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KONGRE PROGRAMI 
NOT:  

• Kongre Merkezinin Kuralları Gereğince Kongre Alanına Sadece Sunum Yapacak Kişi Alınabilecektir. Refakatçi Veya Dinleyici Olması Durumunda Önceden 

Dinleyici Ücreti Yatırılması Gerekmektedir. 

• Oturum Başlamadan Önce Tüm Katılımcıların Sunum Salonunda Bulunmaları Gerekmektedir . Oturum Başladıktan Sonra Kimse Salona 

Alınmayacaktırkongre Katılım Sertifikaları, Tüm Katılımcıların Sunumları Bitince Verilecektir. 

• Kayıt İşlemleri Oturum Saati Başlamadan En Az 30 Dakika Önce Yapılacaktır 

• Sunum Süresi Her Bildiri İçin 10 Dakikadır.  

 

ANADOLU KONGRELERİ 

3. ULUSLARARASI  SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 

3. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 

28-29  ARALIK 2019 

DİYARBAKIR  

28 ARALIK  2019 

KAYIT İŞLEMLERİ 8:00- 8:30  

Salon1 Oturum 1:                         8:30 -11:00 
 

OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ABDULSEMET AYDIN 

 Salon 2 Oturum 1:             8:30 -  11:00  
 

OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞR. ÜYESİ, ERHAN POLAT 
PROF. DR. ARDA ARIKAN 

PROF. DR. NURTEN BİRLİK 

 

James Clarence Mangan’ın Osmanlı Şiiri Üzerine Yazdığı Notlar: “LITERAE 

ORIENTALES. OTTOMAN POETRY. FIFTH ARTICLE.” 

MUHAMMED SAİD BOSTANCI 

PROF. DR. YÜCEL AYRIÇAY  

 

Katılım Ve Mevduat Bankalarının 2007-2017 Dönemi Finansal Performanslarının 

Oran Analizi Yoluyla Karşılaştırılması 

PROF. DR. NURTEN BİRLİK 

PROF. DR. ARDA ARIKAN 

 

J. C. Mangan’da Çok Katmanlı Bir Kategori Olarak Zaman Ve 

Kervan/Kervansaray/Han  Metaforu 

DR.ÖĞR. ÜYESİ ZÜLKİF YALÇIN 

  
Ticari Kârdan Mali Kâra Geçişin Muhasebeleştirilmesi: Bir Uygulama Örneği 

PROF. DR. BÜLENT KURTİŞOĞLU 

 

Türkiye’ Deki Üniversitelerde Sanat Eğitiminin Akademik Yapılanmaları 

DR. ÖĞR. ÜYESİ İBRAHİM BORA ORAN     

  

Küreselleşme Karşıtlarının Tezleriyle Küreselleşme Eleştirileri 

PROF. DR. BÜLENT KURTİŞOĞLU 

 

Sivil Toplum Kuruluşlarının Sanat Alanında Eğitime Katkıları; Belediye 

Konservatuarları Örneği 

DR. ÖĞR. ÜYESİ İBRAHİM BORA ORAN 

 

Sürdürülebilir Kalkınma - Yoksunluk Sorunlarına Çareler 

DOÇ.DR. ŞENGÜL KOCAMAN   

 

Fernando Arrabal Tiyatrosuna Genel Bir Bakış 

 

FIRAT ARSLAN 

 

Rasyonalite Kavramına Eleştiri Olarak; Davranışsal Ekonomi 



 

AYHAN ASLANOĞLU 

 

Uzak Doğu Dinlerinde Tanrılara Tapınma Aracı: Kansız Kurban 

FIRAT ARSLAN 

 

Globaleşme Ve Bölgesel İktisat Çerçevesinde Van İli Turizim Rehberi 
SELİME MENTEŞ ÇOLAK 

FATOŞ NESLİHAN ARĞUN 

MERUYERT KAYGUSUZ 

 

Yün Halı İpliklerinin Parthenocissus quinquefolia L. Yaprak Ekstraktı İle 

Boyanması 

NİLGÜN SANALAN BİLİCİ  

ABDULKADİR UYRUN 

 

Erzurum Turizm Talep Analizi Ve Turizm Sorunlarının Belirlenmesine Yönelik 

Bir İnceleme 

SEHER CEYLAN 

FATOŞ NESLİHAN ARĞUN 

MERUYERT KAYGUSUZ 

 

Serinhisar El Sanatları Ürünlerinin Kültürel Turizme Katkısı 

PROF. DR. NURAY SELMA ÖZDİPÇİNER 

ÖĞR. GÖR. AHMET ÇETİN     

Yöre Halkının Turizm Politikalarına Güveni: Pamukkale Örneği 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ABDULSEMET AYDIN 

 

Bir Plastik Sanat Analizi Örneği Olarak Cizre Ulu Camii Kapı Ve Tokmakları 

ÖĞR. GÖR. AHMET ÇETİN 

PROF. DR. NURAY SELMA ÖZDİPÇİNER  

 

Karahayıt Termal Turizm Potansiyelinin Swot Analizi İle Değerlendirilmesi 

ŞENGÜL ACİL 

 

Marıanne Jorgensen’in Pınk M.24 Chaffee Adlı Eserinin Feminist Sanat Pratiği 

Açısından Değerlendirilmesi 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SONGÜL ÖZER 

 

Konaklama İşletmeleri Ve Uygulanan Animasyon Faaliyetlerinin Hizmet 

Satışlarına Etkisi: Kavramsal Bir Değerlendirme 

ŞENGÜL ACİL 

BARIŞ AYDIN 

 

Nil Yalter’in Başsız Kadın Adlı Eserinin Göstergebilimsel Çözümlemesi 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SONGÜL ÖZER 

 

Turizm Sektöründe Sürdürülebilirlik: Kavramsal Bir Değerlendirme  

KÜBRA ARSLAN 

 

Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri Üzerine Bir Araştırma: 

Instagram Reklamları 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, ERHAN POLAT 

 

Aile Şirketlerinde Kontrol Faaliyetlerinin Önemi:TRC3 Bölgesi Üzerine Bir 

Araştırma 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, ÖNDER YAYLA 

ÖĞR. GÖR., ŞEYDA YAYLA 

PROF. DR., ANADOLU SEMRA GÜNAY AKTAŞ 

 

Gastronomi Turizminde Coğrafi İşaretli Ürünlerin Kullanılmasına Yönelik 

Mekânsal Bir Değerlendirme 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, ERHAN POLAT 

 

Şirketlerin Risk Algısı İle Dış Ticaret İlişkisi: Trc3 Bölgesi Üzerine Bir Araştırma 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, ÖNDER YAYLA 

ÖĞR. GÖR., ŞEYDA YAYLA 

 

Kadirli Mutfağı Üzerine Bir Değerlendirme 

ÖĞR. GÖR. MÜCAHİT ÇİTİL 

 

Küresel Üretim Ağları Ve Lojistik Sektörü: Otomotiv Sanayi FordOtosan 

Örneği 

DOÇ.DR. FATMA FİDAN           
Eko Belediyecilik: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Örneği 

H. YUSUF GÜNGÖR      
 

İflas Etmiş İki Firmanın Finansal Verileri Açısındandan İncelenmesi (Aır Berlın 

Ve Monarch) 

DOÇ.DR. FATMA FİDAN H. YUSUF GÜNGÖR 

 



 

Türkiye’de LGBTI Bireyler Ve Onur Yürüyüşü: Medyada Onur Yürüyüşünün 

Görünümü 

Kâhta’nın Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi 

DOÇ.DR., MUHAMMED TURHAN 

DOÇ.DR., TUNCAY YAVUZ ÖZDEMİR 

 

İlkokul Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim İhtiyaçları Ve Mesleki Gelişim 

Engelleri 

DR. ALPER TUTCU 

DR. CAFER ŞAFAK EYEL 

 

Mobbing, Mobbingin Yönetimi Ve İşletme Çalışanları Üzerindeki 

Etkileri 

DOÇ.DR., TUNCAY YAVUZ ÖZDEMİR 

DOÇ.DR., MUHAMMED TURHAN 

 

Okul Müdürlerinin Bir Öğretim Yılında Çeşitli İşlere Ayırdıkları 

Zamanın Analizi 

HİKMET AKYOL 

KÜBRA KARAKUŞ 

NAZLI TEKMAN 

 

Ekonomik Büyümeyi Etkileyen Küresel Faktörler Nelerdir: Türkiye 

Örneği 

DR. ÖĞR. ÜYESİ HANİFE BIDIRDI 

Tekstil Ve Hazır Giyim Sektöründe Türkiye’nin Uluslararası Rekabet 

Gücü’nün Seçilmiş Asya Ülkeleri İle Karşılaştırılması 

HİKMET AKYOL 

HARUN CAN 

MELAHAT BATU AĞIRKAYA 

 

CDS Primleri Ve Petrol Fiyatları Arasındaki Asimetrik İlişki Nedir? 

Наранцэцэг Энхтуяа 

 

Сошиал медиа түүний хэрэглээ                

 

Salon 3 Oturum 1:                         8:30 -11:00 

 
OTURUM BAŞKANI: İNANÇ ÖZGEN 

Salon 4 Oturum 1:                         8:30 -11:00 
 

OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. ERDEM IŞIK 

İNANÇ ÖZGEN 

 ZEHRA GÜL SADAK 

 GÖZDE BAYDOĞAN 

 İBRAHİM KOÇ  

 

Farklı Organik Ve Konvansiyonel Gübre Karışımlarının Toprak Nematodlarına 

Etkilerinin Araştırılması 

EMİN DOĞRU   

DOÇ.DR. NECAATTİN BARIŞÇI 

 

Makine Öğrenmesi Teknikleri Kullanılarak Hizmet Aksatma Saldırıları Tespiti 

İNANÇ ÖZGEN 

GÖZDE BAYDOĞAN 

TUBA ASLAN  

 

Tarım Alanları İçin Önemli Bir Zararlı: Halyomorpha Halys (Stål) (Heteroptera: 

Pentatomıdae): Ekonomik Önemi Ve Mücadelesi 

DOÇ. DR. FATİH AHMET ÇELİK 

 

Cu-Pd Alaşımında Soğutma Hızının Amorf Fazda Oluşan Polyhedron Türü 

Topaklanmalara Etkisinin Benzetim Metodu İle İncelenmesi 

 

İNANÇ ÖZGEN 

AYKUT TOPDEMİR 

 

The Some Faunistic Notes About Araneae and Insecta in Malatya (Turkey) 

provinces and pest status of Conorhynchus kindermanni (Faust, 1904) 

(Coleoptera: Curculionidae) on Sugar Beet 

DOÇ. DR. FATİH AHMET ÇELİK 

 

Farklı Silikon (Si) Konsantrasyonları İçin Pd-Si Alaşımında Atomik Topak 

Oluşumunun Moleküler Dinamik Yöntemle İncelenmesi 

NESİM ŞİMŞEK 

PROF. DR. RAMAZAN ÇETİNTAŞ 
DR. ÖĞR. ÜYESİ REŞAT ÇELİKEL  

DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET GÜNDOĞDU 



 

 

Bazı Bitkisel Kökenli Yağların Kök-Ur Nematodu (Meloidogyne Incognita)’Ya 

Etkisi 

 

Sinüsoidal Ve Kare Dalga Giriş Sinyalleri İçin Resolver Çıkış Sinyallerinin 

Karşılaştırılması 

DR.YUSUF AYDIN 

 

Siirt İli Toprak Ve Su Kaynaklarının Tarımsal Açıdan Değerlendirilmesi 

TURAN INCE & SERDAR ACAR & IBRAHIM ISAH NASIDI  & HANIFI 

KEBIROGLU & BAHROZ KAREEM MAHMOOD & RIYADH SAEED AGID 

LALE IBRAHIMZADE & TANKUT ATES &  NIYAZI BULUT& OMER 

KAYGILI 

 

An X-Ray Diffraction Study Of Mn-Doped Hydroxyapatite 

DR.YUSUF AYDIN 

 

Antepfıstığının Yaygın Yetiştiricilik Alanlarında Kıyas Bitki Su Tüketiminin 

Ampirik Modeller Yoluyla Belirlenmesi 

TURAN INCE & SERDAR ACAR & IBRAHIM ISAH NASIDI & HANIFI 

KEBIROGLU & BAHROZ KAREEM MAHMOOD & RIYADH SAEED AGID 

LALE IBRAHIMZADE & TANKUT ATES & NIYAZI BULUT 

OMER KAYGILI 

 

A Theoretical Study On Acetophenone Molecule 

A. GAVRILOVA & A. YOSIFOV 

 

Food, Beverage, And Daıry: Smart Solutıonsa. 

ERDEM IŞIK 

MUSTAFA İNALLI 

 

Kojenerasyon İle Bölgesel Isıtma Sistemi Tasarımında Gözönünde Tutulması 

Gereken Kriterler 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ FIRAT PALA 

PROF. DR. HÜSREV MENNAN 

 

Tarımda Glyphosate Kullanımı İle İlgili Sorunlar 

 

ERDEM IŞIK 

ANIL SÖZEN 

 

Hastanelerde Temiz Oda Kavramı Ve Mekanik Sistemler 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ FIRAT PALA 

 

Mercimekte Yabancı Ot Mücadelesinde Aclonıfen Aktif Maddesinin En Uygun 

Uygulama Zamanı 

ERDEM IŞIK 

ANIL SÖZEN 

 

Isıtma Ve Soğutma Yükü Hesapları – Hastane Örneği 

GÖKHAN KAHRAMAN 

YAHYA TAŞGIN 

 

Hidroelektrik Santrallerde Kavitasyon Olayının Zararlı Etkilerinden Kaçınmak 

İçin Çözüm Yöntemlerinin Araştırılması 

HASAN ER 

YASEMİN KUŞLU 

 

Yağmur Suyu Hasadının Önemi 

AHMET AÇIL 

REMZİ EKER 

ABDURRAHİM AYDIN 

AHMET DUYAR 

 

HEC-RAS Model Geometri Verisinin Üretilmesinde İnsansız Hava Aracı 

Sistemlerinin Kullanım İmkânları 

MERVE EREN 

NİLÜFER KALECİ 

 

Tekirdağ–Şarköy Ekolojisinde Yetişen Gemlik Zeytin Çeşidinin İyi Tarım 

Koşullarında Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi 

CEYDA AKSOY TIRMIKÇI  

CENK YAVUZ 

 

Gün Işığına Bağlı Aydınlatma Kontrolü İle Elde Edilen Reel Enerji Tasarrufunun 

Karbon Ayak İzine Etkisi 

PROF. DR. SEMA BAŞBAĞ 

ŞİLAN ÇİÇEK 

CENK YAVUZ 

CEYDA AKSOY TIRMIKÇI 

HASAN ER 

YASEMİN KUŞLU          

 

Prefabrik Ahırlarda Hafif Betonun Kullanılmasının Önemi ve Yararları 



 

NAZLI AYBAR 

DOÇ. DR. REMZİ EKİNCİ 

 

Diyarbakır Koşullarında Yetiştirilen Bazı Keten (Linum usitatissimum L.) 

Genotiplerinin Verim Ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi 

 

Fotometrik Flıcker Olayının Biyolojik Etkileri 

ŞİLAN ÇİÇEK 

PROF. DR. SEMA BAŞBAĞ 

DOÇ. DR. REMZİ EKİNCİ 

 

Farklı Bitki Sıklıklarında Ekilen Pamuğun (Gossypium hirsutum L.) Verim Ve 

Verim Unsurlarının Belirlenmesi 

 

 

Salon1 Oturum 2:            11:15   - 13:00 

 

OTURUM BAŞKANI: DR.ÖĞR.ÜYESİ ÖZCAN EKİCİ 

Salon 2 Oturum 2:            11:15   - 13:00  

OTURUM BAŞKANI: DR. NURSEN IŞIK 
NAZAN ŞAHİN  

 

16. Ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı Kültürünün Macar Kültürü Üzerindeki Etkisi 

PROF. DR. İBRAHİM YÜKSEL  

ÖĞR. GÖR. İBRAHİM HALİL DEMİREL 

DR. MEHMET SONGUR 

 

Su Kaynakları Yönetimi Ve Kayıp-Kaçak Suların Önlenmesi 
UZM. KLİNİK PSİKOLOG ŞEYMA TUNÇAY 

PROF. DR. FATMA GÜL CİRHİNLİOĞLU 

PROF. ZAFER CİRHİNLİOĞLU  

 

“Yabancılaşma” Kavramına İlişkin Bazı Değerlendirmeler 

PROF. DR. F. DEMET AYKAL  

DR. MELTEM ERBAŞ ÖZİL 

ARŞ. GÖR. ÖZGE ŞENGÜL  

 

Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin Engelli Kullanıcı Açısından 

Değerlendirilmesi 
PROF. DR. FATMA GÜL CİRHİNLİOĞLU 

PROF. ZAFER CİRHİNLİOĞLU 

DOÇ. DR. YELİZ KINDAP TEPE 

UZM. KLİNİK PSİKOLOG ŞEYMA TUNÇAY 

 

Evli Bireylerin Dindarlığı Ve Çift Uyumları Arasındaki İlişkide Çatışma Çözme 

Biçimlerinin Aracı Rolü 

ESRA GÜZEL 

DR. MELTEM ERBAŞ ÖZİL 

PROF. DR. F. DEMET AYKAL  

 

Diyarbakır Kent Merkezi, Gazi Caddesi Kentsel Donatı Elemanlarının Kent 

Kimliği Açısından Değerlendirilmesi 

DR.ÖĞR.ÜYESİ İBRAHİM HALİL GÜZEL 

 

Türkiye’de Sivil Toplum Tartışması 

DR. NURSEN IŞIK 

DOÇ. DR. FATMA MERAL HALİFEOĞLU 

  

Diyarbakır Suriçi Bölgesinde Yer Alan Hamamlarda tespit Edilen Yapısal 

Sorunların Değerlendirilmesi 

DR.ÖĞR.ÜYESİ İBRAHİM HALİL GÜZEL 

 

Sosyal Politika Uygulamalarında Yerel Yönetimler Ve Sosyal Belediyecilik 

DR. NURSEN IŞIK 

DOÇ. DR. FATMA MERAL HALİFEOĞLU 

 
 Diyarbakır Surlarındaki Yapısal Sorunların Gözlemsel Tespiti Ve 

Değerlendirilmesi  

DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞEHMUS KURTULUŞ 

 

The ICC’s Jurisdiction Over The Nationals Of Non-Party States: A Comparison 

Of The Turkish And American Positions 

AYÇA GÜLTEN 

U.TEOMAN AKSOY 

 

Bina Yüksekliği/Cadde Genişliği Oranının Isı Adası Potansiyeli Üzerindeki Etkisi 



 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞEHMUS KURTULUŞ 

 

The ICC’s Jurisdiction Over The Crime Of Aggression: An Obstacle To 

Consideration Of Accession? 

