekteki çalışmalarda farklı ÇKKV yaklaşımlarının risk değerlendirme sü-

recinde incelenmesi, uygulamaların geliştirilmesi için faydalı olacaktır. 
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1. Giriş  

Robotik alanda gündemde ve yaygın bir konu olan robot yol planlama, bir 

robotun başlangıç noktasından hedef noktasına engellere çarpmadan hareket ede-

bilme yeteneğine sahip olması demektir.  

Zaman ilerledikçe daha da fazla ihtiyaç haline gelen robotlar günümüzde bir-

çok alanda yerini almıştır. Robot kelimesi, ilk olarak 1920 yılında Karel Čapek 

tarafından “Rossum's Universal Robots” adlı eserinden literatüre, “kendi kendine 

çalışabilen işçiler” olarak tanımlanarak girmiştir [1]. Kullanım alanlarına örnek 

verilecek olursa, sağlık alanında; fiziksel engelli bireylerin bir yerden bir yere 

taşınmasında [2], felçli veya yaşlı hastaların tedavisinde [3, 4], fizik tedavi hare-

ketlerinin yapılmasında [5], özellikle insan gücü ile halledilemeyecek ağır işlerin 

üstesinden gelinmesi amacıyla [6], yükleme ve taşıma alanlarında [7], ekonomi 

alanında döviz kurunun davranışını hesaplamak için [8], doğal dil işleme alanında 

[9] vb. kullanılmaktadır. Bazı robotlar, programlandıkları eksen dışına çıkma ye-

teneğine sahip değildirler. Bu nedenle, kendi kararını vererek hareket edebilen 

robotlara yönelim başlamıştır. Bu tür robotlar mobil robot olarak adlandırılmak-

tadır. Çoğunda insan kontrolü hakim olan mobil robotlar askeri, tıp, sağlık, afet, 

ve eğitim gibi alanlarda kullanılmaktadır [10]. Literatürdeki mevcut çalışmalar 

robotların eylemlerindeki insan faktörünün müdahalesini sıfıra indirme üzerine-

dir. Sensörler yardımıyla robotların çevresini tanıyarak anlaması, önüne çıkan en-

gelleri fark ederek hareketine devam etmesi yani bir robotun otonom bir şekilde 

hareket etmesi şarttır. Bazı senaryolarda robotun istenen bir eylemi gerçekleştir-

mesi beklenirken, bazı çalışmalarda da robotun başlangıç noktasından hedef nok-

tasına hareket etmesi beklenir. 

Bu çalışmada genetik algoritma kullanılarak kübik, üç boyutlu, engelli bir or-

tamda robotun yol planlaması anlatılmıştır. Yapılan çalışmada hücrelere ayrılmış 
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ve her biri 20 birim olan 1000 adet küpten oluşan 10𝑥10𝑥10 boyutunda üç bo-

yutlu kübik bir çevrede robotun altı yönlü hareketine izin verilmektedir. Yöntem 

uygulanırken robotun belirlenen engellere çarpmadan en kısa yolu bulması amaç-

lanmıştır. Bunun için de başlangıç noktası ile hedef noktası arasındaki rota, anali-

tik yöntemlerle çözülemeyecek derecede karmaşık optimizasyon problemlerinin 

sürü zekası avantajlarını kullanarak çözebilmesinin hedeflenerek Genetik Algo-

ritma (GA) ile minimize edilmeye çalışılmıştır.  

Çalışmanın bölümleri şu şekilde özetlenmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde 

problem için performans ölçütü tanımlaması yapılmış, dördüncü bölümde 

GA’nın yapısı anlatılmış, beşinci bölümde GA’nın robot yol planlama proble-

mine uyarla aşamaları anlatılmış, altıncı bölümde örnek bir model çözümü ger-

çekleştirilmiş, yedinci bölümde sonuçlar değerlendirilmiştir. 

 

2. Literatür 

Otonom robot teknolojisinde önemli bir yeri olan robot yol planlamada, iste-

nen hedefe ulaşmak için robotun izleyeceği yolu planlaması şarttır. Engellere ta-

kılmadan hedefe ulaşmak için geliştirilmiş birçok yöntem literatürde mevcuttur. 

En çok kullanılan yol bulma yöntemi Dijkstra Algoritması [11], A* Algoritması 

[12] ve Bellman-Ford [13] algoritmasıdır. 2022 yılında yapılan bir çalışmada 

Dijkstra algoritması kullanarak akıllı enerji yöntemi ile optimal bir yol planlaması 

önerilmiştir [14]. 2008 yılında insansız hava araçları yol planlama ve bulma yön-

temlerine yönelik bir çalışmada karşılaştırma yapılmış ve Dijkstra, A* ve Bell-

man-Ford algoritmaları arasından A* algoritmasının daha iyi performans göster-

diği gözlemlenmiştir [15]. Bu yöntemlerin haricinde başka bir çalışmada engel-

lerden kaçarak yol planlama problemini çözmek amacıyla derin öğrenme, ışın 

izleme algoritması, bekleme kuralı ve hızla keşfedilen rastgele ağaç algoritmaları 

önerilmiş ve algoritmanın uygulanabilirliği kanıtlanmıştır [16]. 2022 yılında 

yapılan başka bir çalışmada harita bilgisi olmayan bir mobil robotun başlangıç 

noktasından hedef noktasına olan yol planlamasını sınırlı sayıdaki hareketle 

gerçeklenmiştir [17]. Bu navigasyon senaryosunda sinir ağı tabanlı karar verme 

yöntemi kullanılmış olup, %90’a yakın doğruluk performansı elde edilmiştir. Lit-

eratürde sıkça kullanılan bu yöntemlerin yanı sıra, sürü tabanlı optimizasyon 

yöntemlerinin kullanımı da mevcuttur. Metasezgisel yöntemler olarak 

adlandırılan bu algoritmalar analitik yöntemlerle çözülemeyecek derecede 

karmaşık optimizasyon problemlerinin sürü zekası avantajlarını kullanarak çöze-

bilmeyi hedefler. Sürü zekası tabanlı bir çalışmada bilinmeyen bir ortamda en-

gellerden kaçınarak robotun hedef noktasına varması için uyarlanabilir parçacık 
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sürü optimizasyon yöntemi önerilmiştir [18]. Önerilen yöntem, mevcut yöntem-

lerle karşılaştırılmış ve tatmin edici sonuçlar elde edilmiştir. 2000’li yıllardan iti-

baren robot yol planlama çalışmalarında sıklıkla kullanılan diğer bir metasezgisel 

yöntem GA’dır. 2020’de yapılan bir çalışmada bir futbol robotunun başlangıç 

noktasından istenen hedefe en kısa yol bulmasını sağlayan bir genetik algoritma 

önerilmiştir [19]. Önerilen algoritmanın geleneksel genetik algoritmadan daha iyi 

sonuç verdiği gözlemlenmiştir. Başka bir tez çalışmasında bir mobil robotun yol 

planlaması için iki yöntem önerilmiştir. Önerilen yöntemler İyileştirilmiş Genetik 

Algoritma (İGA) ve Dijkstra Algoritması ile GA’ yı birlikte içeren bir 

Hibrit Genetik Algoritmadır (HGA) [20]. İHA için arada engellerin bulunduğu 

yolda belirli bir başlangıç noktasından hedef noktasına en kısa yolu bulma 

amacıyla genetik algoritmayı kullanmışlardır. Simülasyon sonuçlarına bakıldı-

ğında engellere takılmadan ve en iyi yolla hedefe varıldığı sonucuna ulaşılmıştır 

[21]. Başka bir çalışmada geliştirilmiş bir GA kullanılarak Bezier eğrisi tabanlı 

yol planlama stratejisi geliştirilmiştir [22]. GA’nın navigasyon planlaması yapma 

amacıyla kullanıldığı bir çalışmada, PetriNet modeli ile GA birleştirilmiş ve yeni 

bir model önerilmiştir [23]. SCARA tipli bir robotun ters kinematik analizi ve 

yörünge planlamasının yapıldığı bir çalışmada ise hedef ve engel koordinatları 

yapay sinir ağına verilerek geri yayılım ağı GA ile optimize edilmiştir [24]. 

 

3. Performans Ölçütü Tanımlaması 

Robot yol planlamada en kısa yol bulma probleminin performans ölçütü; 

çevre ve kullanılan araçlar bileşenleri bu bölümde tanıtılmıştır. Engellerin olduğu 

kübik bir ortamda belirlenen başlangıç noktasından hedeflenen bitiş noktasına 

engellere çarpmadan robotun hareket ettirilerek en kısa yolu bulması amaçtır. Bu 

yüzden performans ölçütü; güvenli, hızlı ve alınacak yolun minimum rotada ol-

masıdır. Çevre ise, hücrelere ayrılmış her biri 20 birim olan 1000 adet küpten 

oluşan 10𝑥10𝑥10 boyutunda üç boyutlu kübik bir çevredir. 65 adet birim küp 

engelli küp olarak kabul edilmektedir. 
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Şekil 1 : Çalışmanın uygulanacağı ortamın örnek gösterimi 

Şekil 1’de gösterildiği gibi üç boyutlu kübik ortamda, koyu renkle gösterilen 

küpler engellerdir. Başlangıç noktasından bitiş noktasına doğru hareket eden ro-

bot, engel olan küplerden geçemeyecektir. Bir noktadan diğer noktaya hareket, 

küplerin merkezlerinden merkezlerine ve altı yönlü hareket (doğu, batı, kuzey, 

güney, aşağı, yukarı) şeklinde gerçekleştirilmektedir. 

 

4. Genetik Algoritma 

Temel ilkeleri ilk kez John Holland tarafından “Adaptation in Natural and Ar-

tificial Systems” adlı kitabında bir araya getirilen GA, evrimsel süreci taklit 

ederek popülasyonlar olarak vektörü, kromozom olarak birey adı verilen sayı diz-

ilerini kullanarak en iyi olan bireylerin hayatta kaldığı bir çözüm sunar [25]. Dar-

win’in “Güçlü olan hayatta kalır” felsefesini en iyileme sürecine uyarlamıştır. 

Gen adı verilen birey içindeki her bir elemanla evrimsel süreç gerçekleştirilir. 

Birçok alanda kullanılan GA’nın uygulama alanlarını incelemek için çalışmalar 

yapılmıştır [26, 27]. Kontrol çalışmalarında kullanımında kontrolör tasarımında 

kullanımı mevcuttur [28, 29]. Hastalık tahmininde [30, 31], görüntü işleme 

çalışmalarında [32, 33] kullanımı sıklıkla görülmektedir. 

GA’nın adımları şu şekildedir. Kodlama aşaması ile popülasyondaki bireyin 

gen yapısı belirlenerek bilgilerin nasıl saklanacağı belirlenir. İkili kodlama, 

Permütasyon Tipi Kodlama, Rassal Anahtarlı Kodlama gibi kodlama çeşitleri 

vardır [20]. İkili kodlama tipi genler 0 veya 1 değerini alır. Permütasyon tipi ko-

dlamada çözümün ardışık ifade edilebileceği problemlerde yaygın olarak 
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kullanılmaktadır. Rassal anahtarlı kodlamada her gen (0,1) arasında rassal değer 

alarak permütasyon ifade edilir.   

GA’da ikinci aşama başlangıç popülasyonu üretme aşamasıdır. Bu aşamada 

başlangıç popülasyon büyüklüğü problem boyutuna göre belirlenmektedir. 

Üçüncü aşama uygunluk değerinin hesaplandığı aşamadır. Uygunluk değeri, 

problemde ele alınan amaç fonksiyonuna karşılık gelmektedir. Bir bireyin son-

raki nesillere aktarılarak iyi çocuklar üretme şansı uygunluk değerinin yüksek 

olmasıyla ilgilidir. Dördüncü aşama, seçim operatörünün belirlenerek yeniden 

üreme aşamasında hangi bireylerin yer alacağının belirlendiği aşamadır. Rulet 

çemberi seçim yöntemi, turnuva seçim yöntemi, elitizim stratejisi gibi üç farklı 

seçim yöntemi vardır. Rulet çemberi seçim yönteminde bireylerin uygunluk 

değerlerine göre seçilme olasılıklarının yüksekliklerine göre yeni nesil oluştur-

ması esas alınır. Turnuva seçim yöntemi, popülasyonda rastgele alınan birey-

lerden uygunluk değerinin yüksekliğine göre ebeveyn seçilmesidir. Elitizm 

stratejisi, iyi bireylerin mutasyon veya çaprazlama evrelerinde yok olmasını en-

gellemek amacıyla popülasyondaki uygunluk değeri en yüksek olan bireylerin 

direkt olarak bir sonraki nesle geçmesidir. Genetik algoritmadaki beşinci aşama, 

bir sonraki nesilin oluşturulduğu yeniden üreme aşamasıdır. Bu aşamada 

çaprazlama ve mutasyon işlemleri yapılır. Çaprazlama adımında; ebeveynlerin 

kalıtsal özelliklerini taşıyan çocuklar elde edilir [20]. Mutasyon adımında ise, 

mutasyon operatörü ile bireydeki bir ya da birkaç genin yeri değiştirilir [20]. 

 

5. Genetik Algoritmanin En Kisa Yol Bulma Problemine Uyarlanmasi 

Çalışmada Bölüm 4’te detaylı bir şekilde anlatılan GA kullanılarak, çevre 

özellikleri Bölüm 3 ‘te anlatılan performans ölçütlerine göre üç boyutlu bir çev-

rede robotun istenen hedefe en kısa mesafeden gitmesi amaçlanmıştır. Yine Bö-

lüm 4’te anlatılan GA’nın başlangıç popülasyonu üretme aşamasında permütas-

yon tipi kodlama, uygunluk değerinin hesaplanması aşamasında küpler arasın-

daki mesafeler, çaprazlama aşamasında tek noktada çaprazlama, gen çeşitliliğini 

sağlamak amacıyla %10 olasılıkla tek noktada mutasyon ve son olarak da seçim 

aşamasında ikili turnuva yöntemi adımları uygulanmıştır. Aşamalar aşağıdaki 

başlıklarda sunulmuştur. 
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5.1 Komşuluk Matrisinin Oluşturulması  

İlk aşamada, ortam için başlangıç noktası ve hedef noktası belirlenmiştir. Baş-

langıç noktası 1.küp ve koordinatı (10,10,10) alınmıştır. Hedef noktası olarak 

888. küp seçilmiş ve koordinatı (150,170,170)’dir. İkinci aşamada, 1000 adet 

küpün arasında oluşan komşuluk ilişkisi ve engelli küplerin bilgisini içeren 

komşuluk matrisi oluşturulmuştur. Tablo 1’de çalışmada kullanılan yedi adet küp 

için komşuluk matrisi örneği verilmiştir. 

Komşuluk ilişkisi için robotun sadece 6 yönde (doğu, batı, kuzey, güney, 

aşağı, yukarı) hareket edebileceği düşünülerek komşuluk matrisinde her bir kü-

pün koordinatı, 6 yönünde hangi küplerin bulunduğunun bilgisi ve aynı zamanda 

engelli küp bilgisi tutulmuştur.  

Tablo 1 : Komşuluk matrisinin örneği 

Küp No x y z Doğu Batı Yukarı Aşağı Güney Kuzey 
Engel 

Durum 

1 10 10 10 2 -1 11 -1 -1 101 0 

2 30 10 10 3 1 12 -1 -1 102 1 

3 50 10 10 4 -1 13 -1 -1 103 
0 

4 70 10 10 5 3 14 -1 -1 104 0 

5 90 10 10 6 4 15 -1 -1 -1 0 

11 10 10 30 12 -1 21 1 -1 111 
1 

101 10 30 10 102 -1 111 -1 1 201 0 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere, 1 numaralı küpün koordinatı (10,10,10)’ dur. 1 

numaralı küp Şekil 1’den de görüldüğü üzere köşede ve en altta olan bir küp ol-

duğu için doğusunda  (30,10,10) koordinatlı 2 numaralı küp, yukarısında 

(10,10,30) koordinatlı  11 numaralı küp, kuzeyinde (10,30,10) koordinatlı 101 

numaralı küp bulunmaktadır. Batısında ve güneyinde küp olmadığı için “−1” gi-

rilmiştir. Aynı zamanda 1 numaralı küpün doğusundaki 2 numaralı küpe bakıldı-

ğında engelli bir küp olduğu için olduğu için bu yönlerde yol olmadığı anlamına 

gelir ve Engel Durum değeri “ −1” girilmiştir. Oluşturulan komşuluk matrisi, 

1000 satırdan oluşan, ortamdaki tüm küplerin komşuluklarını içeren bir matristir.  
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5.2 Başlangıç Popülasyonunun Oluşturulması 

Robot yol planlaması problemi için robotun belirlenen başlangıç noktasından 

belirlenen hedef noktasına varması için izlenmesi gereken yolu bir dizi oluştu-

rarak sunmak şarttır. Çözümün  1 → 2 → 3 → 4 → 5 biçiminde kesikli bir 

şekilde ifade edilerek  bir robot başlangıç noktası olan 1’den başladığı, 2’den 3 

noktasına geçtiği en son olarak da 4’ten  5 noktasına geçtiği varsayılmaktadır. Bu 

ifade, çaprazlama ve mutasyon aşamalarının GA üzerinde etkili bir şekilde uygu-

lanmasına avantaj vermektektedir [20]. Bu çalışmada permütasyon tipi kodlama 

türü kullanılarak robotun başlangıç noktası 1 ve hedef noktası 888 olmak üzere, 

robotun navigasyon yörüngesini gösteren bir dizi ile kodlama yapılmıştır.  

[1 → 101 → 201 → 202 → 203 → 103 → ⋯ → 888] 

Tablo 2’de görüldüğü üzere robotun hedef noktası olan 888 noktasına 

ulaştığını gösteren rassal bir dizi oluşturularak başlangıç popülasyonu 

üretilir. Hedefe varıncaya kadar uğranacak noktalar diziye eklenir.  

Tablo 2’de bir bireyin rassal olarak üretilmesi gösterilmiştir. 

Mevcut Çözüm Adaylar Rassal Olarak Seçilen Nokta 

1 101 101 

1,101 102, 111, 201 201 

1, 101, 201 202, 211, 101, 301 211 

… … … 

1, 101, 201, …, 788 789, 787, 778, 688, 888 888 

 

Tablo 3 : Rassal olarak üretilen altı bireyden oluşan başlangıç popülasyonu 

birey1 1 101 201 202 203 103 102 … 888 

birey2 1 101 102 202 212 112 … 888 
 

birey3 1 101 102 103 104 114 113 … 888 

birey4 1 101 111 121 21 22 32 … 888 

birey5 1 101 111 121 131 … 888  
 

birey6 1 101 201 211 221 231 241 …. 888 
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Tablo 3’te görüldüğü üzere, GA’nın uygulanacağı popülasyondaki bireylerin 

uzunlukları birbirinden farklı olabilir. Çünkü başlangıç noktasından bitiş nokta-

sına giden bir çok yol vardır ve bu yollar eşit uzunlukta değildir. 

 

5.3 Uygunluk Değerinin Hesaplanması 

Algoritmada bireylerin uygunluk değerlerinin (amaç fonksiyonu, fitness) he-

saplanması gerekmektedir. Popülasyondaki her bir birey için uygunluk değeri şu 

şekilde bulunur. 

𝐹𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 = 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑏𝑖) ∗ 20 (1) 

Denklem 1’de 𝑏𝑖,  𝑖. ‘i bireyi temsil etmektedir. Bu denklemle fitness değeri, 

ele alınan 𝑖. birey matrisinin uzunluğunun küpler arasındaki mesafe olan 20br ile 

çarpılmasıyla elde edilmiştir. Böylelikle Fitness değeri büyük çıkan bireyler he-

def noktaya uzun yoldan gitmiştir denilebilecektir.  

 

5.4 Çaprazlama 

Çaprazlama aşamasında çaprazlama opeatörü kullanılarak üretilen bireyler-

den yeni bireyler oluşturulur. Bu çalışmada tek noktada çaprazlama işlemi 

yapılmıştır. 

Tablo 3’te 𝑒𝑏𝑒𝑣𝑒𝑦𝑛1 ve 𝑒𝑏𝑒𝑣𝑒𝑦𝑛2 olarak popülasyondan rastgele seçilen iki 

birey ve bireylerin farklı yol güzergahları gösterilmiştir. Her iki bireyin de 

başlangıçla hedef noktası arasında ortak ziyaret ettiği noktalar bulunmaktadır. 

Ortak ziyaret edilen noktalardan rastegele birisinin seçilmesiyle çaprazlama op-

eratörü elde edilir.  

Tablo 4 : Popülasyondan alınan ebeveynler 

 

  

ebeveyn1 1 10 201 202 203 103 102 112 111 211 221 … 

ebeveyn2 1 101 102 202 212 112 111 211 311 321 221 … 
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Tablo 4’teki iki ebeveyn için çaprazlama operatörünün 111 seçilmesiyle 

çaprazlama işleminin yapılması sonucu oluşan ç𝑜𝑐𝑢𝑘1 ve ç𝑜𝑐𝑢𝑘2 değerleri 

Tablo 5’te verilmiştir.  

Tablo 5 : Çaprazlama sonucu oluşan çocuklar 

çocuk1 1 10 201 202 203 103 102 112 211 311 321 221 … 

çocuk2 1 101 102 202 212 112 111 211 221 …    

 

5.5 Mutasyon 

Genetik algoritmada gen çeşitliliğinin arttırılması amacıyla popülasyona mu-

tasyon işlemi uygulanmaktadır. Bu işlem belirli bir olasıkla uygulanır ve bu 

çalışmada mutasyon gerçekleştirme ihtimali %10 olarak değerlendirilmiştir. 

Tablo 5’te mutasyon işlemi uygulanmadan önce çocuk1 gösterilmiştir. 

Tablo 6 : Mutasyona uğramadan önce çocuk1 

çocuk1 1 101 201 202 203 103 102 112 211 

 

Mutasyon işleminin uygulanması için seçilecek mutasyon noktası, kendisinin 

komşularının ortak komşuları olmalıdır. Eğer bu şart sağlanırsa o noktada muta-

syon gerçekleştirilebilecektir. Tablo 6’daki ç𝑜𝑐𝑢𝑘1’in mutasyon noktası 5.in-

disteki 203 numaralı küpün seçildiği düşünülürse, 203 nolu küpün komşuları 

olan 202  ve 103  nolu küplerin komşuluk matrisleri tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7 : 202 ve 103  numaralı küpün komşuluk matrisi 

 

Tablo 7’ye göre 202  nolu küpün komşuları 203, 201, 212  ve 102 küpleridir. 

Aynı şekilde 103 nolu küpün komşuları 104, 102, 113, 3  ve 203  nolu küpler-

dir. Eğer bu komşular arasında mutasyon noktası için seçilen değer dışında başka 

ortak değer varsa seçilen mutasyon noktasına mutasyon uygulanabilir. Tablodan 

da görüleceği üzere 102  nolu küpün ortak komşu olduğu açıktır. Böylece 203  

Küp No x y z Doğu Batı Yukarı Aşağı Güney Kuzey Engel Durum 

202 30 50 10 203 201 212 -1 102 -1 
0 

103 50 30 10 104 102 113 -1 3 203 0 
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numaralı küpe mutasyona uygulanarak yeni değer 102  yapılabilir. Tablo 8’de 

mutasyon işlemi uygulanması sonucu çocuk1’in son durumu verilmiştir.  

Tablo 8 : Mutasyona uğradıktan sonra çocuk1 

 

 

Tablo 8 değerlendirildiğinde tekrar eden yol bilgilerinde algoritmanın olum-

suz sonuçlar vereceği aşikardır. Tabloda mutasyon sonucu 102  numaralı küpte 

tekrarlama olmuştur. Tabloda görüldüğü üzere permütasyon tipi kodlamanın bir 

dezavantajı çaprazlama esnasında tekrar eden elemanlar oluşmasıdır. 

5.6 Seçim 

Elde edilen 𝑒𝑏𝑒𝑣𝑒𝑦𝑛1, 𝑒𝑏𝑒𝑣𝑒𝑦𝑛2, ç𝑜𝑐𝑢𝑘1 ve ç𝑜𝑐𝑢𝑘2’nin uygunluk değerleri 

kıyaslanır. Çalışmada, mutasyon sonucu yeni popülasyona aktarılmak üzere, top-

lam uygunluk değerleri göz önüne alınarak 𝑒𝑏𝑒𝑣𝑒𝑦𝑛1 ç𝑜𝑐𝑢𝑘1 ile, 𝑒𝑏𝑒𝑣𝑒𝑦𝑛2 de 

ç𝑜𝑐𝑢𝑘2 ile ikili  turnuva seçimine tabi tutulur. 𝑒𝑏𝑒𝑣𝑒𝑦𝑛1’in uygunluk değeri 

ç𝑜𝑐𝑢𝑘1’in uygunluk değerinden daha iyi ise 𝑒𝑏𝑒𝑣𝑒𝑦𝑛1 popülasyonda kalır. 

ç𝑜𝑐𝑢𝑘2’nin uygunluk değeri 𝑒𝑏𝑒𝑣𝑒𝑦𝑛2’nin uygunluk değerinden daha iyi ise de 

𝑒𝑏𝑒𝑣𝑒𝑦𝑛2 silinerek ç𝑜𝑐𝑢𝑘2 popülasyona dahil edilir. 

5.7 Durdurma Kriteri 

Durdurma kriteri istenen bir iterasyon değerine kadar olabilir. Uygunluk de-

ğeri minimum değer alıncaya kadar iterasyona devam ettirilir. 

6. En Kısa Yol Bulma Problemini Basit Bir Örnek Üzerinde 

İfade Etme 

Bu bölümde GA ile robot yol planlamasında en kısa yol bulma problemini bir 

örnek üzerinde modellemek için 2𝑥2𝑥2 boyutunda her biri 20𝑏𝑟 küplerden olu-

şan kübik bir ortam ele alınmıştır. Ortamda iki farklı engel noktası belirlenmiş ve 

robotun 1.küpten 8.küpe giden en kısa yolu bulması için gerekli adımlar belirlen-

miştir.  

 

 

 

  

çocuk1 1 101 201 202 102 103 102 112 211 
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1.adım : Komşuluk matrisinin üretilmesi  

Tablo 9 : Örnek çalışmanın komşuluk matrisi 

Küp 

No 
x y z Doğu Batı Yukarı Aşağı 

Gü-

ney 
Kuzey 

Engel 

Du-

rum 

1 10 10 10 2 -1 3 -1 -1 5 0 

2 30 10 10 -1 1 -1 -1 -1 6 0 

3 10 10 30 -1 -1 -1 1 -1 -1 
0 

4 30 10 30 -1 3 -1 2 -1 8 1 

5 10 30 10 6 -1 -1 1 1 -1 0 

6 30 30 10 -1 5 8 -1 2 -1 
0 

7 10 30 10 8 -1 -1 5 3 -1 1 

8 10 30 10 -1 -1 -1 6 -1 -1 0 

 

Tablo 9’da görüldüğü üzere toplamda sekiz adet küpten oluşan ortamda sa-

dece 4. ve 7. küpler engel küp olarak değerlendirilmiştir. Başlangıç noktası 1.küp 

, hedef noktası 8.küp olarak belirlenmiştir. 

2.adım : Başlangıç popülasyonunun oluşturulması 

Başlangıç noktası 1 ve bitiş noktası 8  olan bireyler oluşturulmalıdır.  

Tablo 10 : Örnek çalışmanın başlangıç popülasyonu 

 

 

 

 

Tablo 10’da, üç bireyli bir başlangıç popülasyonunun örneğini göstermekte-

dir.  

3. Adım : Uygunluk değerinin hesaplanması  

En kısa yol bulma problemlerinde uygunluk değeri, başlangıç noktasından bi-

tiş noktasına olan rota uzunluğudur.  Bu örnek çalışmada, tüm noktalar arası 

birey1 1 5 6 8     

birey2 1 2 6 5 6 8  
 

birey3 1 3 1 2 6 2 6 8 
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uzunluk 20𝑏𝑟 kabul edildiği için uygunluk değeri direkt olarak bireyin uzunlu-

ğuyla doğru orantılıdır. Denklem 2’de 𝑏𝑖𝑟𝑒𝑦1’in, Denklem 3’te 𝑏𝑖𝑟𝑒𝑦2’nin, 

Denklem 4’te de 𝑏𝑖𝑟𝑒𝑦3’ün uygunluk değeri hesaplanmıştır. 

𝑏𝑖𝑟𝑒𝑦1𝐹𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 = 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑏𝑖𝑟𝑒𝑦1) ∗ 20 = 120 (2) 

𝑏𝑖𝑟𝑒𝑦2𝐹𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 = 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑏𝑖𝑟𝑒𝑦2) ∗ 20 = 120 (3) 

𝑏𝑖𝑟𝑒𝑦3𝐹𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 = 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑏𝑖𝑟𝑒𝑦3) ∗ 20 = 160 (4) 

 

4. Adım Çaprazlama  

Çaprazlama için çaprazlanacak uygun adaylar yani bireyler belirlenir. Bunun 

için fitness değeri en düşük iki birey alınır ve denklem 5-6’daki gibi 𝑒𝑏𝑒𝑣𝑒𝑦𝑛1, 

𝑒𝑏𝑒𝑣𝑒𝑦𝑛2 olarak isimlendirilir. 

𝑒𝑏𝑒𝑣𝑒𝑦𝑛1 = 𝑏𝑖𝑟𝑒𝑦1    (5) 

𝑒𝑏𝑒𝑣𝑒𝑦𝑛2 = 𝑏𝑖𝑟𝑒𝑦2    (6) 

𝑒𝑏𝑒𝑣𝑒𝑦𝑛1 ve 𝑒𝑏𝑒𝑣𝑒𝑦𝑛2 arasında çaprazlama yapılması için iki matrisin 

ortak noktalarının bulunduğu değerler tespit edilmelidir.  

Tablo 11 : Örnek çalışmadan alınan ebeveynler 

ebeveyn1 1 5 6 8   

ebeveyn2 1 2 6 5 6 8 

 

Tablo 11’de gösterildiği gibi iki ebevynde ortak değer olan 5 değeri alınmış-

tır ve çaprazlamaya tabii tutulmuştur. 

Çaprazlama sonucu oluşan ç𝑜𝑐𝑢𝑘1 ve ç𝑜𝑐𝑢𝑘2 tabloda gösterilmiştir.  

Tablo 12 : Çaprazlama sonucu oluşan çocuklar 

çocuk1 1 5 6 8   

çocuk2 1 2 6 5 6 8 
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5.Adım Mutasyon 

Bu aşama için çalışmada  %50 ihtimalle bireyin mutasyon geçireceği düşü-

nülmüştür. ç𝑜𝑐𝑢𝑘1’deki mutasyon için seçilen nokta öyle bir nokta olmalı ki nok-

tanın komşularının ortak komşuları olmalıdır. Eğer bu şart sağlanırsa o noktada 

mutasyon gerçekleştirilebilir.  

ç𝑜𝑐𝑢𝑘1’de 6  değerine mutasyon uygulanacağı varsayılırsa ç𝑜𝑐𝑢𝑘1’e mutas-

yon uygulanabilmesi için komşuları olan 5. ve 8. küpün 6. küpten başka ortak 

noktasının olması gerekir. 5’in komşuları 1  ve 6, 8’in komşuları 6 olduğu için 

6  noktasına mutasyon uygulanamaz. 

ç𝑜𝑐𝑢𝑘1’de 5  değerine mutasyon uygulanacağı varsayılırsa 1’in komşuları; 2, 

3  ve 5, 6’nın komşuları; 2, 5, ve 8’dir. Böylece 5  haricinde 2  numaralı küp 

ortak komşularıdır. O halde ç𝑜𝑐𝑢𝑘1’de 5. küpe mutasyon uygulanabilir. Ve yeni 

değer 2  olur. Yeni ç𝑜𝑐𝑢𝑘1 değeri Tablo 13’te verilmiştir. 

Tablo 13 : Mutasyon Sonucu Oluşan çocuk1 

 

 

Aynı işlemler ç𝑜𝑐𝑢𝑘2 için de yapılır. Yeni bir mutasyon noktası seçilir ve 

ç𝑜𝑐𝑢𝑘2’ye mutasyon yapılırsa Yeni ç𝑜𝑐𝑢𝑘2 bireyi de tabloda verilmiştir. 

Tablo 14 : Mutasyon sonucu oluşan çocuk2 

 

 

6.Adım Seçme 

Elde edilen 𝑒𝑏𝑒𝑣𝑒𝑦𝑛1, 𝑒𝑏𝑒𝑣𝑒𝑦𝑛2, ç𝑜𝑐𝑢𝑘1 ve ç𝑜𝑐𝑢𝑘2’nin uygunluk değerleri 

kıyaslanır. Mutasyon sonucu yeni popülasyona aktarılmak üzere, toplam uygun-

luk değerleri göz önüne alınarak 𝑒𝑏𝑒𝑣𝑒𝑦𝑛1 ç𝑜𝑐𝑢𝑘1 ile, 𝑒𝑏𝑒𝑣𝑒𝑦𝑛2 de ç𝑜𝑐𝑢𝑘2 ile 

ikili  turnuva seçimine tabi tutulur. 

  

çocuk1 1 2 6 8 

çocuk2 1 5 6 5 6 8 
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Tablo 15 : Ebeveynler ve mutasyon sonucu oluşan çocuklar 

Ebeveyn 

1 

1 5 6 8   

Ebeveyn 

2 

1 2 6 5 6 8 

Çocuk 1 1 2 6 8   

Çocuk 2 1 5 6 5 6 8 

  

𝑒𝑏𝑒𝑣𝑒𝑦𝑛1𝐹𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 = 4𝑥20 = 80 (7) 

 𝑒𝑏𝑒𝑣𝑒𝑦𝑛2𝐹𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 = 6𝑥20 = 120 (8) 

  ç𝑜𝑐𝑢𝑘1𝐹𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 = 4𝑥20 = 80  (9) 

  ç𝑜𝑐𝑢𝑘2𝐹𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 = 6𝑥20 = 120  (10) 

  

 

 

 

Denklem 7 ile Denklem 9 kıyaslandığında 𝑒𝑏𝑒𝑣𝑒𝑦𝑛1’in fitness değeri  

ç𝑜𝑐𝑢𝑘1’in fitness değerine eşit olduğu olduğu için ç𝑜𝑐𝑢𝑘1’i popülasyona kat-

maya gerek yoktur.  

Denklem 8 ile Denklem 10 kıyaslandığında 𝑒𝑏𝑒𝑣𝑒𝑦𝑛2’nin fitness değeri 

ç𝑜𝑐𝑢𝑘2’nin fitness değerine eşit olduğu için ç𝑜𝑐𝑢𝑘2’yi popülasyona katmaya 

gerek yoktur.  

7.Adım Durdurma Kriteri 

8 birim küpten oluşan bir yapıda, 1.küpten 8.küpe giden en kısa yol için ite-

rasyon, uygunluk değerini minumum hale getirinceye kadar devam eder.  Her 

iterasyonda 3.adım ile 6. adım arasındaki işlemler tekrarlandırılır. Sonuç olarak 

8.küpe giden en kısa yola sahip güzergah bulunmuş olur.  
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7. SONUÇ 

Bu çalışmada hücrelere ayrılmış ve her biri 20𝑏𝑟 olan 1000 adet küpten olu-

şan 10𝑥10𝑥10 boyutunda üç boyutlu kübik bir çevrede robotun altı yönlü hare-

ketine izin verilerek GA kullanılarak yol planlaması yapılmıştır.  

Çalışmanın sonuçlarını değerlendirmek amacıyla robotun başlangıç ve bitiş 

noktası değiştirilerek 2 farklı test yapılarak sonuçlar listelenmiştir. İlk testte (Test 

1) başlangıç noktası 1, hedef noktası 507 nolu küp olarak alınmıştır. 2.testte (Test 

2) başlangıç noktası 1  ve bitiş noktası 300  nolu küp seçilerek en kısa yol bulun-

muştur. 

Tablo 16 : Test 1 ve Test 2 Sonuçları 

 

 

 

Tablo 16’ya bakıldığında Test 1 ve Test 2 sonuçları, yapılan çalışmada belir-

tilen başlangıç ve bitiş noktası arasındaki engellere çarpmadan gidilecek en kısa 

yolu vermektedir. Genetik algoritmanın en basit hali kullanılarak yapılan çalış-

mada  permütasyon tipi kodlama, tek noktada çaprazlama ve mutasyon, turnuva 

yöntemi seçilim kullanılmıştır. Çalışma sonucu değerlendirildiğinde, genetik al-

goritmada permütasyon tipi kodlamanın dezavantajının çaprazlama esnasında 

tekrar eden elemanların oluşması olduğu anlaşılmıştır. Tekrar eden yol bilgile-

rinde algoritma olumsuz sonuç vermekte ve çıkmaz yola girme ihtimali söz ko-

nusu olabilmektedir. Bu nedenle sonraki çalışmalarda tamir etme stratejisinin 

kullanılması tavsiye edilmektedir.  

  

TEST1 1 101 201 211 311 321 421 521 

TEST2 1 101 201 202 302   
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Kil Tanımı ve Yapısı 

Genel olarak kil mineralleri, kristal yapılı, toprağımsı, ince taneli ve su ilavesi 

ile birlikte plastik özellik gösteren doğal bir malzemedir. Başka bir ifade ile kil 

mineralleri hidratlaşmış alüminyum silikat ya da sulu silikat olarak tanımlanmak-

tadır. Bazı türlerinde ise alüminyum (Al) yerine farklı oranlarda magnezyum 

(Mg) ya da demir (Fe) bulunmaktadır. Bu mineraller sedimanlara, kayaçlara ve 
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topraklara kolloidal özellik sağlayan ince boyutlu malzemelerdir. Kil mineralleri 

doğada saf olarak bulunmayıp heterojen karışımlar olarak oluşmaktadır. Genel-

likle feldspat, kuvars, kalsit, pirit gibi safsızlık sağlayan kil dışı ince taneli mine-

raller ile birlikte bulunmakta ve heterojen karışımlarda baskın kil mineralleri yer 

almaktadır (Erdem, 2004; Kayıkçı, 1989; Hunter, 1982; Erdoğan ve Kök, 2019a; 

Grim, 1962). 

Kil minerallerinin kafes yapılarında oktahedron (düzgün sekiz yüzlü) ve tet-

rahedron (düzgün dört yüzlü) olmak üzere başlıca iki yapısal birim bulunmakta-

dır (Şekil 1). Oktahedron birim oksijen (O) ve hidroksillerle (OH-) kaplanmış iki 

levhadan meydana gelmektedir. Bu yapısal birim içerisinde iki levha arasında yer 

alacak şekilde Al, Mg ya da Fe atomları bulunmaktadır. Bu atomlar O veya OH- 

atomlarına simetri sağlayacak şekilde eşit uzaklıkta bulunmaktadır. Oktahedron-

lar, aynı düzlem üzerinde bir yüzeyleri olacak şekilde köşe kısımlardan O ya da 

OH- köprü bağı yaparak bir katman meydana getirmektedir ve oktahedral katman 

olarak adlandırılmaktadır. Oktahedral katman, dioktahedral ve trioktahedral ola-

rak iki şekilde bulunmaktadır. Bu katmanda yer alan oktahedronlardan 1/3’ü boş, 

2/3’ü merkezinde Al3+ iyonu bulundurup elektriksel yük dengesi sağladığında 

‘gibsit’ olarak adlandırılmaktadır. Merkezde Al3+ yerine Mg2+ bulunup 3/3 dolu 

olacak şekilde elektriksel yük dengesi sağlandığı durumlarda ise ‘brusit’ olarak 

adlandırılmaktadır. Gibsit katman dioktahedral yapı, brusit katman ise triokta-

hedral yapı olarak tanımlanmaktadır (Sarıkaya, 1987; Chitnis ve Sharma, 1997).  

Tetrahedron birim ise silisyum (Si) ve oksijen (O) atomlarından meydana gel-

mektedir. Bu birimde Si atomu dört adet O atomuna simetri sağlayacak şekilde 

eşit uzaklıkta bulunmaktadır. Yapıdaki denge için O atomunun yerini OH- grubu 

alabilmektedir. Tetrahedronlar, aynı düzlem doğrultusunda tabanları denk şekilde 

hegzagonal bir katman meydana getirmekte ve tetrahedral katman olarak adlan-

dırılmaktadır (Grim, 1968; Karakaya, 2006; Önal ve Sarıkaya, 2007; Bergaya vd., 

2006; Luckham ve Rossi, 1999; Mendes vd., 2021). 

Benzer boyut ve simetri içeren oktahedral ve tetrahedral katmanlar birbirleri 

ile O atomlarını paylaşmaktadır. Bir oktahedral katman bir tetrahedral katman ile 

O atomu paylaşarak meydana getirdiği kombinasyon birim tabaka olarak adlan-

dırılmaktadır. Doğadaki kil minerallerinin büyük çoğunluğu bu birim tabakaların 

istiflenmesi ile oluşmaktadır. Bu birim tabaka içeriğindeki yapılar, x ekseni bo-

yunca yanal yönde tekrarlanma eğilimindedir. Bu tekrarlanan birim tabakaların 

meydana getirdiği yapı birim hücre olarak adlandırılmaktadır (Belviso vd., 2017; 

Wersin vd., 2004; Çinku, 2008).  
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Şekil 1. Tetrahedron (a) ve Oktahedron (b) Yapıları 

 

Birim tabakaları, yüzey-yüzey şeklinde istiflenmesi ile kristal kafes meydana 

getirirler. Kristal kafes meydana getiren iki tabaka düzlemi arasındaki mesafe c-

mesafesi ya da bazal mesafe olarak adlandırılmaktadır. Bazal mesafe atomlar 

arası elektriksel yük dengesi ve Van der Waals kuvvetleri ile belirlenmektedir ve 

kristal kafes içerisindeki tabakalar bu kuvvetler ile bir arada tutulmaktadır. Birim 

hücredeki katmanlar ise kovalent bağ ile bağlı olduğundan dolayı mesafe istik-

rarlı konumdadır. Bu sebeplerden ötürü kristal kafes, bazal yüzeylere paralel ola-

rak ince film şeklinde ayrılmaktadır (Van Olphen, 1977; Stackhouse vd., 2004).  

Kil mineralleri, bu katmanların farklı bağ kuvvetleri ve farklı metalik iyon 

bağları sonucu oluşmaktadır. İçeriğindeki atom ile bileşiklerin oran ve bileşimine 

bağlı olarak farklı renk (beyaz, pembe, gri, kahverengi, yeşil) ve mineralojik özel-

liklerde birçok kil minerali bulunmaktadır (Şekil 2) (Holtz ve Kovacs, 2010; Kin-

gery vd., 1976; Aydın, 2010). 

 

Kil Minerallerinin Sınıflandırılması 

Kil mineralleri, yapı ve bileşimlerine göre Kaolin, simektit, İllit-Mika ve Klo-

rit olmak üzere başlıca dört grup kil minerali bulunmaktadır (Kök vd., 2018).  
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Şekil 2. Kil Minerallerinin Sınıflandırılması ve Jeolojik Oluşum Ortamları 

 

Kaolin Grubu Kil Mineralleri 

Kaolin grubu kil mineralleri, Al2O3.2SiO2.2H2O ya da Al2Si2O5(OH)4 molekül 

formülleri ile ifade edilmektedir. Temel olarak bir oktahedral ve bir tetrahedral 

katmandan meydana gelmekte ve (Şekil 3) katman yapısı 1:1 olarak ifade edil-

mektedir.  Bu katmanlarda oktahedronların hidroksil düzlemi ile tetrahedronların 

oksijen düzlemi arasında oluşan kuvvetli hidrojen bağları ile süreklilik sağlamak-

tadır (Tüysüz, 2016). Bu süreklilik, birbirini takip eden [Al2(OH)4]2+ ve [Si2O5]2- 
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tabakalarının istiflenmesi ile sağlanmaktadır. Oluşan bu hidrojen bağlarının kuv-

vetli olmasından dolayı meydana gelen elektriksel çekim gücü, su molekülleri 

tarafından bozulamadığı için su tutup şişme özelliği göstermezler (Hancıoğlu, 

2015). Kaolin grubuna ait killerde katmanlar arası ~0,7 nm bazal mesafe bulun-

maktadır ve meydana gelen hidrojen bağları sonucu elektriksel yükleri nötrdür 

(Bailey, 1980; Mgbemene vd., 2019).  

Kaolin grubu kil mineralleri doğada farklı türlerde bulunmaktadır. En yaygın 

olanı kaolinit olmakla birlikte kaolinit mineralinin kristal kafes yapısı ile oluşum 

kökeni sonucu halloysit, dikit ve nakrit gibi türleri bulunmaktadır (Grimshaw, 

1971). 

 

 

Şekil 3. Kaolin Grubu Kil Minerali Tabaka Yapısı 

 

Kaolin grubu kil minerallerinin ısıl özellikleri farklı sıcaklık derecelerine bağlı 

olarak değişim göstermektedir. 105-120 0C aralığında bünyesinde bulunan ser-

best su moleküllerinden ayrılmaktadır. Bileşimine bağlı olarak 450-700 0C aralı-

ğında bünyesinde bulundurduğu molekül suyu uzaklaşarak Al2O3.2SiO2 formülü 

ile ifade edilen metakaolin meydana gelmektedir. 950-1050 0C aralığında ekzo-

termik tepkime meydana gelerek yeni bir yapı oluşur. Bu yapı iki oktahedral ve 

bir tetrahedralden meydana gelen, Si8(Al10,67X5,33)O32 veya Si8(Al13,33X2,67)O32 

formülüne sahip kübik yapı (spinel faz) olarak tanımlanmaktadır. Bu formüllerde 
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yer alan X, katyon boşluğunu ifade etmektedir. 1100-1200 0C aralığında ise spi-

nel fazı 2Al2O3.SiO2 veya 3Al2O3.2SiO2 formülüne sahip yeni bir faz meydana 

gelmektedir. Bu yeni faz ‘mullit’ olarak adlandırılmaktadır. Bu tepkimeler ve ısıl 

işlemler neticesinde amorf silika elde edilmektedir. Bu amor silikalar ise 800-

1200 0C aralığında sıcaklığın artışı ile orantılı olarak yarı kristal silika oluştur-

maktadırlar. Kristobalit olarak adlandırılan tam kristal silika yapısının tamamen 

oluşması mümkün olmamaktadır (Hancıoğlu, 2015; Boch ve Niepce, 2007). 

Simektit Grubu Kil Mineralleri 

Simektit grubu kil mineralleri, (Mg,Ca)O.Al2O3.5SiO2.nH2O molekül for-

mülü ile ifade edilmektedir. Molekül formülünde yer alan nH2O, katmanlar ara-

sındaki su moleküllerini ifade etmektedir. İki tetrahedral ve bir oktehedral kat-

mandan meydana gelmekte ve (Şekil 4) katman yapısı 2:1 olarak ifade edilmek-

tedir. Tetrahedral ve oktehedral yapılar arasında kuvvetli iyonik bağ bulunmasına 

rağmen katmanlar arasında zayıf bir bağ türü olan Van der Waals bağları buluna-

rak süreklilik sağlamaktadır (Tüysüz, 2016). Ayrıca, Simektit grubuna ait kil mi-

nerallerinde ~0,96 nm bazal mesafe bulunmaktadır (Holtz ve Kovacs, 2010).  

 

Şekil 4. Simektit Grubu Kil Minerali Tabaka Yapısı 
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Simektit grubu kil mineralleri doğada farklı türlerde bulunmaktadır. En yay-

gın olanı ‘Montmorillonit’ olmakla birlikte montmorillonit mineralinde meydana 

gelen izomorfik iyon değişimleri sonucu oluşan bidellit, nontronit, hektorit ve 

saponit gibi türleri bulunmaktadır. Bu türler arasında montmorillonit, bidellit ve 

nontronit dioktahedral; hektorit ve saponit ise trioktahedral yapıda bulunmakta-

dır. Bidellit ve nontronit birbirlerine yüksek oranda benzemekle beraber, mont-

morillonit mineralinde bulunan Fe3+ iyonunun Al3+ ile yer değişimi sonucunda 

oluşmaktadır. Hektorit mineralinde oktahedral boşluklar arasında Mg2+ iyonları 

yüksek konsantrasyonda bulunmaktadır. Saponit mineralinde ise hektoritte ol-

duğu gibi oktahedral boşluklar arasında Mg2+ iyonları yüksek konsantrasyonda 

bulunup; kimyasal analizlerde bu iyonlar ile Fe2+ ve Al3+ iyonlarının düşük mik-

tarda yer değişimi olduğu belirlenmiştir (Erdoğan ve Kök, 2019b; Moore ve Rey-

nolds, 1997; Hancıoğlu, 2015; Erdoğan ve Kök, 2020; Berger, 1941).  

Simektit grubuna ait kil minerallerinde tabakalar arasında su molekülleri ve 

pozitif yük ihtiyacını karşılamak amacıyla değişebilen katyonlar bulunmaktadır. 

Bu değişebilen katyonlar genellikle Ca2+, K+ ve Na+ iyonlarıdır. Katmanlar ara-

sında yer alan değişebilen katyonların türü ve miktarı, kil mineralinin su tuta-

bilme ve şişme özelliğini belirlemektedir (Grim, 1968; Fukushima, 1984; Ta-

mayo vd., 2012; Erdoğan vd., 2017a; Erdoğan vd., 2017b).  

 

İllit-Mika Grubu Kil Mineralleri 

İllit-Mika grubu kil mineralleri, Simektit grubu ile yapısal olarak benzerlik 

göstermektedir. Molekül formülü KAl2(OH)2[AlSiO3(O,OH)10] olarak ifade edil-

mektedir. Katman yapıları (2:1) aynı olmakla birlikte kimyasal bileşimlerinde 

farklılık bulunmaktadır. Bu grupta yer alan mineraller, Simektit grubundan farklı 

olarak K+ katyonu içermektedirler (Şekil 5). Katmanlar negatif yük ile yüklenmiş 

olup, K+ katyonu ile dengelenerek elektriksel yük nötrlenmektedir. Ayrıca ~0,1 

nm bazal mesafe bulunmaktadır. (Wentworth, 1969; Cernica, 1995; Castellini 

vd., 2013). 
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Şekil 5. İllit Grubu Kil Minerali Tabaka Yapısı 

 

Klorit Grubu Kil Mineralleri 

Klorit grubu kil mineralleri, Mg5(Al,Fe)(OH8)(AlSi)4O10 molekül formülü ile 

ifade edilmektedir. Katman yapıları 2:1:1 şeklinde olmakla birlikte, iki adet tet-

rahedral ve bir adet oktahedralden oluşan katmanlar arasında Mg(OH)2 veya 

Al(OH)3 bulundurmaktadır (Şekil 6). Ayrıca, klorit grubuna ait kil minerallerinde 

~0,14 nm bazal mesafe bulunmaktadır (Worden vd., 2020; Tüysüz, 2016). 
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Şekil 6. Klorit Grubu Kil Minerali Tabaka Yapısı 

 

Kil Minerallerinin Özellikleri 

 

Elektriksel Yük Dağılımı 

Kil minerallerinin kristal yapılarında meydana gelen izomorf değişimler neti-

cesinde yüzeyleri negatif yük ile yüklenmektedir. Katman ya da tabaka kenarla-

rındaki kırık bağlar neticesinde de bu kenarlar pozitif yük ile yüklenmektedir. Bu 

iki sebepten dolayı kil mineralleri sulu süspansiyonlar içerisinde kolloidal özellik 

göstermektedir. Yüzey alanları kenarlara kıyasla daha büyük olduğundan dolayı 

negatif yük daha fazla bulunmaktadır. Bu sebeple net yükleri negatif olarak de-

ğerlendirilmektedir (İşçi, 2007; Nabih ve Shinawi, 2020). 
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Kil mineralleri, sulu süspansiyon oluşturabilmesi için mikron boyutunda öğü-

tülmelidir. Mikron boyutunda öğütülen kil mineralleri, deiyonize su ile süspansi-

yon oluşturduğunda yapısında bulunan Al3+, Fe2+ ya da Mg2+ gibi katyonların 

suya geçmesi ve suda bulunan hidroksil ve hidrojen iyonlarından dolayı pozitif 

ya da negatif bir elektriksel yük kazanırlar (Demiral, 2013).  

 

Katyon Değiştirme Kapasitesi (KDK) 

Kil mineral tabakaları arasında bulunan Ca2+, Mg2+, Na+ ve K+ gibi iyonlar, 

diğer tüm katyonlar ile yer değiştirebildiği için ‘değiştirilebilir katyon’ olarak ad-

landırılmaktadır.  Katyon değiştirme kapasitesi (KDK), temel olarak 100 gram 

kilde adsorplanabilen katyonların miliekivalent (meq) değeri olarak tanımlan-

maktadır ve meq/100 gram olarak ifade edilmektedir. Bir başka tanımda ise 100 

g kil içerisinde yer alan değişebilen katyonların eşmolar kütle sayısı olarak ifade 

edilmektedir (Çinku, 1999; Adams ve Evans, 1979; Erdoğan vd., 2021).  

Kil minerallerinin yapı ve özellikleri, bulundurdukları iyon yapısı ve miktarı 

ile doğrudan ilişkilidir. Ayrıca endüstriyel kullanım alanlarını ve sulu süspansi-

yonlardaki kolloidal özelliklerini doğrudan etkilemektedir. Bağıl nem, elektriksel 

iletkenlik, plastisite, viskozite, şişme kapasitesi ve dispersiyon derecesi KDK ile 

ilişkilendirilmektedir (Machado vd., 2019).  

KDK ve hızı, derişim, basınç ya da sıcaklık gibi ortam koşulları ile kil mine-

ralinin cinsi ve tane boyutuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Tane boyu-

tunun azalması ile artan KDK değeri, sıcaklık ve basınç etkilerinin artışı ile düş-

mektedir. Normal şartlar altında katyon cinsine göre değişim hızları 

NH4
+>Mg2+>Ca2+>K+>Na+ şeklindedir (Sabah ve Çelik, 1999; Hancıoğlu, 2015). 

 

Elektrokinetik, Çift Tabakalanma ve Zeta Potansiyeli 

Kil mineral taneleri, polar çözücüler ile süspansiyon oluşturduğunda yüzey 

yüklenmesi meydana getirirler. Bu yüzey yüklenmesine iyonlaşma, adsorpsiyon 

veya çözünme gibi etkenlerden birisi ya da birkaçı sebep olmaktadır ve elektro-

kinetik etkisi olarak adlandırılmaktadır. Bu durum aynı zamanda Coulomb ka-

nunu ile açıklanmaktadır. Coulomb kanununa göre, kil minerallerinin yüzeyi ile 

zıt değerlikli iyonlar arasında bir çekim kuvveti meydana gelmektedir. Bu çekim 

kuvveti sonucunda hazırlanan süspansiyondaki iyonların derişimlerinde farklılık 

oluşmaktadır. Bu iyonların derişimi bazı durumlarda katı yüzeyde azalırken bazı 

durumlarda ise artmaktadır. Bu zıt iyonlar, çekim kuvvetinin etkisi ile kil mine-
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rallerinin çevresinde kümelenerek toplanırlar. Kil mineral katmanlarının kümele-

nerek toplanan iyonlar ile çevrilerek meydana gelen durum ‘elektriksel çift tabaka 

(EÇT)’ olarak adlandırılmaktadır (Hunter, 1981). EÇT, bir kil minerali yüzeyinin 

elektriksel potansiyelinde meydana gelen değişimi açıklamaktadır (Demiral, 

2013). 

Kil minerallerinin yüzeyinde meydana gelen yüklenme, süspansiyondaki iyon 

dağılımını ve dolaylı olarak suyun yapısını etkilemektedir. Yüzey alanlarının net 

yükü negatif olduğundan dolayı süspansiyon ortamında bulunan katyonlara çe-

kim kuvveti uygulanırken anyonlara ise itme kuvveti etki etmektedir. Katman 

yüzeyinde meydana gelen bu elektrokinetik etkileşimlerde etkin olan ve stern ta-

bakasına (çekim kuvvetine uğrayan iyonların oluşturduğu hayali düzlem) girerek 

yüzey potansiyelini değiştirebilen iyonlar ‘potansiyeli belirleyen iyonlar’ olarak 

adlandırılmakta ve EÇT’yi oluşturmaktadırlar. (Zhou vd., 2016; Shaw, 1992).   

Zeta potansiyeli, polar ya da apolar bir sıvı içerisinde bulunan kil mineralinin 

temel özelliklerinden birisidir. Elektriksel çift tabakalardan birisi olan difüze ta-

bakasının yüzey potansiyeli olarak ifade edilmektedir (Şekil 7). Aynı zamanda 

yüklü kolloidal taneciklerin arasında meydana gelen itme ya da çekme kuvvetle-

rinin bir ölçüsüdür. Kolloidal süspansiyonlarda meydana gelen flokülasyon ve 

koagülasyon ile flotasyon esnasında oluşan adsorpsiyon gibi kavramların açık-

lanmasında zeta potansiyeli korelasyonu sıkça kullanılmaktadır (Çinku, 2008).  

Kil minerali taneciğinin yüzey potansiyeli ve stern tabakasındaki potansiyel 

doğrudan deneysel bir yöntem ile belirlenememektedir. Ancak zeta potansiyeli 

ile yapılan korelasyonlar ile yüksek doğrulukta hesaplamalar yapılabilmektedir. 

Zeta potansiyeli, tanecik yüzey potansiyelinden oldukça düşük olmasına rağmen 

stern potansiyeline çok yakındır (Çelik vd., 2003).  

