
 
 UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 2019 

 

 

 

UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ TAM METİN KİTABI

CİLT 2  

EDİTÖR: 

Gültekin Gürçay



UBAK ULUSLARARASI BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ 
 

                 
www.anadolukongre.org                  ISBN: 978-605-69046-7-7              UYGULAMALI BĠLĠMLER TAM METĠN KĠTABI 

 

2019 

 İÇİNDEKİLER     

KONGRE KÜNYESĠ    
 

FOTOĞRAF GALERĠSĠ  
 

BĠLĠM KURULU   
 

KONGRE PROGRAMI 
 

ĠÇĠNDEKĠLER    
 

SÖZLÜ SUNULMUŞ BİLDİRİN TAM METİNLERİ 

ġefika Ergin  

1 

 
DİYARBAKIR İLİ KIRSAL MİMARİSİNDE MALZEME KULLANIMI VE MİMARİ ÖZELLİKLER 

ġefika Ergin  

12 

 
TOPRAK ESASLI SIVA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

Kübra Toprak & Tahir Atıcı 
 

29 ÜLKEMİZDE Kİ DEMİR ÇELİK SANAYİ ATIK SULARININ YÖNETİMİ 

Mehmet Kaplan 
35 

 DİYARBAKIR İLİ BAĞ ALANLARINDAKİ ÖRÜMCEK (ARANEAE) TÜRLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

Halit Özen & Cafer Yazıcıoğlu   
42 

 KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN ÖNCESİNDE VE SONRASINDA ULAŞIM  

AĞINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ 

Tuba Hatice Doğan 

56 INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF OIL/FAT TYPE ON BASIC FUEL PROPERTIES AND 

PRODUCT YIELD OF BIODIESEL 

Zeynep Çelik-OkumuĢ & Tuba Hatice Doğan 
61 

ISOTHERM EXAMINATION OF WATER ADSORPTION IN BIODIESEL 

Mustafa Selçuk Keskin & Haluk Kejanlı & Sedat Bingöl 

69 TİTANYUM VE 6063 ALÜMİNYUM LEVHALARIN DİFÜZYON KAYNAK YÖNTEMİ İLE 

BAĞLANTI SÜRESİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ 

Selçuk Keskin & Haluk Kejanlı & Sedat Bingöl 

76 304 PASLANMAZ ÇELİK İLE GR5 METALLERİN FARKLI DİFÜZYON KAYNAK SÜRESİ İLE 

MEKANİK ÖZELLİKLERİN ARAŞTIRILMASI 

Özge Mersin Pelioğlu & Mehmet Eroğlu 
83 

DİŞLİ KUTUSUNDA OLUŞAN HATANIN TİTREŞİM ANALİZİ YOLU İLE BELİRLENMESİ 

M. Fırat Baran &  M. Zahir DÜZ 

94 SULU ÇÖZELTİLERDE BAKIR (II) İYONLARININ BİYOSORPSİYON İLE 

UZAKLAŞTIRILMASI VE KİNETİK ÇALIŞMALAR 

Enver KENDAL    

117 YAZLIK VE YEMLİK ARPA GENOTİPLERİN BAZI ÖZELLİKLER BAKIMINDAN 

SELEKSİYONU 

Enver KENDAL     

128 SU BASKINLARINA VE YÜKSEK TABAN SU SEVİYELERİNE KARŞI  DAYANIKLI EKMEKLİK 

BUĞDAY GENOTİPLERİNİN BELİRLENMESİ 

Zekiye Ġrem Gözübol & Emrah Önder & Uğur Arcagök 
140 

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLERE GENEL BAKIŞ 

Melis Ercan & Emrah Önder & Uğur Arcagök 
148 

BÜYÜK VERİ: MUHASEBE UYGULAMALARINA GENEL BİR BAKIŞ 

Merve BoĢat & Emrah Önder & Uğur Arcagök 

164 SAĞLIK HİZMETLERİNDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARI: LİTERATÜR 

TARAMASI 



UBAK ULUSLARARASI BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ 
 

                 
www.anadolukongre.org                  ISBN: 978-605-69046-7-7              UYGULAMALI BĠLĠMLER TAM METĠN KĠTABI 

 

2019 

M. Cihan Aydın & M. Serhat Hasanoğlu & Ali Emre Ulu 
175  

KUYULU İÇME SUYU HATLARINDA ELEKTRİK ÜRETİMİ 

M. Cihan Aydın & Ali Emre Ulu 

185 YAN SAVAKLARDA SU YÜZÜ PROFİLLERİNİN FARKLI YÖNTEMLERLE ELDE EDİLMESİ 

KUYULU İÇME SUYU HATLARINDA ELEKTRİK ÜRETİMİ 

Gürkan Gürgüze & Ġbrahim Türkoğlu 
193 

OTONOM DİFERANSİYEL SÜRÜCÜ MOBİL ROBOTUN KİNEMATİK MODELİ 

Gürkan Gürgüze & Ġbrahim Türkoğlu 
204 

OTONOM DİFERANSİYEL SÜRÜCÜ MOBİL ROBOTUN DİNAMİK MODELİ 

Yeliz Ġpek 

213 FARKLI KRİSTAL SUYU İÇEREN ÇİNKO BORATLARIN PVC’NİN YANMA DAYANIMININA 

KATKISI 

Edip AvĢar   & Ezgi Erdoğan & Kadir Alp 

219 GÜBRE ÜRETİM FAALİYETİNİN HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN HAVA KALİTE 

MODELLEME PROGRAMI YOLUYLA BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Edip AvĢar  & Ezgi Erdoğan & Kadir Alp 

237 BİR ENDÜSTRİYELTESİS’TE MEVCUT BACALARIN ATMOSFERE YATAY VE DİKEY 

AÇILMASININ HAVA KALİTESİNE ETKİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yıldırım Ġsmail Tosun 

251 KÖMÜRÜN HAYVAN DIŞKISI VE ATIK ODUN İLE PELETLENEREK MİKRODALGA 

AUGERFIRINDA YAKILMASI 

Yıldırım Ġsmail Tosun 

264 İÇME SUYU KİRLENMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN JEOBARİYER- KÖMÜR ŞLAMI BİTÜM 

EMÜLSİYONLU ENJEKSİYON 

Muhammed Hamidullah Özlük & Ercan IĢık & Enver günsel & Aydın Büyüksaraç& 

Mehmet Cihan Aydın 
272  

20 ŞUBAT 2019 MEYDANA GELEN AYVACIK DEPREMİNDE YIĞMA YAPI HASARLARININ 

İNCELENMESİ. 

Muhammed Hamidullah Özlük & Ercan ıĢık & Enver Günsel & Aydın Büyüksaraç &  

Mehmet Cihan Aydın 284 

YIĞMA YAPILAR İÇİN HASAR DERECELENDİRİLMESİ ÜZERİNE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA 

M. Tansu BaydaĢ & Ercan IĢık & Nusret Bozkurt & Erden Ozan Karaca 
296 

DONATI İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİN YÖNETMELİKLER ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ 

M. Tansu BaydaĢ & Nusret Bozkurt & Ercan IĢık & Erden Ozan Karaca 

307 BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARTTIRILMASI ÜZERİNE YAPILAN 

ÇALIŞMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

Erden Ozan Karaca & Nusret Bozkurt & Ercan IĢık & M. Tansu BaydaĢ 

318 BETONARME BETONU İLE İLGİLİ KURALLARIN YÖNETMELİKLERE BAĞLI DEĞİŞİMİNİN 

İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

Erden Ozan Karaca & Aydın Büyüksaraç & Nusret Bozkurt & Ercan IĢık & M. Tansu 

BaydaĢ 
328 

ZEMİN İLE İLGİLİ PARAMETRELERİN 2007 VE 2018 DEPREM YÖNETMELİKLERİ 

KAPSAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

Hakan Demir & Fatma Meral Halifeoğlu 
340 

TARİHİ ŞANLIURFA TİCARİ ALANI İÇERİSİNDE BEDESTEN (KAZAZ PAZARI)’İN YERİ 

Evin Akmaz Bilgiç & Fatma Meral Halifeoğlu 

348 TARİHİ DİYARBAKIR CAMİLERİ İÇERİSİNDE HOCA AHMET CAMİ (AYNİ MİNARE 

CAMİ)’NİN YERİ 

Nursen IĢık & Fatma Meral Halifeoğlu 

359 TARİHİ DİYARBAKIR CAMİLERİNDE TESPİT EDİLEN TAŞIYICI SİSTEM HASARLARI İLE 

GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ 

Nursen IĢık & Fatma Meral Halifeoğlu 
377 

TARİHİ DİYARBAKIR HANLARINDA TAŞIYICI SİSTEM SORUNLARININ GÖZLEMSEL 



UBAK ULUSLARARASI BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ 
 

                 
www.anadolukongre.org                  ISBN: 978-605-69046-7-7              UYGULAMALI BĠLĠMLER TAM METĠN KĠTABI 

 

2019 

TESPİTİ VE ÖNERİLER 

Gülin Payaslı Oğuz 
395 

BİTLİS'TE II. ABDULHAMİT DÖNEMİ YAPISI:  "BİTLİS ŞARBAYLIĞI" 

Meltem Tekin & Gülin Payaslı Oğuz 

403 TARİHİ YAPILARDA MEKÂNSAL BELLEĞİN KORUNMASI: VAHAP AĞA HAMAMININ 

DÖNÜŞÜMÜ 

H.Turan Akkoyun 

420 THE EFFECT OF BORIC ACID ON FATTY ACID COMPONENTS IN THE LUNG TISSUE OF 

RATS EXPOSED TO MERCURY CHLORIDE 

Mahire Bayramoğlu Akkoyun & Ferda Candan 

425 FATTY ACID CONTENTS AND Α-AMYLASE INHIBITORY ACTIVITY OF EXTRACT OF ROSA 

PISIFORMIS FRUITS 

Yakup Aslan & Hawsar S. Hussein & Abdullah S. Seerwan & Ġsa Cavidoğlu 

432 SİYAH KURU ÜZÜM SUYU İÇİN BAZI KALİTE VE GÜVENLİK PARAMETRELERİNİN 

BELİRLENMESİ 

Talha Burak AlakuĢ & Ġbrahim Türkoğlu 

458 FOKAL VE FOKAL OLMAYAN BEYİN SİNYALLERİYLE DERİN ÖĞRENME KULLANARAK 

EPİLEPSİ NÖBETİ TAHMİNİN YAPILMASI 

470 MODİFİYE ATMOSFER PAKETLEMENİN TULUM PEYNİRİNİN MİKROBİYOLOJİK 

KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Nur Ceren Dizdaroğlu & ġükrü hayta 

487 NEMRUT KRATER GÖLÜNDEKİ PHRAGMİTES AUSTRALİS (CAV.) TRİN.EX STEND 

BİTKİSİNİN AĞIR METAL İÇERİĞİNİN TESPİTİ 

Nur Ceren Dizdaroğlu & ġükrü hayta 

498 NEMRUT KRATER GÖLÜ ÇEVRESİNDE DOĞAL OLARAK YETİŞEN JUNCUS İNFLEXUS L. 

TÜRÜNÜN HİPERAKÜMÜLATÖR ÖZELLİĞİNİN BELİRLENMESİ 

Yeliz Çakır Sahilli 
506 

CİVA TOKSİSİTESİ VE CİVANIN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ 

Yeliz Çakır Sahilli 

513 KADMİYUM TOKSİSİTESİNİN MEKANİZMASI VE KADMİYUMUN İNSAN SAĞLIĞI 

ÜZERİNE ETKİLERİ 

Hüseyin Akıllı & Fatih Çığ & Mine Pakyürek 
521 

HASSAS TARIM UYGULAMALARINA BİR ÖRNEK: MISIR YETİŞTİRİCİLİĞİ 

Yusuf Açan & Mine Pakyürek 
543 

SİİRT FISTIĞI İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSLERİNİN DURUMU 

Emine Ekinci Dağtekin 

 
 

 

  

 

  

 

 

UÇ ALMA VE MEPIQUAT CHLORIDE UYGULAMALARININ (MC) PAMUKTA (Gossypium hirsutum L.)
 BAZI LİF KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ  
 

555 
DİYARBAKIR  GELENEKSEL HAMAMLARINDA SÜSLEME 

Emine Ekinci Dağtekin 
564 

DİYARBAKIR MELİK AHMET PAŞA HAMAMI RESTİTÜSYON YORUMU  

Pelin Demir & Osman İrfan İlhak &Gülsüm Öksüztepe 

pc
Typewritten text
Hülya Kalın & Sema Başbağ & Remzi Ekinci

pc
Typewritten text
572

pc
Typewritten text
BAZI PAMUK (G. hirsutum L.) GENOTİPLERİNİN YAPRAK İÇERİKLERİ VE BAZI PAMUK ZARARLI POPÜLASYONLARI ARASINDAKİ İKİLİ İLİŞKİLERİN İRDELENMESİ

pc
Typewritten text
Remzi Ekinci & Sema Başbağ & Musa Büyük

pc
Typewritten text
581



 
 
 

                 
www.anadolukongre.org/           ISBN: 978-605-80597-1-9           UYGULAMALI BİLİMLER TAM METİN KİTABI 

 

UBAK ULUSLARARASI BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ 2019 

204 

OTONOM DĠFERANSĠYEL SÜRÜCÜ MOBĠL ROBOTUN DĠNAMĠK MODELĠ 

DYNAMIC MODEL OF AUTONOMOUS DIFFERANTIAL DRIVE MOBILE ROBOT 

 

Gürkan Gürgüze 

Fırat Üniversitesi 

Prof. Dr. Ġbrahim Türkoğlu 

Fırat Üniversitesi 

 

ÖZET 

Diferansiyel mobil robotlarla ilgili çalıĢmalar fiziki tasarımların bazı uygulamalarda doğrudan 

kullanılması gerekli olan durumlar dıĢında genellikle simülasyonların gerçek zamanlı 

modellenmesiyle yapılmaktadır. Çünkü fiziki tasarımlarda istenilenlerin dıĢında 

beklenilmeyen yapısal ve çevresel faktörler olumsuz olarak etki edebilir, deneysel çalıĢmalar 

sırasındaki donanımsal sorunlardan dolayı maliyet artabilir ve deney ortamındaki aksamalar 

ile zaman kaybı gerçekleĢebilir. Tüm bunlar çeĢitli yazılım programlarında mobil robotun 

modelinin oluĢturulması ile robotun davranıĢlarının, özelliklerinin ve testlerinin maliyet ve 

zaman kaybı olmadan geliĢtirilmesine olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda model veya 

simülasyon üzerindeki çalıĢmada, etkisini istemediğimiz bir çok faktörde ortadan kaldırılmıĢ 

olur ve asıl istenilen çalıĢmaya odaklanılabilir. Ancak bu durumda da önemli olan fiziki 

yapının modellenmesinin istenilene en uygun Ģekilde yapılabilmesidir. Kabullerin neler 

olacağı, modelde temel hangi özelliklerin bulundurulacağı, modellemenin hangi çalıĢma 

prensibine göre yapılacağı, oluĢum sırası, parametrelerin iliĢkileri önemli bir yer tutmaktadır. 

Diferansiyel robotların modellenmesi sistemin dinamik analizi olarak ifade edilmektedir. 

Özellikle modellemede tahrik için kullanılan dc motor modeli sistemin omurgasını 

oluĢturmaktadır. Hatta birçok çalıĢmada sadece dc motor modeli ihmaller dikkate alınarak 

yeterli dahi olmaktadır. ÇalıĢmalarda genellikle hareket planlama üzerinde durulur 

sistemlerde tekerlek ile zemin arasındaki sürtünme ile mobil robot sisteminin taĢıdığı yük 

ihmal veya kabuller arasına alınmaktadır. Ancak bu durum fiziki çalıĢmalara gelindiğinde 

gerçekte var olan ve hareketi etkileyen bu iki önemli faktörün etkilerinin görülmesine, 

beklenilenden daha farklı sonuçların elde edilmesine neden olmaktadır. Yükün ve 
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sürtünmenin enerji tüketimi, verimi gibi enerji hesaplı çalıĢmalarda önemli dinamik 

parametreleri oldukları birçok çalıĢmada görülmektedir.  

Bu yazıda, sürtünme ve yük momentlerinin dikkate alınarak gerçekleĢtirildiği dinamik analiz 

üzerinde durulmuĢtur. Önce matematiksel modeli üzerinde durulup, daha sonra 

Matlab/Simulink modeli de oluĢturulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Dinamik analiz, DC motor modeli, yük momenti, vizkoz sürtünme 

 

ABSTRACT  

Studies on differential mobile robots are usually done by real-time simulation of simulations, 

except in cases where physical designs need to be used directly in some applications. Because 

physical and structural factors may be negatively affected due to unexpected physical design, 

the cost may increase due to the hardware problems during the experimental studies and the 

experimental environment may be lost with time. All this allows the development of the robot 

model in a variety of software programs, enabling the robot's behavior, features and tests to be 

developed without cost and time loss. At the same time, in the study on the model or 

simulation, the effect is eliminated in many factors that we do not want and can be focused on 

the desired work. However, in this case, it is important that the modeling of the physical 

structure can be done in the most appropriate way. What will be the assumptions, which 

features will be held in the model, which operating principle of modeling, the order of 

formation, the relations of the parameters have an important place. The modeling of 

differential robots is expressed as a dynamic analysis of the system. In particular, the dc motor 

model used for modeling in the modeling constitutes the backbone of the system. Even in 

many studies, only the dc motor model is sufficient by taking into account negligence. In the 

studies, the movement of the mobile robot system with friction between the wheel and the 

ground is generally considered as neglect or acceptance. However, this results in the physical 

effects of the effects of these two important factors, which are actually present and affect the 

movement, resulting in different results than expected. Many studies have shown that burden 

and friction are important dynamic parameters in energy-efficient studies such as energy 

consumption and efficiency. 

In this paper, the dynamic analysis in which the friction and load moments are taken into 

account is emphasized. Firstly, mathematical model is emphasized and then Matlab / 

Simulink model is created. 

Keywords: Dynamic analysis, DC motor model, load moment, viscous friction 
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1. GĠRĠġ  

Günümüzde robotların hareket mekanizmalarını geliĢtirmesi daha önceleri sadece sanayi 

tesislerinde sabit hatlarda iĢler yapan robotların günlük yaĢantımızda birçok alana taĢınmasını 

sağlamıĢtır. Mobil robotlar olarak adlandırılan bu sistemler artık evlerde temizleme robotları, 

uzayda keĢif, askeri alanda veya afetlerde kurtarma, hizmet alanlarında danıĢman, insan için 

tehlikeli alanlarda iĢçi görevleri gibi uygulama sahası bulmuĢtur[1]. Tabii bu kadar iĢlevsellik 

kazandırılmak istenmesi beraberinde çözüm aranacak birçok sorunu getirmiĢtir. Özellikle 

mobil robotların kararlı hareket kontrolü en öne çıkan konulardan biri halini almıĢtır[2]. 

GeliĢtirilen mobil robotlar arasında iki tekerlekli diferansiyel mobil robotlar tasarım ve 

kontrol kolaylığı açısından öne çıkmaktadır. Diferansiyel robotlarda özellikle yanal kayma 

olmaması hareketin istenilene yakın oluĢmasını ve doğru yazılımsal çözümlemelerle 

pozisyonda en az hatayla hareketi sağlamaktadır[3].  

Hareket bağımsız çalıĢan iki DC motorun hız farklarına göre gerçekleĢtirilmektedir. 

Hangi motorun hızı daha fazlaysa ters yönde bir dönüĢ hareketine neden olacaktır. DönüĢ 

açıları ise motorların açısal hızlarına göre elde edilir. Harekete baĢlayan robotun artık bilmesi 

gereken kendi yerel ve genel konumudur. Konumun bilinmesi verilen yolun koordinatlarını 

takip etmek demektir. Kinematik model bu noktada devreye girerek konum bilgisini çeĢitli 

sensörlerden (enkoder, lazer, mesafe, görüntü vb.) gelen bilgilere göre elde eder. Kinematik 

model uygulamalarında konum kontrolü mobil robotlarda hız kontrolü Ģeklindedir[4].  

Hız kontrolü için ise donanımsal ve yazılımsal kontrolörler mevcuttur. Genellikle bu 

uygulamalarda PID kontrolör kullanılmaktadır. Kullanılan bu kontrolör ile yolun durumuna 

göre motor hızları ayarlanarak en az hatayla hedefe ulaĢma amaçlanır. PID kazançlarının en 

uygun seçilmesi burada önemlidir. Bu parametreler elle veya çeĢitli PID parametre belirleme 

yöntemleri ile istenilene yakın olarak bulunabilir. Fiziki olarak tasarımı mevcut deneysel 

uygulamalarda yol planlama algoritmaları ile belirlenen yolun takibi sadece PID kontrolör ve 

kinematik model ile gerçekleĢtirilebilir[5]. Ek olarak konum hatalarını ölçen pozisyon 

kontrolörlerini de ekleyebiliriz. Ancak bu tür fiziki çalıĢmalarda istenilenlerin dıĢında 

beklenilmeyen yapısal ve çevresel faktörler olumsuz olarak etki edebilir, deneysel çalıĢmalar 

sırasındaki donanımsal sorunlardan dolayı maliyet artabilir ve deney ortamındaki aksamalar 

ile zaman kaybı gerçekleĢebilir. Bu durumun önüne geçmek için uygulamalar genellikle 

simülasyonların gerçek zamanlı modellenmesiyle yapılmaktadır. Dinamik analiz iĢte tüm 

sistemin etki eden parametreleriyle, prensipleriyle, donanımsal yapılarıyla modellenmesi 

olarak karĢımıza çıkar. Böylece dinamik modellemeyle birlikte kinematik analizdeki doğrusal 
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hız ve açısal hız gibi giriĢ parametreleri gerçek uygulamadaki gibi elde edilmiĢ olur.  

Diferansiyel mobil robotlarda modellemede tahrik için kullanılan dc motor modeli sistemin 

omurgasını oluĢturmaktadır. Hatta birçok çalıĢmada sadece dc motor modeli ihmaller dikkate 

alınarak yeterli dahi olmaktadır. Modellemede sistemin transfer fonksiyonu elde edilir ve 

simulink böylece oluĢturulur. ÇalıĢmalarda genellikle hareket planlama üzerinde 

durulduğundan robotun motorlara uyguladığı yük, motor dıĢında malzemelerin ataletleri, 

tekerleğin yapısı, bataryalar, zemin sürtünmesi genellikle ihmal edilir.  Fakat fiziki 

çalıĢmalara gelindiğinde gerçekte var olan ve hareketi etkileyen yük ve sürtünme faktörleri 

beklenilenden daha farklı sonuçların elde edilmesine neden olmaktadır. Yükün ve 

sürtünmenin enerji hesaplamalı çalıĢmalarda önemli parametreler oldukları da 

görülmektedir[6].  

Bu yazıda, sürtünme ve yük momentlerinin dikkate alınarak gerçekleĢtirildiği dinamik 

analiz üzerinde durulmuĢtur. Önce matematiksel modeli üzerinde durulup, daha sonra 

Matlab/Simulink modeli oluĢturulmuĢtu. 

 

2. DC MOTOR MODELĠ 

Mobil robotlarda hareketi gerçekleĢtirmek ve kontrol etmek için tekerleklere bağlı DC 

motorlar kullanılır. Diferansiyel mobil robotlarda arkada iki tane bulunmaktadır. DC motorlar 

birbirinden bağımsız çalıĢır ve kontrol edilir. Hareket motorlara bağlı olan güç kaynağından 

alınan sabit V gerilimi ile baĢlar. Motorların kontrolü ise gerilimin kontrolüne göre 

gerçekleĢtirilir. Gerilim sistemdeki PID vb. kontrolörler tarafından yapılır. PID 

parametrelerinin ne oranda hata düzelteceği ise çıkıĢtan geri beslemeyle sensörlerden elde 

edilen konum veya ilerleme bilgisinin Encoder, Kalman, Monte Carlo ve Markov gibi 

modellerle ölçülerek hata miktarlarına göre gerçekleĢtirilir. Böyle bir sistemde hareket olayı 

için sadece bir DC motor modelinin oluĢturulması sistemde gerçek zamanlı uygulamalar için 

yeterli olabilmektedir.  

DC motorlar iki Ģekilde karĢımıza çıkar. Birincisi alan akım kontrollü, diğer ise armatür 

akım kontrollüdür. Alan akım kontrolünde armatür akımı sabit tutulup alan akımı 

değiĢtirilirken, armatür akım kontrolünde de alan akımı sabit tutulup armatür akımı 

değiĢtirilir. Sistemlerde ise genellikle armatür akım kontrollü DC motorlar 

kullanılmaktadır[7].  
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ġekil 1. DC motor yapısı[8]. 

ġekil1 de görüldüğü gibi DC motorlar stator ve rotor olmak üzere iki kısımdan oluĢur. 

Stator elektriksel gerilimin uygulandığı    direnç, L indüktör ve EMF elektromotor kuvvet 

kaynağı veya gerilimin, akımın bulunduğu kısım olarak modellenir. Rotor ise dönme 

mekanizması (motor ataleti-J) ve iç sürtünmeden (viskoz sürtünme-   ) oluĢan hareketin 

gerçekleĢtiği mekanik kısımdır. Güç kaynağından gelen gerilime göre armatürde oluĢan 

armatür gerilimi ve akımı ile rotorda tork (T) üretilir ve sistem harekete geçer. Hareket ile 

motorda bir   açısal hız oluĢur. Sistemin ataleti için (  ) sadece motorun ataletinin alınması 

yeterlidir. Diğer kısımlar ihmal edilebilir. OluĢturulan mobil robotun tekerlekleri sistemi 

etkileyecek yapıdaysa tekerleklerinde ataleti yük momenti (  ) ile eklenebilir. Yük momenti 

ise, sistemin yükünden dolayı etkilenecek bir çalıĢma mevcut ise eklenmelidir. Sürtünme 

(  )ise hareket sisteminin zemin ile temasında var olan sürtünme katsayısına göre (  )  elde 

edilir[6]. 

Motor torku (  ), armatür akımı (  ) ve tork sabiti (  ) ile aĢağıdaki Ģekilde bulunur. 

           

Tork ile Ģaft dönmeye baĢlar ve   açısal hızı elde edilir.  

                  açısal hız;    =
  

  
  Ģeklinde elde edilir.  

Sistemin dinamik modeli için bir transfer fonksiyonu(  (s))  elde edilmelidir. Transfer 

fonksiyonu elde edilirken elektrik ve mekanik bölümlerdeki denklikler ele alınır. Elektriksel 

stator kısmında Kirchoff yasaları, mekanik rotor kısmında ise Newton yasaları çıkarılır. 

Kirchoff yasalarına göre devredeki gerilimlerin toplamı sıfır olmalı; 

 

∑                   

     ( )    .   +  
  ( )

  
 

 ( )=   
  ( )

  
 

Newton yasalarına göre etki eden kuvvetlerin toplamı sıfıra eĢit olmalı; 

     +      
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        =     .  ( )      
  ( )

  
  Ģeklinde elde edilir.  

ÇalıĢmalarda                               

DC motor transfer fonksiyonu aĢağıdaki Ģekilde elde edilir[7,9,10,11]. 

 

          (s) 
 ( )

 ( )
=

 

(      )(       )    

 

 

ġekil 2. DC Motor Matlab/Simulink modeli [7]. 

 

Sistemin diğer dinamiklerinden yük torku (  ) ve sürtünme Ģekil 2‘de gösterildiği gibi 

eklenebilir.    ve sürtünme toplam kuvvet dengesinde sönümleyici etkiye sahip oldukları için 

   yükünün bulunduğu yere negatif olarak girdi olmalıdır.  

Modelde yük miktarı her motor için 1/2 oranında olmalıdır. Çünkü motorun fiziksel 

yapısı oluĢturulurken sistemin ağırlık merkezi hareket eksenin ortasında alınmalıdır. Aksi 

durumda sistemde kaymalar olur. Bu defa bu kaymaların hesaplanması gereklidir. Ağırlık 

merkezi hareket ekseninde değil ise merkezin kaçıklık yönüne ve durumuna göre ters yönde 

ya ağırlık eklenir, ya da delik delinerek hareket eksenine taĢınır. 

Sistemin yükü m (kg),   armatür endüktansı,    yükün sürtünmesi, mg yerçekimi, u ise 

diĢli kutusunun oranı olmak üzere yük torku(momenti);  

        

   (
 

 
)

 

(
 

 
   )

   

   
 (

 

 
)
 

  

  

  
 (

 

 
)        

 

  
  

  
          

  

  
 

Zemin sürtünmesi ise;     nin motorun açısal hızı ile çarpımı olarak aĢağıdaki Ģeklinde elde 

edilir[12,13]. 

     .   

DC MOTORLU MOBĠL ROBOT SĠSTEM MODELĠ  
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Sistemin DC Motor modeli oluĢturulduktan sonraki yapısı Ģekil 3 te gösterildiği gibidir. 

Sistemde tüm parametreler gerçek zamanlı yapısından alınarak kontrol gerçekleĢtirilir.  

 

 

ġekil 3. DC Motor model sistem modeli 

 

Bu model sonucunda sistemin hareket sırasında yapısına veya dinamiklerine bağlı olarak 

gerçek olarak ürettiği lineer hız, açısal hız ve açı değerleri elde edilir. Bu sayede gerçekçi bir 

sistem için tüm sistemin parametreleri gerçek zamanlı olarak alınabilir.  

DC Motor modelini aĢağıdaki transfer fonksiyona göre oluĢturursak 

 

           (s) 
 ( )

 ( )
=

 

(      )(       )    

 

 

ġekil 4. Dinamik analiz ile oluĢturulan mobil robot yapısı 

 

 

ġekil 5. Transfer fonksiyonu ile oluĢturulan DC motor modeli 

3. SONUÇ 
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Makalede diferansiyel mobil robotların dc motor modeli ve sistem çalıĢma prensipleri ile 

modellemesi üzerinde durulmuĢtur. Dinamik model sistemin tüm parametreleriyle ortaya 

konulmasıdır ki gerçek zamanlı uygulamaların temelini oluĢturmaktadır. Para ve zamanda 

tasarruf ve kolay test edilebilirlik çalıĢmaların simülasyon ortamlarında yapılıyor olmasını 

sağlamıĢtır. Ancak doğru bir çalıĢma için en doğru DC motor modelinin ve buna bağlı olarak 

sistemin kurulmasını gereklidir. Bu sayede doğru uygulamalar ve testler gerçekleĢtirilebilir. 

Aksi durumda gerçek zamanlı uygulamada farklı sonuçlar ve etkiler gözlenebilir. Bu 

makalede aynı zamanda sistem dinamiklerinden zemin sürtünme ve yük torkunun sisteme 

eklenmesi üzerinde durulmuĢtur. Genellikle yol planlamalarda ihmal edilen sistem 

dinamiklerinin gerekli olunduğunda nasıl ve ne Ģekilde ekleneceği de modellemede 

gösterilmiĢtir. 
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FARKLI KRĠSTAL SUYU ĠÇEREN ÇĠNKO BORATLARIN PVC’NĠN YANMA 

DAYANIMININA KATKISI 

THE CONTRIBUTION OF ZINC BORATES, CONTAINING DIFFERENT AMOUNTS OF 

CRYSTAL WATER, TO COMBUSTION RESISTANCE OF PVC 

 

Dr. Öğr. Üyesi, Yeliz Ġpek 

Munzur Üniversitesi 

ÖZET 

Çinko borat katkısız poli(vinil klorid) (PVC) numuneleri ve enjeksiyonla üretilen PVC-nano 

çinko borat kompozitleri taramalı elektron mikroskobunda (SEM) incelenmiĢtir. Katkısız 

PVC, ağırlıkça %5 oranında 2ZnO.3B2O3.3.5H2O katkılı PVC kompoziti ve yine ağırlıkça %5 

oranında 4ZnO.B2O3.H2O katkılı PVC kompozitinin yanma dayanımları incelenerek 

kompozitler detaylı bir Ģekilde karakterize edilmiĢtir. Yanma dayanımlarını incelemek üzere 

kompozitlere Limit Oksijen Ġndeksi (LOI) ve Oksijen Ġndükleme Süresi (OIT) testleri 

uygulanmıĢtır. Malzemenin yanma özellikleri hakkında LOI (Limiting Oxygen Index) ölçümü 

oldukça önemli bilgiler vermektedir. LOI, bir malzemenin yanması için ortamda bulunması 

gereken hava karıĢımındaki oksijen yüzdesi olarak düĢünebilir. Yani LOI değeri, 

oksijen/(azot+oksijen) oranıdır. Bu değer yükseldikçe malzemenin yanıcılığı da doğal olarak 

düĢer. Katkısız PVC‘nin LOI değeri %41 iken, ağırlıkça %5, 3.5 mol kristal suyu içeren nano 

çinko borat (2ZnO.3B2O3.3.5H2O) katkılı PVC kompozitin LOI değeri %58, ağırlıkça %5, bir 

mol kristal suyu içeren nano çinko borat (4ZnO.B2O3.H2O) katkılı PVC kompozitin LOI 

değeri ise %54 olarak saptanmıĢtır. Bu sonuçlar, nano boyutlu çinko borat ilavesinin yanma 

dayanımını efektif bir Ģekilde geliĢtirdiğini göstermektedir. 2ZnO.3B2O3.3.5H2O ilavesinde 

yanma dayanımının, 4ZnO.B2O3.H2O-PVC kompozitine göre daha iyi olduğu görülmüĢtür. 

Oksijen indükleme süresi (OIT) testi plastik ve lastik gibi hidrokarbon içerikli malzemelerin 

uzun dönemli stabilitesini ölçmek için kullanılan hızlandırılmıĢ yaĢlandırma testidir. Diğer bir 

ifadeyle malzemenin yüksek sıcaklıklarda oksijene karĢı stabilitesini göstermektedir. 

Ağırlıkça %5 çinko borat katkısında, 1 ve 3.5 mol kristal suyu içeren nano boyutlu çinko 

borat için yanma süresi sırasıyla 12.5dk ve 15 dk olup, yanma sonucu açığa çıkan yanma ısısı 

da (75-80 J/mg) oldukça yüksektir. Ancak, çinko borat katkısız PVC‘nin yanmasıyla ortaya 

çıkan yanma ısısına (149 J/mg) göre daha düĢük olmakla birlikte katkısız PVC‘nin yanma 
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süresi 7.5 dk‘dır. Sonuç olarak ağırlıkça %5 nano çinko borat ilavesinin PVC‘nin yanmasını 

zorlaĢtırdığı ve kristal suyu fazla olduğunda yanma dayanımının da daha iyi olduğu 

saptanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Çinko borat, alev geciktiriciler, PVC, yanma dayanımı, OIT, LOI. 

 

ABSTRACT 

Pure PVC and PVC-nano sized zinc borate composites prepared with injection were 

investigated in scanning electron microscope (SEM). Pure PVC, 5% by weight nano zinc 

borate (2ZnO.3B2O3.3.5H2O) conaining PVC and 5% by weight nano zinc borate with the 

formula of 4ZnO.B2O3.H2O containing PVC composites were characterized in detail for their 

combustion resistance. Limiting Oxygen Index (LOI) and Oxygen Induction Time (OIT) tests 

were applied to the composites to investigate their combustion resistances. LOI measurement 

gives quiet important information about combustion properties of materials. LOI may be 

described as the percentage of oxygen in the air mixture that should be present in the 

environment for the combustion of a material. LOI is the proportion of oxygen to air mixture 

(oxygen/(oxygen+nitrogen)). The combustibility of materials decreases with increasing LOI. 

It is detected that, when the LOI value of pure PVC is 41%, 5% by weight of nano zinc borate 

(2ZnO.3B2O3.3.5H2O) conaining PVC composite has a LOI value of 58% and 5% by weight 

nano zinc borate with the formula of 4ZnO.B2O3.H2O containing PVC composites has a LOI 

value of 54%. These results exhibits that nano sized zinc borate addition developes the 

combution resistance effectively. It is observed that combustion resistance of PVC-nano 

2ZnO.3B2O3.3.5H2O composite is higher than PVC-nano 4ZnO.B2O3.H2O composite. The 

oxygen induction time (OIT) test is an accelerated aging test to measure the long-term 

stability of hydrocarbon-containing materials such as plastic and rubber. In other words, it 

shows the stability of the material against oxygen at high temperatures. Induction time for 

PVC-nano 2ZnO.3B2O3.3.5H2O composite and PVC-nano 4ZnO.B2O3.H2O composite were 

12.5 minutes and 15 minutes, respectively. Combustion heat were about 75-80 J/mg which is 

rather high. However, it is lower than the combustion heat of pure PVC (149 J/mg) and its 

OIT value is 7.5 min. As a result, it was determined that addition of 5% of nano-zinc borate 

complicates the burning of PVC and the combustion resistance is better when the crystal 

water is high. 
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Keywords: Zinc borate, flame retardants, PVC, combustion resistance, OIT, LOI. 

 

INTRODUCTION 

During the fires, the standards and laws on fire safety are tightened in order to reduce the loss 

of life and to improve the quality of life. This situation requires many products to be burnt-

resistant especially in recent years. This causes the consumption of flame retardant chemicals 

to increase day by day. However, many of flame retardants release toxic gasses. Zinc borate is 

a kind of flame retardant that does not release toxic gasses and it plays a smoke suppressant 

role during the fire and cause a reduction in the death rate due to fire. 

Poly(vinyl chloride) (PVC) has been widely used in many areas of our daily lives electrical 

housing, electrical insulation, cables, and in domestic uses such as in gutters, window frames, 

doors, and house sidings [1 ]. PVC has good flame retardancy because of its high chloride 

content but it releases high levels of smoke and toxic gases (i.e., hydrogen chloride, benzene, 

and other aromatic compounds) during burning [1, 2, 3]. Zinc borate reduces smoke emission 

and increases combustion resistance. 

 

EXPERIMENTAL  

50 g of 2ZnO.3B2O3.3-3.5H2O and 4ZnO.B2O3.H2O powders were added to 1 kg of PVC-zinc 

borate composite powder  (5% by weight). For injection molding process starting PVC 

powder should contain stabilizers and plasticizers. The mixtures were first subjected to a very 

good mixing process and the resulting mixture was then molded into the molds by plastic 

injection method. Ġnjection temperature was 180ºC and pressure was 10MPa. The composite 

was injected to a mold and cooled under pressure until solidified. Morphological analysis 

were applied with scanning electron microscope (SEM, JEOL JSM-5910 LV) and for 

combustion resistance analysis LOI and OIT tests of PVC-nano zinc borate composites were 

determined with thermal gravimetry-differential thermal analysis device (TG-DTA, Perkin 

Elmer, 6300). In addition, in order to determine the effect of nano zinc borate admixture, the 

sample without any additives was subjected to the same tests and analyzes. 
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RESULTS AND DISCUSSION 

SEM investigation of pure PVC, PVC-nano 2ZnO.3B2O3.3.5H2O composite and PVC-nano 

4ZnO.B2O3.H2O composite were exhibited in Figure 1 below, shows homogenous particle 

distrubution. 

 

  

  

Figure 1. SEM images of (a) pure PVC, (b) PVC-nano 2ZnO.3B2O3.3.5H2O composite and (c) PVC-

nano 4ZnO.B2O3.H2O composite. 

The LOI (Limiting Oxygen Index) measurement gives very important information about the 

combustion properties of the material. LOI consider a percentage of oxygen in the air mixture 

that should be present in the environment for the combustion of a material. The LOI value is 

the oxygen / (nitrogen + oxygen) ratio. As this value increases, the flammability of the 

material naturally decreases. Table 1 shows the LOI values of non-additive and nano sized 

zinc borate doped PVC composites. While the LOI value of pure PVC was 41%, this value 

(a) 

(b) 

(c) 



 
 
 

                 
www.anadolukongre.org/           ISBN: 978-605-80597-1-9           UYGULAMALI BİLİMLER TAM METİN KİTABI 

 

UBAK ULUSLARARASI BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ 2019 

217 

increased to 58% by the addition of 2ZnO.3B2O3.3.5H2O with nano dimensions and 5% by 

weight. The addition of single moles of crystal water containing nano-zinc borate 

(4ZnO.B2O3.H2O) results in improved fire resistance. Single moles of 5% doped nano-zinc 

borate increases the LOI value to 54%.  

Table 1. LOI measurement results of pure PVC and zinc borate doped PVC composites. 

Sample % LOI 

Pure PVC  41 

PVC- 5% of nano 2ZnO.3B2O3.3.5H2O doped PVC composite 58 

PVC- 5% of nano 4ZnO.B2O3.H2O doped PVC composite 54 

 

OIT test is performed in order to obtain meaningful and comparable results in shorter times 

due to oxygen-demand at high temperatures. The OIT test is performed using a differential 

thermal analysis (DTA). Under a nitrogen atmosphere, the sample heated to 200°C is 

suddenly given at a high rate of oxygen and the burning time and the combustion temperature 

are measured. The measurement results are given in Table 2.  

Table 2. OIT and combustion heat of pure PVC and zinc borate doped PVC composites. 

Sample 

OIT 

(dk) 

Combustion heat 

(J/mg) 

Pure PVC  7,5 149 

PVC- 5% of nano 2ZnO.3B2O3.3.5H2O doped PVC composite 15 75,4 

PVC- 5% of nano 4ZnO.B2O3.H2O doped PVC composite 12,5 76,2 

 

The combustion temperature resulting from the combustion process is high. When the oxygen 

reduction times and combustion temperatures of samples with and without zinc borate are 

examined, it is seen that the burning time of the pure PVC sample is 7.5 minutes with a high 

heat release (149 J / mg). In case of zinc borate addition of 5% by weight, the burning time 

reached 12.5-15 minutes and combustion heat releases were about 75 ‒ 80 J / mg. This shows 

that the combustion continues for a long time and the PVC composite is burning and that the 

addition of 5% zinc borate makes PVC difficult to burn. 
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CONCLUSIONS 

Nano sized zinc borate addition developes the combution resistance effectively. Combustion 

resistance of PVC-nano 2ZnO.3B2O3.3.5H2O composite is higher than PVC-nano 

4ZnO.B2O3.H2O composite. As a result, it was determined that addition of 5% of nano-zinc 

borate complicates the burning of PVC and the combustion resistance is better when the 

crystal water is high. 
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ÖZET 

Bu çalıĢmanın amacı, gübre üretim faaliyeti sırasında atmosfere verilen hava kirletici 

parametrelerin, tesisin etki alanındaki hava kalitesine katkısını belirlemektir. Bu amaçla 

tesisten kaynaklanan etkinin belirlenmesi için hava kalite modelleme çalıĢması yapılmıĢtır. 

Yapılan çalıĢma 2 aĢamalı olarak kurgulanmıĢ olup; ilk senaryoda tesisteki prill kulesi 

bacaları dahil tüm bacaların atmosfere dik açılması hali modellenmiĢtir. Ġkinci senaryoda ise 

mevcut durumda olduğu üzere prill kulesi bacalarının yatay çıkıĢlı diğer tüm bacaların ise 

atmosfere dikey çıkıĢlı olduğu durum modellenmiĢtir. Daha sonra her iki durumda 

değerlendirilmiĢtir. Tesisin emisyonlarına ait modelleme çalıĢması kirleticileri atmosfere 

veren bacaların mevcut durumda ve dikey durumda olması hallerini incelemektedir. Dikey 

çıkıĢ sadece Prill kulesini ilgilendirmekte diğer bacalar bakımından bir değiĢiklik söz konusu 

olmamaktadır.  Bu iki durum NO2, NH3 ve PM10 parametreleri için ayrı ayrı çalıĢılmıĢtır. 

Model sonuçlarından Hava Kirlenmesine Katkı Değeri (HKKD) hesaplanmıĢtır. NO2 

parametresi bakımından Prill kulesinin NO2 emisyonu olmadığı için bu kuleye ait bacaların 

atmosfere yatay çıkıĢlı ya da dikey çıkıĢlı olmasının dağılım üzerinde herhangi bir etkisi 

bulunmamaktadır. NO2 kirleticisi için tesisin HKKD değeri 24 saatlik ortalama için 5,893 

µg/m
3
, aylık ortalama (en yüksek değere sahip olan Ocak ayı) için 0,965 µg/m

3
 ve yıllık 

ortalama için de 0,823 µg/m
3
 olarak belirlenmiĢtir. NO2 parametresi için SKHKKY EK-

2‘deki Tablo 2.2‘de belirtilen 68 µg/m
3
 UVD sınır değeri ile mukayese edildiğinde bu değerin 

ancak %1,2‘sine karĢılık geldiği görülmektedir. Toz parametresi yönünden bacaların yatay 

olması durumunda HKKD değeri 24 saatlik ortalama için 1,056 µg/m
3
, aylık ortalama (en 
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yüksek değere sahip olan Ocak ayı) için 0,125 µg/m
3
 ve yıllık ortalama için de 0,111 µg/m

3
 

olarak belirlenmiĢtir. Bacaların dikey olması durumunda ise HKKD değerleri 24 saatlik 

ortalama için 1,019 µg/m
3
, aylık ortalama (en yüksek değere sahip olan ocak ayı) için 0,123 

µg/m
3
 ve yıllık ortalama için de 0,107 µg/m

3
 olarak belirlenmiĢtir. Yatay baca durumu dikey 

baca durumuna göre konsantrasyon bazında 24 saatlik ortalamalarda %3,5, aylık 

ortalamalarda %1,6 ve yıllık ortalamalarda ise %3,6 oranında bir artıĢa neden olmaktadır. Ġki 

farklı baca durumu için hesaplanan bu değerlerden yıllık ortalamaya karĢılık gelen değerin 

SKHKKY EK-2‘deki Tablo 2.2‘de verilen UVD değeri olan 78 µg/m
3
 değeri ile mukayese 

edildiğinde bu değerin ancak % 0,14‘üne karĢılık geldiği görülmektedir. Amonyak 

parametresi bakımından durum farklıdır. Tesis emisyonları içinde NO2‘ye göre (28,78 g/s) 

NH3 emisyonu 0,00877 g/s değerinde olup pratik olarak NO2 emisyonunun % 0,03‘ne karĢılık 

gelmektedir. Dolayısı ile bacaların dikey ya da yatay olmasının bu kirleticinin dağılımına 

bağlı olarak çevre hava kalitesi üzerinde neden olacağı kirlenmenin ihmal edilebilir olduğunu 

göstermektedir. Modelleme çalıĢmaları da bunu teyit etmektedir. Ayrıca SKHKKY‘nde NH3 

parametresine iliĢkin UVS veya KVS olarak herhangi bir çevre hava kalitesi standardı 

verilmemektedir. Sonuç olarak modelleme verilerine göre Prill bacasının dikey yada yatay 

durumda olması tesisinin, bulunduğu bölgedeki çevre hava kalitesi üzerinde en önemli 

kirletici olan NO2 parametresine göre bile HKKD‘inin, SKHKKY‘ndeki UVS değerinin 

%1,2‘den daha büyük bir etkiye yol açmadığını ortaya koymaktadır. Tesis etki alanında 

modellemeye konu olan parametreler her iki senaryo dahilinde UVS ve KVS parametreleri 

yönünden limit değerlerin oldukça altında olup standartları sağlamaktadır 

Anahtar Kelimeler : Gübre üretimi, Hava kalite, Aermod,  

 

1. GĠRĠġ 

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY) Ek-4‘de bir tesiste 

mevcut bacaların atmosfere dikey çıkıĢlı olması gerektiği belirtilmektedir (SKHKKY, 2009) 

Ancak bazı tesislerde proses Ģartları gereği bacalar yatay çıkıĢlı olabilmekte olup bunların 

dikey hale getirilmesi proses Ģartlarını ve dolayısıyla ürün kalitesini etkileyebilmektedir. Bu 

tarz probleme sahip tesislerden bir tanesi de gübre üretim tesisleridir. Bu durumun hava 

kalitesine etkisi olup olmadığının tespit edilmesi için örnek bir tesis seçilmiĢ ve modelleme 

çalıĢması yapılmıĢtır. Örnek alınan tesiste kimyasal gübreler ve gübre üretiminde hammadde 

olarak kullanılan %99,9‘luk amonyak ve %55‘lik nitrik asit üretmektedir. Tesis baĢlıca 3 
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üniteden oluĢmaktadır. Bunlar 1000 ton/gün kapasiteli amonyak fabrikası, gübre fabrikası ve 

enerji üretim tesisidir.  

Ġncelemeye konu olan tesiste hava kirletici parametreler NO2, NH3 ve tozdur. ÇalıĢma 

kapsamı; gübre üretim faaliyetinden kaynaklanan hava kirletici parametrelerin, tesisin etki 

alanındaki hava kalitesine etkisinin hava kalite modeli yoluyla belirlenmesi ve proseste 

mevcut olan ve proses Ģartları gereği dik hale getirilemeyen bacaların hava kalitesi üzerine 

olumsuz etkisi olup olmadığının değerlendirilmesidir. Yapılan çalıĢma 2 aĢamalı olarak 

kurgulanmıĢ olup; ilk senaryoda tesisteki prill kulesi bacaları dahil tüm bacaların atmosfere 

dik açılması hali modellenmiĢtir. Ġkinci senaryoda ise mevcut durumda olduğu üzere prill 

kulesi bacalarının yatay çıkıĢlı diğer tüm bacaların ise atmosfere dikey çıkıĢlı olduğu durum 

modellenmiĢtir. Daha sonra her iki durumda değerlendirilmiĢtir.  

 

2.  MATERYAL VE YÖNTEM  

2.1 Kullanılan Model Programı 

Örnek uygulama için Amerikan Çevre Ajansı (USEPA) tarafından 1991 yılında geliĢtirilmiĢ 

ve 2005 yılından itibaren resmi olarak kullanılan AERMOD Dispersiyon Modeli 

kullanılmıĢtır. AERMOD model programı endüstriyel tesislerden kaynaklanan hava kirletici 

emisyonların kısa mesafe için (maksimum 50 km) atmosferde dağılımını inceleyen, izin ve 

planlama için kullanılan bir kararlı hal dağılım modelidir. Program yer seviyesi ve üst 

atmosfer sondaj verilerini kullanmakta, rüzgar hızı sıcaklık ve türbülans için dikey profil 

oluĢturmaktadır. Havanın kararlı ya da kararsız olmasına göre sırasıyla Gaussian dağılımı ya 

da non-Gaussion olasılık yoğunlu fonksiyonunu kullanarak emisyon dağılımını 

modellemektedir. Programda nüfus yoğunluğu ile bilgi girilebildiği için kentsel/kırsal gibi 

farklı koĢullar çalıĢılabilir. Programda incelenen alanın yüzey özellikleri dikkate alınmaktadır 

AERMOD dispersiyon modeliyle yapılacak uygulamada 2 farklı meteorolojik veri setine 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu veri setleri yer seviyesi ve üst atmosfer baĢlıkları altında 

toplanmakta olup Tablo 1‘de verilmiĢtir (EPA, 2019; Breeze Software, 2019; Erdoğan E, 

2012).  

 

Tablo 1. AERMOD için gerekli meteorolojik veriler (EPA, 2019; Breeze Software, 2019) 

Yer seviyesi veri grubu  Üst atmosfer veri grubu  

Rüzgar hızı ( saatlik) Basınç (GMT 00 ve 12) 

Rüzgar yönü (saatlik) Yükseklik (GMT 00 ve 12) 
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Sıcaklık (saatlik) Sıcaklık (GMT 00 ve 12) 

Bulut kapalılığı (saatlik) Nispi nem (GMT 00 ve 12) 

Bulut taban yüksekliği (saatlik) Rüzgar hızı ve yönü (GMT 00 ve 12) 

 

2.2.Modelleme ÇalıĢmasında Kullanılan Veriler 

2.2.1. Emisyon Kaynaklarına Ait Bilgiler ve ÇalıĢma Alanının Tespiti 

Örnek olarak incelenen tesiste mevcut üretim ünitelerindeki emisyon ve proses bacaları ve bu 

bacalarla ilgili modelleme çalıĢmasına esas teĢkil eden veriler Tablo 2‘de, nokta kaynaklardan 

atmosfere salınan NO2, NH3 ve toz emisyonlarının kütlesel debileri Tablo 3‘de verilmiĢtir. 

Tesiste bulunan 14 adet bacanın etki alanları çizildiğinde Prill-P302a kaynak kodlu bacanın 

etki alanının diğer bacaların etki alanlarını kapsadığı görülmektedir. Bu sebeple, Asit1 Bacası 

tesis etki alanı belirlemede esas alınmıĢtır. Prill-P302a kodlu bacanın yüksekliği 53.65 

metredir. Tesis etki alanı SKHKKY uyarınca 53,65(m) x 50 = 2683 m olarak belirlenmesine 

rağmen, tesisten kaynaklanacak kirliliğin atmosferdeki dağılımını daha detaylı inceleyip 

yorumlamak adına tesis etki alanı bu mesafenin iki katı artırılarak 5000 m yarıçaplı alan 

olarak kabul edilmiĢtir.  

Dolayısıyla, 10 km x 10 km çalıĢma alanında 250 metre aralıklarla gridleme yapılmıĢ olup 

toplam 1681 reseptör için model programı çalıĢtırılmıĢtır.  