HALE DEMİR 

AYHAN BEKLEYEN 

 

Türkiye’deki Teknoparkların Başarılı Örneklerinin Mimari Ölçütler Bağlamında 

Değerlendirilmesi 

Садыкова Дамежан Адилхановна 

 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТУРИСТІК  АЙМАҚТАРДЫ АУДАНДАСТЫРУ 

HALE DEMİR 

F.MERAL HALİFEOĞLU 

 

Dicle Üniversitesi Mimarlık Bölümündeki Yüksek Lisans Eğitiminin Çalışma 

Hayatına Etkisinin Değerlendirilmesi 

DR.ÖĞR.ÜYESİ ÖZCAN EKİCİ 

 

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerine Göre Kitle İletişim Araçlarının Toplumsal 

Değerlere Etkisi 

Феруза ҚУРБОНОВАҚ 

ИСАЖОН СУЛТОН ҲИКОЯЛАРИДА ТИЛВА БАДИИЯТ 

МАСАЛАЛАРИ 

İLYAS AKTAŞ 

 

Yerel Yönetimlerde Yönetici Ve Çalışanların Liderlik Stili Algılarının 

İncelenmesi 

یزجید یآمنه مناف  

اه یبه داخل طنب یان بر نور ورود ریها وتاث یدرارس یرنگ یها شهیاستفاده از ش  

EMRE SENOL-DURAK 

MİTHAT DURAK 

 

Multiple Traumatic Experiences And Symptomatology Of Posttraumatic Stress 

Disorder: Older Adults Suffering An Exile And Other Trauma Types 

 

MİTHAT DURAK 

EMRE SENOL-DURAK 

 

Psychosocial Variables In The Older Adults Living At Their Homes Or Nursing 

Homes: Self-Esteem, Perceived Social Support, Affectand Functionality 

 

Salon3 Oturum 2:            11:15   - 13:00 

OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. VEYSİ OKUMUŞ 

Salon 4 Oturum 2:            11:15   - 13:00 

OTURUM BAŞKANI: DR. FIRAT BARAN 
DOÇ. DR. VEYSİ OKUMUŞ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ NURULLAH AKCAN 

 

Coprinus micaceus Ve Coprinus silviaticus Etanol Ekstraktlarının Biyolojik 

Aktivitelerinin Karşılaştırılması 

ÖĞR. GÖR. METİN CAN KALAYCI 

DR. ÖĞR. ÜYESİ BETÜL AKYOL 

 

Yaşlı Kadınlarda Fiziksel Aktivite Düzeyine Göre Uyku Kalitesi Ve Ağrı 

Düzeyinin İncelenmesi 

DOÇ. DR. VEYSİ OKUMUŞ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ NURULLAH AKCAN 

 

İmmobilize Agaricus ampestris Kullanılarak La(III) İyonlarının Önderiştirilmesi 

Ve UV-Spektrofotometre İle Tayini 

ÖĞR. GÖR. METİN CAN KALAYCI 

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ BURAK GÖNÜLTAŞ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ FARUK AKÇINAR 

DR. ÖĞR. ÜYESİ HÜSEYİN NASİP ÖZALTAŞ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ BETÜL AKYOL 

 

Erkek Futbolcuların Ve Futsalcıların Beş Farklı Çeviklik Testi Performanslarının 

Karşılaştırılması 

DR. ÖĞR. ÜYESİ NURULLAH AKCAN 

Doç. Dr. VEYSİ OKUMUŞ 

 

UZM. DR. SERKAN FEYYAZ YALIN 

 

Malignitelere Bağli Akut Böbrek Hasarı Nedeniyle Acil Hemodiyalize Alınan 

Hastaların İncelenmesi 



 

Pirinç Kabuklarına Alkalin Ön Muamelesi Uygulanarak Katı Faz Fermantasyon 

Yöntemi İle α-Amilaz Üretiminin Artırılması 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ NURULLAH AKCAN 

Doç. Dr. VEYSİ OKUMUŞ 

 

Asit Ön Muamelesi Uygulanmış Pirinç Kabuklarının Katı Faz Fermentasyonunda 

Kullanılması İle Alkalin Proteaz Üretiminin Artırılması 

UZMAN DOKTOR MURAT KAYAOKAY 

DR. ÖĞR. ÜYESİ UĞUR DEVECİ 

PROF. DR. YAŞAR DOĞAN 

 

Tekrarlayan Karın Ağrısı Nedeniyle Endoskopi Yapılan Çocuk Olguların 

Değerlendirilmesi 
DR. BESİ SERİN  

DR. ÖĞR. ÜYESİ NURULLAH AKCAN 

 

Mikrodalga Ön Muamelesi Uygulanan Buğday Kabuklarıyla Katı Faz 

Fermantasyon Yöntemi İle Thermobacillus Sp. Vo15’ten Lipaz Üretimi 

M. FIRAT BARAN 

CUMALİ KESKİN 

HİLAL ACAY 

 

Farklı Mikroorganizmalar İle Çinko (II) Metalinin Sulu Ortamlarda Giderimi Ve 

Termodinamik Parametrelerinin İncelenmesi 

DR. BESİ SERİN  

DR. ÖĞR. ÜYESİ NURULLAH AKCAN 

Doç. Dr. VEYSİ OKUMUŞ 

 

Alkali Ön İşlem Uygulanan Pirinç Kabuklarından Katı Faz Fermantasyon (KFF) 

Tekniğiyle β-Galaktosidaz Üretimi 

M. FIRAT BARAN 

CUMALİ KESKİN 

 

Sulu Çözeltilerde Çinko (II) Metalinin Biyosorpsiyon Yöntemiyle 

Uzaklaştırılması Ve Kinetik Özeliklerinin Belirlenmesi 

EDİP ALAS 

 VEDAT PİRİNÇ 

 GÖLGEN BAHAR ÖZTEKİN 

 MURAT KAYA 

ŞÜKRAN ATEŞ 

 YUSUF ÖCAL 

 

Diyarbakır Yerel Patlıcan Populasyonlarının Morfolojik Karakterizasyonu 

ÖĞR.GÖR. HATİCE TETİK METİN 

DR.ÖĞR.ÜYESİ FERİDE ENGİN YİĞİT 

 

Asırlardır Değiştirilemeyen Bir Gerçek: Kadına Yönelik Şiddet 

VEDAT PİRİNÇ 

EDİP ALAS 

GÖLGEN BAHAR ÖZTEKİN 

 

Aşılı Patlıcan Fidesi Üretiminde Yerel Genotiplerin ve Yabani Türlerin Anaç 

Kullanımlarının Araştırılması 

 YAKUP KILIÇ 

ZEKİ COŞKUNER 

 

To Search The Working Conditions Of The Football Clubs That Take Part In 

Tournaments In The Elaziğ City Province 

ÜMMÜ GÜLSÜM ÇAMURLU 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDULLAH VARLIK 

 

Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanılarak Kayısı Bahçelerinin Tespiti Ve 

Rekolte Tahmini; Malatya Battalgazi Örneği 

ASSİS. PROF. HAKAN KAYA 

 

The Effect Of Transcatheter Aortic Valve Implantation On Ventricular 

Repolarization Indices And Neutrophil-TO- Lymphocyte Ratio 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ERÇİN OKSAL 

 

Co 2 Artışının Nohut Antraknozu [Ascochyta Rabiei (Pass.) Labr.]’Nun Hastalık 

Şiddeti Üzerine Etkileri 

ASSİS. PROF. HAKAN KAYA 

 

Association Between Paroxysmal Atrial Fibrillation And Lymphocyte-To-

Monocyte Ratio 
Emine KARADEMİR  



 

Çetin KARADEMİR 

 

Magnezyumun Bitkiler Üzerindeki Etkileri 

 

 

Emine KARADEMİR 

Çetin KARADEMİR 

 

Çinkonun Bitkiler Üzerindeki Etkileri 

 

 

 

 

ÖĞLEN YEMEĞİ VE KAYIT İŞLEMLERİ : 13:00- 14:00  

Salon1 Oturum 3:            14:00 -15:30 … 15:45 – 17:30  
  

OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. ATİLLA YARGICI 

 Salon 2 Oturum 3:             14:00 -15:30 … 15:45 – 17:30 
 

OTURUM BAŞKANI: DR. NADİRE KANTARCIOĞLU  
MEHMET MİRİOĞLU 

 

Kutsal Kitapları Okuma Yöntemlerinden Modernizmin Eleştirisi 

ASSIT. PROF. DR.,ÇAĞLA ATMACA 

 

English Teacher Candidates’ Multicultural And Egalitarian Beliefs 

ARAŞ. GÖR. İLYAS KAYAOKAY  

 

II. Abdülhamid Hakkında Bilinmeyen Bir Hicviye: Yüzbaşı İlyas Mersiyesi 

DR. ÖĞR. ÜYESİ DENİZ ÇAKAROĞLU  

ÖĞRETİM GÖREVLİS ESRA ÖMÜR  

PROF. DR. CENGİZ ARSLAN 

 
Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutumu, Yeme Farkındalığı Ve Sosyal Görünüş 

Kaygısının Değerlendirilmesi 

ARAŞ. GÖR. İLYAS KAYAOKAY  

 

Klâsik Türk Şiirinde Cevher-İ Ferd Yahut Atom 

DR. ÖĞR. ÜYESİ DENİZ ÇAKAROĞLU  

 

Fitness Egzersizi Yapan Kişilerin Doping Ve Gıda Takviyesi İle İlgili 

Görüşlerinin İncelenmesi 

PROF. DR. ATİLLA YARGICI  

 

Kur’ana Göre Eşler Arasındaki Sevgi Ve Şefkat 

AZAT KIRTAY 

YÜKSEL KELEŞ  

 

Fen Eğitiminde Robotik Uygulamaların Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri Ve 

Fen Eğitimine Yönelik Motivasyonuna Etkisi 
DOÇ.DR. ŞENGÜL KOCAMAN 

 

Fernando Arrabal Tiyatrosuna Genel Bir Bakış 

 

AYSEL TAN 

 

Kant’ın Ontolojik Delile Getirdiği Eleştiriler 

DR. MUHAMMED FELAT AKTAN 

 

Ömrünü İlme Adamış Çok Yönlü Bir Alim: Hocazâde Muhammed Rasim El 

Malatyavî 

AYSEL TAN 

 

Tıbbî Açıdan Dinî Tecrübe 



 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ METİN EREN 

 

Cemal Şakar’ın “Kara” Öykü Kitabında Halkbilim Unsurları 

DR. ÖĞR. ÜYESİ HASAN TAŞKIRAN 

 

Nuhbetü’t-Tevarih Ve’l-Ahbar’a Göre Kara Koyunlular, Akkoyunlular Ve 

Safeviler 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ METİN EREN 

 

Aile Folkloru Bağlamında Cemal Şakar’ın “Pencere” Öykü Kitabı 

RUKİYE ARSLAN  

MEHMET SAĞLAM  

RAMAZAN İNCİ  

 

Çocuk Ve Medya Okuryazarlığı 

DR. ÖĞR. ÜYESİ İSMAİL EKİNCİ 

 

Arapça Eğitiminde “Cümleden Gramere” Yöntemi 

RAMAZAN İNCİ 

 

Görüntülü Teknolojinin Çocuklarda Obeziteye Etkisi 

 

DR. RAMAZAN TARİK 

 

Allahşükür Paşazâde Ve Takrîbü’l-Mezâhib Düşüncesine Katkıları 

İLHAN ÇİÇEK 

RAMAZAN İNCİ 

 

Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlık Ve Akran İlişkileri 

DR. RAMAZAN TARİK 

 

Şeyh Ahmed Kuftâru Ve Takrîbü’l-Mezâhib Düşüncesine Katkıları 

NECMEDDİN BERK HAMİDİ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, İSMAİL KİNAY 

 

Sınıf Öğretmenlerinin İlkokullarda Yetiştirme Programı (İyep) İle İlgili 

Görüşlerinin İncelenmesi 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MANSUR TEYFUR 

 

Ahıska Ağzında Arapçanın Varlığı 

SUNA KAYMAK 

MEHMET GÜL  

 

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Görünüş Kaygılarının 

İncelenmesi 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MANSUR TEYFUR 

 

Azeri Arap Dilbilimcisi Vasim Memmedeliyev’in İlmi Kişiliği 

PROF. DR. İ. BAKIR ARABACI 

NAZAN ÇITIL BİÇEN 

 

Öğretmenlerin Kılık Ve Kıyafet Uygulaması Konusunda Öğretmen Görüşleri 

DR. ULAŞ BİNGÖL 

 

Şair-İ Azam’ın Ölümü Ve Türk Basınına Yansımaları 

ARŞ. GÖR. DR. FARIZ YILDIRIM 

 

Postkolonyal Milliyetçilik Refleksi Olarak Alafrangalik: Millî Edebiyat Dönemi 

DOÇ.DR. SEVDA KOÇ AKRAN  

 

Ortaokul Öğrencilerinin Ara Tatil Etkinliklerine İlişkin Görüşleri 

ARŞ. GÖR. DR. FARIZ YILDIRIM 

 

Millî Edebiyat Kavrami Ve Kapsami 

DOÇ.DR. SEVDA KOÇ AKRAN  

 

Üniversite Öğrencilerinin Sosyotelist Olma Davranışlarına İlişkin Görüşleri 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, KENAN BOZKURT  

 

Necâtî Bey’in Şiirlerinde Türk Kavramının Kullanımı 

 AKİF AKTO 

 

Yapılandırmacı Eğitim Kuramının Reggio Emilia’daki Yansımaları 

PROF. DR. İ. BAKIR ARABACI 

NAZAN ÇITIL BİÇEN 

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğrencilerinin Yaşadıkları Sorunlar (Fırat 

Üniversitesi Örneği) 



 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, KENAN BOZKURT 

 

Şeyhülislâm Yahyâ’nın Şiirlerinde Püritenizm Eleştirisi 

AKİF AKTO 

 

Öğretmen Tiplemeleri Bağlamında “Bilgi Deposu Olarak Öğretmen”, “Öğrenen 

Olarak Öğretmen” İle “Öğrenmeyi Kolaylaştıran Kişi Olarak Öğretmen” 

Anlayışlarının Felsefi Dayanakları 

ELGÜN KAHRAMANOV 

 

Rusya`Nın Dış Politikasında Orta Asya 

یزجید یامنه مناف  

 

اه یبه داخل طنب یان بر نور ورود ریها وتاث یدرارس یرنگ یها شهیاستفاده از ش  

DR. ÖĞR. ÜYESİ MUHAMMED FATİH TURAN 

 

Türklerin Hanefi Mezhebini Benimsemesini Kolaylaştıran Sebepler 

BURÇİN OKUMUŞ 

Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklarda Drama Etkinlikleri 

Aracılığıyla Sosyal Kabulün Artırılması 

MEHMET YILDIRIM 

Osmanlı Devlet’inde Para Vakıflarının Rolü 

TAMAR BERİDZE 

Sovyet Sonrası Dönemde Gürcistan Dış Politikasında Türkiye’nin Yeri  

AYTƏN HÜSEYNOVA 

 

CƏNUBİ QAFQAZIN GEOSİYASİ VƏ GEOİQTİSADİ POTENSİALI 

Salon3 Oturum 3:                         14:00 -17:00 
 

OTURUM BAŞKANI:    PROF . DR.EROL BAYHAN 

Salon 4 Oturum 3:             14:00- 16:00  
 

OTURUM BAŞKANI: DR. HÜSEYİN İRET 

VEDAT PİRİNÇ 

ERHAN AKALP 

SONGÜL AKIN 

 

Diyarbakır ve Çevresinde Sebze Olarak Tüketilen Bazı Yabani Otlar ve 

Akbandır Bitkisi 

DR. HÜSEYİN İRET 

 

Artroskopik Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Yapılan Hastalarda Preop Mr 

Bulgularının İntraop Bulgular İle Karşılaştırılması 

Гюнель МАЛИК ГЫЗЫ ГАСЫМОВА 

 

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ЛЯМБЛИОЗА У БЕРЕМЕННЫХ 

DUYGU SENA TURAN 

SİNAN KUDAY 

NADİR KÜÇÜK 

  
Effect Of Distortion To Radiosurgery Treatment Plans For Brain Metastases 

DUYGU YILMAZ 

ARDA AKÇAL 

 

Süsen Bitkisinde Farklı Sulama Düzeylerinin Bitki Gelişimi Ve Çiçeklenme 

Özellikleri Üzerine Etkileri 

DOÇ. DR. CAFER TAYER İŞLER 

DR. ÖĞRT. ÜYESİ AHMET UYAR 

VET. HEK. TUĞBA GÖKALP BOZAN 

 

Ratlarda Skrotal Ekstrakutan Ve Ensizyonel Subkutan Ligatür 

Uygulamasının Ve Etkilerinin Değerlendirilmesi 
DUYGU NARİNÇ 

ARDA AKÇAL 

 

Sandal Ağacı (Arbutus Andrachne L.) ’Nın Çelikle Çoğaltımında Rizobakterilerin 

Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi 

DR. GÖKHAN ÜNLÜ 

 

Falanks Kırıklarında Ve Kırıklı Çıkıklarında Suzuki Frame İle Tedavi Sonrası 

Lokal Anestezi Altında Kapalı Manüplasyon Yapılması: Üç Olgu Sunumu 

MEHMET AZİZ YAŞAR 
Fıkıh Tarihinde Güncel Mesele Kavramı 



 

ZEYNEP AYTEK  

PROF. DR. SELİME ÖLMEZ BAYHAN 

 

Aphis craccivora Koch. (Hemiptera: Aphididae)’nin Farklı Bakla Çeşitlerinde 

Biyolojik Parametrleri  

HEMŞİRE FATMA DOĞANER 

DOÇ. DR. YETER KİTİŞ 

 

Erzurum’da Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Kadınlarda Sağlık 

Okuryazarlığı Ve İlişkili Faktörler 

FERDA GÜLEÇ AKÇARA 

PROF. DR. SELİME ÖLMEZ BAYHAN  

 

Brevicoryne brassicae (L.) (Hemiptera: Aphididae)’nin Dört Farklı 

Karnabahar Çeşidi Üzerinde Gelişimi 

ÖĞR.GÖR. MEHMET BULDUK 

 

Neonatal Hiperbilirubinemi Tedavisinde İntravenoz İmmunglobulin 

Kullanımının Önemi 

TUBA YALÇIN DERNEK 

PROF. DR. SELİME ÖLMEZ BAYHAN  

 

Brevicoryne brassicae L. (Hemiptera: Aphididae)’nin Dört Farklı Brokoli 

Çeşidi Üzerinde Gelişimi 

ÖĞR.GÖR. MEHMET BULDUK 

 

Çocuklarda Sık Görülen Bir Cilt Hastalığı; Egzema 

HÜSEYİN ÇEVİK  

 PROF . DR.EROL BAYHAN  

Antep Fıstığı Yetiştiriciliğinde Bitki Koruma Uygulamalarına Ait 

Sorunlara Zirai İlaç Bayilerin Bakış Açılarının 

REYHAN HACISADIKOĞLU 

DR. ÖĞR. ÜYESİ İNDRANİ KALKAN 

 

Farklı Bitkisel Yağlarla Pişirme İşlemlerinin Tavuk Eti Yağ Asiti 

Kompozisyonuna Etkisi 

EZELLDEİN KHEDR 

EROL BAYHAN  

 

Pamuk Yaprakbiti, Aphis gossypii Glover (Hemıptera: Aphıdıdae)’nin Farklı 

Kavun Çeşitlerinde Bazı Biyolojik Parametrelerinin Belirlenmesi 

ÖĞR. GÖR. METİN CAN KALAYCI 

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ BURAK GÖNÜLTAŞ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ BETÜL AKYOL  

 