Bir süspansiyondaki tanecikler arası etkileşimleri değiştirebilmek için yüzey 

yüklerinin büyüklüğünün değiştirilmesi gerekmektedir. Kısacası zeta potansiye-

linin değiştirilmesi gerekmektedir. Zeta potansiyelini artırmak veya azaltmak, 

iyonik şiddetini (dispersant türü ve miktarı) değiştirerek ya da pH değerinin de-

ğiştirilmesiyle mümkün olabilmektedir (Karagüzel vd., 2010).  
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Şekil 7. Kil Elektrokinetiği ve Zeta Potansiyeli 

 

Süspansiyon Oluşumu 

Kil mineralleri, polar ya da aporlar bir sıvı içerisinde çözünmediği için hete-

rojen bir karışım olan süsyansiyon meydana getirmektedir. Negatif yüzey yükü, 

değişebilen katyonlar, geniş yüzey alanı ve mikron ya da nano boyutlara inebilen 

tanecikleri ile kolloidal bir davranış göstermektedirler. Bu kolloidal süspansiyon-

lar su molekülleri, kil mineralleri, katyon ve anyonlar olmak üzere temelde dört 

bileşenden meydana gelmektedirler (Güven, 1992). Bu bileşenlerin etkileri ile 

birlikte süspansiyonların yapısal karakteristik özelliklerine bağlı olarak reolojik 

davranışlar belirlenmektedir. Örneğin, kil minerallerinin derişimi, anyon ve kat-

yonların miktarı, kil minerallerinin morfolojik özellikleri (boyut, şekil, yüzey 

alanı) ve değişebilen iyonların türü ile reolojik özellikleri arasında doğru orantılı 

olarak artış sağlanmaktadır. Yüzey yüklerinin dağılımı, çift tabaka yapısı ve zeta 

potansiyelinden dolayı pH, anyon ve katyon konsantrasyonu, viskozite ve akma 

gerilimi değişim göstermektedir. Kil taneleri arasındaki itme ve çekme kuvvetleri 

ile oluşan etkileşim enerjisi, viskozite ve akma gerilimi ile doğrudan ilişkilendi-

rilmektedir. Ayrıca, süspansiyonun akış özellikleri kil minerallerinde bulunan 
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mikro gözenekler, sıcaklık ve basınç gibi parametrelere bağlı olarak değişim gös-

termektedir (Moraes vd., 2017; Vinati vd., 2015).  

 

Çift Tabaka İtme Kuvveti 

Kil süspansiyonlarında iki tanecik birbirlerine yaklaştığında Brownian hare-

ketten dolayı taneciklerin çift tabakaları birbirlerine etki göstermektedir. Bu etki 

doğrultusunda taneciklerin etrafındaki iyonların dağılımlarında değişim meydana 

gelmektedir. Bu iyon dağılımında meydana gelen değişim ise süspansiyon siste-

mindeki serbest enerjinin artışı ile açıklanmaktadır. Bu değişimleri yapmak ve 

süspansiyon sisteminde buunan herhangi bir taneciği belirsiz bir mesafeden be-

lirli bir mesafeye getirebilmek için gerekli iş miktarı ise itme potansiyeli veya 

itme enerjisi olarak tanımlanmaktadır (Luckham ve Rossi, 1999; Zhang vd., 

2010).  

İtme potansiyeli veya itme enerjisi, çift tabaka teorisi ile hesaplanabilmekte-

dir. İyon yoğunluğu,  Boltzmann sabiti, mutlak sıcaklık, Stern tabaka potansiyeli, 

tanecikler arası mesafe, elektron yükü ve Debye mesafesi ile doğrudan bağlantılı 

olarak belirlenebilmektedir. Ayrıca bu potansiyel tanecik ayırımlarının artışı ie 

exponansiyel olarak azalma meydana getirmektedir (Çinku, 2008). 

 

Van der Waals Çekim Kuvveti 

Kil süspansiyonları içerisindeki kolloidal tanecikler arasında meydana gelen 

çekim kuvveti Van der Waals kuvveti ile ilişkilendirilmektedir. Süspansiyon sis-

teminde ise Keesom, Debye ve indüklenmiş dipol olmak üzere üç tip Van der 

Waals etkileşimi bulunmaktadır. Birbirine etkiyen iki tanecik arasındaki toplam 

Van der Waals potansiyel enerjisi ise Hamaker parametresi ve tanecikler arasın-

daki mesafeye bağlı olarak değişim göstermektedir (Alemdar, 2001; Post ve 

Crawford, 2014). 

 

Brownian Hareket ve Difüzyon 

Brownian termal enerjisi, kil süspansiyonlarında yer alan kolloidal tanecikle-

rin rastgele hareketlerinden meydana gelmektedir. Süspansiyonda yer alan tane-

cikler düzensiz bir şekilde dağılım gösterdiğinde taneciklerin konsantrasyonunun 

yüksek olduğu bölgeden düşük olduğu bölgeye doğru bir difüzyon hareketi oluş-

maktadır. Bu hareket ise Fick kanunu ile ifade edilmektedir. Dolayısıyla bu di-
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füzyon esnasında konsantrasyonları ve kimyasal enerjileri arasında bir fark mey-

dana geldiğinde düzenli bir tanecik dağılımı sağlamak için bir sürüklenme kuv-

veti meydana gelmektedir. Bu kuvvet ise tanecikler arasındaki etkileşim üzerinde 

etkili olmaktadır (Anderson vd., 2010; Alemdar, 2001). 

 

Parçacık Kuvvetlerine İyon Etkisi 

Kil minerallerinin oluşturdukları süspansiyonlarda parçacıklar arası kuvvet-

lerde rol oynayan iyon etkisi Derjaguin-Landau-Vervvey-Overbeek (DLVO) te-

orisi ile açıklanmaktadır. Bu teori süspansiyonda yer alan iki tanecik arasında 

meydana gelen itme ve çekme kuvvetleri arasındaki dengenin hesaplanması için 

kullanılmaktadır. Meydana gelen bu itme ve çekme kuvvetlerini elektriksel çift 

tabaka yükleri ve Van der Waals kuvvetleri oluşturmaktadır. Elektriksel çift ta-

baka yükleri itme kuvveti olarak etkilerken Van der Waals kuvveti ile de çekme 

kuvveti olarak etkilemektedir. Ayrıca bu kuvvetlere kıyasla çok düşük oranda da 

olsa Born itme kuvveti de etkimektedir. Etkileşim enerjisi hesaplamalarında ih-

mal edilebilecek düzeyde olsa dahi toplam enerjiye etki etmektedir (Karagüzel, 

2005; Çinku, 2008). 

Kil süspansiyonlarında bulunan parçacıkların H+ ve OH- iyonlarının nötr yü-

zeyler ile olan etkileşimleri sonucunda oksit yüzeylerde pozitif ve negatif yükler 

meydana gelmektedir. Pozitif veya negatif yükle yüklenen bu iyonların karşıt 

iyonları ise parçacık yüzeyini nötr hale getirebilmek için etrafını bulut şeklinde 

kaplamaktadır. Dolayısıyla iki parçacık birbirlerine yaklaştıkça ve kuvvet uygu-

ladıkça bu iyon bulutları temas ederek iyon konsantrasyonunun artmasını sağla-

yacaklardır. Bu sebeple hem ozmotik basınç artacak hem de itici kuvvet meydana 

gelecektir (Çinku, 2008).  

Süspansiyonda yer alan tanecikler arasındaki mesafe iyon bulutunun kalınlığı 

ile ilişkili olacak şekilde itici kuvvet oluşturmaktadır. İyon bulutları arasındaki 

mesafenin ölçüsü ise ‘Debye Mesafesi’ olarak tanımlanmaktadır. Debye mesafesi 

elektrolit konsantrasyonu ile doğrudan ilişkili olup konsantrasyona bağlı olarak 

etkiyen kuvvette azalma meydana getirmektedir. Kısaca, kil süspansiyonlarına 

yapılacak olan tuz ilavesi, bu konsantrasyonun artışına sebep olarak etki kuvve-

tini azaltacaktır. Debye mesafesi, tuz konsantrasyonunun düşük olduğu durum-

larda geniş aralıkta olduğundan EÇT itme kuvvetleri Van der Waals çekme kuv-

vetlerinin aşarak taneciklerin birbirlerini itmesini sağlamakta ve disperse süspan-

siyon oluşumuna sebep olmaktadır.  Bu durumlardaki tuz ilavesi belirli eşik kon-
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santrasyon değerini aştığı durumlarda ise Debye mesafesinin ve EÇT itme kuv-

vetinin azalmasına sebep olarak taneciklerin bir araya gelmesi sonucunda ağ yapı 

meydana gelmesine sebep olacaktır (Fernandez vd., 2011). 

Kil süspansiyonlarında yer alan tanecikler arasındaki itme ve çekme kuvvet-

lerinin potansiyeli ile süspansiyonun reolojik davranışı arasında doğrudan bir 

ilişki bulunmaktadır. Viskozite (µ), kayma ve kopma gerilmeleri (τ ve τy) ile ta-

neciklerin arasındaki kuvvet potansiyeli arasında bir ilişki bulunmaktadır 

(Bergstrom, 1994; Yanez vd., 1996). Kil süspansiyonlarında tanecik ağlarının 

sağlamlığı ile süspansiyonun viskozitesi doğru orantılı olarak değişim göster-

mektedir. Tanecikler arası itme kuvvet potansiyelinin bulunduğu durumlarda 

kayma hızı viskoziteden bağımsız olarak değişim göstermektedir. Bu durum 

Newton tipi akış (newtonian) olarak tanımlanmaktadır. Ancak süspansiyonda bu-

lunan tanecikler arasında çekim kuvveti potansiyeli bulunması durumunda ise 

kayma hızına bağlı olarak kayma gerilmesi (τ) azalır ve süspansiyon tiksotropik 

özellik göstermeye başlar. Bu durumda ise tanecik ağlarının viskozitesi kayma 

hızına bağlı olarak değişim göstermektedir. Kayma hızının artış gösterdiği du-

rumlarda viskozite azalmaktadır (Colic vd., 1997; Çinku, 2008).  

 

Etkileşim Enerjisi 

Kil süspansiyonlarındaki etkileşim enerjisi (VT), itme (VR) ve çekme (VA) 

kuvvetlerinin toplamı olarak tanımlanmaktadır. Düşük konsantrasyon ve yüksek 

yüzey potansiyelleri için tabakalar arasındaki etkileşim enerjisi Şekil 8’de veril-

miştir. Bu tabakalar arasında meydana gelen maksimum enerji (VM) enerji bari-

yeri olarak adlandırılmaktadır. VM ise süspansiyon sisteminin gerçek stabilitesi 

olarak tanımlanmaktadır (Karagüzel, 2005; Alemdar, 2001).    

Şekil 8 incelendiğinde süspansiyonda yer alan iki tanecik arasındaki mesafeye 

bağlı olarak dört farklı enerji profili meydana gelmektedir. Tanecikler arası me-

safenin 100 nm’den fazla olduğu durumlarda EÇT ve Van der Waals kuvvetleri-

nin etkilemediği şartlar meydana gelmektedir. 60 nm civarında ise hem EÇT hem 

de Van der Waals kuvvetlerinde bir artış gözlenmektedir. Ancak EÇT kuvvetinin 

diğerine kıyasla daha yavaş bir artış meydana getirdiği anlaşılmaktadır. Dolayı-

sıyla ikincil minimum enerji olarak tanımlanan koagülasyon şartları meydana 

gelmektedir. Tanecikler arasındaki mesafe 20 nm civarlarına geldiği durumlarda 

ise EÇT kuvvetlerinin önemli bir şekilde etkili olduğu belirlenmiştir. Tanecikler 

arasındaki mesafenin kritik seviyenin altına indiği durumlarda ise Van der Waals 
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çekim kuvvetlerinin EÇT kuvvetlerine kıyasla önemli ölçüde baskın olduğu ko-

şullar meydana gelmektedir. Bu koşulda ise güçlü tersinir olmayan koagülasyon 

oluşmaktadır (Güven, 1992; Muhammed vd., 2021).  

Süspansiyonda yer alan taneciklerin Debye mesafesi ise iyon bulutunun ka-

lınlığı ile doğrudan ilişkilendirilmektedir. Düşük iyon konsantrasyonunun bulun-

duğu durumlarda Debye mesafesi geniş olmaktadır. Dolayısıyla EÇT itme kuv-

vetleri Van der Waals çekim kuvvetlerine kıyasla baskın durumda olmaktadır ve 

tanecikler birbirlerine itme kuvveti uygulayarak dispersiyon meydana getirmek-

tedirler. İyon konsantrasyonunun artışına bağlı olarak ise Debye mesafesi azal-

maktadır. Dolayısıyla EÇT baskılanmaktadır. Kritik konsantrasyon seviyesine 

ulaşıldığı durumlarda ise Van der Waals kuvvetleri EÇT itme kuvvetlerine kı-

yasla baskın hale gelmekte ve süspansiyonda yer alan tanecikler arasında koagü-

lasyon oluşarak ağ yapı meydana gelmektedir (Hiemenze, 1986; Çinku, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8. Tanecikler Arası Etkileşim Enerjisi (Gregory, 1989) 
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Giriş 

Değişen tüketim alışkanlıkları özellikle tarımsal ürünler açısından toplumları 

nitelikli ürün kapsamında kontrollü şartlarda üretilen ürünlere yönlendirmekte, 

gerçekleşen bu eğilim ise dünyada gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bu bağlamda özel-

likle artan tüketim bilincine bağlı olarak gelişen üretici bilinci nedeniyle tarım 

alanlar çevresinde yer alan bazı ticari işletmelerle ilgili büyük sorunlar yaşan-

maktadır. Bu tip işletmeler arasında Kalker Ocakları, özellikle tarımsal üretim 

yapan üreticiler tarafından en fazla tepki alan işletmeler arasında yer almaktadır. 

Genel bir ifade ile ticari standartlar açısından uygun büyüklüğe, kesme ve par-

latma gibi işleme özelliklerine sahip her tür taş mermer olarak adlandırılmaktadır. 

Sedimanter olarak bilinen kalker, traverten, kumtaşı; metamorfik olarak bilinen 

gnays, mermer, kuvarsit ile magmatik taşlar olan granit, siyenit, bazalt genel te-

rim olarak kullanılan mermer ismi ile anılmaktadır.  Bu nedenle bu tür materyal-

leri üreten tüm ocaklar için terminolojik olarak “Mermer ve Taş Ocağı İşletme-

ciliği” tanımı kullanılmakta, sektörde işlenen ana materyale bağlı olarak işletme 

ismi değişmektedir. Kalker Ocakları da bunlardan biridir. Kalsit ve çok az mik-

tarda da olsa aragonit kristallerinden oluşan kalker kireçtaşı olarak bilinmektedir.  

Kalsit ve aragonit %56 CaO ve %44 CO içermekte ve kalsiyum karbonatın iki 

ayrı kristali olarak değerlendirilmektedir. Kalker ocaklarında delme, patlatma 

gibi yöntemler kullanılmaktadır. Dekapaj yapılarak kalker rezervine ulaşmak 

amacıyla üst kısımdaki örtü ve altere zon temizlenmekte, sonrasında açık işletme 

yöntemi ile çalışmalar sürdürülmektedir.  Üretim yöntemleri içerisinde delme, 

patlatma, kazı sonrası yükleme, taşıma ve boşaltma faaliyetleri dışında depolama 

yani stoklama, kırma-eleme, kamalama, tel kesme, ekskavatör, kompresör ve 
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ayırma gibi yöntemler yer almakta ve çıkan materyalin özelliklerine göre uygu-

lanabilirliği değişmektedir. Yapılan bilimsel çalışmalarda taş ocak işletmeleri ile 

açık ocak madencilik işletmeciliğinin yeryüzünün genel yapısını, bitki örtüsünü, 

flora ve faunayı, hava ve toprak kalitesini, yer altı ve yerüstü su kaynaklarını, 

gürültü kalitesini etkilediği, ayrıca sosyal çevre ve ekonomik etkilerinin de ol-

duğu ileri sürülmektedir (Spitz ve Trudinger, 2009). İşletmeler çevrenin kendine 

özgü niteliklerini yok ederken işletme içinde ve çevresinde bazı estetik kayıpların 

yaşanmasına da neden olmaktadır. Doğrudan arazi topografyasını etkileyerek he-

def alan en önemli faaliyet olan dekapaj işlemi elde edilecek taşın veya mermerin 

özelliğine göre değişkenlik göstermektedir. Bu faaliyet neticesinde, kaybolan 

toprak ve bitkilerin yanı sıra dikkati en çok çeken konu değişen topografya ve 

oluşan mermer atıklarıdır. Dekapaj işlemi sırasında ve daha sonrasında uygula-

nan işlemlerin tüm aşamalarında toz oluşmaktadır. Amaçlanan son materyalin el-

desine kadar uygulanan delme, patlatma ve kazma faaliyetleri, yükleme, taşıma 

ve boşaltma işlemleri ile depolama/stoklama dışında özellikle kırma ve eleme ile 

materyalin yapısal özelliklerine uygun olarak saptanan zenginleştirme uygulama-

ları işletme faaliyetlerin sürdürüldüğü dönem içerisinde sürekli veya sık aralık-

larla birlikte yürütülmektedir. Ocak iç yollarının onarımı, uygulama alanlarında 

tesviye ve düzleme faaliyetleri de sık aralıklarla yapılmaktadır. Özellikle büyüme 

amacıyla işletme içerisinde genişletilen bölümlerde dekapaj faaliyetleri ile bitki-

sel toprağın sıyrılması, yüklenmesi ve taşınması, bazı durumlarda sonra kullan-

mak amacıyla depolanması ve bu bölümlerde bazı inşaat işlemlerinin diğer faali-

yetlerle birlikte yürütülmesi söz konusu olmaktadır (Beşir, 2015). Böylece birçok 

çalışmaya konu olan ve hava kalitesine etki eden başlıca parametrenin tozun te-

mel parçası olan partikül madde çevreye yayılmaktadır (Beşir, 2015; Huertas vd., 

2014).  Açık ocak madenciliğindeki temel kirleticilerden birisi olan partikül mad-

deler nedeniyle hava kalitesinde meydana gelen bozulmalarda madencilik sektö-

rüne ait katkının yüksek olduüu bilinmektedir (Duran vd. 2021; Evyapan vd. 

2012; Zhang vd. 2013; Pandey vd. 2014; Patra vd. 2016; THHP, 2019). Avrupa 

madencilik sektörünün partikül madde kaynakları bakımından katkısı incelendi-

ğinde 10 μm’den daha ince partikül (PM10) açısından sektör üçüncü sırada, 2,5 

μm’den daha ince partikül (PM2,5) açısından ise dördüncü sırada yer almıştır 

(Evyapan vd. 2012). Madencilik sektöründeki çalışanlar hava kirliliği nedeniyle 

toz ve partikül maddelere (PM) yüksek oranda maruz kalmaktadır (Duran vd. 

2021). Maruz kalınan bu tozlar; havada asılı kalan ince taneli partiküllerdir. 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1 µm ile 100 µm arasında değişen boyuta sahip 

katı partiküller toz olarak tanımlamaktadır (Beşir, 2015; WHO, 1999).  Boyutu, 

şekilli ve kimyasal içeriği farklı olan partiküller oluşum mekanizmaları göz 

önüne alındığında birincil ve ikincil partiküller olarak iki sınıfa ayrılır. Birincil 
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partiküller olarak değerlendirilen partiküller stabilize yollar dahil inşaat sahaları 

ile bozuk arazilerden, baca ve yangın benzeri emisyonlardan salınan partiküller-

dir. Diğer grup partiküller ise elektrik santralleri, endüstriyel tesisler ve araçların 

egzozlarından salınan SO2 ve NOx gazlarının atmosfer içindeki kimyasal reaksi-

yonları ile oluşmaktatır (Beşir, 2015; USEPA, 2014). Ayrıca kaynağına bağlı ol-

mak üzere de doğal ve antropojenik olarak ikiye ayrılır. Doğal yollarla  oluşanlar 

volkanlar, deniz spreyleri, otlak yangınları, çöl tozu ve polen, bakteri, mantar 

sporları, bitki ve hayvan organizmalarının parçalanması gibi çeşitli biyolojik kay-

naklardan oluşmaktadır. Antropojenik kaynaklı olanlar ise tüm araçlarda, ısınma 

amaçlı, elektrik santralleri ve endüstriyel tesislerde yakıt yakılması gibi insan 

kaynaklı aktiviteler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Yerüstü madenciliği faaliyet-

lerinden kaynaklı toz emisyonları antropojenik partikül madde kaynakları ara-

sında yer almaktadır.  Endüstriyel faaliyetlerden kaynaklı toz emisyonunun de-

ğerlendirilmesi 3 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımla-

nan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ne (SKHKKY, 

2009) yönelik olarak yapılmaktadır. Bu yönetmelik bacadan ve baca dışı yerler-

den olmak üzere tüm emisyon kaynaklarını kapsamaktadır. Baca dışı yerlerden 

kaynaklanan emisyon kategorisi altındaki madencilik faaliyetlerinden oluşan toz 

emisyonu için normal işletme şartlarında ve haftalık iş günlerindeki işletme saat-

leri için işletmenin tamamından yayılan kütlesel emisyon debisi Yönetmelik Ek-

2 1 kg/saat olarak sınırlandırılmıştır. Kütlesel emisyon debisi baca dışından at-

mosfere verilen emisyonlar için emisyon faktörleri kullanılarak tespit edilmekte-

dir. Yönetmelik Ek12’de “Taş çıkarma, kırma ve sınıflandırma tesisleri” kapsa-

mına giren madencilik faaliyetlerinden kaynaklı toz emisyonunun hesaplanabil-

mesi için oluşturulan emisyon faktörleri kontrollü ve kontrolsüz durumlara göre 

ayrı olarak belirlenmiş olup Yönetmelik’te belirtildiği şekliyle Çizelge 1’de su-

nulmuştur. Kontrollü Emisyon Faktörleri sulama, kapalı taşıma sistemlerinin kul-

lanılması, malzemenin nemli tutulması, savrulma yapılmadan yükleme ve bo-

şaltma yapılması gibi toz emisyonunu azaltma önlemlerinin kullanıldığı durum-

lara yönelik olarak belirlenmiş olup hiçbir önlem alınmadığı koşullarda oluşacak 

toz miktarının belirlenmesi için ise Kontrolsüz Emisyon Faktörleri oluşturulmuş-

tur (Beşir. 2015; Çevre ve Orman Bakanlığı, 2009). Madencilik faaliyetlerinde 

patlatma; çevre ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla diğer faaliyetlerin durdu-

rulması sonrasında gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple taş çıkarma, kırma ve sı-

nıflandırma tesislerinden kaynaklı toplam toz emisyonu hesaplamalarında patlat-

madan kaynaklanacak toz emisyonu diğer faaliyetlerden ayrı olarak değerlendi-

rilmektedir. Yönetmelik çerçevesinde emisyon faktörü ile yapılan hesaplama so-

nucunda baca dışı yerlerden kaynaklı kütlesel toz debisi sınır değerinin (1 kg/sa) 

aşılması halinde çöken toz ve havada asılı partikül madde (PM10) parametreleri 
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için hava kalitesi modellemesinin yapılması Hava Kirlenmesine Katkı Değerleri-

nin hesaplanarak kirletici parametrelerin dağılımının harita üzerinde gösterilmesi 

istenmektedir. 

Çalışma, kalker ocağından kaynaklı toz emisyonlarının kümülatif olarak 

hesaplanması ve Hava Kalitesi Modellemesi’ne bağlı olarak toz emisyonu 

yayılımının belirlenmesi amacıyla Ege Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Kalker 

Ocağı’nda yürütülmüştür.  

 

Materyal ve Metod 

Çalışma Ege Bölgesi’nde iki farklı madencilik firmasının faaliyet gösterdiği 

alanda yürütülmüş, hava kirliliğinin kümülatif etkileri AERMOD dağılım modeli 

üzerinden belirlenmiştir.  

 

AERMOD Modeli  

EPA ve Amerika Meteoroloji Topluluğu (AMS) tarafından geliştirilmiş AER-

MOD modeli, hava kaynaklı kirleticilerin uzamsal varyasyon dağılımını 

hedefleyen kararlı hal Gaussian plume modelidir. AERMOD, zaman içerisinde 

değişebilen gerçek zaman verilerini dikkate alarak saatlik, günlük ve hatta yıllık 

yer seviyesi konsantrasyonlarını tahmin eden en gelişmiş vee n çok kullanılan  

bilgisayar modellerinden birisidir. Söz konusu bu model, kirletici kaynağından 

en fazla 50 km uzak olacak kadarki mesafelerin söz konusu olduğu alanlar için 

çalışabilmekte, kompleks endüstriyel kaynaklar (tek veya çoklu noktasal kaynak, 

alansal, çizgisel, hacimsel kaynaklar) için kullanılabildiği gibi, sabit ve değişken 

olmak üzere belirlenen emisyon bilgileri ile gaz ve partikül birikimini, ıslak ve 

kuru çökelme konsantrasyonlarını vermekte, kırsal ve kentsel yerleşim alanları 

için konsantrasyon tahmini yapabilmektedir.  AERMOD modelinde; alıcı ortam 

olarak tanımlanan ağ sisteminde belirlenen her bir elemanın koordinatları ve 

yükseklikleri, rüzgӑr yönü ve hızı, sıcaklık, basınç, bulut taban yüksekliği, ile 

bulut kapalılık oranı dahil saatlik meteorolojik veri seti ve yüksek atmosfer son-

daj verilerini kapsayan günlük meteorolojik veri seti ile kullanıcı tarafından sapt-

anan bir başlangıç noktasına göre tespit edilen kaynak koordinatları ve kaynak 

verileri kullanılmıştır. Ayrıca tesislerin faaliyetinden kaynaklanan toz emisyonu 

kütlesel debisinin hesaplanmasında 03.07.2009 tarihinde 27277 sayı ile Resmi 

Gazete de yayımlanan ve yürürlüğe giren, üzerinde 20.12.2014 tarihinde 29211 

sayı ile değişiklik yapılan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönet-
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meliği-SKHKKY, 2009’inde yer alan “Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplama-

larında Kullanılacak Emisyon Faktörleri-EK-12 Tablo 12.6” kullanılmış ve söz 

konusu bu değerler Çizelge 1’de verilmiştir. İşletmelerde üretim boyunca üretim 

(patlatma), yükleme, stok alanına taşıma, stok alanında depolama, stok alanından 

yükleme, kırma ve eleme alanına taşıma ile boşaltma faaliyetleri yapılmaktadır. 

Ocaklardan malzemelerin yüklenerek taşınması ve boşaltılması faaliyeti sırasında 

oluşan toz emisyonları hesaplanmıştır.  

 

Çizelge 1. Toz emisyonu kütlesel debi hesaplamalarında kullanılan emisyon 

faktörleri (SKHKKY, 2009 / EK12 / Tablo12.6). 

Kaynaklar Kontrol-

süz 

Kontrollü Birim 

Patlatma 0.080 -  

 

kg/ton 

Sökme 0.025 0.0125 

Yükleme 0.010 0.005 

Boşaltma 0.010 0.005 

Birincil Kırıcı 0.243 0.0243 

İkincil Kırıcı 0.585 0.0585 

Üçüncül Kırıcı 0.585 0.0585 

Nakliye (Gidiş-dönüş top-

lam mesafesi) 

0.7 0.35 kg/km-araç 

Depolama  5.8 2.9 kg toz/ha gün 

 

Toz emisyonlarının saatlik kütlesel debileri (kg/saat) yönetmelikte yer alan ve 

Çizelge 2’de verilen Kütlesel debi verilerini (SKHKKY, 2009/EK2/Tablo 2.1) 

aşması nedeniyle, yönetmeliğin SKHKKY EK-2.b’ne göre tesis etki alanı içeri-

sinde gerçekleşen toz emisyonları Hava Kirlenmesi Katkı Değeri (HKKD) ulus-

lararası kabul görmüş AERMOD hava kalitesi dağılım modellemesi kullanılarak 

hesaplanmıştır. 
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Çizelge 2. Kütlesel debi verileri (SKHKKY, 2009 / EK2 / Tablo2.1) 

Emisyonlar Normal işletme şartlarında ve haf-

talık iş günlerindeki işletme saatleri 

için kütlesel debiler (kg/saat) 

Bacadan Baca Dışındaki 

Yerlerden 

Toz 10 1 

Kurşun 0.5 0.05 

Kadmiyum 0.01 0.0001 

Talyum 0.01 0.001 

Klor 20 2 

Hidrojen klorür ve Gaz Halde İnorganik 

Klorür Bileşikleri 

20 2 

Hidrojen florür ve Gaz Halde İnorganik 

Florür Bileşikleri 

2 0.2 

Hidrojen Sülfür 4 0.4 

Karbon Monoksit  500 50 

Kükürt Dioksit 60 6 

Azot Dioksit [NOx (NO2 cinsinden)]  40 4 

Toplam Organik Bileşikle 30 3 

Not: Çizelgedeki emisyonlar İşletmenin tamamından (bacaların toplamı) yayı-

lan saatlik kütlesel debilerdir. 

 

 

Hava Kalitesi Dağılım Modellemesinde Kullanılan Alıcı Bilgileri 

Ege Bölgesinde faaliyet gösteren tesislerden (1.İşletme ve 2. İşletme) kaynak-

lanan toz emisyonunun dağılım modellemesi için çalışmanın yürütüldüğü alanı-

nın belirlenmesi ve bu alanın alıcı ortam birimlerine ayrılması gerektiğinden ça-

lışma alanının tespit edilmesinde SKHKKY/ EK-2 hükümleri esas alınmıştır. 

SKHKKY EK-2.f.2 gereğince emisyon kaynaklarının yüzeydeki dağılımının sap-

tanmasında tesis etki alanı dikkate alınmıştır. Noktasal emisyon kaynakları için 
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etki alanı baca yüksekliklerinin 50 (elli) katı yarıçapa sahip bölge iken, baca dışı 

(alan) kaynakları için etki alanı kaynakların yüzey dağılımı 0,04 km2’den fazlaysa 

kaynak karenin ortasında yer alan bir kenar uzunluğu 2 km olan kare şeklindeki 

alandır. SKHKKY EK-2.f.3 gereğince tesis etki alanı içerisinde kenar uzunlukları 

1 km olan kare şeklindeki alan inceleme alanı olup kirlenme hakkında kararın 

verilemediği özel durumlarda inceleme alanının kenar uzunlukları 500 m alına-

bilir. Modelleme çalışmasında yönetmelikte verilen etki alanını da içeren 10 km 

x 10 km’lik olan daha geniş bir alan çalışma alanı olarak kullanılmış, bu alan 250 

m aralıklarda bulunan 720 adet alıcı ortam noktalarını içermektedir. Hava kalitesi 

dağılım modellemesi çalışması kapsamında seçilen etki alanı ve tesisin gösterimi 

Şekil 1’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 1. Tesis etki alanı uydu görüntüsü 

 

Hava Kalitesi Dağılım Modellemesinde Kullanılan Meteorolojik Veriler 

AERMOD Hava Kalitesi Dağılım modellemesi için yüzey ve üst atmosfer 

meteorolojik verilerine gerek duyulması nedeniyle veriler Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü, Meteorolojik Arşiv Sistemi’nden temin edilmiştir. Yüzey verisi 

olarak tesisin bulunduğu bölgeye yakın olan meteoroloji istasyonundan 2011 yılı 

saatlik meteorolojik veri seti kullanılmış, üst atmosfer verisi olarak ise tesisin 

bulunduğu bölgeye en yakın ravinsonde istasyonu olan bir başka istasyondan 

2011 yılı saatlik meteorolojik veri seti kullanılmıştır. İlgili veriler ile aşağıdaki 
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rüzgar diyagramı oluşturulmuştur (Şekil 2). Meteoroloji İstasyonundan alınan 55 

yıllık (1960-2014) Meteoroloji Bülteni doğrultusunda hazırlanan meteorolojik 

verilere göre yıllık ortalama rüzgar hızı 1,5 m/sn olup, hakimrüzgar yönleri ise 

birinci hakim rüzgar yönü doğu, ikinci hakim rüzgar yönü ise Doğu – Kuzeydoğu 

olarak belirlenmiştir.  

 

 

Şekil 2. Rüzgâr diyagramı 

 

Hava Kalitesi Dağılım Modellemesinde Kullanılan Kaynak Verileri 

Tesiste kirletici emisyon kaynağı baca dışı kaynak olması nedeniyle modelle-

mede kullanılan kaynak türü alan ve çizgisel kaynaktır. AERMOD modelleme 

programına verilen kirletici parametresi ve kaynakların kirletici yükleri Tesisle-

rin faaliyetinden kaynaklanan toz emisyonu kütlesel debileri olarak Çizelge 4’de 

verilmiştir. Toz emisyonları için farklı parçacık çaplarında sınıflar saptanmış, 

bunların farklı terminal hız ve yerden yansıma katsayıları baz alınarak hesapla-

malar yapılmış ve Çizelge 3’de verilmiştir. 
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Çizelge 3. Parçacık tane dağılımı 

Para-

metre 

Değerler 

Tane 

bo-

yutu 

0.35µ 0.70µ 1.105µ 2.0 µ 3.60µ 5.50 

µ 

8.10 

µ 

12.5 

µ 

15.0 

µ 

Kütle 

oranı 

0.128 1 

g/cm3 

1 

g/cm3 

1 

g/cm3 

1 

g/cm3 

1 

g/cm3 

1 

g/cm3 

1 

g/cm3 

1 

g/cm3 

Yo-

ğun-

luk 

1 

g/cm3 

1 

g/cm3 

1 

g/cm3 

1 

g/cm3 

1 

g/cm3 

1 

g/cm3 

1 

g/cm3 

1 

g/cm3 

1 

g/cm3 

 

 

Hava kalitesi dağılım modellemesinde kullanılan senaryolar 

Dağılım modelleme çalışmasında tesisin tam kapasite ile çalıştığı ve tüm ça-

lışmaların aynı anda yapıldığı en olumsuz şartlar göz önüne alınmıştır. Tesisten 

kaynaklanacak toz emisyonlarının dağılımı belirlenirken 2 farklı senaryo üze-

rinde çalışılmıştır:  

Senaryo 1: Kontrollü çalışma şartlarında tesisten kaynaklanacak toz emisyo-

nunun dağılımının incelenmesi. 

Senaryo 2: Kontrolsüz çalışma şartlarında tesisten kaynaklanacak toz emisyo-

nunun dağılımının incelenmesi. 

 

Bulgular ve Tartışma 

İşletmelerde gerçekleştirilecek emisyon kaynak ve miktarlarının tespiti, emis-

yonların çevredeki yayılım ve dağılımı modelleme senaryoları ile incelenmiştir. 

Modelleme senaryoları oluşturularak AERMOD programı ile emisyon miktarla-

rının hesaplanması gerçekleştirilmiştir. 

 

Modellemede Kullanılan Emisyon Kaynakları ile Miktarları 

Ege bölgesinde iki farklı işletmenin faaliyet gösterdiği kalker ocağındaki bi-

rinci işletmede yılda 1.843.200 ton üretim yapılmakta, söz konusu bu üretim için 

300 gün/yıl ile 8 saat/gün çalışılmaktadır. Buna göre sahada günde 6144 ton ve 

saatte 768 ton üretim yapıldığı bilinmektedir. İkinci işletmede ise yılda 320.000 
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ton üretim yapılmakta, bu üretim için 300 gün/yıl ile 8 saat/gün faaliyet yürütül-

mekte ve buna göre de günde 1066 ton ve 133,33 ton/saat üretim yapılmaktadır.  

 

İşletme aşamasında söz konusu kalker ocağında patlama, sökme, yükleme, 

boşaltma, kırma, taşıma ile depolama sonucu oluşan emisyonlar dikkate alınmış, 

kontrollü ve kontrolsüz şartlarda hesaplamalar yapılmıştır. Tüm faaliyetlerden 

kaynaklı hesaplanmış olası toz emisyonları kütlesel debileri (kg/saat) değerleri 

Çizelge 1’de verilen “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, 

Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri 

(SKHKKY, 2009/EK12/Tablo 12.6)” kullanarak her bir kalker ocağı işletmesi 

için hesaplanmış (Çizelge 4). 

 

Çizelge 4. Emisyonlarının kütlesel debileri 

Kaynaklar Emisyon Faktörleri, kg/saat 

1.İşletme 2.İşletme 

Patlatma Sonucu Oluşan Emis-

yon 
61,44 2,880 

 
Kontrollü Kontrolsüz Kontrollü 

Kontrol-

süz 

Sökme Sonucu Oluşan Emis-

yon  
9,6 19,2 0,498 0,996 

Yükleme Sonucu Oluşan 

Emisyon  
3,840 7,680 0,664 1,328 

Boşaltma Sonucu Oluşan 

Emisyon  
3,840 7,680 0,664 1,328 

Birincil Kırma Sonucu Oluşan 

Emisyon  
18,6624 186,624 3,227 32,27 

İkincil Kırma Sonucu Oluşan 

Emisyon  
449,28 4492,8 5,05 5,49 

Üçüncül Kırma Sonucu Olu-

şan Emisyon  
449,28 4492,8 2,72 27,2 

Taşıma-1 Sonucu Oluşan 

Emisyon  
0,717 1,434 1,493 2,986 

Taşıma-2 Sonucu Oluşan 

Emisyon  
0,717 1,434 0,112 0,224 

Taşıma-3 Sonucu Oluşan 

Emisyon   
1,314 2,629 0,597 1,195 

Depolama Sonucu Oluşan 

Emisyon  
0,121 0,242 0,08458 0,16914 
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Kalker ocağında patlatma sonucu oluşan emisyon miktarı kontrollü şartlarda 

toplam olarak 64,32 kg/saat olarak gerçekleşmiş, Birinci İşletme’nin patlatma so-

nucu oluşan emisyon miktarı 61,44 kg/saat iken İkinci İşletme’nin 2,880 kg/saat 

olarak belirlenmiştir. İkincil kırma sonucu oluşan toplam emisyon (454,33 

kg/saat), üçüncül kırma sonucu oluşan toplam emisyonlar ise (452 kg/saat) en 

yüksek gerçekleşmiş, bunu birincil kırma sonucu oluşan toplam emisyon değeri 

(21,8894 kg/saat) takip etmiştir. Emisyon kaynakları bakımından en yüksek 

emisyon değerleri sırasıyla ikincil kırma, üçüncül kırma, patlatma, birincil kırma, 

sökme, yükleme, boşaltma, taşıma ve depolama olarak gerçekleşmiştir (Çizelge 

4).  Karadeniz bölgesinde 500.000 ton/yıl üretim kapasitesine sahip kalker oca-

ğında yürütülen bir çalışmada, ocaktan çıkarılan malzemenin sökülmesi, yüklen-

mesi, kırma/eleme tesisine taşınması ve boşaltılması, söz konusu tesiste kırılması, 

elenmesi, açıkta depolanması ile sevkiyat amacıyla taşınması faaliyetlerinde olu-

şacak toplam emisyon miktarı sırasıyla 4,875 kg/saat; 1,95 kg/saat; 1,365 kg/saat; 

1,95 kg/saat; 11,41 kg/saat; 1,95 kg/saat; 0,024 kg/saat; 1,365 kg/saat olarak be-

lirlenmiş ve toplamda 24,90 kg/saat emisyon olarak bulunmuş, araştırmacılar ta-

rafından toz emisyonlarının yayılım modellemesi ile tozumadan etkilenecek ala-

nın mutlaka saptanması gerektiği vurgulanmıştır (Külekçi ve Yılmaz, 2018).  
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Şekil 3. Birinci ve ikinci işletme için kontrollü ve kontrolsüz şartlarda oluşan 

emisyon faktörleri 

 

Birinci işletmede kontrollü şartlarda toplam emisyonun %45’ini üçüncül 

kırma sonucu oluşan emisyon, diğer %45’lik dilimini ise ikincil kırma sonucu 

oluşan emisyon, %6’sını patlatma sonucu oluşan emisyon, %2’sini birincil kırma 

sonucu oluşan emisyon oluşturmuştur (Şekil 4).  Kontrolsüz şartlarda ise toplam 

emisyonun %49’unu ikincil kırma sonucu oluşan emisyon oluştururken, %48’ni 

üçüncül kırma sonucu oluşan emisyon, %2’sini patlatma sonucu oluşan emisyon 

oluşturmuştur (Şekil 4). Elde edilen sonuçlara göre üçüncül ve ikincil kırma so-

nucu oluşan emisyon değerlerinin yüksek olduğu, kontrolsüz şartlarda emisyon 

faktörlerinin daha da arttığı görülmektedir (Çizelge 4, Şekil 4). Kontrollü emis-

yon faktörleri olarak bilinen ve emisyonu azaltan bazı faaliyetlerin yapılması son 

derece önemlidir. Bunlar sulama ile malzemenin düzenli olarak nemli tutulması, 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Patlatma Sonucu Oluşan Emisyon

Yükleme Sonucu Oluşan Emisyon

Birincil Kırma Sonucu Oluşan Emisyon

Üçüncül Kırma Sonucu Oluşan Emisyon

Taşıma-2 Sonucu Oluşan Emisyon

Depolama Sonucu Oluşan Emisyon

Kontrollü şartlarda emisyon faktörleri (kg/saat)

Kontrollü şartlarda emisyon faktörleri, kg/saat 1.İşletme

Kontrollü şartlarda emisyon faktörleri, kg/saat 2.İşletme

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Patlatma Sonucu Oluşan Emisyon

Yükleme Sonucu Oluşan Emisyon

Birincil Kırma Sonucu Oluşan Emisyon

Üçüncül Kırma Sonucu Oluşan Emisyon

Taşıma-2 Sonucu Oluşan Emisyon

Depolama Sonucu Oluşan Emisyon

Kontrolsüz şartlarda emisyon faktörleri (kg/saat)

Kontrolsüz şartlarda emisyon faktörleri, kg/saat 1.İşletme

Kontrolsüz şartlarda emisyon faktörleri, kg/saat 2.İşletme
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savrulma olmayacak şekilde yükleme ve boşaltma yapılması, en önemlisi de ka-

palı taşıma sistemlerinin kullanılması olarak sıralanabilir. Hiçbir önlemin alın-

madığı koşullarda kontrolsüz emisyon faktörleri olarak belirlenmiştir (Beşir, 

2015; Çevre ve Orman Bakanlığı, 2009). 

 

 

 

Şekil 4. Birinci işletmede gerçekleşen kontrollü ve kontrolsüz şartlarda 

emisyon faktörleri (1.Patlatma sonucu oluşan emisyon, 2. Sökme sonucu oluşan 

emisyon 3. Yükleme sonucu oluşan emisyon, 4. Boşaltma sonucu oluşan emis-

yon, 5. Birincil kırma sonucu oluşan emisyon, 6. İkincil kırma sonucu oluşan 

emisyon, 7. Üçüncül kırma sonucu oluşan emisyon, 8. Taşıma-1 sonucu oluşan 

emisyon 9. Taşıma-2 sonucu oluşan emisyon, 10. Taşıma-3 sonucu oluşan emis-

yon, 11. Depolama sonucu oluşan emisyon) 

 

 

6% 1%
1%

0%
2%

45%

45%

0% 0% 0%0%

Kontrollü şartlarda emisyon faktörleri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1%

0%0% 0%
2%

49%

48%

0% 0%

0%0%Kontrolsüz şartlarda emisyon   
faktörleri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Hava kalitesi modellemesinin sonuçları 

Modelleme çalışmaları ile kalker ocağı faaliyetlerinden kaynaklı toz emisyon-

larının mevcut meteorolojik koşullar altındaki yayılımının, bu yayılım sonucunda 

kirleticilerin neden olacağı olası yer seviyesi çökelmelerinin belirlenmesi son de-

rece önemlidir. Bu kapsamda SKHKKY EK-2’deki esaslara göre AERMOD da-

ğılım modellemesi kullanılarak tesisin çöken toz ve PM10 için hava kirlenmesine 

katkı değeri (HKKD) farklı aralıklarda örneğin saatlik, günlük, aylık ve yıllık 

olacak şekilde hesaplanmış, kontrollü ve kontrolsüz çalışma şartlarından kaynak-

lanabilecek olan maksimum hava kirlenmesine katkı değerleri Çizelge 5’de ve-

rilmiştir. Ayrıca saatlik, günlük, aylık ve yıllık dağılımların uydu görüntüleri Şe-

kil 3, 4, 5, 6’da sırasıyla verilmiştir.   

 

Çizelge 5. Kalker ocağının hava kirlenmesine katkı değerleri (Çöken toz / 

PM10) 

Parametre Modelleme Se-

naryoları 

Periyotlara göre maksimum 

HKKD (Çöken toz- mg/m2/gün, 

PM10-µg/m3)  

Koordinat 

 

 

 

Çöken 

Toz 

 

Kontrollü Şartlar 

(Senaryo 1) 

Saatlik 129.192,96 547098-

4268564 

Günlük 7.616,32 546782-

4268509 

Aylık 1.175,198 546715-

4268564 

Yıllık 632,02 546782-

4268509 

 

Kontrolsüz Şart-

lar 

(Senaryo 2) 

Saatlik 1.291.940,64 547098-

4268564 

Günlük 75.952,57 546782-

4268509 

Aylık 11.707,61 546782-

4268509 

Yıllık 6.288,20 546782-

4268509 

 

 

 

PM10 

 

Kontrollü Şartlar 

(Senaryo 1) 

Saatlik 470.414,44 546690-

4268600 

Günlük 34.880,47 546782-

4268509 

Aylık 5.109,68 546782-

4268509 
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Yıllık 2.765,82 546782-

4268509 

 

Kontrolsüz Şart-

lar 

(Senaryo 2) 

Saatlik 4.700.284,20 546690-

4268600 

Günlük 347.832,82 546782-

4268509 

Aylık 50.953,21 546782-

4268509 

Yıllık 27.526,96 546782-

4268509 

Çöken toz sınır değeri (Günlük) 390 mg/m2/gün 

Çöken toz sınır değeri (Yıllık) 210 mg/m2/gün 

PM10 sınır değeri (Günlük)  50 µg/m3 

PM10 sınır değeri (Yıllık)  40 µg/m3 

HKKD: hava kirlenmesine katkı değeri 

 

SKHKKY, 2009 kapsamında 24 saatlik PM10 emisyonları için sınır değer 50 

µg/m3’dür. Sınır değerin bir yılda 35 defadan fazla aşılamayacağı yönetmelikte 

vurgulanmıştır. Çalışmada Senaryo-1. Kontrollü çalışma şartlarında tesisten kay-

naklanacak toz emisyonunun dağılımına göre günlük PM10 emisyonlarına ait 

HKKD 34.880,47 µg/m3 olarak gerçekleşmiş ve yönetmelik şartlarını aşarak ol-

dukça yüksek düzeyde hava kirlenmesine katkıda bulunmuştur. Yıllık PM10 

emisyonlarına ait hava kirlenmesine katkı değerleri 2.765,82 µg/m3 olarak ger-

çekleşmiş ve yönetmelik şartlarını aşarak oldukça yüksek düzeyde hava kirlen-

mesine katkıda bulunmuştur (Çizelge 5). Kul, (2022) tarafından yürütülen çalış-

mada farklı senaryolarla faaliyetlerin hava kalitesine etkileri incelenmiş, ilk 3 se-

naryoda faaliyetten kaynaklı hava etkileri, dördüncüsünde ise kümülatif olacak 

şekilde tesis 4 x 4 km’lik alanda yer alan farklı tesislerden kaynaklı hava kaynak-

larına etkileri saptanmıştır. Senaryo 4’de günlük çöken toz değerinin 184,4 

mg/m2/gün; yıllık değerin ise 42,73 mg/m2/gün; günlük PM10 emisyonun 73,3 

µg/m3, yıllık PM10 değerinin ise 10,7 µg/m3 olduğu ve tüm değerlerin sınır de-

ğerini sağladığı belirlenmiştir (Kul, 2022). Hindistan’da açık kömür işletmeciliği 

yapılan bir ocakta yıl boyunca beş noktada hava kalitesi ölçümü yapılmış, PM10 

emisyon miktarının 720 µg/m³’e kadar arttığı ve insan sağlığı açısından risk mey-

dana geldiği belirlenmiştir (Ghose ve Majee, 2007). Hindistan'da yapılan bir di-

ğer araştırmada iki açık kömür ocağında meteorolojik istasyonlar kurulmuş ve 

delicilerin çalışması ile oluşan toz emisyonları hesaplanmıştır. İlk kömür madeni 

için toz emisyon değerleri 90-380 μg/m³, ikinci kömür madeni için ise 275-662 

μg/m³ arasında belirlenmiştir (Nagesha vd., 2016). Tripathy vd. (2015)’e göre 
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açık kömür madeni işletmesinde delme işlemi sırasında oluşan maksimum ve or-

talama PM10 konsantrasyonu 150,0 mg/m³ ve 26,8 mg/m³ olarak gerçekleşmiş, 

yükleme noktasında minimum ortalama konsantrasyonu ise 0,474 mg/m³ olarak 

belirtilmiştir. Agrega tesisinde toza maruz kalma konusunda yürütülen bir araş-

tırmada işçilerin kişisel toz maruziyeti 4,51 mg/m³ olarak belirlenirken, delme-

patlatma alanındaki işçilerin maruziyeti 2,22 mg/m³ ve stok alanındaki işçilerin 

maruziyeti ise 3,92 mg/m³ olarak hesaplanmıştır (Miçooğulları, 2018).  

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY, 2009) 

kapsamında çöken toz emisyonları için 2024 sonrası için geçerli olacak sınır de-

ğer 390 mg/m2/gün’dür. Senaryo1. Kontrollü çalışma şartlarında tesisten kaynak-

lanacak toz emisyonunun dağılımı incelendiğinde günlük çöken toz emisyonla-

rına ait hava kirlenmesine katkı değeri 7.616,32 mg/m2/gün olarak gerçekleşmiş 

ve yönetmelikte belirtilen sınır değerlerini aşarak hava kirlenmesine katkıda bu-

lunmuştur (Çizelge 5). Yıllık çöken toz emisyonlarına bağlı hava kirlenmesine 

katkı değeri ise 632,02 mg/m2/gün olarak gerçekleşmiş, yönetmelikte belirtilen 

yıllık çöken toz sınır değeri olan 210 mg/m2/gün değerini aşmıştır (Çizelge 5).  

Sakarya ilinde taş ocaklarından kaynaklanan partikül madde emisyonlarının sap-

tandığı çalışmada ölçüm değerlerinin sınır değerlerini sağladığı, ancak sınır de-

ğerleri sağlansa bile tesisten kaynaklanan emisyonların tesis çevresinde dağılarak 

doğal ortamı etkilediği belirtilmiş, Kontrollü şartların sağlanarak bu etkilerin 

azaltılabileceği vurgulanmıştır (Demircioğlu, 2021).  

Şekil 3. Saatlik çöken toz ve PM10 emisyonu dağılımları (Kontrollü ve 

Kontrolsüz şartlarda) 
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Şekil 4. Günlük çöken toz ve PM10 emisyonu dağılımı (Kontrollü ve Kontrol-

süz şartlarda) 

 

Şekil 5. Aylık çöken toz ve PM10 emisyonu dağılımı (Kontrollü ve Kontrolsüz 

şartlarda) 

 

 

 

 



Mühendislik Alanında Uluslararası Araştırmalar 

157 

 

Şekil 6. Yıllık çöken toz ve PM10 emisyonu dağılımı (Kontrollü ve Kontrol-

süz şartlarda) 

 

Senaryo 1 ve Senaryo 2’ye göre kontrollü ve kontrolsüz şartlarda saatlik, gün-

lük, aylık ve yıllık çöken toz ve PM10 emisyonlarının hava kirlenmesine katkı 

değerlerinin hesaplanmasının ardından yönetmelik gereği (SKHKKY, 2009 / 

EK2.h) çöken toz ve PM10 emisyonları için yıllık hava kirlenmesine katkı değer-

lerinin en yüksek olduğu ve dolayısıyla hava kalitesi ölçümlerinin yapılabileceği 

noktalar ölçülmüş, kontrollü (Senaryo 1) ve kontrolsüz (Senaryo 2) şartlarda be-

lirlenen bu noktalarda ölçülen çöken toz ve PM10 değerleri belirlenmiş, söz ko-

nusu değerler Çizelge 6 ve Şekil 7’de verilmiştir. 
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Çizelge 6. Yıllık hava kirlenmesine katkı değerinin yüksek olduğu noktalar 

 

 

Nokta 

Kontrollü Kontrolsüz 

Çöken Toz PM10 Çöken Toz PM10 

Konsantras-

yon 

 mg/m2 gün 

Konsantras-

yon 

µg/m3 

Konsantras-

yon 

 mg/m2 gün 

Konsantras-

yon 

µg/m3 

1 632,02 2.765,82 6.288,20 27.526,97 

2 622,29 2.701,09 6.192,90 26.884,38 

3 597,10 2.498,63 5.944,80 24.874,17 

4 529,93 2.404,13 5.264,63 23.899,56 

5 413,63 1.830,32 4.100,31 18.148,76 

6 368,61 1.580,80 3.549,19 15.655,23 

7 335,23 1.425,70 3.314,98 14.115,72 

8 301,61 1.259,94 2.980,36 12.450,41 

9 269,28 1.194,47 2.643,24 11.790,51 

10 257,37 1.039,01 2.533,51 10.223,73 

Tesis Etki Alanında 

Hava Kalitesi Sınır De-

ğerleri (SKHKK, 

2009/EK2/Tablo2.2) 

210 

mg/m2/gün 

40  

µg/m3 

210 

mg/m2/gün 

40  

µg/m3 
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Şekil 7. Yıllık hava kirlenmesine katkı değerinin yüksek olduğu noktaların 

uydu görünümü 

 

Toz emisyonlarının en yüksek olduğu noktalarda Senaryo 1 (Kontrollü Şart-

larda) ve Senaryo 2 (Kontrolsüz Şartlarda) de yıllık PM10 sınır değeri olan 40 

µg/m3 değeri ile yıllık çöken toz sınır değeri olan 210 mg/m3/gün değerini aşma 

gerçekleşmiştir (Çizelge 6). Yıllık hava kirlenmesine katkı değerinin yüksek ol-

duğu noktalarda yapılan ölçümler sonucunda, Senaryo1’e göre PM10 emisyonları 

hava kirlenmesine katkı değerleri en yüksek 2.765,82 µg/m3 ile en düşük 

1.039,01 µg/m3 değerleri olarak gerçekleşmiş ve sınır değerini aşmıştır. En yük-

sek çöken toz değerleri 632,02 mg/m3/gün, en düşük çöken toz değeri ise 257,37 

mg/m3/gün olarak gerçekleşmiş ve tamamı sınır değerini aşmıştır (Çizelge 6). 

Yıllık hava kirlenmesine katkı değerinin yüksek olduğu noktaların sınırında or-

manlık alanların mevcut olduğu görülmektedir (Şekil 7). Bu alanlarda Pinus bru-

tia, Quercus coccifera, Phyllyrea latifolia, Juniperus oxycedrus, Pistacia tere-

binthus, Pyrus eleagnifolia türlerinin yoğun, Pyrus amydaliformis türünün ise 

seyrek yayılış gösterdiği belirlenmiştir. Kalker ocağına yakın mahallelerin çevre-

sinde ise başta Ficus carica, Juglans regia, Prunus avium ve Olea europaea 

meyve türlerinin yoğun olduğu saptanmıştır.  Van ilinde hazır beton imalatı ya-

pan bir işletmede yığılan agrega ve çimento gibi materyaller nedeniyle hava ka-

litesi modellemesinin aermod yöntemiyle yapıldığı ve PM10 ile çöken toz değer-

lerinin saptandığı ifade edilmiştir. Bu çalışmada stok alanı, iki taşıyıcı bant arası, 

bunker yanında yapılan yıllık PM10 ölçüm değerinin sırasıyla 1,70410; 0,60167 
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ve 1.11124 µg/m3 olduğu ve sınır değerlerinin altında kaldığı belirtilmiştir. Çöken 

toz değerlerinin ise tesis yolu ve stok alanı olarak sırasıyla 3,20088 ile 3,93622 

mg/m3/gün olarak sınır değerlerin altında saptanmıştır (Karaman, 2019).   