 

Tablo 2. Modelleme çalıĢmalarında kullanılan nokta kaynak verileri  

 Baca Kodu 

Koordinatlar 

(UTM) 

Topografik 

Yükseklik 

Baca 

Yüksekliği 

Baca 

Gazı 

Sıcaklığı 

Gaz 

Hızı 

Baca 

Çapı 

X(m) Y(m) Z(m) (m) (K) (m/s) (m) 

Buhar kazanı-H702 679240 4476044 15,5 25 399,65 6,1 1,7 

Buhar kazanı-H703 679215 4476039 16,78 25 375,65 5,4 1 

Asit1 679260 4475993 11,82 50 450,95 25,27 1,1 

Asit2 679252 4475940 10,16 50 470,25 24,63 1,1 

Prill-P302a 679286 4476078 12,9 53,65 307,15 10,2 2,4 

Prill-P302b 679283 4476074 13,16 53,65 309,15 10,7 2,4 

Prill-P302c 679277 4476067 13,66 53,65 305,82 10,2 2,4 

Prill-P302d 679274 4476081 14,64 53,65 309,15 8,1 2,4 

S603-Filtre A 679235 4476120 16,88 45 333,25 5,6 0,6 

S603-Filtre B 679242 4476077 17,23 45 313,35 6,5 0,6 

S606-Filtre 679280 4476070 13,4 75 300,35 5,6 0,4 

2001b Buhar kazanı 679561 4475899 35,62 31 564,35 10,03 2,4 

104b Fırını 679585 4476066 12,37 47 415,55 13,6 3,5 

103b Fırını 679592 4476078 10,58 15,7 770,25 11,87 0,96 
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Tablo 3. Tesisteki nokta kaynaklara ait kirletici kütlesel debi değerleri 

Baca Kodu 
Parametreler (g/sn) 

NO2  NH3   Toz 

Buhar kazanı-H702 1,2449  0  0,00025 

Buhar kazanı-H703 0,4308  0  0,00083 

Asit1 0,9394  0  0 

Asit2 0,34  0  0 

Prill-P302a 0  0,002528  0,6915 

Prill-P302b 0  0,002139  0,8081 

Prill-P302c 0  0,002056  0,5711 

Prill-P302d 0  0,002056  0,6669 

S603-Filtre A 0  0  0,0263 

S603-Filtre B 0  0  0,0229 

S606-Filtre 0  0  0,0144 

2001b Buhar kazanı 4,8691  0  0,0041 

104b Fırını 20,4384  0  0,032 

103b Fırını 0,5258  0  0,0009 

 

 

2.2.2. Meteorolojik Veriler 

Model programında kullanılan meteorolojik veriler iĢletmenin bulunduğu bölgeye en yakın 

meteoroloji istasyonu olan 17658 kodlu Çınarcık Ġstasyonu‘ndan alınmıĢ ve AERMET 

programına iĢlenmiĢtir. Alınan meteorolojik veri seti saatlik bazda; sıcaklık, basınç, nem, 

rüzgar hızı ve rüzgar yönü, bulutluluk değeri, bulut taban yükseklikleri, yağıĢ miktarı, güneĢ 

radyasyonu bilgilerini içermektedir. Rüzgar gülleri; hakim rüzgar yönünü (rüzgarın geliĢ 

yönü) ve rüzgar hızını göstermektedir. 2008 yılına ait, bölgeyi temsil eden yıllık ve aylık 

rüzgâr gülleri ABD Lakes Environmental‘ın geliĢtirdiği WRPLOT View Programı ile 

oluĢturulmuĢ olup, ġekil 1‘de verilmiĢtir. Rüzgâr hızı dağılımında, belli rüzgâr hız aralıkları 

göz önüne alınarak sınıflandırma yapılmıĢ ve her sınıftaki rüzgârın esme frekansları % olarak 

ifade edilmiĢtir. Aynı Ģekilde kararlılık sınıfları da % olarak ifade edilmiĢtir. Çınarcık 

Ġstasyonundan alınan 2008 yılı verilerine göre hazırlanan rüzgâr hızı sınıfları ve rüzgâr 

yönüne göre belirlenmiĢ esme sayıları Tablo 4‘de verilmiĢtir. 
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Tablo 4. Rüzgar hızı sınıfları ve rüzgar yönüne göre belirlenmiĢ esme sayıları 

YÖN 

Rüzgâr Hızı Sınıfları (m/sn) 

0.5-2.1 2.1-3.6 3.6-5.7 5.7-8.8 8.8-11.1 >=11.1 Toplam 

Esme Sayıları 

N 0 0 0 0 0 0 0 

NNE 750 131 54 2 0 0 937 

NE 575 132 41 1 0 0 749 

ENE 399 93 30 1 0 0 523 

E 480 53 9 0 0 0 542 

ESE 520 29 5 1 0 0 555 

SE 478 27 13 0 0 0 518 

SSE 594 29 9 0 0 0 632 

S 828 30 5 1 0 0 864 

SSW 624 11 5 0 0 0 640 

SW 333 12 1 0 0 0 346 

WSW 233 10 3 0 0 0 246 

W 197 16 7 0 0 0 220 

WNW 269 37 12 0 0 0 318 

NW 555 68 26 2 0 0 651 

NNW 602 94 35 3 0 0 734 

      
Sakin 308 

      
Eksik 1 

      
Toplam 8784 

 Ortalama rüzgâr hızı (m/sn) 1,47 
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ġekil 1. Yıllık verilere göre meteorolojik durum 

 

2.2.3. Topografik Veriler 

ÇalıĢma bölgesine ait yükselti verileri ―Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) 90m 

Digital Elevation Data‖ dosyasından Consortium for Spatial Information (CGIAR-CSI) web 

sayfasından alınmıĢtır (CGIAR-CSI, 2019).  

Veriler AERMAP programına iĢlenmiĢ ve model programının istediği taban format elde 

edilmiĢtir. AERMAP, AERMOD programında girdi olarak kullanılmıĢtır. ġekil 2‘de 
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topografik haritanın AERMOD programına iĢlenmesi sonucu elde edilen 3 boyutlu çalıĢma 

alanı yer almaktadır. 

 

 
ġekil 2. Topografik haritanın AERMOD programına iĢlenmesi sonucu elde edilen 3 boyutlu çalıĢma 

alanı 

 

3. MODELLEME ÇALIġMASI SONUÇLARI 

ÇalıĢma da 3 farklı kirletici ve 2 farklı senaryo kapsamında modelleme çalıĢması yapılmıĢtır. 

Tesisten çıkan hava kirletici emisyonları NO2, NH3 ve toz parametreleri oluĢturmaktadır.  

Tesisteki emisyon kaynaklarından prill kulesi bacaları hariç diğer tüm bacalar SKHKKY 

hükümlerine uygun Ģekilde konumlanmıĢtır. Ancak prill kulesi bacaları bu prosesi geliĢtiren 

ve kuran yüklenici firma tarafından bu formda kurulmuĢ olup fiziki imkânsızlıkların yanı sıra 

ürün kalitesi ile ilgili olabilecek problemlerden dolayı SKHKKY hükümleri ile 

uyumlaĢtırılamamaktadır. Bu kapsamda prill kulesinden kaynaklanan NH3 ve toz 

parametreleri için; 

 Ġdeal durum olan tüm bacaların atmosfere dik açılması hali,  

 Prill kulesi bacalarının hali hazırda yatay; diğer bacaların dik açılması hali  

ayrı ayrı modellenmiĢ ve sonuçlar karĢılaĢtırılmıĢtır. Prill kulelerinin bir diğer kirletici olan 

NO2 emisyonuna ise herhangi bir katkısı olmadığı için bu parametre tek senaryo üzerinden 

çalıĢılmıĢ ve değerlendirilmiĢtir. 
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3.1. Bütün Bacaların Dikey ÇıkıĢlı Olması Durumu 

1 yıllık modelleme periyodunda NO2 parametresi için elde edilen günlük aylık ve yıllık 

ortalama değerler ve çalıĢmanın yapıldığı yıla ait SKHKKY‘de verilen sınır değerlerle 

karĢılaĢtırılması Tablo 5‘de verilmiĢtir. 

Tablo 5‘e göre günlük, aylık ve yıllık bazda hesaplanan UVD ve KVD değerleri sınır 

değerlerin oldukça altında olup tesisin NO2 parametresi açısından hava kirlenmesine katkısı 

aylık ve yıllık bazda %1‘in altındadır. Günlük bazda ise yaklaĢık %6 civarına kadar 

çıkabilmektedir.  

Amonyak parametresine ait model sonuçları Tablo 6‘da verilmiĢtir. 

 

Tablo 5. NO2 parametresi için hava kalitesi modellemesi ile elde edilen sonuçlar ve sınır değerlerle 

karĢılaĢtırılması 

AYLAR UVD  

(µg /m
3
) 

UVS  

(µg /m
3
) 

%Katkı  

Değeri 

KVD  

(µg /m
3
) 

KVS  

(µg /m
3
) 

OCAK 0,656 

68 

0,965 2,143 

300 

ġUBAT 0,608 0,894 2,409 

MART 0,564 0,829 2,141 

NĠSAN 0,514 0,756 1,997 

MAYIS 0,507 0,746 2,313 

HAZĠRAN 0,477 0,701 1,915 

TEMMUZ 0,430 0,632 1,506 

AĞUSTOS 0,432 0,635 1,544 

EYLÜL 0,503 0,740 1,800 

EKĠM 0,485 0,713 1,524 

KASIM 0,550 0,809 1,804 

ARALIK 0,588 0,865 1,596 

YILLIK 0,563 0,828 1,976 

YILLIK*(24 SAAT) 4,007 5,893 15,442 

 

Tablo 6. NH3 parametresi için hava kalitesi modellemesi ile elde edilen sonuçlar  

AYLAR UVD  

(µg /m
3
) 

UVS  

(µg /m
3
) 

%Katkı 

Değeri 

KVD  

(µg /m
3
) 

KVS  

(µg /m
3
) 

OCAK 0,00029 

- 

- 0,00111 

- 

ġUBAT 0,00028 - 0,00114 

MART 0,00025 - 0,00115 

NĠSAN 0,00023 - 0,00111 

MAYIS 0,00022 - 0,00106 

HAZĠRAN 0,00023 - 0,00114 

TEMMUZ 0,00019 - 0,00089 

AĞUSTOS 0,00019 - 0,00088 
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EYLÜL 0,00022 - 0,00099 

EKĠM 0,00023 - 0,00083 

KASIM 0,00025 - 0,00094 

ARALIK 0,00027 - 0,00094 

YILLIK 0,00026 - 0,00106 

YILLIK* (24 SAAT) 0,0024 - 0,011 

 

Tablo 6‘ya göre günlük, aylık ve yıllık bazda hesaplanan UVD ve KVD değerleri oldukça 

düĢük mertebelerdedir. SKHKKY Ek-2 Tablo 2.1‘de NH3 parametresi için sınır olmadığından 

dolayı elde edilen değerler sınır değerlerle mukayese edilememiĢtir. Tesis kaynaklı toz 

emisyonlarına bağlı olarak modelle elde edilen değerler ise Tablo 7‘de verilmiĢtir. 

 

Tablo 7. Toz parametresi için hava kalitesi modellemesi ile elde edilen sonuçlar ve sınır değerlerle 

karĢılaĢtırılması 

AYLAR UVD  

(µg /m
3
) 

UVS 

 (µg /m
3
) 

%Katkı 

Değeri 

KVD  

(µg /m
3
) 

KVS  

(µg /m
3
) 

OCAK 0,096 

78 

0,123077 0,359 

140 

ġUBAT 0,094 0,120513 0,367 

MART 0,081 0,103846 0,382 

NĠSAN 0,076 0,097436 0,364 

MAYIS 0,074 0,094872 0,348 

HAZĠRAN 0,076 0,097436 0,367 

TEMMUZ 0,064 0,082051 0,291 

AĞUSTOS 0,064 0,082051 0,283 

EYLÜL 0,073 0,09359 0,320 

EKĠM 0,076 0,097436 0,268 

KASIM 0,082 0,105128 0,315 

ARALIK 0,090 0,115385 0,300 

YILLIK 0,084 0,107692 0,356 

YILLIK*(24 SAAT) 0,795 1,019231 3,510 

 

Tablo 7‘den görüldüğü üzere günlük, aylık ve yıllık bazda hesaplanan UVD ve KVD 

değerleri sınır değerlerin oldukça altında olup tesisin toz parametresi açısından hava 

kirlenmesine katkısı aylık ve yıllık bazda %1‘in altındadır. Günlük bazda ise yaklaĢık %1 

civarındadır.   

Tüm bacaların dikey çıkıĢlı olması durumu için tüm kirletici parametreler bazında saatlik, 

günlük, aylık ve yıllık bazda maksimum konsantrasyon değerleri ve bunların tespit edildiği 

noktalar Tablo 8-9 ve 10‘da mevcuttur.  
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Tablo 8. NO2 Kirleticisi için Maksimum saatlik, günlük, aylık ve yıllık konsantrasyon sonuçları 

Zaman 
Derece 

Sıralama 

Konsantrasyon 

(µg/m
3
) 

Tarih Koordinatlar (UTM) 
Topografik 

Yükseklik 

Yıl/Ay/Gün/Saat X(m) Y(m) Z(m) 

1 Saatlik 1. 232.25230 08.04.22/02 683010.00 4475993.00 156.30 

Günlük 1. 62.50726 08.01.13/24 681010.00 4480243.00 157.10 

Aylık 1. 13.19700 08.01.31/24 681010.00 4480243.00 157.10 

Yıllık 1. 8.67805  681010.00 4480243.00 157.10 

 

Tablo 9. NH3 Kirleticisi için maksimum saatlik, günlük, aylık ve yıllık konsantrasyon sonuçları 

Zaman 
Derece 

Sıralama 

Konsantrasyon 

(µg/m
3
) 

Tarih Koordinatlar (UTM) 
Topografik 

Yükseklik 

Yıl/Ay/Gün/Saat X(m) Y(m) Z(m) 

1 Saatlik 1. 0.44323 08.07.02/03 680760.00 4476243.00 105.30 

Günlük 1. 0.04999 08.01.13/24 680760.00 4480243.00 113.00 

Aylık 1. 0.01052 08.01.31/24 680760.00 4480243.00 113.00 

Yıllık  0.00735 - 680760.00 4480243.00 113.00 

 

Tablo 10. PM10 Kirleticisi için Maksimum Saatlik, Günlük, Aylık Konsantrasyon Sonuçları 

Zaman 
Derece 

Sıralama 

Konsantrasyon 

(µg/m
3
) 

Tarih Koordinatlar (UTM) 
Topografik 

Yükseklik 

Yıl/Ay/Gün/Saat X(m) Y(m) Z(m) 

1 Saatlik 1. 138.66110 08.07.02/03 680760.00 4476243.00 105.30 

Günlük 1. 15.62980 08.01.13/24 680760.00 4480243.00 113.00 

Aylık 1. 3.28736 08.01.31/24 680760.00 4480243.00 113.00 

Yıllık 1. 2.29830 - 680760.00 4480243.00 113.00 

 

Genel olarak her 3 kirletici için maksimum konsantrasyonların görüldüğü koordinatlar tesis 

sahası dıĢındadır. Saatlik günlük aylık ve yıllık bazda maksimum konsantrasyonların 

görüldüğü noktalar ve bu zaman dilimlerine ait konsantrasyon dağılımlarının simülasyonları 

ise 3 kirletici içinde ġekil 3-4-5‘de verilmiĢtir. 
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a. 1 saatlik b. 24 saatlik 

  

c. aylık d. yıllık 

ġekil 3. NO2 için maksimum konsantrasyon değerlerinin elde edildiği noktalar ve etki alanında 

konsantrasyon dağılımı 

 

  

a. 1 saatlik b. 24 saatlik 

  

c. aylık d. yıllık 

ġekil 4. NH3 için maksimum konsantrasyon değerlerinin elde edildiği noktalar ve etki alanında 

konsantrasyon dağılımı 
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a. 1 saatlik b. 24 saatlik 

  

c. aylık d. yıllık 

ġekil 5. Toz için maksimum konsantrasyon değerlerinin elde edildiği noktalar ve etki alanında 

konsantrasyon dağılımı 

 

3.2. Prill Bacalarının Yatay ÇıkıĢlı Diğer Bacaların Dikey Olması Durumu 

Ġkinci senaryoda prill bacalarının yatay çıkıĢlı olması durumu dikkate alındığında NH3 ve toz 

parametrelerinin dağılımında ve konsantrasyonlarında değiĢiklik olup olmadığı incelenmiĢtir. 

Prill bacasında NO2 emisyonu olmadığından bu senaryoda NO2 dikkate alınmamıĢtır. Bu 

kapsamda 1 yıllık modelleme periyodunda NH3 parametresi için elde edilen günlük aylık ve 

yıllık ortalama değerler Tablo 11‘de verilmiĢtir. 

Tablo 11. NH3 parametresi için hava kalitesi modellemesi ile elde edilen sonuçlar  

AYLAR UVD  

(µg /m
3
) 

UVS  

(µg /m
3
) 

%Katkı 

Değeri 

KVD  

(µg /m
3
) 

KVS  

(µg /m
3
) 

OCAK 0.000297 

- 

- 0.00112 

- 

ġUBAT 0.000293 - 0.00116 

MART 0.000255 - 0.00118 

NĠSAN 0.000239 - 0.00113 

MAYIS 0.000231 - 0.00107 

HAZĠRAN 0.000243 - 0.00115 

TEMMUZ 0.000204 - 0.00092 
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AĞUSTOS 0.000206 - 0.00089 

EYLÜL 0.000233 - 0.00100 

EKĠM 0.000237 - 0.00083 

KASIM 0.000253 - 0.00094 

ARALIK 0.000280 - 0.00095 

YILLIK 0.000265 - 0.00110 

YILLIK* (24 SAAT) 0.002588 - 0.01129 

 

Tablodan görüldüğü üzere günlük, aylık ve yıllık bazda hesaplanan UVD ve KVD değerleri 

oldukça düĢük mertebelerdedir. SKHKKY Ek-2 Tablo 2.1‘de NH3 parametresi için sınır 

olmadığından dolayı elde edilen değerler sınır değerlerle mukayese edilememiĢtir.  

Prill Bacalarının yatay ya da dikey olması durumunun Amonyak parametresinin dağılımı 

üzerindeki etkisi incelendiğinde, günlük, aylık ve yıllık konsantrasyon dağılımlarında 

değiĢiklik olmamıĢtır. 1 saatlik değerler ise % 14 artıĢ göstermiĢtir. Ancak bu artıĢın 

konsantrasyon karĢılığı yaklaĢık 0.06 µg/m
3
‘e tekabül etmektedir. 

Toz parametresi için elde edilen değerleri ise aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir. Tablodan 

görüldüğü üzere günlük, aylık ve yıllık bazda hesaplanan UVD ve KVD değerleri sınır 

değerlerin oldukça altında olup tesisin toz parametresi açısından hava kirlenmesine katkısı 

aylık ve yıllık bazda %1‘in altındadır. Günlük bazda ise yaklaĢık %1 civarındadır.  Toz 

değerlerinde de ilk duruma göre yıllık ve 24 saatlik değerlerde  artmıĢ olmakla birlikte artıĢ 

ihmal edilebilir boyuttadır. 

Tablo 12. Toz parametresi için hava kalitesi modellemesi ile elde edilen sonuçlar ve sınır değerlerle 

karĢılaĢtırılması 

AYLAR UVD  

(µg /m
3
) 

UVS 

 (µg /m
3
) 

%Katkı 

Değeri 

KVD  

(µg /m
3
) 

KVS  

(µg /m
3
) 

OCAK 0.09716 

78 

0.125 0.3656 

140 

ġUBAT 0.09568 0.123 0.3714 

MART 0.08339 0.107 0.3875 

NĠSAN 0.07816 0.100 0.3644 

MAYIS 0.07552 0.097 0.3525 

HAZĠRAN 0.07885 0.101 0.3670 

TEMMUZ 0.06637 0.085 0.2916 

AĞUSTOS 0.06691 0.086 0.3005 

EYLÜL 0.07592 0.097 0.3256 

EKĠM 0.07732 0.099 0.2687 

KASIM 0.08297 0.106 0.3158 

ARALIK 0.09153 0.117 0.3025 

YILLIK 0.08636 0.111 0.3583 

YILLIK*(24 SAAT) 0.8233 1.056 3.510 
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Prill bacasının yatay diğer bacaların dikey çıkıĢlı olması durumu için tüm kirletici 

parametreler bazında saatlik, günlük, aylık ve yıllık bazda maksimum konsantrasyon değerleri 

ve bunların tespit edildiği noktalar Tablo 13-14‘de mevcuttur.  

 

Tablo 13. NH3 Kirleticisi için Maksimum Saatlik, Günlük, Aylık Konsantrasyon Sonuçları 

Zaman 
Derece 

Sıralama 

Konsantrasyon 

(µg/m
3
) 

Tarih Koordinatlar (UTM) 
Topografik 

Yükseklik 

Yıl/Ay/Gün/Saat X(m) Y(m) Z(m) 

1 Saatlik 1. 0.50712 08.08.25/19 680510.00 4476243.00 92.40 

Günlük 1. 0.04999 08.01.13/24 680760.00 4480243.00 113.00 

Aylık 1. 0.01052 08.01.31/24 680760.00 4480243.00 113.00 

Yıllık 1. 0.00729 - 680760.00 4480243.00 113.00 

 

Tablo 14. PM10 Kirleticisi için Maksimum Saatlik, Günlük, Aylık Konsantrasyon Sonuçları 

Zaman 
Derece 

Sıralama 

Konsantrasyon 

(µg/m
3
) 

Tarih Koordinatlar (UTM) 
Topografik 

Yükseklik 

Yıl/Ay/Gün/Saat X(m) Y(m) Z(m) 

1 Saatlik 1. 156.94799 08.08.25/19 680510.00 4476243.00 92.40 

Günlük 1. 15.62980 08.01.13/24 680760.00 4480243.00 113.00 

Aylık 1. 3.28669 08.01.31/24 680760.00 4480243.00 113.00 

Yıllık 1. 2.27807 - 680760.00 4480243.00 113.00 

 

Sonuçlar incelendiğinde saatlik bazda konsantrasyonların tesis alanına yaklaĢtığı 

görülmektedir. Prill Bacalarının yatay ya da dikey olması durumunun toz parametresinin 

dağılımı üzerindeki etkisi incelendiğinde, günlük, aylık konsantrasyon dağılımlarında 

değiĢiklik olmamıĢtır. 1 saatlik değerler ise % 11.6 artıĢ; yıllık değerlerde yaklaĢık % 0.9 

düĢüĢ gözlenmiĢtir. Bacanın yatay ve dikey olması durumunda Toz parametresi için 1 saatlik 

maksimum ilk 30 konsantrasyon karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıda Tablo 15‘de verilmiĢtir. 

 

Tablo 15. Toz parametresi için Prill bacalarının yatay ve dikey olması durumunda 1 saatlik maksimum 

ilk 30 konsantrasyon değerlerinin karĢılaĢtırılması 

PM10 (µg/m
3
) 

Bütün Bacaların Dikey Olması Durumu 
Prill Bacalarının Yatay Diğer Bacaların Dikey 

Olması Durumu 

# 
Konsantrasyon 

(µg/m
3
) 

X Y 
Konsantrasyon 

(µg/m
3
) 

X Y 

1 138,6611 680760 4476243 156,948 680510 4476243 

2 134,1991 680510 4476243 138,6611 680760 4476243 

3 99,57613 681760 4474993 105,1209 681260 4476243 

4 94,97976 682260 4476243 101,6526 681760 4476243 

5 92,92924 682010 4476243 99,57613 681760 4474993 

6 88,66782 681010 4476493 94,97976 682260 4476243 



 
 
 

                 
www.anadolukongre.org/           ISBN: 978-605-80597-1-9           UYGULAMALI BİLİMLER TAM METİN KİTABI 

 

UBAK ULUSLARARASI BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ 2019 

234 

7 87,97387 682510 4475743 93,7458 681010 4476493 

8 86,01866 682010 4475243 92,92924 682010 4476243 

9 83,00621 681260 4476493 87,93682 682510 4475743 

10 78,62735 682260 4475243 86,01866 682010 4475243 

11 77,54999 682510 4475993 85,32997 681260 4476493 

12 73,9544 681760 4476243 78,62735 682260 4475243 

13 73,75625 682510 4475493 77,54999 682510 4475993 

14 73,45148 680510 4472243 76,41017 681760 4475243 

15 73,39949 682260 4475493 74,11527 680760 4479993 

16 70,89262 681760 4475243 73,75625 682510 4475493 

17 70,5148 681510 4474743 73,45622 680510 4472243 

18 70,31514 682010 4474993 73,39949 682260 4475493 

19 69,23308 682010 4472493 70,5148 681510 4474743 

20 69,06454 680260 4472243 70,31514 682010 4474993 

21 69,00067 680760 4472243 69,32992 680760 4472243 

22 68,31417 682760 4475743 69,23308 682010 4472493 

23 68,24013 678010 4471743 69,06454 680260 4472243 

24 68,16634 681260 4476243 68,31417 682760 4475743 

25 67,40057 682260 4478993 68,24013 678010 4471743 

26 66,03521 682260 4474993 67,40057 682260 4478993 

27 64,05951 681010 4479993 66,03521 682260 4474993 

28 63,63714 682510 4476243 64,77327 681510 4474993 

29 63,22154 681010 4471993 64,46175 681010 4471993 

30 62,94333 683260 4476493 64,05951 681010 4479993 

 

Prill bacasının yatay, diğer bacaların dik olması durumunda NH3 ve ton kirleticileri için 

saatlik günlük, aylık ve yıllık bazda maksimum konsantrasyonların görüldüğü noktalar ve bu 

zaman dilimlerine ait konsantrasyon dağılımlarının simülasyonları ise ġekil 6 ve 7‘de 

verilmiĢtir. 

 

  

a. 1 saatlik b. 24 saatlik 
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c. aylık d. yıllık 

ġekil 6. Prill bacası yatay diğer bacalar dikey durumdayken NH3 için maksimum konsantrasyon 

değerlerinin elde edildiği noktalar ve etki alanında konsantrasyon dağılımı 

 

  

a. 1 saatlik b. 24 saatlik 

  

c. aylık d. yıllık 

ġekil 7. Prill bacası yatay diğer bacalar dikey durumdayken toz için maksimum konsantrasyon 

değerlerinin elde edildiği noktalar ve etki alanında konsantrasyon dağılımı 

 

SONUÇ 

Yapılan çalıĢma sonucunda yapılan tespitler aĢağıda verilmiĢtir: 

 Tesisten kaynaklanan kirleticiler içerisinde kütlesel debi yönünden en önemli kirletici 

parametre NO2 parametresidir.  
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 Prill kulesinin yatay çıkıĢlı ya da atmosfere dik çıkıĢlı olmasının NO2 parametresinin 

dağılımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. NH3 ve toz parametreleri 

yönünden ise bacaların yatay olması ile atmosfere dik açılması durumlarında tespit 

edilen UVD ve KVD değerleri arasında anlamlı bir mertebe farklılığı 

görülmemektedir.  

 NH3 ve toz parametrelerinin maksimum konsantrasyonları yönünden bakıldığında  

prill kulesi bacalarının yatay yada dikey olması durumunun 24 saatlik, aylık ve yıllık 

maksimum değerler üzerinde de kayda değer bir farklılık yaratmadığı görülmektedir. 1 

saatlik maksimum değerlerde ise bacanın yatay olması maksimum konsantrasyonların 

artmasına (NH3 için 1 saatlik maksimum değer 0,44323 µg/m
3
‘den 0,50712 µg/m

3
‘e 

toz için ise 138,66110 µg/m
3
‘den 156,94799 µg/m

3
‘e çıkmaktadır) ve en yüksek 

konsantrasyonun görüldüğü noktanın koordinatlarının az miktar değiĢmesine ve tesis 

arazisine doğru yaklaĢmasına (x ekseninde 250 m) neden olmaktadır. 

 Tesis etki alanında modellemeye konu olan parametreler her iki senaryo dahilinde 

UVS ve KVS parametreleri yönünden limit değerlerin oldukça altında olup 

standartları sağlamaktadır.  
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BĠR ENDÜSTRĠYELTESĠS’TE MEVCUT BACALARIN ATMOSFERE YATAY VE 

DĠKEY AÇILMASININ HAVA KALĠTESĠNE ETKĠ YÖNÜNDEN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ  
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Müh. Ezgi Erdoğan  
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Prof. Dr. Kadir Alp  
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ÖZET 

Bu çalıĢmanın amacı hava kirletici emisyonların atmosfere verilmesini sağlayan bacaların 

bazılarının yatay çıkıĢlı olmalarının, bir tesisin emisyon izni alımında mahzur oluĢturup 

oluĢturmayacağının belirlenmesidir. Bu konuda karar vermede en etkin yöntemlerden birisi 

bacaların mevcut durumunun tesisin etki alanındaki bölgede hava kalitesine katkısını 

belirlemektir. Bu amaçla örnek bir tesis seçilmiĢ ve tesisten kaynaklanan etkinin belirlenmesi 

için hava kalite modelleme çalıĢması yapılmıĢtır. ÇalıĢma 2 aĢamalı olarak kurgulanmıĢtır. Ġlk 

senaryoda mevcut durumda olduğu üzere; tesiste mevcut buhar kazanı bacasının dikey çıkıĢlı 

diğer tüm bacaların ise atmosfere yatay çıkıĢlı olduğu durum ile tesisteki tüm bacaların 

atmosfere dik açılması hali karĢılaĢtırılmıĢtır. Daha sonra her iki duruma ait model sonuçları 

değerlendirilmiĢtir.  

Mevcut durumda tesisten kaynaklanan PM10 parametresi kütlesel debisi SKHKKY EK-2 

Tablo 2.1‘de verilen kütlesel debi sınır değerlerinin altında kalmaktadır. Yapılan çalıĢma ile 

bacaların atmosfere dikey olarak açılması durumunda yatay olarak açılması durumuna göre 

HKKD ve % katkı değerlerinde bir miktar azalma olduğu görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Hava kalite, Aermod, Emisyon izni  

 

GĠRĠġ 

ÇalıĢmanın amacı bir tesiste mevcut proses ve yakma bacaların bazılarının yatay çıkıĢlı 

olmalarının, bu tesisin emisyon izni alımında mahzur oluĢturup oluĢturmayacağının 
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belirlenmesidir. Bu konuda karar vermede en etkin yöntemlerden birisi bacaların mevcut 

durumunun tesisin etki alanındaki bölgede hava kalitesine katkısını belirlemektir. Bu amaçla 

tesisten kaynaklanan etkinin belirlenmesi için hava kalite modelleme çalıĢması yapılmıĢtır. 

ÇalıĢma 2 aĢamalı olarak kurgulanmıĢtır. Bu amaçla örnek bir kağıt üretim tesisi seçilmiĢ ve 

mevcut ve ideal durumu gösteren 2 modelleme senaryosu çalıĢılmıĢ ve sonuçları 

karĢılaĢtırılarak değerlendirilmiĢtir. Ġlk senaryoda örnek tesisteki buhar kazanı bacasının dikey 

çıkıĢlı diğer tüm bacaların ise atmosfere yatay çıkıĢlı olduğu durum ile ikinci senaryoda 

tesisteki tüm bacaların atmosfere dik açılması hali karĢılaĢtırılmıĢtır. Daha sonra her iki 

duruma ait model sonuçları değerlendirilmiĢtir.  

 

1.1 Tesiste Üretim ve Bacalara ait Bilgiler 

Örnek alınan tesisin ana faaliyet konusu temizlik kağıtları üretimidir. Tesisteki 

gerçekleĢtirilen temizlik kağıdı üretim prosesi; saf selülozdan yarı ürün bobinlerinin üretildiği 

ilk aĢama (kağıt üretimi) ile baĢlamaktadır. Bu aĢamayı takiben bobinlerden rulolu ya da 

katlamalı bitmiĢ ürünlerin üretildiği son aĢamadan (konverting) oluĢmaktadır. Tesisin günlük 

kapasitesi 205000 kg olup % 90 verimle yıllık üretim kapasitesi 64575 ton‘dur. Tesiste yakma 

ve proses kaynaklı toplam 7 baca bulunmaktadır. Yakma kaynaklı bacalardan biri 8 MW 

gücünde kurutma brülörü bacası olup bu ünitede yılda 612945 m
3
 doğal gaz tüketilmektedir. 

Diğeri ise 8 MW gücünde buhar kazanı bacası olup burada 10 ton/saat buhar üretimi için 

672000 m
3
/yıl doğal gaz tüketilmektedir. Tesisteki bacaların görünümü ġekil 1‘de verilmiĢtir.  

 

   

a. Dry end ve Wet end duct burner 

bacası 

b. Buhar kazanı 

bacası 

c. Dust removal bacası 
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d. Advantage run exhaust ve vacuum blower bacası e. Mist removal bacası 

ġekil 1. Tesisteki bacaların görünümü    

 

Tesisteki bacalar incelendiğinde bazılarının atmosfere dikey çıkıĢlı bazılarının ise yatay çıkıĢlı 

olduğu, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY) Ek-4‘de ise 

emisyon ve prosesten kaynaklanan atık gazların atmosfere dikey çıkıĢla verilmesi gerektiği 

belirtilmektedir (SKHKKY, 2009). Tesiste proses Ģartları gereği halihazırda bu Ģart 

sağlanamadığı için mevcut durumda, bacaların yatay ya da dikey çıkıĢlı olmasının tesis etki 

alanında hava kalitesine etkiyi nasıl değiĢtirdiğini belirlemek amacıyla tüm bacalardan 

atmosfere verilen ortak kirletici olan toz parametresi üzerinden modelleme çalıĢması 

yapılmıĢtır.  

Tesiste mevcut kaynaklar, bunların PM10 kütlesel debileri ve toplam kütlesel debinin 

SKHKKY Ek-2 Tablo 2.1‘de verilen sınır değerlerle karĢılaĢtırılması ise Tablo 1‘de 

verilmiĢtir.  

 

Tablo 1. Tesisteki mevcut emisyon kaynakları 

No Baca Kodu 
PM10 Sınır değer 

(kg/saat) 

1 Buhar Kazanı 0,087  

2 Wet End Duct Burner 0,254  

3 Dry End Duct Burner 0,350  

4 Vacuum Blower 0,242  

5 Mist Removal 3,124  

6 Dust Removal 0,283  

7 Advantage Run Exhaust 0,025  

 Toplam 4.365 10 
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Tablo 1‘den görüldüğü üzere toz parametresi yönünden kütlesel debi SKHKKY‘deki sınır 

değeri sağlanmaktadır. Bu kapsamda yasal olarak gerekmemekle birlikte bacaların yatay ya 

da dikey olması durumunun tesis etki alanında toz parametresinin dağılımını etkileyip 

etkilemediğini görmek amacıyla dağılım modellemesi yapılmıĢ ve her iki durum içinde elde 

edilen değerler SKHKKY Yönetmelik Ek-2 Tablo 2.2 de yer alan hava kalitesi sınır değerleri 

ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Tesisin etki alanında sağlanması gereken sınır değerler Tablo 2‘de 

verilmiĢtir. 

 

Tablo 2: Tesis Etki Alanında Uzun Vadeli, Kısa Vadeli Sınır Değerler ve Kademeli Azaltım Tablosu 

(SKHKKY Ek 2 – Tablo 2.2) (ÇalıĢma 2013 yılında yapıldığı için anılan yıla ait sınır değerlerle 

karĢılaĢtırılmıĢtır) 

Parametre 
Süre 

 

Sınır değer 

[µg/m
3
] 

YIL 

2011 2012 2013 

Havada Asılı Partikül Madde 
KVS 300* 180 140 100 

UVS 150* 96 78 60 

Bu değerler 01.01.2014 tarihine kadar geçerlidir.01.01.2014 tarihinden sonra ilgili mevzuata göre tekrar 

düzenlenecektir.*Sınır değer 2014 yılı hedeflerine ulaşılana kadar yıllık eşit olarak azaltılacaktır. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1 Kullanılan Modelleme Programı 

ÇalıĢma kapsamında yapılacak modelleme çalıĢması için AERMOD Dispersiyon Modeli 

kullanılmıĢtır. Model programı 1991 yılında geliĢtirilmiĢ olup hava kalitesi modellemesinde 

2005 yılından itibaren Amerikan Çevre Ajansı (USEPA) tarafından resmi olarak kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. AERMOD modeli endüstriyel tesislerden kaynaklanan emisyonların kısa mesafe 

için (maksimum 50 km) dağılımını inceleyen bir kararlı hal dağılım modelidir. Programın 

özellikleri Tablo 3‘de verilmiĢtir (EPA, 2019; Erdoğan E, 2012; Breeze Software, 2019). 

 

Tablo 3: AERMOD programının özellikleri (EPA, 2019; Erdoğan E, 2012; Breeze Software, 2019) 

Özellik AERMOD 

Meteorolojik veri seti Yer seviyesi verileri ve atmosferik sondaj verileri 

Meteorolojik veri profili Rüzgar hızı, sıcaklık ve türbülans için dikey profil oluĢturmakta 

Emisyon dağılımı 

Havanın kararlı olduğu durumlarda gaussian dağılımı, kararsız 

olduğu durumlarda ise non-Gaussion olasılık yoğunlu 

fonksiyonu 

Kırsal/Kentsel seçimi Bölge nüfusu ile ilgili bilgi girilebildiği için farklı kentsel 

koĢullar modellenebilir 

Ġnceleme alanının yüzey 

özellikleri 

Ġnceleme alanı çevresindeki yüzey özellikleri (yüzey pürüzlülük 

uzunluğu, albedo, bowen oranı) tanımlanabilir 
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AERMOD modelini çalıĢtırmak için meteorolojik veri seti gerekli olup bu veriler yer seviyesi 

ve üst atmosfer verileri olmak üzere 2 gruptur. Her iki gruba ait veri içerikleri Tablo 4‘de 

verilmiĢtir. 

Tablo 4. AERMOD için gerekli yer seviyesi verileri ve üst atmosfer verileri (EPA, 2019; Erdoğan E, 

2012 Breeze Software, 2019) 

AERMOD için yer seviyesi verileri 
AERMOD için yüksek atmosfer                    

verileri 

Rüzgar hızı ( saatlik) Basınç (GMT 00 ve 12) 

Rüzgar yönü(saatlik) Yükseklik (GMT 00 ve 12) 

Sıcaklık(saatlik) Sıcaklık (GMT 00 ve 12) 

Bulut kapalılığı(saatlik) Nispi nem (GMT 00 ve 12) 

Bulut taban yüksekliği(saatlik) Rüzgar hızı ve yönü (GMT 00 ve 12) 

 

AERMOD modelinde çalıĢma için seçilen etki alanının arazi yapısı da modele girdi olarak 

iĢlenmektedir. Bu kapsamda model kirleticinin arazi yapısına göre hareket ettiğini kabul 

etmektedir. Model de kirleticilerin korunumu esas olup kirleticilerin kendi aralarında ve 

atmosferdeki davranıĢları ve reaksiyonları modelde dikkate alınmamaktadır. AERMOD 

modeli kararlı atmosferik durumlarda hem yatay hem dikey dağılımlar için gauss dispersiyon 

denklemini, kararsız atmosferik durumlarda dikey dağılım için ―non-gaussian olasılık 

yoğunluk‖ denklemini kullanır (EPA, 2019; Breeze Software, 2019; Erdoğan E, 2012) 

 

2.2. Emisyon Kaynaklarına Ait Bilgiler ve ÇalıĢma Alanının Tespiti 

Tesiste bulunan ve modelleme çalıĢmalarına esas teĢkil eden mevcut emisyon kaynakları ile 

ilgili veriler Tablo 5‘de verilmiĢtir. 

 

Tablo 5: Modelleme çalıĢmalarında kullanılan nokta kaynak verileri  

No Baca Adı 
Baca 

Türü 

Koordinatlar 

(UTM) 

Topografik 

Yükseklik 

Baca 

Yüksekliği 

Baca 

Gazı 

Sıcaklığı 

Gaz 

Hızı 

Baca 

Çapı 

X(m) Y(m) Z(m) (m) (K) (m/s) (m) 

1 Buhar Kazanı Dikey 265436 4487724 84.09 20 489.15 5.7 1.29 

2 Wet End Duct 

Burner 
Yatay 265438 4487745 84.96 19.3 512.15 4.8 2.2 

3 Dry End Duct 

Burner 
Yatay 265435 4487751 85.27 19.3 428.15 4.6 2.2 

4 
Vacuum 

Yatay 265438 4487759 85.57 19.3 291.75 23.3 0.6 
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Blower 

5 Mist Removal Yatay 265447 4487730 84.04 19.3 303.05 18.7 1.6 

6 Dust Removal Yatay 265413 4487794 87.01 19.3 291.05 13.7 1.38 

7 Advantage 

Run Exhaust 
Yatay 265440 4487784 86.32 19.3 300.05 11.5 0.44 

 

Tesiste bulunan mevcut 7 adet bacanın etki alanları çizildiğinde Buhar Kazanı kaynak kodlu 

bacanın etki alanının diğer bacaların etki alanlarını kapsadığı görülmektedir. Bu sebeple, 

Buhar kazanı bacası tesis etki alanı belirlemede esas alınmıĢtır. Bacanın yüksekliği 20 

metredir. Tesis etki alanı 20(m) x 50 = 1000 m olarak belirlenmesine rağmen, tesisten 

kaynaklanacak kirliliğin atmosferdeki dağılımını daha detaylı inceleyip yorumlamak adına 

tesis etki alanı bu mesafenin 1.5 katı artırılarak 1500 m yarıçaplı alan olarak kabul edilmiĢtir. 

Dolayısıyla, 3km x 3km çalıĢma alanında 250 metre aralıklarla gridleme yapılmıĢ olup toplam 

169 reseptör için model programı çalıĢtırılmıĢtır. ÇalıĢma alanının görüntüsü ġekil 2‘de yer 

almaktadır. 

 

 
ġekil 2. ÇalıĢma alanı 

 

2.3. Meteorolojik Veriler 

Model programında kullanılan meteorolojik veriler iĢletmenin bulunduğu bölgeye en yakın 

meteoroloji istasyonu olan 17069 kodlu Sakarya Merkez Ġstasyonu‘ndan alınmıĢ ve AERMET 

programına iĢlenmiĢtir. Alınan meteorolojik veri seti saatlik bazda; sıcaklık, basınç, nem, 

rüzgar hızı ve rüzgar yönü, bulutluluk değeri, bulut taban yükseklikleri, yağıĢ miktarı, güneĢ 

radyasyonu bilgilerini içermektedir. Rüzgar gülleri; hakim rüzgar yönünü (rüzgarın geliĢ 

yönü) ve rüzgar hızını göstermektedir. 2011 yılına ait, bölgeyi temsil eden yıllık ve aylık 
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rüzgar gülleri ABD Lakes Environmental‘ın geliĢtirdiği WRPLOT View Programı ile 

oluĢturulmuĢ olup, takip eden Ģekillerde verilmiĢtir. Yine WRPLOT View Programı 

kullanılarak rüzgar hızı dağılımı, atmosferik kararlılık sınıflarının dağılımı grafiksel olarak 

oluĢturulmuĢ ġekil 3‘de gösterilmiĢtir. Rüzgar hızı dağılımında, belli rüzgar hız aralıkları göz 

önüne alınarak sınıflandırma yapılmıĢ ve her sınıftaki rüzgarın esme frekansları % olarak 

ifade edilmiĢtir. Aynı Ģekilde kararlılık sınıfları da % olarak ifade edilmiĢtir. Sakarya Merkez 

Ġstasyonu‘ndan alınan 2011 yılı verilerine göre hazırlanan rüzgar hızı sınıfları ve rüzgar 

yönüne göre belirlenmiĢ esme sayıları Tablo 6‘da verilmiĢtir. Tablo 6‘ya göre esme yönü 

olarak kuzeyli ve kuzey doğulu rüzgarlar bölgede hakim konumundadır. 

 

Tablo 6: Rüzgâr hızı sınıfları ve rüzgâr yönüne göre belirlenmiĢ esme sayıları 

YÖN 

Rüzgâr Hızı Sınıfları (m/sn) 

Esme 

Yüzdeleri 

0.5-2.1 2.1-3.6 3.6-5.7 5.7-8.8 8.8-11.1 >=11.1 Toplam 

Esme Sayıları 

N 683 158 84 0 0 0 925 10.6 

NNE 794 360 239 1 0 0 1394 15.9 

NE 597 176 96 1 0 0 870 9.9 

ENE 335 41 14 1 0 0 391 4.5 

E 319 6 5 0 0 0 330 3.8 

ESE 298 5 5 0 0 0 308 3.5 

SE 292 13 2 0 0 0 307 3.5 

SSE 309 22 3 0 0 0 334 3.8 

S 283 47 25 1 0 0 356 4.1 

SSW 277 102 98 5 0 0 482 5.5 

SW 270 74 115 6 0 0 465 5.3 

WSW 246 34 18 1 0 0 299 3.4 

W 286 31 21 1 0 0 339 3.9 

WNW 337 33 7 1 0 0 378 4.3 

NW 494 47 10 1 0 0 552 6.3 

NNW 722 87 26 0 0 0 835 9.5 

      

Sakin 195 2.2 

      

Eksik 0 

 

      
Toplam 8760 100 

  Ortalama rüzgâr hızı (m/sn) 1.76 
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ġekil 3. Yıllık verilere göre meteorolojik durum 

 

2.4. Topografik Veriler 

ÇalıĢma bölgesine ait yükselti verileri ―Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) 90m 

Digital Elevation Data‖ dosyasından Consortium for Spatial Information (CGIAR-CSI) web 

sayfasından alınmıĢtır (CGIAR-CSI, 2019).  

Veriler AERMAP programına iĢlenmiĢ ve model programının istediği taban format elde 

edilmiĢtir. AERMAP, AERMOD programında girdi olarak kullanılmıĢtır. AĢağıda ġekil 4‘de 

topografik haritanın AERMOD programına iĢlenmesi sonucu elde edilen 3 boyutlu çalıĢma 

alanı yer almaktadır. 
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ġekil 4. Topografik haritanın AERMOD programına iĢlenmesi sonucu elde edilen 3 boyutlu çalıĢma alanı 

 

3. MODELLEME ÇALIġMASI SONUÇLARI 

3.1. Mevcut Durum 

ÇalıĢma dahilinde 1 yıllık modelleme periyodunda PM10 parametresi için elde edilen günlük 

aylık ve yıllık ortalama değerler ve sınır değerlerle karĢılaĢtırılması Tablo7‘de verilmiĢtir.  

 

Tablo 7. PM10 parametresi için hava kalitesi modellemesi ile elde edilen sonuçlar ve sınır değerlerle 

karĢılaĢtırılması 

AYLAR HKKD  

(µg /m
3
) 

UVS  

(µg /m
3
) 

%Katkı  

Değeri 

KVD  

(µg /m
3
) 

KVS  

(µg /m
3
) 

OCAK 0.244 

100 

0.244 0.901 

60 

ġUBAT 0.194 0.194 0.553 

MART 0.257 0.257 0.807 

NĠSAN 0.213 0.213 0.531 

MAYIS 0.306 0.306 0.961 

HAZĠRAN 0.422 0.422 1.094 

TEMMUZ 0.570 0.570 1.845 

AĞUSTOS 0.476 0.476 1.234 

EYLÜL 0.428 0.428 1.033 

EKĠM 0.331 0.331 0.933 

KASIM 0.226 0.226 0.871 

ARALIK 0.292 0.292 0.932 

YILLIK 0.331 0.331 0.803 

YILLIK*(24 SAAT) 3.523 3.523 9.435 

 

Tablo7‘den görüldüğü üzere günlük, aylık ve yıllık bazda hesaplanan hava kalitesine katkı 

(HKKD) ve KVD (kısa vadeli değer) değerleri sınır değerlerin oldukça altında olup tesisin toz 

parametresi açısından hava kirlenmesine katkısı aylık ve yıllık bazda %1‘in altındadır. 

Günlük bazda ise yaklaĢık %4 civarındadır.   



 
 
 

                 
www.anadolukongre.org/           ISBN: 978-605-80597-1-9           UYGULAMALI BİLİMLER TAM METİN KİTABI 

 

UBAK ULUSLARARASI BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ 2019 

246 

Buhar kazanı bacasının dik çıkıĢlı, diğer bacaların yatay çıkıĢlı olması durumu için saatlik, 

günlük, aylık ve yıllık bazda maksimum konsantrasyonlar ve bu konsantrasyonların  

görüldüğü koordinatlar Tablo 8‘de verilmiĢtir.   

 

Tablo 8. PM10 Kirleticisi için Maksimum Saatlik, Günlük, Aylık Yıllık Konsantrasyon Sonuçları 

Zaman 
Derece 

Sıralama 

Konsantrasyon 

(µg/m
3
) 

Tarih Koordinatlar (UTM) 
Topografik 

Yükseklik 

Yıl/Ay/Gün/Saat X(m) Y(m) Z(m) 

1 Saatlik 1. 141.36974 110725/20 264686.00 4488474.00 118.40 

Günlük 1. 16.82547 110716/24 265186.00 4487224.00 72.40 

Aylık 1. 3.60917 110731/24 265186.00 4487474.00 75.60 

Yıllık 1. 1.77855 - 265436.00 4487474.00 75.10 

 

Saatlik günlük aylık ve yıllık bazda maksimum konsantrasyonların görüldüğü noktalar ve bu 

zaman dilimlerine ait konsantrasyon dağılımlarının simülasyonları ise ġekil 5‘de verilmiĢtir.  

 

   

a. 1 saatlik b. 24 saatlik 

  

c. aylık d. yıllık 

ġekil 5. PM10 için maksimum konsantrasyon değerlerinin elde edildiği noktalar ve etki alanında 

konsantrasyon dağılımı 
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3.2. Bütün Bacaların Dikey ÇıkıĢlı Olması Durumu 

Ġkinci senaryoda tüm bacaların dikey çıkıĢlı olması durumu dikkate alındığında toz 

parametresinin dağılımında ve konsantrasyonlarında değiĢiklik olup olmadığı incelenmiĢtir. 

Bu kapsamda 1 yıllık modelleme periyodunda toz parametresi için elde edilen günlük aylık ve 

yıllık ortalama değerler Tablo a ise yaklaĢık %3 civarındadır 

Tablo9‘da verilmiĢtir. Tablodan görüldüğü üzere günlük, aylık ve yıllık bazda hesaplanan 

UVD ve KVD değerleri sınır değerlerin oldukça altında olup tesisin toz parametresi açısından 

hava kirlenmesine katkısı aylık ve yıllık bazda %1‘in altındadır. Günlük bazda ise yaklaĢık 

%3 civarındadır 

Tablo 9. Tüm bacaların dik olması durumunda toz parametresi için hava kalitesi modellemesi ile elde 

edilen sonuçlar ve sınır değerlerle karĢılaĢtırılması 

AYLAR 
HKKD  

(µg /m
3
) 

UVS 

 (µg /m
3
) 

%Katkı 

Değeri 

KVD  

(µg /m
3
) 

KVS  

(µg /m
3
) 

OCAK 0.224 

100 

0.224 0.925 

60 

ġUBAT 0.172 0.172 0.509 

MART 0.227 0.227 0.761 

NĠSAN 0.186 0.186 0.537 

MAYIS 0.256 0.256 0.710 

HAZĠRAN 0.373 0.373 0.906 

TEMMUZ 0.480 0.480 1.289 

AĞUSTOS 0.418 0.418 1.050 

EYLÜL 0.369 0.369 0.895 

EKĠM 0.286 0.286 0.893 

KASIM 0.208 0.208 0.865 

ARALIK 0.258 0.258 0.903 

YILLIK 0.288 0.288 0.729 

YILLIK*(24 SAAT) 2.687 2.687 6.064 

 

Tüm bacaların dik çıkıĢlı olması durumu için saatlik, günlük, aylık ve yıllık bazda maksimum 

konsantrasyonlar ve bu konsantrasyonların görüldüğü koordinatlar Tablo 10‘da verilmiĢtir.   

Tablo 10. Tüm bacaların dik olması durumunda PM10 Kirleticisi için maksimum saatlik, günlük, aylık 

yıllık konsantrasyon sonuçları 

Zaman 
Derece 

Sıralama 

Konsantrasyon 

(µg/m
3
) 

Tarih Koordinatlar (UTM) 
Topografik 

Yükseklik 

Yıl/Ay/Gün/Saat X(m) Y(m) Z(m) 

1 Saatlik 1. 115.55709 110619/01 264936.00 4488224.00 107.00 

Günlük 1. 9.63854 111011/24 265186.00 4489224.00 157.00 

Aylık 1. 2.87770 110731/24 265186.00 4487474.00 75.60 

Yıllık 1 1.40644 - 265436.00 4487474.00 75.10 
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Saatlik günlük aylık ve yıllık bazda maksimum konsantrasyonların görüldüğü noktalar ve bu 

zaman dilimlerine ait konsantrasyon dağılımlarının simülasyonları ise ġekil 6‘da verilmiĢtir. 

Mevcut durumla, tüm bacaların dikey çıkıĢlı olması durumları karĢılaĢtırıldığında, tüm 

bacaların dik hale gelmesi durumunda günlük bazda HKKD değerinin yaklaĢık %24, aylık 

bazda ortalama %12, yıllık bazda ise %13 civarında düĢeceği görülmektedir. Tablo 11‘de 

verilen her iki durumda görülen 1 saatlik maksimum 30 konsantrasyonun karĢılaĢtırmasına 

bakıldığında ise bacaların dik duruma gelmesi ile genel olarak saatlik maksimum 

konsantrasyonların 0.22 ile 34.88 µg/m
3
 aralığında düĢüĢ gösterebildiği görülmektedir. 