Yaşlı Erkeklerde Fiziksel Aktivite Düzeyine Göre Yorgunluk Ve Ağrı Düzeyinin 

İncelenmesi 

AZAD KURT 

EROL BAYHAN  

 

Pamukta Erken Dönem Zararlı Böceklere Karşı Kullanılan İnsektistlerin Faydalı 

Böceklere Olan Etkilerinin Araştırılması 

ÖĞR. GÖR. METİN CAN KALAYCI 

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ BURAK GÖNÜLTAŞ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ FARUK AKÇINAR  

 

Yetişkin Erkeklerde Düzenli Egzersizin Cinsel Yaşama Etkisi e 

GÜLEN ÖZYAZICI 

AMİR RAHİMİ 

FATEMEH AHMADİ 

 

Rubia Tinctorum – A Potent Medicinal Plant 

ASLI ÇELİKEL GÜNGÖR 

 

Süt Ve Süt Ürünlerinde Ağır Metaller 

FATEMEH AHMADİ 

AMİR RAHİMİ 

GÜLEN ÖZYAZICI  

 

Comparison Of Different Hyper Accumulator Plants For Remediation Of Cd-

Contaminated Soils 

 

BÜLENT ERENOĞLU 

 

SOL ALT KADRAN AĞRISI İLE BAŞLAYAN SEPSİS: 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, MEHMET ARİF ÖZYAZICI RAFET ÖZBEY 



 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SEMİH AÇIKBAŞ 

 

Stabilize Arıtma Çamurlarının Yeşil Alan Tesislerinde Kullanım Potansiyeli 

 

NORA LEZYONU: ATİPİK YERLEŞİMLİ NADİR VAKA SUNUMU 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SEMİH AÇIKBAŞ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, MEHMET ARİF ÖZYAZICI 

 

Yem Bitkilerinin Fitoremediasyonda Kullanımı 

RAFET ÖZBEY  

Havayolunu Tıkayan Dev Bir Rinofima Olgu Sunumu 

BEDRETTİN KAYA 

PROF. DR. MEHMET BAŞBAĞ  

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Çayir-Mera Ve Doğal Vejetasyonlarinda 

Yetişen Bazi Medicago Taksonlarinda Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 
 

Ebru AKKEMİK 

 

Rheum ribes L.’ın Sıçan Karaciğer Tiyoredoksin Redüktaz Enzim Aktivitesi 

Üzerindeki Etkilerinin in vitro Şartlarda Araştırılması 

ÖZGÜR ÇAKIŞTIR 

PROF. DR. MEHMET BAŞBAĞ  

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Çayır-Mera Ve Doğal Vejetasyonlarında 

Yetişen Bazı Trifolium Taksonlarında Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 

 

YRD. DOC. PERİHAN YOLCİ ÖMEROĞLU  

RÜYA BULUT 

 

Seramik Ve Cam Malzemelerden Gıdaya Geçebilecek Kimyasal Riskler 

GÜL İMRİZ 

ÖZDEN ÇINAR 

 

Domateste Öz Nekrozu Etmenleri Pseudomonas cichorii Ve Pseudomonas 

corrugata’ Nin Gelişimleri Üzerinde Üç Bitki Ekstraktinin In Vitro 

Inhibitör Etkileri 

YRD. DOC. PERİHAN YOLCİ ÖMEROĞLU  

RÜYA BULUT 

 

Gıda Güvenliği Standartları 

Gül İMRİZ 

 

The Effect Of Salicylic Acid On Mycelial Growth Of Fusarium culmorum 

Causing Agent Of Foot And Root Rot Disease Of Wheat 

Mohamed MOHAMEDELHASSAN 

 

BIODIESEL PRODUCTION USING VARIOUS HETEROGENEOUS 

CATALYSTS 

  

Salon 3 Oturum 4:             16:15 – 18 :30  
 

OTURUM BAŞKANI: Dr. FIRAT BARAN 

Salon 4 Oturum 4:             16:15 – 18 :30  
 

OTURUM BAŞKANI: DOÇ . DR. MEMET ŞAHİN 
NİLGÜN ONURSAL 

ALİ RIZA KUL 

ÖMER YAVUZ 

 

Pb(II) İyonlarının Aktive Edilmemiş Karışık Tipteki Kil İle Sudan 

Uzaklaştırılması, İzoterm, Kinetik Ve Termodinamik Parametrelerin İncelenmesi 

DR.ÖĞR. ÜYESİ YAKUP KILIÇ 

DOC.DR. Zeki COŞKUNER 

 

To Search The Working Conditions Of The Football Clubs That Take Part In 

Tournaments In The Elaziğ City Province 

NİLGÜN ONURSAL 

 

Malahit Yeşilinin Sulu Çözeltilerden Karışık Tip Kil İle Uzaklaştırılması 

DOÇ . DR. MEMET ŞAHİN 

YILMAZ AYDAN 

 

Nötrosofik Dörtlü Cebirsel Yapılar 



 

AYFER YILDIRM  

HİLAL ACAY 

FIRAT BARAN 

 

Mantar Bazlı Nanokompozitlerin Kurşun (II) Metal Biyosorbsiyonunda Kinetik 

Parametrelerin İncelenmesi 

ERHAN PIŞKIN 

VEYSEL BUTAKIN 

 

Exponential Decay Of Solutions For A Logarithmic Petrovsky Equation 

With Delay 

AYFER YILDIRIM 

HİLAL ACAY 

FIRAT BARAN 

CUMALİ KESKİN 

 

Mantar-Çitosan Nanokompoziti Kullanılarak Sulu Çözeltiden Çoklu Ağır Metal 

Giderimi İle Termodinamik Parametreler, PH Ve Adsorbent Dozu Etkisinin 

Araştırılması 

ÖĞR. GRV. EYÜP AKSOY 

PROF. DR. SELÇUK SAMANLI 

 

Afyonkarahisar İlindeki Bir Mermer İşleme Tesisinde Bulunan Tehlike 

Ve Risklerin 3t Matris Risk Değerlendirme Yöntemi İle 

Değerlendirilmesi 

YÜKSEK KİMYAGER NUR İZİ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ TUĞÇE GÖVER 

PROF. DR. ZAFER YAZICIGİL 

 

Askorbik Asit Tayininde Kullanılabilen Modifiye Altın Ve Camsı Karbon 

Elektrotların Karşılaştırılması 

ÖĞR. GRV. EYÜP AKSOY 

PROF. DR. SELÇUK SAMANLI 

 

Mermer Ocaklarındaki Tehlike Ve Risklerin 3t Matris Risk Değerlendirme 

Yöntemi İle Değerlendirilmesi: Kütahya İli Örneği 

TUBA NUR OLĞUN 

NİHAL ARDA AKYILDIZ 

 GÜLTEN 

BETÜL BEKTAŞ EKİCİ 

MERVE AÇIKGENÇ ULAŞ 

 

Doğal Yapı Malzemelerinin Sürdürülebilirlik Bağlamında Değerlendirilmesi: 

Kerpiç Malzeme Örneği 

DR. MELEK UYGUN 

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Bölümü Öğrencilerinin İş Yeri Ortamı İle İş 

Kazaları Arasındaki İlişkiye Dayanarak Çalışmaktan Kaçınma Hakkı İle 

İlgili Bilgi Ve Tutumlarının Belirlenmesi 

NİHAL ARDA AKYILDIZ 

TUBA NUR OLĞUN 

BETÜL BEKTAŞ EKİCİ 

AYÇA GÜLTEN 

MERVE AÇIKGENÇ ULAŞ 

 

Sürdürülebilir Mimari Bağlamında Yapı Malzemelerinin Atık Yönetimi İle 

İlişkisi: Katkılı Kerpiç Malzeme Kullanımı 

MEHMET ÇAKIR 

BUKET KAYA 

KENAN PEKER 

 

Beyaz Eşyaları Enerji Sınıfına Göre Kümelendirerek Anormalliklerin 

Tespit Edilmesi 

SERDAR ACAR 

TURAN İNCE 

HANIFI KEBIROGLU 

BAHROZ KAREEM MAHMOOD 

IBRAHIM ISAH NASIDI 

LALE IBRAHIMZADE 

NIYAZI BULUT 

OMER KAYGILI 

 

A Theoretical Study On Benzonitrile Molecule 

 

DOĞAN DEMİR 

BUKET KAYA 

 

İllere Göre Eba Ders Kullanım Verilerinin Kümeleme Yöntemiyle Analizi 

SERDAR ACAR 

TURAN İNCE 

ÖĞR. GRV. EYÜP AKSOY 

ÖĞR. GRV. SEDAT ERSÖZ 



 

HANIFI KEBIROGLU 

BAHROZ KAREEM MAHMOOD 

IBRAHIM ISAH NASIDI 

LALE IBRAHIMZADE 

NIYAZI BULUT 

OMER KAYGILI 

 

A Detailed X-Ray Diffraction Study Of Fe-Doped Hydroxyapatites 

 

Türkiye’nin İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusundaki Genel Görünümü 

CİHAT ÖZAYDIN 

MIZGİN TUTŞİ ÖZAYDIN 

ÖMER. GÜLLÜ 

 

Organometalik Mangan Kompleks İnce Filminin Bazı Optik Özellikleri Ve 

Fotovoltaik Diyot Uygulaması 

ÖĞR. GRV. SEDAT ERSÖZ 

ÖĞR. GRV. EYÜP AKSOY 

 

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’nun Etkinliğinin Değerlendirilmesi 

DOÇ.DR. ÖMER. GÜLLÜ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ CİHAT . ÖZAYDIN 

Pyronine-B Organik İnce Filminin Optik Özellikleri Ve Al/Pyronine-B/P-Inp 

Yapıların Elektronik Parametrelerinin Hesaplanması 

BAHADIR ÇAĞLAR 

SÜHA SERİN 

 

Trafik Kazası Sonucu Acil Servise Başvuran Hastaların İncelenmesi 

ERDEM ERGAN 

 

Oksadiazol Türevlerinin Elektronik Özelliklerine İlişkin Çalışmalar 

 

Erdem ERGAN 

Esvet AKBAŞ 

 

Tiyazolo[3,2-α] Pirimidin Türevlerinin Korozyon Önleme Özelliklerinin Teorik 

Olarak İncelenmesi 

 

 

NİHAYET KOÇYİĞİT 

Alev Geciktiricilerin Ve İnsan Ve Çevre Sağlığı Üzerine Etkileri 

 

NİHAYET KOÇYİĞİT 

 

Genişleyebilen Polistiren Köpüğü Şişirme Ajanları 
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 İÇİNDEKİLER     

KONGRE KÜNYESİ     

BİLİM VE DANIŞMA KURULU    

KONGRE PROGRAMI  

İÇİNDEKİLER     

SÖZLÜ SUNULMUŞ BİLDİRİ METİNLERİ 

İnanç ÖZGEN & Aykut TOPDEMİR 

1 
THE SOME  FAUNİSTİC NOTES ABOUT ARANEAE AND INSECTA İN MALATYA 

(TURKEY) PROVİNCES AND PEST STATUS OF CONORHYNCHUS KİNDERMANNİ 

(FAUST, 1904) (COLEOPTERA: CURCULİONİDAE) ON SUGAR BEET 

İnanç ÖZGEN & Gözde BAYDOĞAN & Tuba ASLAN 

2 TARIM ALANLARI İÇİN ÖNEMLİ BİR ZARARLI: HALYOMORPHA HALYS (STÅL) 

(HETEROPTERA: PENTATOMIDAE): EKONOMİK ÖNEMİ VE MÜCADELESİ 

İnanç ÖZGEN & Zehra Gül SADAK & Gözde BAYDOĞAN & İbrahim KOÇ 

3 FARKLI ORGANİK VE KONVANSİYONEL GÜBRE KARIŞIMLARININ TOPRAK 

NEMATODLARINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Yusuf AYDIN 

4 ANTEPFISTIĞININ YAYGIN YETİŞTİRİCİLİK ALANLARINDA KIYAS BİTKİ SU 

TÜKETİMİNİN AMPİRİK MODELLER YOLUYLA BELİRLENMESİ 

Yusuf AYDIN 
17  

SİİRT İLİ TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ TARIMSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Fırat Pala 

27 MERCİMEKTE YABANCI OT MÜCADELESİNDE ACLONIFEN AKTİF MADDESİNİN EN 

UYGUN UYGULAMA ZAMANI 

Fırat Pala & Hüsrev Mennan 
34 

GLYPHOSATE TÜKETİMİNİN SOSYO-EKONOMİK VE ÇEVRESEL ETKİLERİ 

Hasan ER & Yasemin KUŞLU 
52 

PREFABRİK AHIRLARDA HAFİF BETONUN KULLANILMASININ ÖNEMİ VE YARARLARI 

Hasan ER & Yasemin KUŞLU 
63 

YAĞMUR SUYU HASADI 

MERVE EREN & NİLÜFER KALECİ 

72 TEKİRDAĞ–ŞARKÖY EKOLOJİSİNDE YETİŞEN GEMLİK ZEYTİN ÇEŞİDİNİN İYİ TARIM 

KOŞULLARINDA POMOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

Şilan ÇİÇEK & Sema BAŞBAĞ & Remzi EKİNCİ 

73 FARKLI BİTKİ SIKLIKLARINDA EKİLEN PAMUĞUN (Gossypium hirsutum L.) VERİM VE 

VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ 

Sema BAŞBAĞ & Şilan ÇİÇEK & Nazlı AYBAR & Remzi EKİNCİ 

82 DİYARBAKIR KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI KETEN (Linum usitatissimum L.) 

GENOTİPLERİNİN VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

Nurullah AKCAN & Veysi OKUMUŞ 

89 ASİT ÖN MUAMELESİ UYGULANMIŞ PİRİNÇ KABUKLARININ KATI FAZ 

FERMENTASYONUNDA KULLANILMASI İLE ALKALİN PROTEAZ ÜRETİMİNİN 

ARTIRILMASI 

Nurullah AKCAN & Veysi OKUMUŞ 

95  
PİRİNÇ KABUKLARINA ALKALİN ÖN MUAMELESİ UYGULANARAK KATI FAZ 

FERMANTASYON YÖNTEMİ İLE α-AMİLAZ ÜRETİMİNİN ARTIRILMASI 

Veysi OKUMUŞ & Nurullah AKCAN 

101 İMMOBİLİZE Agaricus campestris KULLANILARAK LA(III) İYONLARININ 

ÖNDERİŞTİRİLMESİ VE UV-SPEKTROFOTOMETRE İLE TAYİNİ 
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Veysi OKUMUŞ & Nurullah AKCAN 

106  Coprinus micaceus  ve Coprinus silviaticus ETANOL EKSTRAKTLARININ BİYOLOJİK 

AKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Besi SERİN & Nurullah AKCAN 

110 MİKRODALGA ÖN MUAMELESİ UYGULANAN BUĞDAY KABUKLARINDAN KATI FAZ 

FERMANTASYON TEKNİĞİYLE Thermobacillus sp. VO15’TEN LİPAZ ÜRETİMİ 

Besi SERİN & Nurullah AKCAN & Veysi OKUMUŞ 

116 ALKALİ ÖN İŞLEM UYGULANAN PİRİNÇ KABUKLARINDAN KATI FAZ FERMANTASYON 

(KFF) TEKNİĞİYLE β-GALAKTOSİDAZ ÜRETİMİ 

Vedat PİRİNÇ & Edip ALAS & Gölgen Bahar ÖZTEKİN 
121 

AŞILI PATLICAN FİDESİ ELDESİNDE KULLANILAN ANAÇLAR 

Edip ALAS & Vedat PİRİNÇ & Gölgen Bahar ÖZTEKİN & Murat KAYA & Şükran 

ATEŞ & Yusuf ÖCAL  
129 

DİYARBAKIR YEREL PATLICAN POPULASYONLARININ MORFOLOJİK 

KARAKTERİZASYONU 

Ümmü Gülsüm Çamurlu & Abdullah Varlık 

141 UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK KAYISI BAHÇELERİNİN TESPİTİ 

VE REKOLTE TAHMİNİ; MALATYA BATTALGAZİ ÖRNEĞİ 

Emine KARADEMİR & Çetin KARADEMİR 
150 

MAGNEZYUMUN BİTKİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Emine KARADEMİR & Çetin KARADEMİR 
156 

ÇİNKONUN BİTKİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Erçin OKSAL 

163 CO2 ARTIŞININ NOHUT ANTRAKNOZU [Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.]’NUN HASTALIK 

ŞİDDETİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

Duygu Narinç & Arda Akçal 

164 SANDAL AĞACI (Arbutusandrachnel.) ’NIN ÇELİKLE ÇOĞALTIMINDA 

RİZOBAKTERİLERİN KULLANIM OLANAKLARININ BELİRLENMESİ 

یزجید یامنه مناف  
170 

ها یبه داخل طنب یان بر نور ورود ریها وتاث یدرارس یرنگ یها شهیاز ش استفاده  

Vedat PİRİNÇ & Erhan AKALP 
171 

DİYARBAKIR İLİ SEBZECİLİK POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ 

Duygu Yılmaz & Arda Akçal 

185 SÜSEN BİTKİSİNDE FARKLI SULAMA DÜZEYLERİNİN BİTKİ GELİŞİMİ VE 

ÇİÇEKLENME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

Ferda GÜLEÇ AKÇARA & Selime ÖLMEZ BAYHAN 

190  BREVICORYNE BRASSICAE (L.) (HEMİPTERA: APHİDİDAE)’NİN DÖRT FARKLI 

KARNABAHAR ÇEŞİDİ ÜZERİNDE GELİŞİMİ 

Tuba YALÇIN DERNEK & Selime ÖLMEZ BAYHAN 

201 BREVİCORYNE BRASSİCAE  L. (HEMİPTERA: APHİDİDAE)’NİN DÖRT FARKLI 

BROKOLİ ÇEŞİDİ ÜZERİNDE GELİŞİMİ 

Zeynep KAÇMAZ AYTEK & Selime ÖLMEZ BAYHAN  

217 APHİS CRACCİVORA KOCH. (HEMİPTERA: APHİDİDAE)’NİN FARKLI BAKLA 

ÇEŞİTLERİNDE BİYOLOJİK PARAMETRLERİ 

Mohamed MOHAMEDELHASSAN 
232 

BIODIESEL PRODUCTION USING VARIOUS HETEROGENEOUS CATALYSTS 

Hüseyin ÇEVİK & Erol BAYHAN 

233 ANTEP FISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİTKİ KORUMA UYGULAMALARINA AİT 

SORUNLARA ZİRAİ İLAÇ BAYİLERİN BAKIŞ AÇILARININ BELİRLENMESİ 

Azat KURT & Erol BAYHAN  258 
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PAMUKTA ERKEN DÖNEM ZARARLI BÖCEKLERE KARŞI KULLANILAN 

İNSEKTİSTLERİN FAYDALI BÖCEKLERE OLAN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

 

Ezelldein KHEDR & Erol BAYAHN 

277 PAMUK YAPRAKBİTİ, Aphis gossypii GLOVER (HEMIPTERA: APHIDIDAE)’NİN FARKLI 

KAVUN ÇEŞİTLERİNDE BAZI BİYOLOJİK PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ 