 

Sonuç 

Çalışma ile kalker ocağından kaynaklı toz emisyonları patlatma ve işleme için 

kümülatif olarak belirlenmiş ve AERMOD Hava Kalitesi Modellemesi uygu-

lanmıştır. Dağılım modelleme çalışmasında tesisin tam kapasite ile çalıştığı ve 

tüm çalışmaların aynı anda yapıldığı en olumsuz şartlar göz önüne alınarak 

oluşturulan Senaryo 1: Kontrollü çalışma şartlarında tesisten kaynaklanacak toz 

emisyonunun dağılımının incelenmesi ve Senaryo 2: Kontrolsüz çalışma 

şartlarında tesisten kaynaklanacak toz emisyonunun dağılımının incelenmesine 

bağlı olarak çalışmalara yürütülmüştür. Emisyon kaynakları bakımından en 

yüksek emisyon değerlerinin sırasıyla ikincil kırma, üçüncül kırma, patlatma, bi-

rincil kırma, sökme, yükleme, boşaltma, taşıma ve depolama sırasında 

gerçekleştiği, kontrolsüz şartlarda emisyonların daha yüksek gerçekleştiği 

saptanmıştır. Kontrollü şartlarda yıllık PM10 ve çöken toz emisyonlarının hava 

kirlenmesine katkı değerinin yüksek olduğu ve yönetmelik şartlarını sağlama-

yarak aştığı belirlenmiştir. Yine toz emisyonlarının en yüksek olduğu noktalarda 

yapılan ölçümler sonucunda kontrollü şartlarda bile PM10 ve çöken toz emisyon 

değerlerinin sınır değerlerinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Yıllık hava kir-

lenmesine katkı değerinin yüksek olduğu bu noktaların sınırında ormanlık alan-

ların mevcut olduğu, Pinus brutia, Quercus coccifera, Phyllyrea latifolia, Juni-

perus oxycedrus, Pistacia terebinthus, Pyrus eleagnifolia türlerinin yoğun, Pyrus 

amydaliformis türünün ise seyrek yayılış gösterdiği belirlenmiştir. Kalker 

ocağına yakın mahallelerin çevresinde ise başta Ficus carica, Juglans regia, 

Prunus avium ve Olea europaea meyve türlerinin yoğun olduğu saptanmıştır. İn-

san yaşamı için gelişen inşaat sektörüne parallel olarak tarımsal faaliyetlerin 

gerçekleştirildiği tarım alanları ile maden sektörüne ait alanların iç içe olduğu 

görülen tabloda maden üretiminin tarımsal ürünlere zarar vermeyecek şekilde 

yapılması zorunluluk olarak görülmektedir. Yapılan bu çalışmada olduğu gibi 

modelleme çalışmaları ile faaliyetlerden kaynaklanan toz emisyonlarının mevcut 

meteorolojik koşullarda nasıl yayılacağı, yayılma ile oluşacak muhtemel yer se-

viyesi çökelmeleri mutlaka belirlenmelidir.    
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1. GİRİŞ 

Siber güvenlik yönetim sisteminin amacı, bilgi varlıklarının gizliliğini, bütün-

lüğünü ve erişebilirliğini korumaktır. Bu kavramlar birbiriyle ilişkilidir ve genel-

likle pratik uygulamada bir araya getirilmektedir, Kapsamlı bir şekilde tasarlan-

mış ve eşdeğer olarak oluşturulmuş bir siber güvenlik yönetimi politikası, bu tek-

nolojilerin uygulanmasını ileriye taşımaya yardımcı olmaktadır. Politika ve tek-

noloji kavramları, etkili bir siber güvenlik yönetim sistemi için birincil öneme 

sahiptir. Planlama ve konfigürasyon yönetimi gibi diğer kavramların yanı sıra 

birbirleriyle iç içedir. Bu kavramların tümü, istenen düzeyde bilgi varlığı koru-

masını sürdürmek için bir kuruluşun siber güvenlik yönetim sisteminde aktif ol-

masına bağlıdır.  Bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi bilginin Şekil 1’de gösteridiği 

gibi, Gizlilik (Confidentiality), Bütünlük (Integrity), Erişilebilirlik (Availability) 

siber güvenliğin üç temel unsurunun baş harflerinden oluşan CIA’nin yeterli dü-

zeylerde sağlanabilmesi ile mümkündür (Hu et al. 2017; Kaufman 2009). Bilgi 

güvenliğinin yukarıdaki tanımlara ek olarak; doğruluk (authenticity), hesap veri-

lebilirlik (accountability), inkâr edilemezlik (non-repudiation) ve güvenirlik (re-

liability) gibi diğer özellikler de dahil edilmektedir. 
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Şekil 1. Bilgi Güvenliği Temel Unsurları(i-SCOOP 2023) 

Siber Güvenlik Yönetim Sistemi (SGYS) teknik standartları geliştirme ve üze-

rinde anlaşmaya varma sürecidir. Teknik özellikleri, kriterleri, yöntemleri, süreç-

leri veya uygulamaları oluşturan bir standart getirmektedir. ISO (Uluslararası 

Standardizasyon Örgütü) ve IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu), dün-

yada ülkemizin de içinde olduğu 167 ülkenin üye olduğu sivil toplum kuruluşu-

dur. Bu organizasyonun oluşturduğu en yaygın olarak kullanılan standart olarak  

“ISO/IEC 27001:2022” olarak bilinmektedir (ISO/IEC 2023). ISO/IEC Uluslara-

rası Standartları ve uygunluk değerlendirmesi kılavuzu, ürünlerin, hizmetlerin, 

sistemlerin, süreçlerin, malzemelerin, düzenlemelere veya diğer konfigürasyon-

lara göre değerlendirilmesi için en iyi kılavuzluğu yapmaktadır. 

Bir kuruluşun siber güvenlik yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, ku-

ruluşun ihtiyaçları, hedefleri, güvenlik gereksinimlerinden kuruluşun büyüklü-

ğünden ve yapısına kadar tüm alanları etkiler. Günümüzde gelişmişlik teknoloji 

ile ölçülüyor ve ülkeler ya da gruplar birbirleri ile yarış halindedirler. Bu sebeple 

bilgilerin korunması her özel işletme, kamu kuruluşu ve kişisel veri için hayati 

önem taşımaktadır. Bu çalışma, siber güvenlik yönetim sistemi ve bu sistem ile 

ilişkili unsurları içermektedir.  

Siber güvenlik yönetim sisteminin, öncelikle tanımlamaları, gereksinimleri ve 

siber güvenliğin önemli hususları anlatılacaktır. Sonrasında bilgi ve iletişim gü-

venlik tedbirleri incelenerek siber güvenliğin ilgilendiği tehditler üzerine detaylı 

bir analiz yapılacaktır. Sonrasında Siber Güvenlik Yönetim Modelinde olması 

gerekenler anlatılacaktır. Son olarak, yapılan araştırmaların ışığında bütünsel bir 

değerlendirme yapılacaktır. 
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2. Siber Güvenlik Yönetim Sistemi 

Siber Güvenlik Yönetim Sistemi bilgisayarları, sunucuları, mobil cihazları, 

elektronik sistemleri, ağları kontrol etme ve bu sistemleri siber saldırılardan ko-

rumanın bütünleşik bir yapısıdır. Daha geniş bir ifadeyle tanımlayacak olursak 

bir kuruluşun varlıklarının gizliliğini, kullanılabilirliğini ve erişebilirliğini tehdit-

lerden koruması amacıyla uygulanması gereken kontrolleri tanımlar. 

Uluslararası Standart Organizasyonun “ISO/IEC 27001:2022” (ISO/IEC 

2023) belirlemiş olduğu bir dizi güvenlik standardı, bilgi güvenliği yönetimi uy-

gulama prosedürlerini tanımlar ve yönlendirir. Bilgi güvenliği yönetimi, bir ku-

ruluşun bilgi ve hizmetlerinin etkili gizliliğini, bütünlüğünü ve erişebilirliğini 

sağlamayı amaçladığı süreçtir. Bir bilgi güvenliği yönetim sistemi (BGYS), gü-

venliği kurmak, uygulamak, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve 

iyileştirmek için bir iş riski yaklaşımına dayanan genel yönetim sistemidir. Yö-

netim sistemi organizasyon yapısını, politikaları, planlama faaliyetlerini, sorum-

lulukları, uygulamaları, prosedürleri, süreçleri ve kaynakları içermektedir. 

Siber güvenlik yönetim süreci, sistemin uyum içinde hareket eden birbirleriyle 

ilişkili unsurları bilen bir sistemdir. Bu sistem, birimlerinin birçoğunu organize 

eden ve temsil eden kavram haritası Şekil 2’de gösterilmektedir. Bahsedilen bu 

siber güvenlik yönetim sistemini etkileyen 3 önemli unsur vardır. Bunlar Riskler 

ve Fırsatlar, Kurumsal Bilgi Varlıkları ile Bilgi ve İletişim Güvenlik Tedbirleri 

olarak sınıflandırılmıştır. 
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2.1. Riskler ve Fırsatlar 

Siber güvenlik risk yönetimi, tehditleri belirlemek için stratejik bir yaklaşım-

dır. Kuruluşlar, en kritik tehditlerin zamanında ele alınmasını sağlamak için siber 

güvenlik risk yönetimi uygulamaktadır. Bu yaklaşım, her bir tehdidin oluştur-

duğu potansiyel etkiye dayalı olarak tehditlerin tanımlanmasına, analiz edilme-

sine, değerlendirilmesine ve ele alınmasına yardımcı olmaktadır(M Stoll 2015). 

 

2.1.1. Tehditler 

Siber güvenlik tehditleri, bir kuruluş veya kişi tarafından başka bir kuruluş 

veya kişinin sistemlerini ihlal etmeye yönelik kasıtlı ve kötü niyetli harekettir. 

Siber güvenlik tehditleri herhangi bir saldırının olasılıkları ve etkisinin toplamını 

ifade etmektedir. Tehdit algılama sistemlerin etkilenme olasılığı ne kadar hassas 

ise kaybedilebilecek verilerin oranı da o kadar hassas olacaktır. Genel olarak bir 

saldırının ulaşım, haberleşme, enerji, su, finans gibi üzerindeki etkisi tehdittin 

önem boyutunu belirlemektedir(Probst et al. 2010). 

 

2.1.2. Varlıklar 

Bilgi varlıkları nesneler ile çevrenin etkileşimi sonucu ortaya çıkan nesneler-

dir. Nesnelerin çevre ile ekilişimi sonucu üretilen bilgi çok farklı amaçla için kul-

lanılmaktadır. Bilgi varlıkları içinde insan, endüstriyel ürünler, bilgisayarlar, ağ 

aygıtları, sensörler, otomasyon aygıtları, yazılım, donanım, bina, iş araç-gereç-

leri, vb. bir kurum için hayati öneme sahip unsurlardır.  Bu sebeple bir kurumsal 

işletme için hangi unsurların önemli olduğunun ilk önce belirlenmesi gerekmek-

tedir. Sonrasında bu varlıklar dokümante edilmelidir. Dokümante edilen bilgi 

varlıkları ilgili personele yetkilendirme işlemi ile sorumlu tutulmalıdır. Bu yetki-

lerin sınırlılıkları belirlenmelidir. Bilgi varlıklarının sorumluların yetkileri ise; 

bilgini işlenmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi veya silinmesi için gerekli 

prosüdürlerdir.  

 

2.1.3. Zafiyetler 

Bir kuruluşun iç kontrollerindeki sistemlerindeki veya bilgi sistemlerindeki 

herhangi bir kusur, bir siber güvenlik zafiyetidir. Siber suçlular güvenlik zafiyet-
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leri hedefleyebilir ve güvenlik zafiyetler aracılığıyla sisteme yetkisiz erişim sağ-

layabilmektedirler. Siber güvenlik zafiyetleri olarak; eksik veri şifreleme, güven-

lik kameralarının olmaması, iş yerlerinde kilitsiz kapılar, tehlikeli dosyaların sı-

nırsız yüklenmesi, bütünlük kontrolleri olmadan kod indirmeleri, bozuk algorit-

malar kullanma, güvenilmeyen web sitelerine URL Yönlendirmesi, zayıf şifreler, 

SSL ücretsiz web sitesi, vb. örnek verebilir (Solms and J Van Niekerk 2013). 

 

2.2. Kurumsal Bilgi Varlıkları 

 

2.2.1. Ağ Sistemleri 

Tüm ağ iletişimleri, donanım ve yazılım kullanımını için gerekli olan varlık-

lardır. Ağ yönetimi bilgilerinde protokoller, adresler, ağ geçitleri (Gateways), ye-

rel düğümler, uzak düğümler, istemciler ve sunucular gibi sistemler yer almakta-

dır. Donanım, fiziksel yada  sanal ağa bağlı fiziksel ekipmandan oluşmaktadır. 

Yazılım, belirli bir sistemin çalışmasıyla ilişkili programlardan ve aygıt sürücü-

lerinden oluşmaktadır. Sistem donanımı, sistem yazılımı ile fiziksel ağ arasında 

bir yol, arabirim sağlayan bağdaştırıcı veya diğer aygıtlardan oluşmaktadır. Bir 

bağdaştırıcı, sistemde bir G/Ç kartı yuvası gerektirmektedir. Bir bağdaştırıcı tüm 

gelen ve giden verileri hazırlar; adres aramaları gerçekleştirir, sürücüler, alıcılar, 

aşırı gerilim koruması, farklı ara yüzler  ve genel olarak sistem işlemcisinin bir-

çok iletişimini sağlamaktadır (Peterson and Davie 2007).  

 

2.2.2. Uygulamalar 

İnternet kullanımı hızlıca artması, artan miktarda bilgi işlem süreçlerinin diji-

tal hale gelmesi ile iletişim ağları erişilebilir hale gelmiştir. Bunun başlıca neden-

leri, gelişen teknolojik alanların finans, devlet, askeriye, perakende, hastaneler, 

eğitim ve enerji gibi çok sayıda sektörde benimsenmesi gerçeğidir. Siber suçlular 

son derece hassas bilgileri hedef almalarından dolayı sağlam siber güvenlik uy-

gulamaları kullanarak bu bilgileri korumak çok önemlidir(Chen, Pete Chong, and 

Zhang 2004). 

Özellikle, Siber Güvenlik Yönetim Sistemlerinde kullanılması önerilen uygu-

lamlar; Ağ Güvenliği Gözetimi, Kimlik ve Erişim Kontrolü (IAM), Yazılım Gü-

venliği, Risk yönetimi, DDoS'a Karşı Güvenlik ve Kritik Sistemleri Koruma ola-

rak öne çıkmaktadır. 
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2.2.3. Taşınabilir Cihaz ve Ortamlar 

Taşınabilir cihazlar, akıllı cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, wifi 

cihazları, kablosuz aygıtlar, endüstriyel cihazlar, güç kaynakları, adaptörler, vb. 

cihazlardır. Bu cihazların bulunduğu alanlar ve bu alanların etki alanına da taşı-

nabilir ortamlar denilmektedir. Bu aygıtların ve önlemlerin  siber güvenliğinin 

sağlamak önemlidir(Yuan et al. 2016). 

Her kullanıcı hesap veya giriş için farklı şifreler kullanılmalıdır. Bu şekilde, 

herhangi bir hesabın şifresi kırılırsa sadece bir hesabın güvenliği tehlikeye girmiş 

olacaktır. Parolalar her 45 günde bir değiştirilip, eski şifreleri geri dönüştürme-

melidir. Tüm Taşınabilir Cihazlarda iki faktörlü veya çok faktörlü kimlik doğru-

lama kullanılmalıdır. Açık wi-fi ağlarının kullanılmasında çok dikkatli olunmalı-

dır. Özellikle hassas hesaplardaki internet bağlantılarına girişlerde dikkat edilme-

lidir(Harris and Patten 2014; US-CERT, a, and 2012 2012). 

 

2.2.4. Nesnelerin İnterneti (IoT) Cihazları 

Nesnelerin İnterneti (IoT), internet üzerinden diğer cihazlara ve sistemlere 

bağlanmak, bunlarla veri alışverişi yapmak amacıyla sensörler, yazılımlar ile di-

ğer teknolojilerdeki gömülü fiziksel nesneler ağını tanımlamaktadır (Jurcut, Ra-

naweera, and Xu 2020). Bu cihazlar, sıradan ev nesnelerinden gelişmiş endüstri-

yel araçlara kadar çeşitlilik göstermektedir. Son birkaç yılda IoT, 21. yüzyılın en 

önemli teknolojilerinden biri haline gelmiştir. Artık günlük nesneleri (mutfak 

aletleri, arabalar, termostatlar, bebek monitörleri) gömülü cihazlar aracılığıyla in-

ternete bağlanabilmektedir. 

Düşük maliyetli bilgi işlem, bulut, büyük veri, analitik ve mobil teknolojiler 

sayesinde, fiziksel şeyler minimum insan müdahalesi ile veri paylaşabilir ve top-

layabilmektedir. Bu hiper bağlantılı dünyada, dijital sistemler bağlantılı nesneler 

arasındaki her etkileşimi kaydedebilir, izleyebilir ve ayarlayabilmektedir. Fizik-

sel dünya dijital dünyayla buluşuyor ve iş birliği yapa bilmektedir(Schiller et al. 

2022). 

IoT, birbirine bağlı bilgi işlem cihazları, mekanik ve dijital makineler, öğeler, 

hayvanlar ve/veya insanlardan oluşan bir sistemin İnternet'e bağlanmasını gerek-

tirmektedir. Cihazların İnternet'e bağlanmasına izin vermek beraberinde riskleri 

maruz bırakmaktadır. IoT ekosistemi, uçtan buluta kadar daha fazla güvenlik 

açığı riskini artırmak anlamına getirmektedir(Bhattacharjya et al. 2019; I Lee 

2020).  
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2.2.5. Bulut Sistemler  

Bulutta güvenlik yönetimi, bir işletmenin potansiyel tehditleri, güvenlik açık-

larını sınırlandırırken bulut uygulamalarını ve ağlarını en yüksek potansiyelleri 

ile kullanmasına izin vermek için tasarlanmış bir dizi stratejidir. Bu genellikle 

birkaç yöntemle yapılır: 

 Bulut hizmetlerini belirleme ve değerlendirme: Hangi bulut ürün hiz-

metlerinin kullanıldığı ve olası güvenlik açıklarının değerlendirilmelidir. 

 Yerel güvenlik ayarlarını denetleme ve ayarlama: Her uygulama üze-

rinde gizlilik ve güvenlik ayarlarının yapılandırılmalıdır. 

 Cihazları yönetme: Yalnızca yetkili cihazların verilere erişmesinin sağ-

lanması gerekmektedir. 

 Raporlama: Bulut üzerinde yapılan her türlü işlemin raporunun tutul-

ması ve saklanmasıdır. 

 

2.2.6. Siber-Fiziksel Mekanlar 

Siber-fiziksel alan kavramı, belirli veri işleme, depolama yeteneklerine ve ile-

tişim yeteneklerine sahip farklı sistemlerin üretim süreçleriyle etkileşime girdiği 

ortamı ifade etmektedir. Ayrıca, sanal dünya ile dijital ağlarla bağlantısı, daha 

yüksek düzeyde kontrol ve süreç optimizasyonu elde etmek için bu alanların oluş-

turulması mümkün hale gelmektedir. Birinci sanayi devrimi buhar makinesiyle 

mekanize üretimi, ikincisi elektrik motoruyla seri üretimi ve üçüncüsü otomas-

yon sistemlerini getirmiştir(Lee, Bagheri, and Kao 2015). 

Siber-fiziksel sistemler ile büyük veri ve bulut bilişim gibi diğer teknolojiler 

arasındaki yüksek düzeyde etkileşim, Endüstri 4.0'ın temel konsepti olan akıllı 

fabrikaya uyum sağlar. Fabrika içinde ve dışında farklı alanlarda siber-fiziksel 

alana ait olmaları için her zaman birbirine bağlı olmaları gerekmektedir(Dot-

senko et al. 2019). 

 

2.2.7. Personel 

Geçmişten günümüze kurumların savunmasında en yerleşik savunmasızlığı 

insanlardır. Kurumlardaki çalışanlarının çözümün bir parçası değilse, dünyanın 

en iyi güvenlik teknolojileri iş verilerinizi koruması yetersi kalabilmektedir(Fur-

nell, Fischer, and Finch 2017).  
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Çalışanlarınız bilgisayarlarınızın ve ağlarınızın güvenliğini sağlamada kilit bir 

rol oynar çünkü onları her gün kullanan kişiler olarak tanımlanmaktadır. Bu ne-

denle, hassas verileri ve iş kaynaklarınızı korumadaki rolleri ile sorumluluklarını 

anlamaları çok önem göstermektedir. Personeller verilerinizin öncelikli koruyucu 

görevi üstlenmektedir. Bu görevde etkili olabilmeleri için neyi koruduklarını, ne-

den koruduklarını ve bunu nasıl yapacaklarını profesyonelce öğrenmeleri gerek-

mektedir (G Kemper 2019). 

 

2.3. Bilgi ve İletişim Güvenlik Tedbirleri 

Günümüz bilgi çağında bilgi ve bilgi varlıklarının korunmasın için güvelik 

kurumsal politikalar organize edilmesi gerekmektedir. Kurumsal güvenlik politi-

kasında, personelin ve bilgi varlıkları işleyişinin tüm aşamaları belirlenmelidir. 

Güvenlik politikasında siber olaylara bütüncül yaklaşımlar, olay öncesinde alın-

ması gereken tedbirler, olay esnasında uyulması gereken kuralları ve olay sonra-

sında yapılması gereken adımlar olmalıdır (Bayuk et al. 2012).  

Hazırlanan güvenlik politikaları bilgi varlıklarının üreticileri ile iş birliği 

içinde ve onların bildirdiği verilere ek bağımsız protokolleri de içermelidir. Poli-

tikalar yeni bir varlık sisteme eklendiğinde veya teknolojide bir güncelleme ol-

duğunda düzelebilmelidir. Politikalar dinamik bir yapıya sahip olması gerekmek-

tedir. Bir siber bilgi koruma politikasının parola yönetimi, olay yönetimi, anti-

virüs çözümleri, veri yedekleme ve özel bilgileri kapsaması önemlidir.  

Yukarıdaki sebeplerden dolayı bilgi ve iletişim tedbirlerini dokuz alt başlıkta 

inceledik. Bunlar envanter yönetimi, ağ güvenliği, saldırı tespit sistemleri, güven-

lik duvarı, siber olay yönetimi, kimlik yönetimi, veri güvenliği, internet protokol 

güvenliği (IPSec) ve şifreleme olarak belirledik. 

 

2.3.1. Envanter Yönetimi 

Varlıklar sürekli dinamik bir yapıya sahiptir. Kurum içindeki öncelikle varlık-

ların tespitiyle tüm sistemdeki işleyişin tam bir görünürlük ve kontrol etme yet-

kisi vermesine olanak sağlayacaktır. Tüm cihazları, uygulamaları ile kullanıcıla-

rın bu varlıklar arasındaki ilişkileri sürekli belirlememizi sağlayan bir platformla 

oluşur. Bütünsel olarak varlıkların gerçek zamanlı olarak yöneterek ihtiyaçları ve 

kaynakların boşa harcanmasının önüne geçecek bir yönetim şeklidir(Avilés-

Sacoto et al. 2019). 



ISBN: 978-625-6971-54-7 

172 

Varlık envanteri yönetimi, güçlü, sağlam ve olgun bir güvenlik modeli için 

temel oluşturmaktadır. İşletmeler hem proaktif hem de otomatik bir yaklaşım be-

nimseyerek, gerçek zamanlı, yüksek oranda erişilebilir, doğru ve güncel bir varlık 

envanteri tutulabilmektedir. Varlıklar envantere kaydedildikten sonra, gerçek za-

manlı panolar ve arama aracılığıyla kolayca kullanabilmektedir.  

 

2.3.2. Ağ Güvenliği 

Kurumsal veya bireysel ağlardaki topoloji en güvenli şekilde saklanmalı ve 

sistemleri güncel tutulmalıdır. Ağda kullanılan cihazların ve uygulamaların kon-

figürasyon ayarlarının üretici firmalarının tavsiyelerine uygun olarak yapılandı-

rılmalıdır. Kablolu ve kablosuz ağların, bilgi güvenliği gereksinimleri ışığında 

birbirinden izole edilerek katmanlara ayrılmalıdır. Ayrıca kurum ağına bağlana-

cak misafirler için misafir ağı oluşturulmalıdır. Burada da mutlaka kimlik yöne-

tim sistemleri kullanılması gerekmektedir(Wang and Lu Z 2013). 

Ip Telefon, sensörler, IoT cihazları, bağdaştırıcılar, sunucular, kameralar, elkt-

ronik tüm ciahazlar, vb. aygıtların kullanılması durumlarında güvenlik duvarları 

çok iyi bir şekilde yapılandırılmalıdır. Mutlaka iz kayıtları tutularak yedeklen-

mesi sağlanmalıdır. Kurum güvenlik politikasına göre belirlen kaynaklardan he-

deflere olan ağ trafiği iz kayıtları tutularak yedeklenmesi gerekmektedir. 

Veri transferinde veri diyotu kullanılarak güvenli aktarım teknikleriyle tek 

yönlü aktarım yapılması gerekmektedir. Kurum içi kaynaklara erişim ihtiyacında 

VPN Teknolojileri kullanılmalıdır. VPN'ler, kullanıcıların hassas bilgileri siber 

suçlulara ifşa etme endişesi olmadan hem interneti hem de korumalı bir LAN'ı 

aynı anda kullanmalarına olanak tanıyan güvenli, dinamik bir tünel özelliği sağ-

laması gerekmektedir. IPSec'in tünel modunu kullanan VPN'ler, bir paketin kay-

nak ve hedef adreslerini şifreler, böylece bunlar internet korsanlarına açık metin 

olarak gözükmez ancak yine de yönlendirme amaçları için kullanılabilmektedir. 

Bu, kapsülleme adı verilen bir mekanizma ile gerçekleştirilmektedir. 

Kapsülleme, IPSec tünel özelliğinin hassas IP başlığını şifrelediği ve etrafına 

koruyucu bir dış başlık sardığı bir yöntemdir. Bir VPN ayrıca pakete ait olan kul-

lanıcı veri yükünün şifrelenmesini sağlar. Tipik olarak, günümüzün çözümleri, 

verileri karıştırmak ve çözmek için kullanılan anahtarların uzunluğunu en üst dü-

zeye çıkarmak için Veri Şifreleme Standardı (DES) algoritmasını veya genişle-

tilmiş 3DES şemasını uygulamaktadır. Sürekli daha yeni standartlar günümüzde 

ortaya çıkmaktadır. Örneğin Gelişmiş Şifreleme Standardı (AES). AES, 128 bit, 

192 bit ve 256 bit anahtar uzunlukta olabilmektedir(B Daya 2013). 
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2.3.3. Saldırı Tespit Sistemleri (STS) 

Saldırı Tespit Sistemleri hem ağda hem de ana bilgisayar seviyelerinde efektif 

izleme ve kayıt tutma ile güvenlik duvarı teknolojisini desteklemektedir. Siber 

Saldırı Sistemlerin teknolojileri, gerçek zamanlı olarak olup bitenleri bilgisayar 

korsanlarının bilinen yöntemleriyle karşılaştırmak için ağ trafiğini ve sistem gün-

lüklerini izlemektedir (Koca et al. 2021). Şüpheli bir olay tespit edildiğinde he-

men bir alarm başlatılır. Genellikle STS, sistem yöneticisine daha sonraki tanım-

lama ve yakalamada yardımcı olmak için olabildiğince fazla bilgi kaydederken, 

sorunlu bağlantıyı askıya almak veya kesmek için harekete geçmektedir. Bununla 

birlikte STS’yi normal bir aktivitede alarm vermeyecek yani “yanlış pozitifler-

den” kaçınacak şekilde yapılandırmak için yetenekli bir program yöneticisi ge-

rekmektedir. 

STS çözümleri, çok seviyeli korumanın ayrılmaz bir bileşeni olmasına rağ-

men, kaynak yoğun bir şekilde tüketebilmektedir. Paketleri engellemek, onları 

bilinen kötü amaçlı kod profillerine karşı analiz etmek, sonuçları raporlamak 

veya iletmek için büyük miktarda kaynak gerekir. STS süreçleri güvenlik duvar-

ları veya yönlendiriciler ile paketlendiğinde bu durum sorun oluşturabilmektedir. 

Bugün, yüksek güçlü güvenlik cihazları sağlama kavramı, bu performans soru-

nunu ele almaktadır. Yüksek trafikte akan korumalı bir ağa gelen paketlerin çok 

hızlı analizi ve düzenlenmesi için donanım tabanlı bir çözüm sağlaması gerek-

mektedir. Uygulamaya özel tümleşik devre teknolojisinin kullanılmasıyla, gü-

venlik cihazları, gigabit hızında izinsiz giriş algılamasına olanak sağlayacaktır. 

Cihaz yeteneği, günümüzün DoS saldırılarına karşı savunma güçlendire-

cektir. Örneğin; Ping Floods ve SYN Floods ve hatta Tribe Floods ve Stacheld-

raht gibi dağıtılmış DoS (DDoS) saldırılar.  

 

2.3.4. Güvenlik Duvarı 

Güvenlik duvarı, internet iletişiminin iç kaynaktan hedef kaynağa erişimini 

düzenleyen cihazlar olarak bilinmektedir. İç kaynak bir ağ, sunucu veya kişisel 

bilgisayar olabilir. Güvenlik duvarı, örneğin korumalı bir ağdan İnternet dünya-

sına sınırsız giden paketlere izin verir, ancak yalnızca uygun şekilde gelen paket-

lere izin vermektedir (Kim et al. 2020). 

İki tür güvenlik duvarı vardır. Bunlar protokol düzeyinde güvenlik duvarları 

ve uygulama düzeyinde güvenlik duvarlarıdır. Paket filtrelemeli güvenlik duvar-

ları, gelen pakete izin verilip verilmediğini belirlemek için herhangi bir paketin 

başlığını kullanmaktadır. Trafik yönetimine yönelik bu yaklaşım hızlı ve basittir, 
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ancak paket başlığının sahte olup olmadığını belirlemek için hiçbir yol sağlama-

dığı için aslında çok da güvenli değildir. Dinamik paket filtrelemeli güvenlik du-

varları, özel kaynaktan çıktıktan sonra giden paket başlık bilgilerini anında de-

ğiştirerek kimlik sahtekarlığına karşı gelişmiş koruma sağlamaktadır. Durum bil-

gisi olan incelemeli güvenlik duvarları, bir bağlantı noktasındaki etkinliği o bağ-

lantı noktası için normal kabul edilenle karşılaştıran yapay zekâ tabanlı bir yak-

laşım sunmaktadır. Bununla birlikte, durum bilgisi olan denetim ek yükü, perfor-

mans üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. 

Uygulama düzeyindeki güvenlik duvarları günümüzde halen yavaştır. Ancak, 

uygulamanın ne beklediğini ve iletişimi nasıl gerçekleştirdiğini derinlemesine an-

ladıkları için yüksek düzeyde koruma sunmaktadırlar. Proxy'ler, çok etkili bir uy-

gulama düzeyinde güvenlik duvarı türüdür. Bir proxy yapılandırması altında, ko-

rumalı bir ağ içindeki bir uygulamanın kullanıcısı, yalnızca uygulamanın proxy'si 

yerine dış dünyayla hiçbir zaman doğrudan iletişim kuramamaktdır. 

 

2.3.5. Siber Olay Yönetimi 

Siber Olay Yönetimi, bir siber güvenlik olayı meydana geldiğinde bir kurulu-

şun atması gereken hızlı ve pratik adımları kapsamaktadır. Belgelenmiş log ka-

yıtları, ilk olarak verileri güvenceye almayı, hasarı en aza indirmeyi amaçlamak-

tadır. Olay anında, yerinde koruma sağlamanın ötesinde, yazılı olay işleme gö-

revleri kurumsal öğrenmeyi güçlendirmede, siber güvenlik uzmanına suçluların 

takibi ve kovuşturulmasında yardımcı olacaktır. Kayıtları ele almak ve prosedür-

leri sürekli güncellenmesi gerekmektedir. Saldırı anında ve sonrasında tutulan iz 

kayıtları ihtiyaç duyulduğunda siber olayın çözümlenmesi daha kolay ve güveni-

lir olacaktır (Sarno et al. 2016). 

 

2.3.6. Kimlik Yönetimi 

Kimlik Yönetiminde, personelin yetkilendirilmesi, parolalı korunan sistem-

lere ve bilgilere erişimin denetlenmesi söz konusu olduğundan ilk savunma hat-

tıdır. Uygulamalar, işletim sistemleri, veri tabanı sunucularının güvenliğinin 

önem arz ettiği durumlarda hesap yönetiminin kendine ait olan özelliklerini ve 

sınırlama getirdiği durumları bilmek önemlidir. Şifre yönetimi politikası kurul-

madan önce aşağıda belirtilen özellikler iyice araştırılmalı ve analiz edilmelidir: 

 Parolaların bulunduğu dosyaları ve yönetici hesaplarını korumaya yöne-

lik prosedürler. 
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 Rastgele ve karışık şekilde (içinde rakam, harf, özel karakter barındıran), 

tek kullanımlık şifreler ve iki faktörlü kimlik doğrulama 

 Bir parolanın ne kadar süre ile kullanılacağı 

 Parolanın biteceği süre ve değiştirme sıklığı 

 Eski çalışan kişilere ait parola bilgilerinin kaldırılması 

 Kabul edilen şifrelerin uzunluğu ve nitelikleri (art arda tekrar etmeyen 

karakter, harf ve rakamlar) 

 

2.3.7. Veri Güvenliği 

Bilgi çağında değerli kurumsal verilerin kaybının önlenmesi için yedek oluş-

turma ve kurtarma için resmi bir politikaya sahip olmalıdır. Politikanın bilgisa-

yarlar, dosya sunucuları ve ana bilgisayarlar için yedekleme ve kurtarma işlem-

lerinin temel önemini vurgulaması gerekmektedir. Politikada sorumluluklar 

açıkça belirtilmelidir. Toplu işlem (batch process) ve depolama kapasitesi plan-

laması, operasyonel planlama sürecinin en önemli parçaları olmalıdır. Şirket dışı 

yedeklemelerden, olağanüstü durumda uygulanacak olan kurtarma planı düşünül-

melidir. Sınırlı erişimli kurumlarda yedekleme ortamını yeterince korumaya ek 

olarak, önde gelen kuruluşlar, prosedürleri iyileştirmeye yönelik bir bakış açı-

sıyla, bu kurumların yedeklerini korumak için yardımcı olmaktadır. 

Her kuruluşun tasarımları, promosyon planları, insan kaynakları stratejileri, 

finansal tahminler, personel tıbbi kayıtları vb. hassas verilerinin siber güvenlik 

yönetim politikası olarak güçlendirmelidir. Her bir korunması gereken veriler için 

kuralları, yönergeleri ve prosedürleri belirtmelidir. Bunların yeterince uyulma-

masının sonuçlarının ne olacağı çalışanlar için açık olmalıdır. Özel bilgilerin nasıl 

işlendiği, kimin erişimi olduğu ve hangi düzeyde korunduğu açısından düzenli 

olarak denetlenmesi gerekmektedir. Şifre yönetimi, anti virüs yedeklemeler ve 

özel bilgi koruma alanlarını bir kuruluşun siber güvenlik politikasına dâhil etmek 

en iyi uygulamaların oluşturulmasına yardımcı olacaktır.  

Veri güvenliği her zaman açık, özlü, gerçekçi bir şekilde işlenmelidir. Veri 

güvenliği temel bir unsuru olarak, politikanın küresel bilgi ortamındaki değişik-

liklere ve kuruluşun kendisindeki değişikliklere ayak uydurmasını sağlamak için 

sürekli olarak değerlendirmeye alınıp güncellenmesi gerekmektedir. Veri güven-

liği, bir kuruluşun değerli bilgilerinin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirli-

ğini koruma hedefini desteklemelidir. 
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2.3.8. İnternet Protokolü Güvenliği (IPSec) 

İnternette kimlik doğrulama, şifreleme ve tünel oluşturma standardıdır. Yerel 

alan ağları (LAN'lar) "Taşıma" modunu ve "tünel" modunu kullanarak geniş alan 

ağları (WAN'lar) arasında akan IP paketlerinin bütünlüğünü sağlamaktadır. LAN 

sınırları içinde adres bilgilerini saklamaya pek ihtiyaç olmadığından, taşıma 

modu yalnızca paketin yükünü korur. Öte yandan, adreslerin dışarıya karşı açık 

olduğu genel bir WAN üzerinden güvenli paket alışverişi sağlamak için IPSec, 

hem paketin adres bilgilerini hem de yükü gizlemek için tünel modu uygular (Pa-

tel, Bhatt, and Graham 2009). Bu ek yük nedeniyle tünel modu genellikle taşıma 

modundan daha yavaştır. Korumalı bir ağın (VPN) sınırlarındaki iki çevre sa-

vunma dağılımını göstermektedir.  

 

2.3.9. Şifreleme  

Şifreleme, metni görsel olarak anlamsız bir şeye dönüştürme tekniği ve temel 

bir siber güvenlik yönetim sistemi teknolojisidir. Şifreleme nesneleri, kurumun 

güvenliği ihlal edildiğinde bir kuruluşun değerli bilgi varlıkları üzerinde olumsuz 

etkilere neden olabilecek bilgi parçalarını içermektedir. Derinlemesine, çok sevi-

yeli siber güvenlik yönetimi, çevre savunma çözümleri, yedekleme, kurtarma ve 

dijital imza gibi diğer teknolojilerle birlikte şifreleme uygulamalarıdır. Şifreleme 

genellikle güvenlik duvarları ve VPN'ler gibi çevre savunma mekanizmalarına 

yerleştirilmiştir(Ezra et al. 2022).  

Şifreleme, uygulanan  şifreleme algoritmalarından oluşmaktadır. İki 

tür kriptografik algoritma vardır. Bunlar simetrik algoritmalar ve asimetrik algo-

ritmalardır. Her ikisi de düz metinden şifreli metin oluşturmak veya şifreli metin-

den düz metin oluşturmak için algoritmaya girdi olarak kullanılan anahtar kavra-

mını desteklemektedir. Diğer tüm faktörler eşit olduğunda, anahtar uzunluğu bir 

algoritmanın gücünü belirlemede önemli bir faktördür. Çünkü anahtar ne kadar 

uzun olursa, bir bilgisayar korsanının anahtarı yasadışı bir şekilde deşifre etmesi 

ve dolayısıyla kullanması o kadar uzun sürmektedir. 

Simetrik sistemler, bir gizli anahtarın güvenli bir kanal üzerinden iki kişi ara-

sında paylaşılmasına dayanır. Bu yaklaşımla ilgili bir sorun, yeterli zaman ve 

bilgi işleme gücü ile bilgisayar korsanlarının paylaşılan anahtarı ele geçirip kıra-

bilmesidir. Diğer bir problem ise simetrik anahtarların yönetimi ve dağıtımının 

maliyetli olmasıdır.  
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Asimetrik anahtar şifreleme sistemleri, matematiksel olarak ilişkili iki anah-

tarın aynı anda daha iyi çalıştığı fikrine dayanmaktadır. Asimetrik şifreleme al-

goritmaları, trilyonlarca kombinasyonları destekleyecek kadar uzun anahtar 

uzunlukları ile son derece zor matematiksel problemlerde kurulmuştur. Asimetrik 

kriptografide kullanılan son derece karmaşık bir matematiksel olarak çok büyük 

tam sayıları asal çarpanlara ayırmaya dayanmaktadır. Diğer kripto sistemler, ay-

rık logaritma problemini çözmeye dayanmaktadır. Örneğin; eliptik eğri sistemler 

olarak verilebilir (Kahla et al. 2021). 

Simetrik bir anahtar kurulumunda, herhangi iki kişi bir mesaj alışverişinde, 

her birinin gizli anahtarı bilmesi gerekmektedir. Asimetrik anahtar şifreleme sis-

temlerinde ise kimsenin bilmediği kendi özel anahtarlarına sahip olmalarını sağ-

lamaktadır. Ayrıca hem iki kişinin kendilerinin bildiği anahtarları ile birbirleriyle 

ve başkalarıyla paylaştıkları bir ortak anahtarı vardır. Bu iki kişinin, diğerinin 

özel anahtarını kullanarak şifresi çözülebilen bir mesajı şifrelemek için birbirle-

rinin ortak anahtarını kullanabilmektedir. Benzer şekilde, ikisi de diğerinin kendi 

özel anahtarıyla şifrelediği bir mesajın şifresini çözmek için diğerinin genel anah-

tarını kullanabilir(Li et al. 2019). 

 

3. Siber Güvenlik Yönetim Modeli  

Siber güvenlik yönetim sistemi siber olaylar veya siber saldırı durumunda 

bilgi sistemlerinin, iletişim ağlarının veya endüstriyel sistemlerinin hızlı bir şe-

kilde kurtarılmasını amaçlamaktadır. Halihazırda siber saldırılara, beklenmedik 

senaryolara yanıt verebilecek bir siber güvenlik yönetim modeli geliştirilmesi ha-

yati öneme sahiptir. Bu nedenle kritik altyapıların siber güvenlik bağlamında ele 

almak, devletin temel çıkarlarını korumak için hayati önem taşımaktadır. Kritik 

altyapıların bir siber güvenlik yönetim modeli olarak hızla gelişen teknoloji ile 

birlikte sürekli iyileştirilmesi gerekmektedir (Water Information Sharing and 

Analysis Center, 2015). 

Türkiye’de kritik altyapılar, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı AFAD’a 

göre işlevlerini kısmen veya tamamen yerine getiremediğinde toplumsal düzenin 

sürdürülebilirliğinin veya kamu hizmetlerinin sunumunun olumsuz etkileneceği, 

ulaşım, haberleşme, enerji, su finans gibi sektörleri kapsayan ağ, varlık, sistem 

ve yapılar bütünü olarak tanımlanmıştır. 
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Herhangi bir kritik altyapının güvenliğini sağlamak, herhangi bir ticari         şirke-

tin veya devlet kuruluşunun siber                   güvenliğini iyileştirmek için                                    kullanılabilecek si-

ber güvenlik yönetimi modeli Şekil 3’de gösterildiği üzere aşağıda belirtilen 6 

model olarak önerilmiştir. 

 

Şekil 3. Siber Güvenlik Yönetim Modeli 

 

3.1. Yasal düzenleme 

Siber güvenliğini düşünen kuruluş tarafından elde edilmesi gereken gereksi-

nimler, yasal süreçler ve yöntemlerden oluşturulmuştur. Kuruluşlarda günlük ha-

yatta kullanılacak tüm mevzuat işlemleri içermelidir. 

 

3.2. İyi Yönetim 

Her modern işletme siber güvenliğin temel amaçlarını ve riskler olduğunu be-

lirlenmelidir. Siber güvenlik, herhangi bir proje kaidesinin ilk taşı olmalıdır. Ku-

ruluş içinde planlanan herhangi bir proje, faaliyet, önce güvenlik açısından tama-

men gözden geçirilmelidir. Yalnızca güvenliğin ve özellikle siber güvenliğin her-

hangi bir projenin temel unsuru olduğunun iyi anlaşılması, organizasyon projele-

rine başarı sağlayacak finansal ve kaynak tasarrufuna yardımcı olacaktır. 

 

3.3. Risk Yönetimi 

Kuruluşun çevresinde büyüyen riskleri doğru bir şekilde belirlenmeli ve bu 

risklerin etkisini kontrol etmek için uzmanlık becerilerine sahip olma yeteneğidir. 

Tüm riskleri tespit etmek ve bir acil durum planına sahip olmaktır. Aslında, ku-

ruluş riskleri kabul etmeyi de öğrenmelidir. Bazen riskleri belirleme ve acil du-

rum planları hazırlama yeteneği, kuruluş için tanımlanan risklerden korunmaya 

çalışmaktan daha fazlasını yapmaktadır. 
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3.4. Güvenlik Kültürü 

Kuruluşun, çalışan insanların bilgi ve farkındalık düzeyi kadar savunmasız ol-

duğunu anlaması gerekmektedir. Güvenlik, her kuruluş üyesi için anlaşılır olma-

lıdır ve hatalar kuruluşun güvenliği için kritik olabileceğinden, her üye, kuruluşu 

ve kendilerini siber güvenlik olaylarından nasıl koruyacağını öğrenmelidir. Bu 

boyuttaki en büyük siber güvenlik hatalarından biri genellikle üst düzey yöneti-

cilerin ve bilgi teknoloji uzmanlarının sistemlerinde daha fazla erişime sahip ol-

maları gerektiği görüşü ile ilişkilendirilmektedir. 

 

3.5. Teknoloji Yönetimi 

Bilgi teknolojileri tarafından kontrol edilen her bir bileşen hakkındaki bilginin 

savunmasız olabilmektedir. Kuruluş için kullanılan her bileşenin bilinmesi gerek-

mektedir. Bu bilgi, savunmasız ve ihlal edilebilecek bazı bileşenler olup olmadı-

ğını bildirmektedir. Teknolojilerin ve bileşenlerin yönetimi, güvenlik olayının et-

kilerini ortadan kaldırmak veya güvenlik olayının artmasını önlemek için gereken 

süreyi azaltmaya olanak tanımaktadır. 

 

3.6. Olay Yönetimi 

Olay sonuç yönetimi ile ilgili kurumun özel planları olmalıdır. Bu planların, 

herhangi bir saldırı meydana geldiğinde uygulanması gereken kuruluş üyelerine 

talimatlar içermesi gerekmektedir. Olayın etkisini azaltmaya çalışırken hangi ön-

lemlerin uygulanması gerektiğini ve kuruluşunuzun normal işleyişini nasıl geri 

yükleneceği belirlenmelidir. 

 

4. Değerlendirmeler 

Siber Güvenlik Yönetim Sistemi bilginin, insanın, aygıtların, araçların ve di-

ğer unsurların bütünleşik yönetme şeklidir. Bu yönetimde belirlenen temel gü-

venlik unsurları olan gizliliğine, bütünlüğüne ve erişilebilirliğine en ufak zarar 

getirilmeden siber güvenlik yönetim modeli oluşturulmalıdır.  Bunu oluşturmak 

için kuruluşun kaynaklarının güvenlik açıklarının nerede olduğunu belirlemek ile 

başlanmalıdır. Sistemin zayıflıkları belirlendikten sonra kurumsal güvenlik poli-

tikaları belirlenmelidir.  

Bununla birlikte, yalnızca zayıflıkları ve benimsenen çözümleri anlamak ye-

terli değildir. Bir siber saldırı tespit edildiğinde ne tür aksiyonların alınacağı ve 



ISBN: 978-625-6971-54-7 

180 

ne sırada yapılacağını gösteren açıklayıcı protokoller yapılmalıdır. Tüm çalışan-

lar, izinsiz giriş veya saldırı kanıtlarını bildirmekten kendilerini sorumlu hisset-

melidir. Bu sebeple, kurum çalışanlarının siber güvenlik eğitimleri düzenli veril-

melidir. Sistemdeki tüm hareketi izleyecek bir saldırı tespit sistemi ve log kayıt-

ları tutulmalıdır. Tutulan log kayıtları rutin taramalar ile anomaliler tespit edil-

melidir. İnsan kaynaklı hatalar minimuma indirecek otomatik sistemler olmalıdır. 

Ayrıca, sisteme fiziksel olarak erişim sınırlandırılmalı ve güvenlik protokolleri 

en üst seviyede olmalıdır.  

Yeni geliştirilen teknolojiler ve çözümler üzerinde yazılım güncellemeler 

mutlaka yapılmalıdır. Sürekli dinamik olarak gelişen bu hususlarda uzman kişiler 

ile güvenlik sistemleri geliştirmek yapılacak çalışmalarda hayati önemi olduğu 

ortaya çıkmaktadır.  
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1. Giriş 

Ortalama kalınlığı 33 km olan yerkabuğu, yeryüzü arazi örtüsünü belirleyen 

en önemli yapıdır. Doğal ortamı oluşturan bu jeolojik yapı ve buna bağlı olarak 

gelişen coğrafi koşullar ve iklim etkisi sonucunda arazi kullanımı ortaya çıkmak-

tadır. Yerkürenin oluşum süreci ile ortaya çıkan yeryüzü şekilleri, sulak alanlar, 

akarsular, maden oluşumları gibi doğal arazi örtüsü, insanlığın ihtiyaçlarına göre 

şekil değiştirerek arazi kullanımına dönüşmektedir.  Jeolojik yapı, jeomorfoloji 

ve iklim koşulları, bir arazi üzerinde ortaya çıkan yerleşim, tarımsal faaliyetler, 

madencilik gibi tüm arazi kullanım faaliyetlerinin temel kaynağını oluşturmakta-

dır.  

Küresel ölçekte ortaya çıkan iklim değişimi nedeniyle bilinçli arazi kullanı-

mının önemi artmaktadır. Bu nedenle arazi örtüsü ve arazi kullanımı, birçok farklı 

bilim dalı tarafından üzerinde yoğun olarak çalışılan bir konudur. Bu çalışma-

larda temel bilgi, uzaktan algılama tekniği ile elde edilen verilerden üretilir. 

Uzaktan algılama, bir uydudan ya da hava veya kara araçlarından toplanan veri-

lerin sayısal yöntemlerle işlenmesi ve yorumlanması olarak tanımlanabilir. Bu 

veriler, çok katmanlı resimler, radar görüntüleri, lazer tarama verileri gibi birçok 

farklı tipte olabilir. Bu veriler, coğrafi bilgi sistemlerine ait altlıklar ile birleştiri-

lerek, farklı alanlarda kullanılmak üzere, tematik haritalar hazırlanır. Günümüzde 

gelişen teknoloji sayesinde çok farklı çözünürlükte uydu verisine ulaşmak müm-

kün hale gelmiştir. Elde edilen bu verilerin işlenmesi, yorumlanması ve depolan-

ması yüksek hesaplama gücü ve maliyet gerektirmektedir. Son zamanlarda geli-

şen bulut depolama ve bulut hesaplama teknolojileri bu maliyetlerin azalmasına 

ve daha çok kullanıcı tarafından kullanılabilmesine imkan sağlamaktadır.  



Mühendislik Alanında Uluslararası Araştırmalar 

187 

Bu bölümde, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından Kopernik programı kap-

samında sunulan Sentinel-2 uydu görüntülerinin Google Earth Engine bulut plat-

formu üzerinde değerlendirilerek arazi örtüsü ve kullanımının belirlenebilmesi 

incelenmiştir.  

 

2. Uzaktan Algılama 

Uzaktan algılama, bir uydudan veya hava aracı ile, cisimlerle temas etmeden, 

fiziksel özellikleri hakkında bilgi sağlama bilimi olarak tanımlanabilir (Kavzoğlu 

ve Çölkesen, 2011). Uzaktan algılama tekniği ile yeryüzünün farklı konumsal, 

spektral, radyometrik ve zamansal çözünürlüklerde oluşturulan veriler ile görün-

tülenmesi ve izlenmesi mümkün olabilmektedir. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), 

bu verileri toplayarak, saklayarak, düzenleyerek ve analiz ederek, kullanıcıların 

coğrafi verilere erişimini kolaylaştırır. CBS, uzaktan algılama verilerini de kulla-

narak, çeşitli analizler ile, daha iyi kararlar almaya yardımcı olur. Uzaktan algı-

lama verileri kullanılarak, bir bölgedeki arazi örtüsü, arazi kullanımı, su kaynak-

larının durumu belirlenebilir veya bir orman alanında ormanların durumu tespit 

edilebilir. Bu şekilde, CBS ve uzaktan algılama, birbirlerini tamamlayıcı şekilde 

çalışarak, coğrafi verilerin daha iyi kavranmasını sağlar.  

Ülkemizde uzaktan algılama konusundaki ilk çalışmalar, Maden Tetkik ve 

Arama Müdürlüğü tarafından 1975 yılında, MTA Jeofizik Etüdleri Dairesi'ne 

bağlı olarak kurulan, Uzaktan Algılama Servisi ile başlamıştır (San vd., 2011). 

Bu serviste, Landsat MSS görüntüleri analiz edilerek; bölgesel genel jeolojik olu-

şumların tespit edilmesi, metalik, endüstriyel ve enerji hammadde aramacılığına 

yönelik olarak yüzey verilerinin belirlenmesi, jeomorfolojik oluşumların tespit 

edilmesi, doğal afet ve çevre kirliliği ile hidrojeolojik çalışmaların uzaktan algı-

lama teknikleri ile çözümlerinin temeli atılmıştır. 

 

2.1 Uzaktan Algılamanın Kullanım Alanları 

Uyduların kapsama alanlarının geniş olması, bazı uyduların dönüş periyotla-

rının kısa olması, eski tarihli verilere ulaşım imkanı gibi avantajları nedeniyle 

uzaktan algılama, küresel ölçekte veri analizinde büyük avantaj sağlamaktadır. 

Bu nedenle birçok alanda kullanılmaktadır (Tablo 1).  
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Tablo 1. Uzaktan algılamanın temel kullanım alanları  

(Kavzoğlu ve Çölkesen, 2011) 

Alan Kullanım amacı 

Çevre 

Arazi örtüsü ve kullanımının belirlenmesi, kaçak yapılaş-

manın belirlenmesi, kentsel kullanım alanların belirlenmesi, 

akarsu, deniz ve göl su kirliliklerinin belirlenmesi, kıyı alan-

larındaki değişimlerin izlenmesi, 

Jeoloji-ma-

den 

Jeolojik yapı araştırmaları, fay, çizgisellik ve kırıkların ta-

nımlanması, jeotermal araştırmalar, deprem araştırmaları, 

volkanik araştırma çalışmaları ve izleme, maden ve yeryüzü 

kaynaklarının aranması, petrol aramaları, kayaç tiplerinin 

tespiti, 

Tarım 

Ürün çeşitliliğinin belirlenmesi, ürünlerin fenolojik gelişi-

minin takibi, bitki hastalıklarının tespiti, üretim verim tah-

mini, toprak nem ve tuzluluk miktarı tespiti. 

Orman 
Türlerinin haritalanması, hastalıklarının izlenmesi; orman 

yangınlarının izlenmesi. 

Acil durum 

ve afet yöne-

timi 

Afet öncesi ve sonrası tespit, deprem hasar analizi, sel bas-

kını izleme, taşkınların izlenmesi, orman yangınlarının iz-

lenmesi ve hasar tespiti, fırtına izleme ve hasar tespiti. 

Haritacılık 
Sayısal arazi modellerinin üretilmesi, yeryüzü deformas-

yonlarının izlenmesi, topoğrafik harita üretimi. 

 

NASA tarafından, 1960’lı yıllarda askeri amaçlar ile başlayan uzaktan algı-

lama çalışmaları, 1970’li yıllarda geliştirilen Landsat uydusu ile yer gözlem 

amaçlı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bugüne kadar sürekli artan yer gözlem 

uydularının sayısı 2008 yılında yaklaşık 150 iken, 2022 yılında bu sayı 900’e 

kadar ulaşmıştır (UCS, 2022). Bu uyduların çoğunluğu, yer yüzeyinden veya at-

mosferden yansıyan güneş radyasyonunu veya yayılan termal enerjiyi ölçen pasif 

sensörler taşırken, daha yeni uydular, kendi yaydıkları enerjinin yer yüzeyinden 

yansımasını ölçebilen aktif sensörler kullanmaktadırlar (Marshak vd., 2019).  
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Yer gözlem uydularının artan sayısı ve görüntülerin çeşitliliği, ücretsiz çevri-

miçi veritabanları ve hazır işlenmiş görüntülerin açık dağıtımı, birçok farklı veri 

türüne kullanıcıların ulaşmasını kolaylaştırmaktadır (Tatem vd., 2008). Ücretsiz 

erişime açık olan Landsat uydu verilerine ek olarak Sentinel uyduları, AB'nin 

coğrafi bilgi toplama ve izleme için kullandığı en önemli uydu sistemlerinden 

biridir ve dünya yüzeyindeki değişikliklerin izlenmesi, çevre gözetimi ve küresel 

iklim değişikliği gibi konularla ilgili araştırmalar için önemli bir kaynaktır (Har-

ris ve Baumann, 2015).  

 

2.2. Sayısal Uydu Verisi 

Sayısal uydu görüntüsü, uydu tarafından çekilen fotoğraflardır. Bu görüntüler, 

uydu tarafından çekilen anlık resimlerden oluşur. Bu resimleri oluşturan piksel-

lerin veri dosyasında veya görüntüdeki konumu bir koordinat sistemi ile gösteri-

lir. İki boyutlu koordinat sisteminde, satır ve sütundan (N x M) oluşan grid sis-

temi ile belirtilen her bir piksel konumunun 2 koordinat değeri (x, y) vardır. Böyle 

bir grid içinde yer alan görüntü verileri raster veri olarak adlandırılır (Sunar vd., 

2011). Bu raster veriler farklı alıcılardan toplanmış olsa da benzer özelliklere sa-

hiptirler. Bu tür bir veri, tek bir yörüngeye sahip sabit boyutlu granüllerden (tile) 

oluşur.  Bir granül, çok spektrumlu uydu verisinin, tüm spektral bantlarını içeren 

bölümüdür.  

Son yıllarda, farklı spektral, uzamsal, zamansal ve radyometrik çözünürlük-

lere sahip çeşitli uzay ve hava sensörleri tarafından elde edilen uzaktan algılama 

veri setlerinin sayısında önemli bir artış olmuştur. ESA tarafından yürütülen Ko-

pernik programı kapsamında, farklı özelliklerde ücretsiz olarak veri sağlayan, 

Sentinel uydu verisi de bunlardan biridir. Arazi örtüsü ve arazi kullanımının be-

lirlenmesi için Sentinel-2 uydu verileri tercih edilmektedir. Sentinel-2, orta-yük-

sek çözünürlük sınıfında, çok spektrumlu, Ekvator’da beş günlük tekrar ziyaret 

periyodu ile 2015 yılında fırlatılmış, 180°’de aşamalı olarak uçan, dünya yüzeyini 

gözlemleyen ikiz uydulardır. Bu uydular (Sentinel-2A, Sentinel-2B), 290 km yö-

rünge genişliği ile dünya yüzeyinde meydana gelen değişiklikleri izlemek ve coğ-

rafi bilgi toplamak için kullanılmaktadır (ESA, 2015).  Sentinel-2 uyduları, 10 m 

çözünürlüklü dört bant, 20 m çözünürlüklü altı bant ve 60 m çözünürlüklü üç adet 

bant verisi sağlar (Tablo 2). Bu veriler, arazi kullanımı/örtüsü değişimi, acil du-

rum yönetimi ve güvenlik amaçlı olarak kullanılmaktadır.  
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Farklı özelliklere sahip uzay ve hava araçları ile elde edilen uzaktan algılama 

veri setlerinin sayısı, gelişen teknoloji sayesinde, her geçen gün artmaktadır (Ta-

miminia, vd., 2020).  Petabayt boyutunda yer kaplayan büyüklükteki bu veri set-

lerinin işlenmesi ve analizi de yüksek hesaplama gücü gerektirmektedir.  Büyük 

verilerin tanımlanması, kesilmesi, birleştirilmesi, filtrelenmesi ve görselleştiril-

mesi gibi işlemlerin yapılabilmesi için yüksek kapasiteli işlem ve hesap gücü ge-

rekmektedir. Kurumsal yapılar dışında bu teknik ihtiyacı karşılayabilecek bir alt 

yapıya normal kullanıcıların ulaşması pek mümkün değildir.  