Maksimum konsantrasyonların görüldüğü noktaların koordinatlarının ise bacaların dikey 

olması durumunda genel olarak kaynağa doğru yaklaĢtığı anlaĢılmaktadır. Bu durum kirliliğin 

tesis alanında kalması açısından önemlidir.  

 

 

 

a. 1 saatlik  b. 24 saatlik 

 

 

 

c. aylık  d. yıllık 

ġekil 6. Bacaların dikey çıkıĢlı olması durumunda PM10 için maksimum konsantrasyon değerlerinin 

elde edildiği noktalar ve etki alanında konsantrasyon dağılımı 

 

Her iki durum için elde edilen aylık ve yıllık HKKD ve % Katkı değerlerinin kıyaslanması 

Tablo 12‘de verilmiĢtir. Tablo 12 incelendiğinde ocak ayında elde edilen HKKD değerinde 

değiĢiklik olmadığı ama bunun yanında diğer aylar ve yıllık bazda HKKD değerlerinde ise 

düĢüĢ olduğu tespit edilmiĢtir. 
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Tablo 11. Toz parametresi için bir tek buhar kazanı bacasının dikey olması durumuyla bütün bacaların 

dikey olması durumunda 1 saatlik maksimum ilk 30 konsantrasyon değerlerinin karĢılaĢtırılması 

PM10 (µg/m
3
) 

Buhar Kazanı Bacasının Dikey, Diğer Bacaların 

Yatay Olması Durumu 
Bütün Bacaların Dikey Olması Durumu 

# 
Konsantrasyon 

(µg/m
3
) 

X Y 
Konsantrasyon 

(µg/m
3
) 

X Y 

1 141.3697 264686 4488474 115.5571 264936 4488224 

2 126.9369 264936 4488224 92.0615 265686 4487974 

3 92.0615 265686 4487974 91.84362 265186 4488224 

4 91.8983 265186 4488224 83.69865 264686 4488224 

5 90.26358 265436 4488474 78.98436 264936 4487474 

6 84.2783 264686 4488224 78.11964 264936 4488974 

7 83.1113 265186 4488474 73.56081 265436 4488974 

8 78.98436 264936 4487474 71.20816 265186 4487224 

9 78.11963 264936 4488974 67.12899 265686 4488224 

10 73.56081 265436 4488974 66.73473 265436 4488474 

11 71.20816 265186 4487224 63.9875 264686 4488974 

12 67.12899 265686 4488224 63.79778 266186 4489224 

13 63.98751 264686 4488974 62.62202 265186 4487474 

14 63.79778 266186 4489224 61.68681 265936 4489224 

15 62.62202 265186 4487474 60.97566 264436 4488974 

16 61.68953 265936 4489224 59.70233 265936 4488224 

17 60.97566 264436 4488974 59.44968 265186 4489224 

18 59.70233 265936 4488224 59.3713 265436 4489224 

19 59.44968 265186 4489224 58.15488 264686 4488474 

20 59.3713 265436 4489224 57.96447 264686 4489224 

21 57.96447 264686 4489224 57.70684 264936 4488474 

22 55.49009 263936 4488724 56.57969 264686 4488724 

23 53.95621 266436 4489224 55.49009 263936 4488724 

24 53.34538 264936 4488474 53.94746 266436 4489224 

25 52.17846 264936 4489224 52.17846 264936 4489224 

26 51.00956 265186 4486974 51.00956 265186 4486974 

27 50.83423 264936 4487224 49.8809 264436 4488224 

28 50.46447 264436 4488224 49.14898 264936 4486974 

29 50.05493 266186 4488724 48.71712 264686 4487474 

30 49.14898 264936 4486974 48.43112 265686 4489224 
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Tablo 12. Her iki durum için elde edilen aylık ve yıllık HKKD ve % Katkı değerlerinin kıyaslanması. 

AYLAR 

SENARYO  

Buhar Kazanı Bacasının Dikey 

ÇıkıĢlı Diğer Bacaların Yatay 

ÇıkıĢlı Olması Durumu 

Bütün Bacaların Dikey ÇıkıĢlı 

Olması Durumu 

HKKD 

µg/m
3
 

%Katkı Değeri 
HKKD 

µg/m
3
 

%Katkı Değeri 

Ocak 0.244 0.244 0.224 0.224 

ġubat 0.194 0.194 0.172 0.172 

Mart 0.257 0.257 0.227 0.227 

Nisan 0.213 0.213 0.186 0.186 

Mayıs 0.306 0.306 0.256 0.256 

Haziran 0.422 0.422 0.373 0.373 

Temmuz 0.570 0.570 0.480 0.480 

Ağustos 0.476 0.476 0.418 0.418 

Eylül 0.428 0.428 0.369 0.369 

Ekim 0.331 0.331 0.286 0.286 

Kasım 0.226 0.226 0.208 0.208 

Aralık 0.292 0.292 0.258 0.258 

Yıllık 0.331 0.331 0.288 0.288 

 

SONUÇ 

Mevcut durumda ve tüm bacaların atmosfere dik açılması durumunda da tesisten kaynaklanan 

PM10 parametresi kütlesel debisi SKHKKY EK-2 Tablo 2.1‘de verilen kütlesel debi sınır 

değerlerinin altında kalmaktadır.  

Bacaların atmosfere dikey olarak açılması durumunda yatay olarak açılması durumuna göre 

HKKD ve % katkı değerlerinde bir miktar azalma olduğu görülmektedir.  

Maksimum konsantrasyonların görüldüğü noktaların koordinatlarının ise bacaların dikey 

olması durumunda genel olarak kaynağa doğru yaklaĢtığı gözlemlenmiĢtir. Bu durum 

kirliliğin tesis alanında kalması açısından önemlidir. 
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KÖMÜRÜN HAYVAN DIġKISI VE ATIK ODUN ĠLE PELETLENEREK 

MĠKRODALGA AUGERFIRINDA YAKILMASI 

 

Dr. Yıldırım Ġsmail Tosun  

ġırnak Üniversitesi 

 

ÖZET 

Ortalama katı konsantrasyonunun 0,1 - 0,2 ton / m3 olduğu, modifiye auger reaktöründe 

kömür peletleri yakılabilmektedir. Reaktörde kalma süresi koĢullarının biyokütle atıklarının 

ve kömürün ısıl yanmasına bağlıdır ve% 60-70 fazla miktarda hava ile karıĢtırılması için 

yeterince uzun temasınını geliĢtirildiği ideal mikrodalga yanma kazanı tsarlanmıĢtır. TaĢınan 

kömür ve atık olmadan modifiye auger kazanda iç sirkülasyon koĢulları oluĢturmak 

gereklidir. Bu çalıĢmada yanma sonunda% 90-95 yanma verimi gözlenmiĢtir. Biyolojik 

atıkların toplam ısı değerleri, hayvan dıĢkısı için yaklaĢık 14.8 kJ / kg ve pelet de bu değer 17 

kJ/kg a çıkartılmıĢtır. Mikrodalga ile modifiye auger yanması için orman odun atıkları için 

16.2 kJ/kg tutuĢmayı kolaylaĢtırmıĢtır. Yörede yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını 

özellikle biyokütle ve güneĢ enerjisi kullanımını artırmak için gerekli düzenlemeler 

yapılmaktadır ve devlet teĢviki için çeĢitli hedefler vardır. Güneydoğu Anadolu‘daki 

potansiyel yüksek ormanlık alanların bilinen biyokütle alanı göz önüne alındığında atığın 

orta-düĢük ısı kaynaklarına sahip olduğu görülmektedir. Ülkemizde yatırımı açısından 

biyokütle kaynaklarının önemli bir yeri vardır. DüĢük ısı atığı, atık ısı için mükemmel bir 

kaynak olacaktır ve kıyaslandığında, atıkların mikrodalga yanması tasarruf sağladığı gibi % 

60-70 termal performanslara ulaĢılabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler : mikrodalga auger, biyokütle, mikrodalga yanma, ko-yanma.  

1.GĠRĠġ 

2011 yılında neredeyse 211TWh olan toplam elektrik, öncelikle ithal doğal gaz ve yerli 

kömürden üretilmiĢtir [1,2] (ġekil 1). ġırnak'ta rezerv ve üretimdeki toplam asfaltit kaynağı 

miktarı sırasıyla 82 milyon ton mevcut asfaltit rezervi ve yılda 400 bin tondur. Günümüzün 

modern teknolojilerinde temiz kömür ürünleri için en etkili ve uygun maliyetli teknolojilere 

ihtiyaç vardır [3-7]. Türkiye kömür endüstrisi, yüksek kapasiteli selülozik atık biyokütle 
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araĢtırmaları ile ilgili çeĢitli yerel kaynaklarla asil yanma ve gazlaĢtırma teknolojilerine ve 

düĢük maliyette yüksek performansa ihtiyaç duymaktadır. Biyokütle kullanarak iĢleme 

teknolojileri yakıt tarafına katkısı olmalı [8-10]. Baz linyit üzerindeki yakıt kaynaklarının 

niteliği ve özellikleri proses kullanımını belirgin Ģekilde etkiler. Değerli temizlenmiĢ ürünler 

üreten görünümde, bu amaç için piroliz ve linyitin gazlaĢtırılması yönetilmektedir [11,12]. 

 

ġekil 1. Türkiye'de Birincil Enerji Üretimi: Doğal Gaz, Kömür, Biyokütle [1,2]. 

 

Enerji üretiminde ileri düzeyde kaynak kullanımına bağlı olarak, düĢük kaliteli kömürler en 

ekonomik teknolojiye ihtiyaç duyuyor ve kömür kaynaklı ürünler üretmeyi mümkün kılıyordu 

[11-13]. Günümüzün modern teknolojisinde çevresel kömür pirolizi veya çeĢitli kömür 

türlerinin gazlaĢtırılması, uygulanabilir yanma sistemleri ve enerji üretim tesislerine uyulması 

gerekmektedir. Ayrıca, sıvı ve gaz kömür yakıtlarının üretimini de mümkün kılar [14]. 

Bununla birlikte, ham maddeler ve bunların kimyasal yapısı çeĢitli adaptasyon yöntemleri 

gerektirir. Bu amaçla, pilot ölçekte gerekli temel bilgileri sağlamak için birlikte çalıĢmak 

isteyen üniversiteler ve endüstri. Böylece, belirli bir katı yakıt katkı maddesi karıĢımı 

karıĢımıyla daha yüksek performans elde edilebilir. Pirolizde tercih edilen ileri bir tasarım, 

ülkenin yerel bölgesinde temiz kömür yakıtları üretebileceğinden öylesine önemli ki, en 

yüksek kalitede kömür yakıtları elde edilmesi gerekebilir. 
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Endüstride birçok alanda, düzenli olarak yüksek kapasiteli belediye atıkları ve selülozik 

biyokütle atıkları kullanılsa bile, biyo-kütle ve linyit üretimi için birçok iĢaret vardır (ġekil 2) 

[14]. Çin'de 2013 yılında toplanan ve geri dönüĢüm veya dolgu maddesi olarak 

değerlendirilen toplam 176 milyon ton belediye atığı% 87'nin üzerinde bir artıĢ göstermiĢtir. 

Yanıcı atık miktarı enerji ihtiyacında da değerlendirilebilir. Hayvan gübresi ve yanıcı belediye 

atığı kullanan iĢleme teknolojileri, Eurepean ülkelerinde enerji üretimi için yakıt tarafına 

katkıda bulunmalıdır (ġekil 3) [15] (AÇA, 2016). Ġsveç'teki toplam belediye atığının% 49'u 

2014 yılında enerjiye dönüĢtü ve bu oran sırasıyla Hollanda, ABD ve AB27 için% 39,% 7 

ve% 22 idi. 

Enerji üretiminde ileri teknolojik geliĢmelere dayanarak, düĢük kaliteli belediye atıkları en 

ekonomik teknolojilere ihtiyaç duydu ve hatta ABD'de ġekil 4'te gösterildiği gibi 

çeĢitlendirilmiĢ kaynak olarak atıklardan elde edilen yakıt ürünlerinin üretilmesini mümkün 

kılmak için (ABD Çevre Koruma Ajansı 2015) ) [16]. 2015 yılında ABD'de toplanan toplam 

atığın uygun bir Ģekilde ayrılmasının ardından, yanıcı belediye atık oranı, kağıt ve kartonlar 

olarak% 27,0'a, ek olarak kurutulmuĢ gıda atıkları% 14,6 ve bahçe atıkları% 13,5'e ulaĢmıĢtır. 

Doğası gereği, çevre olarak kabul edilen linyitin [17,18] yıkama ve iĢleme özellikleri 

kullanım ve sınıflandırmada belirgin bir Ģekilde ayrılmıĢtır. Yüksek değerli temizlenmiĢ 

ürünler üretmek için linyitin pirolizi ve gazlaĢtırılması bu amaçla yönetilir.  

 

ġekil 2. Çin'de 1980'den 2013'e kadar belediye katı atık (MSW) yönetimi [14] 
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ġekil 3. Enerji Üretimi ve Ülkelerin Avrupa Atıklarına Göre Dağılımı [15] 

 

ġekil 4. ÇeĢitli atık yakıtların dağıtılması, bir enerji kaynağını, yakıt ayrıĢtırmasını ve baĢarılı bir 

Ģekilde iĢlem yapmak üzere ayırmayı temsil eder. [16] (ABD Çevre Koruma Ajansı 2015) 
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Günümüzün modern teknolojisinde çevresel kömür pirolizi veya çeĢitli kömür türlerinin 

gazlaĢtırılması, uygulanabilir yanma sistemleri ve enerji üretim tesislerine uyulması 

gerekmektedir, ayrıca sıvı ve gaz kömür yakıtlarının üretimini mümkün kılar [19]. Ancak, 

tarımsal atık maddeler ve bunların kimyasal yapısı çeĢitli adaptasyon yöntemleri gerektirir. 

Bu amaçla, alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarının, laboratuvarda ve pilot ölçekte gerekli 

temel bilgileri sağlamak için onları iĢlemesi gerekir. GazlaĢtırma ve metanasyonda 

uygulanabilir iĢlem kullanan yöntemler, yerel alanda temiz türev gaz yakıtları üretebilir. Bu 

yüzden, önemli tasarım çalıĢmalarının türevleri atıklardan ve mevcut yenilenebilir 

kaynaklardan elde etmesi gerekir. 

 

TÜRKĠYE'NĠN TARIM BĠYOMASS ATIK POTANSĠYELĠ 

Türkiye'de, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, yerel makamlardan alınan yıllık ve çok yıllık 

mahsullerden elde edilen atık miktarının; Her bir ürünün üretim miktarı ve yüzölçümü verileri 

kullanılarak hesaplanır. 

veya 2002-2003. Ülkemizde tarımsal üretim atıkları genellikle alanda kalmaktadır. Tahıl 

samanı çeĢitli amaçlar için kullanılır, örneğin hayvan yemi, hayvan kumu olarak kullanılır 

[10]. Tarımsal ürün üretiminden kaynaklanan asıl atık, endüstriyel ekim alanlarının 

dinlenmesine izin verilmektedir. Bu tür atık pamuk sapları, mısır sapları, ayçiçeği sapları, 

saman ve tütün sapları atık vs.'dir. Toplam atık miktarı Tablo 1'de verilen teorik ve gerçek 

değerlere ayrılmıĢtır [8,9] (TSI, 2013, TAM) , 2014). Türkiye'de tarla bitkilerinin yıllık 

toplam üretimi ve atık miktarları Çizelge 2'de verilmektedir. 

Çizelge 1. ġırnak'ta Biyo atıkların yıllık toplam üretimi ; atık türü ve atık miktarları. 

Atık Türü Atık Ġstatistikleri 

Isı Değeri,kJ/kg Teorik milyon ton/yıl Reel, milyon 

ton/yıl 

Plastikler 18200 0.6 0.3 

Karton 17600 2.4 1.6 

Hayvan DıĢkısı 13500 22 9 

Toplam 18000 25 10.9 

 

Mısır silajının toplam ısı değeri, mısır atığı yaklaĢık 16,8 kJ / kg ve yer fıstığı kabuğu atığı 

için 20,2 kJ / kg idi. Toplam termal değerlere göre, temel ürünler mısır, buğday ve pamuk idi 
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ve termal oran değerleri sırasıyla% 33.4,% 27.6 idi. Tablo 1'de verildiği gibi, Türkiye'deki 

bahçe bitkileri atıklarının toplam üretimi daha düĢüktü. Bununla birlikte, tohumların toplam 

termal değeri sırasıyla 17,2 ve 17,5 kJ / kg olan plastik ve karton atıklarıyla 

karĢılaĢtırıldığında yaklaĢık 21,5 kJ / kg idi. Özellikle, tohum atıklarının toplam kalorifik 

değeri, en yüksek% 56.3 oranına sahip fındık kabuğu ve ardından gelen atıklar ise zeytin 

tohumu ve% 25.2 oranındadır. ġırnak'ta üreyen hayvan sayısına göre, teorik hayvan atığı 

miktarı Tablo 2'de verilmiĢ olup, Türkiye'de inek, koyun ve kümes hayvanı için atık 

miktarları yılda yaklaĢık 13, 30 ve 26,5 milyon tondur. fiili geri kazanılan hayvansal atık 

kapasitesi sırasıyla 0.2, 0.1, 0.008 milyon ton idi. Toplam teorik orman, çalı ve odun atık 

miktarı, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde sırasıyla 6, 0.6 ve 0.49 milyon ton idi. 

Toplam içerik% 65 katı içeriyordu ve bölgedeki doğrudan ev ısıtmasında kullanıldı. Orman ve 

çalı odun atıklarının gerçek geri kazanımları sırasıyla% 3 ve% 13,% 99 arasında 

değiĢmektedir. Muhtemel istatistikler orman ve çalı atıklarının mevcudiyeti ile belirlenmiĢtir 

[19,20]. Böylece ġırnak'ın inekleri, koyun ve kümes hayvanı atıklarının yıllık toplam kalorifik 

değerinin yaklaĢık 48, sırasıyla 3 ve 0.7 MJ olduğu tespit edildi. 

Çizelge 2.Toplam belediye atık ürünleri miktarı Türkiye'de 2012 yılında teorik ve fiili değerlere 

ayrılmıĢtır. 

Waste Type Waste Statistics 

Heat Value,kJ/kg Theoretical, 

1000ton/year 

Actual, 

1000ton/year 

Plastic 17200 2.1 1.3 

Cardboard 17600 2.4 1.6 

Cow, SheepWaste 13400 20 11 

Forest Waste 18600 60 33 

Total 17000   

 

Ek politika araçlarını daha iyi rekabet etmek ve pazarlamak için bu yenilenebilir enerji 

kaynaklarının durumu, potansiyel politika araçlarına göre Türkiye'den çıkarılan sonuçları 

inceleyerek AB enerji politikasının ve hukukunun Ģunları içerdiğini vurgulamalıdır: ülke, 

garantilerden sapma belirtilen amaç yenilenebilir enerji kaynakları dahil olmak üzere iç 

hedeflere, bir yıla kadar verilen, iç piyasa brüt enerji tüketiminde belli bir payın (yaklaĢık% 

10) hedef alması gereken politika ve mevzuatı belirlemesi gerekir. Bunlar yenilenebilir 

kaynaklardan elde edilir ve ısıtma için elektrik gücü ayrı ancak bütünleĢik hedefler içerebilir. 

Bu politikalar ve kanunlar sadece biyokütle için ayrıdır, fakat aynı zamanda entegre bir hedef 
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içerebilir. AB'de yenilenebilir kaynakların tüm kullanımı, biyokütle için% 12 pazar payına 

ulaĢma hedefinde% 300'e çıkarılmalıdır. Ülke dahilinde belirtilen amaçlardan teminattan 

sapma olan iç hedeflere, biyolojik yağ bazlı yakıtlar, bir yıla özgü, ulaĢtırma petrol ve dizel 

akaryakıt pazarında kullanılan, politika veya yasaları belirleme hedefi olan belli bir payın 

kaldırılması gerekir. . Türkiye'deki enerjiye gelince, uygun potansiyel piyasa araçları Ģunları 

içermektedir: biyokütle kaynaklı elektrik, ulaĢım yakıtlarında ısıtma ve / veya kullanılan, 

vergi indirimleri veya muafiyetleri, esnek krediler, düĢük faizli krediler, kredi garantileri, 

mülk ilk iĢletme sübvansiyonları veya hibeleri ve ilgili hizmet indirim ve diğer finansal destek 

mekanizmalarını kullanmak isteyen tüketiciler için. Sonsuza kadar devam etmek için 

potansiyel bir devlet desteği piyasa aracı gerekli değildir. Kalkınma sırasında yatırımcı 

güvenini yeni kazandılar ve sürdürdüler ve önemli olabilirler. 

 

ATIK PĠROLĠZ VE YAKMA 

Kömür pirolizi ve gazlaĢtırılması üzerine önemli araĢtırmalar yıllar içinde gerçekleĢtirilmiĢtir, 

ancak piroliz sonuçları, kömürün karmaĢık kimyası nedeniyle geniĢ çapta dağılmıĢtır [15-19]. 

Zamana bağlı kömür pirolizi modellemesi temelde birinci dereceden kinetik denklemleri veya 

ısıtma oranına daha az duyarlı olduğunu varsaymaktadır [19, 21]. Diğer dağıtılmıĢ aktivasyon 

modeli, ısıtma oranına bağlıdır. Son 

iki daha geliĢmiĢ modelde, temel olarak kömür özelliklerine bağlı olan ancak aynı zamanda 

bir dereceye kadar, ısı ve kütle transfer fenomenlerinin etkisini kapsayan, sırasıyla üç ve dört 

sabite ihtiyaç duyulmaktadır [22,23]. Aktivasyon enerjisinin ve literatürde belirtilen üstel 

faktörün farklı değerlerinin ve genel olarak geçerli verilerin bulunmamasının nedeni budur. 

Kömür kömürü gazlaĢtırma durumunda da aynı durum söz konusudur. Kömürün tepkime hızı, 

esas olarak kömür tipi, külün katalitik etkisi ve kömürün iç yüzeyinin geliĢmesiyle birlikte 

tepkime süreci boyunca değiĢen kömürün özel yüzey alanını içeren kimyasal ve fiziksel 

faktörlerden etkilenir. [23] (Wictorson ve Wanzl, 2000). AkıĢkan yataktaki biyokütlenin 

yanması ve hızlı pirolizi, ġekil 5'de gösterildiği gibi gazlaĢtırma ve enerji ürünleri için pilot 

tesis ölçeğinde yönetildi [24,25]. 
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ġekil 5. Biyogazın akıĢkan yataklı pirolizi, syngas, bio oil ve daha az char üretimi için [24,25] 

 

Partiküllerin küresel olduğu varsayılır ve reaksiyon sırası n = 1'dir. Modeldeki denklemlerin 1 

kg partikül evrimi anlamına geldiği belirtilmelidir (N parametresi ile gösterildiği gibi, kg 

kömür baĢına partikül sayısı. ). Tek char oksidasyon ürünü olan CO2'li tek bir film modeli 

uygulanır. CO2 oksidasyonunun partikülden uzakta gerçekleĢtiği varsayılmaktadır. 

Partiküllere doğru oksijen akıĢı ve partikül yüzeyindeki kısmi basıncı [22] 'den sonra 

hesaplanır (Wei-Biao ve Quing-Hua, 2001). Hem difüzyon (Fick‘in yasası) hem de Stefan 

akıĢı (net dıĢa taĢınım akıĢı nedeniyle) bu iki parametreyi hesaplar. Ardından, oksijen tüketimi 

ve taĢınım Ģekli: 

  
    

  
 (1) 

 

      
 
 

 

    (2) 

GazlaĢtırma alt modeli, kömürün buharlaĢtırılması ve gazlaĢtırılması için az önce 

sunulanınkine benzer; bu iĢlemin simülasyonuna uyarlanmıĢ kütle ve enerji dengeleri. Yine, 

CO2'de kömür gazlaĢtırma için devolatilizasyon ve görünür kinetik için tek aĢamalı bir model 

kullanılır. Bununla birlikte, Ģimdi yüzeydeki CO2 kısmi basıncına göre reaksiyon sırası, m, t 

döneminde sabit değildir ve deneysel verilerden elde edilecektir: 
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 (3) 

 

    
 

       

   
 (4) 

 

Yanma modelinde olduğu gibi, pCO2'yi hesaplamak için hem difüzyon hem de Stefan akıĢı 

göz önünde bulundurulur; m_ (CO_2) ve Dufour etkisi, bu durumda tepkime hızı k ile 

konvektif ısı akıĢının (Denk. 4) hesaplanmasına dahil edilir. 

 

AKIġKAN YATAKTA BĠYOKÜTLE, BĠYOATIK, YAĞ VE KÖMÜRÜN YANMASI 

Kömür yanması ile ilgili önemli araĢtırmalar yıllar içinde gerçekleĢtirilmiĢtir, ancak atık 

yanma sonuçları, karmaĢık atık kimyası nedeniyle yaygın olarak dağılmaktadır [26-34]. 

Zamana bağlı kömür yakma modellemesi temelde birinci dereceden kinetik denklemleri ya da 

ısıtma hızı için daha az hassas olduğunu varsaymaktadır. Temel olarak kömür özelliklerine 

bağlıdır, ancak bir dereceye kadar ısı ve kütle transfer olaylarının etkisini de kapsar. Ünitedeki 

temiz emisyonlar için akıĢkan yataklı yanma tercih edilir. Piroliz ve gazlaĢtırma, kömür, atık 

ve biyokütleden çok temiz bir kazanç sağlamıĢtır [35-41]. ġekil 6'da görüldüğü gibi, kömür ve 

bimass atıkları yanma sistemine çamur olarak beslenmektedir, ancak buharlaĢma ısısı kazanda 

ısı olarak kaybedilmektedir. 

 

ġekil 6.Yanma için Kömür ve Biyokütlenin AkıĢkan Yatak Yanma Reaktörü 
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YÖNTEM VE MATERYAL 

Bu proje yaklaĢımı, temelde, sürecin kendisinin tüm özel özelliklerle birlikte biyokütle yanma 

reaksiyonlarının yolu için belirleyici bir faktör olduğunu varsayar. Bu nedenle yanma 

sırasında stoklayıcı bir kazan modeli kullanılmıĢ ve ağırlıkça% 10-30 oranında kömür içeren 

bir biyokütle karıĢımı kullanılmıĢtır. Biyolojik atık tipinin kimyasal analizi Tablo 3'te 

verilmiĢtir. Kazan içerisindeki yanıcı atık ve kömür atıklarının tüketimi ağırlık olarak 

belirlendi ve buharlı su ceketlerinde çıkıĢ sıcaklığı artıĢı ölçüldü, böylece entalpi kullanımı su 

akıĢ hızı ile hesaplanmıĢtır.  

Çizelge 3. Yanıcı biyo-atıkların kısa analizi 

Weight(%) Wood 

Waste 

Trash Cow Waste Poultry 

Waste 

Corn Waste 

Moisture  41.26  29.26  24.2  21.6  10.26  

Ash  1.07  9.7  4.25  3.34  1.07  

Fixed Carbon  25.08  25.08  25.08  25.08  45.08  

Volatile Matter  74.59  74.59  64.59  64.59  54.59  

Calorific Value 

(kcal/kg) 

1430.1  1630.5  1760.8  1930.2  3780.2  

 

Bu çalıĢma, Güneydoğu Anadolu bölgesi, ġırnak, Siirt Hakkari ve Batman'ın hayvan atık türlerini 

incelemiĢtir. Temsili örnekler yerel bölgelerden alınmıĢ ve kalorifik değerler Çizelge 4'te verilmiĢtir. 

Çizelge 4. ġırnak'ta yıllık toplam hayvan atığı üretimi ve atık miktarları. 

Waste 

Type 

Waste Statistics 

Heat Value,kJ/kg Theoretical, 

1000ton/year 

Actual, 

1000ton/year 

Cow 15200 25.4 12.3 

Sheep 14600 2.3 1.6 

Poultry 13700 0.7 0.4 

Total 14200 28.4 13.3 

 

Alfa Makine, ġekil 7'de gösterildiği gibi biyolojik atıklara iliĢkin elektrik için yarı mobil 

belediye çöp yakma fırını [30] teklif etti. 
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ġekil 7. Alfa Makine Kazan A.ġ. tarafından tasarlanan Entegre CSP ve Mobil Biyolojik Atık ve 

Biyogaz Yanma Üniteleri [30] 

 

Hem yakma tesisindeki birimler hem de 100.000 ton / yıl kapasiteli mobil tesisler ve 

1.000.000 ton / yıl kapasiteli entegre tesisler için sermaye maliyeti değerleri firmanın teklifi 

ve maliyet hesaplamaları ile belirlenmektedir. Yanma ve yakma tesisinin maliyet değerleri 

aĢağıda Tablo 5'te verilmektedir. 

 

SONUÇ 

Entegre yakma tesisi için 1 milyon ton / yıl kapasiteli sermaye yatırım maliyeti 71 milyon $ 

iken, 2 milyon ton / yıl yakma kapasitesi maliyeti üçe katladı. Bölgede zaten yüksek kapasiteli 

yakma tesisinin tasarımı, kaynakların yetersizliği ve kaynak fonları elde etmenin imkansızlığı 

nedeniyle değerlendirilmemiĢtir, böylece yüksek ölçekli tesisler mümkün değildi. Yarı mobil 

100.000 ton / yıl kapasiteli santral için, firmaların birim maliyetlerine bağlı olarak Tablo 5'de 

verildiği gibi yaklaĢık 14 milyon $ olarak belirlenmiĢtir. 

Semi-Mobile tesisi ve entegre tesis iĢletme maliyetleri, mevcut fiyatlara ve Marshall Swift 

Ekipman Endeksi'ne göre hesaplandı. Tablo 5'de ve yarı mobil bitki iĢçiliğinde verildiği gibi, 

göreceli bakım açısından avantajlar sağlayacaktır. Semi-Mobile tesislerinin iĢletme maliyeti 

düĢük ısı veya ıslak atık yakma için yaklaĢık 25 $ / ton ve 45 $ / ton idi. Entegre iki aĢamalı 

torrefaction ve daha uzun sürede yönetilen piroliz / veya gazlaĢtırmanın iĢletme maliyeti için 

tesis maliyeti 63 $ / ton'a yükseldi ve diğer emisyon kontrol ünitelerinin uygulanmasıyla bu 

maliyetin üzerinde arttı. 
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Mobil santral ve entegre tesis iĢletme maliyetleri ve enerji üretimi (% 70 ve% 60 termal verim 

yakıt verimliliği) bağlanacağı hesaplandı. Mobil santralin sermaye maliyeti, yakma tesisi 

kapasitesi ile ġekil 8'de gösterildiği gibi değiĢmiĢtir. 100.000 ton / yıl ile 22 aylık bir küçük 

sermaye yatırımının geri dönüĢ döneminde, ġekil 8'de gösterildiği gibi iĢletme iĢletmesi düĢük 

olan entegre tesis için daha fazla gelir elde edecektir. 36 aylık süre yatırımın geri dönüĢü için 

çok avantajlı olacaktır.  

Yenilenebilir enerji sektörünün yatırım projeleri riskini azaltmak için, halkın uygun finansal 

destek geliĢtirmesi gerekiyordu. Yenilenebilir kaynaklar için potansiyel pazar araçları 

önerildi: 

• Finansal teĢvikleri destekleyen (örneğin doğrudan hibeler, krediler ve / veya sübvansiyonlar) 

tarımsal yan ürünlerin daha iyi kullanılması; 

• Olumsuz çevre vergileri ve cezaları kullanarak çevre dostu bir Ģekilde depolanacak tarımsal 

atıkların veya tarımsal atıkların yerlerini çöpe atmak; 

• Biyokütle kaynaklarından üretilen elektrik, biyoyakıt vergi muafiyetlerinin ısı ve / veya 

vergilendirilmesi veya muhasebeleĢtirme seviyesinin düĢürülmesi; 

• Özel krediler, ilk çalıĢtırma tesisini sübvansiyonlar ve / veya enerji yatırımlarıyla ilgili 

finansal destek mekanizmaları olarak ödenekler. 
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ĠÇME SUYU KĠRLENMESĠNĠ ÖNLEMEK ĠÇĠN JEOBARĠYER- KÖMÜR ġLAMI 

BĠTÜM EMÜLSĠYONLU ENJEKSĠYON 

 

Dr. Yıldırım Ġsmail Tosun  

ġırnak Üniversites 

ÖZET 

Bir kömür atığı Ģlam yaĢ ve ince boyuttadır. Yakıt veya tarım endüstrisinde organik toprak 

olarak değerlendirilebilir. Ancak su içeriğinin %70-80 gibi büyük oranda katı-sıvı ayırma ve 

sedimantasyon ile koyulaĢtırıcılarda alınması ve takiben toplanan 20 mikronun altında ince 

boyutta dolgu malzemesi olarak değerlendirilebilmektedir. Ġnce boyutta yakılan atığın, 

ĢehirleĢme ve akarsulardaki su kirliliği yakınında çevreyi bozabilir. Yanma sırasında toksin 

gaz emisyon kontrolündeki daha ince biyo-kütle karbondan faydalanılabilmektedir. Ayrıca 

mikrodalga etki yanma esnasında emisyon kontrolünü daha etkin kılabilir. Bu çalıĢmada atık 

toz olarak 100 mikron altı ġırnak asfaltit tozu bitüm içeren kompozit 5 mm'lik peletlere 

dönüĢtürülmüĢ ve jeo bariyer olarak geçirgenlik değerleri belirlenmiĢtir. 10
-9

 D lik değerlerin 

altında  geçirgenlik elde edilmiĢtir. Ancak kompozit akıĢkanlık değerleri ve soğuk bitüm pelet 

briket dayanımları irdelenmiĢtir.. Bu atık ince malzemenin atık topaklar olarak 

kullanılabileceği ve 100 mikronun altındaki ince ġırnak asfaltit çamuru, aynı zamanda, 

bağlayıcılı peletlenebileceği ve ideal granül dolgu maddesi olarak da değerlendirilebileceği 

belirlenmiĢtir. deneylerimizde 5 mm büyüklüğündeki peletler de% 40,% 60 ve% 80 kurum 

atıklarda kullanılabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler : ince atık, jeobariyer, bitüm kompozit, geçirgenlik, jeobariyer sağlamlık, 

su kirliliği  

 

1. GĠRĠġ 

Geographic Information Systems (GIS) tarafından hidrolojik süreçleri kontrol eden 

parametreler ve veriler hidrolojik çalıĢmaların ayrılmaz bir parçası haline gelmiĢtir. Ana 

yönetim, CBS kullanımını model ve hidrolojik verileri bir araya getirmektir. GiriĢlerin ve 

parametrelerin genel dağılımı, yüzey kaynaklarını veya yer altı kayıplarını kontrol edebilir. 

GIS haritaları genellikle topografyayı, arazi kullanımını ve örtüsünü tanımlar, topraklar, 
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yağıĢlar ve meteorolojik değiĢkenler hidrolojik süreçlerin simülasyonunda model 

parametreleri veya girdiler olabilir. 

Su kayıtlarının bu Ģekilde incelenmesi, mevcut su kayıt alanlarını geri alarak uygun su 

yönetimi stratejilerinde son derece yararlı olabilir. Su kütüğü ve kalite problemleri çoğunlukla 

Batman, Türkiye'nin güneydoğu kayalık ovalarında olduğu gibi sulanan alanlarda 

görülmektedir. Ġklim değiĢikliği ve yeraltı suyu değiĢiklikleri genel olarak aĢırı sulama, kanal 

ve dağılımlardan sızıntı kayıpları, kötü su yönetimi uygulamaları ve drenaj sisteminin yetersiz 

kontrolüne yol açar. Su kaynaklı alanlarda yüksek su tablasının analizi ve sulanan alanların 

drenajı, kısmen gerekli veri eksikliğinden ve kısmen de ülkedeki sel ve yağıĢ nedeniyle su 

kaynaklarının planlanmasında ve yönetiminde yeterli dikkat gösterilmemiĢtir. Uygun su 

yönetimi stratejileri geliĢtirmek ve bölgedeki su kayıtlarının kapsamını kontrol edilir.. CBS 

ekolojik çevrenin yeniden inĢasını kolaylaĢtırabilir, ancak su kaynaklarının ve atık suyun 

sürdürülebilir kalkınmasına da yardımcı olabilir. 

 Bu çalıĢmada, Batman Ģehrinin hidrolojik özellikleri açıklanmıĢ ve bu özelliklerin kent 

üzerindeki etkisi incelenmiĢtir. AraĢtırmada hidrolojik özellikler ve yeni yerleĢim alanlarının 

kentleĢmesi için mevcut su kaynakları konusunda modelleme yapılması gerekiyor. Modelde 

yoğun nüfuslu alanlara sahip yerleĢim bölgelerinin hidrolojik özellikleri, Coğrafi Bilgi 

Sistemleri (GIS) teknikleri ile belirlenmiĢtir. Bu çalıĢmanın temel amacı, yer topografyası, yer 

altı suyu yüksekliği, Ģev ve görüntüleme özelliklerini inceleyerek yerleĢimin temel hidrolojik 

yapı üzerindeki etkisini araĢtırmaktır. Tematik haritaların oluĢturulmasında ve parametrelerin 

analizinde GIS teknikleri kullanılmıĢtır. Son olarak, CBS çalıĢma modelleri oluĢturulmuĢ, 

mevcut su kaynağı değiĢimi ve bir akıĢ ağı modeli Batman ilinde yeterli kaynak kontrolü 

sağlanmıĢtır. Batman ilindeki bu akarsu ağ yapısının varlığı, potansiyel taĢkın ölçeğini ve 

taĢkın riskini ortaya koymaktadır. Bu çalıĢma GIS desteği ile yapılan hidrolojik çalıĢmalarla 

daha sistematik veriler üretmiĢtir. GIS, bu araĢtırmada çok kriterli karar verme yönteminin 

(CCCF) kullanılmasını sağlayarak daha nitelikli veri elde etmeyi mümkün kılmıĢtır. 

 

2. Afet Sel Riski ve Yer SıvılaĢma, Kaymaları Riski 

Çimento tipi pozalon ile zemin stabilitesi, ancak elektrik santrallerinin uçucu küllü veya orta 

küllü gibi yerel atıklar toprağın stabilizasyonu ve dayanımı arttırmak için kullanılmıĢtır. 

Batman ili için ġekil 1'de görüldüğü gibi tehlikeli taĢkın haritalamalarında yer altı su deĢarj 

haritaları uygulanmıĢtır. Ġl topraklarındaki kentleĢme geliĢimi araĢtırılmıĢtır. TaĢkın kirliliği 
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kabul edilmiĢtir. Toprak toprağı ve tarımsal taĢkın alanı, ġekil 2 ve 3'te gösterildiği gibi 

toprağın kirlenmesini ve ıslahını önlemek için kritik olmuĢtur. 

 

 

ġekil 1. Türkiye Batman yöresi Jeolojik faylar ve Kırıkların Dağılımı. 

 

 

ġekil 2. Batman yöresi Uydu Görüntüsü .1/15000 
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ġekil 3. Batman yöresi Jeolojik katman Dizilimi. 

 

3. METOD VE MATERYAL 

ÖğütülmüĢ kireçtaĢının sıkıĢtırma parametrelerine göre doğal zeminin sıkıĢtırılmasının yanı 

sıra değiĢtirilmiĢ Ģeyl oluĢumları kazılmıĢ ve analizde kullanılan sıkıĢtırılmıĢ toprak 

parametrelerinin stabilitesi açısından test edilmiĢtir. Farklı eğim noktalarından alınan dört ayrı 

örnek, kesme dayanımı parametrelerini belirlemek için kesme kutusu testi yapılmıĢtır. 

Deneyler yapıldıktan sonra c 've ɸ' değerleri ϭ, ġekil 4'te gösterildiği gibi bulunmuĢtur. 

 

ġekil 4. Batman Kalkerinin Mohr Coulomb Bozunum Kriteri, Basma ve kesilme dayanımı MPa, 

kohezyon c ' ve içsel sürtünme açısı ɸ' değerleri 
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3.1. Drenaj ve Stability Enjeksiyon Tedbirleri 

Batman Ġli'ndeki depolama alanı Batman Nehri'nin çakıl yatağının üzerinde bulundu. Doğal bir 

drenajın kararlı olduğu görülebilir. Islak nehir dolgu çakıl malzemeleri üzerinde meydana gelen saha 

çalıĢmaları. Siltli bölgeler üzerinde yapılan mekanik kesme kutusu testleri daha düĢük bir güç 

göstermiĢtir. Su akıntısının kenarındaki bu batı yamacındaki sıkıĢtırma gözlemi küçüktü. Bundan 

sonra yüksek türbülanslı akıĢın yağmurda toprağın erozyonuna sızdığı gözlenmiĢtir. Örgülü jeo 

kompozit bitüm katmanları eğimleri erozyona karĢı koruyordu. Sel, ġekil 5 ve 6'da görüldüğü gibi 7-

10 km uzaktaki nehrin batı tarafını kaplamıĢtır. 

 

 

ġekil 5. The bitümlü ağ jeo bariyer, bitüm tablalar; sel anında kaymaya ve erozyona engel tedbirler  
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ġekil 6. Sel kapsamı alanı; 7-10 km dere kenarı kot 600m  and mavi sel dalga kotu 605 m. 

 

ġekil 7. Dere bölgesi 7-10 km yörel sel tehditi; 650m kotdaki tehdit; mavi sel dalga kotu 605 m. 

605 m Şehir 

Baraj  

 

620 m 

City Province 

605 m Şehir 
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SONUÇ 

Yirminci yüzyılda kentleĢme ve ekonomik büyüme, doğal kaynakların yönetimi ile birlikte 

geliĢti. Bu süreçte, aynı düzlemde kentsel alanlara içme suyu temini ve dağıtım hizmeti de 

sağladı. Su kaynakları yönetimi ve hizmetinin karĢılanmasında halkın etkin rolü hissedildi. 

Altyapı yatırımları merkezi olarak konumlandırılmıĢ, su kaynakları bulunmuĢ, 

yapılandırılmıĢ, depolanmıĢ, dağıtılmıĢ ve rafine edilmiĢtir. Teknik olarak, bu sürece 

mühendisler bu süreci belirlediğinden, bu sürece "hidrolojik yaĢ" adı verildi. Tüm süreç 

"ihtiyaç" üzerine kuruludur. Ġhtiyacı karĢılamak için büyük yatırımlar yapılmıĢtır. Su 

kaynaklarının kullanımı (su çekme ve düzenleme), kalkınma ve toplum ihtiyaçları için 

değerlendirme çalıĢmaları yapılmıĢtır. Bununla birlikte, eko sistemin ihtiyaç duyacağı su 

miktarı ve kalitesi ele alınmamıĢtır. Her Ģey "geliĢtir-kullan-kullan" teması üzerine kuruludur. 

Su kaynaklarının planlanmasında dikkate alınan parametreler, nüfus tahmini, kiĢi baĢına 

düĢen su talebi, tarımsal üretim, ekonomik verimlilik düzeyinde kalmıĢtır. Bu parametreleri 

kullanarak gelecekteki su talebi tahminleri kullanılır ve bu tahmini değerler talebi 

karĢılayacak sistemler tasarlanırken kullanılır. Bu yaklaĢımda, suya olan talep, insan 

ihtiyacının spesifik ihtiyaçlarından, sağlıklı bir ekosistemin ihtiyaç duyacağı su miktarından 

veya gerçek bölgesel su mevcudiyetinden bağımsız olarak belirlenmiĢtir. Geleneksel 

planlamadaki bir sonraki adım, tahmini su arzı ve talep arasındaki boĢluğu azaltacak projeleri 

tespit etmektir. Her ölçekte planlama eylemi (bölge, havza, Ģehir) özellikle ülkemizde ve orta 

alanda göç eden büyük Ģehirlerde düzenli ve sağlıklı mekansal kalkınma kullanımlarında 

(konut, ticaret, sanayi, rekreasyon, diğer sosyal) kullanılmaktadır. Konum kararları ile 

yönlendirildiğinde yerleĢim yerleri, kentin su talebini aynı zamanda nüfusu, bina yoğunluğu, 

niteliği ve kullanım miktarı ile de belirlenebilir. ġehir planları, kentin sosyo-ekonomik ve 

fiziksel yapısını Ģekillendirirken, önerilen arazi kullanımı, istihdam, nüfus ve yoğunluk 

kararları ile kentin günlük su talebi de Ģekillenmektedir. Bu nedenle, plan dıĢındaki her türlü 

kentsel geliĢme, kentin yaĢam kalitesini etkileyen sağlıksız bir ortam yaratırken, su kaynakları 

için ciddi bir tehdit oluĢturuyor (artan su tüketimi baskısı ve kirliliği) (Kentsel Planlama Odası 

Su Komisyonu, 2006). Anket, planlama (fizibilite) ve proje çalıĢmalarına etkinlik verilecek. 

Su kalitesinin kalitesi korunacak, iyileĢtirilecek ve izlenecektir. TaĢkın tehlike haritaları 

hazırlanacak ve erken uyarı sistemi kurulması önerilmektedir. 
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ÖZET 

Depremin büyüklüğüne ve yapısal özelliklerine bağlı olarak yapısal hasar dereceleri farklılık 

göstermektedir. Deprem hasarları özellikle kırsal kesimlerde daha fazla gözlemlenmektedir. 

Kırsal kesimlerde yaygın olarak kullanılan yapı türü yığma yapılardır. Yığma yapıların tarihi 

insanlık tarihine kadar uzanmaktadır. Yığma yapılar, genel olarak yöresel malzeme, iĢçilik ve 

yapım teknikleri kullanılarak inĢa edilmektedir. Yığma yapılar, belirli bir mühendislik hizmeti 

almamıĢ yapılardır. Bundan dolayı deprem sonrası bu tür yapılarda hasar miktarı diğer 

yapılara göre fazla olmaktadır. Bu çalıĢmada, 20 ġubat 2019 tarihinde meydana gelen, merkez 

üssü TartıĢık – Ayvacık (Çanakkale), büyüklüğü Ml=5.4 (Mw=5.0) olan depremden dolayı 

kırsal bölgelerde meydana gelen yığma yapı hasarları incelenmiĢtir. ÇalıĢmada öncellikle, 

Çanakkale bölgesinin depremselliği belirtilmiĢtir. 20 ġubat 2019 tarihinde meydana gelen ve 

Çanakkale il ve ilçelerinde yoğunlukla hissedilen Ayvacık depremi hakkında bilgiler 

verilmiĢtir. Deprem sonrasında yapılarda meydana gelen hasarların ilk tespiti ve 

değerlendirilmesi daha sonraki zamanlarda meydana gelebilecek can ve mal kayıplarının 
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artmaması için önem arz etmektedir. Bu incelemeler gözleme dayalı olarak yapılmıĢtır. Bu 

depremin etkili olduğu bölgelerde yapılan incelemeler sonucu oluĢan toplam hasar miktarları 

belirtilmiĢtir.  Bu bölgede yer alan kırsal yapılarda oluĢan hasar çeĢitleri hakkında detaylı 

bilgiler verilmiĢtir. Toplam 305 adet yapı üzerinde incelemeler yapılmıĢtır. Bu yapıların % 

11.48‘i yıkık, % 34.75‘i ağır hasarlı, %43.61‘i az hasarlı ve % 10.16‘sı hasarsız olarak tespit 

edilmiĢtir. Ġncelenen yapılarda meydana gelen hasarlar, bugüne dek meydana gelmiĢ deprem 

hasarları ile örtüĢmektedir. ÇalıĢmanın amacı,  oluĢan bu deprem, bölgenin depremselliği ve 

bu deprem sonucu oluĢan kırsal yapı hasarlarının neden ve sonuçlarının ortaya konmasıdır. 

Gözlemlenen hasarların en aza indirgenmesi amacı ile elde edilen sonuçlar yorumlanarak, 

öneriler getirilmiĢtir.   

Anahtar kelimeler: Deprem, Ayvacık, Çanakkale, yığma yapı, hasar 

 

ABSTRACT 

The degree of structural damage varies depending on the magnitude of the earthquake and its 

structural characteristics. Earthquake damages are observed more particularly in rural areas. 

Common types of building in rural areas are masonry structures. The history of masonry 

structures dates back to the history of mankind. Masonry structures are generally constructed 

by using local materials, labour and construction techniques. Masonry structures are structures 

that have not received a specific engineering service. Therefore, the amount of damage in 

such buildings after the earthquake is more than the other structures. In this study, the damage 

building occurred in rural areas due to the earthquake which occurred on February 20, 2019, 

which is the central base Tartısık - Ayvacik (Canakkale) and the magnitude Ml = 5.4 (Mw = 

5.0) was investigated. Information about Ayvacik Earthquake, which was felt in Çanakkale 

provinces and districts on February 20, 2019, was given.  Information about the Ayvacık 

earthquake that occurred on 20 February 2019 in Çanakkale. The first determination and 

evaluation of the damages in the buildings after the earthquake is important in order not to 

increase the loss of life and property which may occur in later times. These reviews were 

based on observation. The total amount of damage resulting from the investigations in the 

regions where this earthquake is effective is indicated. Detailed information is given about the 

types of damage in rural areas in this region. A total of 305 buildings were examined. 11.48% 

of these structures were ruined, 34.75% were severely damaged, 43.61% were less damaged 

and 10.16% were undamaged. Damage in the buildings examined corresponds to the 

earthquake damages that have occurred so far. The aim of this study is to reveal the seismicity 
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of the region and the causes and consequences of the damage caused by this earthquake. The 

results obtained with the aim of minimizing the observed damage were interpreted and 

recommendations were made. 

Keywords: Earthquake, Ayvacık, Çanakkale, masonry structures, damage 

 

1. GiriĢ 

Özellikle son yıllarda yaĢanan yıkıcı depremler ve bu depremler sonucunda oluĢan büyük 

çaplı can ve mal kayıpları deprem konusunda yapılan çalıĢmaları, araĢtırmaları ve alınacak 

önlemlerin önemini gündeme getirmiĢtir.  Bu bağlamda deprem sonrası hasar tespitleri 

modern afet yönetiminin önemli adımlarından birini oluĢturmaktadır. Deprem sonrası hasar 

gören yapılar ile ilgili tüm bilgilerin tespit edilmesi ve yönetilmesi mekansal planlama ve 

kentsel dönüĢüm açısından da önemlidir (IĢık vd., 2017; Hadzima-Nyarko vd., 2016; IĢık, 

2016; Anoop ve Rao, 2015; Šipoš ve Hadzima-Nyarko, 2017; Hadzima-Nyarko vd., 2018).  

Deprem sonrası yapılacak ilk hasar tespitleri olabildiğince hızlı ve pratik bir Ģekilde 

yapılmalıdır. Hasar tespitlerinin hızlı yapılma gereksinimi, oluĢan hasarın büyüklüğü ve 

konusunda yeterince uzman olmayan personel azlığı sebebiyle büyük çaplı hasar meydana 

gelmiĢ depremlerde bu pek mümkün olmamaktadır. Böyle durumlarda uzman olmayan 

personel kullanılmakta ve buda hasar tespitlerinin gerçekçi olarak yapılmasına imkan 

tanımamaktadır. Ayrıca deprem sonrası zorlu arazi Ģartları ve yetersiz kamusal kaynaklarının 

durumu da bu süreci olumsuz olarak etkilemektedir. Hasar tespit çalıĢmaları yapılırken teknik 

ekibe zorluk oluĢturan bir diğer unsur ise gereksiz bilgi toplanması ile zaman kaybıdır. 

Deprem etkisi altında hasarların büyük bir bölümü kırsal kesimlerde yapılmıĢ ve herhangi bir 

mühendislik hizmeti almamıĢ olan yığma yapılardır. Yığma yapıların inĢası tarihin en eski 

çağlarına dayanmaktadır. Bu tür yapılar yöresel malzeme ve teknikler kullanılarak inĢa 

edilmektedirler. Dolaysıyla deprem etkisi altında davranıĢları zayıf olmaktadır.  

Yığma yapılarda kullanılan malzemelerin basınç dayanımları genel olarak yüksek 

çekme dayanımları ise düĢük olmaktadır. Bu durumda büyük basınç kuvvetlerine maruz 

kalabilen bu elemanlar eğilme ve kayma etkisine karĢı dayanıksızdır (Çırak, 2011; KaraĢin 

vd., 2016; KaraĢin ve Öncü, 2009; Korkmaz vd., 2016; Hadzima-Nyarko, vd., 2018b). 

Depremin büyüklüğüne bağlı olarak oluĢan büyük basınç kuvvetlerinden dolayı yığma 

yapılarda hasar miktarı değiĢebilmektedir. Depremden dolayı oluĢan hasarların farklı 

sebepleri olabilir. Bu sebepler arasında depreme dayanıklı yapı tasarım kurallarının 

uygulanmaması, deprem büyüklüğü, zemin ile ilgili bilgilerin gerçekçi olmaması, bina 
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savunma mekanizmasını olumsuz etkileyecek yapı özellikleri ve iĢçilik hataları sayılabilir.  

Bu çalıĢmada, 20 ġubat 2019 tarihinde Çanakkale iline bağlı Ayvacık ilçesinde meydana 

gelen deprem sonrası hasar tespit iĢlemleri gözlemsel olarak belirlenmiĢtir. Ġncelenen yapılar 

için yıkık, ağır hasarlı, az hasarlı ve hasarsız Ģeklinde bir sınıflandırma yapılmıĢtır. ÇalıĢma 

ile inceleme alanının depremselliği ve 20 ġubat 2019 Ayvacık depremi hakkında bilgiler 

verilmiĢtir. Bu çalıĢmada incelenen toplam 305 adet binada genel olarak oluĢan hasarlar 

hakkında detaylı bilgiler verilmiĢtir. Elde edilen sonuçlar ıĢığında öneriler yapılmıĢtır.  