Гюнель МАЛИК ГЫЗЫ ГАСЫМОВА 
295 

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ЛЯМБЛИОЗА У БЕРЕМЕННЫХ 

Fatemeh AHMADİ & Amir RAHİMİ & Gülen ÖZYAZICI 

296 COMPARISON OF DIFFERENT HYPER ACCUMULATOR PLANTS FOR REMEDIATION 

OF CD-CONTAMINATED SOILS 

Gülen ÖZYAZICI & Amir RAHİMİ & Fatemeh AHMADİ 
306 

Rubia tinctorum – A POTENT MEDICINAL PLANT 

Özgür ÇAKIŞTIR & Mehmet BAŞBAĞ 

313 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ÇAYIR-MERA VE DOĞAL VEJETASYONLARINDA 

YETİŞEN BAZI Trifolium TAKSONLARINDA KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

Bedrettin KAYA & Mehmet BAŞBAĞ 

323 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ÇAYIR-MERA VE DOĞAL VEJETASYONLARINDA 

YETİŞEN BAZI Medicago TAKSONLARINDA KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

Mehmet Arif ÖZYAZICI & Semih AÇIKBAŞ 

330 STABİLİZE ARITMA ÇAMURLARININ YEŞİL ALAN TESİSLERİNDE KULLANIM 

POTANSİYELİ 

Semih AÇIKBAŞ & Mehmet Arif ÖZYAZICI 
338 

YEM BİTKİLERİNİN FİTOREMEDİASYONDA KULLANIMI 

Gül İMRİZ 

346  THE EFFECT OF SALICYLIC ACID ON MYCELIAL GROWTH OF Fusarium culmorum 

CAUSING AGENT OF FOOT AND ROOT ROT DISEASE OF WHEAT 

Gül İMRİZ & Özden ÇINAR 

351 DOMATESTE ÖZ NEKROZU ETMENLERİ Pseudomonas cichorii Ve Pseudomonas 

corrugata’ NIN  GELİŞİMLERİ ÜZERİNDE ÜÇ BİTKİ EKSTRAKTININ IN VİTRO 

İNHİBİTÖR ETKİLERİ 

Emin Doğru & Necaattin Barışçı 

356 MAKİNE ÖĞRENMESİ TEKNİKLERİ KULLANILARAK HİZMET AKSATMA SALDIRILARI 

TESPİTİ 

Fatih Ahmet ÇELİK 

367 FARKLI SİLİKON (Sİ)  KONSANTRASYONLARI İÇİN PD-Sİ ALAŞIMINDA ATOMİK TOPAK 

OLUŞUMUNUN MOLEKÜLER DİNAMİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ 

Fatih Ahmet ÇELİK 

376 CU-PD ALAŞIMINDA SOĞUTMA HIZININ AMORF FAZDA OLUŞAN POLYHEDRON 

TÜRÜ TOPAKLANMALARA ETKİSİNİN BENZETİM METODU İLE İNCELENMESİ 

Reşat Çelikel & Ahmet Gündoğdu 

386 SİNÜSOİDAL VE KARE DALGA GİRİŞ SİNYALLERİ İÇİN RESOLVER ÇIKIŞ 

SİNYALLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

SerdarAcar & Turan İnce& Hanifi Kebiroglu & Bahroz Kareem Mahmood & Ibrahim 

IsahNasidi & Lala İbrahimzade  & Niyazi Bulut & Omer Kaygili 395  

A DETAILED X-RAY DIFFRACTION STUDY OF Fe-DOPED HYDROXYAPATITES 

Serdar Acar & Turan Ince & Hanifi Kebiroglu & Bahroz Kareem Mahmood  & Ibrahim 

Isah Nasidi &Lala Ibrahimzade & Niyazi Bulut & Omer Kaygili 397 

A THEORETICAL STUDY ON BENZONITRILE MOLECULE 

Turan Ince & Serdar Acar & Ibrahim Isah Nasidi  & Hanifi Kebiroglu & Bahroz 

Kareem Mahmood & Riyadh Saeed Agid & Lala Ibrahimzade & Tankut Ates &  Niyazi 

Bulut& Omer Kaygili 
399 

A THEORETICAL STUDY ON ACETOPHENONE MOLECULE 
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Turan Ince & Serdar Acar & Ibrahim Isah Nasidi & Hanifi Kebiroglu & Bahroz Kareem 

Mahmood & Riyadh Saeed Agid & Lala Ibrahimzade & Tankut Ates & Niyazi Bulut 

Omer Kaygili 
401 

AN X-RAY DIFFRACTION STUDY OF MN-DOPED HYDROXYAPATITE 

Erdem Işık & Anıl SÖZEN 
403  

ISITMA VE SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLARI – HASTANE ÖRNEĞİ 

Erdem Işık  & Mustafa İNALLI 

413 KOJENERASYON İLE BÖLGESEL ISITMA SİSTEMİ TASARIMINDA GÖZÖNÜNDE 

TUTULMASI GEREKEN KRİTERLER 

Erdem Işık & Anıl SÖZEN 
424 

HASTANELERDE TEMİZ ODA KAVRAMI VE MEKANİK SİSTEMLER   

Ahmet AÇIL & Remzi EKER & Abdurrahim AYDIN & Ahmet DUYAR 
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ÖZET: Günümüzde elde edilen verilerin büyük çoğunluğu elektronik ortamlarda 

oluşturulmakta, daha önce elde edilen veriler elektronik ortama aktırılmakta ve bununla birlikte 

bu verilerin korunması da önem kazanmaktadır. Her geçen gün artan siber saldırı çeşitleri ile 

bu veriler ele geçirilmeye çalışılmakta veya verilen hizmet aksatılarak prestij ve maddi kayıp 

yaşanmasına sebep olunmaktadır. Bu gibi olumsuzlukların önüne geçmek için günümüz 

şartlarında sadece güvenlik duvarları yeterli olamamakta ve ağın sürekli olarak izlenmesi, gelen 

ve giden verilerin değerlendirilmesi, olası saldırı ve tehditlerin tespit edilmesi amacıyla Saldırı 

Tespit Sistemleri geliştirilmektedir. Saldırı Tespit Sistemi (STS) üzerine bugüne kadar yapılan 

çalışmalarda yapay sinir ağları, genetik algoritma, karınca kolonisi gibi geleneksel makine 

öğrenmesi teknikleri kullanılmış ve bu tekniğin başarı oranı üzerine çıkarımlar yapılmıştır. 

Ancak bu teknikler gelişen teknoloji ile birlikte ağ yapılarının karmaşıklaşması, farklı ağların 

bir arada kullanılması, siber saldırıların ve çeşitlerinin her geçen gün daha da artması ile birlikte 

yeterliliklerini kaybetmeye başlamışlardır. Bu çalışmada ise farklı makine öğrenmesi teknikleri 

bir arada hibrit olarak kullanılarak, en çok kullanılan veri setlerinden biri olan KDD’99 veri seti 

üzerinde uygulanabilirliği denenmiş ve analizler yapılmıştır. Sonuç olarak en kısa sürede en 

başarılı çıktıların alındığı yöntem Karar Tablosu ve Naive Bayes sınıflandırıcılarının hibrit 

olarak kullanıldığı yöntem olmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Saldırı Tespit Sistemi (STS), Hibrit Makine Öğrenmesi 

Teknikleri,Hizmet Aksatma Saldırıları, KDD Veri Seti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
www.anadolukongresi.org          ISBN: 978-605-80174-3-6           UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI 357 

1. GİRİŞ 

 

Teknolojik gelişmelerin hızlı bir şekilde ilerlemesi arşivlerde kâğıt ortamında tutulmakta olan 

verilerin sanal ortama aktarılmasını sağlamıştır. Öyle ki şahıslar, şirketler, bankalar hatta kamu 

kurumları dahil olmak üzere kamuya hizmet eden tüm birimler bütün ihtiyaçlarını internet 

üzerinden karşılamaya başlamışlardır. Hatta bazı ülkelerin silahlı kuvvetleri kendi özel ağlarını 

oluşturarak bütün işlemleri bu ağ üzerinden yapma yoluna gitmiştir. 

 

Hal böyle olunca insanlar günlük hayatta yapılan alışverişlerde kredi kartı bilgilerini rahatlıkla 

alışveriş siteleri ile paylaşmakta, adres bilgileri vermekte hatta bu sitelere daha şahsi bilgiler 

vererek üye olmaktadır. Bu siteler kendileri ile paylaşılan bilgilerin gizli kalacağını ve kimse 

ile paylaşılmayacağını taahhüt etmesine rağmen siber saldırılar ile bu veriler ele 

geçirilebilmektedir. 

 

Acil bir işlem için bankanızın internet sitesine girmeye çalıştığınızda uzun süre giriş ekranında 

takılı kalmanız sizin mağduriyet yaşamanıza, bankanın ise saygınlığının azalmasına ve müşteri 

kaybına neden olabilmektedir. Bütün bunların kaynağı büyük çoğunlukla kötü niyetli kişiler 

tarafından yapılan hizmet aksatma saldırılarıdır. 

 

Güvenlik duvarları bu tür saldırıların olduğunu tespit edememektedir. Çünkü Güvenlik 

duvarları statiktir ve kendi yazılımında herhangi bir değişiklik yapamaz veya duruma kendisini 

adapte edemez. Sadece gelen veya giden paketleri bizim girdiğimiz kurallara göre denetleyerek 

geçmesine izin verilip verilmeyeceğine karar verir. Eğer girdiğimiz kural herhangi bir portu 

kapatma şeklinde ise gelen paket zararsız olmasına rağmen paket engellenebilmekte ya da tam 

tersi zararlı paketlerin geldiği porta herhangi bir kısıt kuralı koymadıysak zararlı paketler 

rahatlıkla güvenlik duvarını aşabilmektedir. 

 

Anti-virüs sistemlerinde ise durum biraz daha farklı olmasına rağmen bu da istediğimiz 

güvenliği sağlayamamaktadır. Burada öncelikle virüsün bilgisayara, sunucuya veya mobil 

donanımlara bulaşması beklenmekte daha sonrasında bu tespit edilerek silinmeye çalışılmakta 

veya karantinaya alınmaktadır. Hatta bazı durumlarda uyku modunda olan virüsler tespit 

edilememekte ve anti-virüs sistemi tarafından fark edilemeyecek paket boyutlarında ve zaman 

aralıklarında verilerimizi çalabilmektedir. 

 

Bu tür güvenlik duvarı ve anti-virüs sistemleri tarafından tespit edilemeyen saldırıları 

engellemek için daha zeki sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konudaki en önemli noktalar 

saldırının olması yani sistemin normal durumu saldırı olarak algılamaması, saldırının 

zamanında tespit edilmesi, saldırı türünün belirlenmesi ve gerekli tedbirin alınmasıdır. İşte 

saldırı tespit sistemleri bütün bunları bünyesinde barındırmaktadır. 

 

2. SALDIRI TESPİT SİSTEMİ (STS) 

 

Günümüzde elektronik ortam, verilerin büyük bir bölümünü bünyesinde barındırmakta ve 

günden güne bu verilerin büyüklüğü artmaktadır. Bu verilerin içerisinde kamu kurum ve 

kuruluşlarının verileri, banka verileri, askeri veriler gibi çok değerli veriler olabileceği gibi 

gündelik yaşamda oluşan verilerde bulunmaktadır.  

 

Değerli verileri ele geçirmeye veya bozmaya çalışan saldırganlar her geçen gün ellerindeki 

bütün imkânları kullanmaya çalışmaktadırlar.  
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Saldırı tespit sistemleri hırsız alarmları olarak algılanabilirler. Saldırı tespit sistemlerinin amacı 

ağdaki anormal davranışları ve ağdaki kötüye kullanımları izlemektir [1].  

 

James P. Anderson tarafından yazılmış bir makale, Amerika Hava Kuvvetleri'nin bilgisayar 

güvenliği ile ilgili sorunları Ekim 1972'den itibaren giderek daha fazla önemsediğini ortaya 

koymuştur [2].  

 

1980 yılında, yine James P. Anderson tarafından müşteri sitelerinde bilgisayar güvenliği 

denetimi ve gözetimi geliştirmenin yollarını özetleyen bir çalışma yayınlanmıştır. Bu çalışmada 

öncelikle tehditlerin neler olduğunun belirlenmesi, bu tehdit ve saldırıların fark edilebilmesi 

için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği belirtilmiştir [3].  

 

Araştırmacı Dorothy Denning ve Peter Neumann 1984-1986 yılları arasında ilk STS’yi 

araştırmış ve geliştirmişlerdir. Bu ilk STS “Intrusion Detection Expert System (IDES)” olarak 

adlandırılmıştır ve kötü amaçlı etkinliği tespit etmek için kural tabanlı çalışan bir uzman sistem 

olarak tasarlanmıştır [4].  

 

Bu tarihten sonra Amerika Birleşik Devletleri tarafından “Network Audit Director and Intrusion 

Reporter (NADIR), Haystack, Discovery, Multics Intrusion Detection and Alerting System 

(MIDAS)” gibi birçok çalışmaya fon ayrılmış ve bu çalışmalar desteklenmiştir.  

 

2.1. STS’lerin Sınıflandırılması 

Farklı kaynaklarda değişik sınıflandırmalar yapılmış olmasına rağmen Saldırı Tespit 

Sistemlerini Şekil-1’deki gibi sınıflandırmak mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1 : Saldırı Tespit Sistemi Türleri 

 

 

 

SALDIRI TESPİT SİSTEMİ 

Kullanılan Veri Kaynağına Göre Saldırı Tespit Yöntemine Göre 

Ağ Tabanlı STS Sunucu Tabanlı STS Anomali Tespiti İmza Tanıma Temelli 
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2.1.1 Kullanılan Veri Kaynaklarına Göre: 

2.1.1.1 Ağ Tabanlı STS’ler 

Bu tür STS’ler ağ üzerinde akan trafiği izleyerek herhangi bir kötü amaçlı saldırı olup olmadığı 

tespit ederler. Ağ üzerindeki paketler tek tek incelenerek herhangi bir kötü amaçlı paket olup 

olmadığına bakarlar. Ağ temelli STS’ler daha az kaynak ile daha fazla sunucu ve bilgisayarın 

oluşturduğu trafiği izleyebildiği için günümüzde çok tercih edilmektedir ancak tek olumsuz 

yönü şifrelenmiş paketlerin zararlı olup olmadığını algılayamamasıdır. 

2.1.1.2 Sunucu Tabanlı STS’ler 

Bahse konu STS’ler yüklenmiş oldukları sunucu veya bilgisayara gelen saldırıları tespit 

edebilmek amacıyla geliştirilmişlerdir. Bu tür STS’ler sistemin tamamını veya bir bölümünü 

dinamik olarak izleyebilmekte, hangi programın hangi kaynağa eriştiğini algılayabilmekte ve 

bu erişimin normal bir durum olup olmadığını tespit edebilmektedir. 

Ayrıca bu tür STS’ler kurulu oldukları sistemin durumunu, verilerin nerede olduğu fark 

etmeksizin (RAM’de, kullanıcı dosyalarında, sistem dosyalarında, log dosyalarında) 

içeriklerini kontrol edebilmektedir [5].  

2.1.2 Saldırı Tespit Yöntemlerine Göre: 

2.1.2.1 Anormallik Tespiti Temelli Saldırı Tespiti: 

Sistemin uzun bir süre takip edilerek normal davranışının öğrenilmesinden sonra herhangi bir 

anormal durum oluşup oluşmadığının tespitine dayanan STS türüdür. Burada en önemli husus 

kullanıcıların normal davranış profilinin detaylı ve doğru şekilde tespit edilebilmesidir. Bu tür 

STS’lerin avantajı henüz tanımlanmamış olan saldırıları da tespit edebilmesi, dezavantajı ise 

kullanıcı profili dışında gerçekleşen normal davranışları da saldırı olarak algılamasıdır. 

2.1.2.2 İmza Temelli Saldırı Tespiti: 

Bu tür STS’ler daha önce gerçekleşmiş olan saldırı türlerini analiz ederek saldırının yapılma 

şeklini ve davranışını çıkarmaktadır. Bu davranış şekli imza olarak da adlandırılmakta ve bu 

imzalar bir veritabanında toplanarak sistem üzerindeki davranışlar ile karşılaştırılmaktadır. Bu 

tür STS’lerin avantajı veritabanında bulunan imza türü ile eşleşen bütün saldırıları tespit 

edebilmesi, dezavantajı ise henüz tanımlanmamış yani veritabanında bulunmayan bir imzaya 

sahip saldırıyı tespit edememesidir. 

3. SALDIRI TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ 

 

3.1 Bilgi Tarama (Probe ya da scan): Saldırı yapılacak sistem hakkında bilgi toplama ve ağ 

haritalaması yapma amacıyla yapılan saldırı türüdür. Bu saldırı ile sistemdeki güvenlik duvarı, 

saldırı tespit/önleme sistemi ve antivirüs sistemi hakkında bilgi edinme, erişime açık olan 

portları öğrenme, işletim sistemi hakkında bilgi alma, sanal veya özel ağ durumunu öğrenme 

amaçlanmaktadır. Bu bilgiler kullanılarak ağ haritaları geliştirilecek ve daha sonra yapılması 

planlanan saldırılara zemin hazırlanmaktadır. 
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Örneğin; Portsweep saldırısı bir veya daha fazla bilgisayardaki bağlantı noktalarını sistematik 

olarak tarayarak zarar vermek için zayıf erişim noktalarını bulmak amacıyla yapılmaktadır. 

3.2 Hizmet Aksatma (Denial of Service - DoS): Hizmet Aksatma Saldırıları ağ trafiği 

yaratarak sunucuya erişimi engellemek veya hız kaybına neden olmak üzere yapılan saldırılara 

denilmektedir. Bu saldırı türünde veriler zarar görmemesine rağmen diğer kullanıcıların sunucu 

veya bilgisayara ulaşması engellenmektedir [6]. Şekil-2’de de görüldüğü gibi bu saldılar 

değişik teknikleri kullanmaktadırlar. Bu tip saldırılar genelde bant genişliği, boş disk alanı veya 

CPU zamanı gibi bilgi işlem kaynaklarının tüketilmesi; yönlendirme (routing) bilgileri gibi 

yapılandırma bilgilerinin bozulması ve fiziksel ağ bileşenlerinin bozulması şeklinde 

yapılmaktadır [7]. En çok bilinen Hizmet Aksatma saldırısı Ölüm Pingi (Ping Of Death) olarak 

adlandırılan ping saldırısıdır. Bu saldırı, saldırganın internet protokolünde izin verilen 

maksimum boyuttan (65,536 bayt) büyük bir ping isteği gönderdiği ve sistemin çökmesine veya 

yeniden başlatılmasına neden olan saldırı türüdür.  

 

Şekil 2 : DoS Saldırı Tipleri [8] 

 

3.3 Yönetici Hesabı ile Yerel Oturum Açma (Remote to Local - R2L): Kullanıcı haklarına 

sahip olunmadığı durumda misafir ya da başka bir kullanıcı olarak izinsiz erişim yapılmasıdır 

[8]. 

3.4 Kullanıcı Hesabının Yönetici Hesabına Yükseltilmesi (User to root - U2R): Bu tür 

saldırı türünde saldırgan normal kullanıcı hesabı ile oturum açarak bu hesabı yönetici 

yetkilerine sahip kullanıcı hesaba değiştirmeye çalışmakta ve sadece yönetici hesabın 

erişebileceği verilere erişmeyi denemektedir. 