Uzaktan algılama uygulamalarında, mevcut ve gelecekteki zorlukları ve ge-

reksinimleri karşılayabilecek kapsamlı bir çözüm sağlamak için en önemli adım-

lardan biri güvenli, verimli ve gelişmiş bir bulut bilgi işlem platformu geliştir-

mektir (Ma, vd., 2015; Chi, vd., 2016). Bulut bilgi işlem platformları, kullanıcılar 

için, süper bilgisayarları sanallaştıran çok güçlü sunuculardan oluşan bir yapıdır. 

Bu sistemler, kullanıcılar için çeşitli şekillerde altyapı, işlemci gücü, depolama 

hizmetleri ve yazılım paketleri sağlamaktadır (Wilder, 2012).  

Tablo 2. Sentinel-2 uydusu tarafından sağlanan verinin özellikleri (Url-1). 

Bant numarası Çözünürlük (m) Dalga boyu (nm) Bant tanımı 

B1 60 443 Mavi (aerosol) 

 

B2 10 490 Mavi 

B3 10 560 Yeşil 

B4 10 665 Kırmızı 

B5 20 705 Yakın kızıl ötesi (VNIR) 

  



Mühendislik Alanında Uluslararası Araştırmalar 

191 

B6 20 740 Yakın kızıl ötesi (VNIR) 

B7 20 783 Yakın kızıl ötesi (VNIR) 

B8 10 842 Yakın kızıl ötesi (VNIR) 

B8a 20 865 Yakın kızıl ötesi (VNIR) 

B9 60 940 Kısa dalga kızıl ötesi (SWIR) 

B10 60 1375 Kısa dalga kızıl ötesi (SWIR) 

B11 20 1610 Kısa dalga kızıl ötesi (SWIR) 

B12 20 2190 Kısa dalga kızıl ötesi (SWIR) 

 

Şimdiye kadar birçok bulut bilgi işlem platformu geliştirilmiştir. Bu servisler-

den, Amazon Web Servisi, kullanıcıların hizmetleri kullandıkları saate göre 

ödeme yaptıkları ve en büyük makine öğrenimi hizmetini sağlayan bir platformu-

dur (Ma, vd., 2015). Bu serviste, Sentinel-1, Sentinel-2, Landsat-8 gibi farklı uy-

dulardan elde edilen veriler de sunulmaktadır. Bir diğer bulut hesaplama servisi 

Azure bulut bilgi işlem platformudur. Bu platformda, yapay zeka araçlarının ik-

lim, tarım, biyoçeşitlilik ve su olmak üzere dört ana alandaki çevresel problem-

lerin çözümüne yönelik kullanımını kolaylaştırmak için “yer için yapay zeka” 

hizmeti sunulmaktadır. Bu servis de kullanılan hizmet kadar ödeme yapılan bir 

bulut bilgi işlem servisidir.  

 

Google Earth Engine (GEE), Google tarafından 2010 yılında başlatılan bir di-

ğer bulut bilgi işlem platformudur. GEE, Google’ın hesaplama altyapısını ve 

mevcut açık erişimli uzaktan algılama veri setlerini kullanır. Kullanıcılar bu plat-

forma, internet tabanlı bir uygulama programlama arayüzü (API) ve web tabanlı 

bir editör aracılığıyla erişebilirler ve ücretsiz olarak kullanabilirler (Gorelick, 
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2017). Ek olarak, kullanıcıların bunları kullanmak için veri setini indirmelerine 

ve GEE ortamında var olan analizleri gerçekleştirmek için herhangi bir yazılım 

yüklemelerine ihtiyaç yoktur. Kullanıcılar bu platformda, yazılım paketlerinden 

yararlanabilir veya kendi özel veri setlerini yükleyerek analizini yapabilirler. Bu 

platform ayrıca, verileri geniş ölçekte analiz etmek için sınıflandırma algoritma-

ları gibi çeşitli yerleşik algoritmalar içerir ve kullanıcılar kendi algoritmalarını bu 

platform üzerinde geliştirerek paylaşabilirler (Hird vd., 2017).   

 

3. Google Earth Engine Platformu 

GEE, gezgin, kod editörü ve zaman serisi görüntüleme olarak üç bölümden 

oluşmaktadır.  

GEE gezgini, kullanıcıların veri kataloğunda bulunan veri setlerine erişmesini 

sağlayan bir veri görüntüleme platformudur (Şekil 1). Veri Kataloğu, Landsat-4, 

-5, -7 ve -8, MODIS, Sentinel-1, -2, -3 ve -5P görüntülerine ek olarak, atmosferik, 

meteorolojik ve vektör veri kümesini de barındırır. Veri kataloğuna her gün yak-

laşık 4000 yeni veri seti eklenmektedir (Bi vd., 2020). Bu kısımda, veri setleri 

arasında arama yapılabilir ve bu veri seti çalışma alanına aktarılarak görselleşti-

rilir. Çalışma alanı ayrıca kullanıcıların hızlı görünüm, yakınlaştırma ve kay-

dırma yapmasına olanak tanır. Ek olarak, kullanıcıların kontrast, parlaklık ve 

opaklık seviyeleri gibi görselleştirme ayarıyla ilgili parametreleri ayarlamasına 

olanak tanır. Zaman içinde meydana gelen değişiklikleri incelemek için çalışma 

alanına birden çok katman eklenebilir. Bu katmanlar üç bantlı bir RGB veya tek 

bantlı gri tonlamalı şekilde görüntülenebilir. 
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Şekil 1. Google Earth Engine çalışma ekranı. 

 

GEE kod editörü, JavaScript programlama dili kullanarak büyük verileri işle-

mek ve uygulamaları geliştirmek üzere tasarlanmıştır.  Bu editör, kod düzenle-

yici, harita, katman yöneticisi, script, kodlama için yardımcı dokümanlar (Docs), 

kullanılan veri seti ve haritalar (Assets), izleyici (inspector), görevler (Tasks) gibi 

kısımlardan oluşur. Merkezi panel, kullanıcıların JavaScript kodlarını yazmala-

rına olanak tanır. Kodlama sonuçları, harita panelinde görüntü katmanı veya kon-

sol sekmesinde mesaj olarak gösterilir. Görselleştirme parametreleri, kod düzen-

leyicideki katman yöneticisi (Layers) aracılığıyla ayarlanabilir. Docs sekme-

sinde, çok sayıda komut dosyası örneği, uygulama geliştirmeyi kolaylaştırır. Bu 

kısımda 800'den fazla, önceden oluşturulmuş hazır metot bulunmaktadır. Kulla-

nıcılar, API referans belgeleri sağlayan docs sekmesini kullanarak bu bilgilere 

erişebilir. Kullanıcılar assets sekmesini kullanarak kendi verilerini yükleyebilir 

ve yönetebilirler. Inspector sekmesini kullanarak haritayı etkileşimli olarak sor-

gulamak da mümkündür. Son olarak, harita penceresinde yer alan geometri araç-

ları, kullanıcıların nokta, çizgi ve çokgen gibi geometrik özellikler çizmesine ola-

nak tanır. 

GEE zaman serisi görüntüleme aracı, tüm dünya genelini kapsamasa da yak-

laşık kırk yıllık veriyi hızlı ve bulutsuz bir görüntü bir şeklinde gösterebilmekte-

dir. Bu sayede, arazi örtüsünün ve arazi kullanımının zamana bağlı olarak nasıl 

değiştiği hakkında kapsamlı bilgiye ulaşılmaktadır. Örneğin, Burdur Gölü’nün 
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yıllar içindeki değişimi, Akdeniz bölgesindeki mermercilik faaliyetleri, İran Ur-

miye gölünün zamanla kuruması gibi olaylar bu araç ile net olarak izlenebilmek-

tedir. 

GEE, ham veri kümeleri, önceden işlenmiş veriler, küresel, ulusal ve bölgesel 

yükseklik modelleri de dahil olmak üzere çok sayıda veri kümesi içerir. Sentinel 

uydularına ait veri setleri de bunlardan bir tanesidir. Sentinel-1 SAR (2014-gü-

nümüz), Sentinel-2 multispektral (2015-günümüz), Sentinel-3 (2016-günümüz) 

ve Sentinel-5P (2018-günümüz) verilerini içerir. Bu veriler, 10 m uzamsal çözü-

nürlükleri sayesinde nesnelerin daha yüksek çözünürlükte analiz edilmesini sağ-

lar.  

 

4. Sınıflama Uygulaması 

Uydu görüntülerinin sınıflaması, uydu görüntülerinde bulunan nesnelerin 

veya bölgelerin belirli kategorilere ayrılması olarak tanımlanabilir. Örneğin, bir 

uydu görüntüsünde bulunan arazilerin tarım arazisi, orman alanı, şehir alanı gibi 

kategorilere ayrılması sınıflamadır. Bu sınıflamayı yapmak için çeşitli yöntemler 

kullanılabilir. Uydu görüntülerinde bulunan nesnelerin renkleri, şekilleri ve 

spektral yansıma özellikleri kullanılarak bir modelleme sistemi kurulabilir. Bu 

model, daha sonra uydu görüntülerinde bulunan nesneleri otomatik olarak sınıf-

landırabilir. Bitki örtüsü, su ve toprak, yeryüzünün en yaygın örtü türlerini temsil 

eder. 0.4-2.5 mikrondaki dalga boyu aralığına göre çizilen spektral yansıma de-

ğerleri, yeryüzü çalışmalarında kullanılan en önemli spektral değerlerdir (Lille-

sand ve Kiefer, 1994) (Şekil 2).  
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Şekil 2. Yeryüzü örtüsü spektral yansıtma değerleri  

(Lillesand ve Kiefer, 1994) 

 

Uydu verilerinin rasgele orman sınıflandırması (Random Forest Classifica-

tion), makine öğrenmesi tekniklerinden biridir ve uydu görüntüleri gibi büyük 

veri kümeleri için sınıflandırma yapmak için yaygın olarak kullanılır. Bu sınıf-

lama, birden fazla karar ağacı (decision tree) modelini bir araya getirerek oluştu-

rulan bir algoritmadır. Karar ağaçları, veri kümesindeki özelliklere (features) da-

yalı olarak sınıflandırma yapar (Breiman, 2001). Rasgele orman sınıflandırması, 

birçok farklı karar ağacının sonuçlarını birleştirerek sınıflama yapmayı sağlar. 

Uydu verilerini rasgele orman sınıflandırması kullanarak sınıflandırmak için aşa-

ğıdaki adımlar takip edilebilir: 

 Öncelikle uydu görüntüsünden özellikler (features) çıkarılır. Bu 

özellikler, uydu görüntüsündeki piksellerin yoğunluğu, renkleri, yansıtma 

özellikleri gibi özellikler olabilir. 

 Veri kümesi eğitim ve test setlerine ayrılır. Eğitim seti, rasgele orman 

modelinin öğrenmek için kullanacağı verileri içerirken, test seti sınıflandırmanın 

doğruluğunu değerlendirmek için kullanılır. 

 Rasgele orman modeli eğitilir. Model, eğitim setindeki özelliklere ve 

sınıflara dayalı olarak karar ağaçlarını oluşturur. Bu ağaçlar, veri kümesindeki 

farklı özelliklerin sınıflandırılmasını yapar. 

 Test seti kullanılarak rasgele orman modelinin doğruluğu değerlendirilir. 

Model, test setindeki özelliklere dayalı olarak sınıflandırma yapar ve gerçek sınıf 

bilgileriyle karşılaştırılır. 
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Bu adımlar izlenerek, Isparta il sınırları içerisinde bulunan mermer ocakları-

nın yerleri belirlenmeye çalışıldı. Bu amaçla bölgede bulunan mermer ocakları-

nın koordinat verisi, İMİB (Url-2) üzerinden alındı.   Bu veriler, GEE üzerinde 

etiketleme verisi olarak kullanılmak üzere, geometrik özellik verisi şeklinde kod 

penceresinde tanımlandı. Benzer şekilde sulak alanlar, orman alanları ve yerleşim 

yerlerine ait piksellere ait koordinat verileri de eğitim verisi olarak kullanılmak 

üzere tanımlandı. GEE içerisinde tanımlı bulunan sınıflama kütüphanesi kullanı-

larak, 2022 Eylül ayına ait Sentinel-2 uydu görüntüsü sınıflandı. Bölgede bulunan 

mermer ocaklarının yerleri belirlendi (Şekil 3).  

 

Şekil 3. Isparta iline ait arazi örtüsü sınıflama verisi. 

Sonuç olarak, uydu verilerinin sınıflanmasında kullanılan araçlar ve veriler 

yüksek hesaplama gücü ve yatırımı gerektirir. Bu tür işlemlerin bulut ortamında 

yapılması zaman ve altyapı açısından verimlilik sağlar.  
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1. Giriş 

Günümüzde otomasyon ve kontrol sistemleri hemen hemen her alanda yaygın 

olarak tercih edilen sistemlerdir. Bunlar kontrol edilecek sistemin belirli bir kısmı 

veya tamamı için uygulanabilmektedir. Örneğin, günlük hayatta aracımızla tra-

fikte seyrederken, sürücü olarak aracı herhangi bir insanın kullanmadığı, otoma-

tik olarak hareketine devam eden bir araçla karşılaşmamış olabiliriz. Ancak ya-

pılan çalışmalar ile er ya da geç sürücüsüz araçların trafikte yaygın olarak yer 

alacağı kaçınılmaz olacaktır. Hali hazırda hava araçlarının seyri esnasında oto-

matik kontrol sistemleri belirli düzeylerde uygulanmaktadır. Bununla birlikte de-

niz araçlarında da otomasyon ve kontrol sistemleri kullanılmakta ancak tam ola-

rak otomatikleşme süreci hala devam etmektedir. 

Otonom gemiler armatörlere pek çok konuda yenilik ve değişim odaklı bir 

işletme ve operasyon düzenine geçmeyi dayatmaktadır.  Her ne kadar otonom 

gemilerin temel çıkış noktası denizde emniyet kaynaklı olup insan faktörünü as-

gari düzeye indirgemek olsa da beraberinde birçok karmaşık ticari sonuçları do-

ğurmaktadır.  Bir gemi işletmesi için bu sonuçlardan belki de en önemlisi gemi 

personeli giderlerinin ve ilintili diğer maliyetlerin azalmasıdır (Kurt & Aymelek, 

2022). Ayrıca otonom gemilerin yeni gemi inşa maliyetleri klasik gemilere göre 
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yaklaşık % 30 daha yüksek olacağı öngörülse de (Kretschmann, Burmeister, & 

Jahn, 2017); geminin yaşam döngüsü içinde azalan işletme maliyetleri armatör-

lere finansal olarak daha esnek olma ve nispeten daha yüksek sermaye maliyet-

lerini göğüsleyebilme imkânı sağlamaktadır. Bir diğer konu ise gemi tasarımla-

rında yapılacak değişikler dolayısıyla gemilerde ticari amaçla kullanılan alanların 

artmasıdır. Böylelikle taşımanın verimliliği arttırılacak ve geminin navlun gelir-

lerinde artış sağlanabilecektir.  

 

2. Otonom Gemilerin İşletimi 

Yapılan araştırmalar otonom gemilerin ilk aşamada kısa mesafe deniz taşıma-

cılığı sektöründe yer alabilmesini daha olası göstermektedir (Ghaderi, 2019). De-

rin deniz taşımacılığında ise otonom gemilerin baskın hale gelmesinin çok daha 

uzun vadede mümkün olacağı öngörülmektedir (Adland & Strandenes, 2021). 

Buna rağmen, otonom teknolojilerin deniz aşırı taşımacılık yapan gemilere adap-

tasyonu birçok güncel araştırmaya konu olmaktadır. Bilhassa bu otonom gemile-

rin optimal rotada seyir ve manevra ile optimal yakıt maliyetine göre değişken 

çevresel etmenlere göre hız ayarlayabilme yetisine sahip olmaları istenmektedir. 

Otonom gemilerde düşen yakıt maliyetleri ve emisyonlar armatörleri karbon ver-

gisi gibi diğer olası cezalardan da koruyabilme potansiyeline sahiptirler. Ayrıca 

otonom gemilerin makine bakım-tutum-onarımı ve siber güvenlik maliyetleri ile 

ilgili konular hala birçok soruyu barındırmakta ve araştırma konusu olmaktadır 

(Munim, 2019; Tusher, Munim, Notteboom, Kim, & Nazir, 2022). Bu sebeplerle 

özellikle asgari insan müdahalesinin olduğu, bakım-onarım ve siber güvenlik ma-

liyeti düşük, karbonsuzlaştırma odaklı olarak alternatif yakıtlarla çalışan, seyir 

emniyetini arttıran ve daha çok kısa mesafe deniz taşımacılığında kullanılan oto-

nom gemi konseptlerine armatörlerin ilgi duyması beklenmektedir (Munim & 

Haralambides, 2022).  

Otonom gemilerin işletmesinde ortaya çıkan ticari sonuçlar ve operasyonel 

gereksinimler işletilen gemi tiplerine göre değişebilmektedir. Örneğin; kargo ge-

milerinde hava şartları dolayısıyla meydana gelen operasyonel kesintiler insan-

sız-otonom gemilerde minimize edilebilmektedir. Kuru dökme yük gemilerinde 

gemilerin limandaki bekleme süresine ve limana tam zamanında varışına odakla-

nılırken, tanker gemilerinde ise daha çok emniyetli seyir ve bilhassa çoğunlukla 

süreli olarak kiralanan gemilerin operasyonel verimliliğine odaklanılmaktadır. 

Konteyner gemilerinde gemilerin layner hat takvimine uygun şekilde hareket et-

mesine ve limandaki yükleme-boşaltma işlemlerinin limanlarda bulundurulacak 

personelle sorunsuz yapılabilmesine özen gösterilmektedir (Kurt & Aymelek, 

2022). Yolcu taşıyan gemilerde ise daha farklı dinamikler bulunmakla birlikte; 

gemilerin tam otonom olması durumunda dahi gemilerde gerekli durumlarda mü-
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dahalede bulunacak belirli sayıda personelin bulunması yolcularda güvenli seya-

hat etme hissinin artmasına katkıda bulunmaktadır (Johnsen et al., 2022). Bir di-

ğer ana sektör olan açık deniz platformları ve platform destek gemilerinde ise 

alternatif yakıtla çalışan otonom gemiler filo düzeyinde daha verimli bir şekilde 

yönetilebilmektedirler.  

Açık deniz destek gemileri çeşitli operasyonel ihtiyaçlara istinaden farklı tek-

nik özelliklere sahip olabilmektedirler. En sık kullanılan açık deniz destek gemi 

çeşitleri PSV (Platform Supply Vessel) ve AHTS (Anchor-handling Tug/Supply) 

gemileridir. Ayrıca farklı amaçlara hizmet eden diğer destek gemileri de açık de-

niz petrol ve gaz operasyonlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Otonom gemi özel-

liğinin özellikle PSV ve AHTS gemilerine uygulanması operasyonda karşılaşılan 

birçok zorluğun aşılmasına katkı sağlayacaktır. Bu zorlukların en yaygın olanları 

filonun verimli kullanılması, kötü hava şartlarında operasyon kesintilerinin azal-

ması, AHTS’lerle yüzer platformlara sağlanan desteğin arttırılması ve limanlarda 

beklemelerin azaltılmasıdır.  

Son zamanlarda ayrıca bu gemilerin, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün 

(IMO) karbonsuzlaştırma stratejisine göre yeşil enerji alternatifleriyle dizayn 

edilmesine de odaklanılmaktadır. Bu noktada en çok Amonyak, Hidrojen, Meta-

nol, Bio-LNG, Bio-Dizel, e-LNG ve e-dizel yakıtlara odaklanılmaktadır. Ayrıca 

elektrikle çalışan gemiler ve yakıt pilleri de araştırmaların konusu olmaktadır.  

 

3. Gemilerde Otomasyon ve Kontrol 

Deniz araçlarında hali hazırda otomasyon ve kontrol sistemleri kullanılmak-

tadır. Öte yandan tam olarak otomatikleşme sürecinin tamamlandığını ifade et-

mek zordur. Örneğin, geminin bir noktadan hedeflenen başka bir noktaya olan 

ilerleme hareketi için oluşturulmak istenen rotanın kontrolü ya da geminin iste-

nilen bir limana yanaşma veya ayrılma manevrasını kontrol edecek bir sistemin 

geliştirilmesi söz konusu olabilir.  Kontrol sistemi bir veya birden fazla kontrol 

grubu içerecek şekilde geminin istenilen manevrayı gerçekleştirebilmesi ya da 

istenilen bölgede sabit kalabilmesi açısından çeşitlilik gösterebilir. Gemi ilerleme 

hızının kontrolü (Gao & Hu, 2021; Kim, Kim, & Lee, 2014) gemi baş açısının 

kontrolü (Budak & Beji, 2020; Ozturk & Sarioz, 2022) gibi kontrol gruplarının 

hepsini içinde barındıran bir sistem, beraberinde amaçlanan hedef doğrultusunda 

karar verici bir sistem sayesinde amacına ulaşabilecektir. Geminin altı serbestlik 

dereceli hareketi düşünüldüğünde kontrol sistemlerinin bu hareketleri kısıtlaya-

cak, arttıracak veya sönümleyecek şekilde tasarlanması oldukça karmaşık bir 

kontrol grubunun oluşturulmasını gerektirmektedir. Özellikle rüzgâr, dalga ve 

akıntı gibi dış bozucuların etkisinin arttığı deniz koşullarında geminin hareketle-
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rini de kontrol etmek oldukça zorlaşmaktadır. Bu durumda geliştirilecek olan ma-

tematiksel modelde sakin su durumunun yanı sıra dış kuvvetlerin etkisiyle de-

nizde meydana gelecek hareketlenmelerle oluşacak deniz durumunun etkisi de 

göz önünde bulundurulmalıdır. Gemi hareketleri ve manevra kontrolü için sıkça 

kullanılan klasik kontrol sistemlerinin yanı sıra yapay zekâ uygulamalarının da 

gelişen kontrol sistemleri arasında yerini almasıyla birlikte, teknik açıdan her ge-

çen gün otonom gemilere bir adım daha yaklaşılmaktadır. Son zamanlarda tam 

otomatik olarak seyir rotası elde etmek amacıyla matematik modellerle oluşturu-

lan simülatörler geliştirilmektedir. Bu simülatörler sayesinde olası senaryolar dü-

şünülerek çeşitli gemi rotaları elde edilmektedir. Bu senaryolar düşünüldüğünde 

temelde araştırmacıların aşağıdaki sorular üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. 

1- Gemi belirli dış kuvvetler etkisinde hedef bölge veya bölgelere ulaşabi-

liyor mu (Budak & Beji, 2020; Moreira, Fossen, & Soares, 2007)? 

2- Geminin hedef koordinatlara hareketi esnasında gemi için tehlikeli ola-

bilecek diğer su üstü araçları veya sabit bir engelle karşılaşması halinde gemi 

otomatik olarak hareket yönünü değiştirerek çarpışmadan kaçınacak mı (Chen, 

Ellis-Tiew, Chen, & Wang, 2021; Fossen, 2002; Praczyk, 2015; Tsou & Hsueh, 

2010; Budak, 2023)? 

3- Geminin boyutlarına göre dar sayılabilecek kanal geçişlerinde geminin 

kıyıya tehlikeli bir yakınlaşması olacak mı (Ozturk & Sarioz, 2022; Simsir, 

Amasyali, Bal, Celebi, & Ertugrul, 2014)? 

Yukarıdaki sorulara cevap bulabilmek amacıyla yapılan çalışmalarla farklı 

kontrol sistemlerini ve algoritmalarını içeren matematiksel modeller geliştiril-

mektedir. Çalışmalar kapsamında farklı senaryolar altında geminin nasıl ilerle-

diği hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. Böylece otonom gemiler için uygulan-

ması planlanan karmaşık kontrol sistemlerine her geçen gün bir adım daha yak-

laşılmaktadır. Özellikle gemi manevra karakteristiklerini elde etmek amacıyla 

MMG (Ogawa & Kasai, 1978) ve Abkowitz (1964) manevra modelleri sıklıkla 

tercih edilmektedir.  Geliştirilen manevra denklemlerine ilave olarak farklı kont-

rol sistemleri tercih edilerek hedeflenen amaç veya amaçlar doğrultusunda mate-

matiksel model oluşturulmaktadır. Bu sayede ele alınan örnek gemi için çalışma-

nın amacına yönelik farklı senaryolar türetilerek çeşitli sonuçlar elde edilmekte 

ve bu sonuçlar yorumlanmaktadır. Bir taraftan bütün bu teknolojik gelişmeler ve 

araştırmalar devam etmekte iken diğer taraftan bu sistemlerin beraberinde getire-

ceği birtakım belirsizliklerin de açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Bunların 

en başında hukuksal belirsizlikler gelmektedir. Öyle ki, otomatik olarak seyreden 

iki geminin karıştığı kaza durumunda sorumluluk kim ya da kimler tarafından 

üstlenilecektir? Öte yandan gemi limana otomatik olarak yanaşırken meydana ge-

lebilecek bir kaza durumunda sorumlu kim olacaktır? Bu gibi soruların açık ve 
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net olarak açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Bu bağlamda sadece ülke sı-

nırları için belirlenecek hukuk kurallarının uluslararası sularda uygulanacak hu-

kuk kurallarıyla paralellik göstermesi suretiyle bu belirsizliklerin giderilmesi 

kontrol sistemlerinin daha yaygın kullanılmasına imkân tanıyacaktır.  

 

4. Otonom Gemilerin İşletiminde Süreç Simülasyonu 

4.1. Sistem ve model kavramı 

Sistem, belli bir amaca ulaşmak için beraber hareket eden işçi, makine, vb. 

bileşenlerin oluşturduğu yapı olarak tanımlanabilir. Sistemler kendi iç bileşenleri 

yanı sıra aynı zamanda bazı dış unsurlardan da etkilenebilirler. Şekil 1 örnek bir 

platform destek sisteminde iç ve dış faktörleri göstermektedir. 

 

Şekil 1. İç ve dış faktörleri gösteren bir platform destek sistemi modeli 

(Pritsker ve Pedgen’den (1979) esinlenerek hazırlanmıştır). PSV: Platform 

supply vessel. Dışsal mevzuat: Sendika kuralları, hükümet politikaları, vs. 

Model ise, gerçek bir sistemi mantıksal ve nicel ilişkiler açısından gösteren ve 

genellikle bazı varsayımlar ile gerçek sistemin basitleştirilmiş ve temsili bir hali-

dir (Law, 2015). Bir model sistemin iç ve dış unsurlarını ihtiva ettiği ölçüde ger-

çek sisteme yakınlaşır. Model tasarımcısı hangi öğeleri modele dâhil edeceği hu-

susunda uygun kararlar vermelidir. Bu noktada modelin hangi amaçla geliştiril-

diği önemli bir belirleyici faktör olarak öne çıkmaktadır. Şekil 2’de Pritsker ve 

Pedgen, (1979) tarafından önerilen model inşa yaklaşımı görülmektedir. 
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Şekil 2. Sistemden model inşa etme yaklaşımı (Pritsker & Pedgen, 1979). 

Bir sistemi ele alıp üzerinde muhtelif analizler yapmak için farklı yollar mev-

cuttur. Şekil 3’te sistemleri incelemede izlenebilecek yollar görülmektedir.  

 

Şekil 3. Sistemleri incelemede izlenebilecek yollar (Law, 2015). 

Eğer mümkünse gerçek sistem üzerinde muhtelif değişiklikler yaparak bunla-

rın sonucunu tahlil etmek tercih edilmelidir. Çünkü bu durumda ortada bir model 

bulunmadığından yapılan işlemin geçerliliği veya doğrulaması hususunda tered-

düde mahal yoktur. Öte yandan çoğu zaman mevcut sistem üzerinde deney yap-

mak uygulanabilir değildir dolayısıyla genellikle sistemin fiziksel veya matema-

tiksel bir modeli kurulur. Fiziksel modeller bir sistemin ölçekli kopyalarıdır. Bu 

tip modelleri inşa etmek her durum için makul olmayabilir. Bu sebeple çoğu za-

man sistemler matematiksel modeller ile ifade edilirler. Basit matematiksel mo-

deller analitik olarak çözülebilirler. Öte yandan gerçek hayat problemleri genel-

likle oldukça karmaşık bağıntılardan oluşurlar ve analitik çözüme kavuşmak çoğu 
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zaman mümkün olmaz. Bu gibi durumlarda sayısal hesap temelinde çalışan si-

mülasyon bir çözüm aracı olarak devreye girmektedir (Law, 2015). 

 

4.2. Süreç simülasyonu 

Simülasyon, gerçek dünyadaki bir sistemin işleyişinin yapay olarak ele alın-

ması olarak ifade edilebilir. Ele alınan sistemin simülasyonunun gerçekleştirebil-

mesi için öncelikle sistemin modelinin inşa edilmesi gerekir. Fiilî bir prosesin 

simülasyonunu gerçekleştirmek için inşa edilen model, simülasyon modeli olarak 

isimlendirilir. Simülasyon modelleri, ele alınan sistemin işleyişine ilişkin birta-

kım kabuller içerir. Simülasyon modelinin geçerliliği doğrulandıktan sonra bu 

model vasıtasıyla gerçek hayata ilişkin birçok senaryo incelenebilir (Banks, Car-

son II, Nelson, & Nicol, 2014). 

Şekil 3’te görüldüğü gibi simülasyon modelleri üç şekilde sınıflandırılabilir-

ler. Statik modeller zaman kavramını içermezler ve sistemin belli bir andaki gö-

rünümünü ortaya koyarlar. Dinamik modellerde ise sistemin zaman içindeki işle-

yişi ele alınmaktadır. Deterministik modeller olasılıksal bir bileşen içermeyen 

modeller iken stokastik modellerde sistem durumunu belirleyen değişkenlerden 

en az birisi tesadüfi olarak değişmektedir. Sürekli modellerde, ilgilenilen durum 

değişkenleri sürekliyken; kesikli modellerde ise durum değişkenleri kesikli özel-

liğe sahiptir yani ele alınan durum değişkenleri belli zaman noktalarında gerçek-

leşen olaylar ile değişmektedirler (Law, 2015). 

Otonom gemilerin işletilmesi bir sistem olarak ele alındığında eğer sürecin 

içinde çok küçük bir değişiklik yapılması öngörülüyor, değişiklikler iş güvenliği 

açısından riskli bir durum oluşturmuyor ve maliyet olarak düşük bir etki yapıyor 

ise mevcut sistem üzerinde tecrübeler gerçekleştirilebilir. Diğer taraftan daha 

kapsamlı çalışmalar için bir model çalışması üzerinde durulması faydalı olacak-

tır. Otonom gemilerin işletilmesi sistemi liman, gemi, deniz ortamı, meteorolojik 

şartlar gibi birçok faktör içerdiğinden dolayı fiziksel bir model inşa etmek pek 

mümkün görünmemektedir. Bu durum sistemin matematiksel modelinin kurul-

ması gerektiği sonucunu doğurmaktadır. Daha önce belirtildiği üzere birden çok 

faktörü bir arada içeren bu sistem için inşa edilen matematiksel modelin analitik 

usullerle çözülebilmesi zor olacağından simülasyon çözümü üzerinde durulmalı-

dır.  

Otonom gemilerin işletilmesi sisteminde belirsizlik içeren birçok durum de-

ğişkeni bulunmaktadır. Örneğin limanda gerçekleştirilen aktiviteler istatistiksel 

olarak ifade edilebilirler. Benzer şekilde, meteorolojik sebeplerle geminin seyir 

hızı, rotası, seyir süresi değişebilir. Dolayısıyla burada deterministik bir simülas-

yon modelinden bahsetmek mümkün değildir. Öte yandan otonom gemilerin iş-

letilmesi sisteminde zaman içinde belli anlarda gerçekleşen olaylar esas alınarak 
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sistemin simülasyon modeli tasarlanabilir. Örneğin limandaki bir aktivitenin bitip 

bir diğerinin başlaması, geminin limandan ayrılması, geminin hedefine ulaşması 

birer olay olarak görülebilirler. Bu şartlar altında otonom gemilerin işletilmesi 

sisteminin dinamik, stokastik ve kesikli simülasyon modelinin kurulabileceği 

söylenebilir. 

Otonom gemilerin ve otonom olmayan gemilerin kıyaslamasında da kesikli 

olay simülasyonu kullanımı yoluyla açık deniz lojistik operasyonlarının toplam 

verimliliğindeki değişimler ölçülebilir. Bu noktada özellikle bazı anahtar perfor-

mans göstergelerinde istatistiksel olarak iyileşmeler öngörülmektedir. Bu tip ge-

milerin işletilme performanslarının değerlendirilmesinde temel olarak şekilde ve-

rilen anahtar performans göstergeleri kullanılmaktadır.  Bu göstergeler maliyet, 

zaman, emniyet ve emisyon olmak üzere dört ana başlık altında özetlenmektedir.  

 

Şekil 4. Otonom açık deniz platformu destek gemileri için anahtar perfor-

mans göstergeleri. 

Maliyet

•Sermaye maliyeti

• İşletim maliyeti

•Sefer maliyeti

•Yakıt maliyeti

•Liman maliyeti

Zaman

•Geminin liman operasyon zamanı

•Geminin demirde beklediği zaman

•Geminin limanda manevra ve yanaşma zamanı

•Geminin seyrüsefer süresi

Emniyet

•Siber güvenlik 

•Seyir emniyeti

•Sistemlerin bakım-tutum-onarımı

•Gemi stabilitesi

•Yükleme boşaltma emniyeti

Emisyon

•Geminin demirdeki emisyonu

•Geminin limandaki emisyonu

•Geminin limanda manevra ve yanaşmadaki emisyonu

•Geminin seyir halindeki emisyonu

•Geminin platform operasyona destek sırasındaki emisyonu
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Şekil 4’te verilen ana performans göstergeleri açısından değerlendirme yapıl-

dığında, açık deniz platformu destek gemilerinin işletilmesinde bazı püf noktalar 

bulunmaktadır. Birim olarak değerlendirildiğinde maliyetler Amerikan doları 

cinsinden hesaplanır. Zaman ise saat veya gün cinsinden verilebilmektedir. Em-

niyet ile ilgili olarak genelde olasılıksal risk oranları verilir. Emisyon göstergeleri 

için en sık kullanılan gösterge mg CO2’dur. Ayrıca sefer emisyonları için zaman 

zaman ton-mil başına mg CO2 olarak da hesaplanabilmektedir.  

 

5. Sonuç 

Otonom araçlar için yapılan çalışmalar her geçen gün artmaktadır. Bu sebeple 

ilerleyen zamanlarda otonom araçların hayatımıza beklenenden daha hızlı girebi-

leceği öngörülmektedir. Bu çalışmada otonom deniz araçlarının günümüzdeki ve 

gelecekteki durumu üzerine bir araştırma yapılmıştır. Deniz araçlarında otomas-

yon kısmen uygulanmakla beraber henüz otonom deniz araçlarının yaygın olarak 

kullanımından bahsetmek mümkün değildir. Özellikle önümüzdeki yıllarda kısa 

mesafe deniz taşımacılığında kullanımı daha olası görülmektedir. Geminin rota-

sına ve dış bozuculara bağlı olarak değişen parametreler otomatik olarak kontrol 

edilerek en uygun kararlar otonom olarak verilecektir. Böylece, sefer esnasında 

yakıt maliyetlerinin ve personel giderlerinin azaltılabilmesi söz konusu olacaktır. 

Bununla beraber, bu gemilerin tipine göre işletmesinde de farklı gereksinimler 

ortaya çıkacaktır. Örneğin otonom bir yük gemisinin limanla bağlantılı bir kont-

rol sisteminin olması yükleme boşaltma gibi operasyonel sürelerini azaltırken, 

yolcu gemilerinde ise kontrol sistemleri değişen deniz koşullarında yolcu konfo-

runun etkilenmemesini sağlamaya çalışacaktır.  Otonom gemilerin süreç içeri-

sinde yaygınlaşması özellikle hukuksal boyutta da bazı sorunları beraberinde ge-

tirecektir. Öte yandan gemi operasyonlarının kesikli olay simülasyonu modeli ya-

pılarak irdelenmesi, sürecin daha sağlıklı ilerlemesi açısından önem arz etmekte-

dir. 
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Bina endüstrisi; küresel ısınma, çevre kirliliği, enerji tüketimindeki artış, do-

ğal kaynakların giderek yok olması ve malzeme üretim sürecinde ortaya çıkan 

zararlı salımların insan sağlığını tehdit etmesi gibi birçok problemden sorumlu-

dur. Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’ne göre (OJEU, 2010), Avrupa’da enerjinin 

%40’ı binalar tarafından tüketilmektedir. Enerji ve malzeme kullanımını azalt-

maya, doğal malzeme kullanımı yoluyla çevresel etkileri en aza indirmeye, iç 

mekân konforunu arttırmaya ve kaynakları korumaya yönelik olarak; sürdürüle-

bilir tasarım anlayışı ile binalar üretilmesi bahsedilen problemlerin azaltılmasına 

katkı sağlayacaktır. Özellikle bina dış kabuğunu oluşturan dış duvar, çatı ve ze-

mine oturan döşeme gibi bina elemanı sistemlerinin, bulunulan iklim bölgesine 

bağlı olarak uygun teknoloji seçimi ve kaynak etkin kullanım ile enerji korunumu 

sağlayacak ve çevre dostu olacak şekilde tasarlanmaları gerekmektedir.  

Bina dış kabuğunun enerji korunumu açısından uygun teknoloji ile tasarlan-

ması, dış kabukta enerji etkin uygulamalar ile mümkün olmaktadır. Bu uygula-

malar; kabuğun yalıtımı, enerji etkin pencere sistemlerinin (özellikleri geliştiril-

miş yalıtımlı doğrama ve cam üniteleri) kullanımı, yenilenebilir teknolojilerin 

(fotovoltaik paneller, güneş pilleri, rüzgâr türbini vb. sistemler) dış kabukla bü-

tünleştirilmesi, ısıl enerjinin depolanması vb. şekillerde gerçekleşmektedir. 

Enerji korunumu açısından kaynak etkin kullanım ile kabuk tasarımı ise; kabukta 

kullanılacak malzemelerin seçimi ve doğru uygulanması ile ilgili bir konudur. Isı 

depolama yeteneği yüksek, bol bulunan, düşük maliyetli, sürdürülebilir malze-

melerle tasarlanmış bir kabuk elemanı, kaynakların etkin kullanıldığı bir tasarım 

ürünü olarak düşünülmektedir. Özellikle kabuktaki yalıtım malzemelerinin bu 
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açıdan değerlendirilmesi, enerji etkin ve kaynak etkin bir yalıtım malzemesi kul-

lanımı açısından önemlidir. 

Genel olarak kabuğun enerji etkin yalıtımında kullanılabilecek malzemeler; 

doğada var olan (doğal) malzemeler, doğada var olmayan (yapay) malzemeler ve 

Yenilikçi malzemeler (ileri teknolojiler ile üretilmiş olanlar) olarak sınıflandırı-

labilir. Doğada varolan malzemeler; bitkisel ve hayvansal kökenli ısı tutucular 

ile mineral kökenli ısı tutuculardır. Bunlardan; mantar, yumuşak ahşap lif, ahşap 

talaş, saz, kamış, keten, pamuk, hindistan cevizi, palmiye lifleri, saman, pirinç 

kabuğu, çeşitli deniz yosunları gibi bitkisel kökenli olanlar ile yün ve çeşitli hay-

vansal kıllardan oluşan hayvansal kökenli olanlar doğadan alındığı gibi kullanı-

labilirler. Taşyünü, cam lifleri, cam köpüğü, genleştirilmiş mika (vermikülit), 

genleştirilmiş kil, magnezit gibi mineral kökenli olanlar ise; belli bir işlemden 

geçtikten sonra kullanılabilirler. Doğada varolmayan malzemeler; çeşitli poli-

merlerden oluşurlar. En yaygın olanları; polistren (PS), poliüretan (PUR), polie-

tilen (PE) gibi değişik kökenli polimer malzemelerin köpük yapıda olanlarıdır 

(Toydemir vd., 2000). Yenilikçi malzemeler; yenilenebilir enerji kaynaklarından 

yararlanmak üzere nano teknoloji ürünü aerojeller, faz değiştiren malzemeler 

(FDM) ve vakumlu yalıtım panelleridir. 

Bu bölümde; ısıl enerji depolamaya yatkınlıkları yüksek malzemelerden biri 

olan FDM’lerin bina dış kabuk elemanları üzerinde ve/veya içerisinde gerçekleş-

tirilen uygulamalarının performansının derlendiği çalışmalar incelenmektedir. 

Malzemenin uygulandığı eleman sistemleriyle birlikte bütün olarak değerlendi-

rilmesi; FDM’nin performansının daha iyi anlaşılması ve uygulanabilirliğinin art-

tırılması açısından önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, FDM’nin dış kabuk için 

öneminin daha rahat anlaşılması amacıyla öncelikle ısıl enerji depolama yöntem-

lerinden bahsedilmekte, FDM’lerin enerji depolama şekilleri, ilgili sınıflandırma-

ları, olumlu/olumsuz yönleri ve bina malzemeleri ile birleşim yöntemleri tanıtıl-

maktadır. Sonrasında, bina dış kabuk uygulamalarında kullanılan FDM’lere iliş-

kin çalışmalar sunulmakta, bulgular özetlenmektedir.  

 

1. Isıl Enerji Depolama 

Enerji korunumu sağlamada en etkin yöntemlerden biri olan “Isıl Enerji De-

polama (IED)” yöntemi yardımı ile, bir maddenin sıcaklığının yükseltilmesi veya 

düşürülmesi (duyulur ısısının değiştirilmesi), bir maddenin fazının değiştirilmesi 

(gizli ısısının değiştirilmesi) veya termo-kimyasal reaksiyonlar yoluyla ısıl enerji 

depolanabilir (Dinçer ve Rosen, 2011). 
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Duyulur ısı depolamada yaygın olarak kullanılan malzemeler; su, çimento, 

beton, bazı doğal taşlar (mermer, granit, vb.), polimerler (polivinilklorür, poliü-

retan, vb.), kil ve kumtaşıdır. Ayrıca, çeşitli endüstri süreçlerinin çıktısı olan uy-

gun termo-fiziksel özellikli atık malzemeler de duyulur ısı depolamada kullanıl-

mak üzere uygun malzemeler olarak kabul görmektedirler (Fernandez vd., 2010). 

Bu yöntemle ısı depolamanın maliyeti düşüktür ve zehirli malzeme kullanımı ge-

rektirmez. Ancak bina uygulamalarında depolanmak istenen ısı miktarına bağlı 

olarak yüksek hacim gerektirmesi olumsuz yönüdür (Cabeza vd., 2011). Gizli ısı 

depolamada, enerji depolama yoğunluğu artar ve böylece gerekli hacim azalır 

(De Gracia ve Cabeza, 2015). Belirli sıcaklıklarda faz değişimine uğrayan ve gizli 

ısı değerleri yüksek olan malzemelerden yararlanılır (Beyhan vd., 2015). Termo-

kimyasal depolama; bir malzemenin ısı etkisinde iki parçaya bölünmesi ve uygun 

sıcaklık-basınç şartlarında tekrar bir araya gelinceye kadar geçen süreçte enerji 

depolamasıdır. İki parça birleştiğinde enerji bırakılır (N’Tsoukpoe vd., 2009). 

 

2. Faz Değiştiren Malzemeler-FDM 

Gizli ısı depolamada kullanılan bir malzeme “Faz Değiştiren Malzeme 

(FDM)” olarak adlandırılmaktadır (Barreneche vd, 2013; Cabeza vd., 2015; 

Pielichowska ve Pielichowski, 2014). Malzemedeki ısı değişimi, malzemenin sı-

caklığının artması yerine daha yüksek bir enerji fazına yönlenmesi şeklinde ger-

çekleşmektedir. Faz geçişi sırasında sıcaklık sabit hale gelir ve ısıl enerji depola-

nır (Dheep ve Sreekumar, 2015). FDM’lerin; bina enerji verimliliği, gıda ürünle-

rinin soğutulması, paketleme ve taşıma, uzay aracı ısıl sistemleri, güneş enerjisi 

santralleri, askeri tesislerin ısıl koruması, atık ısı geri kazanımı, vb. gibi birçok 

alanda uygulamaları bulunmaktadır (Kośny, 2015). Bina kabuğuna yapılmış uy-

gulamalarında, düşük sıcaklık farklılıklarında bile ısı depolama yetenekleri saye-

sinde yüksek miktarda enerji depolayarak bina ısıl kütlesinde önemli bir artış sağ-

lamaktadırlar (Cabeza vd. 2011; Evola vd., 2013; Khudhair ve Farid, 2004; Farid 

ve Sherrif, 2010).  

Erime sıcaklığı ve gizli ısı depolama kapasitesi açısından farklılaşan FDM’ler; 

organik, inorganik ve ötektik olmak üzere başlıca üç grupta incelenmektedir 

(Raud vd., 2017). Şekil 1’de Sharma ve arkadaşlarının 2009 yılında gizli ısı de-

polama malzemeleri olarak faz değiştiren malzemeler için yaptıkları sınıflan-

dırma görülmektedir. Şekilde kesikli çizgi ile ifade edilen biyo-esaslı faz 

değiştiren malzemeler 2015 yılında Kośny tarafından önerilmiştir (Kośny, 2015; 

Sharma vd., 2009).  
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Şekil 1 Gizli ısı depolama malzemeleri olarak FDM’lerin sınıflandırılması 

(Kośny, 2015; Sharma vd., 2009). 

 

Organik FDM’ler faz ayrımı olmaksızın tekrar tekrar eriyip donabilen, çok az 

veya hiç aşırı soğutma olmadan kristalleşen ve genellikle aşındırmayan malze-

melerdir (Rathod ve Banerjee, 2013). Bu malzemeler; parafin, parafin olmayan 

ve bio-esaslı malzemeler olarak üç gruba ayrılmaktadır. Parafinler, birçok olumlu 

yönüne rağmen düşük ısıl iletkenlik katsayıları ve yüksek yanıcılıkları nedeniyle 

büyük ölçüde kabul görmemektedir. Parafin olmayan malzemeler, oldukça çeşit-

lendirilmiş bir kimyasal bileşikler grubunu oluşturur. Bu malzemelerin her biri-

nin, benzer özelliklere sahip parafinlerin aksine kendi fiziksel özellikleri vardır 

(Kośny, 2015). Yağ asitleri ve esterleri, alkoller ve glikoller bu grupta yer alan 

malzemelerdir (Jelle ve Kalnæs, 2017). Yuan vd. (2014) binalarda FDM olarak 

yağ asitlerinin kullanımını inceledikleri çalışmada, en ilginç yağ asitlerinin laurik 

asit, miristic asit, palmitik asit ve stearik asit olduğunu belirtmişlerdir. Ancak pa-

rafinler gibi bu malzemeler de düşük ısıl iletkenliğe (0.15-0.17 W/mK) sahiptir-

ler. Abhat (1983) organik ve inorganik malzemelerin erime/donma davranışlarını 

araştırmış ve içlerinde en uygununun yağ asitleri olduğunu belirtmiştir. Dinçer ve 

Rosen (2011) benzer şekilde yağ asitlerinin oldukça iyi erime/donma 

özelliklerine sahip olduklarını ve maliyetleri düşürülebilirse iyi bir potansiyel 

olabileceklerini söylemişlerdir. Biyo-temelli malzeme kullanımının yangın gü-

venliği ve çevresel açılardan faydaları, parafinik hidrokarbonlarınkinden çok 

daha fazladır. Bu malzemeler; hayvansal yağ olarak sığır donyağı ve domuz ya-

ğından, bitkisel yağ olarak ise hurma, hindistan cevizi, soya fasulyesi gibi bitki-

lerden elde edilir. Toksik değildirler ve herhangi bir hasara uğramaksızın binlerce 
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kez döngüye girebilirler. Bu yüzden parafinli FDM'lere göre sürdürülebilir bir 

seçenek oluştururlar (Kośny, 2015). 

İnorganik FDM'lerin en önemlileri tuz hidratlarıdır. Tuz hidratlarının; yüksek 

gizli ısı kapasitesine sahip olmaları, faz geçişi sırasında düşük hacim değişimine 

uğramaları ve yanıcı olmamaları gibi olumlu yönleri vardır. İnorganik faz değişti-

ren malzemelerden metaller; düşük erime sıcaklığındaki metalleri ve metal ötek-

tikleri içerir. Ancak metaller ağırlıkları nedeniyle FDM teknolojisi için henüz 

kullanıma uygun hale getirilememiştir (Dheep ve Sreekumar, 2015).  

Ötektik FDM’ler organik ve inorganik bileşiklerin karıştırılması ile; organik-

organik, inorganik-inorganik ya da organik-inorganik karışımlar olarak yapılırlar. 

Bu malzemelerin faydası, belirli bir erime noktası ya da yüksek ısı depolama ka-

pasitesi gibi en çok aranan özelliklerin karışım sayesinde elde edilmesidir. En 

fazla araştırılmış olanları yağ asitleridir (Jelle ve Kalnæs, 2017). Karaipekli ve 

Sarı (2008) kaprik asit/miristik asit, Sarı vd. (2004) laurik asit/stearik asit, miri-

stik asit/palmitik asit ve palmitik asit/stearik asit, Shilei vd. (2006) kaprik asit/lau-

rik asit karışımlarını incelemişlerdir.  

Organik, inorganik ve ötektik malzemelerin olumlu ve olumsuz yönleri Tablo 

1’de görüldüğü gibi özetlenebilir (Rathod ve Banerjee, 2013; Koşan ve Aktaş, 

2018; Delgado vd., 2019; Khadiran vd., 2016; Sharma vd., 2016). Rathod ve Ba-

nerjee (2013) FDM’lerin uzun dönem performanslarının, çok sayıda tekrarlanan 

ısıl çevrimler sonrasında kimyasal ve ısıl kararlılıklarını koruyabilmelerine ve 

korozyona karşı dayanıklılıklarına bağlı olduğunu belirtmişlerdir. Çeşitli araş-

tırma sonuçlarına göre; organik ve inorganik FDM’lerin erime sıcaklıklarının 30-

60°C olduğunu, gizli ısılarının 150-250°C arasında değiştiğini; buna karşılık 

ötektik FDM’lerde bu değerlerin erime sıcaklıkları için 20-60°C, gizli ısılar için 

ise 125-200°C arasında olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca en çok araştırılan or-

ganik FDM’lerin parafin ve yağ asitleri (stearik, laurik, miristic, kaprik and pal-

mitik asit) olduğunu, inorganik FDM’lerin tuz hidratları olduğunu, organik ve 

inorganik ötektiklerin ise çoğunun yağ asitleri ve tuz hidratları ile oluşturuldu-

ğunu belirtmişlerdir. Zalba vd. (2003) çeşitli organik, inorganik ve ötektik mal-

zemeler için; erime sıcaklığı, gizli ısı, ısıl iletkenlik ve yoğunluk değerlerini der-

lemişlerdir. Bu çalışmaya göre; organik maddelere ilişkin erime sıcaklıkları 4,5-

145°C arasında değişirken, yağ asitlerine ilişkin erime sıcaklıkları ve 10-70°C 

arasında değişmektedir. Kaprilik, %45 kaprik-%55 laurik karışımı, kaprik, miris-

tik, palmitik ve stearik asitlere ilişkin erime sıcaklıkları sırasıyla 16, 21, 36, 49-

51, 64 ve 69°C’dir.  
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Tablo 1. FDM’lerin olumlu ve olumsuz özellikleri (Rathod ve Banerjee, 

2013; Koşan ve Aktaş, 2018; Delgado vd., 2019; Khadiran vd., 2016; Sharma 

vd., 2016). 

FDM Olumlu Özellikleri Olumsuz Özellikleri 

Organik 

FDM 

 Geniş sıcaklık aralığında 

kullanılabilirlik 

 Kimyasal olarak kararlılık 

 Geri dönüşebilirlik 

 Donma sırasında aşırı so-

ğuma olmaması 

 Yüksek erime ısısı 

 Düşük buhar basıncı 

 Özgün çekirdekleşme 

özelliği 

 Reaktif ve zehirli olmama 

 Uyumlu bir şekilde erime 

 Diğer yapı malzemeleri 

ile uyumlu olma 

 Düşük maliyet 

 Erime halinde sızma 

 Düşük ısıl iletkenlik 

(yaklaşık 0.2 W/mK) 

 Yanıcılık 

 Yüksek hacim değişik-

liği 

 Keskin erime noktasına 

sahip olmama 

İnorga-

nik FDM 

 Yüksek hacimli ısıl depo-

lama kapasitesi 

 Yanıcı olmama 

 Yüksek erime ısısı 

 Yüksek ısıl iletkenlik 

(yaklaşık 0.5 W/mK) 

 Düşük hacim değişikliği 

 Düşük maliyet 

 Keskin erime noktasına 

sahip olma 

 Aşırı soğuma 

 Faz sırasında ayrışma 

 Uyumlu bir şekilde eri-

meme 

 Metalle korozyona ne-

den olma 

Ötektik 

FDM 

 Keskin erime noktasına 

sahip olma 

 Yüksek hacimli ısıl depo-

lama kapasitesi 

 Yüksek maliyet 

 Isıl ve fiziksel özellikle-

rine ilişkin yeterli veri olmaması 

 

Sharma vd. (2009) FDM’lerin binalarda duvarlarda, döşeme altı ısıtma sis-

temlerinde, tavan panellerinde ve sıcak ya da soğuk depo birimlerinde ısıtma ve 

soğutma amaçlı olarak kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Bununla birlikte, 

FDM’lerin tümünün bina uygulamalarında kullanılmasının doğru olmadığı, mal-

zemelerin istenen ısıl, fiziksel, kinetik, kimyasal ve ekonomik özelliklerinin göz 
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önünde bulundurularak belirli değerlendirilmeler yapılması gerektiğini de vurgu-

lamışlardır. Bir ısıl depolama sistemi tasarımında kullanılacak FDM için istenen 

bu özellikler Tablo 2’de görüldüğü gibi gruplanabilir.  

Tablo 2. FDM’ler için istenen özellikler ve sağlanan faydalar (Khadiran vd., 

2016; Sharma vd., 2016). 

ÖZELLİKLER SAĞLANAN FAYDALAR 

Isıl 

 

Uygun faz geçiş sıcaklığı 

Geçiş sırasında yüksek gizli ısı 

depolama 

İyi ısı transferi 

Özel bir uygulamada kullanılacak bir 

FDM seçiminde; ısıtma/soğutma sistemi-

nin çalışma sıcaklığı FDM’nin geçiş sı-

caklığı ile uyumlu olmalıdır. Ortaya çıkan 

gizli ısı ne kadar yüksek olursa depolama 

için gereksinim duyulan fiziksel hacim o 

kadar azalır. Yüksek ısıl iletkenlik enerji 

deposunun doldurulmasını ve boşaltılma-

sını kolaylaştırır. 

Fizik-

sel 

 

Uygun faz dengesi 

Yüksek yoğunluk 

Küçük hacim değişikliği 

Düşük buhar basıncı 

Erime/donma sırasındaki faz kararlılığı 

ısının depolanmasını kolaylaştırır ve yük-

sek yoğunluk daha küçük bir depolama 

alanı gerektirir. Faz değişimleri sırasında 

küçük hacim değişiklikleri beklenmesi ve 

çalışma sıcaklıklarında düşük buhar ba-

sıncı istenmesi, ısının içeride tutulma 

problemini azaltmak içindir.  

Kinetik 

 

Aşırı soğumamak  

Yeterli kristalleşme oranı 

Aşırı soğuma ısının depolandığı alandan 

çıkartılmasını zorlaştıracaktır (bu özel-

likle tuz hidratları için önemlidir). 5-

10°C’lik bir soğuma bu problemi önleye-

cektir. 

Kimya-

sal 

 

Uzun süreli kimyasal kararlılık 

Bina malzemeleri ile uyumlu-

luk 

Zehirli olmamak 

Yangına dayanıklı olmak 

Malzemenin uzun ömürlü, sürdürülebilir, 

sağlıklı ve çevre dostu olmasını sağlaya-

caktır.  