 

2. Çanakkale Ġlinin Depremselliği  

Anadolu levhası, tektonik olarak kuzeyde Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) ve doğuda Doğu 

Anadolu Fay Zonu (DAFZ) ile deprem yoğunluğu gösteren bir mekanizma içindedir. Bu yapı, 

Anadolu levhasının doğuda Arap levhasının kuzeye doğru itme hareketinden kaynaklanan 

batıya hareketini karĢılamaktadır. KAFZ üzerinde meydana gelen depremler, belirli bir süreç 

içerisinde batıya doğru hareket etmektedir. Marmara Bölgesi‘ne girdikten sonra bu fay zonu 

üç kola ayrılmaktadır. Kuzey kol, Saroz Körfezi‘ne girmekte ve Orta kol Osmaneli-Gemlik-

Bandırma-Bayramiç hattından ve Güney kol ise Geyve-YeniĢehir-Bursa-Gönen-Edremit 

hattını takip ederek Kuzey Ege Denizine girmektedir (ġekil 1). Böylelikle Marmara 

Bölgesi‘nde ve Kuzey Ege Denizi altında tektonik KAFZ‘nca kontrol edilmektedir (Utkucu 

vd. 2017). Bu batıya doğru hareket Biga yarımadasının güney ucunda bindirme etkisi 

oluĢturmakta ve bu alanda tekrarlı deprem etkilerine yol açmaktadır (Özden vd., 2018) (ġekil 

1).  

 TartıĢık depreminden önce 2017 yılında Ayvacık deprem silsilesi, 6 ġubat 2017 

Mw=5.3 büyüklüğündeki bir depremle baĢlamıĢ, aynı gün Mw=5.1 büyüklüğünde bir deprem 

daha meydana gelmiĢ ve sonrasında 2 adet MW≥5.1 deprem daha oluĢmuĢtur. Bu büyük 

depremler dıĢında silsile içinde 22 ġubat 2017 tarihine kadar 1450 M<5 deprem BaĢbakanlık 

Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı Deprem Dairesi BaĢkanlığı tarafından rapor 

edilmiĢtir (Utkucu vd., 2017). Deprem baĢta Çanakkale ve Ġzmir il merkezleri ve ilçelerinin 

yanı sıra çevre yakın illerde de hissedilmiĢ olup Ayvacık, Yukarıköy, Babakale, Bademli, 

Çamköy, TaĢağıl ve Tuzla köylerinde yüzlerce kerpiç ve yığma türde yapılarda hasarlar 

oluĢmuĢtur. 
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ġekil 1. a) KAFZ güney kolunun Güney Marmara‘da varlığı (Özden vd., 2018); b) Ayvacık‘ta 

gözlenen bindirmeli faylanma 

 

3. 20 ġubat 2019 TartıĢık - Ayvacık (Çanakkale) Depremi  

20 ġubat 2019 tarihinde TartıĢık - Ayvacık - Çanakkale merkez üstünde yerel saat ile 

21:23‘de büyüklüğü Ml=5.4 (Mw=5.0) olan Ģiddetlice bir deprem meydana gelmiĢtir (ġekil 

3). Depremin odak derinliği yaklaĢık 7 km civarında olup sığ odaklı bir depremdir. Deprem 

Çanakkale ili ve ilçeleri ile Tekirdağ, Ġstanbul, Bursa ve Ġzmir illerinde hissedilmiĢtir (ġekil 4) 

(KOERĠ, 2019). 

 

ġekil 2. a) 20 ġubat 2019 tarihinde TartıĢık - Ayvacık (Çanakkale)‘da meydana gelen depreme ait 

lokasyon haritası; b) Depremin Ģiddet haritası (KOERI, 2019) 

 

4- Ġncelenen Yapılarda Meydana Gelen Hasarlar 

Depremin en büyük etkisi tamamlanmıĢ olan çevrenin yıkımıdır. Depremlerin insan ve çevre 

üzerindeki etkileri farklı Ģekillerde sınıflandırılabilir. Yapı hasarlar, can ve mal kayıpları ve 

ekonomik kayıplar bu sınıflandırmalardan bazılarıdır. Yapı hasarları deprem etkilerini 

belirtmek adına yaygın olarak kullanılmaktadır.  Bu çalıĢmada meydana gelen yapı hasarları 
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gözlemsel olarak belirlenmiĢtir. Bu amaç doğrultusunda toplam 305 adet bina incelenmiĢtir. 

Her bir bina için incelemeler ayrı ayrı gerçekleĢtirilmiĢtir. Her bir bina için yıkık, ağır hasarlı, 

az hasarlı ve hasarsız olarak değerlendirme yapılmıĢtır. 20 ġubat 2019 Ayvacık depreminde 

incelenen 305 adet yapı için hasar durumları Tablo 1‘de gösterilmiĢtir.  

 

Tablo 1: Ġncelenen binaların kullanım Ģekli bazında hasar dağılımı 

HASARLARIN YAPILARA GÖRE DAĞILIMI 

Kullanım Yıkık Ağır Hasarlı Az Hasarlı Hasarsız Toplam 

Konut 28 93 126 25 272 

Cami - 3 1 - 4 

Yurt - - 1 3 4 

Ahır 3 5 2 - 10 

Depo 4 3 1 - 8 

ĠĢyeri - - 2 3 5 

Okul - 2 - - 2 

Toplam 35 106 133 31 305 

(%) 11.48 34.75 43.61 10.16 100 

 

Bu çalıĢma kapsamında incelenen yapılarda hasarlar yığma yapılarda olan tipik 

hasarlar dikkate alınarak belirtilmiĢtir. Hasarlar, taĢıyıcı duvar hasarları, yapı köĢe 

noktalarında oluĢan ayrıĢma hasarları, boĢluk bölgelerinde oluĢan ayrıĢma hasarları, yapısal 

olmayan yapı elemanlarında meydana gelen hasarlar, yer ve tavan döĢemelerinde meydana 

gelen hasarlar, temel ve temel zemininde meydana gelen hasarlar Ģeklinde incelenmiĢtir.  

 

4.1. TaĢıyıcı Duvar Hasarları 

Yığma yapıların en önemli unsuru olan taĢıyıcı duvarlarda oluĢan hasarlar, yapının 

yıkılmasına veya ağır hasarlı olarak nitelendirilmesine neden olmaktadır. Ġncelemesi yapılan 

yapılarda taĢıyıcı duvar hasarlarının baĢlıca nedenleri; düzenli Ģekli olmayan malzeme 

kullanımı, düzenli Ģekle sahip malzemelerin yerleĢiminin hatalı olması ve standartlara uygun 

birleĢtirme malzemesi kullanılmamasıdır. Bu hataların bir veya bir kaçının gerçekleĢmesi 

yapının deprem sonrasında yıkılmasına veya ağır hasarlı olmasına yol açmıĢtır. Ayvacık 

depreminde taĢıyıcı duvar hasarlarına ait örnekler ġekil 3‗te verilmiĢtir.  
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ġekil 3. TaĢıyıcı duvarlarda meydana gelen hasar örnekleri 

4.2. KöĢelerde OluĢan AyrıĢma Hasarları 

Ġncelenen yığma yapıların birçoğunda yapı köĢe noktalarında ayrıĢma hasarlarına 

rastlanmıĢtır. Bu hasarlara duvarın, her üç doğrultuda bağlı olduğu yapı elemanına usulüne 

uygun olarak mesnetlendirilmemesi neden olmuĢtur. Ayrıca çatı yükünün fazla olması da 

köĢelerin yanal yüklerin etkisi ile dayanımlarının azalmasına neden olmaktadır. Bu hataların 

bir veya bir kaçının gerçekleĢmesi yapının deprem sonrasında yıkılmasına veya ağır hasarlı 

olmasına yol açmıĢtır. KöĢe noktalarda oluĢan ayrıĢma hasarlarına ait görseller ġekil 4‗te 

gösterilmiĢtir.  

 

ġekil 4. Duvar köĢe noktalarında gözlemlenen ayrıĢma hasarları 
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4.3. BoĢluk Bölgelerinde OluĢan Hasarlar 

Yığma yapılardaki, pencere ve kapı boĢluklarının taĢıyıcı duvarların kesme ve eğilme 

gerilmelerini düzgün olarak aktarmasına engel oldukları görülmektedir. (Sherafati ve Sohrabi, 

2013).  Gerek boĢlukların gerekse boĢluklu duvarların deprem yönetmeliklerinde belirlenmiĢ 

desteklenme Ģartlarını sağlamamaları nedeniyle incelediğimiz yapıların büyük bir kısmında bu 

hasarlar meydana gelmiĢtir. Bu çalıĢmada dikkate alınan yapılara ait boĢluk bölgelerinde 

oluĢan hasarlara ait görseller ġekil 5‗te verilmiĢtir.  

 

 

ġekil 5. BoĢluk bölgelerinde gözlemlenen hasarlar 

 

4.4. Yapısal Olmayan Elemanlarda OluĢan Hasarlar 

Ġncelenen yapıların yaklaĢık %90‘ında yapısal olmayan eleman hasarları tespit edilmiĢtir. 

Uygun olmayan malzeme kullanımı ve kötü iĢçilik nedeniyle kapı, pencere, iç ve dıĢ sıva, 

baca vb. yapı elemanlarında oluĢan hasarlar yapısal olmayan elemanlarda oluĢan hasarlar 

olarak değerlendirilmiĢtir. Bu tür hasarlara ait görseller ġekil 6‗da gösterilmiĢtir.  
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ġekil 6. Yapısal olmayan elemanlarda gözlemlenen hasarlar 

 

4.5. Temelde ve Zeminde OluĢan Hasarlar 

Yapıların inĢa edileceği temel zemini ve bu zeminin özellikleri, yapıların depreme karĢı 

dayanıklılıklarının belirlenmesinde dikkate alınması gereken en önemli unsurlardan biridir.  

Yerel jeolojik zemin koĢullarının sismik hareketlerin karakterlerini doğrudan etkilediği ve 

değiĢtirdiği bilinmektedir (Yön vd., 2015; IĢık vd., 2016a; KaraĢin ve IĢık, 2017). Bir deprem 

sırasında oluĢan zemin titreĢimleri, deprem odağından çevreye yayılacak ve etkileri zemin 

koĢullarına bağlı olarak odaktan uzaklaĢtıkça değiĢecek ve genellikle azalacaktır. Yerel zemin 

koĢullarının deprem etkisindeki yapıların davranıĢını değiĢtirmektedir. ÇalıĢmada incelenen 

yapılarda herhangi bir temel ve temel zemin hasarı gözlemlenmemiĢtir.  

4.6. Yer ve Tavan DöĢemelerinde OluĢan Hasarlar 

ÇalıĢma kapsamında incelenen binaların tavan döĢemelerinde veya çatılarında gözlemlenen 

hasarların en belirgin nedeninin çatı veya döĢeme altına hatıl sisteminin yapılmaması olduğu 

tespit edilmiĢtir. Yapıların büyük bir kısmında çatılar ahĢap kiriĢlerin üzerine yerleĢtirilmiĢtir. 

Hatıl sisteminin olmaması nedeniyle de mevcut çatı yükü zaten uygun yapılmamıĢ olan 

taĢıyıcı duvarların üzerine bindirilmiĢtir. Bu durum taĢıyıcı duvarların hasar görmesine ve 

hatta göçmesine sebep olmaktadır. Bu tür hasarlara ait görseller ġekil 7‗de gösterilmiĢtir. 
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ġekil 7. Tavan döĢemelerinde gözlemlenen hasarlar 

 

5- Sonuçlar ve TartıĢma   

Deprem sonrası yapılacak ilk hasar tespitleri olabildiğince hızlı ve pratik bir Ģekilde 

yapılmalıdır. Hasar tespitlerinin hızlı yapılma gereksinimi, oluĢan hasarın büyüklüğü ve 

konusunda yeterince uzman olmayan personel azlığı sebebiyle büyük çaplı hasar meydana 

gelmiĢ depremlerde bu pek mümkün olmamaktadır. Böyle durumlarda uzman olmayan 

personel kullanılmakta ve buda hasar tespitlerinin gerçekçi olarak yapılmasına imkan 

tanımamaktadır. Ayrıca deprem sonrası zorlu arazi Ģartları ve yetersiz kamusal kaynaklarının 

durumu da bu süreci olumsuz olarak etkilemektedir. Hasar tespit çalıĢmaları yapılırken teknik 

ekibe zorluk oluĢturan bir diğer unsur ise gereksiz bilgi toplanması ile zaman kaybıdır. 

Bu çalıĢmada 20 ġubat 2019 Ayvacık depremi sonucu oluĢan yapısal hasarlar 

incelenmiĢtir. ÇalıĢmada bölgenin depremselliği hakkında bilgiler verilerek yığma yapılarda 

oluĢan hasarların neden ve sonuçları ifade edilmiĢtir. ÇalıĢma ile deprem bölgelerinde 

yapılacak her türlü yapı için depreme dayanıklı yapı tasarım ilkelerinin önemi ortaya 

çıkmıĢtır. 

Kırsal bölgelerde yapıların büyük bir bölümü yığma yapıdır. Bu tür yapıların deprem 

dayanımlarının düĢük olmasının yanı sıra herhangi bir mühendislik hizmeti almamaları da 

oluĢan hasarın boyutunu arttırmaktadır. Bu bağlamda yığma yapılar inĢa edilirken 

mühendislik hizmetleri almaları önem arz etmektedir.  
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Katkı Belirtme ve teĢekkür 

ÇalıĢmalarımız esnasında katkılarını esirgemeyen Çanakkale Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürü 

Sayın Ömer BOLAT‘a ve tüm kurum çalıĢanlarına teĢekkür ederiz. 
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ÖZET 

Yığma yapılar insanlık tarihi ile ortaya çıkmıĢ yapılar olup, genellikle herhangi bir 

mühendislik hizmeti almadan inĢa edilmiĢlerdir. Bu tür yapılarda, bulundukları bölge ve 

civarında elde edilen yöresel malzemeler kullanılmaktadır. Yöresel yapım teknikleri 

kullanılarak bölgede bulunan usta ve iĢçiler tarafından geliĢigüzel inĢa edilmektedirler. Yapı 

tasarım kuralları çerçevesinde inĢa edilmeyen bu yapılar kırsal kesimlerde yaygın olarak farklı 

amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır. Maliyeti düĢük olan bu tür yapıların özellikle 

deprem anındaki davranıĢları zayıf olmaktadır. Bu tür yapılarda taĢıyıcı elemanlar olarak 

duvarlar kullanılmaktadır. Duvarlara, depremden dolayı gelen ilave yükler altında duvar 

malzemesi, birleĢim elemanı ve iĢçilik özelliklerine bağlı olarak hasar miktarı değiĢken 

olabilmektedir. Genel olarak yığma yapılarda nihai hasar tespitine taĢıyıcı duvarlarda 

meydana gelen hasara göre karar verilmektedir. Yapının kullanılıp, kullanılmayacağı 

noktasında karar verici için bir destek aracı olması açısından hasar tespitlerinin doğru ve hızlı 
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bir Ģekilde yapılması önem arz etmektedir. Hasar tespit iĢlemlerinin daha hızlı ve bilimsel 

olarak yapılması için farklı metotlar geliĢtirilmiĢtir. Bu yöntemler kullanılarak hasar tespit 

iĢlemleri bilimsel bir taban oturtulmuĢtur. Bu çalıĢmada örnek bir yığma için iki farklı hasar 

derecelendirme yöntemi kullanılmıĢtır. Örnek yapı olarak 20 ġubat 2019 Ayvacık depreminde 

hasar görmüĢ yığma bir yapı seçilmiĢtir. ÇalıĢmada Avrupa Makrosismik Ölçeği (EMS)‘nde 

verilen yığma yapı hasar sınıflandırılması ve 2011 Van depreminden sonra Afet ve Acil 

Durum Yönetimi BaĢkanlığı (AFAD) tarafından yığma yapılar için oluĢturulan hasar tespit 

yöntemi kullanılmıĢtır. Seçilen yapıda bulunan tüm taĢıyıcı duvarlara ait hasar bilgileri 

yerinde ölçülerek elde edilmiĢtir. ÇalıĢmada yapının yapım teknikleri hakkında bilgiler 

verilmiĢtir. ÇalıĢmaya konu olan yığma yapıda oluĢan hasarların neden ve sonuçları 

belirtilmiĢtir. ÇalıĢmada kullanılan her iki yöntemde elde edilen sonuçlar karĢılaĢtırılmıĢtır. 

ÇalıĢma ile hasar tespitlerinin zaman ve personel açısından daha hızlı ve pratik yapılmasını 

sağlayan hızlı hasar tespit iĢlemlerinin önemi vurgulanmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Deprem, yığma yapı, hasar tespiti, EMS, AFAD 

 

ABSTRACT 

The masonry structures are the structures that have emerged with the history of mankind and 

are usually built taking without any engineering services. In such structures, local materials 

obtained from the region and its vicinity are used. They are built randomly by the craftsmen 

and workers in the region using local construction techniques. These structures that are not 

construct within the framework of building design rules, are widely used in rural areas for 

different purposes. Especially in the moment of earthquake, behavior of such low cost 

structures is weak. In such structures, walls are used as bearer elements. The amount of 

damage on the walls may be variable due to the wall material, the joining element and the 

workmanship characteristics under the additional loads due to the earthquake. In general, final 

damage detection in masonry structures is decided according to the damage on the bearing 

walls. As it is a support tool for decision makers at the point of use of the structure, it is 

important to make the damage assessments accurately and quickly. Different methods have 

been developed to make damage detection processes faster and more scientifically. By using 

these methods, damage detection procedures are based on a scientific basis. In this study, two 

different damage grading methods were used for a sample masonry structure. As an 

exemplary structure, a damaged structure was selected on 20 February 2019 in Ayvacık 
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earthquake. In this study, the European Macroseismic Scale (EMS) damage classification, and 

the damage detection method for masonry structures which was developed by Disaster and 

Emergency Management Presidency (AFAD) after the 2011 Van earthquake were used. 

Damage information of all bearing walls in the selected structure was obtained by measuring 

on-site. In this study, information about the construction techniques is given. The causes and 

consequences of the damages in the masonry structure are stated. The results obtained from 

the two methods used in the study were compared. The study emphasizes the importance of 

rapid damage detection, which ensures faster and more practical application of damage 

assessments for time and personnel. 

Keywords: Earthquake, masonry structures, damage evaluation, EMS, AFAD 

1. GiriĢ 

Depremden sonra binalardaki hasarın tespit edilmesi ve hasar derecesine göre onarım ve 

güçlendirme veya yıkıma karar verilmesi önemlidir. Ġyi projelendirilmemiĢ veya 

uygulamasında özen gösterilmemiĢ binalarda hasar meydana gelme olasılığı, depremin 

Ģiddetine bağlı olarak büyüktür. Bunun yanında, projelendirilmesi ve uygulamasına gerekli 

özen gösterilen binalarda da Ģiddetli depremlerde hasar meydana gelebilir. Bu nedenle, 

hasarın belirlenmesi ve devamında gerekli güçlendirmenin yapılması deprem mühendisliği ile 

inĢaat mühendisliğinin önemli konularından biridir (Celep, 2004).   

Son yıllarda depremlerde hasar gören yapıların güçlendirilmesi her geçen gün daha da 

önem kazanmaktadır. Depremlerden sonra hasar tespiti yapılarak, hasar düzeyi uygun olan 

yapıların güçlendirilmesi gerekmektedir. En önemli sorunlardan biride güçlendirme 

iĢlemleridir. Depremlerden sonra binalarda ilk olarak hasar tespiti yapılmalıdır. Çünkü 

binalarda hasar sınıfı (hafif-orta-ağır)  belirlenmeden onarım ve güçlendirmenin olup 

olmayacağı ve bunun Ģeklinin belirlenmesi mümkün değildir. Hasar gören binaların 

güçlendirilmesi de ayrı bir mühendislik sorunu haline gelmiĢtir (Kutanis vd., 2012).  

Özellikle son yıllarda yaĢanan yıkıcı depremler ve bu depremler sonucunda oluĢan 

büyük çaplı can ve mal kayıpları deprem konusunda yapılan çalıĢmaları, araĢtırmaları ve 

alınacak önlemlerin önemini gündeme getirmiĢtir.  Bu bağlamda deprem sonrası hasar 

tespitleri modern afet yönetiminin önemli adımlarından birini oluĢturmaktadır. Deprem 

sonrası hasar gören yapılar ile ilgili tüm bilgilerin tespit edilmesi ve yönetilmesi mekansal 

planlama ve kentsel dönüĢüm açısından da önemlidir (IĢık vd., 2017; Hadzima-Nyarko vd., 
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2016; IĢık, 2016; Anoop ve Rao, 2015; Šipoš ve Hadzima-Nyarko, 2017; Hadzima-Nyarko 

vd., 2018).  

Deprem sonrası yapılacak ilk hasar tespitleri olabildiğince hızlı ve pratik bir Ģekilde 

yapılmalıdır. Hasar tespitlerinin hızlı yapılma gereksinimi, oluĢan hasarın büyüklüğü ve 

konusunda yeterince uzman olmayan personel azlığı sebebiyle büyük çaplı hasar meydana 

gelmiĢ depremlerde bu pek mümkün olmamaktadır. Böyle durumlarda uzman olmayan 

personel kullanılmakta ve buda hasar tespitlerinin gerçekçi olarak yapılmasına imkan 

tanımamaktadır. Ayrıca deprem sonrası zorlu arazi Ģartları ve yetersiz kamusal kaynaklarının 

durumu da bu süreci olumsuz olarak etkilemektedir. Hasar tespit çalıĢmaları yapılırken teknik 

ekibe zorluk oluĢturan bir diğer unsur ise gereksiz bilgi toplanması ile zaman kaybıdır. 

Özellikle büyük depremlerde hasar tespit ekiplerinin değerlendirme yaparken olabildiğince 

hızlı hareket etmesi ve minimum sürede maksimum binaya ulaĢması gerekmektedir. Bu 

sebeple ilk hasar tespitine esas olacak veriler doğru bir Ģekilde seçilmelidir. Bu veriler 

yardımı ile hasar tespit formları oluĢturulmakta ve bu formlar yardımı ile hızlı bir Ģekilde 

hasar değerlendirilmesi yapılabilmektedir. Hasar tespit formları deprem sonrası ilk hasar 

tespitlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu formlar genel olarak sahada yapılan 

incelemeler sonucu doldurulmakta ve sonrasında ofis ortamında değerlendirmeler sonucu yapı 

ile ilgili nihai karara ulaĢılmaktadır (IĢık vd., 2019). Deprem etkisi altında hasarların büyük 

bir bölümü kırsal kesimlerde yapılmıĢ ve herhangi bir mühendislik hizmeti almamıĢ olan 

yığma yapılardır. Yığma yapıların inĢası tarihin en eski çağlarına dayanmaktadır. Bu tür 

yapılar yöresel malzeme ve teknikler kullanılarak inĢa edilmektedirler. Dolaysıyla deprem 

etkisi altında davranıĢları zayıf olmaktadır. Depremin büyüklüğüne bağlı olarak oluĢan büyük 

basınç kuvvetlerinden dolayı yığma yapılarda hasar miktarı değiĢebilmektedir.  

ÇalıĢmada, Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan 

yığma yapılar için hasar tespit formu ve Avrupa Makrosismik Ölçeği (EMS)‘nde verilen 

yığma yapı hasar sınıflandırılması kullanılmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda 20 ġubat 2019 

Ayvacık depreminde hasar görmüĢ bir yığma yapı örnek olarak seçilmiĢtir. Elde edilen 

sonuçlar karĢılaĢtırılarak öneriler yapılmıĢtır.  

2- Materyal ve Metot 

Yığma yapılarda oluĢan yükler taĢıyıcı duvarlara taĢıtılmaktadır. Yapıda oluĢan yükler taĢıyıcı 

özelliği olan duvarlar vasıtası ile zemine aktarılacak Ģekilde inĢa edilmektedir. Duvar 

kalınlıkları betonarme yapılardaki duvar kalınlıklarının oldukça üstünde değerler almaktadır. 

Duvar elemanları hem bölme hem de taĢıyıcılık özelliği göstereceğinden kalınlık değeri 
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büyük değerler alır. Yöresel malzemelerin üst üste yığılması ve bağlayıcı bir malzeme 

yardımı ile bunları birleĢtirilmesi sonucu yapının iç ve dıĢ duvarları oluĢturulmaktadır. Yığma 

sistemlerin düĢey taĢıyıcı elemanlarında (duvarlar ve kolonlar) taĢ, kerpiç, tuğla vb. gibi kâgir 

malzemeler kullanılır ve sistemde hâkim olan gerilme türü basınç olmaktadır. TaĢıyıcı sistem 

geometrisi çizgisel (örneğin pilon, kemer), düzlemsel (örneğin duvar) ve hacimsel (örneğin 

tonoz veya kubbe) olsa dahi, tepeden mesnetlere doğru tek doğrultuda aktarılan basınç 

kuvvetleri söz konusudur. Görüldüğü gibi yığma sistemlerde taĢıyıcı elemanlarla mekânı 

bölücü veya örtücü elemanlar çakıĢmaktadır. Yığma yapılarda kullanılan malzemelerin basınç 

dayanımları yüksek çekme dayanımları ise düĢük olmaktadır. Bu durumda büyük basınç 

kuvvetlerine maruz kalabilen bu elemanlar eğilme ve kayma etkisine karĢı dayanıksızdır 

(Çırak, 2011; KaraĢin et al., 2016; KaraĢin ve Öncü, 2009; Korkmaz et al., 2016; Hadzima-

Nyarko, et al., 2018b). Kayma etkisine karĢı dayanımsızlık sonucu duvarı meydana getiren 

malzemelerde yükleme durumu ve kullanılan malzemelere göre çeĢitli derecelerde ayrılmalar 

olabilmektedir. Dolaysıyla bu tür yapılarda kayma gerilmeleri için hesaplamalar yapılırken 

bağlayıcı olarak kullanılan malzemenin özellikleri ile duvarı meydana getiren malzeme ile 

birlikte davranıĢının iyi bilinmesi gerekmektedir. Yığma yapının özellikleri bu özelliklere 

bağlı olarak değiĢmektedir. ÇalıĢmada kullanılan yöntemlerinden biri olan Avrupa 

Makrosismik Ölçeği (EMS-98)‘ne göre yığma yapılarda hasar sınıflandırılması ġekil 1‘de 

verilmiĢtir. 
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ġekil 1. Yığma yapılarda hasar sınıflandırılması (Grünthal vd., 1998) 

 

ÇalıĢmada kullanılan diğer bir yöntem ise, Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı 

(AFAD) hazırlanan,  bilimsel verilere dayanan, kanaat kullanımını ortadan kaldırmayı 

amaçlayan ve gereksiz bilgilerden sadeleĢtirilmiĢ yığma yapılara ait hasar tespitidir. Bunun 

için hasar tespit formu hazırlanmıĢtır. Bu formlarda yapının bilgilerinin alınmasından sonra 

sonucun yerinde veya ofis çalıĢması sırasında değerlendirilmesine olanak sağlaması 

amaçlanmıĢtır  (TaĢkın et al., 2015; Güler et al., 2015). ÇalıĢmada öncelikle yığma yapılar 

için hazırlanan form hakkında detaylı bilgiler verilmiĢtir. Bu formlar aracılığı ile deprem 
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sonrası hasar tespiti sistematik bir Ģekilde yapılabilmektedir.  ÇalıĢmada incelenen yığma 

binalar için deprem afeti sonrası hasar tespit formu kullanılmıĢtır. Bu formların hasar 

derecelendirilmesi akıĢı ġekil 2‘de verilmiĢtir.  ĠĢlem akıĢı incelenecek her bir yığma yapı için 

ayrı ayrı doldurulmaktadır. Bu yöntem için gerekli veriler örnek yapı değerlendirilmesinde 

detaylı bir Ģekilde verilmiĢtir. 

 
ġekil 2. Yığma yapılar için deprem afeti sonrası hasar tespit formu 

 

20 ġubat 2019 Ayvacık depreminde hasar gören ve bu çalıĢmaya esas olan yapının kat 

kalıp planı ġekil 3‘te verilmiĢtir.  

 

ġekil 3. Ġncelenen binaya ait kat kalıp planı 

 

Ġncelenen yapı tek katlı olup yöresel olarak elde edilen kesme taĢ kullanılarak inĢa 

edilmiĢtir. Yapıda temel olarak duvar altı temeli kullanılmıĢtır. Yapıya ait dıĢ duvarlarda 

kullanılan hatıllar ahĢap olup, pencere ve kapıların üst kotunda cephe boyunca kullanılmıĢtır. 

Yapıda mevcut olan çatı kesme taĢtan inĢa edilmiĢ duvarlar oturmaktadır. TaĢıyıcı duvarlar 

      X-X  

   Ön cephe uzunluğu (m) Xa 

      Arka cephe uzunluğu (m) Xb 

Lx = Xa+Xb 

      

      Y-Y  

Sol cephe uzunluğu (m) Ya 

Sağ cephe uzunluğu (m) Yb 

Ly = Ya+Yb     

TAŞIYICI SİSTEM HASAR BİLGİSİ  

Ağır Hasarlı Duvarlara ait Uzunluklar ( 
X1; Y1; X2; Y2) 

Orta Hasarlı Duvarlara ait Uzunluklar 
(X3; Y3; X4; Y4) 

I=(1.25xX1+X3)/Lx        
II=(1.25xY1+Y3)/Ly                                                                                                                                                                                         
III=(1.25xX2+X4)/Lx       
IV=(1.25xY2+Y4)/Ly 

HO= Max (V=1.2xI + III ; 
VI=1.2xII+IV)  

TEMEL ZEMİNİNE BAĞLI HASAR     
DURUMU  

Z1=Zeminde sıvılaşma  

Var  Z1=1.2 

      Yok Z1=1.0  

Z2=Subasman seviyesinde zemin 
oturmasına bağlı olarak oluşan çatlak

  

Var Z2=1.2 

Yok Z2=1.0 

Z= 1.2 ( Z1 veya Z2 =1.2)                     
Z= 1.0 (Z1 ve Z2=1.0) 

TAŞIYICI OLMAYAN SİSTEM 
ELEMANLARINA AİT HASAR    

DURUMU  

N1 - Çatı / Kalkan Duvar Hasarı 
Var (1) ; Yok (0)  

N2 - Merdiven Hasarı  
Var (1) ; Yok (0) 

N3 - Baca / Parapet Hasarı 
Var (1) ; Yok (0) 

N4 - Taşıyıcı duvarda sıva düzeyinde 
çatlak  

Var (1) ; Yok (0) 

Hasara Katkısı (HK)            
HK=0.025 * ( N1 + N2 + N3 + N4 

) 

THO = (HO+Z+HK).100 

THO ≥ 60 AĞIR 

60 > THO ≥ 30     ORTA 

30 > THO  > 0      HAFİF 

THO = 60      HASARSIZ 
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50cm kalınlığındadır.  Ġncelenen yapı ve yapıda oluĢan hasarlara ait görseller ġekil 4‘te 

verilmiĢtir. 

 
ġekil 4. Ġncelenen yapı ve yapıda oluĢan hasarlar    

 

 

3. Bulgular 

Yapıda bulunan çatlaklar genel olarak duvar birleĢim noktalarında meydana gelmiĢtir. 

Çatlaklar genellikle 45°‘ye yakın olup derin çatlaklardır. Çatlak geniĢlikleri 1-1.5cm boyutları 

arasındadır. Bu çatlaklar hem iç bölme duvarlarında hem de dıĢ cephe duvarlarında 

gözlemlenmiĢtir. DıĢ duvarlarda gözle görülür yer değiĢtirmeler mevcuttur. Sıva dökülmeleri 

oldukça büyük boyutlardadır. TaĢıyıcı duvarlarda kullanılan birleĢim malzemelerinde kütle 

kayıpları mevcut olup, duvar malzemesi arasında ayrılmalar söz konusudur.  

Ġncelenen yapıda yukarıda belirtilen hasarlar dikkate alındığında Avrupa Makrosismik 

Ölçeği (EMS-98)‘ne göre hasar derecesi 3 olup, önemli derecede ağır hasar olarak 

değerlendirilmiĢtir.  Ġncelenen yığma yapıda bulunan ve hasar tespitine esas olan çevre duvar 

uzunlukları Tablo 1‘de verilmiĢtir.  
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Tablo 1. Yapıya ait çevre duvar uzunlukları  

ÇEVRE DUVAR UZUNLUKLARI 

En büyük hasarın olduğu katta bina çevre duvarlarının (kapı-pencere boĢlukları hariç) uzunluğu (m)  

X-X doğrultusu                                                                     

Bina ön ve arka cepheler 

Y-Y doğrultusu                                                                          

Bina sol ve sağ cepheler 

Ön cephe uzunluğu (m) 12.00 Sol cephe uzunluğu (m) 6.00 

Arka cephe uzunluğu (m) 12.00 Sağ cephe uzunluğu (m) 6.00 

Toplam net uzunluk, LX (m) 24.00 Toplam net uzunluk, LY (m) 12.00 

 

Elde edilen çevre duvar uzunlukları kullanılarak taĢıyıcı sistem hasar bilgileri 

hesaplanabilmektedir. Yığma yapıya ait taĢıyıcı sistem hasar bilgileri Tablo 2‘de hesaplanmıĢtır.  

 

Tablo 2. Ġncelenen yapıya ait taĢıyıcı sistem hasar bilgileri  

 
 

TaĢıyıcı sistem hasar bilgileri elde edildikten sonra temel zeminine bağlı oluĢan hasar durumu 

belirlenmelidir. Örnek yapıya ait temel zemin hasar durumu Tablo 3‘te verilmiĢtir. Ġncelenen yapı 

temel zemininde ne sıvılaĢma ne de subasman seviyesinde zemin oturmasına bağlı olarak oluĢan 

çatlak gözlemlenmemiĢtir.  
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Tablo 3. ÇalıĢmada dikkate alınan yığma yapı için temel zeminine bağlı hasar durumu  

TEMEL ZEMĠNĠNE BAĞLI HASAR DURUMU 

Z1- Zeminde sıvılaĢma 
Z2- Subasman seviyesinde zemin oturmasına bağlı olarak 

oluĢan çatlak 

 Yok, (Z=1) Var (Z=1.2)    Yok, (Z=1) Var (Z=1.2) 

 

Daha sonraki aĢamada yapıda bulunan taĢıyıcı olmayan sistem elemanlarına ait hasar durumları 

belirlenmektedir. Yapı için bu değerler Tablo 4‘te verilmiĢtir.  

 

Tablo 4. Yapıya ait taĢıyıcı olmayan sistem elemanlarına ait hasar durumu 

TAġIYICI OLMAYAN SĠSTEM ELEMANLARINA AĠT HASAR DURUMU 

N1 

Çatı / Kalkan Duvar 

Hasarı 

N2 Merdiven 

Hasarı 

N3 - Baca / 

Parapet Hasarı 

N4 - TaĢıyıcı 

duvarda sıva 

düzeyinde çatlak 

Hasara Katkısı (HK) 

VAR 1; YOK 0 VAR 1; YOK 0 VAR 1; YOK 0 VAR 1; YOK 0 00025*(N1+N2+N3 +N4 ) 

YOK YOK YOK YOK 
HK = 0.025 

N1 = 0 N2 = 0 N3 = 0 N4 = 1 

 

Elde edilen bu bilgiler yardımı ile yapı için hasar derecelendirilmesine geçilmektedir. Yapı hasar 

derecelendirilmesi Tablo 5‘te gösterilmiĢtir.  

 

Tablo 5. 1 nolu yapıya ait hasar derecelendirmesi 

TAġIYICI SĠSTEM ELAMANLARI ĠÇĠN HASARIN DERECELENDĠRĠLMESĠ 

Hasarın en fazla 

olduğu doğrultuda (X ya 

da Y) ağır ve orta hasarlı 

Duvar oranı 

Toplam 

Hasar Puanı 

THO * 100 = 107 

     ≥ 80 80 > THO ≥ 40 40>THO > 0 THO  = 0 

HO = V ve VI‘ dan büyük 

olandır. 

Z=1.0 Z1 ve Z2 

yok ise 
AĞIR ORTA HAFĠF HASARSIZ 

Z=1.2 Z1ve/veya 

Z2 var ise X 
 

    

HO = 1.041 THO = 1.066 

 

4. Sonuçlar ve TartıĢma   

Deprem sonrası yapılacak ilk hasar tespitleri olabildiğince hızlı ve pratik bir Ģekilde 

yapılmalıdır. Bunun için deprem sonrası hasar tespit formları kullanılmaktadır. Bu formlar 

yardımı ile deprem sonrası hasar tespit iĢlemleri hızlı ve güvenilir bir Ģekilde 

gerçekleĢtirilmektedir. Deprem sonrası hasar tespit formları çeĢitlilik gösterebilmektedir. Bu 

çalıĢmada bu formlarda ikisi dikkate alınmıĢtır. Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı 

(AFAD) tarafından hazırlanan yığma yapılar için hasar tespit formu ve Avrupa Makrosismik 

Ölçeği (EMS)‘nde verilen yığma yapı hasar sınıflandırılması kullanılmıĢtır.  
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Ġki yöntem arasındaki en büyük fark EMS-98 formları kiĢinin takdir hakkını daha fazla 

kullanmayı gerektirmektedir. AFAD tarafından hazırlanan yığma yapı formaları incelemeyi 

yapan kiĢiye daha az bir takdir hakkı vermektedir. Bu açıdan AFAD formlarının biraz daha 

bilimsel olduğu söylenebilir. EMS-98 hasar tespitinde yapının boyutları dikkate 

alınmamaktadır. AFAD yığma yapı hasar tespit formları yapının taĢıyıcı olan tüm duvar 

boyutlarını dikkate almaktadır. EMS-98‘de zemin ile ilgili herhangi bir iĢlem yapılmazken, 

AFAD zeminde meydana gelen hasarları da dikkate almaktadır.  

 Yapı için arazide yapılan değerlendirme sonucu yapı ağır hasarlı yapı sınıfında 

değerlendirilmiĢtir. Bu çalıĢma kapsamında kullanılan yöntemlerden bir olan EMS- 98‘e göre 

incelenen yapı 3. derece çıkmıĢ olup,  önemli derecede ağır hasar durumundadır. ÇalıĢmada 

dikkate alınan ve AFAD tarafından hazırlanan hasar tespit formuna göre yapı incelenen yapı 

ağır hasarlı olarak belirlenmiĢtir.  Hem gözlemsel hem de detaylı hasar tespitlerinin birbirleri 

ile tutarlılık içerisinde olduğu söylenebilir.  

 ÇalıĢma, deprem sonrası hasar tespitlerinin önemini vurgulamak adına yapılmıĢtır. 

Deprem sonrası yapılacak yapılar ile tüm iĢ ve iĢleyiĢler bu tespit formlarına bağlı olarak 

yapılmaktadır.  Kamu kaynaklarının elveriĢli bir Ģekilde kullanılması adına hasar tespitlerinin 

hızlı, bilimsel ve pratik olması çok önemli bir noktaya sahiptir.  

Katkı Belirtme ve TeĢekkür 

ÇalıĢmalarımız esnasında katkılarını esirgemeyen Çanakkale Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürü 

Sayın Ömer BOLAT‘a ve tüm kurum çalıĢanlarına teĢekkür ederiz. 
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ÖZET 

 

Betonarme, beton ve çelik gibi iki farklı yapı malzemesinin birlikte kullanılması ile 

elde edilen bir yapı malzemesidir. Betonarme, ekonomik ve kolay bir Ģekilde elde edilmesi 

gibi sebeplerden dolayı yaygın olarak kullanılmaktadır. Betonarme yapılarda,  donatılar 

yapılarda oluĢan çekme gerilmelerini karĢılamak üzere kullanılmaktadır. Her bir yapı 

malzemesinde olduğu gibi, betonarme yapılarda kullanılan donatılar ile ilgili bir takım 

kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar çerçevesinde tasarım ve değerlendirme iĢlemleri 

yapılmaktadır. Yapı ve yapı malzemeleri ile ilgili kurallar zaman içerisinde ortaya çıkan 

ihtiyaç ve değiĢen teknolojik Ģartlardan dolayı bir takım değiĢikliklere uğrayabilmektedir. Bu 

nedenlerin baĢında deprem sonucu oluĢan yapısal hasarlar ön plana çıkmaktadır. Depremler,  

yapıların gerçek bir deneye tabi tutulması açısından önemlidir. Yapım ve tasarım 

kurallarındaki eksiklerin ortaya konması açısından bu hasarların doğru bir Ģekilde elde edilip, 

yorumlanması gerekmektedir. Elde edilen bu hasar bilgileri farklı amaçlar için 

kullanılabilmektedir. Bu amaçlardan biri de elde edilen bu hasar bilgilerinin kullanımı sonucu 

yapı ile ilgili standartlar ve yönetmelikleri revize edilebilmek veya tamamen yenilemektir. 

Ülkemizde yaygın olarak kullanılan ve depremlerde hasar alan betonarme yapılar için de 
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yapım ve tasarım kurallarında değiĢiklikler olmaktadır.  Betonarme yapılar için baĢlıca; Türk 

Standartları Enstitüsü tarafından yayımlanan ―Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım 

Kuralları (TS500)‖  ve deprem etkisindeki betonarme yapılar için uyulması gereken kuralların 

yer aldığı ―Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018)‖ kullanılmaktadır. Hem TS500 

hem de TBDY-2018 zaman içerisinde bir takım yenilenmeler sonucu oluĢturulmuĢ olup 

günümüzde yürürlükte olan yapı yönetmelikleridir. Bu çalıĢmada betonarme yapılarda 

kullanılan donatı özelliklerinin yönetmeliklerdeki değiĢimi incelenmiĢtir. Donatı ile ilgili bu 

çalıĢma kapsamında belirlenen özelliklerin, hem TS500 hem de TBDY-2018 ve bu 

yönetmeliklerin günümüze kadar ulaĢılabilen eski versiyonları da dikkate alınarak 

karĢılaĢtırmalar yapılmıĢtır. Donatılar ile ilgili her bir değiĢken için zaman içerisinde nasıl ve 

ne tür değiĢiklikler olduğu ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. Elde edilen sonuçlar karĢılaĢtırılarak 

öneriler getirilmiĢtir.  

Anahtar kelimeler: Donatı, TS500, TBDY-2018, yönetmelik, standart, değiĢim 

 

ABSTRACT 

Reinforced concrete is a building material obtained by using two different building 

materials such as concrete and steel together.  Reinforced concrete, for reasons such as to be 

obtained in an easy way and economical and are widely used. In reinforced concrete 

structures, reinforcements are used to meet the tensile stresses in the structures. As with every 

building material, there are some rules regarding the reinforcement used in reinforced 

concrete structures. Design and evaluation procedures are carried out within the framework of 

these rules. The rules for building and building materials may undergo a number of changes 

due to the need and the changing technological conditions. The main reason for this is the 

structural damage caused by the earthquake. Earthquakes are important in terms of subjecting 

the structures to a real experiment. In order to reveal the deficiencies in the construction and 

design rules, these damages must be obtained and interpreted correctly. These damage 

information can be used for different purposes. One of these aims is to revise or completely 

revise the standards and regulations related to the structure as a result of the use of these 

damage information. There are also changes in the construction and design rules for 

reinforced concrete structures, which are commonly used in our country and which are 

damaged in earthquakes. The main principles for reinforced concrete structures are the 

―Design and Construction Rules of Reinforced Concrete Structures (TS500)‖ published by 

Turkish Standards Institute and the ―Turkish Building Earthquake Regulation (TBDY-2018)‖ 
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which contains the rules to be followed for earthquake-induced reinforced concrete structures. 

Both TS500 and TBDY-2018 have been formed by a number of renovations over time and are 

the building regulations in force today. In this study, the changes in the reinforcement 

properties used in reinforced concrete structures are examined. In the scope of this study, 

comparisons were made taking into account both TS500 and TBDY-2018 and the old versions 

of these regulations which can be reached to date. For each variable with respect to 

equipment, we have tried to determine how and what kind of changes were made over time. 

The results by comparing recommendations were brought forward a proposal. 

Keywords: Reinforcement, TS500, TBDY-2018, regulation, standard, exchange 

 

 

1.GĠRĠġ 

Ülkemiz deprem bölgesinde olduğundan dolayı yıkıcı boyutta birçok deprem 

yaĢanmıĢtır. Meydana gelen depremlerin can ve mal kayıpları ile büyük acılara neden 

olmuĢtur. OluĢan bu depremleri sıralanacak olursa 1939 Erzincan Depremi, 1966 Varto 

Depremi, 1976 Muradiye Depremi, 1999 Gölcük depremi, 2011 Van Depremidir. Ülkemizde 

oluĢan depremlerin yıllara göre dağılımı ġekil 1‘de verilmiĢtir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ġekil 1. Yıllara göre ülkemizde meydana gelen deprem sayıları (AFAD, 2019) 

 

Deprem gibi oluĢacak afetlerde meydana gelen can ve mal kayıplarının oranlarının 

artmasının sebeplerinden biri de nüfusun artması, Ģehirlerin daha da kalabalıklaĢmasıdır. Bu 

oranların artmasındaki sebepler arasında proje hataları, inĢa aĢamasında yapılan iĢçilik 

hataları, malzeme eksikliği ve kalitesizliği gibi etkenler sayılabilir. Ülkemizdeki yapıların 
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çoğunun betonarme olması, üretimde kullanılacak betonun ve donatının sahip olduğu dayanım 

özelliklerinin güvenlik açısından ne kadar önemli olduğunu ayrıca göstermektedir.  

Teknolojinin geliĢmiĢine paralel olarak, depremler neticesinde oluĢacak kayıpların en 

aza indirgenmesi için yapı inĢası hususunda uyulması gereken yapım kuralları oluĢturulmaya 

çalıĢmıĢ ve bunlar standart ve yönetmelik olarak uygulamaya konulmuĢtur. Depreme 

dayanıklı yapı tasarım kuralları ilk baĢlarda afet yönetmelikleri içerisinde kendine yer 

bulmuĢtur. Son olarak onuncusu yayınlanmıĢ olan bu yönetmeliklerin, yürürlükte olduğu 

dönemler içerisinde meydana gelen depremler sonucunda yetersiz kaldığı gündeme gelmiĢ, 

güncellenmesi veya yeniden yazılma gerekliliği ortaya çıkmıĢtır. Edinilen tecrübeler ve 

geliĢen teknolojiyle mevcut yönetmelikler geliĢtirilmeye çalıĢılmıĢ ve güncel hale 

getirilmiĢlerdir. Yayınlanan bu yönetmeliklerde ana konu her zaman deprem olmuĢtur; 

bundan dolayı bu yönetmelikler deprem yönetmeliği olarak da anılmaktadır (Alyamaç ve 

Erdoğan, 2005). Ülkemizde yürürlüğe girmiĢ olan deprem yönetmelikleri; 

 1940 – Zelzele Mıntıkalarında Yapılacak ĠnĢaata Ait Ġtalyan Yapı Talimatnamesi  

 1944 – Zelzele Mıntıkalarında Muvakkat Yapı Talimatnamesi  

 1949 – Türkiye Yer Sarsıntısı Bölgeleri Yapı Yönetmeliği  

 1953 – Yersarsıntısı Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik  

 1962 – Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY) 

 1968 – Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY) 

 1975 – Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY) 

 1998 - Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY) 

 2007 – Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik 

 2018 – Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği   

Deprem hesabı ilk olarak 1949 yılındaki yönetmelikte basitçe belirtilmiĢtir; sonraki 

tüm yönetmelikler birbirlerine oranla daha detaylı bir deprem hesabına yer vermiĢlerdir. 

Hesapların geliĢmesi ve ayrıntılı hale gelmesi edinilmiĢ tecrübeler ve günün mühendislik 

teknolojisiyle paralel bir artıĢ göstermiĢtir. Böylece meydana gelebilecek depremlerin 

olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi hususunda projeden imalata olan süreçte ilk adımı 

oluĢturmuĢtur. Bu açıdan bakıldığında inĢaat mühendisliği açısından depremlerden çok iyi 

ders aldığımız söylenebilir.  

Ülkemizde yapıların büyük bir çoğunluğunu betonarme yapılar oluĢturmaktadır. 

Betonarme yapıların zayıf noktasını beton kısmı oluĢturmakta, betonun eksik olduğu 

özellikleri ise donatı tamamlamaktadır. Bu nedenden dolayı donatı seçimi ve uygulanabilirliği 
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büyük önem taĢımaktadır.  Bu çalıĢmada da, 1968 yılından günümüze kadar süregelen dönem 

içerisinde yayınlanmıĢ olan yönetmeliklerdeki donatı ile ilgili değiĢimler incelenmeye 

çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmanın konusu sadece donatı oluĢturmaktadır.  

2. Materyal ve Metot  

Bu çalıĢmada ulaĢılabilir olan 1968, 1975, 1998, 2007 ve 2018 yönetmeliklerindeki 

donatı ile ilgili olan parametreler incelenmeye çalıĢmıĢtır. Donatının çapı, miktarı ve donatı 

arasındaki mesafe gibi özellikler göz önüne alınmıĢtır.  

 

1968-Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYYH-1968) 

Dokuz farklı bölümden oluĢan ABYYYH-1968 yönetmelik 16.01.1968 tarihinde 

yayınlanan 12801 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiĢtir.  ABYYYH-1968‘ in bölümleri; 

 Kapsam 

 Üzerinde Bina Yapılamayacak Arazi 

 Su Baskını Afetinden Korunma 

 Yangın Afetinden Korunma 

 Malzeme ve ĠĢçilik Genel Hükümleri 

 Deprem Afetinden Korunma 

 Onarma 

 Depreme Dayanıklı Binalar Ġçin Hesap Esasları 

 ÇeĢitli Hükümler 

Betonarme terimi bu yönetmelikte geçmeye baĢlamıĢtır. Betonarme yapıların oldukça 

basit ve herhangi bir çıkma içermeyecek Ģekilde dikdörtgen veya kare Ģeklinde inĢa edilmesi 

önerilmiĢtir. DüĢey taĢıyıcı olan perde ve kolonlarda süreklilik kavramına vurgu yapılmıĢtır.  

Yapılar arasında derzler ile ilgili kurallar verilmiĢtir. Rijitlik ve kütle merkezlerinin mümkün 

olduğu kadar az dıĢ merkezlik oluĢturulması önerilmiĢtir. Asmolen döĢemesi yapılması bu 

yönetmelikte yasaklanmıĢtır. 44m‘ye kadar olan yapılarda bir sınırlama yok iken 44m‘yi 

geçen yüksekliklerde dinamik hesap metotları kullanılması gerektiği belirtilmiĢtir.  Zemin 

etütleri için deprem derecesine göre çeĢitli usuller önerilmiĢtir.  Betonarme olarak inĢa 

edilecek yapılar ile ilgili malzeme ve boyutlar konusunda kıstaslar farklı zemin durumları için 

verilmiĢtir. Kullanılacak betonların kalitesi dozaj ile ifade edilmiĢtir (ABYYHY-1968).  

 

1975 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYYHY-1975) 
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ABYYHY-1968‘in yerine 09.06.1975 tarihinde yayınlanan 15260 sayılı Resmi Gazete 

ile yürürlüğe girmiĢtir. Bu yönetmelik 3 farklı kısımdan oluĢmakta olup her kısım kendi 

içerisinde farklı bölümler altında kendine yer bulmuĢtur. Bu kısımlar;  

 Kapsam ( 2 farklı bölüm) 

 Su baskını ve Yangın Afetinden Koruma (2 farklı bölüm) 

 Deprem Afetinden Korunma (12 farklı bölüm) 

Yapı önem derecesi, hareketli yük azaltma katsayılar bu yönetmelikte yer almaya 

baĢlamıĢtır. Dairesel kolon ifadesi ilk olarak yönetmeliklerimizde yerini almıĢtır. Betonarme 

perdelerde kenar oranları dikkate alınmaya baĢlanmıĢtır. Bu yönetmelik kapsamında asmolen, 

dolgulu ya da dolgusuz diĢli döĢemeler için belirtilen koĢullara uyulabilmesi durumunda 

yapımına izin verilmektedir (ABYYYHY-1975).   

 

1998 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY-1998) 

02.09.1997 tarihinde yayınlanan 23098 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıĢ olup 

01.01.1998 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. ABYYHY-1975‘in güncellenmesi sonucu ortaya 

çıkmıĢtır. Bu yönetmeliğe benzer olarak 3 ana kısımdan oluĢmakta, her kısım kendi içerisinde 

farklı bölümler ile ifade edilmiĢtir. Bu kısımlar;   

 Kapsam ( 2 farklı bölüm) 

 Su baskını ve Yangın Afetinden Koruma (2 farklı bölüm) 

 Deprem Afetinden Korunma (13 farklı bölüm) 

 

2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYYHY-2007) 

Bu yönetmelik, özellikle 1999 Gölcük ve Düzce depremlerinden dolayı oluĢan büyük 

can ve mal kayıplarından sonra 1998 yılındaki yönetmeliğin güncellenmesi ihtiyacına binaen 

hazırlanmıĢtır.  06.03.2007 tarihinde 26454 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıĢtır. Bazı 

değiĢiklikler ile birlikte ABYYHY-1998‘e benzer özellikler göstermektedir. Bu yönetmelikte 

7 farklı bölüm yer almaktadır: Bu bölümler;  

 Genel Hükümler 

 Depreme Dayanıklı Binalar için Hesap Kuralları 

 Betonarme Yapılar için Depreme Dayanıklı Tasarım Kuralları 

 Çelik Yapılar için Depreme Dayanıklı Tasarım Kuralları 

 Yığma Yapılar için Depreme Dayanıklı Tasarım Kuralları 

 Temel Zemini ve Temeller için Depreme Dayanıklı Tasarım Kuralları 
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 Mevcut Binaların Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi 

Bu yönetmelikteki en büyük değiĢim 7. bölümde ifade edilen mevcut binaların 

değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi olmuĢtur. Ġlk kez mevcut yapıların değerlendirilmesi 

yönetmeliklerde yerini bulmuĢtur. Bu yönetmelik daha detaylı ve geliĢtirilmiĢ bir yönetmelik 

olarak kendine yer bulmuĢtur. Bu yönetmelikte farklı türdeki yapılar için farklı bölümler 

altında depreme dayanıklı yapı tasarım kuralları oldukça detaylı bir Ģekilde belirtilmiĢtir. Bu 

yönetmelik ile ilk kez doğrudan deprem yönetmeliği kavramı kullanılmıĢtır (DBYYHY-

2007).  