 

4. VERİ SETİNİN OLUŞTURULMASI VE ÖZELLİKLERİ 

 

Darpa veri seti MIT (Massachusetts Institute of Technology) Lincoln Laboratuarı Bilisim 

Sistemleri Teknoloji Grubu tarafından Şekil-3’de gösterildiği gibi Amerikan Hava 

Kuvvetleri’nin ağ yapısına benzer bir yapıda tasarlanan simülasyondan alınan verileri 

içermektedir. Bu simülasyondan alınan ilk veriler 1998 yılına ait olup 1999 yılında bu veriler 

yeniden yorumlanarak hataları giderilmeye çalışılmıştır. 
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Bu veri seti birçok çalışmada kullanılmış ve kullanılmaya devam edilmekte olup en çok 

kullanılan veri seti olarak tanımlanabilir. Buna tüm kullanıcılara açık olması, kolay 

erişilebilirliği, ücretsiz oluşu ve en önemlisi çoğu referans olarak alınan kaynakta kullanılmış 

olması neden olarak gösterilebilir. 

 

KDD’99 veri seti oluşturulurken Şekil 3’de bulunan ağ yapısı kullanılmıştır. Burada Eyrie Hava 

Kuvvetleri Üssü simüle edilerek bir tasarım yapılmış ve gelen ataklar gün gün toplanarak veri 

seti oluşturulmuştur. Bu ağ tasarımında bilinen bütün ağ servisleri aktif edilmiş olup burada 

farklı tipte saldırılar denenmiştir [9].  

 

Şekil 3 : DARPA 99 Ağ Yapısı [10] 

KDD’99 veri setinde 24 saldırı türü bulunmaktadır. Bu türlerdeki veri sayıları değişiklik 

göstermektedir. Bazı saldırı türlerinden çok sayıda örnek olmasına rağmen bazı türlerden az 

bulunmaktadır. Bu da yapılacak çalışmada verilerin rastgele seçilememesi ve veri seti 

hazırlanırken her türden verinin içerisinde olacağı bir veri seti hazırlanması için çalışma 

yapılması anlamına gelmektedir. 

 

4. WEKA YAZILIMI VE HİBRİT MAKİNE ÖĞRENMESİ TEKNİKLERİ 

 

4.1 WEKA Yazılımı 

 

WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) yazılımı [11] Yeni Zelanda’da 

bulunan Waikato Üniversitesi tarafından açık kaynak kodlu olarak geliştirilmiş JAVA tabanlı 

bir yazılımdır. Bu yazılım veri işleme, sınıflandırma, regrasyon, görselleştirme gibi işlemlerinin 

kolayca yapılabilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Java programlama dili ile geliştirildiğinden hali 

hazırda kullanılmakta olan modern bilgi işlem platformlarında da kullanılabilmekte, 

taşınabilmekte ve platform bağımsız çalışabilmektedir [12].  

 

4.2 Hibrit Makine Öğrenmesi Teknikleri 

 

Makine öğrenmesi matematiksel ve istatistiksel yöntemler kullanarak veri setleri üzerinden 

çıkarım yapmaya yarayan bilgisayar modellemeleridir.  

 

Hali hazırda kullanılmakta olan birçok makine öğrenmesi tekniği vardır. Çeşitli makine 

öğrenmesi çeşitli problemlerin çözümünde etkili olmaktadır. Hangisinin hangi probleme uygun 

olduğunu belirlemek için bu tekniklerin çalışma mantıklarının bilinmesi gerekmektedir. 
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Makine öğrenmesi tekniklerinin birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. 

Örneğin Yapay Sinir Ağları çok başarılı sonuçlar verebilmesine rağmen kaç adet katman 

olacağı, bu katmanlarda kaç adet nöron olacağı, öğrenme algoritması olarak hangi algoritmayı 

kullanacağı gibi sorulara tasarımı yapan kişinin cevap buluyor olması gerekmektedir.  

 

Bu dezavantajları en aza indirmek için makine öğrenmesi teknikleri birleştirilerek hibrit makine 

öğrenmesi teknikleri geliştirilmiştir. 

 

Bu çalışmada da weka yazılımı üzerinde bulunan ve hibrit makine öğrenmesi tekniklerinden 

olan Karar Tablosu ve Naive Bayes (DTNB), Lojistik Model Ağacı (LMT), Fonksiyonel Ağaç 

(FT), Naive Bayes Ağacı (NBT) kullanılmıştır. 

 

4.2.1 Karar Tablosu ve Naive Bayes (DTNB) [13] 

 

Bu algoritma Karar Tablosu ile Naive Bayes yöntemlerinin hibrit bir şekilde kullanılması ile 

oluşturulmuştur. Algoritma aramadaki her noktada, biri Karar Tablosu, biri de Naive Bayes 

olacak şekilde nitelikleri iki ayrı alt gruba ayırmanın yararını değerlendirmektedir. Her adımda 

seçilen nitelik Naive Byes modeline, geri kalan nitelikler Karar Tablosuna modellenir, ayrıca 

başlangıçta tüm nitelikler Karar Tablosu tarafından değerlendirilir. Algoritma her adımda 

bakmış olduğu niteliği tamamen atmayı da değerlendirmektedir. 

 

Genel tahmini oluşturmak için Karar Tablosu ve Naive Bayes’in olasılık tahminleri 

birleştirilmelidir. Örneğin; X⸆ Karar Tablosunda bir nitelik ve X┴’de Naive Bayes’de bir nitelik 

olarak varsayıldığında algoritma değerlendirmesi 

( ) ( ) ( ) / ( )DT NBXQ y X Q y Q y Q yX ⊥ =     Τ         (1) 

olarak hesaplanır. Eşitlik (1)’de ( )DTQ y X Τ  ve ( )NBQ y X ⊥  Karar Tablosu ve Naive Bayes 

sınıflarından elde edilen olasılık tahminleri, α normalizasyon sabiti ve Q(ᵧ) ise öncelikli 

olasılıktır. Tüm olasılıkların değerlendirilmesinde Laplace kullanılmıştır. 

 

4.2.2 Lojistik Model Ağacı (LMT) [14] 

 

Bu algoritma, lojistik regresyon algoritması ile karar ağacı algoritması birleştiren ve hibrit 

şekilde kullanılmasını sağlayan gözetimli bir sınıflandırma algoritmasıdır. Lojistik Model 

Ağacı, Karar Ağacı’nın geçmiş versiyonlarına dayanmaktadır. Hibrit olarak kullanılmayan 

Karar Ağacı’nın yaprakları parçalı bir sabit model oluşturmaktadır. Ancak Lojistik Regresyon 

ve Karar Ağacı’nın birlikte kullanıldığı bu modelin yapraklarında doğrusal regresyon modeli 

kullanılarak parçalı bir doğrusal regresyon elde edilir.[15] Lojistik varyasyonda, LogitBoost 

algoritması ağaçtaki her düğümde bir LR modeli üretmek için kullanılır; ardından düğüm C4.5 

kriteri ile bölünür. 

 

4.2.3 Fonksiyonel Ağaç (FT) [16] 

 

Fonksiyonel Ağaç Modelinin kullanılmakta olduğu bir problemde çoklu kararlar, hem 

sınıflandırma probleminde olduğu gibi ağacın ara düğümlerinde, hem de regresyon 

probleminde olduğu gibi yaprak kısımlarında alınmaktadır. Yani bu model her iki yaklaşımın 

ortak kümesi olarak gösterilebilir.  
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Bir regresyon probleminde ρ sayıda bağımsız değişkenin (uzaktan algılamada bant sayısı) 

olduğunu ve bu değişkenlerin X= (x1,…,xp) şeklinde bir vektörle gösterildiği düşünülsün. Bu 

durumda çoklu regresyon için logit fonksiyonu y(x) eşitlik (2)’de gösterildiği şekilde ifade 

edilir.  

0( )y x = + 1 1 p pβ β x +...+β x                   (2) 

Bu durumda lojistik regresyon modeli  

( )
1

e
p x

e
=

+

0 1 1 p p

0 1 1 p p

β +β x +...+β x

β +β x +...+β x             (3) 

şeklindedir. Eşitlik (3)’te, ρ(x) model sonucuna ilişkin olasılığı, x1,…,xρ bağımsız değişkenleri 

ve 0,1,…,ρ ise regresyon modeline ilişkin katsayıları göstermektedir. 

 

4.2.4 Naive Bayes Ağacı (NBTree) [17] 

 

Naive Bayes Ağacı, Karar Ağaçlarını ana yapı olarak kullanan ve Naive Bayes sınıflandırıcısını 

yapraklara yerleştiren gözetimli bir sınıflandırıcıdır. Naive Bayes sınıflandırıcısının veri 

kümesi küçük olduğunda karar ağaçlarından daha iyi çalıştığı gözlemlenmektedir. Bu nedenle 

bir Karar Ağacı oluştururken birkaç nitelik ayrıldıktan sonra yapraklarda Naive Bayes 

Sınıflandırıcısı kullanmak, nitelikleri bölmeye devam etmekten daha iyidir. 

 

5. SONUÇ 

 

Bu çalışmada WEKA yazılımının içerisinde bulunan hibrit makine öğrenmesi teknikleri 

kullanılarak KDD’99 veri seti üzerinde yapılan çalışma ile hizmet aksatma saldırılarının tespit 

edilmesine çalışılmıştır. 

 

Literatür tarandığında görülecektir ki makine öğrenmesi teknikleri tek başına kullanıldıkları 

gibi hibrit olarak da kullanılmıştır. Bu çalışmalardan bazıları Tablo-1’de sunulmuştur. Yapılan 

çalışma ile bahse konu çalışmaların tam olarak karşılaştırılabilmeleri için bu çalışmalardaki 

başarı kriteri sadece DOS saldırılarındaki başarı oranı dikkate alınmış ve kullanılan veri seti 

olarak da KDD ve DARPA veri setlerini kullanan çalışmalar seçilmiştir. 

Tablo 1 : Literatürdeki Hibrit Makine Öğrenmesi Teknikleri Kullanılarak DOS Saldırı Tespiti 

S.No. 
Çalışma 

Yazarı 

Çalışma 

Yılı 

Makine Öğrenmesi 

Tekniği 
Veri Seti 

Başarı 

Oranı 

1 

Mostaque 

Md. 

Morshedur 

Hassan [18] 

2013 
Bulanık Mantık ve 

Genetik Algoritma (Hibrit) 

KDD Cup 

99 
% 85 

2 
Cheng Xiang 

[19] 
2008 

Bayes Sınıflandırıcısı ve 

Karar Ağacı (Hibrit) 

KDD Cup 

99 
% 98,66 

3 

Shi-

JinnHorng 

[20] 

2011 

Hiyerarşik Sınıflandırıcı 

ve Karar Destek 

Makineleri (Hibrit) 

KDD Cup 

99 
% 99,53 
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4 
Srilatha 

Chebrolu [21] 
2004 

Sınıflandırıcı ve 

Regresyon Ağaçları 

(Hibrit) 

DARPA 

1998 
% 99.47 

5 
Dewan Md. 

Farid [22] 
2010 

Naıve Bayes ve Karar 

Ağacı (Hibrit) 

KDD Cup 

99 
% 99.75 

6 
Zaiton Muda 

[23] 
2011 

K-Means ve Naive Bayes 

(Hibrit) 

KDD Cup 

99 
% 99,6 

7 
Yuehui Chen 

[24] 
2007 

Hybrid Flexible Neural-

Tree-Based 

DARPA 

1998 
% 98,75 

 

Günümüze kadar bu alanda hem ticari hem de akademik birçok çalışma yapılmıştır. Bu 

çalışmalarda saldırı tespiti için tek bir algoritma üzerinde çalışılmıştır. Ancak algoritmaların 

avantaj ve dezavantajları olduğu göz önünde bulundurulmamıştır. 

 

Bu çalışmada hibrit algoritmalar kullanılarak en hızlı ve en yüksek başarı oranına sahip 

algoritma seçilmeye çalışılmıştır.  

 

Tablo-2’de gösterildiği gibi en başarılı sonuç veren yöntemin Karar Tablosu ve Naive Bayes 

sınıflandırıcılarının hibrit modeli olan DTNB algoritmasının olduğu ortaya konulmuştur.  Hibrit 

algoritmalar tespit zamanını oldukça kısaltmakta ve tabloda da görüldüğü gibi başarı oranı 

%99,5’in üzerinde bir seviye bulunmaktadır. 

Tablo 2 : Hibrit Makine Öğrenmesi Teknikleri Başarı Oranı 

Kullanılan 

Algoritmalar 

Doğru 

Sınıflandırılan 

Veri Sayısı 

Yanlış 

Sınıflandırılan 

Veri Sayısı 

Ortalama 

Mutlak Hata 

(MAE) 

Kök Kareler 

Karesi (RMSE) 
Başarı 

DTNB 65426 30 0.0004 0.0112 %99.95 

LMT 65166 290 0.0013 0.0354 %99.55 

FT 65305 151 0.0008 0.0254 %99.76 

NBT 65368 88 0.0004 0.0184 %99.86 

Bu çalışmadan elde dilen sonuçlar; 

➢ Saldırıların en yüksek oranda tespit edilebilmesi için veri kümesi oluşumunun seçilen 

makine öğrenmesi tekniği kadar önemli olduğu, 

➢ Hibrit makine öğrenmesi tekniklerinin, tek algoritmalı tekniklerden daha başarılı 

sonuçlar verdiği, 

➢ Makine öğrenmesi teknikleri hibrit şekilde kullanıldıklarında birbirlerinin eksiklik ve 

açıklıklarını giderebildiği, 

➢ Hibrit yöntemler kullanılırken tasarımcı bazlı hataların en aza indirgendiği; örneğin 

YSA kullanılırken tasarımcı katman sayısı, nöron sayısı, öğrenme algoritması vb. 

kriterleri belirlemesi gerekmektedir. 
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Özet 

Bu çalışmada, silikonun farklı konsantrasyon oranları için Pd-Si düzenli alaşım sistemlerinin 

soğutma sürecinde amorf fazda meydana gelen nano-boyuttaki atomik topakların yapısal 

özellikleri moleküler dinamik (MD) benzetim yöntemi ile belirlendi. Sistemlerin farklı 

sıcaklılardaki yapısal özellikleri ve faz dönüşümleri radyal dağılım fonksiyonları ile incelendi. 

Sistemlerin farklı Si konsantrasyonu için amorf fazda oluşan polyhedron topakları Honeycutt-

Andersen yöntemi ile belirlenen bağlı çiftler ile elde edildi. Atomlar arasındaki fiziksel 

etkileşmeleri belirlemek için çok cisim etkileşmeleri temeline dayanan Gömülmüş Atom 

Metodu’nun Sutton-Chen (SC) potansiyel fonksiyonu kullanıldı.  

 

Anahtar kelimeler: Moleküler Dinamik, Polyhedron topaklanma, Bağlı çiftler, Gömülmüş 

Atom Metodu. 

 

 

 

 

1. GİRİŞ 

 

Günümüzde önemli fiziksel özelliklerinden dolayı paladyum (Pd) çok çeşitli teknolojik 

uygulamalarda oldukça sık kullanılmaktadır [1-7]. Pd elementinin yanısıra silikon (Si) 

elektriksel ve mekaniksel olarak çok daha farklı kullanım alanları mevcut olup kullanım alanları 

gittikçe genişlemektedir [8]. Özellikle faz geçişlerin doğasını anlamamızda basınç, alaşımların 

konsantrasyon etkisi gibi bazı fiziksel şartların etkisi son zamanlarda yapılan çalışmalarda 

görülmektedir. Pd elementine Si eklenmesiyle oluşan ikili alaşımda hızlı soğutma sürecinde 

meydana gelen amorf fazın oluşumu ve kalitesi hakkında bilgiler oldukça kısıtlıdır [9,10].  

Bu bağlamda, özellikle amorf fazda nano-boyutta incelenen atomik topaklanmaların 

fazın fiziksel ve yapısal özellikleri hakkında bilgiler vermesi oldukça önemlidir [11]. Tüm bu 

iyi bu özelliklerine rağmen, paladyum içeren alaşımlarda yapılan deneysel çalışmaların yetersiz 

olduğu görülmektedir. Bunun en önemli sebeplerinden biri, bu metallerin oldukça pahalı bir 

malzemeler olmasıdır [5-8]. Son zamanlarda hesaplamalı yöntemler bu bilgilerin daha etkili ve 

kolay elde edilmesi amacıyla oldukça sık kullanılan bir yöntem olmakla beraber, moleküler 

dinamik (MD) benzetim (simülasyon) metotları malzemelerin bilgisayar ortamında 

modellenerek bir çok fiziksel özelliklerini belirlememizde yardımcı olmaktadır [11,12].      
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2. MATERYAL VE METOT 

 

2.1. Moleküler Dinamik (MD) Simulasyonları (Benzetim) 

 

Moleküler dinamik (MD) benzetim yöntemi, deneysel olarak incelenmesi zor olan bazı 

deneysel ölçümlerin sayısal hesaplama yöntemleri ile elde edilmesini ve modellenen sistemin 

mikroskobik veya makroskobik yapısı hakkında bilgiler sağlar [13]. Bu yöntem;  hesaplama 

hücresi içine yerleştirilen atomların birbirleri üzerindeki kuvvetleri hesaplayarak faz uzayında 

dengelenmesi ve daha sonra sistemin algoritma olarak hareket denklemleri çözmek üzerine 

kurulmuştur [13]. Bununla birlikte, Parrinello ve Rahman (PR) [14] tarafından sistemin hacim 

ve şekilce değişimi dikkate alınarak geliştirilmiştir. PR MD yönteminde, hesaplama hücresinin 

kenar vektörleri zamana bağımlı olan A(t), B(t) ve C(t) şeklindeki üç vektörle temsil edilir. 

 

 

2.2. Gömülmüş Atom Metodu  (GAM ) 

 

Gömülmüş Atom Metodunda bir kristalin toplam enerjisi, 

 

                       (1) 

 

şeklinde ifade edilmektedir. Bu eşitlikte ilk terim ij, i ve j atomları arasındaki iki cisim 

etkileşme potansiyeli, ikinci terim Fi[i], i yük yoğunluğuna bağlı gömme fonksiyonelidir 

[15,16]. 

 

                                                                                                     (2) 

 

olarak verilir.  

 

2.3. Honeycutt-Andeersen (HA) metodu 

 

 Uzun-mesafe düzeni göstermeyen camsı yapılarda, yapı analizi yapmak zordur [17]. 

Böyle sistemler için, Honeycutt ve Andersen [17] tarafından öne sürülen çok yararlı bir yöntem 

mevcuttur. Burada atomik kümedeki yerel yapı (ijkl) şeklinde dört temel indisli tanımlanır 

(Şekil 2.1). İlk i indisi, A-B şeklinde bir atom çifti varsa ve bu atomlar arasında bağlanma varsa 

1 bağlanma yok ise 2 değerini alacağını gösterir. İkinci indis j, bu atom çifti tarafından 

paylaşılan yakın-komşu sayısıdır. Üçüncü indis k, yakın komşular arasında paylaşılan bağ 

sayısıdır. Dördüncü indis l,eğer ilk üç indis aynı fakat bağ geometrileri farklı ise bu durumlar 

arasındaki farklılığı (özel ayırt edici indis) belirtir. Yukarıda belirtilen durumlara göre bazı bağ 

çiftlerinin şematik görünümü Şekil 1 de gösterilmiştir.  PA analizine göre, 1551, 1541, 1321 

kümeleri (bağ çiftleri) sıvı ve amorf yapıdaki ikosahedral (ICOS) düzenin belirlenmesinde 

kullanılır. 1421 karakteristik yüzey merkezli kübik (FCC), 1422 bağ çifti ise Hegzagonal (HCP) 

ve 1661, 1441 kümeleri ise cisim merkezli kübik (BCC) yapısını temsil eder. 