 

Ekono-

mik 

Bol miktarda bulunmak 

Maliyet etkin/düşük maliyetli 

olmak 

Malzemenin uzun ömürlü, sürdürülebilir 

ve düşük maliyetli olmasını sağlayacak-

tır.  
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Organik, inorganik ve ötektik malzemeler ve bunlarla oluşturulan kompozit-

lerin performans özelliklerinin deneysel, sayısal ve bilgisayarla benzetim yoluyla 

araştırıldığı çok sayıda çalışma vardır. Bunlarla karşılaştırıldığında, biyo-esaslı 

FDM ile yapılmış çalışmaların sayısının çok fazla olmamakla birlikte, son yıl-

larda giderek arttığı gözlenmiştir. Diğerlerine oranla literatürde daha az ele alın-

mış olmaları nedeniyle, bu bölümde kısaca biyo-esaslı FDM’ler ile ilgili çalışma-

lara değinilmiştir. Yu vd. (2014) 28,13°C erime sıcaklığına ve 149,2 J/g gizli ısı 

kapasitesine sahip biyo-esaslı FDM içerisine karbon nano malzemeler (grafit ve 

karbon nano tüpler) ilave ederek hazırladıkları kompozit malzemenin ısıl özellik-

lerini incelemişlerdir. Sıvı FDM içerisine kattıkları nano malzeme oranı, sırasıyla 

karışımın toplam ağırlığının %1, 3 ve 5’i kadardır. Katkısız biyo malzeme, %5 

grafit katkılı ve %5 nano tüp katkılı malzemeler için sırasıyla 0,154; 0,670 ve 

0,536 W/mK ısıl iletkenlik ve 133,1; 124,3 ve 121 J/g gizli ısı değerleri ölçmüş-

lerdir. Jeong vd. (2014) biyo-esaslı FDM’lerin gizli ısıları, düşük buhar basınç-

ları, iyi kimyasal kararlılıkları, düşük maliyetli oluşları nedeniyle ideal malzeme-

ler olduklarını, ancak düşük ısıl iletkenlikleri ve sızıntı problemleri nedeniyle kul-

lanımlarının belli bir ölçüye kadar mümkün olduğunu belirtmişlerdir. Bu iki 

probleme çözüm olarak boron nitrit gibi yüksek ısıl iletkenliğe sahip gözenekli 

malzemelerle karıştırılmalarını önermişlerdir. Vakumla emdirme yoluyla hazır-

ladıkları numunelerde; boron nitrit mikro parçacıkların biyo-esaslı FDM içeri-

sinde homojen bir şekilde dağıldıklarını, FDM’nin kapiler hareket ve yüzey geri-

limi kuvvetleri yardımı ile boron nitritin gözenekli yapısı içerisinde saklanabildi-

ğini ve böylelikle kompozit malzemeden sızıntısının önlenebildiğini bulmuşlar-

dır. Ayrıca biyo-esaslı kompozit FDM’nin faz değişiminin ısınma ve donma sı-

rasında sırasıyla 29,98 ve 19,39°C’de oluştuğunu ve gizli ısı kapasitesinin katkı-

sız biyo-esaslı FDM’nin %80’i olduğunu ölçmüşlerdir. Çalışmanın bir diğer bul-

gusu; biyo-esaslı FDM’nin 0,153 W/mK, biyo-esaslı kompozit FDM’nin ise 

0,729 W/mK ısıl iletkenlik değerlerine sahip olmalarıdır. Kang vd. (2015) biyo-

esaslı FDM, silis dumanı ve karbon nano tüplerin karışımından oluşan kompozit 

malzemenin ısıl iletkenliğini iyileştirmek ve şeklini stabil hale getirmek için va-

kumla emdirme yöntemini uygulamışlardır. Çalışmada kullanılan biyo-FDM 

malzeme 29,24°C erime sıcaklığına ve 147,2 J/g gizli ısı kapasitesine sahiptir. 

Biyo-esaslı malzeme ve silis dumanı ile oluşturulan kompozit malzemenin 

erime/donma sıcaklıkları ile gizli ısıları Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (Dif-

ferential Scanning Calorimeter-DSC) ile ölçülmüş ve Biyo-esaslı malzemenin ve 

kompozitin erime-donma sıcaklıkları sırasıyla 29,24-16,43°C ile 30,87-14,3°C 

olarak belirlenmiştir. Karışıma nano tüp ilave edilmesi sonucunda, bu değerler 

29,87 ve 18,10°C olarak ölçülmüştür. Ayrıca biyo-esaslı malzemenin silis kumu 

ile oluşturduğu kompozitin gizli ısısı 100,2 J/g’dır. Kompozite nano tüp ilavesi 
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gizli ısıyı 109,9 J/g değerine getirmiştir. Liang vd. (2018) ahşap tozu ile yağ asit-

lerini (laurik asit, miristik asit, hekzadekanoik asit, stearik asit) karıştırarak stabil 

yapıda bir FDM hazırlamışlardır. Asidin doğrudan ahşap tozuna emdirilmesi yo-

luyla ürettikleri numunelerin; kimyasal kompozisyonlarını, kristalleşme özellik-

lerini, faz değiştirme özelliklerini, ısıl enerji depolama mekanizmalarını ve ısıl 

dayanıklıklarını araştırmışlardır. İçeriği lignin, hemi-selüloz, selüloz ve çok sa-

yıda hidroksil grubundan oluşan ahşap tozu; düşük yoğunluğu, yüksek porozitesi, 

yüksek emme kapasitesi, ucuz oluşu gibi nedenlerle bina uygulamalarında des-

tekleyici olarak kullanılabilecek potansiyel bir malzeme olduğu için seçilmiştir. 

Malzeme organik FDM’lerle birleştirildiğinde; faz değişimi sırasında oluşabile-

cek sızıntılar hidrojen bağ etkileşimi, kapiler güç ve yüzey gerilimi kuvveti ile 

önlenmektedir. Ahşap tozu ve yağ asidinden oluşan kompozit malzemenin kütle 

oranları, yağ asidi sızıntısı olmaksızın maksimum emme oranı sağlamak üzere 

4:6, 5:5 ve 6:4 olarak seçilmiştir. Karışım deneyleri sonucunda 5:5 oranında yağ 

asidi, malzeme tarafından önemli ölçüde emildiği ve malzeme hala toz halinde 

olduğu için uygun oran olarak belirlenmiştir. 20 dakika süreyle numunelerin sı-

caklığının 30°Cden 90°C’ye çıkartılması yoluyla yapılan sızıntı testi sonucunda, 

kompozit FDM’de hiçbir sızıntı gözlenmemiştir. Boussaba vd. (2018) bina kabu-

ğunun ısıl performansının iyileştirilmesi amacıyla çevre dostu, düşük maliyetli 

bileşenler kullanarak yeni bir kompozit FDM malzeme geliştirmişlerdir. Isıl 

enerji depolama yeteneği yüksek olan hindistan cevizi yağı, kil, selüloz lifleri ve 

grafitten oluşan karışımının ısıl özelliklerinin araştırıldığı çalışma sonuçları; mal-

zemenin bina kabuğunun ısıl performansını sağlayabilecek potansiyele sahip ol-

duğunu göstermiştir. Karışım ağırlığının %56’sının hindistan cevizi yağı ile oluş-

turulduğu biyo-esaslı karışımın ısıl iletkenlik değeri 1,06 W/mK olarak ölçülmüş-

tür. Ayrıca karışım, 1mm kalınlığındaki iki paslanmaz çelik plaka arasında bir 

sandviç panel oluşturacak şekilde şekillendirilerek, bina dış duvarlarında pasif bir 

ısı depolama sistemi olarak kullanılmak üzere önerilmiştir. Boussaba vd. (2019) 

benzer bir çalışmayı besleme stoklarından geri kazanılmış Palm Kernel bitkisel 

yağını kullanarak gerçekleştirmişler ve bu yağın erime ve donma sıcaklığını DSC 

cihazı ile 26,53°C ve 23,30°C olarak ölçmüşlerdir. Isıl iletkenlik değeri ise 0,86 

W/mK olarak belirlenmiştir. Al-Jethelah vd. (2019) biyo-esaslı Hindistan cevizi 

yağı içinde dağılmış bakır oksit nano parçacıkları ile hazırladıkları nano-FDM 

malzemenin ve metal köpük ilaveli hindistan cevizi yağının erime sürecini ince-

lemek için deneysel bir araştırma yapmışlar ve nano parçacık ilavesinin erime 

sürecini %1,2 metal köpük ilavesinin ise %41,2 kadar arttırdığını bulmuşlardır.   

2.1. FDM’leri Bina Malzemeleri İçerisine Dahil Etme Yöntemleri  
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FDM’lerin bina malzemeleriyle birlikte kullanımına ilişkin yöntemlerin araş-

tırma ve geliştirme zaman çizelgesi Şekil 2’de gösterilmiştir (Lee, 2014). İlk ola-

rak daldırma ve doğrudan birleştirme yöntemleri uygulanırken, sonrasında kap-

sülleme ve şekil stabilleştirme yöntemi geliştirilmiştir. Son olarak önerilen ince 

tabaka şeklinde birleştirme yönteminin çalışmalarına ise devam edilmektedir.  

 

Şekil 2. FDM’lerin bina malzemelerine dahil edilmesi yöntemlerinin araş-

tırma-geliştirme çizelgesi (Lee, 2014). 

Suresh vd. (2022) bina kabuğunun ısı depolama kapasitesini arttırmak için 

bina malzemelerinin FDM’ler ile çeşitli yöntemlerle birleştirilebileceğini, ancak 

birleştirme tekniğinin FDM’nin erimesi sırasında herhangi bir sızıntıya neden ol-

maması gerektiğini vurgulamışlar ve binalarda kullanılan FDM’lerin doğrudan 

birleştirme, daldırma/emdirme, kapsülleme ve şekil stabilleştirme yoluyla üreti-

lebileceğini ifade etmişlerdir. Fleischer (2015)'e göre, bina uygulamalarında 

kullanılan FDM’ler için katıdan sıvı hale geçişte uygun erime sıcaklığı 20–30°C 

aralığındadır. Doğrudan birleştirme yönteminde; sıvı veya toz FDM, üretim sıra-

sında alçı, beton veya sıva gibi yapı malzemelerine doğrudan eklenmekte veya 

selüloz gibi yalıtım malzemeleri ile doğrudan karıştırılmaktadır (Lee, 2014). Dal-

dırma yönteminde, gözenekli bir yapı malzemesi erimiş FDM içerisine daldırıl-

maktadır (Cellat vd., 2017). Bu yöntemde en büyük sorun sızıntı oluşması ya da 

yapı malzemeleriyle uyumsuzluk yaşanmasıdır (Zhou vd., 2012). Kapsülleme 

yöntemi; katı, sıvı veya gaz damlacıklarının uyumlu bir şekilde ince bir çeper 

içine yerleştirilmesi işlemidir. Kapsüllerin içindeki malzemeye çekirdek, iç faz 

veya dolgu denir. İnce katman bazen bir kabuk, kaplama veya membran olabilir. 

Normal olarak, kapsülleme malzemeleri kapsül boyutu ve çapına bağlı olarak 

mikro ve makro-kapsül olarak oluşturulur (Al-Shannaq ve Farid, 2015). Mikro-

kapsülleme yönteminde; FDM mikroskopik bir polimer kapsül içerisine 

kapatılmaktadır. Bu kapsüllerin oluşturduğu bütün daha sonra yapı malzemesi 

içerisine katılır (Kuznik vd., 2015). Kapsüller birçok ısıl döngüden sonra bile 

FDM’yi içinde tutabilecek kadar dayanıklı olmalıdır (Kalaiselvam ve Para-

meshwaran, 2014). Bina uygulamalarında malzeme/eleman içerisine eklenen 

mikro-kapsüllenmiş FDM’ler ile ısıtma ve soğutma yükü azaltılarak enerji tasar-

rufu sağlanabilir (Konuklu, 2008). Makro-kapsülleme yönteminde ise, FDM 

kabuklar, tüpler, kanallar ve ince plakalar ile çevrelenerek dış etkilerden korunur 
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(Mili´an vd., 2017). FDM’nin ekleneceği malzemenin FDM ile uyumlu olması 

ve kapsülün seçilen malzemeye bağlı olarak gerekli difüzyon sıkılığını sağlamak 

için yeterli kalınlıkta olması gerekmektedir. Ayrıca kapsülleme, FDM'nin hacim 

değişimine neden olacağı için mekanik baskı ile başa çıkabilecek şekilde 

tasarlanmalıdır (Casini, 2016). Şekil-Stabilleştirme yönteminde; sıvı bir FDM 

karışımına destekleyici bir diğer malzeme ilave edilmekte ve daha sonra karışım 

katılaşana kadar soğutulmaktadır. Uygun bir destekleyici malzeme ile FDM’nin 

kütle içerisindeki oranı %80’e kadar çıkabilir. En yaygın destekleyici malzemeler 

yüksek yoğunluklu polieitilen ve stiren-bütadien-stiren’dir. Şekli stabilleştirilmiş 

faz değiştiren malzemelerin ısıl iletkenliği düşüktür. Yükseltmek amacıyla çeşitli 

maddeler ilave edilebilir (Kuznik vd., 2015). Zhang vd. (2006) karışıma %10 

civarında grafit eklemek yoluyla ısıl iletkenliği 0,150 W/mK’den 0,229 W/mK’e 

yükseltmişlerdir.  

 

2.2. Binalarda FDM Uygulamaları 

Binalarda gerçekleştirilen FDM uygulamaları;  

 Bina elemanı sistemlerinde 

 Isı depolama ve iklimlendirme ünitelerinde  

 Güneş enerjili su ısıtma sistemlerinde 

olmak üzere üç grupta toplanabilir (Taheri ve Sharma, 2015).  

Bu bölümde, bina elemanı sistemlerinde (bina duvarlarında, zemin kat 

döşemelerinde, çatılarında) gerçekleştirilen FDM uygulamalarının ele alındığı 

ulusal/uluslararası bilimsel çalışmalar üzerinde yoğunlaşılmıştır. Söz konusu 

uygulamalarda; bina dış kabuğunu oluşturan duvar, zemin döşemesi ve çatı gibi 

bina elemanı sistemlerinde kullanılan yalıtım malzemelerine farklı formlardaki 

FDM'lerin eklenmesi, etkin bir ısıl iyileştirme yöntemi olarak kabul edilmektedir. 

Bu amaçla, FDM’lerin sıva, yalıtım malzemeleri, yapısal levhalar ya da alçı lev-

halar, beton ya da kompozit bileşenlerle birlikte kullanımı söz konusudur. FDM 

ilavesi ısıtma gerektiği dönemde ısıtma enerjisinde azalma; soğutma gerektiği 

dönemde soğutma enerjisinde azalma sağlayarak bina kabuğunun toplam enerji 

yükü değerinin düşmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte, bina kabuğunun 

uzun bir hizmet ömrü olduğu düşünüldüğünde, FDM’nin konumlanacağı yerin, 

miktarının ve faz geçiş sıcaklığının dikkate alınması etkin kullanımı açısından 

önem taşımaktadır (Kośny, 2015). 
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İlk uygulamalarında FDM’ler duvar, tavan ve zeminin iç yüzeylerine yerleş-

tirilirken, daha sonraki çalışmalarda duvar boşluğu içerisine yerleştirilmiş ya da 

tavan yalıtım sisteminin bir parçası olarak monte edilmişlerdir. Bu konumlara 

yerleştirilmesi, yanıcılık problemini azaltmayı amaçlamaktadır (Kośny, 2015). 

Rodriguez-Ubinas vd. (2012) FDM’lerin bitirme ve yalıtım malzemelerinin bir 

parçası olarak ya da ek bir bileşen olarak duvar, tavan ve iç bölme sistemlerinde 

kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Bitirme malzemelerinin bir parçası 

olduklarında; emdirme/daldırma, mikro-kapsülleme ve şekil stabilleştirme 

yöntemleri ile, yalıtım malzemesinin bir parçası olduklarında mikro ve makro-

kapsülleme ile şekil stabilleştirme yöntemleri ile, ek bir bileşen olarak 

kullanımlarında ise bir levha/mat içerisinde ya da makro-kapsülleme yöntemi ile 

bina elemanı üretiminde yer almaktadırlar.  

Duvar sistemlerinde FDM kullanımı  

FDM’ler Şekil 3’te görüldüğü gibi genel olarak duvar iç yüzeyinde alçı panel-

lerle birlikte FDM bütünleşik duvar levhası ve FDM bütünleşik sıva; duvar kat-

manlaşması içerisinde ise FDM bileşen ve FDM bütünleşik yalıtım şeklinde uy-

gulanabilmektedir (Casini, 2016).  

 

Şekil 3. FDM’nin duvar sistemlerinde kullanımı (Casini, 2016). 

Mikro-kapsüllenmiş FDM kullanımı ile kolay uygulama ve uygun ısı transferi 

sağlanarak ısı depolamak mümkündür. 14cm kalınlığındaki bir beton duvar ve 

24cm kalınlığındaki bir tuğla duvar, 1,5cm. kalınlığındaki mikro-kapsüllenmiş 

FDM ile eşdeğer ısıl kapasiteye sahiplerdir. Alçı panellere dahil edilebilecek 

mikro-kapsüllenmiş FDM’lerin uygun çalışma sıcaklıkları 21, 23 ve 26°C olup, 

panellerdeki maksimum ağırlık oranı %30’dur (Casini, 2016). FDM’lerin alçı pa-

neller ile bütünleşik olarak kullanılması durumunda panellerin performansı; eri-

menin meydana geldiği sıcaklık, panelin birim alanına denk gelen gizli ısı depo-

lama kapasitesi, FDM’lerin alçı panele nasıl dahil edildiği, duvarın yönü ve iklim 

koşulları gibi faktörlere bağlıdır (Baetens vd., 2010).  
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FDM’lerin duvar sistemlerinde kullanımının araştırıldığı bilimsel çalışmalar 

incelendiğinde; daha çok farklı üretim yöntemleri ile geliştirilmiş panellerin per-

formansının, söz konusu paneller içerisindeki FDM yoğunluğunun, sıcaklığının 

ya da konumunun, panellerin kullanıldığı iklim koşullarının ya da panellerin iç 

mekân konforuna etkilerinin ele alındığı görülmüştür. 2004 yılında, ABD’deki 

Oak Ridge National Laboratory (ORNL) ve Advanced Fibre Technologies (AFT) 

araştırma ekibi, ürettikleri %25 mikro-kapsüllenmiş FDM ile güçlendirilmiş se-

lüloz yalıtımının duvar tarafından üretilen tepe soğutma yüklerini yaklaşık %40 

oranında azalttığını ortaya koymuşlardır (Kośny vd., 2007). Konuklu ve Paksoy 

(2009)’un FDM’lerin yalıtım malzemeleriyle birlikte dış duvarda kullanımının 

ısıtma ve soğutma yüküne etkisini araştırdıkları çalışma sonucuna göre; farklı ka-

lınlıklarda ve farklı erime noktalarına sahip FDM’ler binadaki sıcaklığı kontrol 

ederek enerji ihtiyacını azaltabilmiştir. Ayrıca FDM’lerin bir yalıtım malzeme-

siyle birlikte kullanımı ısıtma yükü açısından daha faydalı olmuştur. Evers vd. 

(2010) iskeletli duvar sistemlerinde kullanılan selüloz yalıtıma yapılan FDM ila-

vesi ile geliştirilmiş selüloz yalıtımın günlük ortalama ısı akışını ne ölçüde etki-

lediğini araştırmışlardır. Parafin esaslı ve tuz hidratı esaslı iki farklı tipte 

FDM’nin kullanıldığı çalışmada; parafin esaslı FDM ile geliştirilmiş yalıtımın 

ortalama tepe ısı akışını %9,2’ye, ortalama toplam günlük ısı akışını ise %1,2’ye 

kadar düşürdüğü görülmüştür. Ancak tuz hidratı esaslı FDM ile geliştirilmiş ya-

lıtım malzemesi, hidroskopik davranışı sebebiyle herhangi bir şekilde ısıl depo-

lamaya fayda sağlamamıştır. Jaworski ve Abeid (2011) alçı paneller içerisine 

ilave edilen mikro-kapsüllenmiş FDM’nin yoğunluk ve sıcaklığının ısıl iletkenlik 

üzerindeki etkisini inceledikleri çalışma sonucunda; FDM ilavesinin ısı birik-

tirme kapasitesini önemli ölçüde arttırdığı ve faz değişimi sırasındaki erimenin 

ısıl iletkenlik üzerinde önemli bir etkisi olmadığı sonucuna varmışlardır. Shrestha 

vd. (2011) FDM ile geliştirilmiş dinamik bir yalıtım sistemini EnergyPlus benze-

tim programı ile modellemiş ve sonuçları 250’den fazla sensörle donatılmış bir 

binada ölçülmüş veriler ile karşılaştırmışlardır. Çalışma sonuçlarına göre; benze-

tim sonucu elde edilen tahmini değerler, alan verilerinin %9’u içinde kalmıştır. 

Izquierdo-Barrientos vd. (2012) Madrid için FDM’nin dış duvarda üç farklı ko-

numda kullanımını incelemişlerdir. Çalışma sonucunda FDM’nin ısıl depolamayı 

arttırdığı görülmüş, ancak optimum bir konum belirlenememiştir. Kong vd. 

(2013) geliştirdikleri yeni türde bir makro-kapsülleme yöntemi ile oluşturdukları 

FDM panel ile FDM kullanılmayan bir paneli aynı büyüklükteki iki oda duva-

rında kullanarak, yazın farklı havalandırma koşullarında (serbest soğutma, gece 

havalandırması ve mekanik havalandırma) gösterdikleri performansı deneysel 

olarak test etmişlerdir. Sonuç olarak FDM panel uygulamasının tepe sıcaklıkla-

rını düşürmesi, sıcaklık dalgalanmalarını azaltması ve ısıl ataleti arttırması 
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olumlu görülmüştür. Mandilaras vd. (2013) Yunanistan’daki iki katlı tipik bir ko-

nut binası duvarlarında iç kaplama malzemesi olarak kullanılan FDM içerikli alçı 

panellerin ısıl davranışını incelemişlerdir. Konut içerisinde yaşanmadığı ve her-

hangi bir enerji kaynağı kullanılmadığı zamanlarda (ilkbahar sonu, yaz başı ve 

sonbaharda); FDM uygulaması azalma faktöründe %30-40 kadar bir düşüşe, ge-

cikme süresinde ise yaklaşık 100 dakikalık bir artışa neden olmakta ve sonuç ola-

rak duvarın ısıl kütlesi artmaktadır. Konuklu vd. (2014) duvar malzemesi olarak 

kullanılabilecek farklı mikro-kapsüller hazırlayarak bu malzemelerin ısıl enerji 

depolamaya etkilerini incelemişlerdir. Yapılan çalışma sonuçlarına göre sentez-

lenen mikro-kapsüllerin erime ve donma entalpileri sırasıyla 93,9 J/g and 106,1 

J/g olarak belirlenmiştir. Vicente ve Silva (2014) makro-kapsüllenmiş FDM’nin 

tuğla duvar içine dahil edilmesinin, duvarın ısıl davranışı ve faz değişim sürecin-

deki sıcaklık dalgalanmaları üzerindeki etkisini incelemişlerdir. FDM’siz, 

FDM’li ve FDM ile yalıtım malzemesinin birlikte kullanıldığı üç duvar numunesi 

üzerinde yapılan deneysel çalışma sonuçlarına göre; FDM’li ve FDM ile yalıtım 

malzemesinin birlikte kullanıldığı numunelerde, FDM’siz numuneye nazaran ısıl 

genliğin sırasıyla %50 ve %80 oranlarında azaldığı görülmüştür. Ayrıca en yük-

sek ve en düşük tepe sıcaklıkları karşılaştırıldığında; FDM’siz numune ile içinde 

bulunduğu dış koşulların uygulandığı iklim odasının sıcaklığı arasındaki zaman 

gecikmesinin yaklaşık bir saat olduğu, FDM’li numunelerde ise bu değerin yak-

laşık üç saate yükseldiği belirlenmiştir. Shi vd. (2014)  gerçek şartlar altında oluş-

turdukları oda modellerinin beton duvarlarına dahil edilen makro-kapsüllenmiş 

FDM’nin farklı konumlarda kullanımının (dıştan yapıştırılmış, kesit içerisinde ve 

içten yapıştırılmış), oda modüllerinin iç sıcaklık ve nem seviyeleri üzerine etki-

sini deneysel olarak araştırmışlardır. Çalışma sonucunda FDM’nin duvar kesiti 

içerisine yerleştirilmiş konumda kullanımının en iyi sıcaklık kontrolünü sağladığı 

ve maksimum sıcaklığı 4°C azalttığı görülmüştür. FDM’nin beton duvarın iç yü-

zeyine yerleştirilmesi durumunda ise en iyi nem kontrolünün sağlandığı ve bağıl 

nemliliğin kontrol modelinden %16 daha fazla azaldığı görülmüştür. Lai ve Ho-

koi (2014) ısı transfer özelliklerini ve ısıl depolama davranışlarını deneysel yön-

tem ile incelemek üzere farklı duvar modülleri oluşturmuşlardır. Bunlardan birisi 

mikro-kapsüllenmiş FDM ile petek formundaki alüminyum panelin birleştiril-

mesi ile oluşan modüldür. Alüminyum panel yapısal destek sağlama ve ısıl ilet-

kenliği arttırma görevini üstlenmiştir. Çalışmada bu modüle ilave olarak, sadece 

mikro-kapsüllenmiş FDM panel, EG ile birleştirilmiş FDM panel ve demir tel ile 

birleştirilmiş FDM paneller test edilmektedir. Sonuçlar, alüminyum panelin ısı 

akışını FDM’ye hızla aktardığını göstermiştir. Böylelikle elde edilen gizli ısıdan, 

yazın elektrik kullanımının tepe saatlerini etkin bir şekilde değiştirmek ve diğer 

modüllerden daha düşük bir modül yüzey sıcaklığı elde etmek üzere tepe yükün 
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zaman geciktirmesini artırmak amacıyla faydalanılabilir. Alüminyum panelin 

modülün yüzey sıcaklığı üzerinde kontrol sağlaması, dış yüzey sıcaklığının kont-

rol edilmesi gereken yerlerde kullanımına imkân tanımıştır. Jin vd. (2014) bina 

duvarlarının ısıl performansı üzerinde FDM konumunun etkisini incelemek üzere 

deneysel bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Erimemiş, kısmen erimiş ve tamamen 

erimiş durumları incelenen FDM’lerin bu üç farklı durum değişimleri, gizli ısıyı 

bırakabilme hızlarında ve aşırı soğuma derecesine sahip olmalarında etkili olmuş-

tur. Bu durumda, FDM’nin farklı konumlarda yer alması malzemenin durumunda 

değişikliğe neden olacağı için, FDM’nin faz değişim performansı ya da bina du-

varlarının ısıl performansı değişmektedir. Soares vd. (2014) farklı iklim bölgeleri 

(Sevilla, Coimbra, Milano, Paris, Bükreş, Varşova, Kiruna) ve farklı erime sıcak-

lıklarına göre dış duvarda FDM kullanımının ısıtma ve soğutma enerjisine olan 

etkisini değerlendirmişlerdir. Genel olarak sıcak iklim bölgeleri için erime sıcak-

lığı 22-26°C, soğuk iklim bölgeleri için ise erime sıcaklığı 18-24°C aralığında 

olan FDM kullanımının konfor şartlarını sağladığı belirtilmiştir. Toplam depola-

nan enerjinin Sevilla ve Coimbra şehirleri için kış aylarında, Milano ve Bükreş 

için bahar aylarında, Paris, Varşova ve Kiruna için ise yaz aylarında daha fazla 

olduğu sonucuna varılmıştır. Fiorito (2014) FDM’nin yalıtımla birlikte kullanım 

durumunu incelemiştir. FDM’nin iç ya da dış katmanda yalıtım malzemesiyle 

birlikte kullanımının kış ve yaz dönemlerinde yüzey sıcaklıklarını önemli oranda 

etkilemediği; dış katmanda yalıtım ve iç katmanda FDM kullanımının ise yüzey 

sıcaklıklarının dengelenmesine yardımcı olarak iç mekân sıcaklığının korunma-

sında etkili olduğu sonucuna varmıştır. Sajjadian vd. (2015)’nin İngiltere iklimi 

için yaz aylarında FDM’lerin dış duvarda kullanımının ısıl konfor ve enerji tüke-

timi üzerindeki etkisini inceledikleri çalışma sonucunda, farklı erime sıcaklıkla-

rına sahip FDM’lerden 25°C erime sıcaklığına sahip olanın kullanım için en uy-

gun olduğu ifade edilmiştir. Sajadi ve Baniassadi (2015) İran’ın tüm iklim bölge-

lerini değerlendirmek için seçilen dört temsili şehir için (Bender Abbas, Yezd, 

Tahran, Tebriz) 29°C erime sıcaklığına sahip FDM’nin binanın yıllık enerji tü-

ketimini azaltma potansiyeli üzerindeki etkisini değerlendirmişlerdir. Elde edilen 

sonuçlara göre; en yüksek enerji depolama sıcak ve nemli bir iklime sahip Bender 

Abbas’ta sağlanmaktadır. Bunun nedeni, sıcak aylarda FDM katmanının yüksek 

güneş ışınını emerek tamamen sıvı faza dönüşmesi ile binanın enerji tüketiminin 

azalmasıdır. Soğuk iklim bölgesinde olan Tebriz’de ise, faz değişimi sırasında 

yeterli erime durumu sağlanamadığı için binanın enerji tüketiminde diğer şehir-

lere göre daha düşük performans elde edilmektedir. Kara (2016) FDM içeren du-

varların ısıl performansını araştırdığı deneysel çalışma için, güneye yönlenmiş 

bir test odasının tuğladan yapılmış duvarının dış yüzeyine FDM içeren bir alçı 
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levha ve üçlü cam sistemi yerleştirmiştir. Duvarın ısıl performansının günlük ola-

rak ölçüldüğü deney sonucunda, test odasının günlük ısı yüküne FDM içeren alçı 

levha ile sağlanan güneş enerjisi kazancının %12-25, FDM ve üçlü cam sistemi 

toplamı ile sağlanan kazancın ise %17-20 arasında değiştiği belirlenmiştir. Pana-

yiotou vd. (2016) Kıbrıs’taki tipik bir konut yerleşiminin tuğla duvarlı dış kabu-

ğuna makro-kapsüllenmiş FDM uygulanması durumunda enerji miktarındaki de-

ğişimi Geçici Sistem Benzetimi (Transient Systems Simulation -TRNSYS) yazı-

lımı ile test etmişler ve FDM ilavesi ile %21,7-28,6 arasında bir enerji tasarrufu 

sağlandığını belirtmişlerdir. Ascione vd. (2016) Akdeniz iklim  tipi için; farklı 

erime sıcaklıklarına (25°C, 27°C, 29°C) sahip FDM’lerin duvar katmanlaşma-

sında sıva olarak kullanımının soğutma enerjisi üzerindeki etkilerini incelemiş-

lerdir. 25°C erime sıcaklığına sahip FDM’nin en verimli sonucu verdiği tespit 

edilmiştir. Lei vd. (2016) iç ve dış yüzeye yerleştirilen FDM performanslarını 

incelediklerinde; dış yüzeye yerleştirilen FDM’lerin daha düşük ısı kazancı sağ-

ladığını, içe yerleştirildiği durumlarda ise katılaşma sırasında verilen ısının iç 

mekân ısıl konforuna katkı sağladığı gözlemlenmiştir. Mi vd. (2016) Çin’in farklı 

iklim bölgelerini temsil eden beş farklı şehrinde (Shenyang, Zhengzhou, 

Changsha, Kunming and Hong Kong) konumlandığı varsayılan çok katlı tipik bir 

ofis yapısının yıllık enerji tüketimi üzerinde FDM kullanımının etkisini EnergyP-

lus benzetim aracını kullanarak incelemişlerdir. Benzetim sonuçlarına göre; FDM 

uygulamasından kaynaklanan enerji birikimleri, sıcak yaz ve soğuk kış bölgele-

rinde (Changsha) olduğu kadar soğuk bölgelerde de (Shenyang ve Zhengzhou) 

belirgindir. Ayrıca, farklı iç mekân konfor sıcaklıklarının bir binanın enerji tüke-

timini etkilemesi nedeniyle, farklı faz değişim sıcaklıklarının binanın enerji biri-

kimi üzerindeki etkisinin dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır. Chang vd. 

(2017) şekli stabilleştirilmiş bir malzeme oluşturmak üzere makro-kapsülleme 

yöntemini kullandıkları çalışmalarında, bina elemanlarının ısıl performansını ölç-

mek için DSC cihazından ve nemsel (higrotermal) performansını incelemek için 

WUFI benzetim programından faydalanmışlardır. Makro-kapsüllenmiş FDM ısıl 

iletkenliğinin saf FDM’ye göre yaklaşık üç kat fazla olduğu ve 256,5 J/gr’lık bir 

gizli ısı elde edildiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca nem sorunundan kaynaklı küf-

lenmeye karşı makro-kapsülleme yönteminin çözüm olabileceği çıkarımı yapıl-

mıştır. Kong vd. (2017) genişletilmiş perlit ve sıvı parafin karışımı ile oluştur-

dukları FDM modülü, plaka şeklinde bir kalıp içerisine sitren akrilik emülsiyonu 

ve cam elyafıyla birlikte yerleştirerek bir kompozit duvar paneli üretmişlerdir. 

Aynı büyüklükteki iki ayrı odada yaz şartlarında gerçekleştirilen deneysel çalış-

mada, duvarın ve tavanın iç yüzeylerine kompozit FDM uygulaması yapılan oda 

ile FDM uygulaması yapılmayan diğer odanın ısıl performansları karşılaştırılmış-
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tır. FDM’li kompozit panel uygulamasının ısıl performansı önemli miktarda art-

tırdığı görülmüştür. Derradji vd. (2017) TRNSYS 17 benzetim aracı ile Ceza-

yir’deki bir ofis binasının geleneksel dış duvarı ve tavanının FDM ilave edilmiş 

halinin ısıl performanslarını karşılaştırmışlardır. Beton tavan ve içi boş tuğla du-

varlarda FDM kullanımı kış döneminde ofis sıcaklığını 3-4°C arttırmakta, yaz 

döneminde ise aşırı ısınmayı azaltmakta ve iç hava sıcaklığını 7°C kadar düşür-

mektedir. Biplap ve Rakshit (2017) Hindistan’daki konut binalarında üç farklı 

şehir için (Bhubaneshwar, Jodhpur ve New Delhi) Mart ve Ekim ayları arasında 

FDM kullanımının ısıl konfor üzerindeki etkisini analiz etmişlerdir. Bu amaçla; 

tuğla duvar ve beton çatı elemanlarının yalıtımsız, yalıtımlı ve mikro-kapsüllen-

miş FDM ilave edilmiş alçıpan levhalarla birlikte kullanılma durumları değerlen-

dirilmiştir. EnergyPlus benzetim programının kullanıldığı çalışmada; FDM’nin 

iç mekân koşullarını iyileştirmede yalıtım malzemelerine göre daha iyi perfor-

mans sergilediği, operatif sıcaklığı yaklaşık 2-3°C arttırdığı gözlenmiştir. Lee vd. 

(2018) FDM’li ve FDM’siz konut duvarlarının ısıl performansını incelemek için 

gerçek hava koşulları altında özdeş iki test evini kullanmışlardır. Parafin esaslı 

FDM, selüloz yalıtımı ile karıştırılmadan önce eritilmiştir. Elde edilen ölçüm so-

nuçlarına göre selüloz yalıtım malzemesinin FDM ile karışımı gizli ısı kapasite-

sini olumlu yönde etkilemektedir. Günlük ortalama en yüksek ısı akış azalması 

tüm yönlere bakan dört duvar toplamı için %20,1 iken, duvarların her biri için 

günlük ortalama en yüksek ısı akış azalması %25,4’tür. Yao vd. (2018) FDM 

olarak parafin ve destek malzemesi olarak genişletilmiş perlit kullanarak şekil 

stabilleştirme yöntemi ile bir duvar panosu üretmişler ve bu panonun performan-

sını hem deneysel hem de benzetim yoluyla araştırmışlardır. Kuzey Çin için tipik 

iklim koşullarına maruz bir konteyner içerisinde gerçekleştirilen 5 günlük deney 

sonucunda, FDM’nin iç ortam sıcaklığını en fazla 2,53°K azaltabileceği görül-

müştür. Benzetim için, yaz aylarında iki ay boyunca belirli saatlerde kullanılan 

bir ofis binası modeli geliştirilmiş ve TRNSYS programı kullanılarak FDM panel 

kullanımının iç ortam sıcaklığını 9,22°K azaltabileceği sonucuna varılmıştır. Bu 

sonuç aynı zamanda araştırılan duvar panosunun Çin’in en soğuk bölgesi için en 

uygun FDM kompozisyonu olduğunu göstermiştir. Arıcı vd. (2019) gizli ısının 

duvarın ısıl performansına katkısını ortaya koymayı ve farklı iklim koşulları için 

gizli ısıdan en yüksek düzeyde yararlanmak için FDM'nin yerini, kalınlığını ve 

erime sıcaklığını belirlemeyi amaçladıkları çalışma sonucunda; aylık en uygun 

FDM erime sıcaklığı ve FDM tabaka kalınlığının iklim koşullarına bağlı olarak 

sırasıyla 6-34°C ve 1-20mm arasında değiştiğini ifade etmişlerdir. Cabeza vd. 

(2020) içerisinde ağırlıkça %5 mikro-kapsüllenmiş FDM içeren bir beton duvarın 

inşasından 10 yıl sonraki davranışını test ettikleri çalışmada; duvarın ısıl ve me-
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kanik performansında FDM etkisi ile herhangi bir bozulma görülmediği sonu-

cuna varmışlardır. Elmarghany vd. (2022)’nin yapı tuğlasına FDM ilavesinin 

enerji tasarrufuna etkisini bir yıl için analiz ettikleri çalışma, FDM’nin tuğlanın 

ısıl özelliklerini geliştirdiğini göstermiştir. Bir yıllık sonuçlar, FDM kullanımı ile 

iç mekân yüzey sıcaklığının %1,5 oranında düştüğünü ve toplam enerji transfe-

rinde %8'lik bir azalma meydana geldiğini ortaya koymuştur. Li vd. (2022) 

Çin’de hafif iskelet bir duvar sistemini esas alarak, erime noktaları 18-28°C ara-

sında değişen FDM’ler ile bütünleştirilmiş 10 adet tromp duvar sisteminin ısıl 

konforunu analiz ettiler. Sonuçlar tromp duvarın FDM’nin faz değişim sürecini 

etkin bir şekilde tamamlamasına yardımcı olduğunu göstermiştir. Ayrıca duvar iç 

yüzeyine bitişik konumda kullanılan FDM’li tromp duvarın yıllık en düşük iç 

mekân konforsuzluk süresine sahip olduğu görülmüştür. Geleneksel binalarla 

karşılaştırıldığında söz konusu süre %7,01 kadar azalmıştır. Saeed (2022)  Me-

dine’de iki farklı FDM ile doldurulmuş delikli tuğlalar içerisindeki ısı akışını yaz 

iklimi için sayısal olarak incelemiş ve FDM’siz durumla karşılaştırmıştır. Sonuç-

lar duvardan geçen en yüksek ısı akış miktarının öğleden sonra gerçekleştiğini ve 

genel olarak FDM kullanımının ısı akışını azalttığını göstermiştir. Ayrıca, 

FDM’lerdeki erimenin sıcak taraftan soğuk tarafa doğru olduğu ve FDM tipinin 

erimenin tamamlanması sürecinde etkili olduğu görülmüştür. Imafidon ve Ting 

(2022) Kanada’da, Ottawa’da yenilenmiş bir binanın duvarlarına petek yapılı bir 

FDM yerleştirilmesinin duvardaki ısı akışının azaltılması açısından etkisini araş-

tırmışlardır. Çalışmada FDM’nin erime sıcaklığı, en yüksek ısı kapasitesi ve ka-

lınlığı duvardaki etkinliğini incelemek üzere değiştirilmiştir. En yüksek erime sı-

caklığı 20°C olan ve 1 cm kalınlığındaki FDM'nin yerleştirilmesi, 15-26,5°C ara-

sında değişen dış ortam sıcaklığında tipik bir yaz günü için en iyi performansı 

vermiştir. İncelenen bina duvarlarından ısı kazancı ve ısı kaybı sırasıyla %41 ve 

%96 oranında azaltılmıştır. Al-Absi vd. (2022) bina duvarlarının dış kaplamaları 

için FDM esaslı kompozitler geliştirmeyi amaçladıkları çalışmalarında; çimento 

sıva ve köpük betona farklı oranlarda FDM ilavesinin etkisini, FDM’siz kompo-

zitlerle karşılaştırmışlardır.  Sonuçlar, köpük betona FDM ilavesinin yoğunluğu 

ve ısıl iletkenliği sırasıyla 896 kg/m3 ve 0,18 W/mK azalttığını göstermiştir. Bu 

oran FDM ilaveli geleneksel çimento sıvaya göre %50 ve %86 oranında daha 

düşüktür. Ayrıca, çimento sıvaya FDM ilavesi ile basınç dayanımı %53 azalma-

sına rağmen, köpük betona yapılan FDM ilavesi ile FDM kapsüllerinin bazı hava 

boşluklarının yerini alması nedeniyle basınç dayanımı %28-49,7 oranında artmış-

tır.  

FDM’nin dış kabukta kullanımına ilişkin diğer uygulamalar, camlama sistemi 

ya da güneş kırıcılar üzerine yerleştirildiği uygulamalardır. Bu kullanımın amacı, 
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soğutma yüklerini azaltmak için güneş kaynaklı ısı dalgasını iç mekâna ulaşma-

dan önce emerek elde edilen yüksek gizli füzyon ısısından yararlanmaktır. Bu ısı 

FDM’ye enerjiyi depolayıp geri verme yeteneği sağlar (Kośny, 2015). Warema 

ve ZAE Bayern şirketleri tarafından geliştirilen bir model ile gerçek koşullar al-

tında bir test odasında yapılmış ölçüm sonuçlarına göre; FDM ilavesi ile güneş 

kırıcılar üzerindeki sıcaklık artışı 10°K azalmış ve yaklaşık 3 saat gecikmiştir 

(Mehling ve Cabeza, 2008). Goia vd. (2013) basit bir FDM camlama sistemi mo-

deli önererek, bu sistemin davranışını bir geleneksel çift camlama sistemi ile kar-

şılaştırmışlardır. Her iki sistemin yüzey sıcaklıkları ve ilettikleri ışınım miktarı, 

tipik bir ofis odasının iç ortam ısıl şartlarını sayısal olarak değerlendirmek ama-

cıyla 6 aylık bir dönem boyunca ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar, önerilen FDM 

camlama sisteminin iç ortam ısıl konforuna katkı sağlayacağını göstermiştir. 

GlassX şirketi tarafından geliştirilen FDM ilaveli üçlü cam sistemi ile, güneş ısı-

sının yüksek olduğu yaz aylarında ışınımın yansıtılması ve kış aylarında depolan-

ması sağlanmıştır. Böylece gelen güneş ısısını biriktirmek için uygun bir güneş 

duvarı olarak işlev görebilen ısıl olarak yalıtılmış bir yarı saydam duvar elde edil-

miştir (Casini, 2016). Zhang vd. (2021) Çin’in şiddetli soğuk iklimi için FDM ile 

doldurulmuş cam ünitelerinin ısıl performansını hava ile doldurulmuş geleneksel 

cam üniteleri ile karşılaştırmışlardır. Sonuçlar, FDM ilavesinin kışın pencerelerin 

ısıl performansının düşmesine neden olduğunu göstermiştir. Ancak üçlü cam üni-

tesine sahip pencerelerde; silika aerojel uygun erime sıcaklığına sahip bir FDM 

ile kullanıldığında enerji tasarrufu sağlanarak ısıl konforu arttırmaktadır. 

 

Döşeme sistemlerinde FDM kullanımı  

Yer karoları veya asma tavanlarda kullanılan FDM’ler ile pencerelerden giren 

güneş ışınlarından yararlanılarak depolama gerçekleşir. Yaz aylarında FDM’li 

zemin katmanlarının kullanılması, iç ısı yüklerinin artmasıyla zeminin aşırı ısın-

masına engel olmaktadır. FDM’ler içerisindeki fazla enerji depolanarak yüzey 

sıcaklığı kendi erime noktalarında sabitlenir ve daha sonra sıcaklık düştüğünde 

ısı serbest bırakılır. Geniş alanlarda uygulanacak FDM zemin panellerinin ko-

numlarının güneş ışığının geliş yönüne göre belirlenmesi önerilmektedir (Casini, 

2016). Asma tavan sistemlerinde genellikle soğutma amaçlı kullanılan panellerin 

etkinliğinin arttırılması için, çevreleyen malzemelerin ısıl iletkenliği sağlanmalı 

ve hava hareketinin ısı değişimini hızlandırmasına izin verilmelidir (Mehling ve 

Cabeza, 2008).   

FDM’lerin döşeme sistemlerinde kullanımının araştırıldığı bilimsel çalışmalar 

incelendiğinde; genel olarak farklı üretim yöntemleri ile geliştirilmiş panellerin 
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zeminde ya da tavandaki kullanım performanslarının incelendiği görülmüştür. 

Lin vd. (2005) şekli stabilleştirilmiş FDM plakaların yerden elektrikli ısıtma sis-

temlerinde kullanım performansını Pekin’de inşa ettikleri bir test odası için araş-

tırmışlardır. Sonuçlar, FDM plakaların üst yüzey sıcaklığının tüm gün boyunca 

faz geçiş sıcaklığına yakın tutulabileceğini ve böylelikle alan ısıtması için pik 

dönem elektriği kullanmak yerine çok fazla yoğun olmayan dönem elektriğinin 

kullanılabileceğini göstermiştir. Entrop vd. (2011) ılımlı iklimlerde beton döşe-

melerin mikro-kapsüllenmiş FDM’lerle birlikte ve FDM’siz zemine uygulanma-

sının iç ortam sıcaklıklarına etkisini araştırmışlardır. Çalışma sonuçlarına göre; 

beton döşemede FDM kullanımı ile, en yüksek zemin sıcaklıklarında %16 ± 2’ye 

kadar bir düşüş ve en düşük sıcaklıklarda %7 ± 3’e kadar artış sağlanmaktadır. 

Jeong vd. (2012) Kore’deki konut binalarının zemin kaplamalarında yaygın ola-

rak kullanılan ahşap esaslı döşemelerin ısıl verimliliğini arttırmak amacıyla, ah-

şabın yüzeye yapıştırılmasında kullanılan malzemenin mikro-kapsüllenmiş FDM 

ile birleştirilerek kullanımının etkisini incelemişlerdir. Sonuç olarak, Taramalı 

Elektron Mikroskobu (Scanning Electron Microscopy-SEM) analizi yoluyla 

mikro-kapsüllenmiş FDM’nin yapıştırıcı içinde dengeli bir şekilde dağıldığı gö-

rülmüştür. DSC analizi sonuçları ise, bu kompozitin bir ısıl enerji depolama mal-

zemesi özelliğine sahip olduğunu doğrulamıştır. Royon vd. (2013) düşük ısıl ka-

pasiteli hafif iskelet sistemlerle oluşturulan kabukların yaz dönemindeki etkinlik-

lerini arttırmak amacıyla, FDM kullanımının etkisini araştırmışlardır. Bu amaçla, 

boşluklu beton döşeme panelleri içerisine 110kJ/kg gizli erime ısısı ve yaklaşık 

27°C erime noktası olan %85 parafin içerikli yeni bir polimer kompozit FDM 

yerleştirmişler ve deneysel çalışma ile kabuğun ısıl performansını ölçmüşlerdir. 

Sonuçlar FDM’nin duvar yüzey sıcaklığının genliğinde bir azalmaya ve depola-

nan enerjide bir artışa neden olduğunu göstermiştir. Ayrıca COMSOL Multiphy-

sics® yazılımı ile yapılan benzetim, FDM ilavesinin döşemenin ısıl ataletinde bir 

artışa neden olduğunu da doğrulamıştır. Weinläder vd. (2016) ZAE Bayer’in yeni 

araştırma binası Enerji Verimliliği Merkezi’nde yer alan iki ofis odasına yerleş-

tirilmiş ısıtma veya soğutma amaçlı kullanılabilecek iki farklı FDM tavan siste-

minin performanslarını incelemişlerdir. Tavan sistemlerinden birinde makro-kap-

süllenmiş FDM modüller su boruları üzerinde, diğerinde su boruları altında ko-

numlandırılmıştır. Araştırma sonucu, ikinci tip konumlanmada FDM ve oda ara-

sında daha iyi bir ısıl performans sağlandığını göstermiştir. Bununla birlikte, iki 

farklı sistem tasarımının pasif soğutma güçlerinin benzer olduğu ve 26°C sıcaklık 

için soğutma tavan alanı m2’si başına 10-15 W ölçüldüğü ifade edilmiştir. Fa-

heem vd. (2016) ofis binalarının soğutulmasında kullanılan havalandırmalı dö-

şeme plaklarına mikro-kapsüllenmiş FDM dahil edilmesinin ısıl performansa 
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olan etkisini inceledikleri çalışmada; özellikle mikro-kapsüllenmiş FDM’nin içe-

riği ve faz değişim sıcaklığı ile boşluklu havalandırma oranlarını düşük ve yüksek 

ısıl kütleli binalar için değerlendirmişlerdir. Sonuçlar, yüksek ısıl kütleli bina-

larda 20°C faz değişim sıcaklığına sahip mikro-kapsüllenmiş FDM kullanımının 

havalandırma oranı ve FDM içeriğinden bağımsız olarak döşemenin soğutma po-

tansiyelini geliştirdiğini; düşük ısıl kütleli binalarda ise en iyi performansın FDM 

içeriğinden bağımsız olarak havalandırma oranına göre farklı faz değişim sıcak-

lığına sahip FDM kullanımı ile gerçekleştiğini göstermiştir. Lua vd. (2017) 

TRNSYS'de güneş enerjili su ısıtma sistemi ile birleştirilmiş yeni bir FDM dö-

şeme modelinin iç hava sıcaklığı üzerindeki etkisini hem deneysel hem de bilgi-

sayarla benzetim yoluyla araştırmışlardır. Çin’de, Tianjin'in Ninghe ilçesinde 

inşa ettikleri FDM’li ve FDM’siz iki bina üzerinde yapılan deney sonuçlarına 

göre; FDM’li binanın sıcaklık dalgalanması daha azdır ve ısıtma süreci FDM’siz 

binaya göre daha uzundur. İç ortam sıcaklığı 20°C'de tutulursa, FDM’li bina 

FDM’siz binaya göre enerji tüketiminde %5,87 tasarruf sağlayabilir. Devaux ve 

Farid (2017) bina bileşenlerine yapılacak iki farklı tipte FDM ilavesinin enerji 

tüketimi ve tepe yük değişimi üzerindeki etkisini araştırdıkları çalışma sonu-

cunda; yerden ısıtma sistemiyle birlikte daha yüksek erime noktalı FDM kullanı-

mının tepe yük kaymasına neden olduğunu, duvarda ve tavanda ise daha düşük 

erime noktalı FDM kullanımının iç mekân konforunu arttırdığını ifade etmişler-

dir. Lu vd. (2020) kırsal Çin’de temiz enerji ısıtması amaçlı önerdikleri FDM 

ilaveli çift borulu bir yerden ısıtma sisteminin farklı işletme stratejileri altındaki 

performansını araştırmak üzere iç ortam sıcaklıklarını incelemişlerdir. Sonuçlar, 

ortalama 3°C günlük sıcaklık dalgalanması ile önerilen ısıtma sisteminin konforlu 

bir ortam yaratılmasında etkin olduğunu doğruladı. Larwa vd. (2021) makro-kap-

süllenmiş FDM ile bütünleştirilmiş döşemeden ısıtma sistemlerinin performan-

sını inceledikleri çalışmada; FDM’nin konumunun ve ısıtma borularının içerisine 

yerleştirildiği harcın ıslak ya da kuru olmasının ısıl performans üzerindeki etki-

sini araştırdılar. Sonuçlar ıslak kumun döşeme sisteminin ısıl performansını daha 

hızlı arttırdığını ve FDM’nin döşeme borularının altında konumlandırılmasının 

ıslak kumun olumlu etkisini daha da iyileştirdiğini göstermiştir.  

Çatı sistemlerinde FDM kullanımı  

Saman vd (2005) bir konutun mekân ısıtması için geliştirilmiş çatıyla bütün-

leşik güneş enerjisi ısıtma sisteminin bir bileşeni olan ısıl depolama biriminin ısıl 

performansını analiz etmişlerdir. Isıl depolama birimi, erime sıcaklığı 29°C olan 

birkaç FDM katmandan oluşmaktadır. Çatıyla bütünleşik bir toplayıcı tarafından 

iletilen sıcak hava, depolama birimini şarj etmek için FDM katmanları arasındaki 

boşluklardan geçirilir. Çalışmada, daha önce daha hızlı erime sürecinin nedeni 
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olduğundan şüphelenilen, erime sırasındaki ısı transfer hızı üzerinde FDM içinde 

meydana gelen doğal taşınımın önemi tartışılmıştır. Chou vd. (2013) toplam ısıl 

direncini arttırmak üzere FDM’nin özelliklerinden yararlanarak bir evin metal saç 

çatı konstrüksiyonu için yeni bir tasarım önermişlerdir. Gündüz güneş radyasyo-

nundan gelen ısı akışını emmek ve gece doğal konveksiyon yoluyla dışarıya geri 

vermek konseptini esas alan tasarım, aynı malzeme ve renge sahip mevcut bir çatı 

ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar yeni tasarımın çatı boyunca aşağı doğru oluşan ısıl 

akışını etkin olarak azaltabileceğini ve böylelikle evin soğutma yükünün daha 

düşük olabileceğini göstermiştir. Tokuç vd. (2015) FDM içeren düz bir çatının 

ısıl performansını, ilk olarak sıcaklık ve hacimsel akış hızı ölçümlerini ve faz 

değişim arayüzünü gözlemleme yoluyla incelemişlerdir. Daha sonra İstanbul yaz 

iklimi koşulları için bilgisayar benzetimi yoluyla deney sonuçlarını kullanarak 

çatı içerisindeki FDM kalınlığını araştırmışlardır. Sonuç olarak 2cm’lik FDM ka-

lınlığının İstanbul’daki düz çatılarda kullanımının uygun olduğu görülmüştür. 

Saffari vd. (2016) çalışmalarında 23°C, 25°C ve 27°C erime sıcaklıklarına sahip 

FDM’lerin duvar ve çatıya eklenmesi ile yaz ve kış aylarındaki enerji tüketimle-

rini incelemişlerdir. Madrid iklim bölgesinde yazın (soğutma dönemi) 27°C 

erime sıcaklığına sahip olan FDM’nin, kışın ise (ısıtma dönemi) 23°C erime nok-

tasına sahip olan FDM’nin daha yüksek enerji depolama sağladığı belirtilmiştir. 

Yıllık enerji tüketimlerine bakıldığında en iyi depolamayı 27°C erime sıcaklığına 

sahip olan FDM sağlamıştır. Beltrán vd. (2017) Ekvador’da üç farklı şehir için 

(Kito, Guayaquil, El Coca) farklı erime sıcaklıklarındaki BiyoFDM türlerinin 

enerji performanslarını incelemişlerdir. En fazla enerji kaybının duvar ve çatı 

ısıtma yükünün azalması ile Kito’da gerçekleştiği, sıcak ve nemli hava tipine sa-

hip olan Guayaquil ve El Coca’da ise soğutma yükünün azaldığı tespit edilmiştir. 

Araújo vd. (2017) Portekiz’in kuzeyinde bulunan bir konut yapısının dış duvar 

ve çatı katmanlaşmalarında iç yüzeye yerleştirdikleri FDM uygulaması ile bina-

nın enerji performansını incelemişlerdir. Sekiz farklı FDM türünün incelendiği 

çalışmada; ısıtma döneminde optimum etkiyi sağlayabilen FDM türü erime sı-

caklık aralığı 20-23°C iken; soğutma döneminde 27-29°C erime sıcaklık aralığına 

sahip FDM türü etkili sonuç vermiştir. 10-17°C erime sıcaklık aralığına sahip 

FDM türünün toplam enerji ihtiyacında daha az etki ürettiği tespit edilmiştir. 

Enerji gereksinimlerinde en büyük azalma sağlayan FDM türünün ise 21-25°C 

erime aralığında olduğu bilgisi verilmiştir. Mohseni ve Tang (2021) Avustralya 

Newcastle’da bir konut yapısının hem çatı hem de duvar katmanlaşmasına FDM 

eklenmesiyle ısıtma ve soğutma dönemlerindeki enerji tüketim verilerini karşı-

laştırmışlardır. Yaz mevsiminde 25°C erime sıcaklığına sahip FDM en iyi perfor-

mansa sahip iken; kışın 21°C erime sıcaklığına sahip FDM enerji tüketimini 

azaltmada en yüksek verimliliği göstermiştir. Ayrıca dış ortam sıcaklığının daha 
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ılımlı olduğu zamanlarda (çok soğuk ve sıcak olmadığı) enerji tasarrufu açısından 

ısıtma ve soğutma yüklerinde en iyi performans sergilendiği tespit edilmiştir. So-

ğuk günlerde sıcak günlere göre enerji depolamanın daha yüksek olduğu da be-

lirtilmiştir. Hu ve Yu (2020) Çin’in beş farklı şehri için gerçekleştirdikleri çalış-

malarında termokromik kaplama malzemesi ile FDM’nin birlikte kullanıldığı 

farklı bir çatı sistemi önermişlerdir. Yalıtımla birlikte FDM kullanımı incelendi-

ğinde; yalıtımın içine uygulanan FDM levhasının, binaya yalıtımın dışına uygu-

lanandan daha fazla enerji tasarrufu sağladığı sonucuna varılmıştır. Dışarıdaki 

sıcaklığın düşmesi ile FDM’nin içe yakın konumda olması, faz değişim sürecin-

deki enerji değişimlerinin iç sıcaklığı olumlu yönde etkilemesini sağlamıştır. 