 

2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 

18.03.2018 tarihinde 30364 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanmıĢ olup 1 Ocak 2019 

tarihinden itibaren yürürlüğe girmiĢtir. Bu yönetmelik diğer yönetmeliklere göre çok fazla 

detay içermektedir. Bu yönetmelik toplam 17 farklı bölümden oluĢmaktadır. Bu bölümler;  

 Genel Hükümler 

 Deprem Yer Hareketi 

 Deprem Etkisi Altında Binaların Değerlendirilmesi ve Tasarımı için Genel Esaslar 

 Deprem Etkisi Altında Binaların Dayanıma göre Tasarımı için Hesap Esasları 

 Deprem Etkisi Altında Binaların ġekil DeğiĢtirmeye göre Değerlendirme ve Tasarımı 

için Hesap Esasları 

 Deprem Etkisi Altında Yapısal Olmayan Bina Elemanlarının Tasarım Esasları 

 Deprem Etkisi Altında Yerinde Dökme Betonarme Bina TaĢıyıcı Sistemlerinin Tasarımı 

için Özel Kurallar 

 Deprem Etkisi Altında Önüretimli Betonarme Bina TaĢıyıcı Sistemlerinin Tasarımı için 

Özel Kurallar 

 Deprem Etkisi Altında Çelik Bina TaĢıyıcı Sistemlerinin Tasarımı için Özel Kurallar 

 Deprem Etkisi Altında Hafif Çelik Bina TaĢıyıcı Sistemlerinin Tasarımı için Özel 

Kurallar 

 Deprem Etkisi Altında Yığma Bina TaĢıyıcı Sistemlerinin Tasarımı için Özel Kurallar 

 Deprem Etkisi Altında AhĢap Bina TaĢıyıcı Sistemlerinin Tasarımı için Özel Kurallar 

 Deprem Etkisi Altında Yüksek Bina TaĢıyıcı Sistemlerinin Tasarımı için Özel Kurallar 

 Deprem Etkisi Altında Yalıtımlı Bina TaĢıyıcı Sistemlerinin Tasarımı için Özel Kurallar 

 Deprem Etkisi Altında Mevcut Bina Sistemlerinin Değerlendirilmesi ve Güçlendirme 

Tasarımı için Özel Kurallar 
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 Deprem Etkisi Altında Temel Zemini ve Temellerin Tasarımı için Özel Kurallar 

 Düzenli Yerinde Dökme Betonarme Binalar için BasitleĢtirilmiĢ Tasarım Kuralları 

3. Bulgular   

Bu bölüm içerisinde dikkate alınan her bir yönetmelik içerisinde yer alan donatı ile 

ilgili bazı parametreler dikkate alınmıĢtır. Her bir betonarme taĢıyıcı eleman için 

parametrelerin değiĢimi farklı tablolar yardımı ile ifade edilmiĢtir. Bu iĢlem yapılırken hem 

afet hem de deprem yönetmelikleri dikkate alınmıĢtır. Temel bağ kiriĢleri için parametrelerin 

nasıl değiĢtiği Tablo 1‘de verilmiĢtir.   

 

Tablo 1.  Temel bağ kiriĢlerinde donatı ile ilgili bazı parametrelerin yönetmeliklere göre 

karĢılaĢtırılması  
Yayın yılı/ 

Kapsam 
1968 1975 1998 2007 2018 

Boyuna 

Donatı 

I.Derece; kayadan 
farklı zeminlerde 

4 Ø 16 

II. ve III. derece 
kayalık zeminlerde 

4 Ø 14 

 

4 Ø 14 

Deprem bölgesi 1,2 
için; A, B, C ve D 

grubu zeminlerde 

sırasıyla 4Ø14, 4Ø16, 
4Ø16, 4Ø18; deprem 

bölgesi 3,4 için; A, B, 

C ve D grubu 
zeminlerde sırasıyla 

4Ø14, 4Ø14, 4Ø16, 

4Ø16 olması.   

Deprem bölgesi 1,2 

için; A, B, C ve D 

grubu zeminlerde 
sırasıyla 4Ø14, 

4Ø16, 4Ø16, 4Ø18; 

deprem bölgesi 3,4 
için; A, B, C ve D 

grubu zeminlerde 

sırasıyla 4Ø14, 
4Ø14, 4Ø16, 4Ø16 

olması.  

Donatı oranı en az 

% 0.5 

Enine Donatı 
Bağlantı kiriĢlerinde 

en az Ø6. 

 

s ≤ 20cm 
s≤ (Bağlantı kiriĢ 

büyük boyutunun 

yarısı) 

 

Øe ≥ 8mm 

s ≤ 20cm 

Øe ≥ 8mm 

s ≤ 20cm 

Øe ≥ 8mm 

s ≤ 20cm 

 

Hatıllarda kullanılacak donatılar ile ilgili bazı parametrelerin değiĢimi Tablo 2‘de 

gösterilmiĢtir. 

  
Tablo 2.  Hatıllarda donatı ile ilgili bazı parametrelerin yönetmeliklere göre karĢılaĢtırılması  
Yayın yılı/ 

Kapsam 
1968 1975 1998 2007 2018 

Hatıl 
Boyuna: 4 Ø 14 

Enine: Ø6/25  

Boyuna: 4 Ø 14 

Enine: Ø6/25 

TaĢ duvar: 6Ø10 

TaĢıyıcı duvar: 4Ø10 
Enine: Ø8/25 

TaĢ duvar: 6Ø10 

TaĢıyıcı duvar: 4Ø10 
Enine: Ø8/25 

 

6Ø12 
Ø8/15 

 

Betonarme kiriĢlerde kullanılacak donatılar ile ilgili kurallardaki değiĢimler Tablo 3‘te 

verilmiĢtir. 

Tablo 3.  KiriĢlerde donatı ile ilgili bazı parametrelerin yönetmeliklere göre karĢılaĢtırılması 
Yayın yılı/ 

Kapsam 
1968 1975 1998 2007 2018 

KiriĢ 

Donatı yüzdesi:  

boyuna donatıda en az 

% 0.025 olması. 

Boyuna donatı oranı 
(µmin)  

BÇ I: 0.005 

BÇ II: 0.004 
BÇ III: 0.003 

Min. Donatı oranı: 

ρs≥fctd/fyd 

Boyuna donanların 
çapı 12 mm'den az 

olmayacak. 

TS500 
sk≤hk/4 

sk≤8 Ømin 

sk≤150mm 

Çekme donatılarının 

min. oranı; 
ρ≥0.8*fctd/fyd olmalı; 

boyuna donatıların 

çapı 12 mm den az 
olamaz. 

TS500 

sk≤hk/4 
sk≤8 Ømin 

sk≤150mm 

-ρ≥0.8*fctd/fyd 

-Boyuna donatıların 
çapı 12 mm‘den 

küçük olmayacak. 

TS500 
ρ≤0.02 

sk≤hk/4 

sk≤8 Ømin 

sk≤150mm 
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Betonarme yapılarda bulunan taĢıyıcı kolonlarda donatı ile ilgili bazı parametrelerin 

değiĢimi Tablo 4‘te verilmiĢtir.  

 
Tablo 4.  Kolonlarda donatı ile ilgili bazı parametrelerin yönetmeliklere göre karĢılaĢtırılması 
Yayın yılı/ 

Kapsam 
1968 1975 1998 2007 2018 

Kolon 
---- 

 

Boyuna donatı yüzdesi 

en az 0.01, en fazla;   

B160:0.030 
B225: 0.035 

B300: 0.040 

En az boyuna 

donatı; dikdörtgen 
kesitli de 4 Ø16 

veya 6 Ø16, 

dairesel de ise 
6Ø14. 

En az donatı, 

dikdörtgen kesitli de 

4Ø16 veya 6Ø14, 
dairesel de ise 6 Ø 

14; enine donatı 

sarılma bölgelerinde 
Ø8 den küçük çaplı 

olamaz. 

Ø14 den daha ince 
ve dairesel 

kolonlarda 6 adetten 

daha az boyuna 
donatı; enine donatı 

sarılma bölgelerinde 

Ø8 ‘den küçük çaplı 
kullanılmayacak. 

Kare enkesitli 

kolonlarda ρt, 
0.01‘den az 

olmayacaktır. 
 

 

Betonarme perdeler ile ilgili olarak bazı donatı parametre değiĢimleri ise Tablo 5‘te 

verilmiĢtir.  

 
Tablo 5.  Perdelerde donatı ile ilgili bazı parametrelerin yönetmeliklere göre karĢılaĢtırılması 
Yayın yılı/ 

Kapsam 
1968 1975 1998 2007 2018 

Perde 

Ġç ve dıĢ kenarlarına 

en az ikiĢer tane Ø16 
lık çubuk demir 

min. donatı alanları 
perde bürüt enkesit 

alanının, yatay donatı 

için 0.0025, düĢey 
donatı için 0.0020 den 

az olamaz; donatı 

aralığı perde 
kalınlığının 1.5 katı ve 

30 cm. den fazla 

olamaz. 

Gövde de boyuna 

ve enine donatı 

aralığı 250 
mm'den fazla 

olmayacak. 

-her iki yüzündeki 

gövde donatılarının 

toplam enkesit alanı, 
düĢey ve yatay 

donatıların her biri 
için,  perde uç 

bölgelerinin 

arasında kalan perde 

gövdesi brüt enkesit 

alanının 0.0025‘ 

inden az olmayacak. 
-Hw / lw≤2.0 olması 

durumunda perde 

gövdesi, perdenin 
tüm kesiti olarak 

gözönüne 

alınacaktır. Perde 
gövdesinde boyuna 

ve enine donatı 

aralığı 250 mm‘den 
fazla olmayacak. 

Uç bölgelerinin her 

birinde boyuna 

donatı miktarı 4 Ø 

14‘ten az, enine 

donatı çapı 8mm 

den küçük 
olmayacaktır. 

Boyuna donatı oranı 

0.03‘ü (bindirme 
bölgesinde 0.06) 

geçmeyecek. 

 

DöĢemlerde kullanılacak olan donatılar ile ilgili deprem yönetmeliklerinde kurallar 

genel olarak TS500‘te belirtildiği Ģekilde alınmaktadır. Bundan dolayı döĢemede kullanılan 

donatılarda herhangi bir değiĢim kontrolü yapılmamıĢtır. 

 

4. SONUÇ 

Ülkemiz ilk olarak 1940 yılında kendi yapı yönetmeliğini Ġtalyan Yapı 

Talimatnamesini kullanarak oluĢturmuĢtur. Mühendislik teknolojisinin geliĢmesiyle birlikte 

yaĢanan depremlerden dersler çıkarılarak günümüze kadar her dönem mevcut yapı 

yönetmeliklerini sürekli olarak güncellenmiĢtir. Her dönem bir öncekinden daha detaylı ve 
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daha kapsamlı bir Ģekilde hazırlanan bu yönetmeliklerin sonuncusu da dahil olmak üzere, tüm 

yönetmeliklerdeki donatı ile ilgili bazı parametreler bu çalıĢma kapsamında incelenmiĢtir.  

Betonarme yapılarda kullanılan donatılar ile ilgili bir takım kriterler bulunmaktadır. 

Bu kriterlerin proje ve yapım aĢamasında kontrol edilmesi donatıdan beklenen iĢlevlerin 

yerine getirilmesi açısından önem arz etmektedir. Donatının gereğinden az ve fazla 

kullanılması, donatının konumu ve düzeni gibi hususlara dikkat edilmemesi durumunda 

yapıda oluĢabilecek hasar miktarı artacaktır. Donatılardaki yetersizliğin yanı sıra düĢük kalite 

beton kullanılması ile bu hasar miktarı daha büyük hasarlara neden olabilecektir. Dolaysıyla 

yönetmeliklerde verilen her bir kuralın uygulamada karĢılaĢılan problemleri ortadan 

kaldırmak adına yapıldığı göz ardı edilmemelidir. Önceki yönetmeliklerde kolonda kullanılan 

enine donatılar için tek bir bölgeden bahsedilirken zaman içerisinde oluĢan depremlerde kolon 

hasarları dikkate alınarak sarılma ve orta bölge kavramları ortaya çıkmıĢtır.  

Betonarme yapılar iki farklı yapı malzemesinin birleĢmesi sonucu oluĢması bu 

malzemeler arasında bir oran olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda her bir 

taĢıyıcı betonarme eleman için farklı donatı oranları değerleri yer almaktadır. Örneğin 

herhangi bir kiriĢte yönetmeliklerin sünek kırılma Ģartı için verilen donatı oranının aĢılması 

durumunda kullanılan donatıdan tam anlamı ile istifade etmek mümkün değildir. Bu gibi bir 

durumda kiriĢte kırılma basınç kırılması olarak adlandırılacak ve kırılmaya betonun özellikleri 

hakim olacaktır. Bu tür kırılma durumlarına yönetmeliklerimiz izin vermemektedir.  

Betonarme yapı elemanlarının tasarımında yapım kurallarının bulunması ve bu 

kurallara hassasiyetle uyulması yapılardan beklenen iĢlevler açısından önemlidir. Bu 

bağlamda özellikle deprem yönetmelikleri ve ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. Bu 

çalıĢmada sadece deprem yönetmelikleri arasında bir karĢılaĢtırma yapılmıĢtır. Ancak deprem 

yönetmeliğinde bulunmayan veya daha farklı kısımlar için ilgili standartlar da ek kaynak 

olarak kullanılmalıdır. Özellikle betonarme yapı tasarımının dikkate alındığı TS 500 bu 

kaynakların baĢında gelmektedir. Yapılar ile ilgili yönetmelik ve standartların birbirini 

tamamladığı, birbirlerinden bağımsız olmadıkları bilinmelidir. 

Yapılarının tasarım, projelendirme ve inĢa aĢmalarında yapım kurallarının kullanıcılar 

tarafından bilinmesi, hangi kısımlarında hangi açıdan değiĢime uğradıklarının bilinmesi yapı 

ile ilgili elde edilecek sonuçlara anlam katacaktır.  
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ÖZET 

Dünya‘da nüfus oranının artmasıyla birlikte barınma ihtiyacı da artmıĢ, buna bağlı 

olarak inĢaat sektörünün ana unsuru olan beton teknolojisinde de geliĢmeler olmuĢtur. Taze 

haldeki betonun plastik halde olmasından dolayı istenilen Ģekle kolay getirilebilmesi, hem 

yerinde hem de fabrikasyon olarak üretilebilmesi, sertleĢmiĢ halde yüksek basınç dayanımına 

sahip olması, servis süresinin uzun olması, iĢçilik ve bakım iĢlerinin kolay olması, diğer yapı 

malzemelerine göre daha ekonomik olmasından dolayı daha yaygındır. Ancak betonun çekme 

dayanımı oldukça düĢük değerler almaktadır. Betonun, tüm bu özellikleri dikkate alındığında, 

düĢük olan çekme dayanımının yerine donatılar kullanılarak elde edilen betonarme yapılar 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Betonarme yapılarda oluĢan deprem hasarları genel olarak 

beton ile iliĢkilendirilmektedir. Betonun meydana gelebilmesi için birçok aĢamadan geçmesi 

beton özelliklerini olumsuz olarak etkilemektedir. Her aĢamada hem malzeme hem de iĢçilik 

kusurları olumsuz etkileri artırabilmektedir. Betonun düĢük olan mekanik özelliklerini 

arttırmak adına değiĢik malzemeler ve yöntemler kullanılabilmektedir. Betonarme yapılardaki 

hasarları minimuma indirgeyebilmek için beton karıĢımına matris eklemeli ya da sertleĢmiĢ 

beton için hasar oluĢumu gözlendiği anda gerekli malzemeler ile yapıya güçlendirme iĢlemleri 
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yapılabilmektedir. Betonun mekanik özelliklerinin arttırılması konusunda çalıĢmalar gün 

geçtikçe artmakla beraber farklı yöntemler ortaya konmaktadır. Kronolojik olarak mineral 

katkı ve puzolanlar, su/çimento oranını azaltmak için kullanılan kimyasal katkılar ve lif 

takviyesi beton mukavemetini arttıran yöntemlerden bazılarıdır. Uygulanan bu yöntemleri 

geliĢtirmek için laboratuvar ortamlarında çeĢitli deneyler yapılarak betonda dayanımın arttığı 

kanıtlanmıĢtır. Bu çalıĢmada ise beton dayanımını arttırma ve geliĢtirme yöntemleri ele 

alınarak kronolojik olarak değerlendirilmiĢ günümüz teknolojisi ile kıyaslanmıĢtır. Betonun 

mekanik özelliklerinin arttırılması için farklı araĢtırmacılar tarafından kullanılan katkı 

malzemeleri ve elde ettikleri sonuçlar karĢılaĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmada betonun sertleĢtikten 

sonra dayanım özelliklerini arttıran yöntemler dikkate alınmıĢtır. Elde edilen sonuçlar 

yorumlanarak, öneriler yapılmıĢtır.  

 

Anahtar Kelimeler: Beton, mekanik özellikler, hasar, lif, takviye 

 

Abstract 

 

The need for accommodation has increased with the increase in the proportion of the 

population in the world, and accordingly the developments in concrete technology, which is 

the main element of the construction sector, has been experienced. Due to its plastic form in 

fresh form, it can be brought into desired shape easily, it has high compressive strength in 

hardened condition, it can be in place and manufactured with long service period, it is easier 

to process and maintain, it is more common than other building materials. However, the 

tensile strength of concrete is very low. Considering all these properties of concrete, 

reinforced concrete structures which are obtained by using reinforcement instead of low 

tensile strength are widely used. Earthquake damages in reinforced concrete structures are 

generally related to concrete. The fact that concrete passes through many stages to form a 

concrete adversely affects the properties of concrete. Mistakes in both material and 

workmanship can increase the negative effects at every stage. Different materials and methods 

can be used to increase the mechanical properties of concrete. In order to minimize the 

damage in the reinforced concrete structures, it is possible to reinforce the structure with the 

necessary materials as soon as the formation of the matrix or the hardened concrete causes 

damage to the concrete mixture. Studies to increase the mechanical properties of concrete 

increase day by day, but different methods are introduced. Chronologically, mineral 
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admixtures and pozzuolana, chemical additives used to reduce the water/cement ratio and 

fiber reinforcement are some of the methods that increase concrete strength. In order to 

develop these methods, it has been proved that strength is increased in concrete by doing 

various experiments in laboratory environments. In this study, it was compared with today's 

technology which was evaluated chronologically by considering the methods of increasing 

and improving concrete strength. In order to increase the mechanical properties of concrete, 

the additives and results used by different researchers were compared. In the study, methods 

that increase the strength properties of concrete after hardening were taken into consideration. 

The results were interpreted and recommendations were made. 

Keywords: Concrete, mechanical properties, damage, fibre, strengthening 

 

1. GiriĢ 

Betonarme, yapılarda kullanılan yaygın bir yapı malzemesidir. Betonarme, çelik ve 

beton gibi iki farklı yapı malzemesinin birlikte kullanılması ile elde edilmektedir. Genel 

olarak yapıda oluĢan çekme gerilmelerinin çelik tarafından basınç gerilmeleri ise beton 

tarafından karĢılanması betonarmenin temel kuralı olarak karĢımıza çıkmaktadır. Beton, 

betonarmenin zayıf noktasını oluĢturmaktadır (Altundal, 2010; Doğangün, 2013; KaraĢin ve 

IĢık, 2017). Genel olarak betonun mekanik özellikleri çeliğe nazaran daha düĢük değerler 

almaktadır. Aynı zamanda, betonda zaman ilerledikçe deformasyonlar oluĢmaktadır. Bu 

deformasyonlar beton üretiminde karıĢım matrisine farklı malzemeler ilave edilerek 

azaltılmaktadır. Literatür çalıĢmalarında genellikle kullanılan metot karıĢıma lif takviye 

ederek deformasyonu azaltmaktır. Deformasyonun azalması ile birlikte betonda süneklilik 

artar dolayısıyla beton dayanımında da artıĢ görülmektedir. Betonun mekanik özelliklerini 

arttırmak ve deformasyonları azaltmak için farklı yöntemler mevcuttur. Bu yöntemlerde genel 

olarak lifler ön plana çıkmaktadır. Beton dünyasında yaygın olarak kullanılan lifler ise; çelik, 

metal, karbon, polipropilen ve cam liflerdir.  Bu liflere ait görseller ġekil 1‘de gösterilmiĢtir.  
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ġekil 1. a) Karbon lif; b)Karbon esaslı metal lif; c) Çelik lif 

 

Bu çalıĢma kapsamında farklı araĢtırmacılar tarafından betonun mekanik özelliklerini 

arttırmaya yönelik yapılan çalıĢmaların bir kısmı dikkate alınmıĢtır. ÇalıĢmalar hakkında bilgi 

verilerek karĢılaĢtırmalar yapılmıĢtır. ÇalıĢmadaki amaçlardan biri de betonunun mekanik 

özelliklerini arttırmaya yönelik kullanılan malzemelerin ifade edilmesidir.  

 

2. Malzeme ve Metot 

Konu ile ilgili araĢtırmacılara ait çalıĢmalar incelenmiĢtir. Her bir araĢtırmacının beton 

özelliklerini arttırmak için yaptıkları çalıĢmaların detayları verilerek karĢılaĢtırmalar 

yapılmıĢtır.   

Kozak (2013) tarafından yapılan çalıĢmada, çelik lif kullanımı ile ilgili kaynakları 

incelenmiĢtir. Genel olarak kullanılabilecek lifler hakkında bilgi vererek, bunlar ile ilgili 

çalıĢmaları derlemiĢtir. Betonda lif kullanımı betondaki çatlakların artmasına karĢı betonun 

direncini ve sünekliliğini arttırmak için etkili bir yol olduğunu belirtmiĢtir. Depreme dayanıklı 

yapılarda, havaalanı kaplamalarında, yüksek sıcaklığa maruz kalan yapılarda, patlamaya karĢı 

dayanıklı yapılarda çelik lifli betonların kullanımının uygun olduğunu da belirtmiĢtir (Kozak, 

2013; Topçu, 2006).  Lif çeĢitleri ile ilgili teknik özellikler Tablo 1‘de verilmiĢtir.  

 
Tablo 1. Lif çeĢitlerinin tipik özellikleri (Kozak, 2013;Topçu, 2006) 

Lif Tipi Çekme Dayanımı 

(ksi*) 

Young Modülü (10³ ksi*) En Yüksek Uzama 

(%) 

Özgül Ağırlık 

(gr/cm³) 

Akrilik  30-60 0.3 25-45 1.1 

Asbest 80-140 12-20 ~0.6 3.2 

Pamuk 60-100 0.7 3-10 1.5 

Cam 150-550 10 1.5-3.5 2.5 

Naylon 110-120 0.6 16-20 1.1 

Polyester 105-125 1.2 11-13 1.4 

Polietilen ~100 0.02-0.06 ~10 0.95 

Polipropilen 80-110 0.5 ~25 0.90 
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Rayon (Suni 

Ġpek) 

60-90 1.0 10-25 1.5 

TaĢ Yünü 70-110 10-17 ~0.6 2.7 

Çelik 40-400 29 0.5-3.5 7.8 

*ksi=6.9 MPa     

 

Beton özelliklerini arttırmak için kullanılan yöntemlerden biri de kimyasal katkılardır. 

Beton dünyasında kimyasal katkılar geliĢtikçe kullanım oranı da artmaktadır. Kimyasal 

katkıların betonda avantajları olduğu gibi gerektiğinden fazla kullanıldığında dezavantajları 

da olmaktadır. Kimyasal katkı olarak en çok kullanılan akıĢkanlaĢtırıcı olduğu sonucuna 

varılmıĢtır. Bu katkı ile birlikte üretilen beton iĢlenebilirliği yüksek, su/çimento oranı az ve 

pompalanabilirliği yüksek beton üretilmiĢtir (Topçu, 2006).  Su/çimento oranının azalması 

betonda segregasyon oluĢumunu engellemektedir. 

GeniĢ uygulama alanına sahip olan beton gevrek olduğundan farklı katkı malzemeleri 

kullanılmaktadır. Cam elyaf ile betonda oluĢan çatlakların artmasını engelleyerek dayanıma 

katkı sağlanabilmektedir. Cam elyaf betonun çekme dayanımı arttırırken ultrasonik ses 

geçirgenlik sonuçlarında da azalma olmaktadır (Yıldız vd., 2010). Cam elyafa ait özellikler 

Tablo 2‘de gösterilmiĢtir.  

Tablo 2.  Kullanılan cam lifinin özellikleri (Yıldız vd., 2010) 
Lif 

ÇeĢidi 

Lif Boyu 

(mm) 

Lif Çapı 

(mm) 

Özgül 

Yüzey(m²/kg) 

Bağıl Yoğunluk 

(Mg/m³) 

Elastisite 

Modülü (MPa) 

Çekme Dayanımı 

(MPa) 

Cam 12 0.014 105 2,68 72000 1700 

 

ġimĢek ve Baharavar (2014) geleneksel beton ve farklı oranlarda uçucu kül katkılı 

betonu, farklı oranlarda çelik lif ile güçlendirerek karbonatlaĢtırma ve betonun diğer 

özelliklerini incelemiĢlerdir. Değerlendirme için beton türleri karĢılaĢtırıldığında uçucu kül ve 

çelik lif miktarı arttıkça iĢlenebilirliğin azaldığı görülmüĢtür. Basınç dayanımı açısından 

değerlendirildiği zaman ise 7 günlük basınç dayanımı sonuçlarını olumsuz etkilemiĢtir. Fakat 

28 ve 90 günlük basınç dayanımlarında ciddi artıĢlar görülmüĢtür. Uçucu kül miktarı arttıkça 

CaO‘nın azalması ile karbonatlaĢtırmada azalma görülmüĢtür (ġimĢek ve Baharavar, 2014). 

Çelik lif özellikleri Tablo 3‘te verilmiĢtir.  

Tablo 3. Kullanılan çelik lifin özellikleri (ġimĢek ve Baharavar, 2014) 
Lif Tipi Çengelli 35/0.35 

 Boy (mm) 35 

Çap (mm) 0.35 

Narinlik Oranı 100 

Çekme Dayanımı (MPa) 1150 

Elastisite Modülü (MPa) 200000 

Özgül Ağırlık 7.48 

1 kg Lifin Sayısı (Adet) 13000 
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Farklı boyutlardaki fiber elyafın (lif demeti) betonun taze ve sertleĢmiĢ özelliklerine 

etkisini inceleyen çalıĢmada, % 0.00, % 0.25, % 0.50 ve % 1.00 hacimce oranlarda betona 

fiber elyaflar ilave edilmiĢtir. Kullanılan elyaflar 10 mm ve 20 mm boyutlarındadır. Elde 

edilen numune özelliklerinin belirlenmesi için deneyler uygulanıp sonuçlar 

değerlendirilmiĢtir. Sonuçlarda, % 0.50 oranda kullanılan elyafın taze beton deneylerinde 

negatif bir etkisi görülmüĢtür. % 0.25 oranda kullanılan elyaf fiberin ise sertleĢmiĢ beton 

deneylerinde pozitif bir etkisi gözlenmiĢtir (Islam ve Ahmed, 2018). ÇalıĢmalarında 

kullanılan elyaf fiberin özellikleri Tablo 4‘te gösterilmiĢtir.  

 
Tablo 5. Kullanılan elyaf fiberin özellikleri (Islam ve Ahmed, 2018) 

Lif ÇeĢidi Lif Boyu (mm) Lif Çapı (mm) Yoğunluk (g/cm³) Gerilme Direnci (MPa) 

Elyaf Fiber 10-20 0.10 1.45 480 

 

Bir diğer çalıĢmada, beton yapıların güçlendirilmesi için yeni yöntemlerin 

bulunmasının zor olduğu belirtmiĢtir. Farklı yöntemler deneyerek güçlendirmeye etkili olanlar 

ile testler yapılmıĢtır. Fiber takviyeli polimer (FRP), fiber takviyeli çimento matrisi (FRCM), 

yüksek performanslı harç (HPM) yöntemleri kullanılarak güçlendirmede olumlu sonuçlar 

alınmıĢtır. Yöntemler kıyaslandığında ise FRCM nin FRP den daha düĢük etki verdiği 

gözlemlenmiĢtir (Donnini vd. 2019). Kullanılan fiberlerin özellikleri Tablo 6‘da verilmiĢtir.  

 
Tablo 6.  Kullanılan fiberlerin özelikleri (Donnini vd. 2019) 

Lif Tipi Çekme Dayanımı 

(kN/m
2
) 

Elastisite Modülü 

(GPa) 

En Yüksek 

Uzama (%) 

Kalınlık 

(mm) 

Ağırlık 

(gr/m) 

Karbon fiber 240 235 1.5 0.048 172 

Karbon levha 800 240 1.8 0.164 300 

PBO(polipfenilenbenzobisoksazol) 

fiber 

264 270 2.5 0.046 146 

 

Betonarme yapı elemanlarında düĢük dayanımlardan dolayı hasarların oluĢmaktadır. 

Bu hasarları güçlendirmek için karbon ve cam elyaf kullanılabilmektedir. Elyaflar epoksi ile 

betonarme kiriĢlere yapıĢtırılarak deneyler yapılmıĢtır. Deneysel çalıĢmalar sonucunda 

elyaflar güçlendirmede ekonomik boyutundan, Ģekil değiĢtirme kapasitesi yüksek olmasından 

dolayı karbon elyaf yerine cam elyafın kullanılabilirliği belirtilmiĢtir (Sarıbıyık 2013). 

Kullanılan elyafların teknik özellikleri Tablo 7‘de verilmiĢtir.  

 

 

 Tablo 7. Cam elyafların özellikleri (Sarıbıyık 2013) 
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A: Yüksek oranda alkali içeren, kimyasal direnci yüksek olan bir cam türüdür. Kompozit 

malzemelerde çok kullanılmamaktadır fakat pencerelerde ve ĢiĢelerde en çok kullanılan 

camdır. 

C: Kimyasal çözeltilere direnci çok yüksek olan bir cam türüdür. Depolama tankları gibi 

yerlerde kullanılan camdır. 

E: DüĢük alkali içerdiğinden dolayı elektriksel yalıtkanlığı çok iyidir. Yüksek mukavemet, 

suya karĢı dirence sahip olduğu için onarım ve güçlendirmede kullanılan camdır. 

S: yüksek mukavemet ve maliyete sahip olan cam türüdür. Çekme mukavemeti oldukça 

yüksektir. En çok havacılık ve uzay endüstrisinde kullanılır. 

 

Ünal ve diğerleri (2007) yaptıkları çalıĢmada, betonda çelik lif katkısının mekanik 

özellikleri üzerindeki etkisini incelemiĢlerdir. Beton numunelerinin deneysel çalıĢmalarını 

yapmak içim Ø150 x 300 mm boyutlarında silindir numuneler ve 100x100x350mm 

boyutlarında prizmatik numuneler hazırlamıĢlardır. Silindir numuneler üzerinde basınç altında 

gerilme Ģekil değiĢtirme davranıĢı, prizmatik numuneler üzerinde eğilme dayanımları 

yapılmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda ise betona eklenen lifler, betonun basınç altındaki gerilme- 

Ģekil değiĢtirme yeteneğini ve eğilme dayanımını arttırdığı vurgulamıĢtır (Ünal vd., 2007). 

Kullanılan çelik lif özellikleri Tablo 8 ‗de verilmiĢtir.   

 

 
Tablo 8. Kullanılan Çelik Lifin Özellikleri (Ünal vd., 2007).  

Lif Adı Lif Tipi Boy 

(mm) 

Çap 

(mm) 

Narinlik 

oranı 

Çekme 

Dayanımı 

(MPa) 

Elastisite Modülü 

(MPa) 

Özgül 

Ağırlık 

ZP 30/0.5 K 30 0.5 60 1250 200000 7.48 

ZP 60/0.75 B 60 0.78 80 1200 200000 7.48 

 

Yaprak ve diğerleri  (2004) yaptıkları çalıĢma ile çelik, polipropilen ve cam liflerin 

betona eklenmesi ile mekanik özelliklerin güçlendirildiğinin yaygınlaĢtığını belirtmiĢlerdir. 

Fakat beton karıĢımına katılan liflerin özelliklerinin de güçlendirmeyi etkilediği belirtilmiĢtir. 

ÇalıĢmada, farklı miktarlarda lifler ekleyerek sonuçlar gözlemlenmiĢtir. Sonuçlar analiz 
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edildiğinde lif kullanımı ile mekanik özelliklerin geliĢtirildiği belirtilmiĢtir (Yaprak vd., 

2004). ÇalıĢmalarında kullanılan liflerin özellikleri Tablo 9‘da verilmiĢtir. 

  

Tablo 9. Kullanılan Liflerin Özellikleri (Yaprak vd., 2004) 

Lif 

Adı 

Boy 

(mm) 

Çap 

(mm) 

Özgül Yüzey 

(m²/kg) 

Çekme Dayanımı 

(MPa) 

Elastisite Modülü 

(MPa) 

Bağıl 

Yoğunluk(Mg/m³) 

Çelik 60 0.80 - 850 200000 7.5 

Cam 12 0.014 105 1700 72000 2.68 

 

Betonda meydana gelen gerilmelerden dolayı çatlakların oluĢtuğu ve bu çatlakların 

çeĢitli elyaflar ilave edilerek önlenebilmesi mümkündür. Elyaf kullanarak betonun süneklik 

özelliği arttırılabilmektedir. Beton dayanımında % 25 artma gözlenmiĢtir  (Grzymski vd., 

2019). Kullanılan çelik liflerin özellikleri Tablo 10‘da verilmiĢtir.   

 
Tablo 10. Kullanılan Çelik Lif Özelliği (Grzymski vd., 2019).  

Lif 

Adı 

Boy 

(mm) 

Çap 

(mm) 

Özgül Yüzey 

(m²/kg) 

Çekme Dayanımı 

(MPa) 

Elastisite Modülü 

(MPa) 

Bağıl 

Yoğunluk(Mg/m³) 

Çelik 50 0.64 - - - - 

 

Bozkurt (2014) yaptığı çalıĢmada, hibrid lifler ile beton dayanımının yüksek 

sıcaklıktaki etkisini incelemiĢtir. Deney sonuçları analiz edildiğinde metal lifin kullanıldığı 

numunelerde karbon esaslı metal life göre daha yüksek dayanım elde edilmiĢtir (Bozkurt, 

2014). Bu çalıĢma kapsamında kullanılan lif özellikleri Tablo 11‘de gösterilmiĢtir.  

 
Tablo 11.  Kullanılan lif özellikleri (Bozkurt, 2014) 

Lif Adı Boy (mm) Çap (mm) Çekme Dayanımı (MPa) Özgül Ağırlığı 

(gr/cm³) 

Metal lif 30 0.55 Min 1100 7.85 

Karbon esaslı çelik lif 6 0.40 2000 7.17 

 

 

3. Bulgular  

Materyal ve metot kısmında dikkate alınan çalıĢmaların ıĢığı altında betonda 

kullanılan katkı malzemeleri için elde edilen betonun fiziksel ve mekanik özelliklerinin 

karĢılaĢtırılması tablolar halinde bu bölüm içerisinde yapılmıĢtır. Betonda kullanılan cam 

lifler ile ilgili yapılan çalıĢmaların karĢılaĢtırılması Tablo 12‘de verilmiĢtir.  

 



 
 
 

                 
www.anadolukongre.org/           ISBN: 978-605-80597-1-9               UYGULAMALI BĠLĠMLER TAM METĠN KĠTABI 

 

UBAK ULUSLARARASI BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ 2019 

315 

Tablo 12. Cam lifler için karĢılaĢtırma 

ÇalıĢma Yapan 

KiĢi/ Malzeme 

Özelliği 

Lif 

Boyu 

(mm) 

Lif 

Çapı 

(mm) 

Özgül 

Yüzey 

(m²/kg) 

Bağıl Yoğ. 

(Mg/m³) 

Elastisite 

Modülü 

(MPa) 

Çekme 

Day. (MPa) 

Young 

Modülü 

Özgül 

Ağr. 

(gr/cm³) 

Kozak (2013) - - - - - 1035-3795 10
4
 2.5 

YıldızbaĢ vd., 

(2010) 

12 0.014 105 2.68 72000 1700 - - 

Sarıbıyık (2013) - - - - 72400 3448 - 2.54 

Yaprak vd., 

(2004) 

12 0.014 105 2.68 72000 1700 - - 

 

Betonun özelliklerini arttırmak için çelik lif kullanılması durumunda dikkate alınan 

çalıĢmaların karĢılaĢtırılması Tablo 13‘te gösterilmiĢtir.  

 
Tablo 13. Çelik lif değerlerinin karĢılaĢtırılması  

ÇalıĢma Yapan 

KiĢi/ Malzeme 

Özelliği 

Lif 

Boyu 

(mm) 

Lif 

Çapı 

(mm) 

Narinlik 

Oranı 

Bağıl 

Yoğ. 

(Mg/m³) 

Elastisite 

Modülü 

(MPa) 

Çekme 

Day. 

(MPa) 

Young 

Modülü 

Özgül 

Ağr. 

(gr/cm³) 

Kozak (2013) - - - - - 276-2760 29 7.8 

ġimĢek ve 

Baharavar (2014) 
35 0.35 100 - 200000 1150 - 7.48 

Ünal vd., (2007) 30 0.5 60 - 200000 1250 - 7.48 

Ünal vd., (2007) 60 0.78 80 - 200000 1200 - 7.48 

Yaprak vd., 

(2004) 
60 0.8 - 7.5 200000 850 - - 

Grzymski vd., 

(2019) 

50 0.64 - - - - - - 

 

ÇalıĢmada dikkate alınan lif çeĢitlerinden biri de karbon liflerdir. Karbon lifler için 

dikkate alınan çalıĢmaların karĢılaĢtırılması Tablo 14‘te verilmiĢtir.  

 
        Tablo 14.Karbon lifler için yapılan çalıĢmaların karĢılaĢtırılması  

ÇalıĢma Yapan KiĢi/ Malzeme 

Özelliği 

Lif Kalınlığı 

(mm) 

Elastisite Modülü 

(MPa) 

Çekme Day. (MPa) 

Donnini vd.,  (2019) 0.048 235000 0.24 

 

4. Sonuçlar 

Beton ve betonarme yapılarda savunma mekanizmasını zayıflatan betonun 

özelliklerini arttırmak adına değiĢik malzeme katkıları ile betonun özellikleri 

arttırılabilmektedir. Bu çalıĢma kapsamında kullanılan katkı malzemeleri ile ilgili çalıĢmalar 

hakkında bilgiler verilmiĢtir. Bu çalıĢmalarda kullanılan özellikle liflerin teknik özellikleri 

belirtilmiĢtir. Bu katkıların kullanılması ile betonun özelliklerinin nasıl değiĢtiği tablolar 

halinde verilmiĢtir. Kullanılan katkı malzemelerinin oranının doğru seçilmesi, elde edilecek 
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sonuçları değerli kılacaktır. Ġncelenen çalıĢmalar değerlendiğinde betona lif eklenmesi ile 

iĢlenebilirlik azalmaktadır. Betonun iĢlenebilirliğini azaltan en önemli etken ise lif boyutu ve 

narinlik oranıdır. Diğer bir değerlendirme sonucu ise basınç dayanımını ve yarmada çekme 

dayanımı arttırmaktadır. Dayanımın artması da narinlik oranı ile doğru orantılıdır. Bu 

değerlendirilmelere göre kullanılan lifin türü, geometrik Ģekli ve boyutu beton içerisindeki 

mekanik özelikleri doğrudan etkilemektedir.  Ayrıca kullanılan katkıların betonun maliyetinin 

nasıl etkileyeceği de önemli bir parametre olarak karĢımıza çıkmaktadır.  
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ÖZET 

Yapı tasarım ve değerlendirmelerinin bilimsel bir tabanda gerçekleĢtirilmesi adına 

yapı ve yapıları oluĢturan malzemeler ile ilgili geçmiĢten günümüze kadar bir takım kurallar 

bulunmaktadır. Bu kurallar tasarımcılara bir yol haritası niteliğindedir. Bu kurallar,  yapılar ile 

ilgili yapılacak iĢ ve iĢlemler ile ilgili sınır durumlarını ifade etmektedir. Yapılar ile ilgili 

kurallar, zaman içerisinde değiĢen yapım teknolojileri, geliĢen yapı malzemeleri ile doğan 

ihtiyaçları karĢılamak üzere bir takım değiĢiklikler zorunlu hale gelmektedir. Ayrıca özellikle 

yaĢadığımız depremlerden dolayı oluĢan hasarlar da yapı tasarım kurallarında değiĢikliğin bir 

sebebi olarak görülebilir. Bu çalıĢmada betonarme betonu ile ilgili bazı kuralların bu 

yönetmeliklerdeki değiĢimi incelenmiĢtir. Betona istenilen Ģeklin verilebilmesi, ekonomik 

olması, mekanik özelliklerinin iyi olması, malzemesi ve iĢçiliğinin kolay temin edilebilmesi, 

zaman içerisinde dayanımının artması ve zamana bağlı bakımının kolay olması gibi 

sebeplerden dolayı beton dünya genelinde tercih edilen bir yapı malzemesidir. Betonarme 

yapılarda meydana çıkan basınç gerilmeleri beton tarafından karĢılanması betonu önemli bir 

konuma getirmektedir. Betonarme yapılarda deprem hasarları yaygın olarak beton ile 

iliĢkilendirilmektedir. Dolaysıyla betonarme betonunun özellikleri, bu tür yapıların deprem 

davranıĢlarını doğrudan etkileme özelliğine sahip olacaktır. Genel olarak yapı malzemelerinin 
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mukavemet özellikleri yapı güvenliğini doğrudan etkilemektedir. Yapı malzemeleri ile ilgili 

kuralların zaman içerisindeki değiĢimi, tüm yapı için yapılan hesaplamaları değiĢtireceği göz 

ardı edilmemelidir. Yapım kurallarında meydana gelen değiĢikliklerin bilinmesi önemlidir. Bu 

çalıĢmada betonarme betonu ile ilgili zaman içerisinde güncellenen veya tamamen değiĢen 

yapım kurallarındaki değiĢimleri bazı parametreler özelinde incelenmiĢtir. Beton sınıfı, 

taĢıyıcı sistemi oluĢturan betonarme elemanlarının boyutları ve betonun malzeme özellikleri, 

bu parametrelerden bazılarıdır. Yönetmeliklerdeki bu değiĢimlerin inĢaat mühendisliği 

açısından bir kazanım olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca yapılar ile ilgili ortaya konulan 

kurallar dikkate alınarak oluĢturulan projelere yapım aĢamasında da hassasiyet ile uyulması 

önem arz etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Beton, mekanik, yönetmelik, deprem, afet  

 

ABSTRACT 

Building design and evaluation in order to realize on a scientific basis, there are a 

number of rules about the materials forming the buildings and structures from the past to the 

present. These rules are intended as a road map for designers.  These rules refer to the 

boundary conditions related to the works and operations related to the structures. The rules on 

buildings, the changing construction technologies over time, the developing construction 

materials and some changes are required to meet the needs arising. In addition, the damages 

caused by the earthquakes we live in can also be seen as a reason for the change in the 

structure design rules.  In this study, the changes of some rules related to reinforced concrete 

concrete in these regulations are examined. Concrete is a preferred construction material 

throughout the world due to the reasons such as providing the desired shape to the concrete, 

being economical, having good mechanical properties, easy procurement of its material and 

labor, increasing its durability over time and easy maintenance. The fact that the pressure 

stresses in the reinforced concrete structures are met by the concrete makes the concrete an 

important position. Earthquake damage in reinforced concrete structures is commonly 

associated with concrete. Therefore, the properties of reinforced concrete concrete will have 

the ability to directly affect the earthquake behavior of such structures. In general, the strength 

properties of building materials directly affect the structure safety. It should not be overlooked 

that the rules for building materials change over time, the calculations for the whole structure 

will change. It is important to know the changes in the construction rules. In this study, in the 

time of reinforced concrete concrete changes in the construction rules that have been updated 
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or changed completely are examined in terms of some parameters. Concrete class, the 

dimensions of the elements forming the carrier system and the material properties of the 

concrete, are some of these parameters. It should be noted that these changes in the 

regulations are a gain in civil engineering. In addition, it is important to comply with the 

sensitivity in the construction phase of the projects created taking into account the rules set 

out in the buildings. 

Keywords: Concrete, mechanical, regulation, earthquake, disaster 

1.GĠRĠġ  

Yüksek derecede deprem potansiyeline sahip olan ülkemiz kısa denebilecek zaman 

aralıkları içerisinde yıkıcı ölçüde birçok deprem yaĢamıĢtır. Bunlardan 2011 Van Depremi, 

1999 Gölcük depremi, 1976 Muradiye Depremi, 1966 Varto Depremi, 1939 Erzincan 

Depremi gibi depremler etkileri, sebep olduğu can ve mal kayıpları ile büyük acılara sebep 

olan depremler arasında sayılabilir. Ülkemizde oluĢan depremlerin yıllara göre dağılımı ġekil 

1‘de verilmiĢtir.  

 
ġekil 1. Yıllara göre ülkemizde meydana gelen deprem sayıları (AFAD, 2019) 

 

Nüfusun artması, Ģehirlerin daha da kalabalıklaĢması deprem gibi afetler sonucu oluĢacak 

can ve mal kayıp oranlarının da artmasına sebep olmaktadır. Bu oranların artmasındaki 

sebepler arasında proje hataları, inĢa aĢamasında yapılan iĢçilik hataları, malzeme eksikliği ve 

kalitesizliği gibi etkenler sayılabilir. Ülkemizdeki yapıların çoğunun betonarme olması, 

üretimde kullanılacak betonun sahip olduğu dayanım özelliklerinin güvenlik açısından ne 

kadar önemli olduğunu ayrıca göstermektedir. Genel olarak betonarme yapılardaki hasarlar 

öncellikle beton ile iliĢkilendirilmektedir.  
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Teknolojinin geliĢmiĢine paralel olarak, depremler neticesinde oluĢacak kayıpların en aza 

indirgenmesi için yapı inĢası hususunda uyulması gereken yapım kuralları oluĢturulmaya 

çalıĢmıĢ ve bunlar standart ve yönetmelik olarak uygulamaya konulmuĢtur. Depreme 

dayanıklı yapı tasarım kuralları ilk baĢlarda afet yönetmelikleri içerisinde kendine yer 

bulmuĢtur. Son olarak onuncusu yayınlanmıĢ olan bu yönetmeliklerin, yürürlükte olduğu 

dönemler içerisinde meydana gelen depremler sonucunda yetersiz kaldığı gündeme gelmiĢ, 

güncellenmesi veya yeniden yazılma gerekliliği ortaya çıkmıĢtır. Edinilen tecrübeler ve 

geliĢen teknolojiyle mevcut yönetmelikler geliĢtirilmeye çalıĢılmıĢ ve güncel hale 

getirilmiĢlerdir. Yayınlanan bu yönetmeliklerde ana konu her zaman deprem olmuĢtur; 

bundan ötürü bu yönetmelikler deprem yönetmeliği olarak da anılmaktadır (Alyamaç ve 

Erdoğan, 2005). Ülkemizde yürürlüğe girmiĢ olan deprem yönetmelikleri; 

 1940 – Zelzele Mıntıkalarında Yapılacak ĠnĢaata Ait Ġtalyan Yapı Talimatnamesi  

 1944 – Zelzele Mıntıkalarında Muvakkat Yapı Talimatnamesi  

 1949 – Türkiye Yer Sarsıntısı Bölgeleri Yapı Yönetmeliği  

 1953 – Yersarsıntısı Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik  

 1962 – Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY) 

 1968 – Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY) 

 1975 – Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY) 

 1998 - Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY) 

 2007 – Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik 

 2018 – Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği   

Deprem hesabı ilk olarak 1949 yılındaki yönetmelikte basitçe belirtilmiĢtir; sonraki tüm 

yönetmelikler birbirlerine oranla daha detaylı bir deprem hesabına yer vermiĢlerdir. 

Hesapların geliĢmesi ve ayrıntılı hale gelmesi edinilmiĢ tecrübeler ve günün mühendislik 

teknolojisiyle paralel bir artıĢ göstermiĢtir. Böylece meydana gelebilecek depremlerin 

olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi hususunda projeden imalata olan süreçte ilk adımı 

oluĢturmuĢtur. Bu açıdan bakıldığında ĠnĢaat Mühendisliği açısından depremlerden çok iyi 

ders aldığımız söylenebilir.  

Ülkemizde yapıların büyük bir çoğunluğunu betonarme yapılar oluĢturmaktadır. 

Betonarme yapıların zayıf noktasını beton kısmı oluĢturmaktadır. Bunun en belirgin sebebi 

betonun meydana gelmesi için birçok aĢamadan geçerek elde edilmesidir. Herhangi bir 

aĢamadaki hata veya eksiklik betonun yük altındaki dayanımı doğrudan etkilemektedir.  Bu 

çalıĢmada da, 1968 yılından günümüze kadar süregelen dönem içerisinde yayınlanmıĢ olan 
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yönetmeliklerdeki beton ve betonarme betonuyla alakalı değiĢimler incelenmeye çalıĢılmıĢtır. 

ÇalıĢmanın konusu sadece betonarme betonu oluĢturmaktadır.  

  

2. Materyal ve Metot  

Bu çalıĢmada ulaĢılabilir olan 1968, 1975, 1998, 2007 ve 2018 yönetmeliklerindeki 

beton sınıf ve dayanımları ile ilgili olan parametreler incelenmeye çalıĢmıĢtır. Betonun 

malzeme özellikleri, Ģekil değiĢtirme değerleri, betonarme taĢıyıcı eleman boyutları ve diğer 

bazı özellikleri dikkate alınmıĢtır.   

 

1968-Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYYH-1968) 

16.01.1968 tarihinde yayınlanan 12801 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiĢtir.  Dokuz 

farklı bölümden oluĢmaktadır. Bu bölümler; 

 Kapsam 

 Üzerinde Bina Yapılamayacak Arazi 

 Su Baskını Afetinden Korunma 

 Yangın Afetinden Korunma 

 Malzeme ve ĠĢçilik Genel Hükümleri 

 Deprem Afetinden Korunma 

 Onarma 

 Depreme Dayanıklı Binalar Ġçin Hesap Esasları 

 ÇeĢitli Hükümler 

Betonarme terimi bu yönetmelikte geçmeye baĢlamıĢtır. Betonarme yapıların oldukça 

basit ve herhangi bir çıkma içermeyecek Ģekilde dikdörtgen veya kare Ģeklinde inĢa edilmesi 

önerilmiĢtir. DüĢey taĢıyıcı olan perde ve kolonlarda süreklilik kavramına vurgu yapılmıĢtır.  

Yapılar arasında derzler ile ilgili kurallar verilmiĢtir. Rijitlik ve kütle merkezlerinin mümkün 

olduğu kadar az dıĢ merkezlik oluĢturulması önerilmiĢtir. Asmolen döĢemesi yapılması bu 

yönetmelikte yasaklanmıĢtır. 44m‘ye kadar olan yapılarda bir sınırlama yok iken 44m‘yi 

geçen yüksekliklerde dinamik hesap metotları kullanılması gerektiği belirtilmiĢtir.  Zemin 

etütleri için deprem derecesine göre çeĢitli usuller önerilmiĢtir.  Betonarme olarak inĢa 

edilecek yapılar ile ilgili malzeme ve boyutlar konusunda kıstaslar farklı zemin durumları için 

verilmiĢtir. Kullanılacak betonların kalitesi dozaj ile ifade edilmiĢtir (ABYYHY-1968).  
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1975 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYYHY-1975) 

09.06.1975 tarihinde yayınlanan 15260 sayılı Resmi Gazete ile ABYYHY-1968‘in yerine 

yürürlüğe girmiĢtir. Bu yönetmelik 3 farklı kısımdan oluĢmakta olup her kısım kendi 

içerisinde farklı bölümler altında kendine yer bulmuĢtur. Bu kısımlar;  

 Kapsam ( 2 farklı bölüm) 

 Su baskını ve Yangın Afetinden Koruma (2 farklı bölüm) 

 Deprem Afetinden Korunma (12 farklı bölüm) 

Yapı önem derecesi, hareketli yük azaltma katsayılar bu yönetmelikte yer almaya 

baĢlamıĢtır. Minimum beton sınıfının B225 olması ve betonların vibratörsüz ve betoniyersiz 

dökülmemesi gerektiği belirtilmiĢtir. ABYYHY-1968‘dekine benzer Ģekilde yine beton 

dayanımları ve boyutları hakkında kurallar verilmiĢ olup bir önceki yönetmeliğe göre 

güncellemeler içermektedir. Betonarme taĢıyıcı elemanlar ile kesit boyutları ile ilgili sınır 

değerler bu yönetmelikte de yerini bulmuĢtur. Dairesel kolon ifadesi ilk olarak 

yönetmeliklerimizde yerini almıĢtır. Betonarme perdelerde kenar oranları dikkate alınmaya 

baĢlanmıĢtır. Bu yönetmelik kapsamında asmolen, dolgulu ya da dolgusuz diĢli döĢemeler için 

belirtilen koĢullara uyulabilmesi durumunda yapımına izin verilmektedir (ABYYYHY-1975).   