1201,1211,1301,1311 vb. yapılar ise kısa-mesafe düzenini temsil ettiğinden sıvı sistem içindeki 

temel kümelenmeleri temsil ederler. Tüm bu sınıflandırmalarda, iki atomun komşu atom olup 

olmadığı ya da bağ yapıp yapmadığı radyal dağılım fonksiyonunun ilk minimum bölgesine 

gelen bir kesim uzaklığı ile analiz edilir [17]. 
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Şekil 1. Farklı türlerdeki bağlı çiftlerin gösterimi. 

 

2.4. Cluster-type index metod (CTIM) metodu 

 

 HA analizine göre belirlenen farklı yapıdaki bağlı çiftlerin oluşturduğu kombinasyonlar 

ile sistem içinde meydana gelen polyhedronları belirlemek mümkündür. Cluster-type index 

metod (CTIM) metoduna göre dört integer sayı ile farklı tür polyhedral yapılar incelenebilir 

[18]. Örnek olarak; (12 0 12 0) olarak nitelendirilen ideal icosadral polyhdron yapısında ilk sayı 

merkez atomun sahip olduğu komşu atom sayısını (12), ikinci sayı 1441 türü bağlı çiftlerin 

sayısı, üçüncü sayı 1551 türü bağlı çiftlerin sayısını, dördüncü sayı ise 1661 türü bağlı çiftlerin 

sayısını göstermektedir. (13 1 10 2) polyhedronu bir kusurlu (defekte) olmuş icosahedral yapıyı 

temsil etmektedir. Önemli olarak nitelendirilen polyhedron türlerinden biri Frank-Kasper (FK) 

polyhedronu (14 0 12 2), Bernal poyhedronu ise (10 2 8 0) ile temsil edilir. Şekil 2 de sistem 

içinde meydana gelen farklı türde polyhedronların üç boyutta bir görünümü verilmektedir 

[19,20].  

 

 
Şekil 2. Farklı türdeki polyhedron türü topakların atomik gösterimi a) (13 1 10 2) kusurlu 

(defekte) olmuş icos türü polyhrdron b) (12 0 12 0) olarak nitelendirilen ideal icosadral 

polyhdron c) Frank-Kasper (FK) polyhedronu (14 0 12 2) polyhedron [20].  
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Bu çalışmada Pd-Si alaşım sistemi Si atomunun konsantrasyon oranı Pd50Si50, Pd30Si70 

ve Pd10Si90 olacak şekilde modellendi. Sistemleri oluşturan atomlar FCC birim hücreli L12 

süper örgü noktalarına periyodik sınır koşullarına uygun olarak yerleştirildi. Sistemlerin 

başlangıç hızlarını belirlemek için tüm sıcaklıklarda Maxwell-Boltzman dağılımı kullanıldı.  

Sistemlerin hareket denklemleri Gear’ın 5. dereceden öngörücü-düzeltici algoritması 

kullanılarak çözüldü. Sisteme uygun potansiyel enerji parametreleri daha önceki çalışmalardan 

elde edildi [21]. Modellenen yapılar 300K sıcaklıktan başlayarak 50K sıcaklık artışları ile 

2000K sıcaklığına kadar her bir sıcaklık aralığında 10000 MD adımı bekletilmek sureti ile 

ısıtıldı. Daha sonra model sistemin sıcaklığı sıvı fazdan itibaren düşürülerek 1×1013 K/s hızlı 

soğutma uygulanarak 300K sıcaklığına düşürüldü ve sistemin amorf faza dönüşümü sağlandı.    
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Şekil 3. Kristal örgüleri temsil eden bağlı çiftlerin sayısının Si konsantrasyonuna göre değişimi. 

 

Şekil 3 300K sıcaklıkta elde edilen ve kristal yapıları temsil eden bağlı çiftlerin sayısının 

(yüzdesel) Si atomunun konsantrasyon oranı ile değişimini göstermektedir. Genel olarak fcc 

örgüleri temsil eden 1421 bağlı çiftleri ile hcp örgüyü temsil eden 1422 bağlı çiftlerin sayısı Si 

konsantrasyonu arttıkça artmaktadır. Bcc kristal örgüyü temsil eden 1441 bağlı çiftlerin 

sayısında çok fazla bir değişim gözlenmemiştir. Bu sonuç, Si atomunun eklenmesiyle 300K 

sıcaklıkta hcp ve fcc sıkı-paket yapılarının sistemde daha fazla meydana geldiğini 

göstermektedir.   
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Şekil 4. Amorf fazda görülen bazı bağlı çiftlerin sayısının Si konsantrasyonuna göre değişimi. 

 

Şekil 4 300K sıcaklıkta elde edilen ve amorf fazda görülen bağlı çiftlerin sayısının 

(yüzdesel) Si atomunun konsantrasyon oranı ile değişimini göstermektedir. Bağlı çiftlerin 

sayısının değişimi incelendiğinde, bütün Si konsantrasyon oranları için ideal icosahral (icos) 

yapıyı temsil eden 1551bağlı çiftlerinin sayısının yapısal olarak kusurlu (defekte) icos yapıları 

temsil eden 1541 ve 1431 bağlı çiftlerin sayısından daha az olduğu görülmektedir. Bu durum 

hızlı soğutma sürecinde amorf fazda beklenen bir sonuçtur. Bununla birlikte, tüm bağlı çiftlerin 

sayıca en fazla olduğu Pd30Si70 yapısında elde edilmiştir. Pd30Si70 yapısının icos türü topakların 

oluşumu bakımından en uygun yapı olduğu sonucuna varılabilir. Aynı zamanda bu tür 

topakların sayısının fazla olması yapıların amorf fazda kararlı kaldığının bir göstergesidir.  

Şekil 5 300K sıcaklıkta elde edilen ve amorf fazda görülen bazı polyhedron topakların 

sayısının Si atomunun konsantrasyon oranı ile değişimini göstermektedir. Grafik 

incelendiğinde, ideal icos yapısını temsil eden (12 0 12 0) polyhedron topağının Si 

konsantrasyonu arttıkça arttığı tespit edilmiştir. Yapıya Si atomunun eklenmesiyle ideal icos 

polyhedronu oluşumu daha kolay olmaktadır. Bu durum Si atomu yapısal olarak düzenli ideal 

icos topağının oluşumu için ideal bir atom olarak yorumlanabilir. Bununla birlikte, (10 2 8 0) 

Bernal türü polyhedronunun amorf fazda fazla oluşmamıştır. (14 0 12 2) FK türü polyhedron 

ise faz içinde oldukça fazla olmak beraber Pd30Si70 yapısında sayı olarak en fazla değerini 

almaktadır.  Şekil 6 OVITO [22] programı kullanılarak Pd50Si50 yapısı için 300K sıcaklık ve 

amorf fazda elde edilen polyhedronların atomik konfigürasyonları gösterilmektedir. Tüm 

palyhedronların gösterimi zor olacağından sadece atomik koordinatları belirlenen 4 tür 

polyhedron türünün atomik dağılım konfigürasyonu gösterilmiştir. Polyhedronların daha rahat 

gözlenmesi içinde diğer atomların atomik boyutları düşürülmüştür.  
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Şekil 5. Amorf fazda görülen bazı polyhedron topaklarının sayısının Si konsantrasyonuna göre 

değişimi. 
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Şekil 6. 300K sıcaklıkta ve Pd50Si50 yapısında meydana gelen bazı polyhedron topaklarının 

üç boyutlu gösterimi ( 1- mavi-kırmızı renkli (12 0 12 0) polyhedronu mavi Pd, kırmızı Si 

atomlarını temsil etmektedir, 2- turuncu-pembe renkli (14 0 12 2) polyhedronu pembe Pd, 

turuncu Si atomlarını temsil etmektedir, 3- sarı-yeşil renkli (13 1 10 2) polyhedronu sarı Pd, 

yeşil Si atomunu temsil etmektedir, 4- mavi-sarı renkli (10 2 8 0) polyhedronu sarı Pd, mavi Si 

atomunu temsil etmektedir).  

 

4. SONUÇ 

Bu çalışmada Pd-Si alaşımı atomlar arası etkileşimi için Sutton-Chen potansiyel enerji 

fonksiyonu kullanılarak MD simülasyon metodu ile modellenmiştir. Si atomunun 

konsantrasyon oranı değiştirilerek sıvı fazdan itibaren hızlı soğutularak oda sıcaklığındaki 

oluşan amorf fazda meydana gelen farklı türdeki polyhedron türü topaklanmalar incelenmiştir. 

Amorf fazda Pd30Si70 yapısının icos türü topakların oluşumu bakımından en uygun yapı olduğu 

sonucuna varılmıştır. Ayrıca, Si atomu yapısal olarak düzenli ideal icos topağının oluşumu için 

ideal bir atom olduğu sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte, (10 2 8 0) Bernal türü 

polyhedronunun amorf fazda fazla oluşmamıştır. (14 0 12 2) FK türü polyhedron ise faz içinde 

oldukça fazla olmak beraber Pd30Si70 yapısında sayı olarak en fazla değerini almaktadır. 
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Özet 

Bu çalışmada, farklı soğutma hızları kullanılarak Cu40Pd60 alaşım sisteminde meydana gelen 

nano-boyuttaki polyhedron türü topaklanmalar moleküler dinamik (MD) benzetim yöntemi ile 

belirlendi. Sistemlerin farklı sıcaklılardaki yapısal özellikleri ve faz dönüşümleri incelendi. 

Sistemlerin farklı soğutma hızlarında amorf fazda oluşan bağlı çiftler Honeycutt-Andersen 

yöntemi ile belirlenen bağlı çiftler ile elde edildi. Cluster-type index metod (CTIM) metodu 

kullanılarak amorf fazda oluşan polyhedron türü yapılar incelendi. Atomlar arasındaki fiziksel 

etkileşmeleri belirlemek için çok cisim etkileşmeleri temeline dayanan Gömülmüş Atom 

Metodu’nun Sutton-Chen (SC) potansiyel fonksiyonu kullanıldı.  

 

Anahtar kelimeler: Moleküler Dinamik, Polyhedron topaklanma, Bağlı çiftler, Gömülmüş 

Atom Metodu. 

 

 

 

1. GİRİŞ 

 

Dünyada oldukça sık rastlanması ve özelliklerine rağmen, paladyum içeren alaşımlarda 

yapılan deneysel çalışmaların yetersiz olduğu görülmektedir [1-3]. Bunun en önemli 

sebeplerinden biri, bu metalin oldukça pahalı bir malzemeler olmasıdır [4]. Bunun yanı sıra, 

nano-teknolojideki gelişmeler paralel olarak malzemelerin birçok fiziksel özelliklerini 

malzemenin içinde mevcut nano yapıdaki atomik grupların (topakların) belirlediği 

anlaşılmaktadır [5-8]. Fakat bu tür topaklar oldukça kısa bir zaman süreci içerisinde yapısal 

olarak bir araya gelebilmekte ya da başka tür yapıdaki topaklanmalara dönüşebilmektedir [9].  

Nano boyutta olmaları nedeni ile malzeme içinde farklı türde topaklanmaların yapısal 

değişimlerini ve özelliklerini bazı fiziksel süreçler içerisinde deneysel olarak incelemek 

oldukça zordur [10]. Bu durumda, moleküler dinamik simulasyonları (MDS) bu tür atomik 

topakların malzemenin fiziksel özelliklerini belirlemede yardımcı olmak için tasarlanmış 

oldukça etkili bir metottur [11-13]. Uzun-mesafe düzeni göstermeyen camsı yapılarda, yapı 

analizi yapmak zordur. Böyle sistemler için, Honeycutt ve Andersen tarafından öne sürülen çok 

yararlı bir yöntem mevcuttur. HA analizine göre belirlenen farklı yapıdaki bağlı çiftlerin 

oluşturduğu kombinasyonlar ile sistem içinde meydana gelen polyhedronları belirlemek 

mümkündür [3-9].  

 

 

 

2. MATERYAL VE METOT 

 

2.1. Moleküler Dinamik (MD) Simulasyonları (Benzetim) 
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Moleküler dinamik (MD) benzetim yöntemi, deneysel olarak incelenmesi zor olan bazı 

deneysel ölçümlerin sayısal hesaplama yöntemleri ile elde edilmesini ve modellenen sistemin 

mikroskobik veya makroskobik yapısı hakkında bilgiler sağlar [13]. Bu yöntem;  hesaplama 

hücresi içine yerleştirilen atomların birbirleri üzerindeki kuvvetleri hesaplayarak faz uzayında 

dengelenmesi ve daha sonra sistemin algoritma olarak hareket denklemleri çözmek üzerine 

kurulmuştur [13]. Bununla birlikte, Parrinello ve Rahman (PR) tarafından sistemin hacim ve 

şekilce değişimi dikkate alınarak geliştirilmiştir. PR MD yönteminde, hesaplama hücresinin 

kenar vektörleri zamana bağımlı olan A(t), B(t) ve C(t) şeklindeki üç vektörle temsil edilir [14].   

 

 

2.2. Gömülmüş Atom Metodu  (GAM ) 

 

Gömülmüş Atom Metodunda bir kristalin toplam enerjisi, 

 

                       (1) 

 

şeklinde ifade edilmektedir. Bu eşitlikte ilk terim ij, i ve j atomları arasındaki iki cisim 

etkileşme potansiyeli, ikinci terim Fi[i], i yük yoğunluğuna bağlı gömme fonksiyonelidir 

[15,16]. 

 

                                                                                                     (2) 

 

2.3. Radyal Dağılım Fonksiyonları 

 

Radyal dağılım fonksiyonu (RDF) bir sistem içinde dağılmış atomların uzayda 

dizilişleri ile ilgili olduğundan sistemlerin faz dönüşümleri sürecinde hangi fazda dengede 

kaldıklarını belirlemek için kullanılan bir yöntemdir [17]. Merkezde (orijinde) bulunan atomlar 

seçilir ve orijinden r + dr kadar uzaklıkta bulunan r yarıçaplı bir çember içinde kalan atomların 

sayısı bulunur. Bu durumda, ∆r kalınlığında küresel bir hacim elemanı içindeki parçacık sayısı 

ve ya koordinasyon sayısı n(r) olmak üzere, 

 

                                                                                          (3)

                                                        

şeklinde tanımlanır [17].  

 

 

2.4. Honeycutt-Andeersen (HA) metodu 

 

 Uzun-mesafe düzeni göstermeyen camsı yapılarda, yapı analizi yapmak zordur [18]. 

Böyle sistemler için, Honeycutt ve Andersen [18] tarafından öne sürülen çok yararlı bir yöntem 

mevcuttur. Burada atomik kümedeki yerel yapı (ijkl) şeklinde dört temel indisli tanımlanır 

(Şekil 2.1). İlk i indisi, A-B şeklinde bir atom çifti varsa ve bu atomlar arasında bağlanma varsa 

1 bağlanma yok ise 2 değerini alacağını gösterir. İkinci indis j, bu atom çifti tarafından 

paylaşılan yakın-komşu sayısıdır. Üçüncü indis k, yakın komşular arasında paylaşılan bağ 
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sayısıdır. Dördüncü indis l,eğer ilk üç indis aynı fakat bağ geometrileri farklı ise bu durumlar 

arasındaki farklılığı (özel ayırt edici indis) belirtir. Yukarıda belirtilen durumlara göre bazı bağ 

çiftlerinin şematik görünümü Şekil 1 de gösterilmiştir.  PA analizine göre, 1551, 1541, 1321 

kümeleri (bağ çiftleri) sıvı ve amorf yapıdaki ikosahedral (ICOS) düzenin belirlenmesinde 

kullanılır. 1421 karakteristik yüzey merkezli kübik (FCC), 1422 bağ çifti ise Hegzagonal (HCP) 

ve 1661, 1441 kümeleri ise cisim merkezli kübik (BCC) yapısını temsil eder. 

1201,1211,1301,1311 vb. yapılar ise kısa-mesafe düzenini temsil ettiğinden sıvı sistem içindeki 

temel kümelenmeleri temsil ederler. Tüm bu sınıflandırmalarda, iki atomun komşu atom olup 

olmadığı ya da bağ yapıp yapmadığı radyal dağılım fonksiyonunun ilk minimum bölgesine 

gelen bir kesim uzaklığı ile analiz edilir [18]. 

 

 
Şekil 1. Farklı türlerdeki bağlı çiftlerin gösterimi. 

 

2.5. Cluster-type index metod (CTIM) metodu 

 

 HA analizine göre belirlenen farklı yapıdaki bağlı çiftlerin oluşturduğu kombinasyonlar 

ile sistem içinde meydana gelen polyhedronları belirlemek mümkündür. Cluster-type index 

metod (CTIM) metoduna göre dört integer sayı ile farklı tür polyhedral yapılar incelenebilir 

[19]. Örnek olarak; (12 0 12 0) olarak nitelendirilen ideal icosadral polyhdron yapısında ilk sayı 

merkez atomun sahip olduğu komşu atom sayısını (12), ikinci sayı 1441 türü bağlı çiftlerin 

sayısı, üçüncü sayı 1551 türü bağlı çiftlerin sayısını, dördüncü sayı ise 1661 türü bağlı çiftlerin 

sayısını göstermektedir. (13 1 10 2) polyhedronu bir kusurlu (defekte) olmuş icosahedral yapıyı 

temsil etmektedir. Önemli olarak nitelendirilen polyhedron türlerinden biri Frank-Kasper (FK) 

polyhedronu (14 0 12 2), Bernal poyhedronu ise (10 2 8 0) ile temsil edilir. Şekil 2 de sistem 

içinde meydana gelen farklı türde polyhedronların üç boyutta bir görünümü verilmektedir [20].  
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Şekil 2. Farklı türdeki polyhedron türü topakların atomik gösterimi a) (13 1 10 2) kusurlu 

(defekte) olmuş icos türü polyhrdron b) (12 0 12 0) olarak nitelendirilen ideal icosadral 

polyhdron c) Frank-Kasper (FK) polyhedronu (14 0 12 2) polyhedron [19]. 

 

 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Bu çalışmada Pd60Cu40 alaşım sistemini oluşturan atomlar FCC birim hücreli L12 süper 

örgü noktalarına periyodik sınır koşullarına uygun olarak yerleştirildi. Sistemlerin başlangıç 

hızlarını belirlemek için tüm sıcaklıklarda Maxwell-Boltzman dağılımı kullanıldı.  Sistemlerin 

hareket denklemleri Gear’ın 5. dereceden öngörücü-düzeltici algoritması kullanılarak çözüldü. 

Sisteme uygun potansiyel enerji parametreleri daha önceki çalışmalardan elde edildi [21]. 