Bhamere vd. (2020) bina tasarımcılarının ısı transferi, soğutma yükünün azaltıl-

ması ve ısıl konfor üzerinde FDM etkisini değerlendirmeleri için sayısal bir mo-

del geliştirdiler. Model ile Hindistan’da Chennai'nin iklim koşulları için farklı 

eğimlerde (0°, 2° ve 4°) FDM katmanına sahip bir çatının ısıl performans değer-

lendirmesinin yapıldığı benzetim sonuçlarına göre, eğim sağlanarak günlük ısı 

kazancında önemli bir azalma sağlanabilmektedir. 2° eğimli FDM katmanı, ben-

zetimi yapılan çatı konstrüksiyonu için günlük ısı kazancı tasarrufu açısından en 

iyi performansı göstermiştir. Triano-Ju´arez vd. (2020) ılık ve nemli bir iklimi 

olan Meksika’da iki farklı güneş soğurma değerine sahip beton bir çatıda FDM 

kullanımının ısıl performans üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Çalışmada; ça-

tıdaki ısı transferi FDM tabakasının üç konumu ve üç kalınlığı ile çatının iki farklı 

güneş soğurma değeri (gri ve beyaz) için değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçlarına 

göre; 2cm kalınlığında bir FDM tabakası iç yüzeye yakın yerleştirildiğinde, gri 

çatı için iç yüzey sıcaklığında 6,4°C ve ısı kazançlarında %22,2’lik bir azalma 

oluşmaktadır. Beyaz çatı için, iç yüzeyin maksimum sıcaklık sonuçları ile FDM 

tabakasının farklı kalınlıkları ve konumları arasındaki ısı kazançları ihmal edile-

bilir farklılıklar göstermiştir. Beyaz yansıtıcı kaplamanın eklenmesi, en yüksek 

iç yüzey sıcaklığını ve soğutma yükünü sırasıyla 14,7–15,4°C ve %58,1–62,7 

oranında azaltmıştır. Yu vd. (2020) dış katmanı şekli stabilleştirilmiş FDM’den 

oluşan bir bina çatısının ısıl performansını CFD sayısal benzetim metodu ile ana-

liz ettikleri çalışmalarında; FDM faz geçiş sıcaklığı, tabaka kalınlığı ve faz geçiş 

sıcaklığı yarıçapının etkilerini değerlendirmişlerdir. Sonuçlar önerilen FDM ka-

lınlığının 30mm olduğunu ve faz geçiş sıcaklığı yarıçapının mümkün olduğunca 

küçük olması gerektiğini göstermiştir. Optimum faz geçiş sıcaklıkları şiddetli so-

ğuk bölge, soğuk bölge, sıcak yaz ve soğuk kış bölgesi, sıcak yaz ve ılık kış böl-

gesi ve ılıman bölgelerde sırasıyla 31-33°C, 34-36°C, 36-38°C, 34-36°C ve 29-

31°C’dir. Optimum faz geçiş sıcaklığındaki azalma faktörleri yaklaşık 0,030’dur 

ve bu değer FDM kullanılmayan çatıyla karşılaştırıldığında %85 daha düşüktür. 

İç çatı yüzeyinin tepe sıcaklıklarının tümü 3,7°C’nin üzerinde azalmıştır. Alim 



Mühendislik Alanında Uluslararası Araştırmalar 

235 

vd. (2020) fotovoltaik hücre ile bütünleşik çatı kiremitlerine ağırlıkça %3 ora-

nında FDM ilavesinin, elektrik enerjisi üretiminde FDM’siz duruma göre %4 

daha etkin olduğunu göstermiştir. Al-Yasiri ve Szabó (2021) Irak’taki konut bi-

nalarında şiddetli dış sıcaklıklar altında kompozit çatı ile birleştirilmiş bir FDM 

tabakasının optimal kalınlığını deneysel olarak araştırmışlardır. Çalışmada 10, 15 

ve 20mm olmak üzere üç FDM kalınlığının; oda sıcaklığı, iç yüzey sıcaklığı ve 

ortalama dış yüzey sıcaklığına dayalı olarak ısıl performansa etkisi FDM’siz re-

ferans çatı ile karşılaştırmak yoluyla değerlendirilmiştir. Deneysel sonuçlar, re-

ferans çatı ile karşılaştırıldığında oda sıcaklığının 9°C’ye kadar düşürülebilece-

ğini göstermiştir. Ayrıca, daha kalın FDM katmanının daha iyi ısıl performans ile 

sonuçlandığı, ancak kalınlığın 10’dan 15mm’ye ve ardından 20mm’ye çıkarıl-

ması ile odadaki en yüksek sıcaklık azalmasının sırasıyla %2,3 ve %0,4 olarak 

giderek azalan oranlarda gerçekleştiği görülmüştür. Elawady vd. (2022) Mısır’ın 

Aswan şehrinde sıcak yaz iklimi için çatıyla bütünleşik FDM tabakasının uzun 

vadeli performansını inceledikleri çalışmada; FDM tabakası olan ve olmayan ça-

tıları değişken dış hava koşullarında karşılaştırmışlardır. Sonuçlar, çatı konstrük-

siyonunda FDM kullanımı ile iç mekân ısı akışının azaldığını, iç mekân hava sı-

caklığı gereksinimlerine daha yakın bir iç duvar sıcaklığına ulaşıldığını ve orta-

lama tahmini iç duvar sıcaklığının çatının FDM’siz ve FDM’li durumları için sı-

rasıyla 32,5°C ve 29,4°C’ye ulaştığını göstermiştir. Ayrıca çatıda 40mm FDM 

kullanılması ile dört yaz ayında toplam enerji kazanımında yaklaşık %40 ora-

nında azalma sağlanmıştır. Meng vd. (2022) çatı için farklı köpük oranlarına sa-

hip köpük çimento içerisine FDM ilavesinin ısıl performans üzerindeki etkisini 

araştırdılar. Bu doğrultuda normal beton çatı, köpük çimentolu çatı ve dış yüzeye 

yerleştirilmiş FDM’li köpük çimentolu çatıyı gerçek bir bina üzerinde test ettiler. 

Isıl performans bu üç tip çatının dış yüzeyinde yüksek yansıtıcılı film olup olma-

ması durumuna göre araştırıldı. Sonuçlar, yüzeylerinde yüksek yansıtıcı filme sa-

hip FDM’li ve FDM’siz köpük çimentolu çatıların iç yüzey sıcaklığını sırasıyla 

2°C ve 1,1°C’ye kadar azaltabildiğini, filmsiz durumda ise değerlerin 2,9°C ve 

2,5°C olduğunu göstermiştir. FDM’li ve FDM’siz çatıların ısı kazancı, dış yü-

zeyde film olması durumunda ortalama %48,5 ve %19,4 oranında azalmış, film-

siz durumda ise ortalama %59,0 ve %51,2 olmuştur. FDM’li çatı, üç çatı arasında 

iç yüzey sıcaklığını ve iç mekân ısı kazancını azaltmada en iyi performansı gös-

termiştir. 
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3. Sonuç  

FDM ile ilgili çalışmalardan elde edilen ortak sonuçlar özetlendiğinde;  

 FDM’lerin bina malzemelerine dahil edilmesinde doğrudan birleştirme, 

daldırma, kapsülleme ve şekil stabilleştirme gibi farklı yöntemlerden yararlanıl-

dığı; bunlardan ilk ikisinde FDM kompozitleri içerisinde sızıntılar olabileceği, 

kapsülleme ve şekil stabilleştirme yöntemlerinin ise sızıntılara karşı daha daya-

nıklı oldukları; 

 Bina kabuğunu oluşturan dış duvar, döşeme, çatı ve camlama sistemleri-

nin ısıtma ve soğutma yüklerinin azaltılmasında FDM kullanımının önemli öl-

çüde etkili olduğu;  

 Bina elemanı sistemlerinin ısıl performansı üzerinde FDM kullanımının 

etkisinin incelendiği araştırmalarda duvar elemanı için yapılmış çalışmaların 

ağırlık kazandığı; 

 İncelenen çalışmalarda genellikle FDM kullanılan elemanın ısıl perfor-

mansının FDM tipi, FDM’nin duvardaki konumu, FDM faz geçiş sıcaklığı, iklim 

tipi vb. etmenlere bağlı olarak değiştiği;  

 Bina elemanı sistemlerine FDM ilavesinin sıcaklık dalgalanmalarını 

azaltarak iç yüzey sıcaklığını ve iç mekân ısı kazancını düşürmede etkili olduğu; 

 FDM’nin iç mekân tarafına eklenmesinin ısıl performansı daha yüksek 

oranda arttırdığı; 

 FDM kalınlığındaki artışın elemanın ısıl performansını arttırmakla bir-

likte, iç mekandaki en yüksek sıcaklık düşüşünün giderek azalmasına neden ol-

duğu; 

 Isı depolama açısından ısıtma döneminde daha düşük, soğutma döne-

minde daha yüksek erime sıcaklığına sahip FDM kullanımının daha verimli ol-

duğu görülmektedir.  

Sonuç olarak, FDM’nin bina elemanı sistemlerinde kullanımının, enerji tüke-

timini azaltmaya ve konforlu iç ortamlar yaratmaya yönelik çözümlerden biri ola-

rak oldukça etkili olduğu ortadadır. Özellikle farklı bina malzemeleri ile bütün-

leştirilmiş kompozit türlerinin ısıl enerjinin depolanmasında gösterdiği yüksek 

performans dikkat çekicidir. Bütünleştirme amacıyla yararlanılan yöntemlerden 

kapsülleme ve şekil stabilleştirme, faz değişimi sırasında ortaya çıkabilecek sı-

zıntıların önlenmesine ve böylelikle enerji verimliliğin artmasına yardımcı ol-

maktadır. Sözü edilen yöntemlerle geliştirilecek yeni bina malzemelerinin ülke-
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miz iklim koşulları için etkinliklerinin sorgulanması, araştırmacılar için odakla-

nılabilecek güncel bir çalışma alanıdır. Bina teknolojileri ve malzemeleri ala-

nında Dünyada özellikle son 10 yılda daha fazla araştırılmaya başlanan bu yeni-

likçi malzemenin mimarlar, mühendisler tarafından özelliklerinin daha iyi bilin-

mesi ve bina kabuğunda etkin bir şekilde kullanımı, enerjiye olan ihtiyacın gide-

rek arttığı günümüzde gelecek nesiller açısından büyük önem taşımaktadır. Diğer 

taraftan enerji üretimi sırasında oluşan çevreye ve insan sağlığına zararlı emis-

yonların azaltılmasına katkı sağlayan sürdürülebilir ve çevre dostu bir malzeme 

olarak FDM’nin geleceğin sık kullanılan malzemelerinden biri olma olasılığı 

yüksektir. 
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GİRİŞ 

Sera gazı emisyonlarındaki artış, ithal enerjiye bağımlılığın artması ve günü-

müz dünyasını karakterize eden yüksek ve değişken enerji fiyatları, bugün dün-

yanın karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan sadece birkaçıdır. Dünyanın 

enerjide dışa bağımlılığını azaltmak, aynı zamanda enerji çeşitliliğini artırmak ve 

sera gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla akıllı şehirler, enerji ihtiyaçlarını kar-

şılamak için giderek daha fazla yenilenebilir enerji kaynaklarına güvenmektedir 

(Wang ve ark., 2021).   

Yenilenebilir enerji kaynaklarına olan bağımlılığı artırmak, petrolde dışa ba-

ğımlılığın, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca 

artan istihdam kırsal ekonomilerin genişlemesine ve çevre sorunlarının çözü-

münü de sağlayabilir (Mahesha ve ark., 2022).  

Bu sorunların başında gelen enerji sorunu; ülkelerin eğitim, teknoloji, sağlık, 

çevre ve insani gelişimi dikkate alınarak planlanmalıdır. Enerji sorununun önle-

nebilmesi için yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin tespit edilmesi ve 

yaygın bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Son yıllarda güneş enerjisi üretim 

sistemleri; yenilenebilir enerji kaynakları içinde daha az miktarda atık içermesi, 

yerel olarak kolayca uygulanabilmesi, dışa bağımlı olmaması, işletme kolaylığı, 

bol ve ücretsiz olması, sürdürülebilir ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olması 

gibi üstünlükleri nedeniyle fosil yakıtlardan kaynaklanan çevresel etkilerin azal-

tılması için yaygın olarak kullanılan çevre dostu bir alternatif enerji kaynağını 

oluşturmaktadır (Gül ve ark., 2017).  

Dünyada enerji ihtiyacının her geçen gün arttığı bilinmektedir. Yenilenebilir 

ve doğal kaynakları kullanmak artık ülkeler için bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Bu kitap bölümünde güneş enerji sistemlerinin sürdürülebilirlik bağlamında kent-

lerde kullanımı Dünyadan ve Türkiye’den örneklerle anlatılmıştır.   
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GÜNEŞ ENERJİSİNİN KULLANIMI 

2007'den beri kırsal kesimde yaşayan nüfus kentsel alanlarda yaşayan nüfus 

oranını aşmıştır (Kammen ve Sunter, 2021). Dünyanın kentleşme süreci hızlan-

dıkça, dünya nüfusunun üçte ikisi 2050 yılına kadar şehirlere göç edeceği düşü-

nülmektedir. Küresel elektrik üretiminin yaklaşık %75'i ve küresel sera gazı 

emisyonlarının %70'inden fazlası şehirlerde tüketilmektedir (Dodman, 2009) ve 

bu rakamlar, kentsel nüfus arttıkça artmaya devam edeceği bilinmektedir. Kentsel 

binalar dünyanın enerji tüketiminin %40'ını oluşturmaktadır (Cao ve ark., 2016). 

Enerji ihtiyacının evrensel bir problem olarak ortaya çıkmasıyla birlikte yeni-

lene bilir enerji kaynaklarının kullanımı önem kazanmaya başlamıştır. Bina tasa-

rımı ve yapılarda tarih boyunca iklim koşulları göz önünde bulundurulmuştur 

(Geyik, 2020).  

Güneş enerjisinin kentlerde kullanımı çok çeşitlidir. Yapılarda ısıtma, so-

ğutma, elektriğe dayalı enerji ihtiyacının karşılanması, kullanma suyunun ısıtıl-

ması, yüzme havuzu ısıtma, kirli suyun arıtılması ve gece aydınlatması örnek ola-

rak verilebilir (Danacı ve Gültekin, 2009).  

Almanya’nın başkenti Berlin’de Neuhardenberg Havalimanı başlatılan bir 

proje ile Avrupa’nın en büyük güneş enerjili park alanına dönüştürülerek solar 

park oluşturulmuştur. Neuhardenberg güneş enerjisi santrali, Almanya'daki en 

büyük fotovoltaik enerji projesidir ve şu anda dünyanın en büyük güneş enerjisi 

santrallerinden biridir. 145 MW kurulu güce sahip santral, yaklaşık 19,69 milyon 

kWh/yıl yenilenebilir elektrik üreterek 48.000 hanenin elektrik ihtiyacını karşıla-

maktadır. Yılda yaklaşık 12.700 ton karbondioksit emisyonunu dengelemesi bek-

lenmektedir. Neuhardenberg güneş enerjisi santrali, 240ha'lık havaalanı sahası-

nın 35ha'lık bir alanında kurulmuştur. Tesis, yaklaşık 60.000 fotovoltaik panel ile 

kurulmuştur (https://www.power-technology.com/projects/neuhardenberg-solar-

power-plant/). Şekil 1’de Neuhardenberg güneş enerjisi santrali’nin fotoğrafı ve-

rilmiştir.     
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Şekil 1. Neuhardenberg Almanya (https://www.power-technology.com/pro-

jects/neuhardenberg-solar-power-plant/) 

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan bir stadyum enerjisini güneş 

panelleri sayesinde sağlamaktadır. Ayrıca yine şehirde bulunan bir hastanenin 

çatısına yerleştirilen güneş panelleri sadece hastanenin enerjisinin sağlamakla 

kalmayıp, üretilen enerjinin fazlası hastanenin etrafındaki evlere verilmekte ve 

onların da enerji ihtiyacını sağlamaktadır (Örselli ve Akbay, 2019). Ayrıca Ams-

terdam’da konutların çatılarına güneş panelleri kurularak çevre dostu yapılar 

oluşturulmuştur (Kaya ve Susan, 2020). IJburg Koleji çatısına 480 adet güneş 

paneli yerleştirilmiştir. Bu paneller okulun harcadığı enerjinin % 15’ini sağla-

maktadır. Bu sistem öğrenciler üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına karşı 

farkındalık yaratmaları sağlanmıştır (Sevim ve ark., 2019).   

Güney Afrika’daki Cape Town ve Finlandiya’nın başkenti Helsinki güneş 

enerjisini kullanan eko kentler arasındadır (Kaya ve Susan, 2020). 

Hindistan sınırları içinde bulunan Cochin Uluslararası Havalimanı ihtiyacı 

olan elektrik enerjisinin tamamını güneş enerjisinden elde etmektedir. Havalima-

nında toplamda 46150 adet güneş paneli bulunmaktadır (Yılmaz ve Korkmaz, 

2021).   

Türkiye’de ise Milas Bodrum Havalimanı otoparkında bulunan güneş panel-

leriyle enerji üretmektedir. İzmir Adnan Menderes Havalimanı Avrupa’nın en 

çevreci 20 havalimanı arasına girmeyi başarmıştır (Yıldız ve ark., 2020).   
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Kocaeli’de bir parkta güneş enerjisi ile çalışan sokak lambaları sadece üç sa-

atlik bir enerji depolama ile sabaha kadar aydınlatma sağlamaktadır. Böylece gü-

neş enerjisinden elektrik enerjisi elde edilmektedir, Kentte meydana gelecek bir 

afette kentin karanlığa bürünmesinin de önüne geçilecektir (Yılmaz, 2021).  

Birleşik Arap Emirliklerinden bulunan Masdar Enstitüsü Kampüsü enerjisinin 

tamamını yenilenebilir enerjiden sağlamaktadır. Tüketiminin % 60’ından daha 

fazla enerji üretmekte ve fazla enerjisi Abu Dhabi şebekesine geri verdiği bilin-

mektedir (Geyik, 2020).  

New York’ta BigBelly’s isimli çöp kovaları çöpleri sıkıştırmak için elektronik 

devlerin enerjisini güneşten elde etmektedir. Çöpleri bu enerjisi kullanarak mü-

kemmel bir şekilde sıkıştırmaktadır (Şatır, 2015).  

İsveç’in Gothenburg kenti sürdürülebilir kent olarak tasarlanmıştır. Çatılara 

yerleştirilen paneller ile güneş enerjisinden en fazla şekilde yararlanmıştır. 

 

TÜRKİYEDEKİ GÜNEŞ EVLERİ 

Güneş gerek yapıların enerji ihtiyaçlarının karşılanması gerekse de çevre üze-

rine olan etkilerinin en aza indirilmesi açısından önemli bir temiz enerji kaynağı-

dır. Özellikle küresel ısınma ve iklim değişikliği, karbon ayak izi gibi konular 

göz önüne alındığında özellikle coğrafi açıdan uygun olan bölgelerde temiz enerji 

kaynaklarının kullanımının git gide artacağı düşünülmektedir (Sakınç ve Sözen, 

2010).   

Türkiye’deki ilk güneş evi Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından 

kurulmuştur. 96.6 m2 alana sahip olan bina iki katlıdır (Eryıldız ve Demirbilek, 

2000). Güneş evi hibrit tipte güneş enerjisi ile ısıtma sistemi bulunmaktadır. Bi-

nanın güney duvarlarında sera bulunmaktadır.  

Daha sonra Çukurova Üniversitesi yerleşkesi içinde yer alan Çukurova Güneş 

evi 33 m2 olup, 1981 yılında inşa edilmiştir. Güneş enerji sistemi kurulmasından 

dolayı binanın maliyeti normal binalardan % 10 civarında yüksek olmuştur 

(https://green.cu.edu.tr/cu/energy/solar-house).   

1981 yılında Muğla Marmaris’te Ege Denizi yakınında Maden Teknik Arama 

(MTA) Enstitüsü Güneş Evi toplam 113.5 m2 alan ile tesis edilmiştir. Bina kış 

sezonunda bile enerjisinin % 30’unu güneş enerjisinden elde etmektedir. Marma-

ris MTA güneş laboratuvarı Türkiye’de aktif tip güneş evi uygulamasından bir 

ilk olarak karşımıza çıkmaktadır.     

1986 yılında Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Laboratuvarında (Şe-

kil 2) toplam 3000 m2 alana sahip bir güneş evi bulunmaktadır. Bu yapı deniz 
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seviyesinden 25 metre yükseklikte bulunmaktadır. Binanın güney cephesinde 

sera uygulaması bulunmaktadır. Çatıda ve serada bitkiler bulunmaktadır.  

 

Şekil 2. Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Laboratuvarı 

(https://eusolar.ege.edu.tr/). 

1993 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından çok katlı bir güneş evi 

yapılmıştır. Bu güneş evi şehrin en kalabalık bölgesinde bulunmaktadır. Binanın 

kullanım alanı 100 metrekare olacak şekilde yapılmıştır. Binanın ısıl enerji ihti-

yacının % 73’lük kısmının güneş enerjisinden sağlandığı yapılan deneyler sonu-

cunda belirlenmiştir. Binada kanallar oluşturularak havanın diğer bölümlere ak-

tarılması ve yer değiştirilmesi sağlanmıştır. 1993-1994 yıllarında binanın ısıl per-

formans testleri yapılmıştır. Binanın güney cephesinde 1.5 metre genişliğinde bü-

yük bölümü cam ile kaplanmış bir bölüm yapılmıştır.   

1996 yılında ise Tübitak bir güneş evi Antalya’da Toros Dağlarının zirvesinde 

kurmuştur. Binanın yapılış nedeni aynı bölgede yer alan gözlemevinde çalışacak 

personel için barınma sağlamaktır. Bina hem ofis hem de misafirhane olarak kul-

lanılmaktadır. Pasif güneş evi tipinde olan binanın güney cephesinde sera bulun-

maktadır. Bina ihtiyacı olan bütün enerjiyi karşılayabilmektedir.    

Kayseri’de Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde bir güneş evi (Şekil 3) kurul-

muştur. Binanın çatısında bulunan toplayıcılar ısıtma işini üstlenmektedir. Bina 

144 m2 alana sahiptir (Eskin, 2006). Bina 1994 ile 1996 yılları arasında inşa edil-

miştir. Binanın kış ayları boyunca ısıtma performansı % 84.5 olarak tespit edil-

miştir (https://erdom.erciyes.edu.tr/kurumsal-yapi/TARIHCE/Enerji-Donusum-

leri-Arastirma-ve-Uygulama-Merkezi/1/72). 

https://erdom.erciyes.edu.tr/kurumsal-yapi/TARIHCE/Enerji-Donusumleri-Arastirma-ve-Uygulama-Merkezi/1/72
https://erdom.erciyes.edu.tr/kurumsal-yapi/TARIHCE/Enerji-Donusumleri-Arastirma-ve-Uygulama-Merkezi/1/72
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Şekil 3. Erciyes Üniversitesi Spor Salonu (https://erdom.erciyes.edu.tr/ku-

rumsal-yapi/TARIHCE/Enerji-Donusumleri-Arastirma-ve-Uygulama-Mer-

kezi/1/72). 

Hacettepe Üniversitesi Güneş Evi ve Bahçesi (Şekil 4) ilk olarak 1993 yılında 

başlamıştır. Daha sonra güneş evi 2001 yılında kişisel uğraşlar yoluyla tamamla-

nabilmiştir. Temiz enerji ile ilgili araştırma çalışmalarının yapılacağı bir merkez 

olarak planlanmıştır. Bina elektrik ve ısı gereksinimini güneşten sağlamaktadır. 

Enerjisi kendi kendine yeterli bir yapıdır (http://www.yetam.hacettepe.edu.tr/gu-

nesevi.shtml).   

 

Şekil 4. Hacettepe Üniversitesi Güneş Evi ve Bahçesi (http://www.yetam.ha-

cettepe.edu.tr/gunesevi.shtml). 

Pamukkale Üniversitesi Güneş Evi Denizli’de toplam 160 m2 kullanım ala-

nına sahip olup üniversite kampüsü içinde bulunmaktadır. Temiz enerji evi olarak 

da isimlendirilmektedir. Dış cephesi cam malzeme ile kaplıdır 

(http://tee.pau.edu.tr/sistem.html). Şekil 5’te Pamukkale Üniversitesi Güneş 

Evi’nin fotoğrafı verilmiştir.   

https://erdom.erciyes.edu.tr/kurumsal-yapi/TARIHCE/Enerji-Donusumleri-Arastirma-ve-Uygulama-Merkezi/1/72
https://erdom.erciyes.edu.tr/kurumsal-yapi/TARIHCE/Enerji-Donusumleri-Arastirma-ve-Uygulama-Merkezi/1/72
https://erdom.erciyes.edu.tr/kurumsal-yapi/TARIHCE/Enerji-Donusumleri-Arastirma-ve-Uygulama-Merkezi/1/72
http://www.yetam.hacettepe.edu.tr/gunesevi.shtml
http://www.yetam.hacettepe.edu.tr/gunesevi.shtml
http://www.yetam.hacettepe.edu.tr/gunesevi.shtml
http://www.yetam.hacettepe.edu.tr/gunesevi.shtml
http://tee.pau.edu.tr/sistem.html
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Şekil 5. Pamukkale Üniversitesi Güneş Evi Güney cephe 

(http://tee.pau.edu.tr/fotos.html). 

Diyarbakır Güneş Evi Avrupa Birliği Desteği alınarak 2007 yılında inşa edil-

miştir. Pasif tipte ve 55 m2 alana sahiptir. Binanın ısıl enerji ihtiyacının güneş 

enerjisinden karşılanması amacıyla yapılmıştır. Bu bina ile bütünleşik güneşe 

enerji sistemlerine örnek olarak verilebilir (https://www.yenienerji.com/ornek-

proje/diyarbakir-gunes-evi).    

 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Günümüzde sürdürülebilirliğin önemi hayatın her alanında yaygınlaşmakta ve 

anlaşılmaktadır. Çevre üzerine olan olumsuz etkilerin azaltılmasında güneş ener-

jisi önemli rol oynamaktadır.   

Güneş enerjisini kullanan kentler, kendi enerjilerini kendiler üretmekte ve 

çevre kirlenmesine karşı da çözüm getirmektedirler. Örneğin binaların ısıtılma-

sından, soğutulmasına, elektrik enerjisi eldesinden, temiz enerjili taşıtların kulla-

nımına kadar enerji ile ilgili sorunlara çözüm getirmektedir. Böylece halk açısın-

dan çevre kalitesi yüksek yaşam alanları oluşturulmaktadır.   

Yenilenebilir enerji, iklim değişikliği ve hava kirliliğinden jeopolitik risklere, 

fiyat dalgalanmalarından yerel ve bölgesel ekonomik kalkınmaya kadar birçok 

sorunun çözümünün vazgeçilmez bir parçası haline gelmektedir (https://energy-

http://tee.pau.edu.tr/fotos.html
https://energy-cities.eu/publication/cities-heading-towards-100-renewable-energy-by-controlling-their-consumption/
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cities.eu/publication/cities-heading-towards-100-renewable-energy-by-control-

ling-their-consumption/).   

Güneş enerjisi, iklim değişikliğini azaltmak ve kirlilik sorunlarını çözmek için 

umut verici bir yol olarak görülmektedir. Güneş enerjisinin kullanımı, temiz do-

ğası nedeniyle karbon ayak izini azaltarak iklim değişikliği ile mücadele etmek-

tedir (İrfan ve ark., 2021). 

Fosil yakıtlardan elde edilen enerjiye yönelik artan küresel talep, sera gazı 

emisyonları ve hava kirleticilerdeki artış trendinde önemli bir rol oynamaktadır. 

Gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı nüfus artışı ve artan enerji talebi, yoksulluk, 

kirlilik, sağlık ve çevre sorunları gibi birçok endişeyi de beraberinde getirmiştir. 

Bu gelişmekte olan ülkelerde, özellikle de ekonomisi kötü olanlar için, üretimi, 

gelir yaratmayı ve sosyal kalkınmayı teşvik etmek ve ayrıca yakacak odun, odun 

kömürü, hayvan pisliği ve tarımsal atık kullanımının neden olduğu ciddi sağlık 

sorunlarını azaltmak için yenilenebilir enerji kullanımı gereklidir. Güneş enerjisi, 

enerji yoksulluğunu azaltarak, aydınlatma yerine gazyağı ve yemek pişirmek için 

yakacak odun kullanarak sera gazı emisyonlarının ve iç mekan hava kirliliğinin 

azaltılması için mükemmel fırsatlar sağlayabilir (Shahsavari ve Akbari, 2018). 

Güneş enerjisi açısından dünya ülkeleri ile karşılaştırıldığında ülkemiz en bü-

yük potansiyele sahip ülkeler arasında yer almaktadır. Fakat diğer ülkelerin güneş 

enerji potansiyelleri düşük olmasına rağmen güneşten faydalanma oranları daha 

yüksektir. Bu nedenle halk güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretimi konusunda 

teşvik edilmelidir. Ülkemizin enerji dışa bağımlılığını azaltmak adına çeşitli des-

tekler verilmelidir (Dinçer, 2011). 

  

https://energy-cities.eu/publication/cities-heading-towards-100-renewable-energy-by-controlling-their-consumption/
https://energy-cities.eu/publication/cities-heading-towards-100-renewable-energy-by-controlling-their-consumption/
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On parmak klavye kullanımını öğrenmek isteyen kullanıcıların eğitimlerini 

belirli bir düzene göre devamlılık ilkesi ile sürdürmesi gereklidir. Düzensiz ve 

istikrarsız eğitimler katılımcıların eğitimlerini yarıda bırakmalarına yol açmakta-

dır. Bu amaç doğrultusunda internet ortamında web sayfası veya kişisel bilgisayar 

ortamında masaüstü uygulaması olarak çeşitli eğitim simülatör yazılımları mev-

cuttur. 

Dokunsal öğrenme, aktif ve pasif olmak üzere iki tür öğrenmeye imkân tanır. 

Bireylerin öğrenme sürecine etkin bir şekilde katıldığı aktif dokunsal öğrenmede 

duyuları aracılığıyla anında geri bildirim verilir. Dokunma ile psikomotor bir be-

ceri öğrenirken, kitap okumak, televizyon izlemek gibi çeşitli işleri yapmalarına 

izin verilen yöntem ise pasif haptik öğrenmedir (Huang, Do ve Starner, 2008). 

Aveni ve arkadaşlarına göre (2019), pasif dokunsal öğrenmede bireylerin dikkati 

başka görevlerle dağılmış olsa bile, tekrarlayan dokunsal uyaranlar kullanılarak 

motor becerileri geliştirmek mümkündür. Daktilo yazmak veya bir müzik aleti 

çalmak gibi motorik becerileri kazanmak için tekrarlayan hareketlerle pratik yap-

mak gerekir. Bu uygulamalar eğitmenler ve öğreniciler tarafından süreklilik ge-

rektirir. Ayrıca öğrenme sürecini artırmak için bir uyaran kullanılabilir (Pamung-

kas ve Turnip, 2020). 

Çeşitli alanlarda farklı sensör ve titreşim destekli eldivenlerin bilgisayar eği-

timine tabi olan kişilerin hızlı ve yüksek doğruluk oranları ile klavye kullanımını 

öğrenmesi için de kullanılabileceği açıktır. Bu çalışmada bilgisayar klavye kulla-

nım eğitiminde hâlihazırda kullanılan yöntemler ve mekatronik düzenek destekli 

eldivenlerin kullanımları incelenmiştir. 
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1. GİRİŞ 

Fizyolojik tedavi veya rehabilitasyon için mekatronik sistemlerin kullanımı 

son yıllarda oldukça faydalı sonuçlar vermektedir. Cerrahi operasyonlarda robo-

tik kol kullanımı (Pierce vd., 2020), nano robotlar ile vücut içi yapılan işlemler 

(Suhail vd., 2022), vücut içi ve dışı çeşitli iskelet destek sistemlerinde (Morimoto 

vd., 2020) ayrıca gıda nakliyesi, temizlik, depolama gibi destek hizmetlerinde 

robotik sistemlerden faydalanıldığını belirtmiştir (Robotnik, 2022; Najarian, 

2012). Çeşitli tasarımlara sahip eldivenlerin tıbbi tedavi veya rehabilitasyon 

amaçlı olarak kullanıldığı bilinmektedir. Heuser ve diğerleri (2007), ele giden 

medyan sinirin el bileğindeki karpal tünelden geçerken çevre kılıf tarafından sı-

kışması olarak tanımlanan (Rahn, 2006) karpal tünel sendromu ameliyatı sonrası 

Rutgers Masters II eldiveni kullanarak el işlevlerinde ve klinik kuvvet ölçümle-

rinde iyileşmeler sağlamıştır. Silişteanu ve diğerleri (2016) ise sensör eldivenle-

rin kullanımının iyileşme tedavisinin süresini azaltabileceğini bulmuştur. Hen-

derson ve diğerleri (2021) eklemlerde iltihaplanma ve şişlik olarak bilinen Artrit 

(Fox, 2004) tedavisi için de çeşitli çalışmaların bulunduğunu belirtmiştir. Abiri 

ve diğerleri (2019) ile Jourdes ve diğerleri (2022) bu tür düzenekleri robotik cer-

rahi destek sistemi olarak kullanmışlardır. 

Literatür çalışmaları incelendiğinde bu tür cihazların yoğun olarak arttırılmış 

gerçeklik uygulamaları, Braille alfabesi ile piyano ve diğer müzik aletlerinin 

(Pala vd., 2021) eğitimlerinde kullanıldığı görülmektedir (Hsiao, Li, Yan, ve Do, 

2015; Pamungkas ve Turnip, 2020). Seim ve diğerleri (2016) Aktif dikkat olma-

dan Mors alfabesini öğretmek için Pasif Dokunsal öğrenmeyi, Pescara ve diğer-

leri (2019) Öğrenme için Pasif Dokunsal Öğrenme sistemini kullanmıştır. Bazı 

klavye tasarımına yönelik yapılan çalışmalarda Qwerty ve Dvorak tipi klavyeler 

ergonomik tasarım, performans ve kas iskelet hastalıkları açısından incelenmek-

tedir (Li, Chen, ve Goonetilleke, 2006; MacKenzie ve Tanaka-Ishii, 2007; Mark-

lin ve Simoneau, 2004; Rempel, Barr, Brafman, ve Young, 2007; Szeto, Straker, 

ve O’Sullivan, 2005; van Galen, Liesker, ve de Haan, 2007). 

Konu ile ilgili bazı çalışmalarda ortamda bulunmayan iki boyutlu şekilleri tit-

reşim eldiveni kullanarak hissettirmeye çalışılmış (Giannopoulos, Pomes, ve Sla-

ter, 2015), kullanıcılara takılan sanal gerçeklik başlığı ile gösterilen sanal klav-

yeye tıklamayı özel donanımlı eldiven ile izlenmiştir (Wu, Hsu, Lee, ve Smith, 

2017). Uchiyama, görme engelli kişilerin çevresindeki engelleri bildirmek için 

titreşim motorları içeren eldiven (Uchiyama, Covington, ve Potter, 2008), Kalra 

ve diğerleri (2020), görme engelliler için çok duyusal (multi-modal) hızlı yazma 

destek sistemi geliştirmiştir. Rabin ve Gordon (2004), dokunsal bilginin hızlı ince 

motor becerilere katkısını belirlemek için yazı yazarken sağ işaret parmağının 

kinematiğini analiz etmişlerdir. Yukarıdakilere benzer bir çalışmada Maman ve 
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Bermano (2022), klavye vb. ek donanımların temini zor olduğu ve her yerde kul-

lanımı elverişsiz olduğu için masa üzerine klavye ile yazı yazılıyorken gerçekle-

şen el hareketlerini gören bir kamera yerleştirerek parmak hareketlerini takip et-

mişler, Mehring ve diğerleri (2004) ise özellikle AR (artırılmış gerçeklik) / VR 

(Sanal gerçeklik) ortamlarında ve sessiz ortamlarda kullanılmaya uygun, düşük 

maliyetli, parmakları birbirine temas ettirerek yazı yazmayı sağlayan KITTY 

isimli bir donanım geliştirmişlerdir. 

 

1.1. Ülkemizde Klavye Kullanımı 

Hızla gelişen teknoloji karşısında artan bilgisayar kullanımı ile klavyeyi etkin 

ve hızlı kullanmanın önemi artmıştır. Bilgisayarlarda kullanılan klavyeler, harf-

ler, sayılar, semboller ve bazı özel işlevlerin bilgisayara girişi için tuşlar barındı-

ran giriş birimleridir. Klavyelerin özellikleri, bölümleri ve barındırdığı tuşlar 

Uluslararası Standardizasyon Örgütü tarafından ISO/IEC 9995-1 standardı ile be-

lirlenmiştir ISO (ISO, 2009). Tonguç (2020), bilgisayar kullananların klavyeyi 

hızlı ve etkin şekilde kullanamamalarının kişi ve kurumlarda zaman ve para ka-

yıplarına yol açtığını belirtmiştir. 

Sholes’in tasarladığı Qwerty tipi klavye, 1971 yılında Amerikan Standartlar 

Enstitüsünce yazı makinelerinde standart klavye olarak kabul edilmiştir (Silfver-

berg, 2007). Ülkemizde yaygın olarak kullanılan Q klavye İngilizce daktilolarda 

hızlı kullanım sonucu tuşların kilitlenmesini engellemek için sık kullanılan harf-

lerin birbirinden kasıtlı olarak uzak yerleştirildiği bir düzene sahiptir. Ülkemizin 

de kendi diline uygun harf ve yerleşim düzenine sahip Standart Türk Klavyesi 

olarak adlandırılan F klavye 1955 yılında İhsan YENER’in öncülüğünde 29.934 

kelime analiz edilerek oluşturulmuştur, yazmaya harcanan zamandan %80’e va-

ran tasarruf edilebileceği ve diğer bazı diller için de uygun olduğu belirtilmekte-

dir (Ceylan, 2013). 1980’li yıllarda bürolarda bilgisayar kullanımının yaygınlaş-

ması ile F klavye kullanımı azalmış ve yerini Q klavyeye bırakmıştır. Daktilo 

klavyesi olarak bilinen ve Türkçe’ye uygun olarak tasarımı yapılmış olan tasarım 

o günlerden sonra F klavye adını almıştır (Ersöz, 2003; Yener, 2005). İlerleyen 

yıllarda bilgisayarda kullanılan Q klavyeye Türkçe’ye özgü karakterlerin bilimsel 

bir düzen olmaksızın yerleştirildiği klavye düzeni Türkçe Q klavye olarak piya-

saya sunulmuştur. 2013 yılında F Klavye uygulamasının gerekliliği Başbakanlık 

tarafından yayınlanan genelge ile ortaya konulmuştur (Acar ve Köse, 2015; 

Resmi Gazete, 2013). F klavye kadar yaygınlık kazanmamış olsa da yine 

Türkçe’ye uygun olarak son yıllarda geliştirilmiş başka bir klavye düzeni de E 

Klavye düzenidir (Cnnturk.com, 2017).  

Wawrzynek ve Wawrzynek (y.y.)’in bildirdiğine göre klavye eğitimi dünya 

genelinde çeşitli ülkelerde değişiklik göstermektedir. Bazı ülkelerde öğrencilerin 
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ilkokul çağında belirli bir doğruluk oranı ile yazmaları beklenirken bazı ülkelerde 

herhangi bir eğitim verilmemektedir. 

 

1.2. On Parmak Yazım Hız Ölçüm Yöntemleri 

Veri giriş veya yazım hızının ölçümü, 1 dakikada girilen veya yazılan kelime 

sayısı (WPM), düzeltilmiş dakikalık kelime sayısı (AdjWPM), saniyedeki vuruş 

sayısı (KSPS), saniyedeki el kol hareketi (GPS) ve öğrenme eğrilerine göre yapı-

labilmektedir. Veri giriş veya yazım hatalarının ölçümü; karakter bazında yapılan 

hatalı vuruş sayısına, karakter bazında yapılan hatalı el kol hareketlerine, mini-

mum karakter uzaklığındaki hata sayısına, düzeltilmiş, düzeltilmemiş ve toplam 

hata sayısına ve kümülatif ve parça başına hata sayısına göre yapılabilmektedir. 

Hata ölçümü, veri giriş veya yazım sırasında (düzeltilerek) olabileceği gibi veri 

giriş veya yazım tamamlandıktan sonra (düzeltilmemiş) da yapılabilir. 

Veri giriş veya yazım verimliliğinin ölçümü; karakter bazında yapılan hatalı 

vuruş sayısına (karakteristik ölçüm), doğrulama verimliliğine, kullanıcının dik-

katsizliğine, kullanılmış ve boş kalan bant genişliğine ve düzeltme maliyetine 

ilişkin ölçümleri içermektedir. 

Karakter bazında ölçümler; karakter içi ve karakterler arası zaman ölçümleri, 

girişmiş veya yazılmış metinlerdeki düzeltilmemiş hataların ölçümü, düzeltilmiş 

hataların ölçümünü kapsamaktadır (Wobbrock, 2007). Karakter içi ölçümlerde 

tuşa vuruş ve bırakma zamanı, karakterler arası ölçümlerde tuşlar arası geçiş za-

manı esas alınmaktadır. 

Yazılmış metinlerdeki düzeltilmiş hataların ölçümü, veri giriş veya yazım 

sonrasında görülen hataların ölçümünü içermektedir. Düzeltilmiş hataların öl-

çümü ise, veri giriş veya yazım sırasında yapılan hataların ölçümünü kapsamak-

tadır. Veri giriş veya yazım sırasında yapılan hatalar, düzeltilmiş ama hatalı olan 

karakter sayısına, düzeltilmiş hatasız karakter sayısına, üzerine yazma ile dü-

zeltme ve yerini karıştırma sayısına, düzeltmeye yönelik ekleme ve çıkarma sa-

yısına göre yapılabilir. 

Kayıt dosyası verilerine göre yapılan ölçümler; genellikle bilgisayar ortamın-

daki veri giriş ve yazım işlemlerinde yapılan ölçümleri ve klavyeden veri giriş ve 

yazımına ait vuruş, hata ve karakter sayısına göre değerlendirmeleri içermektedir. 

Özel yöntemlerle yapılan ölçümler ise; fiziki klavye üzerinde veri giriş veya 

yazım sırasında yapılan hata ölçümlerini ve ekran klavyesi gibi sanal klavyelerle 

yapılan seçim hatalarına ilişkin ölçümleri içermektedir. 

Fiziki klavye üzerinde veri girişi ve yazımında yapılan hata ölçümleri; üzerine 

yazma, ekleme ve çıkarma hatalarının ölçümünü, yazılacak karakter ile yazılan 
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karakter uyumsuzluğuna ait hata ölçümünü, yanlış parmağın yanlış tuşa vurma-

sıyla oluşan hata ölçümlerini, dilin yapısından kaynaklanan okuma ve okunanı 

yanlış algılayıp yazma ile ilgili hata ölçümlerini kapsamaktadır. Seçim hataları 

ise; doğrudan seçimdeki sapmalar, dolaylı seçimlere ilişkin seçici hareketleri, vu-

ruş veya el-kol hareketi tabanlı ölçüm metotlarından oluşmaktadır. 

 

2. MATERYAL VE METOT 

2.1. Çalışmalarda Yer Alan Katılımcılar 

Wawrzynek (y.y.), dokunarak yazmayı öğrenmeye başlamak için en iyi zama-

nın farklı araştırmalara göre yaşamın 7. ve 10. yaşları arası olduğunu ve bu yaşlar 

arasındaki her çocuğun haftada 2 saat klavye yazım eğitimi alması gerektiğini 

bildirmiştir. İncelenen çalışmalarda ise Tablo 1’de özetlenen çalışma ve katılımcı 

planları görülmüştür. 

Heuser ve di-

ğerleri, 2007 

Katılımcılar 13 seans, seans başına 30 dakika, haftada üç seans 

için eğitilmiştir. 

Pamungkas 

ve Turnip, 

2020 

Yaşları 15-21 arası değişen dokuz denek üç grup halinde eği-

tilmişlerdir. 

Acar ve 

Köse, 2015 

Toplam 70 katılmcının bulunduğu klavye eğitimi çalışmasına 

35 katılımcı web uygulaması üzerinden, 35 katılımcı Word uy-

gulaması ile katılmıştır. 

Takakura, 

Hakka, ve 

Shizuki, 

2019 

Dvorak klavye düzenini daha önce hiç kullanmamış, günlük 

yaşamlarında qwerty klavye kullanan, yaşları 21-26 arası olan 

(M = 23.00, SD = 1.67), tamamı erkek 6 katılımcı ile çalışma-

sını sürdürmüştür. Katılımcıların yarısı pasif haptik (PH) ile, 

diğer yarısı pasif haptik olmaksızın yazma çalışmalarına katıl-

mıştır (kontrol grubu). 3 adet İngilizce kelimeden oluşan 

cümle yazdırılan çalışmada 3 test grubu, 3 deney grubu ile 5 

seans yapılmış ve eğitimler katılımcı başına 30 dk sürmüştür. 

Rabin ve 

Gordon, 

2004 

On iki uzman daktilograf ellerini veya bilgisayar ekranını gör-

meden bir bilgisayar klavyesinde cümleleri yazarak çalışmaya 

katılmıştır. 

Pala vd., 

2021 

Bilgisayarlı öğretim Teknolojileri ve Müzik Eğitimi Bölümle-

rinde eğitim gören, 8’inin önceden nota bilgisine sahip olduğu 

toplam 11 öğrenci eğitime katılmıştır. 

Tablo 1. On parmak klavye eğitiminde kullanılan donanımsal destek sistem-

leri katılımcı bilgileri 
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2.2. Deney Düzenekleri ve Çalışma Prensipleri 

Bugün, dünyada farklı yerleşim düzenine ve ergonomik tasarıma sahip birçok 

klavye bulunmakta ve bilgisayar işletim sistemlerine eklenerek standart klavye 

olarak kullanılmaktadır. AR sistemlerindeki mevcut eksikliklerden biri, kullanı-

cılara çalışma alanları üzerinde tam kontrol sağlayan sezgisel giriş cihazlarının 

olmamasıdır. Özellikle ses girişinin istenmediği veya mümkün olmadığı ortam-

larda, muhtemelen karmaşık verilere sezgisel erişim sağlamak için dokunarak 

yazma özelliklerinin mevcut olması gerekir. Klavye eğitiminde kullanılan dona-

nımsal destek sistemlerinde kullanıcılara monitör ile görsel, hoparlörler ile sesli, 

mini titreşim motorları ve elektrotlarla titreşim ve elektrik uyarıları verildiği gö-

rülmüştür. 

Kalra ve diğerleri (2020), geliştirdikleri düzenekte tüm parmaklardan titreşim 

özelliğine sahip sağ-sol eldiven ve üzeri dokunma algılayıcı yüzey ile kaplı blu-

etooth klavye kullanmışlardır. 

Pala ve diğerleri (2021) araştırmalarında piyano eğitimi alan katılımcıların 

notları doğru parmaklarla çalabilmesi için bir eldiven geliştirip, normal piyano 

ile arasındaki farkı ölçmüşlerdir. Bunun için, birim zamanda tek nota tuşlanacak 

şekilde titreşimler yollayan parmaksız bir eldiven kullanılmıştır. Şekil 1’de gö-

rüldüğü gibi Markow ve diğerleri de piyano eğitiminde kullanılmak üzere benzer 

bir sistem üzerinde çalışmış, mikrodenetleyici tarafından parmaklara titreşim sin-

yalleri gönderilmiştir (Markow, T., Ramakrishnan, N., Huang, K., Starner, T., 

Eicholtz, M., Garrett, S., … Backus, D., 2010). 

 

Şekil 1. Markow ve diğerleri tarafından yapılan tasarım (Markow ve diğer-

leri, 2010) 
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Mehring ve diğerleri (2004) KITTY (keyboard independent touch typing in 

vr) adını verdikleri donanımda eldivenin parmakları içerisine yerleştirdikleri do-

kunmatik sensörler ile kullanıcının parmaklarının birbirine temasını izleyen bir 

klavye yazım tekniği oluşturmuşlardır (Şekil 2). 

 

Şekil 2. Kablosuz KITTY donanımı ve parmak temas noktaları (Mehring ve 

diğerleri, 2004) 

 

Seim ve diğerleri (Seim, Quigley, ve Starner, 2014) klavye eğitimi sırasında 

katılımcıya sesli olarak bildirdikleri kelimenin titreşim desenini eldiven aracılığı 

ile iletmişler ve yazmasını istemişlerdir. Rabin ve Gordon (2004) ‘un yaptığı ça-

lışmada on iki uzman daktilografın ellerini veya bilgisayar ekranını görmeden bir 

bilgisayar klavyesinde cümleleri yazması istenmiş, kontrol denemelerinin ardın-

dan sağ işaret parmak uçları uyuşturulmuş ve tekrar cümleler yazdırılmıştır. Ça-

lışmalar sırasında parmak hareketleri özel eldiven ve elektromanyetik konum 

sensörü ile kaydedilmiştir. Takakura ve diğerlerinin (2019) çalışmasında da katı-

lımcılar ellerini tahtanın altına gizlemiş ve dokunsal eldiven giymiştir (Şekil 3.a). 

Çalışmanın yazılım kısmında klavye düzeni sürekli olarak ekranda görüntülen-

mekte ve kullanıcı istediği zaman tuş yerleşimlerini kontrol edebilmekte ve renkli 

tuşlar yardımıyla hangi tuşu kullanması gerektiğini görmektedir. Kullanıcı yanlış 

bir harf tuşladığında, yazıya dökülen ifadenin arka planı kırmızı ile renklendiri-

lerek kullanıcıya tümcedeki hata(lar) bildirilmektedir (Şekil 3.c). Yazma uygula-

ması, son harf doğru yazıldığında yazılacak bir sonraki harfi her dokunsal eldi-

vene gönderir. Daha sonra mikrodenetleyici harf tuşuna basmak için kullanılması 

gereken parmağın titreşim aktüatörünü Seim ve diğerlerinde (2014) olduğu gibi 

300 ms boyunca çalıştırır. Pamuklu bir eldiven, üzerine dikilmiş bir mikrodenet-

leyici (Arduino Nano) ve dört titreşim aktüatöründen oluşan çalışmanın donanım 

kısmında ise başparmak hariç her parmakta tek bir titreşim motoru yer almaktadır 

(Şekil 3.b). El becerisini ve parmak hissini geliştirmek için eldivenin parmak uç-

ları kesilmiştir. Dvorak klavye düzeninin öğrenilmesi amacıyla tasarlanan çalış-

manın yürütülmesi aşamasında her bir oturum içerisinde iki görev tasarlanmıştır, 

bir uygulama görevi ve bir test görevi. Alıştırma görevinde, katılımcılar, Mac-

Kenzie veri setinden (MacKenzie ve Soukoreff, 2003) yazma uygulaması tara-
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fından rastgele seçilen üç İngilizce kelime öbeği yazmıştır. Burada sunulan cüm-

lelerin olabildiğince hızlı ve doğru bir şekilde yazılması istenmiştir. Katılımcıla-

rın temel yerleşimleri öğrenip öğrenmediklerini doğrulayan test görevinde katı-

lımcılar tüm alfabenin 26 harfi, rastgele birer birer sunulmuş ve bu esnada klavye 

ekranda görüntülenmemiştir. Katılımcılar, her seanstan sonra en az bir dakika ara 

vererek beş seans gerçekleştirmiştir. 

   

a. b. c. 

Şekil 3.a. Çalışmalar sırasında katılımcılar, b. Dokunsal eldiven, c. Arayüz 

yazılımı (Takakura ve diğerleri, 2019) 

Titreşimli eldiven (Şekil 4) kullanılan bir başka çalışmada ise deney grubun-

daki katılımcılar dokunsal eldiven yardımıyla, kontrol grubundaki katılımcılar ise 

piyano uygulaması ile çalışmışlardır. Deney grubunun dokunsal eldiven kullan-

dığı süre boyunca, müziğin notaları 45 ila 60 dakika boyunca titreşimler yardı-

mıyla katılımcıların parmaklarına uygulanmış, bu süreçte katılımcılardan rutin 

aktivitelerle ilgilenmeleri istenmiştir. Daha sonra katılımcılardan dokunsal bir el-

diven yardımıyla parçayı piyanoda çalmaları istenmiştir (Pala vd., 2021). 

 

Şekil 4. Haptik eldiven devresi ve uygulanması (Pala ve diğerleri, 2021) 

Görme engelli kişilere çevresindeki engelleri haber vermek için 3x3 matrix 

şeklinde titreşim motorları içeren eldiven geliştiren Uchiyama (2008), engel ki-

şiye yaklaştıkça veya tehlikeli durum belirlendiğinde titreşim motorlarından aynı 

sıklıkta fakat uzayan sürelerde titreşim vermiştir. 
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Pamungkas ve Turnip (2020), uyarım işlemini hoparlör, monitör ve yapışkan 

elektrotlar ile sesli, dokunsal ve görsel uyaranlar aracılığı ile yapmıştır (Şekil 5). 

Çalışmalara katılan birinci grup sesli, görsel ve dokunsal bildirimlerle, ikinci grup 

yalnızca sesli ve görsel bildirimlerle (aktif mod) çalışır. Üçüncü gruba sesli ve 

dokunsal bildirim verilir (pasif mod). Çalışmalar esnasında deneklerin el ve par-

mak hareketlerini izlemek için iki kızılötesi kamera ve üç kızılötesi LED’den olu-

şan sistem kullanılmıştır. 

 

Şekil 5. Elektrot yerleşim bölgeleri (Pamungkas ve Turnip, 2020) 

Maman ve Bermano (2022), yazı yazılıyor iken el hareketlerini görebilecek 

bir webcami masa üzerine yerleştirerek katılımcılara önce klavye ile yazı yazdırıp 

el hareketlerinin videoları ile TypeNet isimli CNN ağını (expectation maximisa-

tion ile) 10 katılımcının verileri ile eğitmiştir (Şekil 6.a,b). Daha sonra klavye 

olmayan yüzeyde yazı yazdırıp el ve parmak ucu takibi ile basılan tuş tahmini ve 

LSTM (Long Short-Term Memory) ile yazılmak istenen kelime tahmini yapıl-

mıştır. Çalışmada her kullanıcı toplam 30 ile 90 dakika arası yazma işlemi yap-

mış, çalışma metinleri geniş bir kelime dağarcığını ve harf kombinasyonlarını 

kapsayacak şekilde, çoğunlukla klasik İngiliz edebiyatından alıntılardan oluştu-

rulmuş ve New York Times makalelerini ve bilimsel makaleler ile 'j', 'q', 'x' ve 'z' 

gibi daha az sıklıkta harfler içeren bazı kelime listelerini içerecek şekilde seçil-

miştir. Videoların her biri avuç içlerini çıkarmak ve arka planı kaldırmak için kare 

kare bölümlere ayrılmıştır. 
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Şekil 6. Maman ve Bermano tarafından geliştirilen düzeneğin çalışma anı 

görüntüsü, b.TypeNet isimli yapay sinir ağının eğitim ve test aşamaları (Maman 

ve Bermano, 2022) 

Hızlı klavye kullanımı ile ilgili geri bildirim barındırmayan fakat donanımsal 

bir düzenleme Sandnes ve Aubert (2007) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada 

araştırmacılar klavye tasarımında İngilizce’de kullanılan kelimeleri analiz etmiş, 

tekrar sayısı çok olan harfleri klavyede kolay erişilebilecek noktaya, klavyenin 

orta sırasına toplamıştır. Dvorak, yaptığı deneysel çalışmada Dvorak tipi klavyeyi 

kullanan sekreterlerin Qwerty tipi klavyeyi kullananlara göre daha hızlı yazdık-

larını kanıtlamıştır. Donanımsal bazı düzenleme çalışmalarında klavyelerdeki 

tuşların yerleşiminde ergonomik çalışma koşulları dikkate alınmış (Keser, 2005) 

ve farklı tipte klavyeler tasarlanmıştır. Klavyelerin tasarımında; tuşların yerle-

şimi, bağlantı şekli, tuş sayısı, ayarlanabilirliği, eğimi, kullanıcıların rahat ve ko-

lay yazım pozisyonları (Yücel ve diğerleri, 2004) ve insanların antropometrik 

özellikleri (dirsek, önkol, üst kol, bilek, parmak, baş ve boyun uzunlukları) 

önemli faktörlerdir (Baslo, 2002). Acar (2013) çalışmasında yalnızca görsel uya-

rım kullanmıştır. Standart Türk Klavyesi öğretimi amaçlı yeni bir model (WPR 

Modeli) oluşturmayı amaçlayarak ön test-son test deney ve kontrol gruplu araş-

tırma modeli kullanılmıştır. Araştırmada WPR modelinin uygulandığı klavye öğ-

retimine katılanlar deney grubunu, geleneksel klavye öğretimine katılanlar ise 

kontrol grubunu temsil etmiştir. Öğretim öncesinde ve sonrasında deney ve kont-

rol gruplarında ölçümler yapılmıştır. 

3. BULGULAR 

Klavye kullanımında önemli hususlardan birisi veri giriş ve yazım performa-

sının ölçümünde doğruluktur. Doğruluk analizi, veri giriş sırasında, veriler giril-

dikten veya yazım tamamlandıktan sonra yapılabilmektedir. Diğer bir önemli fak-

tör ise, hızdır. Hız, zaman açısından ele alınmakta ve doğruluk ile birlikte değer-
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lendirilmektedir. Veri giriş ve yazım performansını değerlendirmede hız ve doğ-

ruluk dışında vuruş sayısı, karakter sayısı, tuş seçimine yönelik el-kol hareketle-

rinin analizini içeren yöntemler de kullanılmaktadır (Wobbrock, 2007). 

Seim ve diğerleri (2014) yaptıkları çalışmada stenografi cihazının eğitimi sı-

rasında %85-95 miktarında eğitimi terk etme oranı ve katılımcıların 30 dakikalık 

çalışmanın ardından en çok %20 hata oranı ile BAT Keyboard kullanımını öğ-

rendiklerini tespit etmişlerdir. 