 

1998 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY-1998) 

02.09.1997 tarihinde yayınlanan 23098 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıĢ olup 01.01.1998 

tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. ABYYHY-1975‘in güncellenmesi sonucu ortaya çıkmıĢtır. Bu 

yönetmeliğe benzer olarak 3 ana kısımdan oluĢmakta, her kısım kendi içerisinde farklı 

bölümler ile ifade edilmiĢtir. Bu kısımlar;   

 Kapsam ( 2 farklı bölüm) 

 Su baskını ve Yangın Afetinden Koruma (2 farklı bölüm) 

 Deprem Afetinden Korunma (13 farklı bölüm) 

Beton dayanımı bir önceki yönetmeliğe göre artmıĢtır. C16 (BS16)‘dan düĢük dayanımlı 

beton kullanımı yasaklanmıĢtır. 1° ve 2° deprem bölgelerinde ise C20 (BS20) veya daha 

yüksek dayanımlı beton kullanılması zorunlu hale getirilmiĢtir. Bu yönetmelikte diğer afet 

yönetmeliktekilerine benzer Ģekilde yapılarda malzeme özellikleri ve kesit boyutları ile ilgili bir 

takım kuralları içermektedir (ABYYHY-1998).  
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2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYYHY-2007) 

Bu yönetmelik, özellikle 1999 Gölcük ve Düzce depremlerinden dolayı oluĢan büyük can ve 

mal kayıplarından sonra 1998 yılındaki yönetmeliğin güncellenmesi ihtiyacına binaen 

hazırlanmıĢtır.  06.03.2007 tarihinde 26454 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıĢtır. Bazı 

değiĢiklikler ile birlikte ABYYHY-1998‘e benzer özellikler göstermektedir. Bu yönetmelikte  7 

farklı bölüm yer almaktadır: Bu bölümler;  

 Genel Hükümler 

 Depreme Dayanıklı Binalar için Hesap Kuralları 

 Betonarme Yapılar için Depreme Dayanıklı Tasarım Kuralları 

 Çelik Yapılar için Depreme Dayanıklı Tasarım Kuralları 

 Yığma Yapılar için Depreme Dayanıklı Tasarım Kuralları 

 Temel Zemini ve Temeller için Depreme Dayanıklı Tasarım Kuralları 

 Mevcut Binaların Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi 

Bu yönetmelikteki en büyük değiĢim 7. Bölümde ifade edilen mevcut binaların 

değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi olmuĢtur. Ġlk kez mevcut yapıların değerlendirilmesi 

yönetmeliklerde yerini bulmuĢtur. Bu yönetmelik daha detaylı ve geliĢtirilmiĢ bir yönetmelik 

olarak kendine yer bulmuĢtur. Bir önceki yönetmelikte ifade edilen C16 betonu yerine C20 

betonu zorunlu hale gelmiĢtir. Bu yönetmelikte farklı türdeki yapılar için farklı bölümler 

altında depreme dayanıklı yapı tasarım kuralları oldukça detaylı bir Ģekilde belirtilmiĢtir. Bu 

yönetmelik ile ilk kez doğrudan deprem yönetmeliği kavramı kullanılmıĢtır (DBYYHY-2007).  

 

2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 

18.03.2018 tarihinde 30364 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanmıĢ olup 1 Ocak 2019 tarihinden 

itibaren yürürlüğe girmiĢtir. Bu yönetmelik diğer yönetmeliklere göre çok fazla detay 

içermektedir. Bu yönetmelik toplam 17 farklı bölümden oluĢmaktadır. Bu bölümler;  

 Genel Hükümler 

 Deprem Yer Hareketi 

 Deprem Etkisi Altında Binaların Değerlendirilmesi ve Tasarımı için Genel Esaslar 

 Deprem Etkisi Altında Binaların Dayanıma göre Tasarımı için Hesap Esasları 

 Deprem Etkisi Altında Binaların ġekil DeğiĢtirmeye göre Değerlendirme ve Tasarımı 

için Hesap Esasları 

 Deprem Etkisi Altında Yapısal Olmayan Bina Elemanlarının Tasarım Esasları 
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 Deprem Etkisi Altında Yerinde Dökme Betonarme Bina TaĢıyıcı Sistemlerinin Tasarımı 

için Özel Kurallar 

 Deprem Etkisi Altında Önüretimli Betonarme Bina TaĢıyıcı Sistemlerinin Tasarımı için 

Özel Kurallar 

 Deprem Etkisi Altında Çelik Bina TaĢıyıcı Sistemlerinin Tasarımı için Özel Kurallar 

 Deprem Etkisi Altında Hafif Çelik Bina TaĢıyıcı Sistemlerinin Tasarımı için Özel 

Kurallar 

 Deprem Etkisi Altında Yığma Bina TaĢıyıcı Sistemlerinin Tasarımı için Özel Kurallar 

 Deprem Etkisi Altında AhĢap Bina TaĢıyıcı Sistemlerinin Tasarımı için Özel Kurallar 

 Deprem Etkisi Altında Yüksek Bina TaĢıyıcı Sistemlerinin Tasarımı için Özel Kurallar 

 Deprem Etkisi Altında Yalıtımlı Bina TaĢıyıcı Sistemlerinin Tasarımı için Özel Kurallar 

 Deprem Etkisi Altında Mevcut Bina Sistemlerinin Değerlendirilmesi ve Güçlendirme 

Tasarımı için Özel Kurallar 

 Deprem Etkisi Altında Temel Zemini ve Temellerin Tasarımı için Özel Kurallar 

 Düzenli Yerinde Dökme Betonarme Binalar için BasitleĢtirilmiĢ Tasarım Kuralları 

Beton dayanım değeri bir önceki yönetmeliğe göre artmıĢ olup, C25 beton sınıfından daha 

düĢük dayanımlı beton kullanılmasının önüne geçilmiĢtir. Beton sınıfları C25-C80 arasında 

kullanılabilmektedir. Ön üretimli BA yapılarda minimum beton sınıfı C30 olarak 

belirlenmiĢtir. Donatısız yığma bina, donatılı yığma bina, kuĢatılmıĢ yığma bina ve donatılı 

panel sistemli binaların betonarme bileĢenlerinde beton sınıfı en az C25 olarak ifade 

edilmiĢtir.   Deprem hesabına iliĢkin genel ilke ve kurallar bölümünde betonun maksimum 

basınç birim Ģekil değiĢtirmesi 0.0035 olarak nitelendirilmiĢtir (TBDY-2018).  

 

3. BULGULAR   

Bu bölüm içerisinde dikkate alınan her bir yönetmelik içerisinde yer alan beton ile ilgili bazı 

parametreler dikkate alınmıĢtır. ÇalıĢmada dikkate alınan gerek afet gerek deprem 

yönetmeliklerinde bu parametrelerin nasıl değiĢtiği Tablo 1‘de verilmiĢtir.   
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Tablo 1.  Beton ve betonarme betonu ile ilgili bazı parametrelerin yönetmeliklere göre 

karĢılaĢtırılması  
Yayın yılı / 

Kapsam 
1968 1975 1998 2007 2018 

Su baskını 

afetinden 

korunma 

amacıyla 

Mevcut su 

seviyesinden en 

30 cm yukarısına 

kadar olan 

kısımlarında, 250 

doz çimento 

harçlı taĢ duvar 

veya 150 dozlu 

ve 1/3‘ü taĢ olan 

taĢlı beton ya da 

bunlardan daha 

mukavim 

malzemeler 

En yüksek su 

düzeyinden en az 30 

cm yüksekliğe kadar 

olan kısımları 250 

doz çimento harçlı taĢ 

duvar ya da 150 dozlu 

1/3 taĢ olan taĢlı 

beton ya da bunlardan 

daha dayanıklı 

malzemelerden 

En yüksek su 

düzeyinden en 30 

cm yüksek 

kısımlara kadar 

olan kısımları 250 

doz çimento harçlı 

taĢ duvar ya da 

daha dayanıklı 

malzeme 

  

Temel tesviye ve 

duvar altı temel 

betonu   

250 doz B.160 C16 (BS16) C16  

Duvarlar 

Beton duvarda en 

az 200 dozajlı 

beton, moloz taĢ 

duvarlar en az 

150 kg çimento 

çimento ile veya 

200 dozlu 

çimento harcı 

kullanılması 

Bodrum kat dıĢ 

duvarlarında ortalama 

basınç mukavemeti 

100kg/cm2 den küçük 

olan yapay yapı 

taĢları kullanılmaz 

C16 (BS16) C16  

Hatıllar 

Duvar 

geniĢliğinde ve 

15 cm kalınlığın 

yapılması 

gereken hatıllar 

için 250 dozlu 

olması 

B160. Temel ya da 

varsa bodrum 

duvarlarının üzerinde 

yapılacak hatılların 
niteliğinin en az B120 

(min. Dozaj 250) 

C16 (BS16) C16 -- 

Malzeme  
B225 (Vibratör ve 

betoniyer ile) 

C16 (BS 16) 1° ve 

2° bölgelerde C20 

(BS20) veya daha 

yüksek beton 

C20 

 

C20-C50 

C25 

 

C25-C80 

Derzler  

6m yüksekliğe 

kadar en az cm, 

sonrası 

yüksekliklerde 

3m için 1cm 

6m yüksekliğe kadar 

en az cm, sonrası 

yüksekliklerde 3m 

için 1cm 

6 m yüksekliğe 

kadar en 3 cm, 

sonrası 

yüksekliklerde 3m 

için 1cm 

6 m yüksekliğe 

kadar en 3 cm, 

sonrası 

yüksekliklerde 

3m için 1cm 

6 m yüksekliğe 

kadar en 3 cm, 

sonrası 

yüksekliklerde 

3m için 1cm 

Tesviye beton 

kalınlığı 
En az 10cm -- -- -- -- 

Bağlantı kiriĢ 

boyutları  
≥20cm 

≥25cm 

≥30cm 

≥25cm 

≥30cm 

≥25cm 

≥30cm 

≥30cm 

≥30cm 

Bağlantı kiriĢ en 

kesit alanı  

≥900cm2 

≥700cm2 

≥900cm2 

≥700cm2 

≥900cm2 

≥750cm2 

≥900cm2 

≥750cm2 

≥900cm2 

 

Bağlantı kiriĢi 

yerine döĢeme 

kullanılacaksa 

döĢeme kalınlığı 

≥15cm 
≥15cm 

≥ ls/50 

≥15cm 

 

≥15cm 

 

≥15cm 

 

KiriĢ boyutları 
≥15*30cm 

hk≥3hf 

≥20*30cm 

≤bkolon+1.5hkiriĢ 

bw≥25cm 

bw≤hkiriĢ+hkolon 

hk≥3hf 

hk≥30cm 

hk≤ 3.5bw 

bw≥25cm 

bw≤hkiriĢ+hkolon 

hk≥3hf 

hk≥30cm 

hk≤ 3.5bw 

bw≥25cm 

bw≤hkiriĢ+hkolon 

hk≥3hf 

hk≥40cm 

hk≤ 3.5bw 

Kolon boyutları  
≥24 

≥hkat/20 

≥25 

≥hkat/20 

≥25 

Ac ≥750cm2 
≥25 

Ac ≥750cm2 
Ac ≥ 

NDmax/0.4.fck 
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GeniĢ/dar kenar≤3 Ac ≥ NDmax/0.5.fck Ac ≥ 

NDmax/0.5.fck 

Dairesel kolon 

çapı 
-- ≥30cm ≥30cm ≥30cm ≥35 cm 

BA perde 

kalınlığı 

≥20cm 

≥hkat/25 

≥15cm 

≥hkat/20 

≥Perde geniĢliği/20 

≥20cm 

≥hkat/15 

≥20 cm 

≥hkat/20 

≥25 cm 

≥hkat/16 

Betonarme 

perde kenar 

oranı 

-- Uzun/kısa kenar≥5 Uzun/kısa kenar≥7 
Uzun/kısa 

kenar≥7 

Uzun/kısa 

kenar≥6 

DöĢeme 

Boyutları 

≥10 cm (Normal) 

≥8cm (Çatı) 

≥10 cm (Normal) 

≥8cm (Çatı) 
TS500 geçerli TS500 geçerli 

KiriĢli plak 

döĢeme ise  ≥15 

cm 

DiĢli / asmolen 

döĢeme ise ≥7cm 

 

4. SONUÇ 

Ġlk olarak 1940 yılında Ġtalyan Yapı Talimatnamesini kullanarak kendi yapı yönetmeliğini 

oluĢturan ülkemiz; günümüze kadar her dönem mühendislik teknolojisinin geliĢmesiyle 

birlikte yaĢanan depremlerden dersler çıkararak mevcut yapı yönetmeliklerini sürekli olarak 

güncellemiĢtir. Her dönem bir öncekinden daha detaylı ve daha kapsamlı bir Ģekilde 

hazırlanan bu yönetmeliklerin sonuncusu da dahil olmak üzere, tüm yönetmeliklerdeki 

betonarme betonu ile ilgili bazı parametreler bu çalıĢma kapsamında incelenmiĢtir. Malzeme 

olarak kullanılacak en düĢük beton sınıfının her yönetmelikte yükseltildiği, izin verilen en 

döĢeme, kolon, kiriĢ ve betonarme perde boyutlarının arttığı gözlemlenmiĢtir. Beton sınıfı, 

taĢıyıcı sistemi oluĢturan betonarme elemanlarının boyutları ve betonun malzeme özellikleri, 

bu parametrelerden bazılarıdır. Yönetmeliklerdeki bu değiĢimlerin inĢaat mühendisliği 

açısından bir kazanım olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca yapılar ile ilgili ortaya konulan 

kurallar dikkate alınarak oluĢturulan projelere yapım aĢamasında da hassasiyet ile uyulması 

önem arz etmektedir.  
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ÖZET 

Yapıda oluĢacak tüm üst yapı yüklerinin güvenli bir Ģekilde zemine aktarılması ve zeminden 

gelecek tepkimelere karĢılık verilmesi yapı tasarım esaslarından biridir. Yapıya ait temel 

zemin özellikleri, yapı tasarım ve değerlendirme iĢlemlerini doğrudan etkilemektedir. Zemin 

özelliklerinin doğru ve gerçekçi olarak tespit edilmesi ile zemin – yapı etkileĢiminin doğru 

Ģekilde ifade edilmesi ile projeler anlam kazanacaktır. Bu bağlamda yerel zemin özellikleri 

yapıların deprem etkisi altındaki davranıĢını ve hesaplamalarını etkileyen önemli faktörlerden 

biridir. Depremin yapılarda oluĢturacağı etkiler yerel zemin koĢullarına göre değiĢmektedir. 

Yapı tasarım ve değerlendirmelerinde dikkat alınan zemin parametreleri ve deprem yüklerine 

göre hesaplamalar genel olarak deprem yönetmeliklerinde belirtilmektedir. Deprem 

yönetmelikleri, zaman içerisinde ortaya çıkan ihtiyaç ve yeni teknolojilerden dolayı 

yenilebilmekte veya güncellenebilmektedir. Yürürlüğe girecek olan her yeni yönetmelik yapı 

tasarım ve değerlendirilmesi için bir kazanımdır. Yapıların deprem altında tasarım kuralları 

genel olarak deprem yönetmelikleri adı altında gerçekleĢmektedir. 1999 Gölcük ve Düzce 

depremlerinin etkisi de dikkate alınarak hazırlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar 

Hakkında Yönetmelik -2007 (DBYBHY-2007) ile bu yönetmeliğin yerini alan ve 2019 
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yılından itibaren yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018), bu 

çalıĢmanın konusunu oluĢturmaktadır. Bu çalıĢma kapsamında öncelikle her iki yönetmelikte 

zemin ile ilgili bazı özellikler belirlenmiĢtir. Her iki yönetmelik için seçilen zemin 

özelliklerinde ne tür değiĢiklikler olduğu çalıĢmanın konusunu oluĢturmaktadır. ÇalıĢmada 

yönetmeliklerde yapılar ile ilgili olan değiĢimler belirtilmemiĢtir. Deprem – zemin – yapı 

etkileĢimi dikkate alınarak sadece zemin ile ilgili farklar ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. Zemin 

sınıfları, deprem yer hareketi hesabındaki değiĢiklikler ve tasarım spektrumunu tanımlayan 

parametreler incelenen bazı parametrelerdir. TBDY-2018, yerel zemin koĢullarının daha çok 

ön plana çıktığı bir yönetmelik olmuĢtur. ÇalıĢmada ayrıca güncellenen Türkiye Deprem 

Tehlikesi Haritaları hakkında bilgiler verilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Zemin, deprem, DBYBHY-2007, TBDY-2018, tehlike 

 

ABSTRACT 

It is one of the building design principles to transfer all pavement loads to the ground safely 

and to respond to the reactions from the ground. The foundation soil characteristics of the 

building directly affect the structure design and evaluation processes. To be identified as 

accurate and realistic soil properties and soil – structure interaction to be expressed in projects 

with sense of the right way will gain.  In this context, local soil characteristics are one of the 

important factors affecting the behavior and structure of the structures under earthquake. The 

effects of the earthquake on the buildings vary according to the local soil conditions. In the 

building design and evaluations, considered the ground parameters and  according to the 

earthquake loads the calculations are generally indicated in the earthquake regulations. 

Earthquake regulations can be renewed or updated over time due to the need and new 

technologies emerging over time. Each new regulation that will take effect is a gain for 

building design and evaluation. The design rules of the buildings under earthquake are 

generally carried out under the name of earthquake regulations. The Regulation on Buildings 

to be Constructed in Earthquake Areas which is Considering the effect of the Gölcük and 

Düzce earthquakes in 1999, and Turkey Building Earthquake Regulation which is replacing 

this regulation and have come into operation from 2019 is the subject of this study. Within the 

scope of this study, first of all, some specifications related to ground were determined in both 

regulations. What kind of changes in soil properties selected for both regulations are the 

subject of the study. In the study, changes in the regulations related to structures were not 
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mentioned. Considering earthquake – ground – building interaction, only the differences 

related to the ground were tried to be revealed. Soil classes, changes in earthquake ground 

motion calculations and parameters defining the design spectrum are some of the parameters 

examined. TBDY-2018 has been a regulation in which local soil conditions have become 

more prominent. The study also provided information about the updated Turkish earthquake 

hazard maps. 

Keywords: Soil, earthquake, DBYBHY-2007, TBDY-2018, disaster 

 

1. GĠRĠġ 

Herhangi bir yapı sistemi için oluĢan tüm üst yapı yüklerinin yapı içerisinde olduğunca basit 

ve sürekli bir Ģekilde zemine aktarılması ve bu aktarım esnasında zeminden gelebilecek 

tepkimelere karĢılık vermesi yapı tasarım kurallarından biridir. Yapılarda, iç kuvvetlere 

dönüĢen yüklerden biri deprem yükleridir. Ġç kuvvetler depremin özelliklerine ve yapının 

oturduğu yerel zemin özelliklerine göre değiĢmektedir. Depremlerden dolayı oluĢan yapısal 

hasarlar dikkate alındığından deprem-yapı zemin-etkileĢiminin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu 

bağlamda zemin özelliklerinin doğru ve gerçekçi olarak tespit edilmesi ve hesaplamalarda 

deprem- zemin – yapı etkileĢiminin doğru ifade edilmesi ile projeler anlam kazanacaktır.  

Yerel zemin özellikleri yapıların deprem davranıĢını doğrudan etkilemektedir (Borcherdt, 

2004; Över vd. 2011; Büyüksaraç vd. 2013; KaraĢin ve IĢık, 2017; IĢık vd. 2016; IĢık ve 

Kutanis, 2015). Yerel zemin koĢulları tasarım spektrumunu değiĢtirmektedir. Bu durum yer 

değiĢtirme istemlerini önemli oranda değiĢtirecektir. Daha yüksek değerlerde yer değiĢtirme 

talepleri karĢılanmayan yapılarda hasar tahminlerinin ve bina performansının gerçek 

değerlerden uzaklaĢacağı açıktır (IĢık vd., 2016). Bu bağlamda, Yerel zemin özelliklerinin 

gerekli analizler sonucu belirlenmesi, değerlendirilmesi,  yapı analiz ve değerlendirilmesi için 

kullanılabilir duruma getirilmesi, yapı tasarımının önemli aĢamalarından biridir. Bu aĢamada 

elde edilecek zemin parametre değerleri yapı ile ilgili tüm hesaplama ve analizleri doğrudan 

etkileyecektir.  

Zeminin homojen bir yapıda olmaması, yer altı su seviyesi, zeminde suya karĢı direnci 

düĢük kayaçların bulunup bulunmadığı, sıvılaĢma potansiyeli, zeminin deprem etkisine karĢı 

davranıĢı gibi önemli parametrelerin bulunması, zemin özelliklerinin araĢtırılmasının ne kadar 

gerekli olduğunu göstermektedir. Yapım ile ilgili tüm aĢamalarda yapılacak hatalar gibi 
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yapının oturacağı zemin özelliklerinin de yeterli bir Ģekilde tespit edilmemesi, deprem 

potansiyeli yüksek olan bölgelerde olası depremin etkilerini artıran faktörlerden biri olacaktır. 

Zemin koĢullarının, yapı tasarım ve değerlendirmelerinde nasıl alınacağı yapılar ile ilgili 

kuralların yer aldığı yönetmelik ve standartlarda belirtilmiĢtir.    

Büyük çaplı can ve mal kayıplarının yaĢandığı ülkemizde zemin ile ilgili parametreler 

genel olarak deprem yönetmelikleri içerisinde kendine yer bulmuĢtur. Teknolojik geliĢmeler, 

farklı yapım teknikleri ve yapı malzemelerinin her geçen gün gittikçe çeĢitlenmesi bu 

yönetmeliklerin de zaman içerisinde güncellenmesi veya tamamen yenilenme ihtiyacını ortaya 

çıkarmaktadır. 

Bu çalıĢma kapsamında, 1999 Gölcük ve Düzce depremlerinin etkisi de dikkate 

alınarak hazırlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik-2007 

(DBYBHY-2007) ile bu yönetmeliğin yerini alan ve 2019 yılından itibaren yürürlüğe giren 

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) çalıĢmanın konusunu oluĢturmaktadır. Her 

iki yönetmelik içerisinde zemin ile ilgili bazı parametrelerin farklılaĢması çalıĢmanın 

konusunu oluĢturmaktadır. Genel olarak zemin özelliklerin TBDY-2018‘de daha ön plana 

çıktığı ve yerelleĢtiği görülmektedir.  

 

2. Materyal ve Metot 

Ġlk olarak, 1940 yılında ―Zelzele Mıntıkalarında Yapılacak ĠnĢaata ait Ġtalyan Yapı 

Talimatnamesi‖ adıyla yürürlüğe giren yönetmeliklerin yürürlükte olduğu dönemler içinde 

meydana gelen depremlerin sonuçları, bu yönetmeliklerin yetersiz kaldığını göstermiĢ ve 

depreme dayanıklı yapı tasarımı konusunun daha bir önem kazanmasına sebep olmuĢtur.  Bu 

olumsuzluğun giderilebilmesi için, teknolojinin de geliĢmesinden yararlanılarak yönetmelikler 

revize edilmeye, günün ihtiyaçlarına cevap verebilir hale getirilmeye çalıĢılmıĢtır (Alyamaç 

ve Erdoğan, 2005). Bu hususta son olarak, 18.03.2018 tarihinde 30364 sayılı Resmi Gazete ile 

yayınlanmıĢ olup 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren de  ―Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği‖ 

yürürlüğe girmiĢ bulunmaktadır. ÇalıĢmanın konusunu son iki deprem yönetmeliği olan 2007 

ve 2018 deprem yönetmeliklerindeki zemin parametrelerinin bir kısmı için değiĢimler 

oluĢturmaktadır. Son iki yönetmelik isimleri itibarıyla da diğerlerinden farklılaĢmaktadır. Her 

iki yönetmelikte, afet yönetmeliği yerine doğrudan deprem yönetmelikleri olarak 

adlandırılmaları ile farklılıklarını ortaya koymuĢtur.     

Bu çalıĢma kapsamında 2007 – Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında 

Yönetmelik (DBYYHY-2007) ile Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018)‘de yer 
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alan bazı zemin parametreleri, yönetmeliklerce kullanılan deprem haritaları ve bunların 

farklılıkları kıyaslanmıĢtır. 

2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYYHY-2007) 

06.03.2007 tarihinde 26454 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıĢtır. Bu yönetmelikte, farklı 

bölümlerde zemin ile ilgili ifadelerin yer almakta olup ―Temel Zemini ve Temeller için 

Depreme Dayanıklı Tasarım Kuralları‖ içerisinde kurallara değinilmiĢtir.  

2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 

18.03.2018 tarihinde 30364 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanmıĢ olup 1 Ocak 2019 tarihinden 

itibaren yürürlüğe girmiĢtir. Bu yönetmelik diğer yönetmeliklere göre çok fazla detay 

içermektedir. Yönetmelikte yer alan bölümlerde de zemin ile ilgili parametreler yer almakta 

iken ―Deprem Etkisi Altında Temel Zemini ve Temellerin Tasarımı için Özel Kurallar‖ 

bölümü ile özel kurallar belirtilmiĢtir.  

 

3. Bulgular  

1998 yılında yürürlüğe girmiĢ olan ―Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında 

Yönetmelik (ABYYHY-1998)‖, özellikle 1999 Gölcük ve Düzce depremlerinden sonra revize 

edilerek oluĢturulan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik – 2007 

(DBYYHY-2007), 1996 yılında yayınlanan Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası‘nın 

kullanılmasıyla deprem hesabı yapılan bir yönetmelik olarak kullanılmıĢtır (ġekil 1).  

 

 
ġekil 1. Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası (Deprem AraĢtırma Dairesi BaĢkanlığı, 1996) 

 

1996 yılından günümüze kadar birçok yıkıcı deprem olmasına karĢın, bu harita ile 

resmi bir güncelleme yapılmamıĢtır. Diğer yandan bu harita, aynı zamanda uygulama haritası 
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olarak da kullanıldığı için farklı zemin özelliklerinin ayırt edilmesine katkı sağlamamaktaydı. 

01.01.2019‘dan itibaren yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte Türkiye Deprem Bölgeleri 

Haritası da yerini Türkiye Deprem Tehlike haritasına bırakmıĢtır (ġekil 2).  

 

 
ġekil 2. Türkiye Deprem Tehlike Haritası (https://tdth.afad.gov.tr/) 

  

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği‘nde (TBDY-2018), dört farklı düzeyde deprem yer 

hareketi belirlenmiĢtir (Tablo 1).  

 
Tablo 1. Deprem yer hareketi düzeyi 

Deprem Düzeyi    Tekrarlanma Periyodu   AĢılma Olasılığı (50 yılda) Tanımı 

DD-1 2475 0.02 En büyük deprem yer hareketi 

DD-2 475 0.1 Standart tasarım deprem yer hareketi 

DD-3 72 0.5 Sık deprem yer hareketi 

DD-4 43 0.68 Servis deprem hareketi  

 

DBYYHY-2007‘de deprem ile ilgili hesaplamalarda Etkin Yer Ġvmesi (A0) katsayısı 

kullanılmakta idi (Tablo 2).  Burada her bir bölgeye ait ivme değeri mevcuttur.  

 
Tablo 2. Etkin yer ivme katsayısı (A0) 

Deprem Bölgesi  A0 

1 0.4 

2 0.3 

3 0.2 

4 0.1 

 

Yeni yönetmelik ile birlikte etkin ivme katsayısı yerine, tasarım ivme spektrumu, 

harita spektral ivme katsayısı ve yerel zemin etki katsayıları kullanılmaktadır. Bu 

https://tdth.afad.gov.tr/
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parametrelerin kullanılması ile ülkemizde yer alan her bir nokta için harita  spektral ivme 

katsayıları ( SS ve S1)  dikkate alınarak tasarım ivme katsayıları (SDS ve SD1) kullanılarak elde 

edilen ivme spektrumları kullanılacaktır (ġekil 3). Böylelikle daha önce binanın bulunduğu 

deprem bölgesine bağlı olarak tek bir değer alan spektral ivme katsayısı kısa ve uzun periyod 

bölgeleri için ayrı ayrı belirlenecektir. 

 

 
ġekil 3. Yatay elastik tasarım spektrumu (TBDY-2018) 

  

Her iki yönetmelikte yer alan spektrum eğrilerinin karĢılaĢtırılması ise ġekil 4‘te verilmiĢtir.  

 
ġekil 4. Spektrumların karĢılaĢtırılması 

  

Bir diğer parametre ise yerel zemin etki katsayılarıdır (FS ve F1). Bu katsayılar, yerel zemin 

koĢullarının TBDY-2018‘de detaylı bir Ģekilde alındığının bir göstergesi olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Kısa periyot bölgesi için Yerel Zemin Etki Katsayıları (FS) Tablo 3‘te; 1.0 saniye 

periyot için Yerel Zemin Etki Katsayıları (F1) Tablo 4‘te verilmiĢtir.  
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Tablo 3.  Kısa periyot bölgesi için yerel zemin etki katsayıları 

 
 
Tablo 4. 1.0 saniye periyot için yerel yemin etki katsayıları 

 
  

DBYYHY-2007 ise TA ve TB olarak isimlendirilen spektrum karakteristik periyotları yerel 

zemin sınıfına göre alınmakta idi (Tablo 5). 

 
Tablo 5. Yerel zemin sınıfları ve spektrum karakteristik periyotları (DBYYHY-2007) 

 
 

DBYYHY-2007‘de zemin grupları A, B, C ve D olarak 4 gruba ayrılmıĢtır ve hangi 

zemin türü olduğu yapılacak zemin etütleri sonucunda belirlenmekteydi. A‘dan D‘ye doğru 

gidildikçe zeminin taĢıma gücü düĢmektedir. Yapılan bu gruplandırma Tablo 6‘da 

sunulmuĢtur.  
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Tablo 6. DBYYHY-2007‘de yer alan zemin grupları 

 
 

Zemin grupları belirlendikten sonra tabaka kalınlıkları göz önünde bulundurularak 

yerel zemin sınıfları belirleniyordu (Tablo 5). Zemin sınıfına göre alınan TA ve TB spektrum 

karakteristik periyotları ve bina doğal periyodu T‘ye bağlı olarak da spektrum katsayısı olan 

S(T) hesaplanmaktaydı. 

TBDY-2018 ile birlikte kullanılmaya baĢlanan Türkiye Deprem Tehlike Haritası ile 

DBYYHY-2007‘den farklı hesap metotları, depreme dayanıklı yapı tasarımı konusunda 

hayatımıza girmiĢtir. Böylece Ģimdiye kadarki en geniĢ kapsamlı deprem yönetmeliği 

kullanılmaya baĢlamıĢtır. DBYYHY-2007‘de A,B,C ve D olarak belirtilen zemin sınıfları yeri 

ZA, ZB ZC, ZD, ZE ve ZF olarak yeni yerel zemin sınıfları olarak tanılanmıĢtır. Yeni 

tanımlama Tablo 7‘de sunulmuĢtur.  
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Tablo 7. Yerel zemin sınıfları (TBDY-2018) 

 
 

DBYYHY-2007‘de olduğu gibi, burada ZA‘dan ZF‘e doğru gidildikçe zeminin taĢıma 

gücü özelliği düĢmektedir. ZF olarak belirlenen zemin grubu için, özel araĢtırma ve 

değerlendirme yapılması gerekmektedir. 2007‘de verilen zemin sınıfları tablosunda ise taĢıma 

gücü en düĢük zemin sınıfı olarak belirtilen D grubu için, buradaki gibi özel araĢtırma ve 

değerlendirme durumu söz konusu değildir. 

 

4. SONUÇ 

TBDY-2018‘in yürürlüğe girmesiyle Türkiye Deprem Haritası (1996) yerini Türkiye Deprem 

Tehlike Haritası‘na bırakmıĢtır. Bu da deprem mühendisliği açısından büyük bir kazanım 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası‘nda, ivme yöntemiyle beĢ 

farklı deprem bölgesine ayrılmasına karĢın; Türkiye Deprem Tehlike Haritası‘nda yapının 

yapılacağı bölgenin diri faya olan uzaklığı ve zemin özelliklerinin parsel bazında 

ulaĢılabilirlik sağlaması depreme dayanıklı yapı tasarımı konusunda daha etkili olmuĢtur. 

Yine TBDY-2018‘e göre zemin sınıflarını daha detaylı bir Ģekilde sınıflandırılması gibi, 

önceki yönetmeliklerden içerik olarak daha kapsamlı olması, zemin özelliklerinin hassasiyetle 

bilinmesinin önemini vurgulamaktadır. Deprem hesaplamalarına esas olan ivme ve 

spektrumlar arasında farklılıklar mevcuttur.  

 Yeni yönetmeliğimiz ve ekleri ile birlikte ada/parsel bazında, her mahalle için kısaca 

her bir nokta için kendine özgü ivme değerlerini veren Türkiye Deprem Tehlike Haritası 
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kullanıma baĢlanmıĢtır. Ayrıca binanın yapılacağı noktanın diri faylara olan uzaklığı dikkate 

alınan diğer bir parametredir.  

 YaĢanan depremler sonucu birbirine oldukça yakın konumda bulunan yapılardaki 

hasarlar farklılıklar gösterebilmektedir. Bu hasarların farklılaĢması birçok parametreye bağlı 

olabilir. Bu parametrelerden biri yerel zemin koĢullarıdır. Bu bağlamda TBDY-2018, yerel 

zemin koĢullarını oldukça detaylı olarak hesaplamalara katmaktadır.   

 Zaman içerisinde yaĢanan depremler ve diğer bir takım sebeplerden dolayı yapılar ile 

ilgili kuralların yenilenme ve değiĢime ihtiyaç duyduğu aĢikardır. Bu çalıĢma kapsamında son 

olarak kullandığımız ve yürürlükte olan iki farklı deprem yönetmeliğinde yer alan bazı zemin 

parametreleri arasındaki farklar ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. TBDY-2018‘in zemin 

özellikleri açısından oldukça kapsamlı olduğu sonucu ortaya çıkmıĢtır.  
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TARĠHĠ ġANLIURFA TĠCARĠ ALANI ĠÇERĠSĠNDE BEDESTEN (KAZAZ 

PAZARI)’ĠN YERĠ 
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ÖZET 

 Bedesten kelimesinin Bezzâzistan veya Bezistan‘dan geldiği ileri sürülür. Bedestenler 

mücevher ve değerli taĢlar olmak üzere silâhlar, müzeyyen koĢum takımları ile değerli 

kumaĢların da satıldığı yerlerdi. Genel olarak kapalı çarĢı, arasta gibi yapılar bedesten ile 

karıĢtırılmaktadır. Oysaki hanların, pazar diye tabir edilen alıĢveriĢ mekanlarının hatta kimi 

zaman ahĢaptan yapılmıĢ arastaların arasından bir kale gibi sıyrılan bedestenler, Ģehirlerde 

merkezi konumda ve tek olmaları sebebiylede farklıdır (Eyice,1992). 

 ġanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, PınarbaĢı Mahallesi tarihi hanlar-çarĢılar bölgesinde yer 

alan kuzeyde Gümrük Hanı, güneyde Koltukçu Pazarı,  doğuda Hanönü ÇarĢısı, batıda Sipahi 

Pazarının çevrelediği ġanlıurfa Bedesteni(Kazaz Pazarı), Osmanlı PadiĢahı Kanuni Sultan 

Süleyman zamanında 1566 tarihinde Urfa Valisi Behram PaĢa tarafından yaptırılmıĢtır 

(Kürkçüoğlu,2011). 

 1827 tarihinde Ģehri ziyaret eden Buckhingham, kentte birçoğu bakımlı olan çok 

sayıda han ve kervansaraydan bahsetmektedir. Bunlardan biri olan Gümrük Han‘ın hemen 

hemen yüz odalı olduğu, hepsinde de yerde hasır ve yatak olan odalarının bir kısmının 8-10 

kiĢi alacak büyüklükte olduğunu ve hanın bir kapısının büyük kubbeli pazara (bedesten), bir 

kapısının yola açıldığını söylemektedir (Özme,2002). 

 1649 tarihinde Urfa‘ya gelen Evliya Çelebi;  “..İki bedesteni vardır. Biri eski usul 

kargir kubbeli kavi bina, diğeri Tayyar oğlu Ahmet Paşa yapısı olup uzuncadır. Üç adet 

demir kapısı vardır''(Seyehatname) diyerek bahsettiği bedestenin dıĢ duvar kalınlığı yer yer 

1,5 m yi bulmaktadır. Bedestende sırasıyla 2.51 m, 2.62 m, 2.6 m ve 2.55 m çapları olan 4 

adet kubbe mevcuttur. Kubbe yükseklikleri ortalama 2,7 m dir. 4 kubbe ve ana aksların 

üzerini kapatan 4 beĢik tonozdan oluĢan yapının 2 tanesinin sonradan açıldığı düĢünülen 5 
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adet kapısı bulunmaktadır. IĢıklandırma az sayıdaki üst pencerelerden sağlanmaktadır.  Doğu- 

batı yönünde uzayan yapı dıĢtan 52 m uzunluğundadır. Mevcutta 41 adet dükkan ile eyvan 

Ģeklinde ve depoları olan üç büyük dükkan yer almaktadır. Yapıda ağırlıklı olarak yöresel 

kıyafetlerin satıldığı satıĢ birimleri yer almaktadır. 

 Bu çalıĢmada, Tarihi ġanlıurfa Bedesten (Kazzaz Pazarı)‘in mimari ve yapısal 

özellikleri ile geleneksel ġanlıurfa ticari alan içerisindeki yeri ve önemi anlatmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: ġanlıurfa, geleneksel ticari alan, bedesten 

 

1. Tarihi ġanlıurfa ve Geleneksel Ticari Alanının Tarihsel GeliĢimi 

 Güneydoğu Anadolu Bölgesinin önemli merkezlerinden biri olan ġanlıurfa, 30-36 

kuzey enlem ve 37-40 doğu boylamları arasında yer alır. Deniz seviyesinden 518 metre 

yüksekliktedir. Kuzey, batı ve güneyinde Fırat Nehri, doğusunda ise yine Fırat‘ın kollarından 

olan Habur Irmağı ile sınırlandırılmıĢtır. Doğusunda Mardin, batısında Gaziantep, 

kuzeybatısında Adıyaman ve kuzeyinde de Diyarbakır ile çevrilidir. Güneyinde ise 1921‘deki 

Ankara AntlaĢması ile çizilen 223 km‘lik Suriye sınırı bulunur.  

(http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR-80979/urfanin-tarihi-cografyasi.html,2019) 

 ġanlıurfa tarihinin Paleolotik çağa kadar (M.Ö. 500.000 - 8.000) uzandığı tespit 

olunmuĢtur. Kazılarda neolitik çağ (M.Ö. 7250 - 5500), kalkolitik çağ (M.Ö. 5500 - 3200) ve 

ilk tunç çağına ait (M.Ö.3200 - 1800) çok sayıda değerli eserler ele geçirilmiĢtir 

(Öztürk,2012). 

 ġanlıurfa, Anadolu‘yu Halep‘e bağlayan kervan yolu üzerinde önemli bir ticaret 

merkezi konumundaydı. Doğudan ve Anadolu‘dan Halep‘e, Bağdat‘a yada Ġskenderun 

Limanı‘na giden kervanlar genel olarak Urfa‘da konaklamakta olduğundan ticaret oldukça 

geliĢmiĢti. 16. yüzyıl Osmanlı döneminde kervan ticaretiyle de beslenen ġanlıurfa‘nın ticari 

alanları dönemin alıĢveriĢ merkezleri olan çarĢılar ve hanlar aracılığıyla sürdürülmekteydi. Bu 

alanda yer alan ticari ögeleri hanlar, bedestenler, arastalar, çarĢılar ve pazar yerleri 

oluĢturmaktaydı. Ticari bölgeyi oluĢturan yapılar özellikle Halilürrahman suyu çevresinde 

yoğunlaĢmaktaydı. 1649 tarihinde Urfa‘ya gelen Evliya Çelebi Seyehatnamesinde „Çarşısı 

400 dükkandır. Her türlü değerli eşya bulunur. Saraçhanesi İbrahim Halil Irmağı 

kıyısındadır‟ cümleleriyle yine aynı bölgeden bahsetmektedir (Kürkçüoğlu,2011). 

 

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR-80979/urfanin-tarihi-cografyasi.html
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 Bu alanda adı geçen fakat günümüze ulaĢmayan en eski yapılar, Tüccar Pazarı, Uncu 

Pazarı, Bit Pazarı, Ġplikçi Pazarı, Tarakçı Pazarı, Terziler ÇarĢısı ve Kazazlar ÇarĢısı olarak 

çeĢitli vakfiyelerde yer almaktadır. ġanlıurfa‘nın Osmanlı döneminden kalma ticari alanları 

genel olarak Gümrük Hanı civarında yer almaktadır. Günümüze ulaĢmıĢ olan bu yapılar kazaz 

Pazarı, Sipahi Pazarı, Koltukçu Pazarı, Pamukçu Pazarı, Oturakçı Pazarı, Kınacı Pazarı, 

Pıçakçı Pazarı, Kazancı Pazarı, Neccar Pazarı, Ġsotçu Pazarı, Demirci Pazarı, Çulcu Pazarı, 

Çadırcı Pazarı, Saraç Pazarı, Attar Pazarı, Tenekeci Pazarı, Kürkçü Pazarı, Eskici Pazarı, 

Keçeci Pazarı, Kokacı Pazarı, Kasap Pazarı, Boyahane ÇarĢısı, Kavafhane ÇarĢısı, Hanönü 

ÇarĢısı ve Hüseyniye ÇarĢıları olarak mevcudiyetlerini sürdürmektedir (Kürkçüoğlu,2011). 

 

ġekil 1.ġanlıurfa Geleneksel ticari alanında günümüzde tespiti yapılan han, çarĢı ve pazarların önemli 

bir bölümünün yerleĢim konumu (Demir,2019) 
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2. ġanlıurfa’nın Geleneksel Ticari Alan Ġçerisinde Bedesten (Kazzaz Pazarı)’in Yeri 

 

2.1.Bedesten (Kazzaz Pazarı)’in Konumu ve Tarihi 

 Bedesten kelimesinin Bezzâzistan veya Bezistan‘dan geldiği ileri sürülür. Bedestenler 

mücevher ve değerli taĢlar olmak üzere silâhlar, müzeyyen koĢum takımları ile değerli 

kumaĢların da satıldığı yerlerdi. Genel olarak kapalı çarĢı, arasta gibi yapılar bedesten ile 

karıĢtırılmaktadır. Oysaki hanların, pazar diye tabir edilen alıĢveriĢ mekanlarının hatta kimi 

zaman ahĢaptan yapılmıĢ arastaların arasından bir kale gibi sıyrılan bedestenler, Ģehirlerde 

merkezi konumda ve tek olmaları sebebiylede farklıdır (Eyice,1991). 

 ġanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, PınarbaĢı Mahallesi tarihi hanlar-çarĢılar bölgesinde yer 

alan ve kuzeyde Gümrük Hanı, güneyde Koltukçu Pazarı, doğuda Hanönü ÇarĢısı, batıda 

Sipahi Pazarının çevrelediği ġanlıurfa Bedesteni(Kazaz Pazarı), Osmanlı PadiĢahı Kanuni 

Sultan Süleyman zamanında 1566 tarihinde Urfa Valisi Behram PaĢa tarafından yaptırılmıĢtır 

(Kürkçüoğlu,2011).  

 1827 tarihinde Ģehri ziyaret eden Buckhingham, kentte birçoğu bakımlı olan çok 

sayıda han ve kervansaraydan bahsetmektedir. Bunlardan biri olan Gümrük Han‘ın hemen 

hemen yüz odalı olduğu, hepsinde de yerde hasır ve yatak olan odalarının bir kısmının 8-10 

kiĢi alacak büyüklükte olduğunu ve hanın bir kapısının büyük kubbeli pazara (bedesten), bir 

kapısının yola açıldığını söylemektedir. (Özme,2002). 

 Batı kısmında H.1154(M. 1741) tarihli Rızvan Ahmet PaĢa Vakfiyesinden anlaĢıldığı 

üzere bir dükkanın bozularak bedestene geçiĢ kapısının sağlandığı Sipahi Pazarı yer 

almaktadır (Vakıflar Genel Müdürlüğü ArĢivi,2019). Doğu kısmında bedestenin ana kapısının 

açıldığı sokakta Hanönü ÇarĢısı, güney kısmında ise bedestenin 2 adet kapısının olduğu 

Pamukçu pazarıyla çevrelenmiĢtir. 

 Ġpeğin el ile iĢlenerek oluĢturulması olan ‗Kazazlık‘ ürünlerinin yapılarak satıldığı 

bedesten sanatın önemini yitirmesi sonucu değiĢmiĢ ve mevcut haliyle yöresel kıyafetlerin 

satıldığı yer halini almıĢtır. Halen Rızvan Ahmet PaĢa Vakfı mülkiyetinde olan ġanlıurfa 

Bedesten‘inde vakıf eliyle kiralanan mekanlar, kullanıcıları tarafından yöreye özgü kıyafet, 

vb. ürünlerin satıldığı dükkanlar olarak iĢlevini sürdürmektedir.  
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ġekil2- ġanlıurfa Koruma Planında Geleneksel Ticari alan 

ġekil 3-Bedesten ve yakın çevresindeki yapılar 

 

2.2.Mimari ve Yapım Özellikleri 

Doğu- batı yönünde uzayan yapı dıĢtan 52 m uzunluğundadır. Ortadaki ana koridor 

doğudaki kapıyla sokağa açılırken, batıda Sipahi Pazarı‘na bağlanmaktadır. Aynı koridor 

güneye yaptığı iki kısa kol ile de Pamukçu Pazarına 2 kapıyla açılmaktadır. Kuzeyde ise dizili 

21 dükkanın ortasından Gümrük Hanına açılan kapısı mevcuttur. Doğu batı doğrultusundaki 

beĢik tonoz, arka arkaya sıralı 4 adet kubbe ve beĢik tonoz olarak örtülü ana koridorun orta ve 

batı kısmında güneye doğru uzanan ve Pamukçu Pazarına kapı ile açılan 2 adet tonozlu 

bölümü vardır. Düzgün kesme taĢlarla örülmüĢ ve ortalama 1,7 metrelik en üst kısmı sıvalı 

kubbeler 2.51 m, 2.62 m, 2.6 m ve 2.55 m çaplarındadır. Kubbe yükseklikleri ortalama 2,7 m 

dir. Bedestenin ana giriĢini doğu cephesinde 143 cm kalınlığındaki duvarda 232 cm enindeki 

açıklık oluĢturur. Kapı kanadı demir kaplı ahĢaptandır. 

 
ġekil 4. Bedesten‘in rölöve planı (Demir,2019) 
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ġekil 5. Bedesten‘in rölöve kesiti (Demir,2019) 

 

  

ġekil 6. Doğu kapısından iç alanın görünüĢü                        ġekil 7. Kubbenin içten görünüĢü 

 Bedestenin güney kısmında doğu kapısıyla aynı nitelikteki iki kapının geniĢliği 194 

cm, Gümrük Han'a açılan  ve doğu- kuzey kapılarına nazaran daha basık olan kuzey kapısının 

açıklığı ise 168 cm.dir. Yapıda karĢılıklı olarak yaklaĢık 3,2 m² alana sahip dükkanlar yer 

almaktadır. Kubbe izdüĢümlerinin güneyinde 3 adet eyvan tarzı açıklık ve bu açıklığın hemen 

arkasında yine eyvana bakan yaklaĢık 3,8m² alanında 8 adet mekan bulunmaktadır. Ancak 

eyvanlar niteliksiz malzemelerle kapatılarak dükkana çevrildiğinden bu mekanlar da 

dükkanların deposu olarak kullanılmaktadır. 

 Yapıda 41 adet dükkan, 3 adet niteliksiz malzemelerle kapatılarak dükkana çevrilmiĢ 

eyvan ile bunların deposu olarak kullanılan 8 adet mekan ve sonradan açıldığı tahmin edilen 

küçük depo niteliğinde 2 m²'lik alan yer almaktadır. Bedestenin dıĢ duvarlarına bitiĢik yada 



 
 
 

                 
www.anadolukongre.org/           ISBN: 978-605-80597-1-9               UYGULAMALI BĠLĠMLER TAM METĠN KĠTABI 

 

UBAK ULUSLARARASI BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ 2019 

346 

duvarların içine konumlanmıĢ 22 adet farklı mülkiyet bilgileri (Mülkiyeti vakfa ait olmayan) 

olan dükkan bulunmaktadır. Bedestende sağlı sollu yer alan dükkanlar eski fotoğraflarından 

anlaĢıldığı kadarıyla yerden yaklaĢık 1 m. kadar yüksekte yer alırken, 1998 yılında ġanlıurfa 

Valiliğince yapılan onarımlar sırasında yer seviyesine indirilmiĢ, zemin döĢemesi traverten 

taĢı olarak değiĢtirilmiĢtir. Üst örtü ise niteliksiz beton eklentilerle kaplanmıĢtır. 

 Bedestendeki ıĢıklandırma 11 adet tepe penceresi, 10 adet kubbe penceresi ve doğu-

güney kapılarının üzerinde yer alan 3 adet pencereyle sağlanmaktadır. 

 

2.3. Yapım tekniği ve malzeme 

 Geleneksel yığma yapım tekniğinde inĢa edilmiĢ Bedestene ait duvar, kemer, kubbe ve 

ıĢıklandırma bacaları yöresel kesme kireç taĢı (kalsiyum karbonat esaslı) ile yapılmıĢtır.  

Kubbe yarıya kadar düzgün kesme taĢla örülmüĢ olup, üst kısmı ise (1,7 m) sıva kaplıdır. 

IĢıklandırma bacaları (tepe pencereleri), kubbe pencereleri ve kapı üstü pencereler geçmeli 

demir parmaklıklarla kapatılmıĢ ve herhangi bir doğrama mevcut değildir. 

3. Sonuç olarak 

 ġanlıurfa coğrafik konumu ve zengin üretim dallarından dolayı, çok geniĢ ve farklı 

kollarda ticari alanlara ve yapılara sahiptir. Farklı dönemlerde eklenerek büyüyen bu alandaki 

han yapıları Barutçu Hanı, Bican Aga Hanı, Fesadı Hanı, Gümrük Hanı, Hacı Kamil Hanı, 

Kumlu Hayat Hanı, Mençek Hanı, Millet Hanı, Samsat Kapısı Hanı, ġaban Hanı ve Topçu 

Hanı'dır. ÇarĢı ve Pazar Ģeklindeki yapılar ise, Sipahi Pazarı, Koltukçu Pazarı, Pamukçu 

Pazarı, Oturakçı Pazarı, Kınacı Pazarı, Pıçakçı Pazarı, Kazancı Pazarı, Neccar Pazarı, Ġsotçu 

Pazarı, Demirci Pazarı, Çulcu Pazarı, Çadırcı Pazarı, Saraç Pazarı, Attar Pazarı, Tenekeci 

Pazarı, Kürkçü Pazarı, Eskici Pazarı, Keçeci Pazarı, Kokacı Pazarı, Kasap Pazarı, Boyahane 

ÇarĢısı, Kavafhane ÇarĢısı, Hanönü ÇarĢısı ve Hüseyniye ÇarĢılarıdır.  

 Bedesten, 1649 tarihinde Urfa‘ya gelen Evliya Çelebi‘nin  “...İki bedesteni vardır. 

Biri eski usul kargir kubbeli kavi bina, diğeri Tayyar oğlu Ahmet Paşa yapısı olup 

uzuncadır, Bütün kıymetli mücevherler bulunur.”(Seyehatname) Ģeklinde ifadesinden 

anlaĢılacağı üzere ilk yapıldığı dönemler itibariyle mücevher ve değerli taĢlar olmak üzere 

silâhlar, müzeyyen koĢum takımları ile değerli kumaĢların da satıldığı kendi iĢleviyle 

kullanılmıĢtır. Sonraki dönem ipeğin el ile iĢlenerek oluĢturulması olan ‘Kazazlık’ 

ürünlerinin yapıldığı Kazzaz Pazarı olarak hizmet vermiĢtir. Günümüzde de yöreye özgü 



 
 
 

                 
www.anadolukongre.org/           ISBN: 978-605-80597-1-9               UYGULAMALI BĠLĠMLER TAM METĠN KĠTABI 

 

UBAK ULUSLARARASI BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ 2019 

347 

kıyafet, vb. ürünlerin satıldığı dükkanlarla iĢlevini sürdürmektedir. Geleneksel ġanlıurfa ticari 

alanında önemli bir yeri olan Bedesten, yakın zamanlı birçok müdahaleye karĢın, bütünsel 

olarak korunarak günümüze ulaĢmıĢtır. Yapım özellikleri ve malzemesi açısından kentin 

karakteristik özelliklerini yansıtmaktadır. Ana koridor çevresindeki çok sayıda dükkan ve 

eyvanın yanı sıra, Pamukçu Pazarına bakan dıĢ yüzünde de muhtemelen bir bölümü sonradan 

eklenmiĢ dükkanlarla Ģehrin önemli ve aktif bir ticari yapısıdır. 16. Yüzyıl Osmanlı Dönemi 

olan yapı, özel vakıf mülkiyetindeki önemli kültür varlıklarımızdan ve günümüze az sayıda 

ulaĢan bedesten yapılarından biridir.  