Modellenen yapılar 300K sıcaklıktan başlayarak 50K sıcaklık artışları ile 2000K sıcaklığına 

kadar her bir sıcaklık aralığında 10000 MD adımı bekletilmek sureti ile ısıtıldı. Daha sonra 

model sistemin sıcaklığı sıvı fazdan itibaren düşürülerek sırasıyla 1×1013 K/s (Q1), 3×1013 K/s 

(Q2), 5×1013 K/s (Q3) hızlı soğutma uygulanarak 300K sıcaklığına düşürüldü ve sistemin amorf 

faza dönüşümü sağlandı.    

 Şekil 3 üç farklı soğutma hızı sürecinden sonra 300K sıcaklıkta elde edilen RDF 

eğrilerini göstermektedir. RDF eğrileri incelendiğinde tüm soğutma hızları sürecinde 300K 

sıcaklıkta amorf fazın meydana geldiği görülmektedir. RDF eğrisinin ilk piki en yakın komşu 

uzaklıklarına karşılık gelen pik olup aynı zamanda en şiddetli piktir. Amorf fazın kısa-mesafe 

düzenine sahip olmasından dolayı ikinci ve daha sonraki komşuluklara karşılık gelen pik 

şiddetlerinde azalma görülür. Aynı zamanda ikici pikte meydana gelen yarılma amorf fazın 

karakteristik özelliğinden kaynaklı bir durumdur.  
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Şekil 3. Üç farklı hızlı soğutma için 300K sıcaklıkta elde edilen RDF eğrileri.  

 

Şekil 4 üç farklı hızlı soğutma sürecinde amorf fazda oldukça sık görülen bazı bağlı 

çiftlerin sayısının sıcaklık ile değişimini göstermektedir. 1541 ve 1431 bağlı çiftleri kusurlu 

(defekte) olmuş icosahedron (icos) türü yapıları temsil ederken, 1551 ise ideal icos yapısını 

temsil etmektedir. Sistemde her üç soğutma hızı içinde genel olarak kusurlu ya da yapısal olarak 

bozulmuş icos yapılarının daha fazla olduğu görülmektedir. Bu durum hızlı soğutma sürecinin 

amorf fazda ideal icos yapılarının oluşmasını engellediği şeklinde yorumlanabilir. Aynı 

zamanda soğutma hızı arttıkça hem kusurlu icos hem de ideal yapıdaki icos topaklarının 

sayısının da azaldığı belirlenmiştir. Bu durumda, soğutma hızı arttıkça amorf fazda farklı türde 

topaklanmaların meydana geldiği söylenebilir.  
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Şekil 4. Hızlı soğutma sürecinde bazı bağlı çiftlerin sayısının sıcaklıkla değişimi a) Q1 b) Q2 

c) Q3 soğutma hızı.  

 

Şekil 5 üç farklı hızlı soğutma sürecinde amorf fazda meydana gelen bazı polyhedron 

türü topakların sıcaklık ile değişimini göstermektedir. (12 0 12 0) olarak nitelendirilen ideal 

icos türü polyhdron yapısında bir topaktır. Soğutma hızı arttıkça sistemde bu tür 

polyhedronların sayısının azaldığı görülmektedir. Bu sonuç 1551 bağlı çiftlerin sayısının 

azalması sonucu ile uymludur. Bununla birlikte, (13 1 10 2) polyhedronu bir kusurlu icos türü 

polyhedronu temsil etmektedir. Kusurlu icos türü polyhedronların sayısı en düşük Q3 soğutma 

hızında görülmüştür. Önemli olarak nitelendirilen polyhedron türlerinden biri Frank-Kasper 

(FK) polyhedronu (14 0 12 2) ise en fazla Q3 soğutma hızında meydana gelmiş ve genel 

anlamda soğutma hızı arttıkça sayısı azalmıştır.  
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Şekil 5. Hızlı soğutma sürecinde bazı bağlı çiftlerin sayısının sıcaklıkla değişimi a) Q1 b) Q2 

c) Q3 soğutma hızı.  

 

 

4. SONUÇ 

Bu çalışmada Cu-Pd alaşımı atomlar arası etkileşimi için Sutton-Chen potansiyel enerji 

fonksiyonu kullanılarak MD simülasyon metodu ile modellenmiştir. Sıvı fazdan itibaren üç 

farklı soğutma hızı uygulanarak oda sıcaklığındaki oluşan amorf fazda meydana gelen farklı 

türdeki polyhedron türü topaklanmalar incelenmiştir. Soğutma hızı arttıkça hem kusurlu icos 

hem de ideal yapıdaki icos topaklarının sayısının da azaldığı belirlenmiştir. Yapısal olarak 

kusurlu icos türü polyhedronların sayısı en düşük Q3 soğutma hızında görülmüştür. Önemli 

olarak nitelendirilen polyhedron türlerinden biri Frank-Kasper (FK) polyhedronu (14 0 12 2) 

ise en fazla Q3 soğutma hızında meydana geldiği tespit edilmiştir.  
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SİNYALLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
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ÖZET 

Resolverlar endüstriyel uygulamalarda, özellikle robotik sistemlerde konum kontrolünde motor 

mil açısını tespit etmek için kullanılırlar. Resolver indükleme prensibine göre çalışan ve motor 

miline mekanik olarak bağlanan bir algılayıcıdır. Resolverlar bir adet giriş ve iki adet çıkış 

sargısı olmak üzere üç adet sargıya sahiptir. Birinci sargıya yüksek frekanslı sinyaller 

uygulanarak çıkıştaki iki sargıdan sinüs ve kosinüs ile orantılı iki gerilim elde edilir. Elde edilen 

bu gerilimler giriş sinyalinin frekansı ve motor mil açısı bilgisini içerir. Modülasyon teknikleri 

kullanılarak bu iki sinyalden sinüs ve kosinüs sinyali elde edilir. Elde edilen bu sinyallerin 

frekansı motor milinin dönme hızı ile orantılıdır. Motorun mil açısı bu sinyallerden  

trigonometrik eşitlikler kullanılarak elde edilir. Elde edilen motor mil açısının örnekleme 

zamanı ölçme hassasiyetini de belirler. Dolayısıyla örnekleme hızı veya bir periyottaki 

örnekleme sayısının artması ölçmedeki doğruluğu da artıracaktır. Bu çalışmada resolverlarda 

kullanılan giriş gerilim sinyallerinden sinüsoidal giriş gerilimi ve kare dalga giriş gerilimi 

karşılaştırılmıştır. Geleneksel yöntem olan sinüsoidal giriş geriliminin frekansı 5 kHz ve 

önerilen kare dalga giriş geriliminin frekansı ise 50 kHz olarak belirlenmiştir. Böylece 

örnekleme zamanı farklı olacak iki sinyalin ölçme hassasiyeti incelenmiştir. Benzetim çalışması 

MATLAB/Simscabe ortamında gerçekleştirilmiştir. Çünkü resolver MATLAB/Simscabe 

ortamında gerçek parametreleri ile modellenmiştir. Böylece gerçek bir ürününün sarım 

parametreleri ile giriş sinyallerinin davranışı görülebilmektedir. Benzetim çalışması sonucunda, 

her iki yöntem kullanılarak elde edilen motor açı bilgisi sinyalleri ve resolver çıkış sinyalleri 

karşılaştırılmıştır. Ölçme hassasiyeti ve bir periyottaki örnekleme sayısı arasındaki farklar 

grafikler aracılığıyla gösterilmiştir. Bir periyottaki örnekleme sayısının motor açı bilgisindeki 

önemi açıkça gösterilmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Resolver, Açı ölçme, Resolver sayısal dönüştürücü, Kare dalga uyartım.  

 

COMPARISON OF RESOLVER OUTPUT SIGNALS FOR SINUSOIDAL AND 

SQUARE WAVE INPUT SIGNALS 

 

ABSTRACT 

In industrial applications, especially for position control, resolvers are used to determine the 

motor shaft angle. Resolver is a sensor which works according to the induction principle and 

mechanically connected to the motor shaft. The resolvers have three windings which is one 

input and two output windings. By applying high frequency signals to the first winding, two 

voltage which are proportional to the sine and cosines are obtained  from two windings at the 

output. The obtained voltages include the frequency of the input signal and the motor shaft 
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angle information. By using modulation techniques, sine and cosine signals are obtained from 

these two signals. The frequency of these signals is proportional to the rotational speed of the 

motor shaft. By using trigonometric equations, motor shaft angle is obtained from these signals. 

The sampling time of the motor shaft angle also determines the measuring accuracy. Therefore, 

increasing the sampling rate or the number of samples in a period will increase the accuracy of 

the measurement. In this study, sinusoidal input voltage which is conventional method and 

square wave input voltage which is proposed method used in resolvers are compared. The 

frequency of the sinusoidal input voltage is 5 kHz and the frequency of the square wave input 

voltage is 50 kHz. Thus, the measurement accuracy of the two signals with different sampling 

time was investigated. Simulation study was performed in MATLAB / Simscabe environment. 

Because the resolver is modeled with real parameters in MATLAB / Simscabe environment. 

Thus, the winding parameters of an actual product and the behavior of the input signals can be 

seen. As a result of the simulation, motor angle information signals and resolver output signals 

obtained by using both methods were compared. The differences between the measurement 

accuracy and the number of samples in a period are shown in the graphs. The importance of the 

number of samples in a period is clearly demonstrated for motor angle information. 

Keywords: Resolver, Angle Measurement, Resolver-to-digital conversion, Square wave 

excitation 

 

1. GİRİŞ 

Endüstriyel ve robotik uygulamalarda motorun hız ve konum kontrolü büyük öneme 

sahiptir. Motor milinin konumunun ölçülmesi ne kadar hassas yapılırsa geri beslemedeki 

hatalarda da o kadar azaltılır. Böylece konum kontrol performansı artırılarak daha hassas 

kontrol yapılması sağlanır. Endüstride özellikle gürültülü ortamlarda çalışmada ve robotik 

sistemlerde konum motor mil açısının tespit edilmesi için resolver kullanılmaktadır. Çünkü 

resolver titreşimlere ve gürültülere karşı daha dayanıklıdır. Resolverda ortak mod gürültüleri 

daha az görülmektedir. Ayrıca enerji kesilmelerinde konum bilgisini kaybetmez. Bu özelliği ile 

resolver robotik sistemlerde zorunlu olarak kullanılmaktadır. [1-3] 

Resolver gerçekte indükleme prensibine göre çalışan dönen bir transformatördür. Resolverda 

üç adet sargı bulunmaktadır. Bu sargılardan birinci sargı giriş sargısı ve diğer iki sargı ise çıkış 

sargılarıdır. Giriş sargısına yüksek frekanslı bir gerilim uygulanır. Diğer iki sargıdan ise mil 

açısını da içeren aynı zamanda sinüs ve kosinüs ile orantılı iki adet gerilim elde edilir. Bu 

gerilimler tepe noktalarında örneklenerek sinüs ve kosinüs sinyalleri elde edilir. Bu sinyaller 

kullanılarak bir trigonometrik fonksiyon yardımıyla motorun mil açısı elde edilir. Resolver 

kullanılarak motor mil açısının elde edilmesi için Resolver-Sayısal-Dönüştürücüler (RSD) 

kullanılmaktadır. Literatürde analog devre tasarımlarıyla gerçekleştirilen birçok (RSD) 

bulunmaktadır. Bu RSD tasarımlarında maliyeti düşürmek ve hata oranını azaltmak 

amaçlanmıştır. Ayrıca açı izleme yöntemleri uygulanarak ölçme hatalarının azaltılması 

sağlanmıştır [4-7].  

Günümüzde mikroişlemci tabanlı motor kontrol yöntemlerinin oldukça hızlı gelişmesi ve 

mikroişlemcilerin işlem yapma kapasitelerinin artması RSD’ lerin yazılım yoluyla 

geliştirilmesinin önünü açmıştır. Buradaki temel amaç ek bir analog kart kullanmadan motor 

kontrolü için kullanılan mikroişlemci ile mil açısının ölçülmesini sağlamaktır. Böylece hem 

maliyetler azaltılmış olacak hem de daha kompakt bir yapı elde edilmiş olacaktır. Yazılım 

tabanlı RSD’ lerde birincil sargı gerilimi bir analog devre ile, sadece mikroişlemci kullanılarak 

veya basit bir analog devre ile mikroişlemcinin beraber kullanılmasıyla gerçekleştirilir. 

Resolver çıkış sinyalleri ise mikroişlemcinin analog girişleri kullanılarak ölçülür. Matematiksel 
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işlemler mikroişlemci içerisinde gerçekleştirilir ve motorun mil açsının ölçülmesi tamamlanır. 

Bazı çalışmalarda trigonometrik ifadenin işlem yükünü hafifletmek için tablolardan 

faydalanılmıştır. Yapılan çalışmalarda FPGA kullanılarak RSD işleminin 

gerçekleştirilebileceği görülmüştür. Mikroişlemci işlem yükünün hafifletilmesi özellikle FPGA 

ile yapılan çalışmalarda önemli bir avantaj oluşturmuştur. Çünkü FPGA ile trigonometrik 

ifadeleri gerçekleştirmek için FPGA’ ın içinde önemli olabilecek büyüklükte bir alan 

kullanılmaktadır [8-11]. Bunun dışında literatürde açı izleme hatalarının azaltılması için çok 

farklı açı gözlem algoritmaları kullanılarak yazılım tabanlı RSD’ ler gerçekleştirilmiştir [12-

14]. Yapay zeka uygulamaları açı gözlem algoritmalarında kullanılarak bu alanda yapay zeka 

çalışmalarının yapılabileceğini göstermiştir [15-16].  

Son yıllarda Resolver giriş sinyallerinin geliştirilmesi için farklı çalışmalar yapılması 

düşünülmüş ve birçok avantaja sahip kare dalga ile uyartım yöntemi geliştirilmiştir. Böylece 

normal şartlarda 5kHZ sinüsoidal gerilim ile uyartımı yapılan bir resolver 40kHz kare dalga 

uyartımı ile yüksek ölçüm hassasiyetine ulaşmıştır. Ayrıca sinüzoidal gerilimin yüksek 

frekanslarda oluşturulması önemli bir problem iken yüksek kare dalga uyartımı basit bir devre 

ve mikroişlemci yardımıyla gerçekleştirilmiştir [17].  

Bu çalışmada 5kHZ frekansında sinüsoidal uyartım ile 50kHZ frekansında kare dalga uyartımın 

karşılaştırılması MATLAB/Simscape blokları kullanılarak yapılmıştır. Burada yaklaşık10000 

d/d hızına sahip bir doğru akım motoru ve gerçek parametrelere sahip bir resolver kullanılmıştır. 

Robotik uygulamalarda redüktörlü yüksek hıza sahip motorlar kullanıldığı için bu motor tercih 

edilmiştir. Böylece kare dalga uyartımın avantajının daha net görülesi sağlanmıştır. 

2. RESOLVER 

Resolver üç adet sargıdan meydana gelmektedir. Bu sargılardan birinci sargı giriş sinyalinin 

uygulandığı sargıdır. Diğer iki sargı ise gerilimin indüklendiği ikinci sargılardır. Bu sargılar 

90° geometrik açıyla yerleştirilmişlerdir. Motorun dönme hızına bağlı olarak ikinci sarılarda 

hem birinci sargı sinyalini içeren hem de motorun dönme açısını içeren bir gerilim 

indüklenmektedir. En basit resolver yapısı Şekil 1’ de görülmektedir.  

0 İkinci Sargılar
Rotor

V  (t)g
V  (t)s

V  (t)c

Birinci Sargı

 

Şekil 1. En basit resolver yapısı 

Geleneksel yöntemlerde birinci sargıya yüksek frekanslı (1-5 kHz) sinüsoidal gerilim 

uygulanmaktadır. İkinci sargılardan elde edilen gerilim dalga şeklinin kullanılabilecek şekilde 

anlamlı olması için maksimum noktalarının örneklenmesi ile sinüs ve kosinüs sinyalleri elde 

edilmektedir. Resolver giriş ve çıkış sinyallerinin ifadesi Eşitlik 1 ile Eşitlik 2 arasında 

gösterilmiştir. Geleneksel Resolver sinyallerinin dalga şekilleri Şekil 2’ de gösterilmiştir. 

 

𝑉𝑔(𝑡) = 𝑉𝑚 × 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑒𝑡)                            (1) 
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𝑉𝑠(𝑡) = 𝐾𝑖 × 𝑉𝑚 × 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑒𝑡) × sin(𝜃)                  (2) 

𝑉𝑐(𝑡) = 𝐾𝑖 × 𝑉𝑚 × 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑒𝑡) × cos(𝜃)            (3) 

 

 

Şekil 2. Geleneksel resolver giriş ve çıkış sinyalleri 

3. SİNÜSOİDAL VE KARE DALGA GİRİŞ GERİLİMİ 

Yakın zamana kadar resolver üzerinde yapılan çalışmalarda sadece sinüsoidal giriş 

sinyalleri kullanılmaktaydı. Literatürde ve uygulamada bu sinyallerin giriş frekansı, hem 

üretmedeki zorluk hem de maksimum noktalardaki örneklemede karşılaşılan zorluklar 

nedeniyle, en yüksek 10 kHz olarak görülmektedir. Fakat çok yeni olan çalışmalarda 40 kHz 

frekansına sahip kare dalga ile giriş sinyali uygulanmıştır. 5 kHz sinüsoidal giriş gerilimi ve 50 

kHz kare dalga giriş gerilimine ait dalga şekilleri Şekil 3’ te görülmektedir.  

 

Şekil 3. Sinüsoidal ve kare dalga giriş sinyalleri 

Buna göre sadece maksimum noktalarında örneklenen sinüsoidal gerileme karşılık kare dalga 

gerilim sadece yükselen kenarda örneklenirse 10 kat daha fazla örnekleme yapılacaktır. Robotik 
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sistemlerde kullanılan motorların hızının 10000-20000 d/d arasında olduğu düşünüldüğünde 

yüksek frekanslı giriş gerilimi ile örnekleme işlemi konum kontrolünde önemli bir avantaj 

oluşturacaktır. Burada kare dalga giriş geriliminin periyodu T ise kare dalga giriş gerilimi 

aşağıdaki gibi yazılabilir. 

𝑉𝑔(𝑡) =

{
 
 

 
 𝑈𝑚,𝑛𝑇 ≤ 𝑡 ≤

𝑇

2
+ 𝑛𝑇

−𝑈𝑚,𝑛𝑇 +
𝑇

2
≤ 𝑡 ≤

3𝑇

2

𝑈𝑚,𝑛𝑇 +
3𝑇

2
≤ 𝑡 ≤ (𝑛 + 1)𝑇

           (4) 

Burada n bir tamsayı Um ise kare dalga sinyalinin maksimum değeridir. Örnekleme işlemi 

sonucunda elde edilen sinyallerden Eşitlik 5 kullanılarak açı bilgisi elde edilmektedir. 

𝜃 = 𝑎𝑡𝑎𝑛(
𝑉𝑠

𝑉𝑐
)               (5) 

4. BENZETİM ÇALIŞMASI  

DC motor ve resolver dan oluşan benzetim çalışması MATLAB/Simscape ortamında 

gerçekleştirilmiştir ve Şekil 4’ te görülmektedir. Resolver giriş gerilimi olarak 5 kHz 

frekansında bir sinüsoidal sinyal ve 50 kHz frekansında bir kare dalga sinyali kullanılmıştır.  

 

Şekil 4. DC motor ve resolver dan oluşan benzetim çalışması 
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Şekil 5. a) DC motorun hızı b) DC motorun akımı 

Benzetim çalışmasının örnekleme frekansı 1µs olarak belirlenmiştir. Yazılımın 

gerçekleştirildiği mikroişlemci bölümünün örnekleme frekansı 5µs olarak belirlenmiştir. 