Pala ve diğerlerinin (2021) yaptığı çalışmada deney grubundaki katılımcılar 

uygulama sürecinde dokunsal eldiven kullanırken, kontrol grubundaki katılımcı-

lar şarkı için piyano uygulamaları yapmıştır. Süreç sonunda öğrencilerle yüz yüze 

görüşmeler yapılmıştır. Hem uygulamanın hem de görüşmelerin güvenirliğini 

arttırmak ve farklı araştırmacılar tarafından tekrar analiz edilebilmesi için süreç 

video kaydına alınmıştır. Daha sonra video kayıtları bilgisayara aktarılmıştır. De-

ney gruplarının notaları ve nota sürelerini doğru çalma ve doğru parmakla çalma 

becerilerindeki farklılıkları karşılaştırmak için Wilcoxon Signed Ranks Testi kul-

lanmıştır. Çalışma sonucunda öğretmen adayı olan katılımcıların dokunsal eldi-

ven ve piyano uygulamalarından aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark bu-

lunmamıştır (p > .05). Bir başka deyişle katılımcıların notaları doğru çalma, nota 

sürelerini doğru çalma ve doğru parmaklarla çalma becerilerine göre dokunsal 

eldiven veya piyano uygulaması arasında fark yoktur. Katılımcılarla yapılan gö-

rüşmelerden elde edilen veriler benzer şekilde video kayıtları kullanılarak analiz 

edilmiş ve nitel analiz yöntemlerinden betimsel analiz kullanılmıştır. Elde edilen 

veriler iki araştırmacı tarafından kodlanmış ve Huberman ve Miles (1994) tara-

fından önerilen Fikir Birliği / (Görüş Birliği + Anlaşmazlık) x 100 formülü kul-

lanılarak uzmanlar arasındaki uyum hesaplanmıştır. Uygulama sürecinde ve uy-

gulama süreci sonunda katılımcılarla yapılan görüşmelerde alınan geri bildirim-

lerin sonuçlarına göre ise eldivenin piyano çalmadan önce parmakları açmada iyi 

bir alıştırma aracı ve parmak açıcı olabileceği, parmak numaralarının daha iyi 

kavranmasında yardımcı olabileceği, eldivenin öğrenmeyi kolaylaştırma, zaman-

dan tasarruf etme, çalışmalara yardımcı olma ve verilen süreden daha kısa sürede 

şarkıyı çözme gibi etkilerinin olabileceği belirlenmiştir. Dokunsal eldivenin öğ-

renmeyi kolaylaştırma ve zamandan tasarruf etme gibi sonuçları Huang ve diğer-

lerinin (2008) çalışma sonuçlarına benzerlik göstermektedir. 

Takakura ve diğerleri (2019), 90 cümlenin (6 katılımcı × 3 cümle × 5 oturum) 

verilerini topladığı çalışmasında doğru vuruş oranı, karakter başına tuş vuruşu 

sayısı ve saniye başına karakter metriklerini kullanmıştır. Öğrenme etkisinin iki 

yöntem arasında farklılık gösterip göstermediğini araştırmak için Wilcoxon sıra 

toplamı testini kullanılmış, doğru vuruş oranı ve saniye başına karakter değerle-

rinin eğitimler ilerledikçe her iki grup için de pozitif korelasyona sahip olarak 

değiştiği, karakter başına tuş vuruşu sayısı değerinde bu durumun tersi olduğu 
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görülmüştür. Çalışma sonucunda saniye başına karakterde anlamlı bir fark ortaya 

çıktığı (p < 0.05), her iki grubun da beş oturumda dokunarak yazmayı öğreneme-

diği, tam öğrenmenin olması için en az 10 seans yapılması gerektiği belirlenmiş-

tir. Uygun oturum sayısının tespiti için yapılan çalışmada deney grubu için 9,84 

seans, kontrol grubu için 13,46 seansın uygun olacağı belirtilmiştir. İlgili grafik-

ler Şekil 7’de verilmiştir. Öğrenciler parmaklarda tek titreşim kaynağı bulunması 

nedeni ile üst-alt sıraları karıştırdıkları gözlemlenmiştir. 

 

Şekil 7. Pilot çalışma sonuçları Deney grubu (Kırmızı, Pasif haptik) ve kont-

rol grubu (Yeşil) katılımcılarının eğitim seansları boyunca a. hız, b. Karakter 

başına tuş vuruş sayısı, c. Saniye başına karakter sayısı ölçümleri, Takakura ve 

diğerleri (2019) 

Rabin ve Gordon (2004), Uyuşmuş parmaklar ile yazım sırasında hata sayısı-

nın 7 kat arttığını ve çalışmada uygulanan regresyon testi sonuçlarına göre yaz-

maya başlamadan önce parmakların doğru konumda olması gerektiğini belirtmiş-

tir. 

Acar (2013)’ın, WPR modelini uyguladığı çalışmasında tüm istatistiksel çö-

zümlemelerde 0.05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır. WPR modelinin uygulan-

dığı deney grubu öğrencilerinin geleneksel öğretimin yapıldığı kontrol grubu öğ-

rencilerine göre daha başarılı olduğu gösterilmiştir. 
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Güncel araştırmalar, insanların büyük çoğunluğunun öğrenmeyi kinestetik 

veya dokunsal olarak gerçekleştirdiğini ve bu şekilde daha iyi anladığını ve ha-

tırladığını göstermektedir (Ashimori ve Igarashi, 2018; Rodríguez vd., 2019; 

Zhang, Li, Chin, ve Xia, 2019). 

Dokunarak yazma modelinde, parmakların ve ellerin kas hafızası kullanıldı-

ğından klavyedeki tuşların konumu otomatik olarak hafızaya aktarılmaktadır. 

Klavye düzeninde görsel algılama reseptörleri beyinde bir olgu oluşturmakta ve 

kısa sürede bilişsel tepki olarak parmaklara aktarılmaktadır. 

Takakura ve diğerleri (2019), yaptıkları çalışma sonucunda uyguladıkları yön-

temin kullanıcıya bir sonraki tuş vuruşu için kullanılacak parmağa bir uyarı ver-

mesi sebebiyle, kullanıcıları ekrana bakmaya teşvik ederek tüm tuş yerleşimlerini 

ezberlemelerine yardımcı olduğunu göstermişlerdir. Çalışmada, kullanıcıların 

dokunarak yazmayı öğrenmek için daha az zaman ayırma olasılığı olduğunu be-

lirtmişlerdir. Kullanıcılar dokunarak, yazarak ekrana bakmaya devam edebildik-

leri için, ekranda gösterilenlere konsantre olabilir ve metni düzenleyebilmektedir. 

Sistemin en olumsuz yönünün tüm tuş yerleşimlerinin ezberlenmesi olmasından 

dolayı dokunarak yazmayı öğrenmenin kolay olmadığını da belirtmişlerdir. 

Civelek ve diğerleri (2014), heykel, coğrafi sistemler, antropoloji, fizik ve 

kavram öğrenme gibi alanlarda dokunsal öğrenmenin motivasyonu, cesareti, ki-

şisel özerkliği ve öğrenme kalitesini artırdığını çalışmalarında göstermektedirler. 

Bu artan özellikler nedeniyle öğrencilerin başarısı üzerinde önemli ve olumlu bir 

etkiye sahip olduğunu bildirmişlerdir. 

Zhang ve diğerleri (2019), dokunsal teknolojilerin müzikal motor öğrenmeyi 

geliştirdiğini, motor öğrenmeye faydalı olduğunu ve dokunsal teknolojilerin uy-

gulamalı prototiplerle umut verici gelişmeler kaydedildiğini gözlemlemiştir. 

Pamungkas ve Turnip (2020)’in tasarladıkları sistemde kullanılan eldiven sis-

teminin ucuz, kullanımının rahat, takmasının kolay ve kullanıcının parmaklarını 

hareket ettirmesini engellemediğini bildirmiştir. Dokunsal geri bildirimin sadece 

işitsel ya da  görsel geri bildirim sunan sistemlerden daha etkili olduğunu belirt-

mişlerdir. 

Wu ve diğerleri (2017), içerisinde sanal klavye bulunan sanal gerçeklik kaskı 

ve özel donanımlı eldiven kullandığı çalışmasında, kullanıcı eldiven verileri ve 

anketlerinin değerlendirilmesi sonucunda gerçek klavye, yalnız sanal klavye ve 

titreşim eldivenli sanal klavye kullanımında kullanıcı performansı açısından fark-

lılık belirleyememiştir. Ancak sanal klavye ya da titreşim eldivenli sanal klavye-

nin, kullanıcıların daha fazla ilgisini çektiği ve titreşim geri bildiriminin tuşlara 

basma sırasında daha güvenli hissettirdiği sonucuna varmışlardır. 
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Kişinin bilgiyi aktif olarak öğrenmediği veya kullanmadığı sistemler ile yapı-

lan çalışmalarda Huang ve diğerleri (2008), zengin öğrenme ortamlarında pasif 

bilgiye maruz kalan bireylerin daha fazla öğrendiğini, Seim ve diğerleri (2016), 

pasif dokunsal öğrenme yönteminin mors alfabe öğreniminde etkili olduğu sonu-

cuna vardıkları görülmektedir. 

Görsel öğrenme sistemi hakkında bilgisi olmayan, görme engelli bireylerle 

yapılan çalışmada ise Kalra ve diğerleri eğitim öncesi ve sonrası yaptıkları testler 

sonucunda, dokunsal yol ile yapılan klavye eğitiminin oldukça olumlu sonuçları 

olduğu bildirilmiştir (Kalra, Jain, ve Agarwal, 2020). 

Pala ve diğerlerinin (2021) çalışmasından elde edilen sonuçlara göre katılım-

cılar titreşim eldivenli sistemin, iyi bir egzersiz aracı ve parmak açıcı olabilece-

ğini belirtmişlerdir. Bu ve benzer sistemler var olanlara ilaveten daha geliştirile-

rek rehabilitasyon amaçlı olarak kullanıma sunulmalıdır. Klavyedeki tuş sıraları-

nın belirlenmesi için birden fazla motor kullanılmalıdır. Takakura ve diğerleri 

(2019) bunun gerekliliği ile açıklamayı çalışmalarında belirtmiş, bu motorların 

birbirinden ayırt edilebilmesi için de birisinin ele diğerinin bileğe takılabileceğini 

tavsiye etmişlerdir. Böyle bir sistemde farklı titreşim kalıpları kullanmalı veya 

aktüatör sayısını arttırılmalıdır (Takakura, 2019). 

Pala (2021), katılımcıların dokunsal eldiven kullanımına ilişkin görüşleri bö-

lümünde, titreşimin artırılması (Huang ve diğerleri, 2008) ve seslerin nota olarak 

kulağa yansıtılması gibi düzenlemelerin olması gerektiğini belirtmişlerdir. Eldi-

ven kullanımın en olumsuz taraflarının ise parmakların hareketsiz olması nede-

niyle ellerinin üşüyebildiğini, uyuşma ve terleme gibi durumların oluşabileceğini 

aktarmışlardır. Kullanıcıların alışkın olmaması nedeniyle bu gibi zor durumların 

olabileceğini belirtmişlerdir. 

On parmak klavye eğitiminde kullanıcının oturuşu ve el-parmak pozisyonu, 

kullanım konforu ve yazım hızı açısından önem taşımaktadır. Bu eğitimde en 

önemli nokta pratik yapmaktır.  Her gün düzenli olarak klavye kullanılması du-

rumunda hızın artırılması mümkündür. Belirli bir süreçten sonra parmaklar ve 

beyin fonksiyonları otomatik olarak hareket edecektir. 

Teknolojinin hızla gelişmesi ile dokunsal öğrenmeye yardımcı sanal gerçeklik 

başlıkları ile artırılmış gerçeklik yazılımlarının klavye öğrenme sisteminde gele-

cekte sıklıkla karşımıza çıkacağı düşünülmektedir. Bu sistemlerin sezgisel, esnek 

ve verimli kullanılmasından dolayı, yazım süreçlerinde bu uygulamaların arta-

cağı düşünülmektedir. 

Gelişen hareket kontrol teknolojileri ile birlikte, kullanıcılar klavye işlevselli-

ğini hareketleriyle kontrol edebilirler. Örneğin, bir kamera aracılığıyla yapılan el 

hareketleri klavye işlevlerini kontrol etmek için kullanılabileceğini öngörmekte-

yiz. 
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Gelecekte sessiz ortamlarda çalışabilecek ve düşük maliyetle üretilebilecek 

sistemlere de ihtiyaç duyulmaktadır. İlerleyen yıllarda ise beyin kontrollü klav-

yelerin geliştirilmesi mümkün olabilir hale gelecektir. Bu sayede kullanıcılar 

klavye işlevlerini düşünsel yol ile kontrol edebilir hale getirebileceklerdir. 

Gelişen yapay zeka ve doğal dil işleme teknolojileri ile birlikte, klavyeler ge-

lecekte daha akıllı hale gelebilir. Bu sayede, klavyeler kullanıcıların yazım hata-

larını düzeltmek, metin önerileri sunmak ve hatta yazım stilini analiz ederek öne-

rilerde bulunmak gibi özellikler sunabilir. 

Donanımsal olarak da, malzeme teknolojisiin artması ile de daha esnek, işlev-

sel dayanıklılığı yüksek ürünlerin üretilebileceği düşünülmektedir. 
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1. Giriş 

Arı ürünleri denilince ilk akla bal gelse de diğer arı ürünleri olan propolis, 

polen, arı sütü, arı zehri ve arı ekmeğinin toplanması her ne kadar baldan zor ve 

maliyetli olsa da, sağlık üzerine olumlu etkilerinden dolayı apiterapide yaygın 

olarak kullanılmaktadırlar. 

Tohumlu bitkilerin üreme hücresi olan polen, yüksek protein içeriğine sahip-

tir. Bal arılarının beslenmesinde, sindirim sistemlerinin gelişmesinde ve yavru 

gelişiminde önemli rol oynamaktadır (Mayda vd., 2019).  

Polenin, karmaşık bir yapıya sahip ve gıda olarak tüketildiğinde sindirimi zor 

olan Eksin tabakası, karbonhidratlar, glikoproteinler, proteinler, lipidler, terpeno-

idler, uzun zincirli alifatik ve fenolik maddelerden oluşur. Aynı zamanda uçucu 

bileşikler, pigmentler, fenolik maddeler ve flavonoidler gibi ikincil ürünler için 

depolama alanı sağlar (Dadalı ve Elmacı, 2021). 

Polen eğer arıcı tarafından kovana takılan polen tuzakları ile alınmaz ise ko-

vanda petek gözlerinde depolanır. Bu nedenle arı poleni aslında arılarca prosesi 

tamamlanmış bir ürün olmayıp arı ekmeği üretiminin ara basamağında arıdan alı-

nan bir üründür. 

Arı ekmeği (perga, ambrosia)  arılar ve insanlar için eşsiz bir arı ürünüdür. 

Petek hücrelerine doldurulan Arı ekmeği, polen, bal ve arıların tükürük bezi sal-

gısı ile laktik asit fermentasyonuna maruz kalır ve üzeri bal ve balmumu ile ka-

patılır işte bu fermente polene “arı ekmeği/perga” denir (Eyigün, 2021).  

Arılar yaşamlarını devam ettirebilmek için besine ihtiyaç duyarlar bunu da 

doğrudan doğadan aldıkları polen ve nektardan karşılarlar. Arılar karbonhidrat ve 

enerji ihtiyaçlarını karşılamak için nektarı kullanırken, protein, vitamin ve mine-

ral ihtiyaçlarını karşılamak için poleni kullanırlar. (Bakkaloğlu, 2021).  
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1.1.  Arı Ekmeğinin Besin Değeri ve Sağlık Üzerine Etkileri 

Arı ekmeği, yaklaşık %35 şeker, %24-35 oranında karbonhidrat, %20-22 ora-

nında protein, %3.5 oranında laktik asit, %2.43 oranında mineral, %1.6 oranında 

lipit içermektedir (Parlakpınar ve Polat, 2021). 

Arı ekmeği kraliçe arı ve yavru arıların temel gıdasıdır. Pupadan çıkan yavru 

arı ilk 5 gün arı ekmeği ile beslenir. Bu nedenle adına,  arı bebek maması‟ da 

denir (Silici, 2015). Arı tükürüğü, bitki poleni ve nektardan oluşan karamel ren-

gindeki arı ekmeği, sadece arılar için değil insanlar için de çok önemlidir (Khalifa 

vd., 2020; Kieliszek vd., 2018).Polendeki bütün değer besinlerini içermesinin ya-

nında üç kat daha fazla biyoaktif özelliğe sahiptir (Karaman ve ark., 2017). 

Arı ekmeği ile arı poleni kıyaslandığında, laktik asit nedeniyle arı ekmeği daha 

yüksek asitliğe sahiptir ve yüksek miktarda K vitamini içerir (Vásquez ve Olofs-

son, 2009). Aynı zamanda arı ekmeği, fenolik bileşikler , α-tokoferol ve koenzim 

Q 10 gibi antioksidan bileşikler açısından iyi bir kaynaktır (Bakour vd., 2019). 

Arı ekmeği, kemferol, p-kumarik asit ve izorhamnetin, apigenin, chrysin, na-

ringenin, kafeik asit, kersetin, ferulik asit ve gallik asitlerce zengin bir polifenol 

kaynağıdır. (Dranca vd., 2020). 

Besin bileşenlerince zengin olan arı ekmeği vitaminlerden C, B1, B2, B5 (pan-

totenik asit), B9 (folik asit), E, H ve K vitaminleri ile amilaz, fosfataz gibi enzim-

leri içermektedir. Bunların yansıra çeşitli flavonoidleri de yapısında bulundur-

maktadır. Arı ekmeği polende bulunan bileşenlerin yanı sıra arıdan gelen amino 

asit, peptit ve enzimleri de içerir (Anonim, 2022a).  

Alternatif tıp alanında fonksiyonel gıda olarak, yeni ürünlerin geliştirilmesi ve 

iyileştirilmesinde kullanılmaktadır (Dadalı ve Elmacı, 2021). Karaciğer ve sinir 

sistemi üzerine olumlu etkileri olan arı ekmeği, organizmadan çeşitli toksinlerin 

atılmasına da yardımcı olmaktadır (Kieliszek vd., 2018; Şengül ve Vatansev, 

2021).  

Aynı zamanda, dokuları yenilemede, zihin yorgunluğunu ve dikkat bozuklu-

ğunu azaltmada, bağışıklık sistemini güçlendirmede, prostat tedavisinde, obezi-

tenin neden olduğu lipit peroksidasyonunu iyileştirmede yardımcı olmaktadır 

(Arıgül Apan vd., 2021; Özdemir vd., 2021; Şengül ve Vatansev, 2021). İçeriğin-

deki rutenyum ile kalp damar tıkanıklarını önlemede; asetilkolin ile tansiyon ve 

kronik kabızlık tedavilerinde kullanılmaktadır (Arıgül Apan vd., 2021; Parlakpı-

nar ve Polat, 2021). 
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İçerdiği fenolik bileşikler sayesinde ve fenolik bileşiklerin çeşitlerinin bitki 

orijinine göre değişmesinden dolayı yüksek antioksidan aktivitesi gösterirler 

(Ghedolf et al. 2002, Petretto et al. 2015). 

1.2.  Arı Ekmeğinde Fenolik Bileşikler ve Sağlık Üzerine Etkileri 

Fenolik bileşikler bitkilerde bulunan, bitkinin kendine has özellikleri olan 

aroma, koku renk gibi özelliklerinin oluşumunu sağlayan bileşiklerdir. Bu mad-

deler aromatik halkasında bir veya birden daha fazla hidroksil grubu bulundur-

maktadır. Fenolik bileşikler temelde iki grupta toplanmıştır. Bunlar fenolik asitler 

ve flavonoidlerdir (Gayon et al. 2006). 

Arı ekmeğinin zengin besin değerinin yanı sıra, antioksidan aktivitesinde et-

kili fenolik ve flavonoid içeriği de yüksektir. (Morais ve diğ., 2011; Čeksterytė 

ve diğ., 2016). 

Fenolik bileşikler arı ekmeğinin sadece antioksidan aktivitesi değil aynı za-

manda antitümör, antikanser, antienflamatuvar aktiviteler ile kolesterol düşürücü 

etkisinin de ortaya çıkmasında etkilidir (Lamson ve Brignall, 2000; Badary ve 

diğ., 2003; Baltrušaitytė ve diğ., 2007; Vauzour ve diğ., 2010; Funakoshi-Tago 

ve diğ., 2011; Lirdprapamongkol ve diğ., 2013; Borycka ve diğ., 2015). 

1.2.1. Antioksidatif Etki 

Bazı çalışmalar fenolik bileşiklerden zengin besinlerin antioksidan etki göste-

rerek serbest radikal oluşumunu engellediğini belirtmektedirler. Fenolik bileşik-

ler, yapılarındaki aromatik halkaları ile hidroksil (OH) gruplarını yakalayarak pe-

roksit radikallerini etkisizleştirirler (Halliwell, 2000). 

Fenolikler en aktif doğal antioksidanlardan olup, antioksidan etkilerini serbest 

radikalleri bağlama, metallerle şelatları oluşturmaları ve lipoksijenaz enzimini in-

hibe etmeleri ile gerçekleştirmektedirler (Gök and Serteser 2003; Nichenametla 

at al. 2006). 

Flavonoidler elde edilen yüksek konsantrasyonları sebebiyle gastrointestinal 

sistemde direk antioksidan etki gösterebilir veya toksin metabolize edici enzim-

leri düzenleyebilirler (Sousa ve ark. 2015). 

Flavonoidler, vücutda metabolizma sonrası oksidatif hasara neden olan, ser-

best radikalleri etkisiz hale getirerek, doku fonksiyonlarının bozulması sonucu 

ortaya çıkan birçok hastalığı tetikleyen zincir reaksiyonları önlediği bilinmekte-

dir (Leja ve ark. 2007, Kolaç ve ark. 2017). 
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1.2.2. Anti-inflamatuar Etki  

Fenolik bileşik olan flavanoidler, enzimleri inhibe ederek inflamatuar yanıtı 

inhibe edici özellik gösterirler (Tripoli et al. 2007). Bunun yanı sıra antitrombotik 

etkileri sayesinde platelet agregasyonuna duyarlılığı, protrombotik ve proinfla-

matuar aracı maddeleri azaltırlar (Rotondo and Gaetano 2000; Wollin and Jones 

2001). 

Flavonoidlerin antioksidan ve radikal süpürücü özellikleriyle tanınmalarının 

yanı sıra anti-mikrobiyal, anti-fungal, anti-radyasyon, immünomodülatör ve anti-

inflamatuar aktiviteleri ile de bilinir (Medeiros ve ark. 2008, Pascoal ve ark. 

2014). 

Fenolik asitler, flavonoidler, fitosteroller ve yağ asitleri arı ekmeğinin antienf-

lamatuvar aktivitesinden sorumlu içerikler olarak belirlenmiştir (Loschen ve Ebe-

ling, 1991). 

 

1.2.3. Antikanser Etki  

Yapılan çalışmaların, diyet fenoliklerinin genel olarak kemopreventif etki 

gösterdiği ve antikanser ajan olarak metabolizmada rol aldığını göstermekte-

dir(Jeon at al. 2001). 

Epidemiyolojik çalışmalar, fenolik antioksidanların tüketiminin artması ile 

kardiyovasküler hastalık ve belirli kanser türlerine yakalanma riskinin azalması 

arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir (Cook ve Samman 1996, Pinto ve ark. 

2010).  

Flavonoidlerin östrojenik ve anti-östrojenik etkileriyle menopozal semptom-

ları ve menopoz sonrası osteoporozu önleyebileceği veya hafifletebileceği, ka-

dınlarda meme kanserinin önlenmesinde kullanılabileceği önerilmiştir (Oh ve 

Chung 2006) 

 

1.3.  Dünya floristik bölgeleri  

1.3.1. Avrupa-Sibirya (Öksin-Kolşik) Flora Bölgesi: Avrupa-Sibirya böl-

gesi, Türkiye’nin bütün Kuzey Anadolu kesimlerini içermenin yanında Doğu 

Kafkasya’da bulunan Kırım ve Dobrudja dağlarına kadar olan alanı kapsamakta-

dır. (Avcı, 1993, Yaltırık ve Efe 1996). 
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1.3.2. Akdeniz (Mediterranean) Flora Bölgesi: Afrika kıtasının kuzeyindeki 

bazı kurak bölgeler dışında, Akdeniz flora bölgesi bütün Akdeniz kıyı kesimle-

rinde yayılış göstermektedir. Akdeniz flora bölgesi, Güney Trakya’daki Gelibolu 

yarımadasından, Anadolu’nun Batı ve Güney sahil bölgesine kadar uzanmakta-

dır. (Yaltırık ve Efe 1996).  

1.3.3. İran-Turan (Irano-Turanian) Flora Bölgesi: Kuzeyinde Avrupa-Si-

birya flora bölgesi, batı ve güney kesminde Akdeniz flora bölgesiyle sınırları olup 

İç Anadolu ve Doğu Anadolu platolarını kapsamaktadır. (Davis et al., 1971, Yal-

tırık ve Efe 1996). 

Dünya Floristik Bölgeleri incelendiğinde Anadolu coğrafyası bu üç temel böl-

genin içinde yer almaktadır. Bu durum Anadolu coğrafyasına eşsiz ve benzersiz 

bir flora üstünlüğü tanımakta bu durum da arı ürünleri açısından son derece kıy-

metli ürünlerin ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir.  

 

2. MATERYAL ve YÖNTEM 

2.1. Materyal 

2.1.1. Arı Ekmeği Numunelerinin Temini 

Anadolu’nun 6 farklı coğrafik bölgesinde, sözleşmeli arıcılık faaliyeti içeri-

sinde yer alan arıcılardan bölgelerini temsil edecek sayıda peteklerden elde edilen 

arı ekmekleri gruplandırılmış, etüvde 42±1 °C de 24 saat bekletilmiştir. Etüvde 

bekletmenin amacı arı ekmeği temizlenirken içine karışan bal mumlarının eriti-

lerek uzaklaştırılmasıdır. Etüvde 24 saat bekleyen arı ekmekleri toz haline getiri-

lip coğrafi bölgelerine göre sınıflandırılarak – 18°C‟de muhafaza edilmiştir. 

2.1.2. Arı Ekmeği Örneklerinin Botanik Orijini 

Bu çalışmada arı poleni örneklerinin mikroskobik incelemesi ve preparasyonu 

için kullanılan yöntemler (Sorkun, 2008; Barth, 2010) çeşitli modifikasyonlarla 

arı ekmeği örneklerine de uygulanmıştır. 

2.1.3. Arı Ekmeği Ekstraktlarının Hazırlanması 

Arı ekmeği ekstrakları hazırlanması için 10 gr öğütülmüş arı ekmeği üzerine 

330 ml çözücü ilave edilerek numunelerin çözünmesi sağlanmıştır. 
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2.1.4. Fenolik Madde Tayini  

Arı ekmeğinde bulunan toplam fenolik madde içeriği Folin-ciocalteau yön-

temi (Singleton and Rossi, 1965) ile belirlenmiş ve spektrofotometrik olarak 

okunmuştur. 

Tablo:1 Arı Ekmeklerinin Polen Familyaları 

    Akdeniz Ege Marmara Karadeniz  İç Anadolu 

Doğu Ana-

dolu 

1 Asteraceae (Helianthus) (%) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 

25,

8 ± 18A 

19,

9 ± 13B 0 ± 0 

2 Fabaceae (%) 

17,

1 ± 15A 1,1 ± 2C 7,1 ± 5B 0 ± 0 

10,

6 ± 8B 0 ± 0 

3 Lamiaceae (%) 0 ± 0 8,8 ± 6AB 0 ± 0 

12,

1 ± 10A 

12,

4 ± 11A 4,8 ± 4B 

4 

Fabaceae ( Trifolium repens 

L.) (%) 0 ± 0 4,7 ± 3B 1,7 ± 2C 0,1 ± 0,1D 0 ± 0 7,2 ± 5A 

5 Poaceae (%) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 3,4 ± 2 0 ± 0 0 ± 0 

6 Rhamnaceae (%) 0 ± 0 7,1 ± 5A 0 ± 0 0 ± 0 0,7 ± 1B 8,2 ± 6,4A 

7 Rutaceae (%) 0 ± 0 0,2 ± 0,2B 0,2 ± 0,4B 0 ± 0 0,8 ± 1A 0 ± 0 

8 Pinaceae (%) 0,1 ± 0,1 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 

9 

Boraginaceae (Echium vul-

gare) (%) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0,1 ± 0,2 0 ± 0 

1

0 Fabaceae (Astragalus) (%) 0 ± 0 

22,

5 ± 14 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 

1

1 Rosaceae (%) 

32,

9 ± 17A 5,0 ± 4C 4,7 ± 7C 5,0 ± 3C 

11,

8 ± 6B 3,7 ± 5C 

1

2 Cereals (%) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0,5 ± 0,5A 0,2 ± 0,2B 

1

3 Amaranthaceae (%) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 3,8 ± 6 0 ± 0 0 ± 0 

1

4 Cucurbitaceae (%) 2,1 ± 3,2A 0 ± 0 1,1 ± 1,6B 0 ± 0 0,3 ± 0,3C 0 ± 0 

1

5 Caryophyllaceae (%) 0 ± 0 0,1 ± 0,2 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 

1

6 Lamiaceae (Thymus) (%) 0 ± 0 0,8 ± 1,2 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 

1

7 Fagaceae (Castanea) (%) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 

12,

0 ± 8 

1

8 

Fabaceae (Trifolium pratense 

L.) (%) 0 ± 0 8,0 ± 6,4B 7,3 ± 5,4B 

13,

5 ± 8,2A 0 ± 0 8,5 ± 5,4B 

1

9 

Fabaceae (Onobrychis sativa) 

(%) 0 ± 0 0 ± 0 

11,

0 ± 6,5A 3,7 ± 2,5B 0,5 ± 0,5C 0 ± 0 

2

0 Brassicaceae (%) 8,2 ± 7,1C 

30,

2 ± 

12,1
A 

31,

9 ± 

16,6
A 

17,

6 ± 

14,4
B 1,5 ± 0,8D 

22,

5 ± 

18,0
B 

2

1 Apiaceae (%) 0,5 ± 0,7B 0,2 ± 

0,2

B 2,5 ± 1,7A 0 ± 0 0 ± 0 2,3 ± 2,3A 

2

2 Myrtaceae (%) 0,8 ± 1,2 0 ± 0 4,0 ± 3,0 0 ± 0 0,1 ± 0,1 0 ± 0 
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2

3 

Amaranthaceae (Beta vulga-

ris) (%) 0 ± 0 0 ± 0 2,4 ± 3,6B 0 ± 0 0,1 ± 0,1C 

15,

1 ± 

11,9
A 

2

4 Asteraceae (%) 

36,

1 ± 

20,5
A 9,6 ± 

13,2
B 

21,

2 ± 

19,4
A 6,8 ± 9,6B 

28,

2 ± 

12,3
A 

12,

0 ± 9,5B 

2

5 Solanaceae (%) 0 ± 0 0 ± 0 1 ± 1,7 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 

2

6 Asteraceae (Centaurea) (%) 0,4 ± 0,6C 0 ± 0 0,8 ± 1,1B 0 ± 0 

11,

5 ± 7,3A 0,4 ± 0,4C 

2

7  Smilacaceae (%) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 1,4 ± 1,2 

2

8 Plantaginaceae (%) 0 ± 0 0,1 ± 0,2 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 

2

9 Salicaceae (Salix) (%) 0,2 ± 0,3D 0,2 ± 0,2D 0,4 ± 0,6B 1,0 ± 1,2A 0,1 ± 0,1E 0,3 ± 0,3C 

3

0 Caprifoliaceae (Scabiosa) (%) 0,4 ± 0,3A 0,1 ± 0,2B 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 

3

1 Liliaceae (%) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 6,3 ± 9,5 0 ± 0 0 ± 0 

3

2 Oleaceae (%) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0,3 ± 0,3 

Örneklerin toplam fenolik madde içerikleri Magalhães ve ark., (2010) tarafın-

dan uygulanan Folin-Ciocalteu metodunda çeşitli modifikasyonlar yapılarak ger-

çekleştirilmiştir. 

2.2. İstatistiksel Analiz 

Arı ekmeklerinin istatistiksel değerlendirmeleri, her grupta üç tekrarlı tesadüf 

deneme modeline göre yapıldı. Gruplar arasındaki farklılıklar ANOVA varyans 

analizleri ile belirlenmiştir (Düzgüneş ve diğerleri, 1987). Varyans analizinde, 

gruplar arasındaki farkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu parametreler için 

en küçük anlamlı fark testi (LSD) uygulandı. 

Ülkemizin 6 coğrafik bölgesinden elde edilen Arı ekmeklerinin yapılan ana-

lizler sonrasında 23 değişik bitki familyası tespit edilmiştir. Bunlar;  

Asteraceae – Papatyagilller: Achıllea L.(Civanperçemi), Anthemis L.(Pa-

patya), Arctium L.(Löşlek), Bellis L. (Koyungözü), Bombycıleana DC. Smoljan 

(Kısaayaklı), Carduus L.(Eşek Dikeni), Carthamus L.(Aspir), Centeurea L.(Pey-

gamber Çiçeği), Cohndrilla L. (Karakavuk), Cichorium L.(Hindiba), Cırsıum 

Mill.(Köygöçüren), Conyza Less.(Çakalotu), Cota J. Gay.(Babuçca), Crepis 

L.(Kıskı), Crupina DC.(Gelindöndüren), Cyanus Mill.(Gökbaş), Doronicum 

L.(Kaplanotu), Flago L.(Keçeotu), Helminthotheca Zin.( Billurdüğme), Hieara-

cium L.(Şahinotu), İnula L.(Andızotu), Jurinea Cass.(Geyilgöbeği), Lactuca 

L.(Marul), Lapsana L.(Şebrek), Leontodon L.(Aslandişi), Onopordom L.(Kan-

gal), Petasites L.(Vebaotu), Pilosella Vaill.(Tırnakotu), Scolymus L.(Akçakız), 
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Scorzonera L.(Tekesakalı), Senecio L.(Kanaryaotu), Silybum Adans.(Devedi-

keni), Sonchus L.(Eşekgevreği), Taraxacum Zinn.(Karahindiba), Tragopogon 

L.(Yemlik), Tripleurospermium Sch. Bip.(Akpapatya), Tussilago L.(Öksürü-

kotu), Xanthıum L.(Pıtrak), Xeranthemum L.(Kağıtçiçeği)(Eker et al 2022). 

Fabaceae - Baklagiller: Anthyllis L.(Çobangülü), Argyrolobium 

Eckl.&Zyh.(Collik), Astragalus L.(Geven), Bitumineria C.H.Stirt.(Katranyon-

cası), Coronilla L.(Burçak), Cytısus Desf.(Keçitırfılı) Dorycnium L.(Kaplanotu), 

Galega L.(Keçisedefi)), Genista L.(Borcak), Lathyrus L.(Mürdümük), Lotus 

L.(Gazalboynuzu), Medcago L.(Karayonca), Melilotus L.(Taşyoncası), 

Onobrychis Mill.(Korunga), Ononis L.(Kayışkıran), Pisum L.(Bezelye), Trifo-

lium L.(Yonca), Vicia L.(Fiğ) (Eker et al 2022). 

Lamiaceae – Ballıbabagiller: Ajuga L.(Mayasılotu), Ballıota L.(Nemne-

motu), Clinopodium L.(Yabanifesleğen), Glechoma L.(Yernanesi), Lamıum 

L.(Ballıbaba), Leonurus L.(Aslankuyruğu), Marrubium L.(Bozotu), Mentha 

L.(Nane), Origanum L.(Mercanköşk), Phlomis L.(Çalba), Prunella L.(Acıfesle-

ğen), Salvia L.(Adaçayı), Scutelleria L.(Kaside), Sideritis L.(Dağçayı), Stachys 

L.(Deliçay), Teucrıum L.(Kısamahmut), Thymus L.(Thyme) (Eker et al 2022). 

Poaceae – Buğdaygiller: Aegilops L.(Buğdayanası), Avena L.(Yulaf), 

Brachypodium P.(Yalancıkıran), Briza L.(Zembilotu), Bromus L.(İbubukekini), 

Cynosurus L.(Tabakotu), Dactylis L.(Domuzayrığı), Festuca L.(Yumak), Hor-

deum L.(Arpa), Lolıum L.(Çim), Melica L.(İnciçimi), Phleum L.(İtkuyruğu), Poa 

L.(Salkımotu), Setaria P.Beauv.(Sıçanotu) (Eker et al 2022). 

Rhamnaceae – Cehrigiller: Frangula Mill.(Barutağacı), Rhamnus L.(Cehri), 

Paliurus L.(Karaçalı), Sageretia L.(Sageretya), Ziziphus L.(Hünnap) (Eker et al 

2022). 

Rutaceae – Turunçgiller: Ruta L.(Sedefotu) (Eker et al 2022). 

Pinaceae – Çamgiller: Abies L.(Göknar), Cedrus L.(Sedir), Picea L.(Ladin), 

Pinus L.(Çam) (Eker et al 2022). 

Boraginaceae – Hodangiller: Anchusa L.(Sığırdili), Buglossoıdes Mo-

ench.(Tarla Taşkeseni), Cerinthe L.(Alackız), Cynoglossum L.(Pisiktetiği), Ec-

hium L.(Engerekotu), Heliotropium L.(Bambulotu), Myosotis L.(Unutmabeni), 

Onosma L.(Emzikotu) (Eker et al 2022). 

Rosaceae – Gülgiller: Agrimonia L.(Fıtıkotu), Aremonia L.(Kasıkotu), Cra-

tagus L.(Alıç), Geum L.(Meryemotu), Potentilla L.(Beşparmakotu), Prunus 

L.(Erik), Pyracantha M.Roem.(Ateşdikeni), Pyrus L.(Armut), Rosa L.(Gül), Ru-

bus L.(Böğürtlen), Sanguisorba L.(Çayırdüğmesi) (Eker et al 2022). 
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Amaranthaceae – Horozibiğigiller: Beta L.(Pancar), Chenopodium L.(Sir-

ken) (Eker et al 2022). 

Cucurbitaceae – Kabakgiller: Ecballıum L.(Eşekhıyarı) (Eker et al 2022). 

Caryophyllaceae – Karanfilgiller: Agrostemma L.(Buğday karamuğu), Are-

naria L.(Akkumotu), Cerastıum L.(Boynuzotu), Dianthus L.(Karanfil), Herniaria 

L.(Atyaran), Minuartia L.(Tıstısotu), Moenchıa Ehrh.(Dördüzotu), Mysoton 

L.(Vergelotu), Petrohagia L.(Feraceotu), Saponaria L.(Sabunotu), Silene L.(Na-

kil), Stellaria L.(Kuşotu) (Eker et al 2022). 

Fagaceae – Kayıngiller: Quercus L.(Kayın) (Eker et al 2022). 

Brassicaceae – Turpgiller: Alyssum L.(Kuduzotu), Arabis L.(Kazteresi), 

Barbarea W.T.Aiton.(Nicarotu), Capsella Medik.(Çobançantası), Cardamine 

L.(Acıtere), Conringia Heist. ex. Fabr.(Telkariotu), Descurainia Web&Berth.(Sa-

dırotu), Draba L.(Kaya Dolaması), Lepidium L.(Tere), Lobularia Desv.(Akkudu-

zotu), Mygrum L.(Üçodaotu), Raphanus L.(Turp), Rapistrum Crantz(Kediturpu), 

Rorippa Scop(Çakandura), Sinapis L.(Hardal), Sisymbrium L.(Bülbülotu), 

Thlaspi L.(Çobandağarcığı) (Eker et al 2022). 

Apiaceae – Maydanozgiller: Bifora Hoffm.(Yumurca), Bupleurum L.(Şey-

tanayağı), Caucalis L.(Kavkal), Conium L.(Baldıran), Daucus L.(havuç), Eryn-

gium L.(Boğadikeni), Laserpitium L.(Enguban), Oenanthe L.(Delimaydanoz), 

Pastınaca L.(Kelemenkeşir), Sanicula L.(Sanikel), Scandix L.(Kişkiş), Seseli 

L.(Çaşırgöbeği), Smyrinium L.(Yabanikereviz), Tordylium L.(Davulotu), Torilis 

L.(Dercikotu), Turgenia Hoffm.(Karaheci) (Eker et al 2022). 

Myrtaceae – Mersingiller: Myrtus L.(Mersin), Eucalptus L.(Sıtmaağacı) 

(Eker et al 2022). 

Solanaceae – Patlıcangiller: Datura L.(Boruçiçeği), Hyoscyamus L.(Ba-

notu), Solanum L.(İtüzümü) (Eker et al 2022). 

Smilacaceae – Dikenucugiller: Smilax L.(Dikenucu) (Eker et al 2022). 

Plantaginaceae – Sinirotugiller: Cymbalaria Hill.(Nakkaşotu), Digitalis 

L.(Yüksükotu), Globularia L.(Küreçiçeği), Kickxia Dumort.(Fukaraotu), Plan-

tago L.(Sinirotu), Veronica L.(Mavişot) (Eker et al 2022). 

Salicaceae – Söğütgiller: Populus L.(Kavak), Salix L.(Söğüt) (Eker et al 

2022). 

Caprifoliaceae – Hanımeligiller: Dipsacus L.(Fesçitarağı), Knautia L.(Eşek-

kulağı), Scabiosa L.(Uyuzotu) (Eker et al 2022). 
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Liliaceae – Zambakgiller: Firitillaria L.(Terslale), Gagea Salisb.(Sarıyıldız) 

(Eker et al 2022). 

Oleaceae – Zeytingiller: Ligustrum L.(Kurtbağrı) (Eker et al 2022). 

3. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Anadolu’nun farklı coğrafik bölgelerinden, bölgelerini en iyi tanımlayacak şe-

kilde elde edilmiş arı ekmekleri botanik orijinleri açısından analiz edilmiş yakla-

şık 23 ayrı taksona ait polenler tespit edilerek elde edilen sonuçlar Tablo 1’de 

gösterilmiştir.  

Tablo1 incelendiğinde Akdeniz bölgesinde %36,1 ile en çok bulunan arı ek-

meği poleni Asteraceae familyasıdır. Onu sırasıyla %32,9 ile Rosaceae ve %17,1 

ile Fabaceae familyaları takip etmektedir.  Lamiaceae, Poaceae, Rhamnaceae, 

Rutaceae ve Pinaceae familyalarına ait polene hiç rastlanmamıştır. 

Ege bölgesinde %30,2 ile en çok bulunan arı ekmeği poleni Brassicaceae fa-

milyasıdır. Onu sırasıyla %22,5 ile Fabaceae ve %9,6 ile Asteraceae familyaları 

takip etmektedir.  Liliaceae, Cereals, Amaranthaceae ve Cucurbitaceae familya-

larına ait polene hiç rastlanmamıştır. 

Marmara bölgesinde %25,8 ile en çok bulunan arı ekmeği poleni Brassicaceae 

familyasıdır. Onu sırasıyla %21,2 ile Asteraceae ve %11 ile Fabaceae (Onobryc-

his sativa) familyaları takip etmektedir.  Caprifoliaceae (Scabiosa), Liliaceae, 

Oleaceae ve Asteraceae (Helianthus) familyalarına ait polene hiç rastlanmamıştır. 

Karadeniz bölgesinde %31,9 ile en çok bulunan arı ekmeği poleni Asteraceae 

(Helianthus) familyasıdır. Onu sırasıyla %17,6 ile Brassicaceae ve %13,5 ile Fa-

baceae (Trifolium pratense L.) familyaları takip etmektedir.  Rhamnaceae, Ruta-

ceae, Pinaceae, Boraginaceae (Echium vulgare) ve Fabaceae (Astragalus) famil-

yalarına ait polene hiç rastlanmamıştır. 

İç Anadolu bölgesinde %28,2 ile en çok bulunan arı ekmeği poleni Asteraceae 

familyasıdır. Onu sırasıyla %19,9 ile Asteraceae (Helianthus)  ve %12,4 ile La-

miaceae familyaları takip etmektedir.  Caryophyllaceae, Lamiaceae (Thymus), 

Fagaceae (Castanea), Fabaceae (Trifolium pratense L.) ve Caprifoliaceae (Sca-

biosa) familyalarına ait polene hiç rastlanmamıştır. 

Doğu Anadolu bölgesinde %22,5 ile en çok bulunan arı ekmeği poleni Bras-

sicaceae familyasıdır. Onu sırasıyla %15,1 ile Amaranthaceae (Beta vulgaris) ve 

%12 ile Fagaceae (Castanea) familyaları takip etmektedir.  Amaranthaceae, Cu-

curbitaceae, Caryophyllaceae, Lamiaceae (Thymus) ve Asteraceae (Helianthus) 

familyalarına ait polene hiç rastlanmamıştır. 
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Tablo 1 genel olarak değerlendirildiğinde bütün bölgelerde en fazla bulunan 

polen familyaları sırasıyla Asteraceae, Brassicaceae ve Rosaceae’dır. 

Bu konuda yapılan diğer çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.  

Asteraceae, Brassicaceae, Fabaceae, Lamiaceae familyaları, yüksek nektar ve 

polen içerikleri ile bal arıları tarafından en çok tercih edilen bitki taksonlarını 

içermektedir. Acer sp., Corylus sp., Betula sp., Castanea sp., Salix sp., Alnus sp. 

gibi bazı ağaçlar da önemli polen kaynağı bitkiler arasında yer almakta ve arılar 

tarafından ziyaret edilmektedir (Deveci, Cınbırtoğlu ve Demirkol, 2015). 

Portekizden topladığı arı polenlerinde 9 taksona ait polenlerin (Cistaceae, Bo-

raginaceae, Rosaceae, Fagaceae, Asteraceae, Fabaceae, Ericaceae, Mimosaceae, 

Myrtaceae) varlığını tespit etmiştir. Bu çalışmada Cistaceae ve Boraginaceae fa-

milyalarına ait taksonların polenleri arılar tarafından en fazla tercih edilen bitkiler 

arasında yer alırken, Myrtaceae familyası bireyleri en az tercih edilen taksonlar 

olarak belirlenmiştir(Feas, 2012). 

Antalya ilinde yapılan bir çalışmada Asteraceae ve Fabaceae familyası tak-

sonlarının arılar tarafından birincil olarak tercih edildiğini ve besinsel içerikleri-

nin yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Rosaceae, Brassicaceae ve Lamiaceae ise 

bu taksonlardan sonra tercih edilen familyalar olarak nitelendirilmiştir (Baydar 

ve Gürel 1998). 

Anzer bölgesinden toplanan arı polenlerinin 15 farklı familyaya ait taksonların 

polenlerini (Asteraceae, Brassicaceae, Campanulaceae, Cistaceae, Rosaceae, Ge-

raniaceae, Fabaceae, Ranunculaceae, Ericaceae, Caryophyllaceae, Poaceae, 

Campanulaceae, Dipsecaceae, Gentianaceae, Buxaceae) içerdiğini bildirmiştir. 

Bu çalışmada 9 örnekten 8’inde yaygın olarak bulunan Geraniaceae birincil ola-

rak tercih edilirken, Cistaceae taksonlarının polenleri ikinci olarak 6 örnekte bu-

lunmuştur (Çelemli ve ark. 2017). 

Ordu ili arı polenleri ile gerçekleştirdiği çalışmada, Asteraceae familyasının 

polenleri birincil, Rosaceae, Lamiaceae, Salicaceae ve Poaceae polenleri ise ikin-

cil olarak bulunmuştur (Cınbırtoğlu ve ark. 2019). 

Ayder-Çeymakçur Bölgesi ballarının botanik orijinlerini değerlendirmiştir. 

Bölgede 48 familyaya ait 228 takson tespit edilmiştir. Ballarda yoğun olarak As-

teraceae, Rosaceae, Scrophulariaceae, Lamiaceae ve Poaceae taksonlarının po-

lenlerine rastlanmıştır. Castanea sativa polenleri dominant olarak bulunmuştur 

(Demir, 2013). 
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Anadolu’nun farklı coğrafik bölgelerinden bölgelerini iyi tanımlayacak şe-

kilde elde edilmiş arı ekmekleri, fenolik bileşikler açısından analiz edilmiş elde 

edilen sonuçlar Tablo 2 gösterilmiştir.  

Tablo 2 incelendiğinde, Akdeniz bölgesinde en çok bulunan fenolik bileşik 

53392 µg/kg ile Apigenin’dir. Sırasıyla 33913 µg/kg ile Quercetin ve 18864 

µg/kg ile p-Coumaric acid takip etmektedir. Pinocembrin, CAPE, Gallic acid ve 

Protocatechuic acid fenolik bileşikleri daha az bulunmaktadır. 

Ege bölgesinde en çok bulunan fenolik bileşik 10943 µg/kg ile Apigenin’dir. 

Sırasıyla 9240 µg/kg ile p-Coumaric acid ve 3324 µg/kg ile Naringenin takip et-

mektedir. Caffeic acid, CAPE, Gallic acid ve Protocatechuic acid fenolik bileşik-

leri daha az bulunmaktadır. 

Marmara bölgesinde en çok bulunan fenolik bileşik 50538 µg/kg ile Querce-

tin’dir. Sırasıyla 19642µg/kg ile Apigenin ve 6901 µg/kg ile Galangin takip et-

mektedir. Pinocembrin, CAPE, Gallic acid ve Protocatechuic acid fenolik bile-

şikleri daha az bulunmaktadır. 

 

Karadeniz bölgesinde en çok bulunan fenolik bileşik 44980 µg/kg ile Apige-

nin’dir. Sırasıyla 38570 µg/kg ile Quercetin ve 10922 µg/kg ile Galangin takip 

etmektedir. CAPE, Gallic acid ve Protocatechuic acid fenolik bileşikleri daha az 

bulunmaktadır. 

İç Anadolu bölgesinde en çok bulunan fenolik bileşik 42246 µg/kg ile Apige-

nin’dir. Sırasıyla 27979 µg/kg ile Quercetin ve 11810 µg/kg ile Galangin takip 

etmektedir. Caffeic acid, CAPE, Gallic acid ve Protocatechuic acid fenolik bile-

şikleri daha az bulunmaktadır. 

Akdeniz bölgesinde en çok bulunan fenolik bileşik 68735 µg/kg ile Apige-

nin’dir. Sırasıyla 10021 µg/kg ile Quercetin ve 5670 µg/kg ile Galangin takip 
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etmektedir. Pinocembrin, CAPE, Gallic acid ve Protocatechuic acid fenolik bile-

şikleri daha az bulunmaktadır. 

Tablo 2 genel olarak değerlendirildiğinde bütün bölgelerde en fazla bulunan 

Fenolik Bileşikler sırasıyla Apigenin, Quercetin, Galangin,  ve p-Coumaric 

acid’dır. 

Bu konuda yapılan diğer çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.  

Uyanık (2019) çalışmasında 5 farklı ülkeden 7 ayrı arı ekmeğinin (Litvanya, 

Çin, Kırgızistan, Polonya ve Türkiye) biyoaktif özelliklerini araştırmıştır. Çalış-

mada toplam fenolik madde miktarının 853.50-1614.84 mg GAE/100 g arasında 

değiştiği; düşük toplam fenolik içeriğine Kırşehir arı ekmeğinin (853.50 mg 

GAE/100 g), yüksek toplam fenolik içeriğine de Mersin arı ekmeğinin (1614.84 

mg GAE/100 g) sahip olduğu belirlenmiştir. Örneklerin antioksidan aktivitesi ise 

25.38-75.71 mgAAE/g arı ekmeği arasında değişmiştir.  

Zuluaga vd. (2015) tarafından yapılan çalışmada, Kolombiya merkez bölge-

sinden 15 arı ekmeği örneği analiz edilmiştir. Toplam flavonoid, fenolik bileşik 

içeriği ile antioksidan aktivite (ABTS ve FRAP) de ölçülmüştür. Flavonoid ve 

fenolik bileşenler açısından 3.2 mg kuersetin/g arı ekmeği ve 8.9 mg gallik asit/g 

arı ekmeği içermiştir. 

Portekiz’de üretilen arı ekmeği örneklerinin ana fenolik bileşiğinin isorham-

netin-O-heksosil-O-rutinosid olduğunu tespit etmişlerdir. Gürcüstan arı ekme-

ğinde yapılan çalışmada, 12-15 flavonoid tespit edilmiştir(Tavdidishvili vd., 

2014). Polonya'da üretilen arı ekmeği analiz edilmiş, kemferol ve apigenini ana 

flavonodiler olarak yayımlamışlardır(Markiewicz-Zukowska vd. (2013).) Le-

tonya, Rusya ve Polonya'da üretilen arı ekmeğinde naringenin, kaempferol, 

apigenin, ishamhamnetin, kuersetini tanımlamış, ayrıca E vitamini (α tokoferol) 

tespit edilmiştir (Isidorov vd. 2009). 

Ivanisova vd. (2015) Ukrayna‟nın farklı bölgelerinden toplanan arı ekmeği 

örneklerinin toplam polifenol içeriği ile antiradikal ve antimikrobiyal aktivitesini 

değerlendirmişlerdir. Arı ekmeği örneklerinin toplam fenolik madde içeriği 

12.36-18.24mg GAE, flavonoid içeriği 13.56–18.24 μg QE bulunmuştur. 

Kolombiya’nın önemli tarım alanlarından elde edilen arı ekmeği örneklerini 

kullanarak yaptıkları çalışma sonucu toplam flavonoid % 3.2, fenolik madde top-

lamı 8.9 (mg eq-gallic acid / g bee-bread) olarak bulmuştur (Zuluaga, et.al. 2015). 

Uyanık (2019) çalışmasınada, fenolik madde miktarı 853.50-1614.84 mg 

GAE/100 g arı ekmeği arasında değiştiği görülmüştür. Fenolik madde miktarı en 

yüksek olan arı ekmeği örneği Mersin arı ekmeği 1614.84 mg GAE/100 g arı 
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ekmeği iken, en düşük olan arı ekmeği örneği Kırşehir arı ekmeği 853.50 mg 

GAE/100 g arı ekmeği olarak belirlemiştir. 

Hindistan’dan haziran ayında temin edilen arı ekmeği örnekleri ile Ro-

manya’dan temmuz ayında temin edilen örneklerin fenolik madde içerikleri bir-

birine yakın oranlarda fenolik madde içerdiği, mevsim değişiminde fenolik 

madde miktarında önemli değişiklikler olduğu tespit edilmiştir (Urcan et al. 

2018). 

Kuzeydoğu Brezilya’dan elde edilen polen örneklerinde fenolik madde top-

lamı 41.5 ile 213.2 mg/g arasında değişiklik göstermiştir (Freire et al. 2012). Ku-

zey Amerika’dan elde edilen polenlerin fenolik madde düzeyleri 15.91-34.85 

mg/g olarak belirlenmiştir (LeBlanc et al. 2009).  

Eyigün (2021) yaptığı çalışmada fenolik madde miktarını taze arı ekmeğinde 

1614.84± 60.58 (mg GAE/100 g), depolanmış petekte ise 1247.09±46.76 (mg 

GAE/100 g) bulmuştur. Uyanık (2019) yılında yaptığı yüksek lisans tez çalışma-

sında farklı ülkelerden temin ettiği 7 arı ekmeğinin toplam fenolik madde mik-

tarları 853.50-1614.84 mg GAE/100 g bulmuştur. 

Litvanya'nın farklı bölgelerinden sekiz adet arı ekmeği örneği ile ilgili çalış-

mada hem antioksidan hem de antimikrobiyal aktivitenin, arı ekmeğinin botanik 

kökeni ile coğrafik orijinine bağlı olarak değişme gösterdiği tespit etmişlerdir 

(Šarkinas ve ark., 2019). 

 

4. SONUÇ 

Anadolu coğrafyası Avrupa ile Asya kıtaları arasında bir köprü niteliğindedir. 

Bu coğrafya, Dünya Floristik Bölgeleri bakımından değerlendirildiğinde hemen 

hemen her üç floristik bölgenin(Avrupa-Sibirya (Öksin-Kolşik) Flora Bölgesi,  

Akdeniz (Mediterranean) Flora Bölgesi ve İran-Turan (Irano-Turanian) Flora 

Bölgesi) farklı özelliklerini bütünüyle taşımaktadır. Bu durum mevcut Anadolu 

coğrafyasına eşsiz flora üstünlüğü sağlamaktadır. 

Yapmış olduğumuz bu çalışmada Anadolu’nun, 6 farklı coğrafik bölgesine ait 

ve kendi bölgelerini en iyi şekilde temsil eden Anadolu Arı Ekmeği numuneleri-

nin botanik orijinine bakıldığında 23 farklı polen Familyası(Tablo 1) ve 12 farklı 

fenolik bileşik tespit edilmiştir(Tablo 2). 6 farklı coğrafik bölgede bu kadar çok 

familya olması 3 farklı Dünya Floristik Bölgesi içerisinde yer almasından kay-

naklanmaktadır. Anadolu arı ekmeğinin 12 farklı yoğun fenolik bileşik içermesi 

de 23 farklı familyanın getirmiş olduğu botanik üstünlükten kaynaklanabileceği 



ISBN: 978-625-6971-54-7 

298 

değerlendirmesini desteklemektedir. Arı ekmeğinin fenolik profilinin, onun elde 

edildiği floral (çiçek) poleni ile aynı olduğunu göstermiştir(Urcan vd. 2018). 

Doğal olarak, Anadolu arı ekmeğinin bu kadar çok ve farklı botanik orijine 

sahip familyadan oluşması arı ekmeğinin besin değeri ve bünyesinde taşıdığı 

farklı bileşiklerin etkisiyle biyoyararlılığına ciddi katkı sağlamaktadır. 

Özellikle çalışmamızda analizler sonucu elde ettiğimiz (Tablo 2) 12 faklı fe-

nolik bileşik Anadolu Arı Ekmeğinin botanik kalitesini, besin içeriğini, biyoak-

tifliğini ve biyoyararlılığını ortaya koymaktadır. 

Bölgeler arası fenolik madde değerlerinin birbirinden farklı olduğu tespit edil-

miştir. Bunun sebebi polene kaynaklık eden farklı familyalara ait bitkilerinden 

ileri gelebilir. Bazı araştırmacılar bu farklılığa sebep olarak iklimsel koşullar, iş-

leme yöntemleri, depolama ve özütleme işlemlerindeki farklılıkları öngörmüşler-

dir (Kroyer ve Hegedus., 2001; LeBlanc et al. ,2009; Freire et al. 2012).  