 Bedesten‘in koruma ve bakım çalıĢmalarının daha sağlıklı yürütülebilmesi, ilgili kamu 

kuruluĢlarının deneyimli teknik elemanları tarafından projelendirilmesi ve doğru müdahale 

kararlarının alınması ile mümkün olabilecektir
1
. Böylece yapının özgün niteliğinin 

sürdürülebilmesi ve bir kültür varlığı olarak uzun süreçli hizmet vermesi sağlanacaktır.  
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 Şanlıurfa Bedesteni ve onun korunmasına yönelik bilimsel bir çalışma hazırlanmamış olup,  devam etmekte 

olan yüksek lisans tezi ile bu çalışma değerli ve çok az örneği olan bedesten yapılarından biri olarak Şanlıurfa 
Bedesten yapısını tanıtmak, belgelemek, geleneksel ticari alan içerisinde yeri ve önemini ortaya çıkarmayı 
hedeflemektedir.  

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR-80979/urfanin-tarihi-cografyasi.html
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TARĠHĠ DĠYARBAKIR CAMĠLERĠ ĠÇERĠSĠNDE HOCA AHMET CAMĠ (AYNĠ 

MĠNARE CAMĠ)’NĠN YERĠ 

 

Evin Akmaz Bilgiç 

Dicle Üniversitesi 

Doç. Dr. Fatma Meral Halifeoğlu 
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ÖZET 

Hoca Ahmet Cami, Diyarbakır Suriçi bölgesinin güneybatı bölümünde, Mardin 

Kapı‘nın kuzeybatısında, Ali PaĢa Mahallesinde yer almaktadır. Günümüzde herhangi bir 

vakfın mülkiyetinde olmayan ve Ģahısların mülkiyetinde bulunan yapı, tapu kaydı olarak 258 

ada 9 parselde bulunmaktadır. Kaynaklardan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü‘nden edinilen 

vakfiye bilgisi doğrultusunda1498 tarihinde Hoca Ahmet adında bir hayırsever tarafından inĢa 

ettirildiği, Akkoyunlu Dönemi‘ne tarihlendiği öğrenilmektedir (Yılmazçelik, 

1995,s.58),(Beysanoğlu, 1963,s.193),(Beysanoğlu, 1998,s.473). 

Diyarbakır tarihi kent mimarisi içerisinde dini yapılar önemli bir yere sahiptir. Farklı 

inançların ibadet mekânları olarak inĢa edilen çok sayıda yapıyı kent dokusu içinde bir arada 

görmek mümkündür. Ġslamiyet inancının yayılma ve ibadetlerin gerçekleĢtirilme mekânı 

olarak geliĢmiĢ olan cami ve mescitler Diyarbakır mimarisinde önemli bir yer tutmaktadır. 

Diyarbakır tarihi Suriçi bölgesinde toplamda 32 adet cami ve mescit farklı medeniyetlerin 

izlerini yansıtmaktadır. Bu camiler arasında süsleme açısından çok zengin olanların yanı sıra 

oldukça sade olanları da mevcuttur. Diyarbakır‘da inĢa edilen tarihi camilerde kullanılan ana 

yapım malzemesi genelde bazalt ve kalker taĢı olup, tuğla daha çok üst örtü ve geçiĢ 

kemerlerinde kullanılmıĢtır. 

Hoca Ahmet Cami, yörenin ana yapım malzemesi olan bazalt taĢı ile çoğunlukla erken 

Osmanlı Dönemi Camileri‘nde görülen ters T plan düzeninde inĢa edilmiĢtir. (Sözen, 

1981,s.82),(Tomanendal ve Yediyıldız, 2008,s.473).Süslemesiz bir yapı olup, caminin 

kuzeydoğusunda bazalt taĢtan, kare kaide üzerine oturan sekizgen gövdeli ve tek Ģerefeli bir 
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minaresi mevcuttur. Cami ana mekânı olan harimde mihrap bölümü güney cephede yarım 

sekizgen formunda çıkma yapmaktadır. Yapının üstü beĢik tonoz ve çapraz tonozlar ile 

örtülmüĢtür. Caminin kuzeye bakan avlu cephesinde üç adet sivri kemerin iki adet sütun ve 

yan duvarlar üzerine oturduğu dört açıklıklı, üst örtüsü değiĢtirilmiĢ son cemaat yeri 

bulunmaktadır. Cami, iç mekân ve dıĢ cephelerinde yapılan bilinçsiz onarımlar nedeniyle 

özgün dokusu zarar görmüĢ durumdadır.  

Bu çalıĢmada Diyarbakır Suriçi‘nde yer alan tarihi camiler içerisinde Hoca Ahmet 

Camii‘nin mimari ve yapım özellikleri incelenerek, diğer Diyarbakır Camileri içerisindeki 

yeri anlatılacaktır. 

Anahtar Kelimeler:Diyarbakır, Suriçi, Cami, Hoca Ahmet Camii 

 

1.Diyarbakır’ın Konumu ve Kısa Tarihi 

Karacadağ lavları üzerine kurulan Diyarbakır kenti; coğrafi olarak denizden 650 m Dicle 

Nehri‘nden 100 m yüksekte, Toros Dağları‘nın güneyinde yer almaktadır. Bu kentin stratejik 

açıdan önemli bir merkez olma özelliğine katkıda bulunan en önemli unsur, ilk çağlardan 

itibaren “Bereketli Hilal” olarak adlandırılan Dicle ve Fırat Nehirleri arasındaki 

Mezopotamya‘nın kuzey kısmında, Anadolu, Asya, Avrupa, Kafkaslar ve Akdeniz ticaret 

yolların kesiĢtiği noktada yer almasından kaynaklanmaktadır. Diyarbakır kentinin coğrafi 

konumundan dolayı ana ulaĢım yollarının kavĢağında bulunması, bu kenti pek çok 

medeniyetin izlerinin yer aldığı bir merkeze dönüĢtürmüĢtür(Beysanoğlu, 1996,s.3-

6),(Tuncer, 1996,s.13),(Değertekin, 2000,s.23),(Güldoğan, 2011,s.15). 

Diyarbakır kentinde Hurriler ve Mitaniler M.Ö. 3. binden itibaren egemen olmuĢtur. 

Bunlardan sonra kentte Asurlular hüküm sürmüĢtür. Asurlular‘dan sonra bir dönem 

Urartular‘ın egemenliğine giren bölge, ardından Ġskitler‘in, Medler‘in, Persler‘in, 

Makedonlar‘ın, Selevkoslar‘ın, Partlar‘ın, Büyük Tigran‘ın, Romalılar‘ın, Sasaniler‘in, 

Bizanslılar‘ın, Araplar‘ın, Emeviler‘in, Abbasiler‘in, ġeyhoğulları‘nın, Hamdaniler‘in, 

Büveyhoğulları‘nın, Mervaniler‘in, Selçuklular‘ın, Ġnanoğulları‘nın, Nisanoğulları‘nın, 

Artukoğulları‘nın, Eyubiler‘in, Anadolu Selçukluları‘nın, Mardin Artukluları‘nın, Timur‘un, 

Akkoyunlular‘ın ve Osmanlılar‘ın egemenliği altına girmiĢtir(Beysanoğlu, 1996,s.100-

126),(Tuncer, 2012,s.62),(IĢık,2013, s.475),(Değertekin, 2000,s.23-24). 
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Diyarbakır‘da hüküm süren medeniyetler kentte; kale, sur, saray, kilise, cami, kümbet, han, 

kervansaray, hamam gibi birçok yapı inĢa etmiĢlerdir.  Diyarbakır kentinde var olan mimari 

ve kültürel zenginlik, ilk çağlardan günümüze kadar bu coğrafyada yaĢayan birçok 

medeniyetin farklı dil, din ve etnik yapısının ortak ürünüdür(Değertekin, 2000,s.24), 

(Güldoğan, 2011,s.15). 

2.Suriçi Bölgesinde Günümüze UlaĢan Tarihi Camiler 

Diyarbakır tarihi kent mimarisi içerisinde dini yapılar önemli bir yere sahiptir. Farklı 

inançların ibadet mekânları olarak inĢa edilen çok sayıda yapıyı kent dokusu içinde bir arada 

görmek mümkündür. Ġslamiyet inancının yayılma ve ibadetlerin gerçekleĢtirilme mekânı 

olarak geliĢmiĢ olan camiler ve mescitler, Diyarbakır mimarisinde önemli bir yer tutmaktadır. 

Suriçi bölgesinde toplamda 32 adet tarihi cami ve mescit yer almaktadır(ġekil 1). Bunlardan 

16 adedi cami, 16 adedi ise mescit statüsündedir(Halifeoğlu, 2010,s.323). 

Mimari üsluplarıyla farklı medeniyetlerin izlerini yansıtan bu camiler arasında süsleme 

açısından çok zengin olanların yanı sıra oldukça sade olanları da mevcuttur. Tarihi Diyarbakır 

camilerinin ana yapım malzemesi genellikle bazalt taĢı olmakla beraber, kalker taĢı, üst örtü, 

kemer gibi elemanlarda ise tuğla kullanılmıĢtır.  

 

ġekil 1. Diyarbakır Suriçi Planında Tarihi Camilerin YerleĢimi-2019 (Akmaz Bilgiç,2019) 
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2.Hoca Ahmet Camii’nin Mimari ve Yapısal Özellikleri 

3.1.Yeri ve Konumu 

Hoca Ahmet Camii Diyarbakır Suriçi bölgesinin güneybatı diliminde, Mardin 

Kapı‘nın kuzeybatısında, Ali PaĢa Mahallesi‘nde yer almaktadır(ġekil 5). Herhangi bir vakfa 

bağlı olmayıp, Ģahısların mülkiyetinde bulunan yapı, tapu kaydı olarak 258 ada, 9 parselde 

bulunmaktadır. Kaynaklardan edinilen veriler ve Vakıflar Genel Müdürlüğü‘nden edinilen 

vakfiye bilgisi doğrultusunda, 1498 tarihinde Hoca Ahmet adında bir hayırsever tarafından 

inĢa ettirildiği, dönem olarak ise Akkoyunlu Dönemi‘ne tarihlendiği 

saptanmıĢtır(Yılmazçelik,1995,s.58),(Beysanoğlu,1963,s.193),(Beysanoğlu, 1998,s.473).Hoca 

Ahmet Camii Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu‘nun 19.01.1980 tarih ve 

A/2082 sayılı kararı ile Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı olarak tescillenmiĢ, 

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 18.12.2009 tarih ve 2754 

sayılı kararı ile I. Grup Yapı olarak tescili güncellenmiĢtir(Diyarbakır Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, 2019). 

 

3.2.Mimari Özellikleri 

Hoca Ahmet Camii ters T plan düzeninde inĢa edilmiĢtir.(Sözen, 1981,s.82),(Tuncer, 

1996,s.90),(Tomanendal ve Yediyıldız, 2008,s.473),(ġekil 4). Caminin kuzeydoğusunda 

bazalt taĢtan, kare kaide üzerine oturan sekizgen gövdeli ve tek Ģerefeli bir minaresi 

mevcuttur(ġekil 9-10). Cami geniĢ avlunun güneyinde yer almaktadır. Tek katlı bir yapı olan 

cami ana mekânının üstü, beĢik tonoz ve çapraz tonoz birlikte kullanılarak örtülmüĢtür. 

Caminin kuzeye bakan avlu cephesinde üç adet sivri kemerin iki adet sütun ve yan duvarlar 

üzerine oturduğu dört bölümlü, üst örtüsü değiĢtirilmiĢ son cemaat bölümü yer 

almaktadır(ġekil 2). Hoca Ahmet Camii oldukça sade bir görünüme sahip, süslemesiz bir 

yapıdır. 

 
ġekil 2. Minareden GörünüĢü caminin dam görünüĢü      ġekil 3.Caminin güney cephesi 



 
 

                 
www.anadolukongre.org/           ISBN: 978-605-80597-1-9               UYGULAMALI BĠLĠMLER TAM METĠN KĠTABI 

 

UBAK ULUSLARARASI BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ 2019 

352 

Hoca Ahmet Camii ana mekânı, Erken Osmanlı Dönemi Camileri‘nde görülen ters T plan 

düzeninde inĢa edilmiĢ olmakla beraber tabhane mekânlarına yer verilmemiĢtir. 

Akkoyunlular‘ın farklı plan yorumlarıyla oluĢturduğu bir örnektir(Tomanendal ve Yediyıldız, 

2008,s.473)(ġekil 2-4).Erken Osmanlı cami örnekleri, yayılma ve yerleĢme devirlerinde cami 

ve oturulan yer olma özelliğini birlikte taĢımalarına karĢın, Hoca Ahmet Camii‘nde böyle bir 

örnek olmayıp, tamamen cami iĢleviyle yapılmıĢtır(Sözen, 1971,s.258).Caminin oturduğu 9 

numaralı parsel 606m
2
 alana sahiptir. DıĢ cephe duvarlarında ince yonu, ve kaba yonu ile yer 

yer moloz bazalt taĢın birlikte kullanıldığı görülmektedir. Bu durumun farklı dönemlerde 

onarım amaçlı müdahalelerden kaynaklandığı düĢünülmektedir. Ġç mekân duvarları ve tavanı 

sıva üstü boyalıdır. Harime giriĢ son cemaat kısmında yer alan basık kemerli bir kapı ile 

sağlanmaktadır. Harim kapısı son cemaat kısmında tam orta aksta yer almayıp batıya 

kaçmaktadır. Ters T planlı olan harim 3 bölüme ayrılmıĢtır. Bu bölümlerden biri mihrabın yer 

aldığı bölümdür, diğer ikisi ise doğu ve batıda yer almakta ve zemin kotları sadece bir 

basamakla ana mekân kotundan ayrılmaktadır. Harimin mihrap bölümü güneyde yer almakta 

ve yarım sekizgen formda güney cephede çıkma yapmaktadır.  Mermerle kaplı olan mihrap 

beĢgen formludur. Harimin üst örtüsü mihrabın olduğu bölümde çapraz tonoz formuna yakın, 

diğer bölümde ise doğu batı uzantılı beĢik tonoz formundadır. Çapraz ile beĢik tonozun 

birleĢim noktası bazalt taĢ sivri kemer ile sonlanmaktadır. Harimin doğu kısmında beĢik tonoz 

altında bir adet sivri bazalt taĢ kemer yer almakta ancak bunun karĢılığı batı kısmında mevcut 

değildir. Harimde kuzey, güney, doğu ve batı cephelere bakan dikdörtgen formlu pencereler 

yer almaktadır. Harim giriĢ kapısının üstünde ahĢap müezzin mahfili yer almaktadır. 

 

ġekil 4-5.Hoca Ahmet Camii RölövePlanı-2019 (Akmaz Bilgiç,2019) ve Suriçinde yeri 
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Son cemaat yerinin doğu ve batı kısa kenarları kapalı durumdadır(ġekil 6). Kuzeye bakan 

avlu cephesi dört bölümden oluĢmaktadır. Üç adet sivri kemer, iki adet sütun ve yan duvarlar 

üzerine oturmaktadır. Cephesi kesme bazalt taĢ olup, bu cephede üst örtüyü taĢıyan iki sıra 

halinde bingi taĢları bulunmaktadır(ġekil 5). Son cemaat yerinin mevcut üst örtüsü betonarme 

malzemeden olsa da özgün üst örtüsüne ait kubbe formunu anımsatan duvarda eğrisel 

kalıntılar mevcuttur. Harim giriĢinin doğusunda sivri kemerli bir mihrabiye yer almaktadır. 

Son cemaat yerinde harim giriĢ kapısının önü avlu ile aynı kotta olup, diğer yan alanlar 

yaklaĢık 38 cm yüksekliktedir. 

      

ġekil 5. Son Cemaat Yeri-2019               ġekil 6. Son Cemaat Yeri -2019 

 

ġekil 7.Harim-Mihrap-2017             Şekil 8.Harimde Mihrap Bölümü-2017 

Avlu dörtgene yakın formda ve zemini bazalt taĢtandır. Avlunun kuzeybatı kısmında 

bazalt taĢtan bir mezar bulunmaktadır. Ana giriĢ doğuda sivri kemerli girinti içerisindeki basık 

kemerli kapıdan sağlanmaktadır. Kuzeyde ana kapıdan daha küçük ve basık bir kapı daha yer 

almaktadır. Doğusunda basık kemerli bir kemer açıklığı ile ulaĢılan mekânın doğu duvarında 
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dört hacimli helâ bölümü bulunmaktadır. Bu mekândan ulaĢılan bir depo ve bu deponun 

içinde bir adet dikdörtgen formlu havuz yer almaktadır. Avlu doğu giriĢine bitiĢik konumda, 

kapı kuzeyinde camiye ait gasilhane bulunmaktadır. Batıda cephesi kaba yonu ve moloz 

bazalt taĢın birlikte kullanımıyla oluĢturulmuĢ, imam odası yer almaktadır. Ġmam odasının iç 

mekân duvarları sıvalı ve boyalıdır. 

Minare avlunun kuzeybatısında, camiden ayrık konumdadır. Minareye giriĢ avludan 

ve batısındaki dörtgen kapıdan sağlanmaktadır(ġekil 9). Kapı çevresi iki sıra kademeli girinti 

ile hareketlendirilmiĢtir. Minare kesme bazalt taĢtan yapılmıĢtır. Planı içten dairesel, dıĢtan ise 

kaide kısmında kare forma, gövde kısmında sekizgen forma sahiptir. Minare tek Ģerefelidir ve 

petek kısmı daireseldir. ġerefe, sekizgen gövdeden, içbükey bir hatla ve dairesel bir formla 

ayrılıp özgün metal korkulukla çevrelenmiĢtir. Minarenin petek kısmı Ģerefeye çıkıĢı sağlayan 

basık kemerli kapı hizasına kadar kesme bazalt taĢtan olup, kapı üstünden itibaren sıvalı ve 

boyalıdır. Konik petek, kurĢun malzeme ile kaplı külah ve bunun üzerine oturan metal alem 

ile sonlanmaktadır(ġekil 10). 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 9. Minare-2018                                                    ġekil 10. Minare-2017 

 

3.3. Yapım Tekniği ve Malzeme 
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Geleneksel yığma yapım tekniğinde inĢa edilmiĢ Hoca Ahmet Camii, bazalt taĢın hakim 

olarak kullanıldığı bir yapıdır(ġekil 3). Yapıda bazaltın düzgün kesme taĢ biçimi ile kaba 

yonu ve moloz Ģeklinde kullanımı da bulunmaktadır. Yakın dönemli onarımlarda özgün üst 

örtü biçiminde ve betonarme ile malzeme kullanımında da değiĢiklikler olmuĢtur. Tonoz 

örgülerinde sıva altında tuğla kullanıldığı düĢünülmektedir.  

 

3.4.Yapıda Görsel Olarak Tespit Edilen Sorunlar 

Hoca Ahmet Camii‘nin iç mekân ve dıĢ cephelerinde yapılan bilinçsiz onarım ve 

müdahaleler nedeniyle özgün dokusu kısmen zarar görmüĢ durumdadır. Cami avlusunun 

doğusunda yer alan gasilhane ile avluda yer alan Ģadırvan sonradan yapılmıĢ niteliksiz 

eklerdir. Avlu kuzey cephe duvarı briket örgü ile yükseltilmiĢtir. Avlunun bazalt taĢ olan 

özgün zemini yer yer çimento esaslı sıva ile kaplanmıĢtır. Son cemaat yeri, imam odası, 

gasilhane, helâ ve depo bölümlerinin üst örtüleri caminin özgün mimarisine uymayan 

betonarme malzeme ile yenilenmiĢtir. Cami ana mekânı ile bütün iç mekânların duvar ve 

tavanları çimento esaslı harç ile sıvanıp boyanmıĢ durumdadır(ġekil 6-7-8) Harim bölümünün 

güney ve doğu cephelerinde yer alan pencerelerin alt kotu bazalt taĢ duvar örülerek 

yükseltilmiĢtir(ġekil 3).  Harim zemini büyük oranda ahĢap rabıta ile kaplanmıĢ özgün 

döĢeme kısmen açıkta kalmıĢ durumdadır. Mihrap özensiz ve aslını saklayacak biçimde 

mermer ile kaplanmıĢtır(ġekil 8). Harimin tonoz olan üst örtüsünde düzensizlikler mevcut 

olup, strüktürel sorunlar gözlenmektedir. Son cemaat yerinin kemer açıklıkları camekân ile 

kapatılmıĢtır. Cami çevresinde drenaj sorunu olduğundan yağan yağmur suları cami dıĢ cephe 

duvarlarına zarar vermektedir. Yapıda sadece insan eliyle değil aynı zamanda minare ve cami 

cephelerinin taĢ yüzeylerinde de meydana gelen malzeme deformasyonu, kırılmalar, erime ve 

çiçeklenme gibi doğa etkisiyle meydana gelen sorunlar mevcuttur.  

4. Hoca Ahmet Cami’nin Diğer Tarihi Diyarbakır Camileri ile KarĢılaĢtırılması 

Suriçi bölgesi, birçok anıtsal yapı grubu gibi cami mimarisi açısından da oldukça 

zengindir. Bu yapılar farklı plan tipleri, süsleme, bezeme, malzeme ve yapım teknikleri ile her 

biri kendi içinde özel bir kimlik taĢımaktadır. Sözen, Hoca Ahmet Camii‘ni, Tabhaneli Yapı 

Tipi grubunda değerlendirerek ayrıca bu yapı gurubuna örnek olarak Hüsrev PaĢa Camii ve 

Ġskender PaĢa Camii‘ni vermektedir(Sözen, 1971,s.257). Ancak Hoca Ahmet Camii‘nde 

yerinde yaptığımız incelemelerde tabhane mekânlarına ve belirtilerine rastlanılmamıĢtır ve 

tabhane mekânlarının olmadığı Tomanendal ve Yediyıldız tarafından da belirtilmektedir. 

(Tomanendal ve Yediyıldız, 2008,s.473),(ġekil 4). Sözen Diyarbakır‘da Hoca Ahmet 
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Camii‘nin yakın örneklerinin Hüsrev PaĢa Camii ve AlipaĢa Medresesi dershane kısmı 

olduğunu belirtmektedir(Sözen, 1971,s.258-259).Bu camiler incelendiğinde; Hoca Ahmet 

Camii, Hüsrev PaĢa Camii ile Ters T plan düzeni yönünden benzerlik taĢımaktadır(ġekil 11). 

Hoca Ahmet Camii, Hem Hüsrev PaĢa Camii‘nde hem de Ali PaĢa Medresesi‘nde yer alan 

mescit kısmında yarım sekizgen formunda çıkma yapan mihrap önü bölümü ile aynı formda 

dıĢarı çıkma yapması yönünden benzerlik göstermektedir(ġekil 11-12). 

             

ġekil 11. Hüsrev PaĢa Camii ve Medresesi Planı(Tuncer, 1996,s.119) 

ġekil 12. Ali PaĢa Medresesi Planı(Tuncer, 1996,s.136) 

 

 

 

4.SONUÇ  

Hoca Ahmet Camii, surlarla çevrili geleneksel kent alanının güneybatı dilimi 

içerisinde yer alan önemli anıtsal yapılardan biridir. Yapılan bilinçsiz onarımlar nedeniyle 

özgün yapısı kısmen zarar görse de mimari doku, malzeme ve plan özelliğini korumaktadır. 

Ters T planlı bağımsız bir cami ve sekizgen minare biçimi ile Diyarbakır‘da tek olma 

özelliğine sahip bir Akkoyunlu Dönemi eseridir(ġekil 4). Yapının, Ģahısların mülkiyetinde 

olması herhangi bir vakıf veya kamu kurumunun mülkiyetinde olmaması yapının esaslı 

onarımının aksatılmasına neden olmaktadır. 

Kamuya açık ve sürekli hizmet veren bir anıtsal yapı olarak Hoca Ahmet Camii‘nin 

koruma ve bakım çalıĢmalarının daha sağlıklı yürütülebilmesi, ilgili kamu kuruluĢlarının 

deneyimli teknik elemanları tarafından projelendirilmesi ve doğru müdahale kararlarının 

alınması ile mümkün olabilecektir. ġahıs mülkiyetinde oluĢu devlet yatırımlarında yer 

almasını engellediğinden, kamulaĢtırılması koruma açısından daha yararlı olabilecektir. 
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Yapıyı konu olarak ele alan kapsamlı bir bilimsel çalıĢma da bulunmadığından, geçirdiği evre 

ve müdahaleler daha çok caminin kendisi üzerindeki incelemelerden öğrenilebilmektedir
1
. 

Yapının özgünniteliğinin sürdürülebilmesi, bir kültür varlığı olarak uzun süreçli hizmet 

verebilmesi ve gelecek kuĢaklara aktarılmasının -kamulaĢtırma mümkün oluncaya kadar- 

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak, yapılacak müdahalelerde etkin 

olmasıyla mümkün olabileceği düĢünülmektedir. 

 

5. Kaynaklar 

Akmaz Bilgiç,E., 2019,Diyarbakır Tarihi Hoca Ahmet Camii (Ayni Minare 

Camii)‘ninRestorasyon ve Koruma ÇalıĢması,Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

Lisansüstü Programı (devam ediyor) 

Beysanoğlu,ġ.,(1963), “Bütün Cepheleriyle Diyarbakır”,ġehir Matbaası, s.193,Ġstanbul. 

Beysanoğlu,ġ.,(1996), “Anıtları ve Kitabeleri ile Diyarbakır Tarihi” , Diyarbakır BüyükĢehir 

Belediyesi Kültür ve Sanat Yayınları,1.cilt,s.3-6,100-126,Ankara. 

Beysanoğlu,ġ.,(1998), “Anıtları ve Kitabeleri ile Diyarbakır Tarihi”,Diyarbakır BüyükĢehir 

Belediyesi Kültür ve Sanat Yayınları, 2.cilt,s.473,Ġstanbul. 

Değertekin,H.,(2000),“Dünden, Bugüne Diyarbakır ve Diyarbakır Surlarının Onarımı1. 

Bütün Yönleriyle Diyarbakır Sempozyumu”,s.23-24,Ankara. 

Güldoğan,V.,(2011), “Diyarbakır Tarihi” ,s.15,Ankara.  

Halifeoğlu, F.M., (2010),“Diyarbakır Suriçi’nde Yer Alan Mescitler, I. Uluslararası Nebiler, 

Sahabiler, Azizler ve Krallar Kenti Sempozyumu” ,s.323,Diyarbakır. 

IĢık, Ġ., (2013), “Diyarbakır Ansiklopedisi” , s.475, Ankara.  

Sözen,M.,(1971), “Diyarbakır’da Türk Mimarisi” ,s.257-258-259,Diyarbakır‘ı Tanıtma ve 

Turizm Derneği Yayını, Ġstanbul. 

Sözen,M.,(1981), “Anadolu’da Akkoyunlu Mimarisi” ,s.82,Türkiye Turing ve Otomobil 

Kurumu,Ġstanbul. 

Tuncer,O.C.,(1996),“Diyarbakır Camileri Mukarnas, Geometri, Orantı”,Diyarbakır 

BüyükĢehir Belediyesi Kültür ve Sanat Yayınları,s.13-90-119-136. 

                                                           
1
Hoca Ahmet Camii ve onun korunmasına yönelik bilimsel bir çalışma hazırlanmamış olup,  devam etmekte olan 

yüksek lisans tezi ile bu çalışmada değerli yapıyı tanıtmak, belgelemek, Tarihi Diyarbakır Camileri içerisinde yeri 
ve önemini ortaya çıkarmayı hedeflemektedir.  



 
 

                 
www.anadolukongre.org/           ISBN: 978-605-80597-1-9               UYGULAMALI BĠLĠMLER TAM METĠN KĠTABI 

 

UBAK ULUSLARARASI BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ 2019 

358 

Tuncer, O.C.,(2012) ―Diyarbakır Surları” ,s.62,Ankara.  

Yediyıldız,B.,Tomanendal,K.,(2008),“Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Diyarbakır”,s.473, 

Diyarbakır Valiliği Türk Kültürünü AraĢtırma Enstitüsü, Ankara. 

 

Yılmazçelik,Ġ.,(1995),“XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır (1790-1840)”,Türk Tarih 

Kurumu Yayınları,c.XIV, sayı:21,s.58,Ankara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                 
www.anadolukongre.org/           ISBN: 978-605-80597-1-9               UYGULAMALI BĠLĠMLER TAM METĠN KĠTABI 

 

UBAK ULUSLARARASI BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ 2019 

359 
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ÖZET 

Diyarbakır camileri, plan düzenleri, malzemeleri ve cepheleriyle çeĢitlilik gösteren, minareleri 

kare, çokgen ya da yuvarlak planlı yapılardır. Günümüze ulaĢan tarihi camilerin büyük 

çoğunluğu 7. yy ile 16. yy dönem aralığında inĢa edilmiĢtir. Suriçi Bölgesinin kuzeydoğu 

diliminde, Ulu Cami, Ġskender PaĢa Cami, Parlı Safa (Palu) Cami, Melik Ahmet PaĢa Cami 

güneydoğusunda Behram PaĢa Cami, Lala Kasım Bey Cami, Ali PaĢa Cami güneybatısında 

Kasım PadiĢah Cami (Dört Ayaklı Minare ve ġeyh Mutahhar), KurĢunlu (Fatih PaĢa) Cami, 

ile kuzeyde Ġç Kale‘de bulunan Hz Süleyman Cami önemli tarihi camiler arasında yer 

almaktadır. Bu yapılar Suriçi Bölgesi‘nin önemli noktalarında konumlanmıĢ, günümüzde aktif 

olarak kullanılan anıtsal yapılardır. 

Diyarbakır camileri, yapım tekniği ve malzemelerine göre değiĢiklik göstermektedir.  

Camilerdeki taĢıyıcı sistem sorunlarına bağlı oluĢan farklı hasar türleri görülmektedir. 

Bunların birçoğunda hatalı restorasyon uygulamaları ve kullanıcı kaynaklı müdahaleler yer 

almaktadır. Duvarlarda ayrıĢma ve malzeme kaybı, sütunlarda kısmi eksen kayması 

hasarlarının da yaygın olduğu tespit edilmiĢtir.  Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre caminin bazı 

bölümlerinde niteliksiz eklerin yapıldığı ve tesisatlara bağlı hasarlar oluĢturmuĢtur.  Ġskender 

PaĢa ve Hoca Ahmet (Ayn Minare) Camilerinde oturma hasarlarına bağlı kot değiĢimleri ile 

nem hasarları daha belirgin sorunlar olarak öne çıkmaktadır. Minarelerin bazılarının camilere 

bitiĢik nizamda olması nedeniyle yapıda oluĢan hasarlar minarede de etkisini göstermiĢtir.   

Diyarbakır camilerinden Ġskender PaĢa Cami, Parlı Safa Cami, Ali PaĢa Cami, Hoca Ahmet 

PaĢa Cami (Ayn- Aynalı Minare), Behram PaĢa Cami ve Nebi Cami‘de mevcut taĢıyıcı sistem 

hasarları gözlemsel olarak tespit edilmiĢtir. Ulu Cami, Hüsrev PaĢa Cami, Lala Kasım Bey 

Cami ve Melik Ahmet PaĢa, Fatih PaĢa (KurĢunlu Cami) camilerinin restorasyonlarının 
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tamamlanması nedeniyle taĢıyıcı sistem hasarları giderilerek, güçlendirme ve tamamlayıcı 

müdahalelerle camilerin mevcut durumları iyileĢtirilmiĢtir.  

Bu çalıĢmada, Suriçi Bölgesinde yer alan tarihi camilerin mevcut hasarları gözlemsel olarak 

belirlenmiĢ, mevcut hasar düzeylerinin gösterildiği tablo oluĢturularak, hasar türlerine göre 

güçlendirme ve tamamlayıcı müdahale önerileri sunulmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Tarihi Diyarbakır Camileri, Suriçi Bölgesi, hasar, güçlendirme 

1.Suriçi Bölgesinde Günümüze UlaĢan Tarihi Diyarbakır Camileri 

Diyarbakır kenti, Suriçi bölgesindeki tarihi ve kültürel değerleriyle dünya kültürel mirasında 

yer bulan geçmiĢte birçok medeniyetin yaĢadığı önemli bir yerleĢim merkezidir. Kentin ilk 

yerleĢim yeri olan Suriçi bölgesi plan tipleri ve boyutları değiĢkenlik gösteren burç ve surlarla 

çevrilidir. Bu bölgede, 601
2
 tescilli ve farklı yapı türlerine sahip kültürel, ticari ve sosyal ve 

geleneksel ve anıtsal yapılar yer almaktadır.  

1900 yılındaki bir salnameye göre, kentte 24 cami, 21 mescit, 8 hamam, 1 belediye, 1 hastane, 

6 tekke, 11 kilise, 20 han, 1 basımevi, 1 üstü örtülü çarĢı, 3 kitaplık, 11 medrese, 13 çeĢme, 1 

askeri rüĢtiye, 1 mülki rüĢtiye, 1 öğretmen okulu, 5 ilkokul, 10 subay okulu, 9 Hıristiyan 

okulu, 2 yabancı okul, 1 Yahudi okulu, 1 sanat mektebi ve 1 Ġdadinin olduğu belirtilmektedir
3
. 

Günümüze kadar bu yapıların bir kısmı yıkılmıĢ ve yok olmuĢtur. 

Diyarbakır Suriçi Bölgesinde  günümüze ulaĢan boyutları, iĢlevi ve konumlarına göre 

değiĢkenlik gösteren han, hamam, kervansaray, kilise, medrese ve cami gibi birçok anıtsal 

yapı yer almaktadır. Kaynaklarda
4
 Diyarbakır‘ın Hz Ömer‘in halifelik döneminde (634-644), 

637 yılında Arapların egemenliğine geçtiği ve 639 yılında ise Ġslam dünyasına girme tarihi 

verilmektedir. 

Tarihi Suriçi Bölgesi‘nde yer alan günümüze ulaĢan Diyarbakır Camileri plan düzenleri, 

malzemeleri ve cepheleriyle farklı türlerde büyük çoğunluğu 7.yy ve 16.yüzyıl dönem 

aralığında inĢa edilmiĢlerdir. Camilerin ana unsurlarından biri olan minareler, kare, çokgen ve 

silindirik formda plana sahiptir. Suriçi Bölgesinin kuzeydoğu diliminde Ulu cami, Ġskender 

PaĢa Cami, Parlı Safa (Palu) Cami ile Melik Ahmet PaĢa Cami, güneydoğu diliminde, 

Behram PaĢa Cami, Lala Kasım Bey Cami ile Ali PaĢa Cami yer almaktadır.  Kasım PadiĢah 

                                                           
2
 Diyarbakır Koruma Kurulu 2017 Tescilli Yapı Kayıtlarına göre DüzenlenmiĢtir. 

3
 Tuncer, O.C. 2015. ―Diyarbakır Camileri‖. Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi, Kültür ve Sanat Yayınları, s.15. 

Ankara. 
4
 Tuncer, O.C. 2015. ―Diyarbakır Camileri‖. Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi, Kültür ve Sanat Yayınları, s.13. 

Ankara. 
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Cami (Dört Ayaklı Minare ve ġeyh Mutahhar), KurĢunlu (Fatih PaĢa) Cami, bölgenin güney 

batısında, Hz Süleyman Cami ise kuzeyde Ġç kale bölgesinde bulunmakta olup tarihi camiler 

arasında yer almaktadır. Bu camiler, Suriçi Bölgesi‘nin önemli noktalarında konumlanması 

nedeniyle, günümüzde ibadethane olarak aktif bir Ģekilde kullanılmaktadır (ġekil 1).  

                       
ġekil 1. Diyarbakır Cami Mescit ve Türbelerin Suriçi Bölgesi‘ndeki Konumu

5
 

 

Diyarbakır Camilerinde kubbeli veya düz damlı olarak iki Ģekilde inĢa edilmiĢtir. Ulu cami, 

Hoca Ahmet Bey Cami, müĢtemilatları düz damlı, diğer camilerin üstü kubbelidir.  Ali PaĢa 

Cami ile Parlı Safa (Palu) Cami piramidal külah biçiminde kiremit örtülü olup, diğer 

camilerin bir kısmında kubbelerde kurĢun levhalar kullanılmıĢtır. Yapı malzemesi olarak 

bazalt, kalker, tuğla ve ahĢap malzeme, kullanılarak, inĢa edilmiĢlerdir. Camilerin birçok 

bölümünde bazalt ve kalker taĢı almaĢık biçimde kullanılmakla birlikte sadece bazalt taĢtan 

yapılmıĢ camilerde bulunmaktadır.  

Diyarbakır‘daki cami ibadet alanlarında, bazalt ayak ve sütunlar taĢıyıcı özellikte olup, 

kadınlar mahfiline caminin giriĢ bölümlerinin kenarlarında konumlanan merdivenler 

vasıtasıyla ulaĢılmaktadır. Kadınlar mahfilindeki döĢeme sistemi bazı camilerde ahĢap 

malzeme ile alttan ahĢap dikmelerle desteklenerek yapıldığı gibi, taĢ döĢemeyle geçilmiĢ olan 

camilerde bu bölüm bazalt taĢtan yapılmıĢ ayak ve sütunlarla taĢıtılmıĢtır ( Tablo 1). 

Tablo 1.  Suriçi Bölgesi‘ndeki Bazı Camilerin Konumu Ve Mimari Özellikleri 
6
 

                                                           
5 Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi KAĠP 2012 Planından alınarak düzenlenmiĢtir. 
6
  Cami Planları Vakıflar Bölge Müdürlüğünden AlınmıĢtır.  
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2. Geleneksel Diyarbakır Camilerinde TaĢıyıcı Sistem Sorunları ve Hasarları 

Tarihi Diyarbakır camilerinde taĢıyıcı sistem hasarları gözlemsel olarak tespit edilerek, hasar 

tabloları elde edilmiĢtir. Gözlemsel tespitlerde her yapı türünün yapım tekniği ve malzemesi 

incelendikten sonra, duvarlardaki ayrışma, çözülmeye bağlı oluşan taşıyıcı sistem hasarları, 

kemer ve örgü elemanlarında oluşan taşıyıcı sistem hasarları, üst örtü ve döşemelerde oluşan 

taşıyıcı sistem hasarları, derz boşalmasına bağlı oluşan taşıyıcı sitem hasarları, eksen 

kaymasına bağlı oluşan taşıyıcı sistem hasarları, neme bağlı oluşan taşıyıcı sistem hasarları, 

restorasyon hatalarına bağlı oluşan taşıyıcı sistem hasarları, kullanıcıya bağlı oluşan taşıyıcı 

sistem hasarları,doğa koşulları ve bakımsızlığa bağlı oluşan taşıyıcı sistem hasarları, ,yapıda 

bağlayıcı harcın özelliğini kaybetmesi/yok olması ile oluşan taşıyıcı sistem hasarları 

baĢlıkları altında değerlendirilmiĢtir. 

 

Duvarlardaki ayrıĢma, çözülmeye bağlı oluĢan taĢıyıcı sistem hasarları 

Camilerde ayrıĢma ve çözülmelerin en yoğun görüldüğü taĢıyıcı elemanlar duvarlardır. 

Duvarlardaki ayrıĢmalar özellikle yük dağılımında meydana gelen düzensizlik nedeniyle 

oluĢmuĢtur. Son cemaat yerlerinde meydana gelen ayrıĢmalar, bu bölümlerdeki üst örtünün 

betonarme döĢeme ile geçilmesi ve buna bağlı oluĢan aĢırı yük ile yük aktarımındaki 

düzensizlikten kaynaklanmaktadır. Özellikle bu bölgelere yakın duvarlardaki taĢlar arasında 

üstten yüke bağlı harç ve derzlerin boĢalması ile ayrıĢmaların arttığı görülmüĢtür (ġekil 2). 

  

             ġekil 2.  Ġskender PaĢa Camisi Batı Cephesinde OluĢan Duvarlardaki AyrıĢma Hasarları  

 

Kemer ve lentolarda oluĢan taĢıyıcı sistem hasarları 

Kubbe ve tonozlardan gelen yüklerin sütun, ayak ya da duvarlara aktarılmasını sağlayan yatay 

taĢıyıcı elemanlar kemerlerdir. Tek revaklı bazen de çift revaklı olarak inĢa edilen camilerdeki 

kemerler arasında itki kuvvetinin karĢılanmasını sağlamak amacıyla gergi çubukları 

bulunmaktadır. Tonoz ve kemerlerde kullanılan gergi çubukları ahĢap ya da metal 

olabilmektedir.  
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Diyarbakır camilerinde duvar ve kemer kesitlerinin zayıfladığı alanlarda da ahĢap ya da metal 

gergi çubukları kullanılmıĢtır. Ancak bazı camilerde, gergi çubuklarının duvara düzensiz 

yerleĢtirilmesi ile duvarda harç ve derz boĢalmalarına bağlı geliĢen ayrıĢmaların kemerlerde 

olumsuz etki yarattığı görülmektedir. Ayrıca gergi çubuklarının almaĢık duvar örgüsünde 

mukavemeti yüksek bazalt taĢ yerine kalkere sabitlenmiĢ olması, mukavemeti daha zayıf olan 

kalker taĢında boĢalmalara bağlı parça kopmasına yol açmıĢtır (ġekil 3). 

   
Hoca Ahmet (Ayn Minare)                                               Behram PaĢa  Cami 

ġekil 3 . YıpranmıĢ ve korozyona uğramıĢ gergi çubuk ve bileziklerin duvar, sütun  ve kemerlerde  oluĢturduğu 

ayrıĢma   hasarları  

 

Camilerdeki pencere ve kapı lentolarında meydana gelen çatlaklar yapıdaki müdahalelere 

bağlı olarak ortaya çıkmıĢtır. Yatay taĢıyıcı eleman olan lentolarda gelen yük düzensizliği ve 

aĢırı yük etkisi ve düzensiz oturma çatlaklara yol açmıĢtır. Lentoda oluĢan çatlakların kılcal 

düzeyde olmadığı ve bu nedenle taĢıyıcı elemanlar olumsuz etkilenerek hasarlar oluĢmuĢtur 

(ġekil 4).   

           

ġekil 4.Ġskender PaĢa Cami Lentolarında OluĢan Çatlak Hasarları 

Üst örtü ve döĢemelere bağlı oluĢan taĢıyıcı sistem hasarları 

Üst örtüde meydana gelen hasarların büyük bölümünün sıva ile kaplanan cami kubbelerinde 

meydana geldiği görülmüĢtür. Üst örtünün betonla kaplanmasından kaynaklanan aĢırı yük 

düzensizliği ve zaman içinde bozulan beton sıvalardan sızan suların etkisiyle çatlak ve nem 

hasarları tespit edilmiĢtir. Ayrıca kurĢun kaplanan cami kubbelerinde kurĢun plakaların 

birbirine eklenen kısımların zaman içinde bozulmaya uğraması ya da iyi monte edilmemesine 
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bağlı kubbe içine su sızmaları meydana gelmiĢ, bu durum taĢıyıcı sisteme zarar vererek nem 

hasarlarına ve strüktürel çatlaklara neden olmuĢtur.  

Camilerin son cemaat yerlerinde onarımlar sonucu üst örtü döĢemelerinin betonarmeye 

çevrilmesi ile aĢırı ve düzensiz yük etkisiyle ayrıĢma meydana gelmiĢ, derzlerin boĢalması 

nedeniyle de bağlayıcılık özelliği zayıflamıĢtır. Yük altında lentolarda çatlak, kemer ve 

duvarlarda açılma deformasyonları oluĢmuĢtur (ġekil 5, ġekil 6). 

   
ġekil 5. Üst Örtüsü betonarme ile değiĢtirilen     ġekil 6 Üst Örtüsü betonarme ile değiĢtirilen  

                                  Ġskender PaĢa                                                  Hoca Ahmet Cami (Ayn Minare) 2019 

     

Camilerde meydana gelen üst örtü hasarlarının bir kısmı zemine bağlı oluĢabilmektedir. 

Zemindeki düzensizlik ya da boĢluklar nedeniyle üst yapı ölçeğinde kubbede çatlak hasarları 

ile duvar ve kemerlerde ayrıĢma, çözülme hasarları oluĢmuĢtur. Bu nedenle kubbe ve üst 

örtüde meydana gelen çatlak ve ayrılma hasarlarının sadece aĢırı yükleme ya da malzeme 

ağırlığından olmadığı ve bu durumun zeminle iliĢkilendirilmesi gerektiği anlaĢılmaktadır 

(ġekil 7). 

     

ġekil 7. Melik Ahmet Cami Kubbesinde Zemine Bağlı OluĢan Çatlak Hasarları 

Camilerde döĢemeler zemin ve ara kat döĢemesi olarak iki Ģekilde bulunmaktadır.  Kadınlar 

mahfilinin bulunduğu camilerde döĢeme ahĢap ya da taĢ olarak inĢa edilmiĢtir. Cami zemin 

döĢemelerinde (Ġskender PaĢa Cami, Hoca Ahmet Cami), genellikle oturma hasarları olduğu 

görülmektedir.  

Zeminden kaynaklı oturmalar, cami taĢıyıcı sisteminde temelden üst örtüye kadar önemli 

hasarlara neden olabilmektedir. Kubbelerde baĢlayan çatlakların duvar ve lentolarda devam 
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etmesinin, zemindeki boĢluklara bağlı olabileceği düĢünülmektedir. BoĢluklu zemine sahip 

olan tüm yapılarda oturma hasarları meydana gelebilmektedir. 

 

Derz boĢalmalarına bağlı oluĢan taĢıyıcı sistem hasarları 

Genellikle derz boĢalmalarına bağlı hasarlar, duvarlardaki ayrıĢma ve çözülmenin görüldüğü 

alanlarda bulunmaktadır. Üst örtü ve kubbe ağırlığının sürekliliğin bozulduğu ve yük iletim 

eksikliği olan duvarlarda derz boĢalmaları artarak, duvar yüzeyi boyunca ayrıĢmaları 

hızlandırmıĢtır (ġekil 8). 

   

ġekil 8.Ġskender PaĢa Camide derz boĢalmalarına bağlı oluĢan ayrıĢma hasarları 

Eksen kaymasına bağlı oluĢan taĢıyıcı sistem hasarları 

AĢırı yükün getirdiği baskıya bağlı sütunların alt ve üst baĢlıklarında aks ya da eksen kayması 

hasarları oluĢtuğu görülmüĢtür. Camilerin bir kısmında sütunlar arası gerilmeyi azaltmak ve 

bağlantıyı sağlamak amacıyla gergi bilezikleri yerine, onarım çalıĢmalarında niteliksiz harçlar 

kullanılmıĢtır. Harçların zamanla patlaması, aĢırı ve düzensiz yük nedeniyle özellikle 

sütunların altında çatlaklar ve kopmalar Ģeklinde hasarlar oluĢturmuĢtur. Ayrıca bazı 

camilerde sütunların alt ve üst parçalarıyla, sütun kaidelerinde kullanılan malzemelerin farklı 

olması ve bu malzemeler arasındaki bağlantının zayıflığı da taĢıyıcı sistemde olumsuz etki 

yaratmıĢtır. Duvarlarda görülen eksen kayması zemindeki oturmaya bağlı oluĢmaktadır. 

Duvarların oturduğu zeminin homojen olmaması, bağlayıcı harcın yetersizliği ve malzeme 

kaybına bağlı bel verme Ģeklinde aks kayma hasarlarına yol açtığı görülmüĢtür (ġekil 9).  

            

                  Ġskender PaĢa Cami           Ali Pınar cami                    Hoca Ahmet (Ayn Minare) Cami 

ġekil 9.  Cami sütunlarındaki aks kayması Cami dıĢ ve iç duvarlarında oluĢan kayma hasarları 
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Neme bağlı oluĢan taĢıyıcı sistem hasarları 

Su yalıtımın yeterli ya da hiç yapılmaması nedeniyle sıvayla kapatılan duvarlarda ve 

kubbelerde kılcal çatlaklardan su sızması ile hasarlar meydana gelmiĢtir. 

Kubbede oluĢan nem sorunları malzemelerde bozulmaları hızlandırarak caminin duvar, 

kemer, lento ve döĢemelerine ulaĢarak hasar oluĢturmuĢtur (ġekil 10).  

 

     

    ġekil 10 .Ġskender PaĢa Camisinde Neme      ġekil 11. Hoca Ahmet  Camilerinde Neme Bağlı OluĢan TaĢıyıcı           

               Bağlı OluĢan Sistem  Hasarları                      TaĢıyıcı Sistem  Hasarları ve  

 

Restorasyon hatalarına bağlı oluĢan taĢıyıcı sistem hasarları 

Zaman içinde yıpranan camilerin özgünlüğü ve taĢıma prensibi göz ardı edilerek yapılan 

müdahaleler hasarların artmasına neden olmuĢtur. Özellikle camilerin bir kısmında üst 

örtünün betonla değiĢtirilmesi ile aĢırı yük altında kalan kemer, sütun, ayak ve lentolarda 

çatlak, harç kaybı ve malzemeler arasında ayrılmalar meydana gelmiĢtir. AhĢap kiriĢ 

görünümlü ya da düz olarak yapılan betonarme döĢemeler nedeniyle camilerin bu bölümleri 

ağır ve düzensiz bir yük altında kalmıĢtır (ġekil 12). 

     

 ġekil 12. Hoca Ahmet PaĢa Camideki beton  döĢemeye bağlı                           ġekil 13.Ali PaĢa Camisinde          

                    oluĢan  hasarlar                                                                      betonarme döĢeme etkisiyle   

                                                                                                                                 oluĢan  kayma hasarları 

 

Camilerde yapılan restorasyon uygulamalarında kısmen yıkılmıĢ ya da hasarlı üst örtüleri, 

beton döĢeme yapılarak değiĢtirilmiĢtir. Betonla kaplanan yüzeylerde kılcal çatlakların iklim 

etkisiyle büzülüp genleĢmesi sonucunda kısmi hasarlar oluĢmuĢ ve taĢıyıcı sistemin olumsuz 

etkilendiği görülmüĢtür. Ayrıca kubbenin korunması amacıyla bazı camilerde kullanılan 
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kurĢun levhaların periyodik bakımının yapılmaması nedeniyle çürüme ve kısmen kayıplara 

neden olarak, kubbelerin dıĢ ortama karĢı savunmasız kalmasına neden olmuĢtur.  

Restorasyonlarla yenilenen tesisatlar nedeniyle duvarlarda açılan boĢluklar malzemelerde 

tahribatlara yol açmıĢtır. Ayrıca camilerdeki aydınlatma, ısıtma ve soğutma tesisatları için 

açılan kanallar taĢ malzemelerde çatlak hasarları oluĢturmuĢtur. Cami giriĢlerinde, genellikle 

kadınlar mahfilinin altına yerleĢtirilen elektrik panolarının herhangi bir kaçak durumunda, 

camide meydana gelebilecek yangına bağlı hasarlar oluĢturacağı düĢünülmektedir (ġekil 14). 

  

          

ġekil 14. Camilerde Restorasyon Sonrası Hatalı Tesisat Uygulamaları 

Camilerdeki sütun ve kemerler arasında gergi bilezikleri veya gergi çubukları kullanılmamıĢ, 

sütun parçaları birbirine çimento harçlarla birleĢtirilmiĢtir. Gergi bilezik ve çubuklarının 

olmaması nedeniyle malzemeler arasında uyum içindeki yük taĢıma özelliği azalmıĢ olup, 

taĢıyıcı sistemdeki sürekliliği bozmuĢtur (ġekil 15, ġekil 16).  

    

               ġekil 15. Ġskender PaĢa Cami           ġekil 16. Behram PaĢa Cami Son Cemaat Yerlerindeki 

Sütunlarda Gergi Bileziklerinin Yapılmamasıyla OluĢan Eksen Kayması Hasarları 

 

Kullanıcıya bağlı oluĢanı taĢıyıcı sistem hasarları 

Özel vakıf mülkiyetine sahip olan camilerde herhangi bir denetim olmadan yapılan hatalı 

müdahaleler sonucu cami duvar ve döĢemelerde niteliksiz eklentiler oluĢturulmuĢtur. Son 

cemaat yerlerinin kapatılması, taĢtan yapılmıĢ duvarların sıvanması, cami ve müĢtemilat 

kısımlarının üst örtülerinin beton ya da metal profillerle kapatılması gibi uygulamalar 

kullanıcılar tarafından yapı taĢıyıcı sistemi düĢünülmeden yapılan müdahalelerden birkaçıdır.  

Ayrıca, ısıtma ve soğutma sistemlerinin sağlanması amacıyla tesisatların (klima motorları) 
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duvarlara getirmiĢ olduğu yüklere bağlı taĢlar arasında çözülme ve ayrıĢmalar Ģeklinde 

hasarlar oluĢmuĢtur (ġekil 17).  

 

      

ġekil 17. Hoca Ahmet, Nebi Camilerinde Kullanıcı Kaynaklı Hatalı Uygulamalar 

 

Doğa koĢulları ve bakımsızlığa bağlı oluĢan taĢıyıcı sistem hasarları 

Doğa koĢulları ve bakımsızlıktan dolayı, cephe ve duvarlarında floral (bitki oluĢumu) ve 

kirlenme Ģeklinde bozulmalar oluĢtuğu görülmüĢtür. Bitki oluĢumlarının bulunduğu 

duvarlarda derzlerde açılmalar, taĢlar arasında boĢalmalar meydana gelmiĢtir. Bu 

boĢalmaların yapı üstlerinde baĢladığı, duvarlarda aĢağı doğru çözülmelerle devam ettiği 

tespit edilmiĢtir. Camilerde düzenli bakımların yapılmaması, cemaat ya da çalıĢanlar 

tarafından yapılan küçük onarım ve müdahaleler yetersiz kalmıĢ ve buna bağlı hasarların 

arttığı görülmüĢtür (ġekil 18).  

    

ġekil 18. Ġskender PaĢa Camisinde         ġekil 19. Hoca Ahmet Camisinde Bakımsızlığa Bağlı OluĢan Nem ve 

Bitki OluĢumu ve Kirlenme ile                                AyrıĢma Hasarları 

 

Doğa koĢullarına bağlı oluĢan bir diğer hasar türü de kemerlerde kullanılan gergi çubukları ile 

sütunlardaki gergi bileziklerinin korozyona uğramasıdır. Korozyonun etkisiyle oluĢan taĢ 

malzemede parça kopmaları mukavemetin azalmasına neden olmaktadır (ġekil 17). 
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ġekil 20. Ġskender PaĢa ve Behram PaĢa Camilerinde Gergi Çubuk ilke Bileziklerindeki Korozyon 

Hasarı 

 

Yapıda bağlayıcı harcın özelliğini kaybetmesi/yok olması ile oluĢan taĢıyıcı sistem 

hasarları 

Duvar ve cepheler ile diğer taĢıyıcı yapı elemanlarını birbirine bağlayan malzemeler arasında 

birlikteliği oluĢturan bağlayıcı harçlar yapı taĢıyıcı sisteminde oldukça önemli bir görev 

üstlenmektedir. Bağlayıcı elemanın yok olması, tüm yapı ölçeğinde malzemelerdeki 

mukavemetin azalmasına ve taĢıyıcı sistemdeki sürekliliğin bozulmasına neden olmaktadır.  

Camilerdeki hatalı restorasyon ya da niteliksiz tamamlamaların getirmiĢ olduğu aĢırı yük 

dağılımına bağlı olarak kemer, duvar ve sütunlardaki bağlayıcı harçlarda kopma ya da 

boĢalmalar yapı taĢıyıcı sisteminde olumsuz etki yaratmaktadır (ġekil 21, Tablo 2).   

            

ġekil 21. Camilerdeki Harçların BoĢalması ve Yok Olmasına Bağlı OluĢan Hasarlar 
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Tablo 2.Diyarbakır Camilerinde Gözlemsel Olarak Tespit Edilen TaĢıyıcı Sistem Hasarları 

 

 

3. Diyarbakır Camilerinde Minareler  

Diyarbakır camilerindeki minareler yapım tekniği, formları ve malzemelerine göre değiĢiklik 

göstermektedir. KöĢeli, silindir gövdeli ya da çokgen formda görülen minarelerin bir kısmı 

camiye bitiĢik olarak inĢa edilmiĢse de genelde ayrı inĢa edilerek camiden bağımsız yapı öğesi 

olarak konumlanmıĢlardır. Minaresi dörtgen kesitli camiler; Diyarbakır Ulu Cami Nebi Cami, 

Hz Süleyman Cami ile Kasım PadiĢah Cami (ġeyh Mutahhar) camiden bağımsız olarak 

konumlanmıĢ Dört Ayaklı Minaredir. Çokgen forma sahip Hoca Ahmet Cami (Ayn Minare) 

minaresi Diyarbakır‘daki tek örnektir. Behram PaĢa, Melik Ahmet PaĢa, Fatih PaĢa, Ġskender 

PaĢa Camilerinin minareleri, silindirik formdadır. Parlı Safa Cami minaresi silindirik formda 

olup, klasik minare sadeliğinin dıĢında yöresel olarak ―kokulu minare‖ olarak tanınan ve 

üzerinde taĢ iĢçiliğinin önemli örnekleri olan kalker malzemeden yapılmıĢtır. 

Ali PaĢa Cami, Ġskender PaĢa Cami, Behram PaĢa Cami, Nasuh PaĢa, Fatih PaĢa Cami, Melik 

Ahmet PaĢa Cami, Lala Kasım Bey Cami minareleri tek Ģerefeli ve ortada merdiveni olan 

silindirik forma sahiptir. Minarelerde, yöresel bazalt taĢ ile kalker taĢı birlikte ya da tek baĢına 

kullanılmaktadır. ġerefe kısımlarında taĢ süslemesi kullanılarak, minarede estetik etki 

yaratılmıĢtır (ġekil 22, ġekil 23, ġekil 24). 
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         Ali PaĢa                   Behram PaĢa            Melik Ahmet PaĢa             Fatih PaĢa           Ġskender PaĢa 

ġekil 22.Silindirik Gövdeli Minaresi Olan Camiler 

           
   Nebi Cami     Dört Ayaklı Minare   Hz Süleyman Cami     Ulu Cami      Hoca Ahmet PaĢa Cami (Ayn Minare) 

  ġekil 23.Dörtgen Kesit Minareleri Olan Camiler                      ġekil 24. Çokgen Formlu Minareli Cami 

 

3.1.Minarelerde TaĢıyıcı Sistem Sorunları ve Hasarları 

Diyarbakır camilerindeki minarelerde görülen en önemli hasarlar, minarelerde kullanılan 

malzemelerdeki ayrıĢma, harç kaybı, derz boĢalması, bitki oluĢumu ve kirlenme Ģeklindedir 

(Hoca Ahmet PaĢa Cami). 

Minarelerin konumlandıkları zemin yapısına bağlı olarak geliĢen aks kayması ve hatalı 

restorasyon (Dört Ayaklı Minare) ile minare gövdesindeki taĢlar arasındaki ayrıĢmalar ve 

Ģerefe bölümlerinde görülen malzeme kaybı ve parça kopması gibi bozulmaların taĢıyıcı 

sistem hasarlarına neden olduğu düĢünülmektedir. Kirlenme ve doğa koĢullarına bağlı oluĢan 

bitki oluĢumları, zaman içinde ilerleyerek taĢ malzemeyi etkileyerek mukavemetinin 

bozulmasına neden olmaktadır (Ġskender PaĢa Cami) Minare kapı lentolarında meydana gelen 

çatlakların da oturmalara bağlı geliĢtiği ve zemin yapısından kaynaklandığı düĢünülmektedir 

(ġekil 25). 

          
  Hoca Ahmet Cami       Parlı Safa Cami    Ġskender PaĢa Cami      Dört Ayaklı Minare 

ġekil 22.Diyarbakır Cami Minarelerindeki AyrıĢma, Kirlenme, Derz BoĢalması Hasarları 
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4. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Genel olarak Diyarbakır camilerinde ve minarelerdeki taĢıyıcı sistem sorunları ve bunlara 

bağlı oluĢan hasarların büyük ölçekte olmadığı, doğru ve etkili güçlendirme uygulamalarıyla 

var olan sorunların ortadan kaldırılabileceği düĢünülmektedir. Camilerde yapılacak 

güçlendirme çalıĢmaları ile tamamlayıcı müdahaleleri birlikte uygulanmalıdır.  Cami taĢıyıcı 

sistemlerinin güçlendirilmesi amacıyla yapılacak uygulama önerileri sıralanacak olursa;  

 Camilerdeki avlu ve harim bölümlerinin zeminlerindeki varsa oturmalardan 

kaynaklandığı düĢünülen kot düzensizliklerinin giderilmesi, avlu ve çevresinde zemin 

yapısı ve temel kotunun yüzeysel olarak belirlenmesi amacıyla yeraltı taraması GPR 

(Ground Penetrating Radar) yapılmalıdır. Tespit edilecek sorunlara göre ilgili 

uzmanlar tarafından zemin ve temel güçlendirme önerileri geliĢtirilmelidir. 

 Ġlgili uzmanlar tarafından belirlenecek farklı bölgelerden sondaj ve gözlem çukurları 

açılarak zemin yapısı, yeraltı su seviyesi ve oluĢan mevcut deformasyonlar 

belirlenmelidir. Camilerin çevresinden yeraltı sularının uzaklaĢtırılması amacıyla 

çevresel drenaj yapılmalıdır. 

 Cami duvarlarının alt bölümlerindeki boĢalma Ģeklinde yer alan taĢ ve harç malzeme 

kayıpları aslına uygun malzeme, teknik ve iĢçilikle tamamlanırken bağlayıcılık ve 

dayanım, lif katkılı malzemeyle arttırılmalıdır. 

 Duvar yüzeylerinde malzeme hasarına bağlı oluĢan mukavemet kaybı, aslına uygun 

malzeme, teknik ve iĢçilikle tamamlanarak bütünlüğü sağlanmalıdır. Çatlak hasarları 

için yapılacak detaylı temizlik sonrası ilgili uzmanlar tarafından konservasyon 

çalıĢması yapılmalı, taĢıyıcı duvarlarda oluĢan bünyesel boĢlukların giderilmesi 

amacıyla özgün harca uygun karıĢımla enjeksiyonla dayanımları artırılmalıdır. TaĢlar 

arasında bağlantı zayıflığını gidermek amacıyla, taĢıyıcı elemanlardaki malzemeler 

arasında metal kenet veya dikiĢ uygulaması yapılmalıdır. 

 Duvar, sütun ve ayaklardaki sıva ve boyalı kısımlar temizlenmelidir. Uzmanlarca 

yapılacak boya temizliğinden sonra, varsa yüzey kayıpları giderilmeli, alt ve üst sütun 

baĢlıklarına metal bilezik veya çember takılarak meydana gelebilecek aks kayma 

hasarları önlenmelidir. 

 Minarelerde görülen kısmi ayrıĢma, harç kaybı ve derz boĢalmalarının giderilmesi için 

iskele kurularak detaylı inceleme yapılmalı, uzmanlarca güçlendirme ve tamamlayıcı 

müdahaleler geliĢtirilmelidir. Minare Ģerefe kısmındaki malzeme kayıpları, aslına 

uygun malzeme ve teknikle tamamlanmalıdır. Minare merdiven basamaklarında 
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görülen aĢınma hasarları için taĢ konservasyonu yapılmalı gerekirse kırık ve çatlak 

olanlar aslına uygun malzeme ve teknikle değiĢtirilmelidir. 

 Kadınlar mahfilindeki döĢemelerin uzmanlarca bakımı yapılarak ahĢap dikme ve 

kiriĢleri güçlendirilmelidir. Bunun yanında yakın zamanlı niteliksiz boyalar 

temizlenerek koruyucu müdahalelerle bakımı yapılmalıdır. 

 Oturmalara bağlı kubbede çatlak ve dıĢ yüzeydeki ayrıĢmalar için gerektiğinde kubbe 

askıya alınıp, ilgili uzmanlarca uygun görüldüğünde çekme gerilmelerinin 

karĢılanması ve kubbenin açılmasını önlemek amacıyla çelik çemberle 

güçlendirilmelidir. Kemer, tonoz ve kubbelerde varsa çatlak hasarlarının bulunduğu 

alanlarda uzmanların kararı doğrultusunda kısmi enjeksiyon ve çelik dikiĢlerle hasarlı 

alanlar güçlendirilmelidir. 

 Camilerin son cemaat yerlerindeki kemer tempan yüzeylerindeki derz boĢalmaları ile 

tuzlanmaya bağlı oluĢan yüzey kaybı taĢ konservasyonu yapılarak giderilmelidir. Bu 

alanlardaki kemerler arasına gergi demirleri konumlandırılarak, kemerlerin ayrıĢma ve 

açılma hasarları önlenmelidir. Son cemaat yerlerindeki yağmur sularının tahliyesini 

sağlayacak çörtenler, varsa yıpranmıĢ üst örtü ile birlikte yeniden yapılmalıdır. 

Yağmur tahliyesini sağlayan çörtenlerin yok ya da yetersiz olması nedeniyle 

kemerlerin tempan yüzeylerinde oluĢan derz boĢalması, kirlenme, yosunlaĢma ve 

ayrıĢmalar temizlendikten sonra, ilgili uzmanlar tarafından gerekiyorsa enjeksiyonla 

güçlendirilmelidir. 

 Tüm pencere ve kapılar ile minare kapı lentolarındaki çatlaklar ilgili uzmanlar 

tarafından konserve edilerek gerekli görülürse enjeksiyonla güçlendirilmelidir. 

Lentoların üzerinde bulunan hafifletme kemeri içine sonradan yapılmıĢ dolgu 

malzemeleri temizlenmelidir. Duvar bağlantısı zayıflamıĢ, yerinden oynamıĢ 

lentolarda güçlendirme çalıĢması yapılmalıdır. 

 Camilerde yıpranan tüm tesisatlar yenilenerek, yapı özgünlüğünü bozmayacak 

çözümler üretilmelidir. Özgün mimari ile uyumsuz ve görsel kirliliğe neden olan klima 

ve tesisatlar kaldırılmalıdır.   

 Bazı camilerdeki betonarme döĢeme ile değiĢtirilen son cemaat yerinin üst örtüsü 

hazırlanacak kapsamlı proje doğrultusunda yeniden yapılmalıdır.  

 Camilerin iç ve dıĢ cephe yüzeylerinde detaylı bir inceleme sonucu bazalt ve kalker taĢ 

örgü sıralarında, aĢınmıĢ malzemelerde ve yapı elemanı boyut ve biçimselliğinde bilim 

kurulunun görüĢleri doğrultusunda sağlamlaĢtırma çalıĢmaları yapılmalıdır. 
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 Cami avlularında özgün olmayan Ģadırvan yapı özgünlüğünü tamamlayacak nitelikte 

yeniden yapılmalıdır. 

 Kubbeli camilerde hasara uğrayan kurĢun kaplamaları ilgili uzmanlar gözetiminde 

sökülerek yenilenmelidir. 

 Cami cephelerindeki hasar görmüĢ taĢ malzemeye sabitlenen metal pencere 

korkulukları ile avluya giriĢte cami çevresindeki duvarlar üzerinde bulunan 

korkulukların bakımı yapılmalı, bütünselliğini kaybedenler yenilenmelidir.  

 Cami avlularında ihtiyaç duyulan birimler yapıya uyumlu biçimde oluĢturulmalıdır. 

Yapı özgünlüğüne uymayan niteliksiz yapılar kaldırılmalıdır. Camilerin gabarisini ve 

özgünlüğüne aykırı olmayan, aslına uygun malzeme ve teknikle abdest alma yerleri 

tuvalet ve imam odası yapılarak, yapı yerleĢkesi oluĢturulmalıdır.  

Sonuç olarak; Diyarbakır‘da bulunan cami ve minarelerde meydana gelen taĢıyıcı sistem 

sorunları ve bunlara bağlı oluĢan hasarların yapısal sistem ve bütünlüğü bozmayacak ölçüde 

olduğu tespit edilmiĢtir. Uzmanlar denetiminde ve özgün mimariye uygun yapılacak 

güçlendirme uygulamalarıyla var olan sorunların ortadan kaldırılabileceği düĢünülmektedir.  

Ayrıca camilerin büyük bir bölümünün ibadete açık olması nedeniyle taĢıyıcı sistemde 

güvenlik riski oluĢturabilecek düzeye gelenlerin ivedilikle güçlendirilerek onarılması bu 

kültür varlıklarımızın sürdürülebilirliği açısından önemlidir. 
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ÖZET 

Tarihi Suriçi Bölgesinde yer alıp günümüze ulaĢan dört han bulunmaktadır. Bu hanlar; Hasan 

PaĢa Hanı, Hüsrev PaĢa Hanı (Deliller), Çifte Han (Eski Borsa Hanı) ve Sülüklü (Kazancı) 

Han‘dır. Bu hanların yapım tarihleri kaynaklarda
1
 (1572-1575) 16 yy  ve sonrası olarak 

belirtilmektedir.  Cuinet 
2
, Diyarbakır‘da 19 adet han, Buckingham

3
, 15 han ve kervansarayın 

bulunduğu bilgisini vermektedir.   

Diyarbakır Hanları, dört kanadı tonozlu ya da ahĢap kiriĢli sütun ve ayaklarla desteklenmiĢ 

revaklı, bodrum, zemin ve birinci katı olan yapılardır. Günümüzde boyutları değiĢken olan 

hanlarda ana yapı malzemesi olarak bazalt, kalker, tuğla kullanılmıĢtır.  

Hüsrev PaĢa Hanı ile Hasan PaĢa Hanı avlulu, dört kanadı revaklarla çevrilmiĢ plana sahip 

olup, bodrum, zemin ve birinci kattan oluĢmaktadır. Revaklarının üzeri tonozlarla örtülü 

handa günümüze kadar bir çok defa restorasyon çalıĢması yapılmıĢtır.  

Sülüklü (Kazancı) Han  tek katlı olup, üstü ahĢap kiriĢlerle geçilen revaklarla çevrili ve 

avluludur. Çifte Han (Eski Borsa Hanı), avlulu ve revaklarla geçilen plana sahip omasına 

rağmen, önemli bir bölümü yıkılmıĢ ve ağır hasarlıdır. 

Günümüze ulaĢan hanlarda zaman içinde yapısal sorunlara  yol açan farklı düzeylerde taĢıyıcı 

sistem hasarları meydana gelmiĢtir. Bu çalıĢmada, günümüze ulaĢan Hüsrev PaĢa Hanı 

(Deliller Hanı), Hasan PaĢa, Sülüklü (Kazancı Han) ve ağır hasarlı durumdaki Çifte Han‘ın 

(Eski Borsa Hanı) taĢıyıcı sistem sorunları, yerinde yapılan gözlemsel incelemeler 

                                                           
1
 Korkusuz, M., 2003. Seyahatnamelerde Diyarbekir. Kent Yayınları. Ġstanbul 

2
 Cuinet, V. 1891. ―La Turquie d'Asia: Geographie Administrative Statistique Descriptive et Raisonnee de 

Chaque Province de L‘Asie Mineure‖, Paris  
3
Buckıngham, J. S.,1827. Travels in Mesopotamia, London.  
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doğrultusunda ele alınmıĢtır. Duvarlarda ayrıĢma, çözülmeye bağlı, kemer ve örgü 

elemanlarında, üst örtüde, döĢemelerde derz boĢalması, eksen kaymasına, nem, restorasyon 

hataları, kullanıcı kaynaklı, doğa koĢulları ve bakımsızlık, yapı eleman kaybına bağlayıcı 

harcın özelliğini kaybetmesi/yok olması ile oluĢan taĢıyıcı sistem hasarları ana baĢlıklar 

altında incelenerek,  bu hasarlarla ilgili değerlendirmeler yapılmıĢtır. Ayrıca bu hanların 

mevcut hasar düzeyleri ile ilgili hasar tabloları çıkarılarak, güçlendirme önerileri sunulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, Suriçi Bölgesi, Gözlemsel Tespit, TaĢıyıcı Sistem Hasarları, 

Tarihi Diyarbakır Hanları  

1.Tarihi Diyarbakır Hanlarının Konumu ve Kısa Tarihi 

Diyarbakır Suriçi Bölgesinde günümüze ulaĢan dört han bulunmaktadır. Yapım tarihleri 

kaynaklarda
4
 16. Yüzyıl olarak belirtilen hanlar; Hasan PaĢa Hanı, Hüsrev PaĢa Hanı 

(Deliller), Çifte Han (Eski Borsa Hanı) ve Sülüklü (Kazancı) Han‘dır.  

Avlu ve onu saran kanatlardan oluĢan tarihi hanlar iki ya da üç katlı yapılardır. Bodrum ya da 

zemin katta bulunan ahırın dıĢında avluyu saran revak sırası, eyvan ve hemen arkasındaki 

kapalı mekan olarak yer alan odalardan oluĢmaktadırlar (ġekil 1). 

Hüsrev PaĢa Hanı; Diyarbakır‘ın Osmanlı Valisi Hüsrev PaĢa tarafından 1527-1528 (h. 934) 

yılında yaptırılmıĢtır. Hüsrev PaĢa Hanı ya da ―Kervansaray‖
5
 olarak da bilinen yapıya 

Hicaz‘a gidecek olan hacıları götürecek rehberlerin (delillerin) bu handa konaklamaları 

nedeniyle Deliller Hanı adını almıĢtır
6
. 

 

 

                                                           
4
 Korkusuz, M., 2003. Seyahatnamelerde Diyarbekir. Kent Yayınları. Ġstanbul 

5
 Akbulut, a.g.e., 1998, 58. 

6
 Sözen, a.g.e.,1971, 193; a.y., Türk Mimarisinin GeliĢimi ve Mimar Sinan, 1975, 121; Köprülü, Ġ. ―Diyarbakır 

Deliller Hanı‘nın Otel Olarak Düzenlenmesi‖, II. Vakıf Haftası, Ankara, 1987, 72; Ersoy, B., ―Diyarbakır 

Deliller Hanı‖, Kültür ve Sanat, 28, Diyarbakır Özel Sayısı, Ankara, Aralık 1995,22: Yıldırım, M., ―Diyarbakır 

Hasan PaĢa Hanı Koruma ve Değerlendirilmesi‖, Y.T.Ü. (Fen. Bil. Enst. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi) 

Ġstanbul, 1996, 34; Beysanoğlu, Anıtları ve Kitabeleriyle Diyarbakır Tarihi, II, Diyarbakır, 1998, 571; 2000‟e 

BeĢ Kala Diyarbakır, 161; Altun, A., ―Deliller Hanı‖, Türkiye Diyanet Vakfı Ġslâm Ansiklopedisi, IX, Ġstanbul 

1994, 140, Karaca, N. Seyahatnamelere Göre Diyarbakır‘ın Osmanlı Dönemi Mimari Dokusu Üzerine Bir 

Değerlendirme, Y.Y.Ü. (Sos. Bil. Enstitüsü. YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, 2010) Van.s.95 
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ġekil 1. Diyarbakır Hanlarının Suriçi Bölgesindeki Konumu 

 

Hasan PaĢa Hanı; 1571 (h.978) yılında Diyarbakır Valiliğine atanan Hasan PaĢa tarafından 

baĢlanmıĢ, daha sonra Diyarbakır Valisi Özdemiroğlu Osman PaĢa tarafından 

tamamlanmıĢtır
7
. Gazi caddesi üzerinde bulunan Hasan PaĢa Han‘ının Vakıflar Genel 

Müdürlüğü tarafından 2005 yılında restorasyonu yaptırılmıĢtır. Hanın Gazi caddesi üzerindeki 

zemin katında ticari amaçla kullanılan dükkanlar yer almaktadır.   

Çifte Han (Eski Borsa Hanı); Yapım tarihi kesin olarak bilinmeyen hanın, 1840 tarihinde 

%40 hissesi ġeyhzade Ġbrahim PaĢa‘nın mülkü olup evladiyet üzere vakfetmiĢtir 

(Yılmazçelik, 1995)
8
. Gazi caddesi Çifte Han sokakta cumbalı giriĢi bulunan, hanın ağır 

hasarlı olması nedeniyle ana giriĢi kapatılmıĢ olup, ortası avlulu bodrum, zemin ve birinci 

kattan oluĢmaktadır. Özel Mülkiyet altındaki handa yakın dönemde restorasyon 

yapılamamıĢtır. 

Sülüklü (Kazancı) Han; Gazi caddesi, SavaĢ mahallesinde yer alan han, bodrum ve zemin 

kattan oluĢmakta ve ahĢap kiriĢli revaklarla çevrili, ortada avlusu bulunmaktadır. Vakıflar 

Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında restorasyonu yaptırılan bu yapı kafeterya olarak 

iĢletilmektedir. 

 

2. Tarihi Diyarbakır Hanlarının Mimari ve Yapım Özellikleri 

                                                           
7
  Beysanoğlu, a.g.e., 2003, 618; 2000‟e BeĢ Kala Diyarbakır, Diyarbakır, 1995, 66-67. 

8 Yılmazçelik, Ġ., (1995). XIX. Yüzyılın Ġlk Yarısında Diyarbakır 
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Tarihi Suriçi Bölgesinde yer alan hanlar geleneksel yığma yapım tekniğiyle inĢa edilmiĢ, 

bazalt ve  kalker taĢı yapım malzemesi ağırlıkta kullanılmıĢ yapılardır.Revek tonozları ile iç 

mekan kubbe ve kemerleri tuğladandır. Ortasında avlusu bulunan ve avlu çevresinde 

revaklarla çevrili olan hanların mimari özellikleri ve günümüz kullanımları günümüzde 

farklılık göstermektedir. 

Hüsrev PaĢa (Deliller) Hanı; Gazi Caddesinin güneyinde Mardin Kapı yakınındadır. 

Dörtgen planlı, hana batı cephesindeki taç kapıdan girilmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü 

tarafından 1950 ve 1982 yıllarında restorasyonu yapılan bu han, turistik amaçla kullanımına 

açılması kararından
9
 sonra otel olarak iĢletilmeye baĢlanmıĢtır. Bodrum, zemin ve birinci 

kattan oluĢan  ortasında havuzu olan avluya ulaĢılmaktadır. Avlunun çevresi bazalttan 

yapılmıĢ kare ayaklarla taĢıtılan revaklarla çevrili olup,bu alanlarda han odaları 

bulunmaktadır. Gazi caddesi üzerindeki ana kapının sağ ve solundaki zemin katında ticari 

mekanlar sıralanmıĢtır. GiriĢ kapısının karĢısında bulunan doğu cephesinde han odalarına 

çıkan merdivenler yer almaktadır. Yapıda yöresel malzeme olan bazalt taĢı ile kalker taĢı 

birlikte almaĢık örgülü kullanılmıĢtır. 

Hanın, kaynaklarda
10

 ahır bölümü güney cephesinde olup, tek katlıdır. Ahır bölümünün ön 

kısmına dükkanlar sıralanmıĢtır. (ġekil 2,3 Tablo 1). 

     

ġekil 2.Hüsrev PaĢa Hanı Zemin Kat Planı     ġekil 3. Hüsrev PaĢa Hanı GiriĢ Cephesi 2018 

                       (Karaca,N) 

 

Hasan PaĢa Hanı; Gazi caddesi üzerinde bulunan han, avlulu, dört kanadı revaklarla 

çevrilmiĢ dörtgen planlı, bodrum, zemin ve birinci kattan oluĢmaktadır. Revaklarının üzeri 

tuğla malzemeden yapılmıĢ tonozlarla örtülü handa, günümüze kadar birçok defa restorasyon 

çalıĢması yapılmıĢtır. Tuğla tonozların yapı üzerindeki yükü hafifletmek amacıyla küpler 

                                                           
9
 Köprülü, Ġ.―Diyarbakır Deliller Hanı‘nın Otel Olarak Düzenlenmesi‖, II. Vakıf Haftası, Ankara, 1987, 72. 

10
 Altun, ―Deliller Hanı‖, Türkiye Diyanet Vakfı Ġslâm Ansiklopedisi, IX, Ġstanbul 1994, 141. 
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kullanılmıĢtır. Cephede yöresel taĢ olan bazalt ve kalker taĢı almaĢık örgülü kullanılmıĢtır 

(ġekil 5, ġekil 6). Ana giriĢi batı cephesinden sağlanan  güneyinde tarihi kuyumcular çarĢısına 

açılan ve doğu yönünde olmak üzere iki giriĢi daha bulunmaktadır. Doğu cephesinde üst kata 

çıkan merdivenler bulunmaktadır (ġekil 4). 

     

ġekil 4. Hasan PaĢa Hanı Kat Planları (Yıldırım, M. 1996) 

     

ġekil 5. Diyarbakır Hasan PaĢa Hanı                     ġekil 6. Diyarbakır Hasan PaĢa Hanı Avlu ve 

                             Batı Cephesi 2019                                                                       Revakları  

 

Sülüklü (Kazancı) Hanı; Suriçi Bölgesi kuzeydoğu diliminde, SavaĢ Mahallesi ile Gazi 

caddesi Demirciler çarĢısı içindedir. Eski yoğurt pazarına açılan bir giriĢi daha bulunmaktadır. 

Han tek katlı olup, bazalt taĢından yapılmıĢ ayaklarla taĢıtılan revaklarla çevrilidir. Avlu 

çevresinde konumlanmıĢ revakların üstü ahĢap kiriĢlerle geçilmiĢtir. 2010 yılında 

restorasyonu tamamlanan han günümüzde kafeterya olarak kullanılmaktadır. 
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ġekil 7. Sülüklü (Kazancı) Hanı Planı        ġekil 8. Sülüklü (Kazancı) Hanı Kuzeydoğu  Cephesi  

                

Çifte Han (Eski Borsa Hanı); Suriçi Bölgesi‘nin kuzey doğusunda yer almaktadır. Yapının, 

Çifte Han Sokak‘taki kuzey kanadında ana giriĢi ahĢap çatkılı cumbanın altından ve Yoğurt 

Pazarı içinde bulunan Çifte Han Pasajı olarak adlandırılan, betonarme bir yapının içinden 

olmak üzere iki giriĢi bulunmaktadır. Çifte Han sokağı ile Arman sokağın kesiĢiminde 

bulunan yapının, giriĢ kapısı üzerindeki ahĢap cumbanın duvarlarının büyük bölümünün 

hasarlı ve yıkık olması nedeniyle ana giriĢi tehlike oluĢturduğu için kapatılmıĢtır. Günümüzde 

yapıya giriĢ, Çifte Han Pasajından sağlanmaktadır. Avlu çevresinde dört kanadı revaklı 

sistemle inĢa edilmiĢ yapının sadece kuzey cephesindeki revakları üst katı ağır hasarlı olarak 

günümüze ulaĢmıĢtır (ġekil 9, ġekil 10). 

      

ġekil 9. Diyarbakır Çifte Han (Eski Borsa Hanı) Planları (Ağırman. E.2015)  

    

ġekil 10. Diyarbakır Çifte Han (Eski Borsa Hanı) 201 

Tablo 1. Diyarbakır Hanlarının Konumu ve Mimari Özellikleri 
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3. Tarihi Diyarbakır Hanlarında Gözlemsel Olarak Tespit Edilen TaĢıyıcı Sistem 

Sorunları  

Diyarbakır Suriçi Bölgesinde günümüze ulaĢan Hüsrev PaĢa (Deliller) Hanı, Hasan PaĢa, 

Sülüklü (Kazancı) Han ve Çifte Han‘ın (Eski Borsa Hanı) taĢıyıcı sistem sorunları, yapılan 

alan çalıĢmasında gözlemsel tespitlerle belirlenmiĢ, hasar kimlikleri ve mevcut durumları 

fotoğraflarla belgelenmiĢtir. En çok öne çıkan hasarlar sınıflandırılarak baĢlıklar altında 

toplanmıĢtır. 

 

3.1.Duvarlarda AyrıĢma, Çözülme ve Malzeme Kaybına Bağlı OluĢan TaĢıyıcı Sistem 

Hasarları 

Hüsrev PaĢa ve Sülüklü Hanında, ayrıĢma, çözülme ve malzeme kayıpları gibi hasarlar tespit 

edilememiĢtir.  

Hasan PaĢa‘da hatalı restorasyon, yoğun ticari iĢlev ve sirkülasyon duvar, döĢeme, sütun, 

sütun baĢlığı ile basamaklarda aĢınma ve malzeme kaybına neden olmuĢtur (ġekil 11). 

Çifte Han taĢıyıcı sistem ve yapısal durum açısından ağır hasarlıdır. Mülkiyet problemleri 

nedeniyle, restorasyonu yapılamayan bu han, zaman içerisinde daha çok yıpranmıĢtır. Kuzey 
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cephesinde bağdadi yapım sistemli cumba ve çıkmanın tüm dıĢ duvarı çökmüĢ, bu kısım 

demir çubuklarla desteklenmiĢtir (ġekil 12). 

 

   

                ġekil 11. Hasan PaĢa Hanı Batı Cephesinde      ġekil 12.Çifte Han  Doğu Duvarında OluĢan     

                        AyrıĢma, Çözülme Hasarı 2019                        AyrıĢma, Çözülme Hasarı 2019 

 

3.2. Üst Örtü, Kemer ve Örgü Elemanlarında OluĢan TaĢıyıcı Sistem Hasarları 

Hasan PaĢa Hanı‘nın tuğla malzemeyle yapılmıĢ tonozlarla geçilmiĢtir. Tonozların üstü kalın 

beton sıva tabakaları ile kapatılmıĢ olması ile özgün örtüdeki hasarlar anlaĢılamamakta ve bu 

Ģekliyle yapı gereksiz yük baskısına maruz kalmaktadır. Ayrıca mekanlarda ısıtma-soğutma 

konforunu sağlamak amacıyla yerleĢtirilen klima motorlarının dama yerleĢtirilmesi ile 

yaratılan titreĢim ve akıtılan suların beton çatlaklarından sızarak özgün kubbelere ulaĢması, 

üst örtü hasarlarının artmasına neden olmuĢtur. Hanın batı kanadının birinci katında bölümler 

arası geçiĢteki lentolarda çatlaklar ile gezemek altlarındaki silmelerde eksilmeler olduğu ve 

bazı silmelerde de çatlakların bulunduğu tespit edilmiĢtir. Hanın Kuyumcular çarĢısına açılan 

doğu kapısındaki kemer akslarında kayma ve kopmalar ile revak tonozlarında nem hasarları 

bulunmaktadır (ġekil 13, ġekil 14). 

     

ġekil 13. Hasan PaĢa Hanı Üst Örtü ve Kubbelerindeki   ġekil 14.  Hasan PaĢa Hanı Revak  Kemerlerindeki 

                Kılcal Çatlak Hasarı                                                            AyrıĢma Hasarı 2019 

Çifte Han‘da üst örtünün olmaması nedeniyle tüm taĢıyıcı elemanlar doğa koĢullarına karĢı 

savunmasız kaldığından duvar, döĢeme ve kemerlerde hasar düzeyleri artmıĢtır. Doğu 

duvarının avluya bakan revaklarının yıkılması ile iç duvar ve döĢemelerde bağlantı ve dengeli 
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yük dağılımı tümüyle yok olmuĢtur.  Arman Sokağa açılan doğu duvarındaki pencerelerin 

ahĢap hatılları bağlayıcılığını ve taĢıyıcılığını kaybetmiĢ, duvarın bu açıklıklarda mesnetsiz 

kalmasına neden olmuĢtur. Üst örtüsü olmayan, açık ortamdaki yıkılan revakların ahĢap 

kiriĢleri mesnetsiz kalarak kırılmıĢ ve bir kısmı asılı kalmıĢtır.  Artan hasarın tehlike 

oluĢturacak düzeye ulaĢması nedeniyle kuzeydeki dükkanlar boĢaltılmıĢtır. Yapının strüktürel 

çatlaklar, duvarların bel vermesi, harç kaybı, derzlerin boĢalması gibi mevcut hasarlar ile 

zamana karĢı direndiği, ancak bu hasarların geçen zaman aralığında giderek arttığı 

gözlemlenmiĢtir.  

Sülüklü Han‘da restorasyon sonrası yenilenen kemer ve örgü elemanlarında herhangi bir 

taĢıyıcı sistem hasarı gözlemlenmemiĢtir. Hanın üst örtüsünün betonarme döĢeme ile 

değiĢtirilmesi ile yapının özgünlüğü bozmuĢ, ahĢap kiriĢlemeler üzerinde aĢırı yükleme 

nedeniyle döĢemede sehimler oluĢmuĢtur. Hanın dama çıkıĢ için, döĢemenin birden fazla 

yerden açılması, ahĢap çatı detaylarının doğru düzenlenmemesi, sobayla ısıtma, ahĢap 

kiriĢlerin sürekliliğini bozmuĢtur  (ġekil 15, ġekil 16) . 

    

         ġekil 15. Çifte Han‘da Üst Örtüye Bağlı                            ġekil 16. Sülüklü Han‘da Üst Örtüye Bağlı   

                                  OluĢan Hasarlar 2019                                                   OluĢan Hasarlar 2019 

 

Hüsrev PaĢa (Deliller) Han‘ında üst örtüden kaynaklı özel bir taĢıyıcı sistem hasarı tespit 

edilememiĢtir.    

3.3.Eksen Kaymasına Bağlı OluĢan TaĢıyıcı Sistem Hasarları  

Çifte Han‘da yapısal stabilitenin bozulması ile yer yer yıkım ve çökmeler bulunmaktadır. Aks 

kayması ve bunun getirdiği kopma ve ayrıĢmalar genelde tüm duvarlarda mevcuttur. Aks 

kaymalarının, kemer ve yatay taĢıyıcı elemanların tümünde ağır hasarlı olarak devam ettiği ve 

bu durumun bütünsel olarak tüm taĢıyıcı sistemde etkili olduğu görülmektedir. Doğu cephe 

duvarında üst örtünün yıkılmasına bağlı iç alanlarda sütun, ahĢap kiriĢ gibi taĢıyıcı 

elemanlarda düzensizlik ve dayanım kaybı meydana gelmiĢtir. Doğa koĢulları ve muhtemel 

yeraltı sularının etkisiyle duvar harç ve derzlerinde önemli ayrıĢmalar meydana gelerek 
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mevcut duvar mukavemetini kaybetmiĢ ve sokağa doğru 30.48 cm kadar kaymıĢtır. Doğu 

duvarında ĢiĢme, parça kopması, derz boĢalması ile harç kaybı hasarlarının oluĢtuğu 

görülmüĢtür. Arman Sokak‘ta yaya sirkülasyonunun devam ettiği, aks kayması bulunan 

duvarda yıkılma tehlikesi bulunmaktadır. Yıkılan revaklar yapıda hasarların artmasına ve 

duvarlarda aks kaymasına neden olmuĢtur. Kemer akslarındaki kaymalar, yapıda risk 

oluĢturacak düzeye ulaĢmıĢtır. Kuzey cephesinin avlu cephesinde revaklar kapatılmıĢ, üst 

döĢeme ve kemer ve duvarlarda aks kayması, kopma ve ayrıĢma hasarlarına bağlı oluĢan 

yıkılma ve çökmeler sürmektedir (ġekil 17, ġekil 18).  

   

      ġekil 18.Çifte Han Doğu Duvarındaki Eksen                  ġekil 19.Çifte Han Kuzey Duvarındaki Yıkılan                             

                        Kayma Hasarı Hasarları                                                Üst  Örtüsü 

 

Hasan PaĢa Hanı zemin kat revaklardaki sütunlar ile avluda yer alan Ģadırvan sütunlarının alt 

kısmında parça kopması, erime ve neme bağlı sütun üst baĢlıklarında çatlaklar oluĢmuĢtur. 

Sütun altlarında gergi bileziklerinin olmaması nedeniyle eksen kaymaları mevcuttur (ġekil 

20,ġekil 21).  

      

ġekil 20. Hasan PaĢa Hanı ġadırvanı Sütun Altında                      ġekil 21. Hasan PaĢa  Hanı Batı Revakındaki   

Eksen Kayması ve Malzeme Kaybı  Hasarı 2019                     Sütun BaĢında Parça Kopması, Erime Hasarı                                                                                                                                   
Hüsrev PaĢa ve Sülüklü Han‘da yapılan gözlemsel tespitler sonrası, taĢıyıcı sistemi 

etkileyecek düzeyde hasar oluĢmadığı belirlenmiĢtir. 

3.4.Neme Bağlı OluĢan TaĢıyıcı Sistem Hasarları  
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Hüsrev PaĢa Hanında çörtenlerin doğru konumlanmaması sebebiyle yağmur sularının cepheyi 

yalayarak geçmesi ile kireçlenme- tuzlanma hasarları meydana gelmiĢtir.  Bu durum, dıĢ 

cephede derzlerin boĢalmasına neden olmuĢtur.  

Sülüklü Han‘da su tahliyesi ile yalıtımının yanlıĢ çözümlenmesi ve üst örtünün beton ile 

kaplanması nedeniyle ahĢap kiriĢlemelerde sehim ve tuzlanma oluĢmuĢtur.  Bodrum katta yer 

alan tonoz örtünün çimento esaslı sıvayla kaplanması ve nem yalıtımının iyi yapılmaması 

nedeniyle yer yer hasarlar meydana gelmiĢtir  

Çifte Han üst örtüsü yıkılmıĢ, dıĢ ortam koĢullarına açık bir durumdadır. Duvarlarının büyük 

bölümünde neme bağlı bitki oluĢumları bulunmakta, ahĢap kiriĢler çürüyerek kırılmıĢtır. 

Yağmur vb. sular karĢısında derzlerin ve bağlayıcı harcın hızla aĢınması, duvar, kemer ve 

diğer taĢıyıcı yapı elemanlarının zayıflamasına neden olmaktadır.   

Hasan PaĢa Hanı‘nda zemin ve birinci kattaki revakların üstündeki tonozlarda, tesisat ve dıĢ 

ortam etkisiyle nem hasarlarının oluĢtuğu, sıvalı olan tonozlarda sıvaların neme bağlı olarak 

döküldüğü görülmüĢtür (ġekil 22). 

   
Hüsrev PaĢa                                     Sülüklü Han 

    
                                           Hasan PaĢa                                         Çifte Han 

ġekil 22. Hanlarda Neme Bağlı OluĢan Hasarlar 2019 

3.5.Restorasyona Bağlı OluĢan TaĢıyıcı Sistem Hasarları  

Hüsrev PaĢa ve Hasan PaĢa Hanında, zemin ve birinci kattaki tüm revakların tonozları 

çimento esaslı sıva ile kaplanmıĢtır. Bu nedenle bu bölümlerde malzemeden kaynaklanan 

yapısal sorunlar tespit edilememiĢtir. Ancak bu sıvama, malzeme seçimi ve tuğla tonozların 
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nefes almasını engelleyen hatalı bir uygulama olmuĢtur. Aynı malzeme tüm oda ve revak taĢ 

örgü yüzeylerinde itinasız yapılan derz çalıĢması ve kubbe üstü kaplamayla da yapısal ve 

görsel sorunlara neden olmuĢtur.  

Hüsrev PaĢa, Hasan PaĢa ve Sülüklü Hande genel olarak özgün mimariye aykırı  malzeme 

kullanımı, özensiz iĢçilik ve teknik, aĢırı kullanıma bağlı yükleme (iĢlev ,klma motoru ve 

tesisatlar) gibi sorunlar tespit edilmiĢtir (ġekil 16). 

 

    

         ġekil 23.Sülüklü Han‘da Hatalı Restorasyonla               ġekil 24. Hasan PaĢa Hanı‘ndan Hatalı                          

                      DeğiĢtirilen Üst Örtü Hasarı                             Restorasyonla DeğiĢtirilen Üst Örtü Hasarı  

 

3.6.Doğa KoĢulları, Bakımsızlık ve Kullanıcıya Bağlı OluĢan TaĢıyıcı Sistem Hasarları  

Hüsrev PaĢa Hanı‘nde otel olarak iĢleve bağlı tesisatla ilgili küçük müdahaleler dıĢında 

herhangi bir hasar görülmemiĢtir.  

Hasan PaĢa Hanının, Gazi Caddesi üzerindeki batı cephesindeki balkon döĢemeleri beton 

malzeme kullanılarak yenilenmiĢ ve altlarına metal çerçeve geçirilmiĢtir. Metal çerçevelerin 

korozyona uğraması, duvar ve döĢemelerde birleĢim noktalarında bozulmalara yol açmıĢtır. 

Balkon döĢemelerine klima motorları ve malzemelerin bırakılması ile sehim ve aĢınmalar 

oluĢmuĢtur. Üst örtüdeki su depoları ile klima motorları, aĢırı yükleme ve nem hasarlarına 

neden olmuĢtur (ġekil 25). 

 Sülüklü Han‘da, ısınma amacıyla kurulan soba borularının revakların üstündeki ahĢap 

kiriĢlerin içinden açılan boĢluktan çıkarılarak kullanılması döĢeme taĢıyıcı sisteminde 

sürekliliği bozmuĢ, ısı etkisiyle ahĢapların lif yapısını bozmuĢtur (ġekil 26).   
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ġekil 25.Hasan PaĢa  Kullanıcıya Bağlı         ġekil 26. Sülüklü Han‘da  AĢırı Yüke Bağlı  OluĢan 

OluĢan Çatlak Hasarı                                           Sehim  Hasarı 

 

Çifte Handa niteliksiz eklentiler ve aykırı müdahaleler ana yapım sisteminin bozulmasını 

hızlandırmıĢtır. Kuzey revaktaki dolguların yapıya getirdiği yükün artırması, hasarların 

sürekliliğine neden olmuĢtur. Kuzeybatı cephesindeki cumbanın büyük bölümünün 

yıkılmasıyla,  ahĢap kiriĢlerde strüktürel hasarlar oluĢturmuĢtur (ġekil 27, ġekil 28).  

   

         ġekil 27. Çifte Han Kuzey Cephesinde Doğa                            ġekil 28. Çifte Han Güney Cephesinde Doğa 

            KoĢulları ve Bakımsızlığa Bağlı OluĢan Hasar                         KoĢulları ve Bakımsızlığa Bağlı OluĢan Hasar 

 

3.7.Yapı Elemanı Kaybı ve Yapı Ġçinde Yer Alan Bağlayıcı Harcın Özelliğini 

Kaybetmesi/ Yok Olması ile OluĢan TaĢıyıcı Sistem Hasarları  

Hüsrev PaĢa, Hasan PaĢa taĢıyıcı elemanlarında bağlayıcı harç kayıplarının taĢıyıcı sistemi 

etkileyecek düzeyde olmadığı görülmüĢtür.  

Sülüklü Han‘da, yapı eleman kaybı üst örtüde bulunmaktadır. AhĢap kiriĢli  özgün toprak dam 

yerine, betonarme döĢeme yapılarak üst örtü değiĢtirilmiĢtir. Betonarme döĢemenin etkisiyle 

ahĢap kiriĢlerde düzensiz ve aĢırı yükleme nedeniyle sehimler  oluĢmuĢ, ve ahĢap 

kiriĢlemelerin kısmi bozulmasına neden olmuĢtur (ġekil 29).   
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ġekil 29. Sülüklü Han‘da Toprak Dam Kaybı Sonrası Betonarme DöĢeme Yapılmasına Bağlı Sehim Hasarı 

 

Çifte Han‘ın kuzey cephesinde ana giriĢ kapısı üstünde yer alan cumbanın, duvar ve döĢemesi 

yıkılarak yapı eleman kaybına yol açmıĢtır. Kuzey, doğu ve batı cephesinin üst örtüsü 

yıkılmıĢ, ara döĢemelerde kısmi kayıplar olduğu görülmüĢtür.  Ayrıca hanın kuzey bölümü 

dıĢında tüm revakları yıkılkarak yok olmuĢtur. nde yapı eleam üst ve ara döĢemesi, bir çok 

duvar, döĢeme, revaklar ile kemer ve sütunların önemli bir bölümü yıkılarak yapısal kayıplar 

oluĢmuĢtur (ġekil 30).   

      

ġekil 30. Çifte Han‘da Toprak Dam Kaybı  ile Batı  GiriĢindeki AhĢap Çatkılı Duvar Kaybına Bağlı 

OluĢan Hasarlar 2019 
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Tablo 2. Diyarbakır Hanlarında Gözlemsel Olarak Tespit Edilen TaĢıyıcı Sistem Hasarları 

 

4. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bu çalıĢmada, günümüze ulaĢan dört adet Tarihi Diyarbakır hanının yapım dönemi, mimari 

özellikleri, yapım sistemi ile taĢıyıcı sistem sorunları ve buna bağlı oluĢan hasarlar 
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incelenerek tablolarla açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Hanlarda gözlemsel olarak tespit edilen 

hasarlar;  

Hüsrev PaĢa Hanının restorasyon sonrası otel olarak kullanımı nedeniyle tesisat kaynaklı 

sorunlar ve neme bağlı bozulmalar ön plandadır. Hasan PaĢa Han’ında yoğun ve ağır bir 

ticari iĢlev ile hatalı malzeme seçimi, özgün mimariye aykırı müdahaleler sonucu oluĢan 

hasarlar, yapıda taĢıyıcı sisteme de zarar vermiĢtir. Sülüklü Han’da yanlıĢ malzeme seçimi 

ve teknik kullanımı ile hatalı restorasyon uygulamaları, yapısal sorunlara yönelik tedbirlerin 

alınmaması sonucu bir takım taĢıyıcı sistem sorunları ve bozulmalar oluĢmuĢtur. Çifte Han 

ise, taĢıyıcı sistem ve mevcut durum açısından en ağır hasarlı olanıdır. Mülkiyet problemleri 

nedeniyle, restorasyonu yapılamayan handa hasarlar zaman içinde artmıĢtır. Yapı için doğru 

müdahalelerin ertelenmesi ile yapısal sistemi ve ağır taĢıyıcı sistem hasarları meydana 

gelmiĢtir. 

Bu çalıĢmada yapılan gözlemsel tespitler sonucunda, Hüsrev PaĢa, Sülüklü Han ve kısmen 

Hasan PaĢa hanındaki hasarların taĢıyıcı sistemi kırılma boyutuna boyuta ulaĢmadığı 

görülmektedir. Ancak bir kısmı özel mülkiyete ait olan Çifte Han‘da bugüne kadar herhangi 

bir restorasyon çalıĢması yapılmamıĢ, yapı bakımsız ve ağır hasarlıdır. Bu nedenle Çifte 

Han‘da ivedilikle ilgili kurum ve uzmanlar tarafından restorasyon ve güçlendirme çalıĢmaları 

baĢlatılmalıdır. Yapının doğu duvarında tehlikeli boyutlara ulaĢan aks kayması mevcut olup, 

bu duvarın bulunduğu ve aktif olarak kullanılan sokak yaya giriĢine kapatılmalıdır. 

Bunun yanında dört harihi hanın yatay ve düĢey taĢıyıcı sisteminde yapılacak güçlendirme 

uygulamalarında; 

 Ġgili kurumların denetiminde hazırlatılacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi 

ile birlikte, statik projesi, hasar analizleri hazırlanmalı, uzmanlar denetiminde aĢamalı 

biçimde müdahale ve güçlendirme kararları alınmalıdır.  

 Duvar, sütun, payanda, lento, hatıl, kubbe, kemer ve tonozlarda oluĢan çatlak, yüzey, 

malzeme kaybı v.b gibi hasarlarda uzmanlarca yapılacak inceleme ile kısmi 

müdahalelerde bulunulmalı, taĢ konservasyonu ile kayıplar giderilmelidir.  

 Ġlgili uzmanlar tarafından aslına uygun teknik ve malzemelerle hazırlanan enjeksiyon 

harçlarıyla gerekli bölgelerde bünyesel boĢluklar giderilerek yapıların dayanımı 

arttırılmalıdır.  

 Güçlendirme önerilerine katkı sağlayacak, tamamlayıcı restorasyon müdahale önerileri 

her yapı özelinde değerlendirilmelidir. 
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 Yıkılan bölümlerin hafriyatları ile niteliksiz boya, is, kir ve sıva kaplamalarının 

kaldırılması uygun temizleme çalıĢma ve tekniği ile yapılarak yapısal sorunlar 

izlenmelidir. 

 Yapının özgünlüğünü ve iĢlevini bozmayacak form ve üslupta yapılacak çağdaĢ 

eklerin geri dönülebilir malzeme ve teknikle yapı gabarisini aĢmayacak Ģekilde 

yapılması sağlanmalıdır. 

Tarihi Diyarbakır Hanları, surlarla çevrili geleneksel kent alanınde yer alan önemli anıtsal 

yapılarımızdandır. Yapılan bilinçsiz müdahaleler, yoğun ve aĢırı yükler nedeniyele özgün 

yapıları kısmen zarar görsede mimari doku, malzeme ve plan özelliklerini korumaktadırlar. 

pının, Ģahısların mülkiyetinde olması herhangi bir vakıf veya kamu kurumunun mülkiyetinde 

olmaması yapının esaslı onarımının aksatılmasına neden olmaktadır.   

Kamuya açık ve sürekli hizmet veren bu anıtsal yapıların koruma ve bakım çalıĢmalarının 

daha sağlıklı yürütülebilmesi, ilgili kamu kuruluĢlarının deneyimli teknik elemanları 

tarafından projelendirilmesi ve doğru müdahale kararlarının alınması ile mümkün 

olabilecektir. Bir kısmı Ģahıs mülkiyetinde olan Çifte Hanın tamamen yok olmadan 

kamulaĢtırılması koruma açısından daha yararlı olabilecektir. Yapının özgün niteliğinin 

sürdürülebilmesi, bir kültür varlığı olarak uzun süreçli hizmet verebilmesi ve gelecek 

kuĢaklara aktarılmasının- kamulaĢtırma mümkün oluncaya kadar - Vakıflar Genel Müdürlüğü 

tarafından koruma altına alınarak, yapılacak müdahalelerde etkin olmasıyla mümkün 

olabileceği düĢünülmektedir. Bu yapı ile birlikte diğer hanların iĢlevsel ve mimari açıdan 

sürekliliğinin sağlanması kültürel mirasımız ve tarihimiz açısından oldukça önemlidir. Bu 

nedenle, Diyarbakır Hanlarında, özellikle taĢıyıcı sistemlerindeki var olan hasarların ivedilikle 

giderilmesi ve periyodik bakım ve onarımlarının yapılması ile bu hanların geleceğe güvenle 

devredilmesi mimari mirasın sürekliliği açısından çok değerlidir.  
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