Anadolu 12.000 civarındaki bitki taksonu ve bunun içerisindeki 3/1’lik ende-

mik oranı ile Dünya’da değişkenlik gösteren ekolojik şartlara sahip önemli coğ-

rafyalardan biridir. Bununla birlikte farklı iklim koşulları, büyüme, coğrafik böl-

gelerin botanik orijinin ve florasının birbirinden farklı olması, yine toplama, iş-

leme ve depolama özelliklerindeki farklılıklar fenolik bileşik içeriklerinin farklı 

olmasına sebebiyet verebilmektedir. 
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1. Giriş 

Çekme testi, üretim süreçleri tamamlanmış ürünlerin amacına uygun ve yük-

sek kalitede üretilmesine yardımcı olan, malzemelerin mekanik özelliklerini be-

lirlemede yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Malzemelerin mekanik özellik-

leri olarak bilinen akma, çekme ve kopma mukavemeti; akma, çekme, kopma 

uzama değerleri, elastiklik modülü vb. birçok parametre deney sonucunda elde 

edilir. Tüm bu sonuçlar ulusal ve uluslararası standartlarla tanımlanmış bir yapı-

dadır. 

Tüm dünyadaki yayınlanan standartları incelediğinizde; başlangıçta her ülke 

kendi içinde farklı standartları oluşturmuş ve kullanmakta idi. Dünya üzerinde 

globalleşmenin etkisi ile oluşan bölgesel oluşumlar ve uluslararası kabul edilen 

yasal organizasyonlar ile daha genel bir yapı içerisine girmiştir. Örneğin ülke-

mizdeki standartlar Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanarak ya-

yınlanmaktadır. Bölgesel organizasyon olarak Avrupa Birliği içerisinde yer aldı-

ğımızdan, bu bölgede kabul edilen European Norm (EN) standartlarını da ülke-

mizde kendi dilimize dönüştürerek değişiklik yapmadan kullanmaktayız. Ayrıca 

dünya çapında kabul edilen ISO (International Organization for Standardization) 

tarafından yayınlanan tüm standartlarda üye ülkeler tarafından kabul edilerek kul-

lanılması istenmektedir. Bunların yanı sıra, ülkenizde ürettiğiniz bir ürünü stan-

dartlara uygun olarak sertifikalı olarak satmanız gerektiğinde yayınlanmış stan-

dartları kullanmanız ortak dili konuşmanızı sağlayacaktır. Dünyadaki standart or-

ganizasyonunun yapısı şekil 1 de verilmiştir. 
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Şekil 1. Dünyadaki standartlarının organizasyon yapısı 

 

Gelişen teknoloji ile birlikte çekme deneyi yapılışının ve sonuçlarının hesap-

lanmaları standartlardaki değişiklikler ile ihtiyaca göre şekillenmektedir. Çekme 

testinin amacı, malzemelerin akma dayanımını, elastiklik modülünü, çekme da-

yanımını, birim şekil değiştirme kopma uzaması gibi mekanik özelliklerini güve-

nilir şekilde belirlemenin yanında karşılaştırabilirliğini de sağlamaktır. Çekme 

testi metalik malzemeler özelinde incelendiğinde ülkemizde yayınlanan çekme 

deneyi standartları TS 138 EN 10002-1 (1996, 2004) ve TS EN ISO 6892-1 

(2011) olarak sıralanabilir. TSE, ISO 6892-1 (2009)’ un Türkçe versiyonunu TS 

EN 6892-1 (2011) olarak yayınlamıştır. 2016 ve 2019’ da standart revize edilmiş 

ancak 2019 yılı revizyonunun Türkçe sürümleri henüz sunulmamıştır. 

Bu çalışmada, ISO 6892 standartları esas alınarak metalik malzemelerin 

çekme deneyi detaylı olarak ele alınmıştır. Çekme deneyinde elde edilen sonuçlar 

ve çekme deney hızları hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. Ülkemizde pek çok 

alanda kullanılmakta olan bu standardın öneminin vurgulanması ile ilgili kişilere 

detaylı ve doğru bir bilgi iletilmesi hedeflenmiştir. 

 

2. ISO 6892 Göre Metalik Malzemelerde Çekme Deneyi 

ISO 6892 standartları metalik malzemelerin çekme deneylerini açıklayan bir 

grup standartlarıdır. ISO 6892, Metalik malzemeler - Çekme deneyi genel başlığı 

altında aşağıdaki bölümlerden oluşur. 
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 ISO 6892-1: Metalik malzemelerin Oda sıcaklığında deney metodu 

 ISO 6892-2: Metalik malzemelerin Yüksek sıcaklıkta deney metodu 

 ISO 6892-3: Metalik malzemelerin Düşük sıcaklıkta deney metodu 

 ISO 6892-4: Metalik malzemelerin Sıvı helyum içinde deney metodu 

ISO 6892-1 standardı, metalik malzemelerin çekme deneyi yöntemini, genel 

şartları ve oda sıcaklığında tayin edilebilecek mekanik özellikleri tanımlar. 

ISO 6892-2 yüksek sıcaklıkta metalik malzemelerin çekme deneyini detaylı 

olarak ele alan standarttır. Bu standart, testin yapılmasında kullanılması gereken 

ekipmanların tanımlanmasının yanı sıra, deneyde uygulanacak metodu, kullanı-

lan hesaplamaları, raporlanacak sonuçları ifade eder.  

ISO 6892-3 ve ISO 6892-4 standartları ise düşük sıcaklıkta ve sıvı helyum 

içinde metalik malzemelerin çekme deneylerini detaylı olarak açıklamaktadır. 

Çekme deneyi, bir malzemenin mekanik özelliklerinin belirlenmesini sağlar. 

Bu özellikler, malzemenin elastisite modülü, çekme ve akma gerilmesi gibi bir-

çok özeliklerinin detaylı olarak belirlemek için bir gerilme-uzama eğrisini kulla-

nır. Çekme deneyinin sonuçları aşağıda sıralanan şekilde farklı kullanım alanları 

ve amaçları vardır.  

 Bir uygulama için malzeme seçimi  

 Bir malzemenin farklı kuvvetler altında nasıl performans göstereceğini 

tahmin etme  

 Bir şartname, sözleşme veya standardın gerekliliklerinin karşılanıp kar-

şılanmadığının belirlenmesi  

 Yeni bir üründe geçerliliğinin gösterilmesi  

 Önerilen bir patent için özelliklerin kanıtlanması  

 Bilimsel ve mühendislik işlevler için standart kalite güvence verilerinin 

sağlaması  

 Farklı malzeme seçenekleri için teknik verilerin karşılaştırılması  

 Yasal işlemlerde test malzemeleri için kanıt sağlaması amacıyla kullanı-

labilir.   
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Şekil 2. farklı tip metalik malzeme çekme cihazları 

Standartlar genel olarak, çekme deneyinin temel tanımlarını ve öğelerini, ci-

hazları, yazılımı ve gerekli numunelere genel bir bakışı tanıtmak için hazırlan-

mıştır. Standarda uygun deney numunesine bir çekme kuvveti uygulanır ve nu-

munenin gerilme altındaki çeşitli mekanik özellikleri belirlenir. Bir malzeme de-

ney makinası üzerinde çekme numunesi kopuncaya kadar, değişen çekme hızla-

rında gerçekleştirilir. Çekme deneyi sonucunda birçok farklı mekanik özelliğin 

ölçülmesine rağmen, en yaygın olanları şunlardır: 

 Çekme mukavemeti, çekme dayanımı, Rm, çekme deneyinde ölçülen 

maksimum kuvvetin deney parçasının ilk kesit alanı So’a oranıdır. 

 Akma mukavemeti, akma dayanımı, metalik malzemede bir akma görül-

düğünde, deney esnasında kuvvette herhangi bir artış olmaksızın plastik defor-

masyona ulaşılan noktaya karşılık gelen kuvvetin deney parçasının ilk kesit alanı 

So’a oranıdır. 

 Kırılmadan sonraki yüzde uzama, A, kırılmadan sonra ölçü uzunluğun-

daki artış, ilk ölçü uzunluğuna bölünür ve 100 ile çarpılarak sonuç yüzde olarak 

verilir. Daha fazla uzama, daha yüksek sünekliği gösterir.  

 Yüzde kesit daralması, Z, kırılmadan sonra kesit değerindeki azalmanın, 

ilk kesit alanına bölümünden elde edilen ve 100 ile çarpılarak sonucu yüzde ola-

rak verilen değerdir. 

 Elastisite modülü, E, akma gerilmesi altında gerilim değişimi ΔR’nin 

yüzde uzama değişimi Δe’ye oranıdır. 

 Poisson Oranı - bir malzemenin ne kadar gerildiği ile çekme işlemi sıra-

sında ne kadar inceldiği arasındaki ilişkinin ölçümüdür. 
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ISO 6892-1 standardında daha pek çok tanımlama verilmiştir. Daha detaylı 

bilgiyi standarttan elde edebilirsiniz. 

2.1. Numune şekilleri ve boyutları 

Deney numuneleri genellikle mamulden alınan bir numuneden veya preslen-

miş ve işlenmemiş parça ya da dökümden tezgâhta işlenerek elde edilir. Bununla 

birlikte, sabit kesitli mamuller (profiller, çubuklar, teller, vb.) ve ham döküm de-

ney parçaları (ör. dökme demirler, demir dışı alaşımlar, vb.) tezgâhta işlenmeden 

de test edilebilirler.  

ISO 6792-1 standardında tanımlanan işlenmiş deney numunesi tipleri, Şekil 

3'de gösterildiği gibi şekil ve boyutlarda olabilir. Daha detaylı bilgi için standar-

dın Ek B ila Ek E bölümlerinde tanımlanmıştır. Daha farklı tip de deney numu-

neleri olabileceği farklı deney standartlarında belirtilebilir. 

.  
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Şekil 3. ISO 6892-1 göre numune boyutları, a) yassı numune(kalınlığı 0,1 

mm ile 3 mm kadar), b) silindirik numune (Çapı 4 mm veya daha fazla) 

 

2.2. Ölçü Uzunluğu (Boyu) 

'Ölçü uzunluğu, gösterge uzunluğu' terimi, bir test numunesinin, bir çekme 

testi sırasında gerçekten uzama açısından ölçülen kısmını ifade eder. Test edilen 

malzemeye ve kullanılan standarda bağlı olarak, ölçü uzunluğu, çekme test ma-

kinesinin çeneleri arasındaki mesafe veya örneğin bir uzama ölçüm cihazı (eks-

tansometre) tarafından ölçülen numune kısmı olarak alınabilir.   
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Açıklamalar 

ao, yassı deney parçasının başlangıçtaki kalınlığı veya borunun et kalınlığı 

bo, yassı bir deney parçasının ilk gövde genişliği 

Lc, paralel uzunluk 

Lo, ilk ölçü uzunluğu 

Lt, deney parçası toplam uzunluğu 

Lu, kırılmadan sonraki son ölçü uzunluğu 

So, paralel uzunluğun başlangıçtaki kesit alanı 

1, kavrama, tutma uçları 

Şekil 4. ISO 6892-1standardında tanımlanan çekme numunesi 

 

ISO 6892-1 standardında çekme numunesi şekil 4 deki gibi verilmiş ve ölçü 

boyu ile ilgili tanımlarda aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir.   

 Ölçü uzunluğu, L, deney parçasının, deney sırasında herhangi bir anda 

üzerinde uzama ölçümü yapılan paralel kısmının uzunluğu 

 İlk ölçü uzunluğu, Lo, deneye başlamadan önce oda sıcaklığında ölçülen 

deney parçası üzerindeki ölçü uzunluğu işaretleri arasındaki mesafe 

 Kırılmadan sonraki son ölçü uzunluğu, Lu, oda sıcaklığında, kırılmadan 

sonra, iki parça eksenleri aynı doğru üzerinde olacak şekilde dikkatle yeniden bir 

araya getirildikten sonra ölçülen ölçü uzunluğu işaretleri arasındaki mesafe 

 Paralel uzunluk, Lc, deney parçasının paralel kesiti daralmış kısmının 

uzunluğu olarak tanımlanır.  
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Uzama ölçümü hesaplamasının bir parçası olarak 'ölçü uzunluğu' da kullanılır. 

Bu durumda terim, test başlamadan önce numunenin ilk ölçü uzunluğunu ifade 

eder. 

Bir çekme testinde ölçülen uzama değeri(A), ölçü uzunluğu adı verilen bir 

başlangıç referans uzunluğuna kıyasla uzunluktaki artış olarak tanımlanır. Uzama 

sonucu, yalnızca çekme testi numunesinin belirli şekli ve ölçüldüğü ölçü uzun-

luğu ile ilgilidir. 

İlk ölçü uzunluğu, kırılmadan sonraki yüzde uzama değeri A simgesinin k, 

“orantı veya orantılılık katsayısı” nı gösteren bir alt indis ile gösterilir. Örneğin, 

orantılı deney parçaları için, So’nin paralel uzunluğun ilk kesit alanı olduğu du-

rumda ilk ölçü uzunluğu aşağıdaki şekilde gösterilir (Denklem 2, 3). Ayrıca A 

simgesinin alt indisi olarak kullanılan değer yüzde uzama değerinin hesabında 

kullanılan ölçü uzunluğunun mm birimdeki değerini gösterir(Denklem 4).  

𝐿0 = 𝑘√𝑆0 → 𝑘 = 𝐿0/√𝑆0  (1) 

𝐴5,65 → 𝐿0 = 5,65√𝑆0  (2) 

𝐴11,3 → 𝐿0 = 11,3√𝑆0  (3) 

𝐴80 → 𝐿0 = 80 𝑚𝑚               (4) 

 

Farklı ölçü boyu kullanılmasının etkisi var mıdır? Ya da hangi ölçü boyunu 

kullanılması uygun olur? Sorularına cevap bulabilmek için aşağıdaki durumu in-

celeyelim. Örneğin, ölçü uzunluğu 10 eşit parçaya bölünmüş bir çekme çubuğu 

olduğunu düşünelim. (Şekil 5A). Çekme testi sırasında çekme çubuğu uzadıkça, 

bölümlerin her biri genişler. Tüm bölümler düzgün bir şekilde genişlerse, referans 

ölçü uzunluğunuz için hangi ilk bölümü seçtiğinizin bir önemi olmayacaktır (Şe-

kil 5B). 
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Şekil 5. (A) Bir çekme çubuğu 10 eşit bölüme bölünmüş bir ölçü uzunlu-

ğuna sahiptir. (B) Uzama sırasında tüm bölümler eşit şekilde genişlerse, refe-

rans ölçü uzunluğu için ilk bölümün seçimi önemli değildir. (C) Ancak, en 

büyük uzama değerleri kırılan yerin yakınında yoğunlaşır (kırmızı ile göste-

rildiği gibi). 

 

Şekil 6. Çekme numunesinin ölçü uzunluğu boyunca konum ile bölgesel 

uzamanın değişimi 

Ancak, en büyük uzamalar kırılan yerin yakınında yoğunlaştığı görülmekte-

dir. Şekil 5C'de gösterilen örnekte, ölçü uzunluğunun merkezinde kırılma mey-

dana gelecektir. 10 bölgenin tümünü kapsayacak bir ölçüm uzunluğu seçildiği 

için, tüm aralık boyunca uzamaların ortalama değeri gözlemlenir.  Bu, merkez 

bölge yüksek uzama alanlarını ve kenarlardaki düşük uzama alanlarını içerir. Bu 

örneği kullanarak, çubuğu ilk uzunluğunun çektikten sonraki uzunluğu karşılaş-

tırırken, uzunluktaki % 50'lik bir artışı görsel olarak tahmin edebilir. 

Çekme çubuğunda 10 eşit bölümün tamamını ölçü uzunluğu olarak almak ye-

rine, yalnızca merkezi iki bölümü (Şekil 5C'de kırmızı ile gösterilen) dikkate alı-
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nırsa, ilk bölümlere kıyasla uzunlukta %100'lük bir artış olduğunu tahmin edile-

bilir. Daha küçük bir bölgenin ortalaması alındığı için, ölçülen uzamalar artmak-

tadır. Bu sebepten ölçü uzunluğu değerinin seçimi oldukça önemlidir. Hangi ölçü 

boyunun seçildiği değil siz deney sonuçlarını karşılaştırırken ölçü boyu değerine 

göre uzamaları yorumlamanız önemlidir. 

 

2.3. Boyut ölçümleri ve ilk kesit alanı tayini 

Doğru sonuçlar elde etmek için doğru boyut ölçümü gereklidir. Numunelerin 

kalınlığı, genişliği veya çapı bir kumpas, bir mikrometre veya bir kesit ölçüm 

istasyonu ile ölçülebilir (Şekil 7).  

Deney numunesinin ilgili boyutları, deney parçasının paralel uzunluğunun 

orta bölümünde, parça eksenine dik, yeterli büyüklükte bir kesitte ölçülmesi tav-

siye edilir. Ayrıca en az üç kesit ölçümü tavsiye edilir. İlk kesit alanı So, ortalama 

kesit alanıdır ve uygun boyutlardan alınan ölçümlerle hesaplanabilir. 

Silindirik ve dikdörtgen kesitli deney numunelerinde So ilk kesit alanları de-

ğerleri, işlenmiş parçalarda  ± % 0,5’i geçmeyen işlenmemiş parçalarda ise ± % 

1’i geçmeyen hata paylarıyla ölçülen uygun boyutlardan hesaplanmalıdır. 

 

Şekil 7. Boyut ölçüm cihazları, mikrometre ve kesit ölçüm istasyonu 
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2.4. Deney koşulları 

Deney, aksi belirtilmedikçe, 10 °C ile 35 °C arasındaki bir oda sıcaklığında 

yapılabilir. Belirtilen gereklilik dışındaki laboratuvar ortamlarında, çalıştırılan 

deney cihazları ile ve bu deney cihazları için üretilen deney veya kalibrasyon ve-

rileri üzerindeki ilgili etkinin değerlendirilmesi deney laboratuvarının sorumlulu-

ğundadır. Deney veya kalibrasyon esnasında önemli sıcaklık gradyanları mevcut 

ise, ölçümün belirsizliği arttırılabilir. Kontrollü şartlar altında yürütülen deneyler 

ise 23 °C ± 5 °C’ta yapılması gerektiği belirtilmiştir. . 

 

2.5. Kavrama Yöntemi ve Ön gerilme kuvveti 

Deney numunelerinin; kamalar, vidalı kıskaçlar, paralel yüzlü çeneler veya 

çengelli tutucular gibi uygun araçlarla kavranması veya tutulması tavsiye edilir. 

Numunelerde eksenellik hatasını en aza indirmek amacıyla kuvvetin mümkün ol-

duğunca eksenel olarak uygulanmasını sağlayacak şekilde deney numunelerinin 

tutulması için gerekli önlemler alınması önerilir. Kırılgan malzemelere çekme 

deneyi uygulandığında veya akma(deneme) dayanımı plastik uzaması, akma da-

yanımı toplam uzaması ya da akma dayanımın belirlenmesinde bu husus özellikle 

önemlidir.  

Gerilme-uzama diyagramının başlangıcında bir basamak bölgesinden kaçın-

mak için küçük pozitif bir ön gerilime (σ0) gereklidir. Ön gerilme noktası σ0 uza-

manın sıfır noktasına karşılık gelir. Bu tanım, operatör veya ekipman etkilerinden 

bağımsız olan, test için tekrarlanabilir bir başlangıç noktası sağlar.  

Doğru bir deney parçası elde etmek ve deney parçasıyla kavrama düzeneğinin 

hizalanmasını sağlamak için beklenen akma dayanımının % 5’ine karşılık gelen 

değeri aşmamak kaydıyla bir ön gerilme kuvveti uygulaması yapılabilir.  

 

2.6. Çekme test hızı ve gereklilikleri 

ISO 6892-1 standardının 10.3 bölümünde test hızları için şartlar tanımlanmış-

tır. Çekme deneyinde numuneye uygulanan hız tanımlamaları standartlarda 3 

farklı şekilde ifade edilmiştir.  Bunlar: Bir ektansometre ile ölçülen, birim zaman-

daki ektansometre ölçü uzunluğu L’deki gerinme artış miktarı gerinme hızı ola-

rak; hareketli çenelerin birim zamandaki yer değiştirme miktarı hareketli çenele-

rin ayrılma hızı (hareketli tabla hızı) olarak; birim zamandaki gerilme artışı ise 

gerilme hızı olarak tanımlanmıştır. Tanımlanan hızların alması gereken değerleri 

ve kullanım yerleri de standartlarda ayrı metotlar olarak ifade edilmiş ve bunların 

detayları aşağıda verilmiştir. 
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ISO 6892-1 standardında genel olarak deney hızı, oran olarak ifade edilmiş ve 

2 metod tanımlanmıştır. Metod A gerinme (uzama) oranı (strain rate) ve metod B 

gerilme oranı (stress rate) olarak ifade edilir. Metod A için iki farklı tipte gerinme 

hızı kontrolü tanımlanmıştır. Birincisi Metod A1, bir ektansometreden elde edilen 

verilerin geri beslenmesine dayanan, gerinme hızının kendisinin kontrolüdür. 

İkincisi, Metod A2, istenen gerinme hızının gövde uzunluğuyla çarpımına eşit bir 

hareketli tabla hızının kontrolüyle ulaşılan, gövde uzunluğu boyunca tahmin edi-

len gerinme hızı kontrolüdür.  

ISO 6892-1 standardında verilen deney hızları grafikleri şekil 8 gösterilmiştir. 

Bu şekilde tanımlanan Metod A ve Metod B için deney hız değerleri ve tolerans-

ları detaylı olarak Tablo 1 ve 2 de verilmiştir. Şematik olarak hız tanımlamaları 

ise Şekil 9 da gösterilmiştir. 

Tablo 1. ISO 6892-1 de verilen Metod A gerinme hızı değerleri 

Standard 
Hız kademeleri 

(1/s) 

Gerinme Hızı 

(1/s) 

  Değeri Toleransı 

ISO 6892-1 

Kademe 1 0,00007 ± % 20 

Kademe 2 0,00025 ± % 20 

Kademe 3 0,002 ± % 20 

Kademe 4 0,0067 ± % 20 

 

Tablo 2. ISO 6892-1 de verilen Metod B gerilme hızı değerleri 

Standard 

Malzemenin 

Elastiklik modülü 

(MPa) 

Gerilme Hızı 

(MPa/s) 

  minimum maksimum 

ISO 6892-1 
< 150000 2 20 

 150000 6 60 
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Şekil 8. ISO 6892-1 standardında verilen çekme deney hızı gra-

fiği 

 

ISO 6892-1 standardında metod A gerinme hızının kullanımı amacı için yapı-

lan açıklama şu şekildedir: “metod A gerinme hızına duyarlı parametrelerin tayin 

edileceği anda deney hızındaki değişiklik ve deney sonuçlarıyla ilgili ölçme be-

lirsizliğinin en aza indirilmesi amaçlanmıştır.” Ayrıca deformasyon sertleşmesi 

esnasında gerilme-uzama(gerinme) eğrisinin biçimini gerinme hızı da etkilendiği 

ve deney hızı dokümante edilmesi istenmiştir. 

Bazı metallerin mekanik özellikleri gerinme oranlarıyla ilişkilidir. Gerinme 

oranı duyarlı malzemeler için ve akma dayanımı sonuçlarının tekrarlanabilirliği 
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ve tekrar üretilmesinde akmanın belirlenmesindeki gerinme oranlarının benzerlik 

taşıması önemlidir. 

 

Şekil 9. Şematik olarak ISO 6892-1 standardına göre hız tanımla-

maları 

 

 

Şekil 10. Kapalı çevrim (metod A1) ekstansometre geri beslemesi kulla-

nımı ile gerinme hızı kontrolünün şematik resmi 

 

Aralıkların seçiminde aranan malzeme özelliğine göre karar verilir. İki farklı 

tipte gerinme hızı kontrolü tanımlanmıştır. Birincisi ekstansometreden elde edi-

len verilerin geri beslenmesine dayanan gerinme hızı kontrolüdür. Bu kapalı çev-

rim (metod A1) ekstansometre geri beslemesi kullanımı ile gerinme hızı kontro-

lünün şematik resmi şekil 10 da gösterilmiştir.  

İkinci hız tanımlaması metod A2, istenen gerinme hızının gövde uzunluğuyla 

çarpımına eşit bir hareketli tabla hızının kontrolüyle ulaşılan, gövde uzunluğu 

boyunca tahmin edilen gerinme hızı kontrolüdür. Bazı test makinaları, özellikle 

eski tip yazılımlara sahip cihazlar, ekstansometreden geri beslemeli uzama oranı 

kontrol etme yeteneğine sahip olamayabilirler. Bu nedenle önerilen uzama ora-

nına eşdeğer bir hareketli tabla hızı kullanılabilir. Buradan da anlaşılacağı üzere 
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numuneden uzama ölçümü alan ekstansometre verisine göre makine gerinme hı-

zını tanımlanan şekilde ayarlayarak tahmini gerinme hızı belirlenir. Belirli bir 

hızda bulunan ve istenen gerinme oranına eşit olan hareketli tabla hızı ile paralel 

uzunluğu çarpımının kontrolüyle çözüme ulaşılır. Bunun için, ISO 6892-1 stan-

dardında verilen aşağıdaki formül kullanılarak hesaplama yapılabilir. 

𝑣𝐶 = 𝐿𝐶 .  𝑒𝐿𝐶
̇  (5) 

Buradaki sembollerin tanımları ise, 

vc:  hareketli tabla hızı (mm/s) 

𝑒𝐿𝑐̇ : ölçü boyu içinde tahmin edilen uzama oranı hızı(1/s) 

Lc: ölçü boyu (mm) 

𝑣𝐶 = 60 . 𝐿𝐶 .  𝑒𝐿𝐶
̇  (6) 

mm/dk olarak hesaplanır.  

Makinanın deformasyonu dikkate almadan yani 6 nolu formül kullanılarak 

farklı gövde uzunluğu (ölçü boyu) için hareketli tabla hızı (vc) mm/dk olarak he-

sabı tablo 3 te verilmiştir.  

Tablo 3. Makinanın deformasyonu olmadan numune uzama oranı hızı  𝑒𝐿𝐶
̇   

farklı gövde uzunluğu (ölçü boyu için) mm/dk olarak hesabı  

Gövde uzunluğu 

(Lc) 

Uzama Oranı (Strain Rate) 

Adı 
ISO 6892-1 de verilen Lc göre Hesaplanan 

mm 1/s mm/dk 

50 

kademe 1 0,00007 0,21 

kademe 2 0,00025 0,75 

kademe 3 0,002 6,00 

kademe 4 0,0067 20,10 

80 

kademe 1 0,00007 0,34 

kademe 2 0,00025 1,20 

kademe 3 0,002 9,60 

kademe 4 0,0067 32,16 

100 

kademe 1 0,00007 0,42 

kademe 2 0,00025 1,50 

kademe 3 0,002 12,00 

kademe 4 0,0067 40,20 

120 

kademe 1 0,00007 0,50 

kademe 2 0,00025 1,80 

kademe 3 0,002 14,40 

kademe 4 0,0067 48,24 
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Bu hız hesaplamasında numune deformasyona ek olarak, deney cihazının de-

formasyon hızı etkileri de dikkate alındığında formül aşağıdaki şekilde ifade edi-

lebilir. 

𝑣𝐶 = 60 . 𝑒𝐿𝑐̇ (
𝑚 . 𝑆0

𝐶𝑀
+ 𝐿𝑐) (7) 

 

Burada kullanılan semboller: 

vc:  hareketli tabla hızı (mm/dk) 

𝑒𝐿𝑐̇ : ölçü boyu içinde tahmin edilen uzama oranı hızı(1/s) 

m: test esnasındaki gerilme uzama eğrisinin eğimi (MPa) 

Lc: ölçü boyu (mm) 

So: kesit alanı (mm2) 

CM : Test cihazının rijitliği (N/mm) 

 

İkinci tip gerinme hızı kontrolünde, daha basit bir kontrol metodu olması ve 

çoğu deney makinesinde kullanılabilir olması artısı,  deney süreleri uzaması, ma-

kinenin uygunluğu ve rijitliği için ilave hesap gerekmesi ve de makine ayarlan-

madıysa makineden makineye farklı sonuçlar çıkabilmesi eksileri olarak belirti-

lebilir. 

ISO 6892-1 Metod B ye göre gerilme kontrolü doğru kuvvet ölçümü ve nu-

mune boyutu gerektirir. İki farklı aralık için tanımlanmıştır. Tablo 1 de görüldüğü 

gibi alüminyum numuneler için 2 ila 20 MPa/s; çelik numuneler için ise 6 ila 60 

MPa/s dir. Bu gerilme hızı değeri, metalik malzemeler için çok büyük bir aralık-

tır.  

EN ISO 6892-1 standardında verilen deney hızları grafiği şekil 1 de görül-

mektedir. Ayrıca standartta tanımlanan Metod A ve Metod B için deney hız de-

ğerleri ise Tablo 1 ve 2 de verilmiştir.  

2.7. Çekme Deneyi Hızı Değişiklikleri ve Etkileri 

ISO 6892-1 standardı hız kontrol yöntemlerine göre; metod B, çelik malze-

meler için 6-60 MPa/s değeri ile geniş bir hız aralığına müsaade etmektedir. ISO 

6892-1 metod A ± % 20 tolerans ile daha sınırlayıcıdır.  

ISO 6892-1 göre metod A ve kapalı çevrim gerinme kontrolünde gerçekleşti-

rilmiş deney grafiği şekil 11 de verilmiştir. Burada yatay eksen uzama (%), dikey 
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eksen gerilme (MPa) değerini göstermektedir. Gerinme hızı (mm/mm/dak) gra-

fiği ± %20 bant çizgileri arasında verilen kesikli çizgi ile gösterilmiştir. Hareketli 

tabla hız grafikte büyük ok ile işaretlenmiştir. Aynı numune için ISO 6892-1 göre 

metod A ve tahmin edilen orana göre gerinme (hareketli tabla hızı) kontrolünde 

gerçekleştirilmiş deney grafiği ise şekil 12 de verilmiştir. Burada gerinme hızı 

(mm/mm/dak) grafiğinin ± %20 bant çizgileri arasına şekil 11 göre daha fazla 

uzama sonrası girdiği görülmektedir. 

Şekil 11 ve 12 de verilen grafiklerin gerilme (MPa) zaman (s) değişimleri ise 

şekil 13 de verilmiştir. Buradan görüldüğü gibi ISO 6892-1 göre metod A kapalı 

çevrim gerinme kontrolünde gerçekleştirilen deney ile ISO 6892-1 göre metod A 

tahmin edilen orana göre gerinme (hareketli tabla hızı) kontrolünde gerçekleşti-

rilen deney arasında % 40 lık bir zaman tasarrufu vardır. Alüminyum numune 

üzerinde yapılan çalışma ise şekil 14 de verilmiştir. Buradaki zaman tasarrufu ise 

%35 olarak tespit edilmiştir. 

 

Şekil 11. ISO 6892-1 metod A ve kapalı çevrim gerinme kontrolünde ger-

çekleştirilmiş deney grafiği 
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Şekil 12. ISO 6892-1 metod A ve tahmin edilen orana göre gerinme (hare-

ketli tabla hızı) kontrolünde gerçekleştirilmiş deney grafiği 

 

 

Şekil 13. ISO 6892-1 göre metod A kapalı çevrim gerinme kontrolünde ve 

tahmin edilen orana göre gerinme (hareketli tabla hızı) kontrolünde gerçek-

leştirilmiş deneylerin gerilme zaman grafikleri 

 

 

Şekil 14. Alüminyum numune için farklı hızlarda yapılmış deneylerin, de-

ney sürelerinin karşılaştırması 
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2.8. Çekme cihazı gereklilikleri  

ISO 6892-1 standardında çekme cihazının kuvvet kalibrasyonunun ISO 7500-

1 standardına uygun olarak yapılıp sınıf değerinin “sınıf 1” veya daha iyi olması 

gerektiğini tanımlar. Benzer biçimde ekstansometre cihazının kalibrasyonunun 

ISO 9513 standardına uygun olarak yapılıp sınıf değerinin “sınıf 1” veya daha iyi 

olması gerektiğini belirtir [16,17]. Diğer (%5’ten daha yüksek uzama gösteren 

malzemelerde) özellikler için ilgili aralıkta ISO 9513 standardına göre, sınıf 2 

ekstansometre kullanılabilir. 

 

2.9. Akma ve çekme dayanımlarının (gerilme) belirlenmesi 

Üst akma gerilmesi, ReH, kuvvet-uzama eğrisinden veya tepe kuvveti göster-

gesinden tayin edilebilir ve kuvvetteki ilk düşüşten önceki maksimum gerilme 

değeri olarak tanımlanır. Bu gerilme değeri, kuvvetin deney parçasının ilk kesit 

alanı So’ya bölünmesi ile elde edilir (Şekil 15). 

Alt akma gerilmesi, ReL, kuvvet-uzama eğrisinden belirlenir ve başlangıçtaki 

geçici etkiler ihmal edilerek, plastik akma sırasındaki en düşük gerilme değeri 

olarak tanımlanır. Bu gerilme değeri, kuvvetin deney parçasının ilk kesit alanı 

So’ya bölünmesi ile elde edilir (Şekil 15). 

Öteleme akma gerilmesi, Rp, kuvvet-uzama eğrisinden, eğrinin doğrusal kıs-

mına bir paralel çizilerek ve önceden saptanmış plastik yüzde uzamaya, örneğin 

% 0,2’ye eş değer bir mesafeden belirlenir. Bu doğrunun eğriyi kestiği nokta is-

tenen öteleme akma dayanımı plastik uzamasına karşılık gelen kuvvetini verir. 

Bu sonuç kuvvetin deney parçasının ilk kesit alanı So’ya bölünmesi ile elde edilir 

(Şekil 16). 

Çekme gerilmesi (dayanımı), Rm, deney sırasında deney parçasının dayana-

bildiği en büyük kuvvete (Fm) karşılık gelen gerilme değeri olarak tanımlanır. 

Bu gerilme değeri, kuvvetin deney parçasının ilk kesit alanı So’ya bölünmesi ile 

elde edilir (Şekil 18). 
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Şekil 15. Farklı eğri tipleri için üst ve alt akma dayanım örnekleri (a Baş-

langıç geçiş etkisi) 

 

 

Şekil 16. Öteleme akma dayanımı, plastik uzama, Rp 

 

2.10. Yüzde akma sınırı uzamasının tayini 

Süreksiz akma gösteren malzemelerde Ae değeri kuvvet-uzama eğrisinden, 

ReH’deki uzamayı homojen çalışma sertleşmesinin başlangıcındaki uzamadan 

çıkarmak yöntemi ile belirlenebilir. Homojen çalışma sertleşmesinin başlangıcın-

daki uzama, son noktadaki asgari noktadan geçen yatay bir çizgi ile veya homojen 
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çalışma sertleşmesinden önceki akma aralığından geçen bir regresyon doğrusu ile 

homojen çalışma sertleşmesinin başlangıcında oluşan eğrinin azami eğimine kar-

şılık gelen doğrunun kesişim noktası olarak tanımlanır (Şekil 17). Bu, ekstanso-

metre ölçü uzunluğu Le’nin bir yüzdesi olarak ifade edilir. Kullanılan yöntemin 

(Şekil 17 a veya b) deney raporuna yazılması tavsiye edilir. 

 

Şekil 17. Yüzde akma sınırı uzaması Ae, için çeşitli değerlendirme yön-

temleri 

 

2.11. Uzama tanımları 

A % kırılmadan sonraki yüzde uzama, Ag % azami kuvvette yüzde plastik 

uzama, Agt % azami kuvvette yüzde toplam uzama, At % kırılmadaki yüzde top-

lam uzama ve mE ise MPa gerilme- uzama eğrisi yüzdesinin elastik bölgedeki 

eğimi olarak tanımlanır (Şekil 18).  

 



Mühendislik Alanında Uluslararası Araştırmalar 

329 

 

Şekil 18. Uzama tanımları 

 

2.12. Test raporu 

Metalik malzemelerin çekme deneyini sonucunda hazırlanacak test raporunda 

en az olması gerekenler aşağıda sıralanmıştır.  

a) ISO 6892 standardının aşağıda belirtilen şekilde deney şartları bilgisi 

hakkında genişletilmiş atıf verilmelidir. (Örneğin ISO 6892-1:2019 A224 gibi) 

Deney kontrol metodunu ve deney hızlarını kısaltılmış bir formda rapor etmek 

için, aşağıdaki kısaltma sistemi standartta belirtilmiştir.  

“ISO 6892-1 Annn”, veya “ISO 6892-1 Bn” 

Burada, ‘A’, Metod A’nın (gerinme hızına dayalı olarak) ve ‘B’, Metod B’nin 

(gerilme hızına dayalı olarak) kullanıldığını gösterir. ‘nnn’ sembolleri deneyin 

her aşaması boyunca kullanılan deney hızlarını belirten 3 karaktere kadar bir kı-

saltmadır ve elastik yükleme sırasında seçilen gerilme hızını (MPa/s cinsinden) 

göstermek üzere ‘n’ ilave edilebilir. 

Örnek 1, ISO 6892-1:2019 A224, Aralık(kademe) 2, 2 ve 4’ü kullanan, ge-

rinme hızına dayanan bir deneyi tanımlar. 
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Örnek 2, ISO 6892-1:2019 B30, 30 MPa/s’lik anma gerilme hızında yapılan, 

gerilme hızına dayanan bir deneyi tanımlar. 

Örnek 3, ISO 6892-1:2019 B, bu çalışmada Tablo 2’ye uygun anma gerilme 

hızında yapılan, gerilme hızına dayanan bir deneyi tanımlar. 

b) deney parçasının tanıtılması, 

c) belirtilmiş malzeme, biliniyorsa, 

d) deney parçasının tipi, 

e) deney numunesinden alınan deney parçasının yeri ve yönü, biliniyorsa; 

f) deney kontrol modu/modları veya deney hızı aralığı/aralıkları, tavsiye edi-

len yöntemlerden ve 10.3.2 ve 10.3.3’te verilen değerlerden farklıysa (bk. 

10.3.1); 

g) deney sonuçları için aşağıdaki şartlar aranır. 

- ürün veya mamul standartlarında aksi belirtilmemişse, sonuçların aşağıdaki 

veya daha iyi hassasiyetlerle yuvarlanması tavsiye edilir (ISO 80000-1’e göre):  

- dayanım değerleri, megapascal cinsinden, en yakın tam sayıya; 

- yüzde akma sınırı uzama değerleri Ae, en yakın %0,1’e; 

- bütün diğer yüzde uzama veya uzama değerleri en yakın %0,5’e; 

- yüzde kesit daralması Z, en yakın %1’e. 

yuvarlanarak belirtilmelidir. 

 

2.13. Tek eksenli çekme deneyi kullanılarak metalik malzemelerin elasti-

site modülünün belirlenmesi; 

Bu bilgiler ISO 6892-1 standardının Ek G kısmında, tek eksenli çekme deneyi 

kullanılarak elastisite modülünün belirlenmesi ile ilgili ilave gereklilikler olarak 

verilmiştir.  

Çekme deneyi uygulanan malzemenin belirtilen öteleme akma dayanımını 

Rp’yi belirlemek için, ISO 6892-1 standardı gerilme-uzama eğrisinin doğrusal 

bölgesine paralel bir dengeye sahip düz bir çizginin oluşturulması gerekir. Birçok 

kullanıcı genellikle gerilme-uzama eğrisinin doğrusal elastik bölgesine ait eğimin 

deneye tabi tutulan malzemenin Elastisite Modülüne(E) karşılık geldiğini kabul 

etse de, E = gerilme/uzama ilişkisi ile tanımlanır. Ancak, genel olarak, çekme 

deneyi için gerekli olan Sınıf 1 ekstansometre, elastik bölgedeki çok küçük geril-

meleri Modül değerlerini kabul edilebilir bir belirsizlik düzeyinde verebilecek 

yeterli kesinliğe sahip bir ölçümü yapmak için elverişli değildir. 
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Bu deney yöntemi aşağıdaki ölçütleri karşılayan malzemeler ile sınırlıdır: 

 Değerlendirme aralığındaki malzemenin göz ardı edilebilir sürünme et-

kileri, 

 Değerlendirme aralığındaki malzemenin elastik kısmındaki yeterli düz 

çizgi. 

Bu ISO 6892-1 standardının Ek G kısmında verilen gereklilikler deney dona-

nımının tasarımına, deney parçasına ve deneyin değerlendirilmesine ilişkindir. 

Elastisite modülü karakteristik bir malzeme özelliğidir ve Hooke Kanununa 

uygun ürünlerin ve bileşenlerin elastisitelerinin hesaplanması için kullanılır. 

 

2.14. Ölçüm belirsizliği tahmini 

Standardın Ek K kısmında, ISO 6892 standardına göre tayin edilen değerlerin 

belirsizliğinin nasıl tahmin edileceğine ilişkin bir bilgi verilmiştir. Belirsizlik ifa-

desine hem malzemeye bağlı hem malzemeden bağımsız katkılar olması nede-

niyle, bu deney yöntemi için mutlak bir belirsizlik ifadesi vermenin mümkün ol-

madığı bilinmelidir. ISO/IEC Guide 98-3 çeşitli kaynaklardan gelen belirsizlik-

lerin toplanması için özenli istatiksel yöntemlere dayalı 90 sayfayı aşkın kapsamlı 

bir dokümandır. Bu dokümanın karmaşıklığı çok sayıda organizasyonu bu yön-

temin daha basitleştirilmiş versiyonlarını ortaya çıkarmaya sevk etmiştir Bu do-

kümanların hepsi “belirsizlik bütçesi” kavramına dayalı ölçüm belirsizliğinin na-

sıl tahmin edileceği hususunda kılavuzluk etmektedir. Belirsizlik tahmini üzerine 

ilave bilgi EN 10291 ve Atıf [22] 'de mevcuttur. Burada bölümde verilen ölçüm 

belirsizliği, örneğin, ekstrüzyonla üretilmiş bir profilin veya bir rulonun başından 

veya sonundan ya da döküm içerisindeki farklı konumlardan gelen malzemenin 

homojen olmamasından kaynaklanan dağılımı tanımlamaz. Belirsizlik ideal ho-

mojen bir malzemeyle yapılan farklı deneylerden, farklı cihazlardan veya farklı 

laboratuvarlardan elde edilen verilerin dağılımından kaynaklanır. Standardın bu 

kısmında farklı etkiler tanımlanmış ve belirsizliklerin tayini için temel bilgiler 

verilmiştir. 

 

2.15. Çekme deneyinin kesinliği - Laboratuvarlar arası programlardan 

elde edilen sonuçlar 

Standardın Ek L kısmında, bir laboratuvarda yapılan, hem malzeme dağılımı 

hem ölçüm belirsizliği içeren döngülü-karşılaştırma alıştırması sırasında çeşitli 

malzemeler için bildirilen çekme deneyi sonuçlarındaki tipik dağılım değerleri 

farklı referanslarla verilmiştir.. Yüzde olarak ifade edilen uyarlık sonuçları ilgili 
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parametrenin, örneğin Rp, Rm, Z, ve A’nın standart sapmasını 2 ile çarpıp, para-

metrenin ortalama değerine bölmek suretiyle hesaplanır, böylece ISO/IEC Guide 

98-3[4]’te verilen tavsiyelere uygun ve alternatif yöntemlerle elde edilen geniş-

letilmiş belirsizlik değerleriyle doğrudan karşılaştırılabilecek %95 güvenilirlik 

seviyesini temsil eden uyarlık değerleri bulunmuş olur. Çekme deneyi kullanıcı-

larına kolaylık sağlamak amacıyla bu bölüm ek olarak tanımlanmıştır. 

 

3. Sonuç ve Öneriler 

Malzeme test makinalarında doğru ve standartlara uygun bir deney gerçekleş-

tirebilmek için pek çok parametreye dikkat edilmesi gerekmektedir. Öncelikle 

uygun deney cihazı (kuvvet dönüştürücü, ekstansometre, yazılım) kullanılmalı-

dır. Daha sonra tanımlanan standartlara uygun olarak deney gerçekleştirilerek öl-

çüm sonuçları raporlanmalıdır. Bu çalışma ile metalik malzemede ISO 6892-1 

standardına göre oda sıcaklığında çekme deneyi yapacak kişilerin dikkat etmesi 

gereken hususlar ve anlaşılması zor olan kısımların daha uygulamaya yönelik 

olarak çözümler paylaşılmıştır. Daha detaylı bilgi ISO 6892-1 standardında ve-

rilmiştir. Bu çalışma, metalik malzemede çekme deneyi üzerine araştırma yapan-

lar için potansiyel bilgilendirici, eğitici ve pratik bir rehber doküman oluşturul-

ması amaçlanmıştır. 
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1. GİRİŞ 

Gelişen teknoloji ile birlikte karbon salınımını daha düşük seviyelere çekebil-

mek için temiz enerji ve içten yanmalı motorlardan elektrikli motorlara geçiş hız 

kazanmaktadır. Devletimizin stratejisi ile birlikte güneş enerjisi santrallerinden 

üretilen enerjinin de artık depolanması istenmektedir. Düşük emisyonlu elektrikli 

araç üretim hızı da arttığı için elektrikli araçlarda batarya ve enerji depolama ko-

nuları önemli hal almıştır (Park, ve diğerleri, 2020) (2015) (Sundaram & Nanjan, 

2022). Bu nedenle enerji depolama ve bu depolamanın verimli bir şekilde kulla-

nılabilmesinin yanı sıra batarya kapasite ölçümü, paket basit yapısı ve taşınabi-

lirlik batarya yönetim sistemi (BYS) ile ilgili literatürde önemli bir yer tutmakta-

dır (piller, 2001). Ayrıca bunun yanında batarya ömrünü tahmin edebilmek için 

batarya sıcaklığı verilerinin alınması ve dolum durumu (SOC), ömür durumu 

(SOH (Kim, Lee, & Cho, 2012) – DOD (Ianniciello, Biwolé, & Achard, 2018)) 

gibi parametrelerin de bilinmesi gerekir (Pop, Bergveld, Notten, & Regtien, 

2005) (Kim, 2008). Sıcaklık verileri, batarya gerilim ve akım verileri kullanılarak 

batarya dolum ve boşaltma işlemlerinin ne zaman yapılıp ne zaman bitirileceği 

bilinmelidir. Böylece SOC ve DOD verileri ile batarya ömrü tahmin edilip daha 

uzun ömürlü bataryalar ve daha verimli enerji transferleri gerçekleştirilebilir. 

BYS tasarımı için bahsedilmiş olan bu veriler ve bu veriler kontrolünde tasa-

rımın nasıl yapılması gerektiği örnek bir BYS tasarımı ile birlikte bu bölümde 

anlatılmaktadır. 
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2. YÖNTEM 

BYS devrelerinde pil hücreleri belirli sayıda seri ve paralel dizilir. Hücrelerin 

seri dizilimleri sistemin çalışma gerilimini elde edebilmek, paralel dizilimleri ise 

sistemi besleyebilmek için istenen gerekli süreyi oluşturabilmesi içindir. Şekil 

1’de verilmiş olan batarya bloğu LiFePo 32700 pil hücrelerinden 11 seri, 10 pa-

ralel olacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak ilgili bloğun doldurulurken veya boşal-

tılırken seri bağlı pil blokları arasında fazla dolum veya fazla boşalma olmamalı-

dır. Bu neden seri bağlı piller arasında her seri pilin gerilim kontrolü yapılmalı ve 

dolum sırasında maksimum seviyesinin üzerine çıkan bir pil bloğu varsa bu pilin 

geriliminin diğer pil gerilimlerine düşürülmesi veya boşalma sırasında minimum 

seviyesinin altına inen bir pil varsa devrenin kesilmesi gerekmektedir. Bu doğ-

rultuda BYS aşamaları ilerleyen başlıklarda anlatılmıştır. 

 

Şekil 4: Batarya Bloğu 

 

2.1. Gerilim Ölçüm Yöntemleri 

Pasif veya aktif dengeleme sistemlerinde birbirine seri bağlanmış her bir pil 

bloğunun gerilimine sahip olmak gerekir. Bunun için aktif devre elemanları ile 

fark yükselteç veya gerilim bölücü devresi yapılarak gerilim ölçümü gerçekleşti-

rilir. Şekil 2’de LM358 entegresi kullanılarak yapılan fark yükselteç ile batarya 

bloğunun gerilim ölçümünün nasıl yapıldığı gösterilmiştir. 
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Şekil 5:Aktif Fark Yükselteç Devresi ile Gerilim Ölçümü 

 

2.2. Akım Ölçüm Yöntemleri 

Batarya blokları arasında akan akımın tespiti akıp trafosu, akım sensörü, aktif 

akım ölçüm devreleri veya akım transduserleri ile yapılabilir. Örnek gösterilen 

tasarımda Akım ölçümü için pilin çıkışına seri olarak LEM LA-100TP akım 

transdüseri bağlanmıştır. Akım okuma hassasiyeti 6.25 mV/A olduğu için kullan-

dığımız mikro denetleyiciden direkt okumaya müsait değildir. Bu devreye ilave-

ten bir opamp devresi ile gerilim seviyesi yükseltilmiş olup, mikro denetleyicinin 

düşük gerilimlerde okuma esnasında hata yapma ihtimali minimuma indirilmiştir. 

 

2.3. Sıcaklık Ölçüm Yöntemleri 

Batarya sıcaklıklarının batarya ömrüne ciddi şekilde etki ettiği bilindiği için 

tüm batarya sıcaklıklarının kontrolcü tarafından bilinip herhangi bir yüksek sı-

caklık durumunda batarya paketini kontrolcünün korumaya alması gerekir 

(Zhang, ve diğerleri, 2015). Bu nedenle batarya paketlerinin içerisinde çok sayıda 

sıcaklık ölçümü yapılır.  

Sıcaklık ölçümleri Negative Temperature Coefficient (NTC) veya Positive 

Temperature Coefficient (PTC) gibi sıcaklık sensörleri ile yapılır. Gerçekleştiri-

len örnek devrede sıcaklık ölçümü için STM32 ile NTC arasındaki bağlantı 1k’lık 

NTC için 1k’lık direnç, 10k’lık NTC için 10k’lık direnç kullanılarak pull down 

yöntemi ile Stm32’nin ADC pini üzerinden NTC gerilimi okunmuş olup, Stein-

hart modeli kullanılarak sıcaklık değerine ulaşılmıştır. 

NTC sıcaklık sensörünün nasıl kullanıldığı aşağıdaki youtube linkinde anla-

tılmıştır: 

https://www.youtube.com/watch?v=ShkSSeY8ta8&t=370s 

https://www.youtube.com/watch?v=ShkSSeY8ta8&t=370s
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2.4. Dengeleme Yöntemleri 

Özellikle batarya dolumu sırasında herhangi bir batarya bloğunun maksimum 

seviyenin üstüne çıkması durumunda batarya dengeleme sisteminin devreye girip 

ilgili bloğun gerilimini düşürmesi gerekmektedir. Bu noktada bu bloğun gerilimi 

düşürülürken elde edilen enerjinin kullanılıp kullanılmamasına göre sistem aktif 

veya pasif dengelemeli olarak adlandırılır. Eğer BYS bu enerjiyi alıp diğer pil 

bloklarında kullanabiliyorsa sistem aktif dengelemeli, kullanamıyor ve bir yük 

üzerinde bu enerjiyi tüketiyorsa pasif dengelemeli çalışıyor demektir. 

Yapılan örnekleme devresi pasif dengelemeli olarak gerçekleştirilmiştir. Ta-

sarlanan sistemde hücre gerilimi 3.62 Voltun üstüne çıktığı anda mikroişlemci 

tarafından gelen tetik ile birlikte rölenin anahtarı açılmaktadır. Bu sayede hücre-

miz 3.3Ω, 5W’lık bir direnç ile birlikte dengelemeye girmektedir. Sistemin doğ-

ruluğunu görmek için de ek direnç ve led bağlantısı yapılmıştır. Dengelemeden 

çıkış voltajı ise 3.4 V olarak ayarlanmıştır. Dengeleme yapısı daha iyi anlaşıla-

bilmesi açısında Şekil 3’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 6: Pasif Dengeleme Devresi 

 

2.5. SOC Tahmin Algoritması 

Şarj sırasındaki hesaplama formülü; 

𝑆𝑂𝐶 =
𝑡𝑜𝑛

𝐶𝑎𝑝⁄ ×100    (1) 

Burada 𝑡𝑜𝑛 şarj edilme miktarı, 𝐶𝑎𝑝 ise kullanılan pillerin kapasitesini temsil 

eder. 

Deşarj işlemi sırasındaki hesaplama formülü; 

𝐷𝑂𝐶 =
𝑡𝑜𝑛 − 𝑡𝑘

𝐶𝑎𝑝⁄ ×100   (2) 

Burada 𝑡𝑘 pil paketinin kullanım miktarını göstermektedir. 

Pillerin her birinin balans devresi bulunmaktadır. Her pil ayrı ayrı balansa gi-

rerek eşit bir voltaj değerinde buluşarak balans işlemi bitmiş olacaktır. Pillerin 

balansa girmesi anından itibaren çalışacak olan Timer ile birlikte sayma işlemi 
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başlayacak ve pillerin şarj deşarj süreleri kayıt altına alınacaktır. Kayıt altına alı-

nan pillerin Timer ile birlikte alınan süre verileri mikro denetleyiciye gönderile-

rek pillerin durumu ve sağlıkları belirlenecektir. 

Pillerin balansa girme ve çıkma sürelerine göre sağlıkları da bilinecektir. Piller 

arasındaki balans işlemi en yüksek ve en düşük pillerin değerleri mikro denetle-

yiciye giderek voltaj değerleri öğrenilecektir. Mikro denetleyici piller arasındaki 

balans için bir referans değeri belirleyecektir. Belirlenen referans voltajına göre 

yüksek voltajlı piller deşarj ve şarj işlemi yaparak düşük voltaj değerine sahip 

olan pillerin referans değerlerine ulaşmalarını beklemektedir. Piller referans de-

ğerlerinde buluştuklarında bütün piller maksimum Voltaj seviyesi olan 3.65 Volta 

kadar şarj olmaya devam edeceklerdir. 

 

2.6. Kontrol Algoritması 

BYS dolum prosedürü Şekil 4’te gösterilmiş olan akış şemasında olduğu ger-

çekleştirilmelidir. 

 

Şekil 7: BYS Akış Şeması 
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2.7. Master-Slave Devre Kartları 

BYS sistemleri master slave kart yapısından dolayı eklenebilir modüler bir 

yapıda tasarlanabilmektedir. Burada slave kartlar seri bağlı bataryaların gerilim-

lerini ayrı ayrı kontrol edip bu konuda master kara bilgi gönderir. Master kart ise 

bu bilgilerin yanı sıra sıcaklık verilerini de alarak batarya dolum veya boşalma 

anında herhangi bir problem anında beslemeyi keser ve slave kartlara uygun ko-

mutlar gönderir.  

Master-slave kartlar arasında bu noktada en önemli unsur haberleşmedir. Gü-

nümüzde USART ve I2C haberleşme protokolleri kullanılabiliyor olsa da elekt-

rikli araçlarda haberleşme sistemlerinde genellikle CANBUS haberleşme sistemi 

kullanılır. Bu örnek tasarımda da CAN haberleşme protokolü kullanılmıştır. 

 

3. BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI 

3.1. Simülasyon 

Örnek BYS tasarımında ilk adım olarak gerilim ölçümü simülasyonu yapıl-

mıştır. Şekil 5’te gösterilmiş olan benzetimde LiFePo pil hücresinin 

STM32F1XX mikro kontrolcüsü gerilimi yorumlayabilmesi için okuyabileceği 

gerilime getirilmesi işlemi benzetilmiştir. 

 

Şekil 8: Hücre Gerilim Ölçümü 

 

3.2. Devre Tasarımı 

Tasarımı yapılan devrede kontrolcü olarak STM32F103 serisi mikro işlemci 

ve opamp olarak LM358 tipi opamp kullanılmıştır. Devre master ve slave kartlar 

olmak üzere iki kart üzerinde tasarlanmıştır. Bu kartların şematik yapısı Şekil 

6’da gösterilmiştir. 
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(a) 

 
(b) 

Şekil 9:BYS (a) Slave ve (b) Master Şematiği 

3.3. PCB Tasarımı 

Şematiği gerçekleştirilmiş olan devrelerin baskılı devre kartı (PCB) tasarımı 

aşağıdaki şekillerde olduğu gibi gerçekleştirilmiştir. 
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Şekil 10:Slave PCB Tasarımı 

 

 

Şekil 11: Master PCB Tasarımı 
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3.4. Üretim ve Dizgi 

Tasarımın elektronik bileşen dizgileri ve lehimlemeleri Isparta Uygulamalı 

Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) laboratuvarlarında gerçekleştirilecektir. Şekil 

9’de tasarlanan ve gerçek-zamanlı donanımı yapılan devre görülmektedir. Ger-

çekleştirilen devre ISUBÜ Davraz elektrikli aracı üzerinde test edilmiş ve tele-

metri ekranı ile birlikte haberleşme ile dengeleme sisteminin doğru bir şekilde 

çalıştığı görülmüştür. 

 

Şekil 12: Master ve Slave Kartlar ile BYS Test Devresi 

4. SONUÇ 

Depolama sistemlerinde önemli bir yeri olan, elektrikli araç ve şebeke tekno-

lojilerinde hali hazırda çalışılmakta olan batarya yönetim sisteminin uzun ömürlü 

ve doğru gerilim-akım kontrolünde çalışılabilmesi için gerilim, akım, sıcaklık vb 

verilerinin biliniyor olması ve SOC, SOH, DOD gibi parametrelerinin hesaplana-

biliyor olması gerekir. Bu çalışmada BYS için gerekli olan tüm hesaplamalar ya-

pılmış ve uygulanabilecek yöntemler gösterilmiştir. Örnek bir tasarım üzerinden 

hesaplama ve yöntemlerin nasıl kullanıldığı ve pratikte bir BYS devresi için ya-

pılması gerekenlerin neler olduğu anlatılmıştır.  
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