Böylece sistemin donanım ve yazılım bölümlerinin gerçekte olduğu gibi ayrıştırmaları 

gerçekleştirilmiştir. Benzetim çalışması 0.1 s boyunca gerçekleştirmekle beraber motor her iki 

yönde maksimum hızda çalıştırılmıştır. Motora ait hız ve akım bilgileri Şekil 5(a) ve Şekil 5(b)’ 

de gösterilmiştir. 

Benzetim çalışmasında, Smartsyn firmasına ait TS2620N21E11 kodlu resolver ile yüksüz 

çalışma hızı 10700 d/d olan bir DC motor tercih edilmiştir. Motorun çift yönlü çalışabilmesi 

için bir H-köprü sürücü kullanılmıştır. Kullanılan resolverın dönüştürme oranı 1 olmakla 

beraber indükleme kayıplarından dolayı sinüsoidal çıkış sinyallerinde gerilim kayıpları 

oluşmaktadır. Kare dalga giriş sinyalinde ise çıkış sinyalleri incelendiğinde gerilim düşümü 

gözlemlenmemiştir.  

Son yıllarda geliştirilen mikroişlemcilerin analog giriş okuma hızları oldukça yüksektir. Bu 

nedenle analog girişlerde okuma zamanı ile ilgili bir problem oluşmayacaktır. Sadece giriş 

sinyalinin tepe değerinde veya yükselen kenarlarda analog giriş okuma senkronizasyonun 

sağlanması gerekmektedir. Şekil 6(a) ve Şekil 6(b)’ de kare dalga giriş sinyali için çıkış 

gerilimleri ve 0.015-0.02 s aralığında kare dalga giriş sinyali için çıkış gerilimleri 

görülmektedir. Şekil 6(c) ve Şekil 6(d)’ de sinüsoidal dalga giriş sinyali için çıkış gerilimleri 

ve 0.015-0.02 s aralığında sinüsoidal dalga giriş sinyali için çıkış gerilimleri görülmektedir. 

Burada maksimum noktalarda örnekleme yapılacağı için kare dalga giriş geriliminde yüksek 

örnekleme sayısına ulaşılacağı görülmektedir.  

Şekil 7(a)’ da kare dalga giriş gerilimi için örneklemiş çıkış dalga şekilleri ve Şekil 7(b)’ de 

sinüsoidal giriş gerilimi için çıkış dalga şekilleri görülmektedir. Elde edilen dalga şekillerinde 

kare dalga giriş gerilimi kullanılarak çok daha yüksek hassasiyet ile motor mil açısının tespit 

edileceği görülmektedir. 
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Şekil 6. a) Kare dalga giriş için çıkış gerilimleri b) 0.015 ile 0.02 s arasında kare dalga giriş 

için çıkış gerilimleri c)  Sinüsoidal dalga giriş için çıkış gerilimleri b) 0.015 ile 0.02 s arasında 

sinüsoidal dalga giriş için çıkış gerilimleri 

 

 

Şekil 7. a) Kare dalga giriş geriliminde örneklenmiş çıkış gerilimleri b) Sinüsoidal dalga giriş 

geriliminde örneklenmiş çıkış gerilimleri 

Buna göre motor resolverdan elde edilen motor açı bilgileri incelendiğinde kare dalga giriş 

sinyali kullanılarak elde edilen açı bilgisinin motorun gerçek mil açısını çok yakından takip 

etmesi gerektiği tahmin edilmektedir. Şekil 8’ de görüldüğü gibi kare dalga giriş gerilimi 

kullanılarak elde edilen yöntemde örnekleme sayısı ve dolayısıyla ölçüm hassasiyeti oldukça 

yüksektir. 
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Şekil 8. a) Her iki yöntem ile elde edilen motor mil açısı b) 0.049-0.051 saniyeleri arasında 

her iki yöntem ile elde edilen motor mil açısı 

Kare dalganın yükselen kenarlarında tetiklemenin gerçekleştirilmesi yazılım baımından 

oldukça kolay ve hatasız gerçekleştirilecektir. Sinüsoidal giriş geriliminde kullanılan açı izleme 

algoritmaları kare dalga giriş geriliminde kullanılmaz yada çok daha basite indirgenerek 

kullanılacaktır. 

5. SONUÇLAR 

Resolverlar robotik ve endüstriyel uygulamalarda motor mil açısının tespit edilmesi için 

yoğun olarak kullanılırlar. Özellikle robotik uygulamalarda motorlar redüktör ile beraber 

kullanıldığından motor hızları yüksektir. Geleneksel uygulamalarda resolver giriş sinyali 1-

10kHz arasında sinüsoidal dalga şeklindedir. Bu sinyalin maksimum noktalarında örnekleme 

yapıldığı için yüksek hızlarda ölçe hassasiyeti düşmektedir. Yapılan yeni çalışmalarda bu 

dezavantajı ortadan kaldırmak amacıyla resolver giriş sinyali olarak 40 kHz frekansında kare 

dalga kullanılmıştır.  

Bu çalışmada her iki sinyalin ölçe hassasiyeti üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu amaçla bir DC 

motor ve resolverdan oluşan sistemin benzetim çalışması MATLAB/Simscabe ortamında 

gerçekleştirmiştir. Resolver giriş sinyali olarak 5 kHz sinüsoidal gerilim ve 50 kHz kare dalga 

gerilim kullanılmıştır. Motor mil açısının tespit edilmesi için aynı şartlar altında motor her iki 

yönde maksimum hızında (10700 d/d) çalıştırılmıştır. 

Sonuç olarak kare dalga ile beslenen resolverın ölçme hassasiyetinin geleneksel olarak 

sinüsoidal gerilim ile beslenen resolverdan çok daha yüksek olduğu benzetim çalışası 

sonucunda gösterilmiştir. Ayrıca yüksek frekanslı kare dalga üretiminin sinüsoidal dalga 

üretiminde oldukça kolay olması diğer bir avantajdır. Yazılım bakımından incelenecek olunursa 

kare dalga gerilimin örneklenmesi daha basittir. Sinüsoidal dalga geriliminde kullanılan açı 

izleme algoritmaları üretim teknolojisinin hassasiyetine bağlı olarak kullanılmayacaktır.  
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ABSTRACT 

Bioceramics are the special ceramics used in biological applications. In comparison to the other 

biomaterials of polymers and metals, they have non-toxic properties as a great advantage. As 

well-known, hydroxyapatite (HAp) isone of the most popular bioceramics and has been used in 

orthopedic and dental applications because of its high biocompatibility and 

osteoconductivity.Its chemical formulais Ca10(PO4)6(OH)2, and the molar ratio of Ca/P for the 

stoichiometric HAp is equaled to the value of 1.667.Ionic substitutions have been widely used 
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in the preparation of the HAp samples to improve their structural, biological and mechanical 

properties. Some of the dopants used for this aim are Sr, Mg, Zn, Ce, Y, Ni, Zr, Ag and Fe. 

In the present study, we investigated the crystal structure-related parameters (e.g., the crystallite 

size, lattice parameters crystallinity percent, unit cell volume, and phase composition) of Fe-

doped HAp samples using X-ray diffraction (XRD) technique. Fe-doped HAps were 

synthesized via a wet chemical route and characterized by using the as-taken XRD data in more 

detail. The additive of Fe and its amount affected the structural properties of the HAp structure. 

The ionic radius of Fe3+ (0.064 nm) is smaller than that of Ca2+ (0.099 nm). In addition to this, 

there is an imbalance between Ca and Fe ions. So, every two Fe ions must substitute with three 

Ca ions in order to ensure the ionic balance in the apatitic structure. It was found that the 

increase in Fe content caused a decrease in both crystallinity percent and crystal size.  

Keywords: Hydroxyapatite, XRD, Crystallite size. 
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ABSTRACT 

Computational quantum theory methods especially Hartree-Fock (HF) and Density functional 

theory (DFT) play an important role in physical chemistry and theoretical physics. Benzonitrile 

has medicinal value, that is why it is important to understand its stability, reactivity and 

structure analysis. In this study, we optimize the energy band gaps using different basis sets for 

both DFT and HF methods. LanL2MB at the DFT method was selected for the molecule. IR 

and NMR were also investigated during the research. The first task of the computational work 

is to detect the optimized molecular structure using the Gaussian 09W program. The energy 
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band gaps associated with basis sets (3-21G, 6-31G, 6-31G*, 6-311G, LanL2DZ, LanL2MB) 

were calculated. The energy band gaps for the Hartree-Fock (HF) method have higher values 

compared with the density functional theory (DFT). The optimized structural parameter of 

benzonitrile with the LanL2MB was selected by the DFT method. The molecular structure and 

numbering of atom in the benzonitrile molecule weredetermined. The 72 vibration modes are 

present in the molecule. The first task of computational work was the optimization of the 

molecule. The Gauss programs viewed the number of atoms scheme. To calculate the geometric 

structure DFT was used.  The vibration carbon-carbon stretching in a ring usually occurs in a 

region 1400–1600cm–1. In the aromatic benzene ring, the vibration carbon-carbon was 

occurring in the region 1420–1625cm–1. In the aromatic, like benzene has six-member rings, 

there are two or more vibration occurred in a region. The result was in agreement with the 

experimental result. 

Keywords:Hartree-Fock (HF), Density Functional Theory (DFT), IR, NMR. 
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ABSTRACT 

Computational quantum theory methods especially Hartree-Fock (HF) and Density functional 

theory (DFT) play an important role in physical chemistry and theoretical physics. 

Acetophenone is an antihistamine and has medicinal value and is one of the important 

compounds of benzene. That is why it is important to understand its stability, reactivity and 

structure analysis. In this study, we optimized the energy band gaps using different basis sets 

for both DFT and HF methods. LanL2MB at the DFT method was selected for the as-mentioned 

molecule. IR and NMR were also investigated during the research. The first task of the 

computational work was to detect the optimized molecular structure using the Gaussian 09W 

software. The energy band gaps associated with basis sets (3-21G, 6-31G, 6-31G*, 6-311G, 

LanL2DZ, LanL2MB) were computed. The energy band gaps for the Hartree-Fock (HF) 

method have higher values in comparison to the density functional theory (DFT). The optimized 

structural parameter of acetophenone with the LanL2MB was selected by the DFT method. 

Commonly aromatic compounds in a region 3473-3468 cm-1 were observed multiple weak 

bonds due to the C-H stretching vibration of the aromatic rings. The C-H bending vibration in 

a plan was observed in a region 990-1390 cm-1, and the peak was weak intensity. This bond of 

C-H in a plane was very useful to found the characterization of compounds. When the carbon 

and hydrogen are in a plane interaction was vibration above 1200 cm-1 usually moves in the 

opposite direction. The findings of the present study were in agreement with the literature and 

experimental results discovered before. 

Keywords: Hartree-Fock (HF), Density Functional Theory (DFT), IR, NMR. 
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ABSTRACT 

Hydroxyapatite (HAp) is a well-known calcium orthophosphate ceramic and has been widely 

used in medical applications due to the fact that it is similar to the main inorganic component 

of bone and teeth. HAp is a bioactive, biocompatible and osteoconductive material. HAp has 
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been doped with lots of elements such as Mg, Zn, Sr, Zr, Fe, Ce, Ni and Mn in order to improve 

its characteristic properties. In the present study, we used Mn as a dopant for HAp and 

synthesized the Mn-doped HAp sample via using the hydrothermal method. X-ray diffraction 

(XRD) analysis was used to determine the crystal structure-related parameters, including the 

crystallite size, lattice parameters, and unit cell volume, as well as the phase composition of the 

sample. After characterizing the XRD data for the as-prepared sample, the following results 

were found. The crystallite size and crystallinity values of the sample were calculated to be 

24.81 nm and 89.2%, respectively. The lattice parameters of a and c belonging to the Mn-doped 

HAp structure were estimated to be 0.9390 nm and 0.6833 nm, respectively. Using both values, 

the unit cell volume was computed as 0.5218 nm3. These three parameters are smaller than 

those of the pure HAp. As known, the ionic radius of Mn ions (0.076 nm) is smaller than those 

of Ca (0.099 nm). Hence, these decreases in the as-mentioned three parameters are in a good 

agreement with the theoretical expectations. Moreover, no secondary phase was observed. This 

means that the as-prepared sample is composed of fully HAp. 

Keywords: Hydroxyapatite (HAp), X-ray diffraction (XRD), Crystal Structure 
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Özet 

İç mahallerdeki konfor ortamının çevre şartları ile uyumlu bir şekilde, sürekli, ekonomik 

olarak sağlanması günümüzün önem verilen, başat bir mühendislik problemidir. Özellikle 

maliyetlerin azaltılması, çevreye ve insana zarar vermeyen, çevre dostu bir ısıtma ve soğutma 

sisteminin seçilmesi, ilk kurulum bedeli, bakım ve işletme masraflarının minimize edilmesi 

önemli bir projelendirme, tasarlama, uygulama ve işletme bilgi ve becerisi gerektirmektedir. 

Çalışmada kapalı mekânlar içerisinden insan hayatı için en kritik ve önem düzeyi en yüksek 

olan hastane mahallerinin nasıl hesaplanması gerektiğini anlatılmaktadır. Bu sistemler, kapalı 

mekânlarda yaşanabilirliğin konfor ve sağlık standartları içerisinde daim ettirilebilmesi için 

insan hayatında önemli bir yere sahiptir. Bu sistemler kapalı mekânların kullanım amacına göre 

farklılık göstermekle birlikte mekânın kullanım amacına göre daha dikkatli ve hassasiyet 

kazandırarak oluşturulmalıdır. Sağlık ve konfor dikkate alınarak yazın soğutma yük hesabı, 

kışın ısıtma yük hesabının temel mantığı aynı olmakla birlikte zamanla değişen ekipman ve 

cihazların ortama kazandırdığı veya kaybettirdiği bütün enerjiler dikkate alınarak hesaplama 

yapmak için sürekli yenilenme ve gelişme içinde olan bir dinamik bir konudur. Bu çalışmada 

Saatlik Analiz Programı (“Hourly Analysis Program HVAC System Dizayn Software” (HAP)) 

programında mahallerin ısı kayıp kazanç yükleri hesaplanmıştır. Son yıllarda yaygın olarak 

kullanım alanı bulan program kullanılarak mahallerin ısı kayıp kazanç yükleri İstanbul iklim 

şartlarında, lokasyon olarak İstanbul’da konumlanmış bir hastane dikkate alınmıştır.    

 

 

Anahtar kelimeler: Hastane, Tesisat, Isıtma Yükü, Soğutma Yükü 

 

 

 

 

 

1. GİRİŞ 
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Hastane HVAC sistemleri, uygulandığı mahaller için birçok açıdan eşsiz, yüksek standarttaki 

talep ve uygulama türlerini gerektirmektedir. Spesifik olarak bahsetmek gerekirse örneğin bir 

hastane ameliyat odası için tasarım kriterleri içinde konumu, mimarisi ve yapı malzemeleri 

partikül ve mikroorganizma kontrolünde, ameliyat alanı, ameliyathane tavan yüksekliği, 

ameliyathane tavan, taban ve duvar yapısı, ameliyathane kapısı, ameliyathane tesisat katı, 

ameliyathane asma tavan yüksekliği, ameliyathane yan ve servis hacimleri önemli rol 

oynamaktadır. Bunlar birçok standart, yönetmeliklerle belirlenmiştir. (Özel Hastaneler 

Yönetmeliği, VDI 2167, ÖNORM H 6020-1, ISO 14644-3, DIN1946-4, DIN 4799) bir çok 

yapı malzemesi, uygulama mesafeleri gibi sınırlandırıcılar mevcuttur. Bu parametrelerin 

yanında aşağıdaki verilen parametrelere de uyulmalıdır.  

Sıcaklık : 21°C ± 3,0°C aralığında ameliyat ekibinin optimal konforunu sağlamak için her 

zaman ayarlanabilir olmalıdır. Ek olarak hava ısıtıcısının ayarlanması, tasarım şamasından 

itibaren planlanmalıdır (VDI 2167). 

Nem oranı : %30 - %65 arasında olmalıdır (DIN 1946-4). 

Hava veriş şekli : Tavandan (DIN 1946-4). 

Hava akış şekli : Laminar tek yönlü akış ve düşük türbülans olmalıdır (VDI 2167). 

Hava hızı: Laminar akışta, HEPA filtre yüzeyi üzerinde, en az 0,20 m/s tek ölçüm noktasından 

hava hızı olmalı, hava hızı ortalaması da 0,24 m/s olmalıdır (VDI 2167). 

Hava Temizlenmesi için Filtre Kademeleri : En az 3 kademeli filtreleme olmalıdır. 

Hava Besleme Santrali : Her meliyathane için bireysel santral projelendirilmelidir. Bir santral 

ile birden fazla ameliyathane  beslenmesi halinde, ameliyathaneler aynı gruptan (Aseptik ve 

septik gruplar) olmasına dikkat edilmelidir.  

Oda Beslem Havası : En az 2400 m³/h hava beslemesi olmalıdır. (DIN 1946-4). Bu debinin 

mahal ısı yüklerine göre yeterliliği ve gerekli olan hava değişim sayısını karşıladığı kontrol 

edilmelidir. 

Taze Hava Miktarı : En az 1200 m³/h ameliyathanelerde, narkoz anestez gazları, kimyasal 

maddeler, kokular ve bu gazların konsantrasyonunu düşürmek için partikül ve 

mikroorganizmalardan temiz ve taze hava verilmelidir. Bu taze hava miktarı ölçümler ile 

belirlenir (DIN 1946-4).  

Besleme Havası : %100 dış hava olması tavsiye edilir. 

Hastane iklimlendirme tesisatlarında odalar arasındaki hava akış yönleride önemli bir konu 

olarak gündeme gelmektedir. Havanın mahaller içinde yönlendirilmesi basınç farkı sağlanarak 

gerçekleşen bir durumdur.  
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2. ISITMA VE SOĞUTMA YÜK HESAPLARI 

 

Hastanenin mimari çizimleri yapılmış olup, mekanik gereklilikler ölçüsünde mimari üzerinde 

gerçekleştirilen revizyonlar sonucunda mekanik şaftlar (kanal ve boruların bina içerisinde 

dağılımını sağlayacak güzergah) mimari ve statik uygunluklar çerçevesinde belirlenmiştir. 

Mahallerin ısıtma-soğutma yüklerini hesaplayabilmemiz için mimari çalışanlardan binanın dış 

katmanları ile ilgili bilgi alınıp, kullanılan yapı elemanlarının iletim katsayılarına göre U W/m²K 

katsayıları belirlenmiştir. Belirlenen U W/m²Kkatsayılarına göre Saatlik Analiz (HAP) 

programında mahallerin ısı kayıp kazanç yükleri hesaplanmıştır. 

 

2.1. Dış Hava Tasarım Değerleri 

Hastanenin bulunduğu il olan İstanbul’un dış hava tasarım değerleri tablo 1’de 

görülmektedir (Enlem : 28 E 58 - Rakım : 40 m); 

Tablo 1.İl Dizayn Kriterleri 

DIŞ HAVA ŞARTLARI 

  Birim Yaz Kış 

Hava Sıcaklığı °C 35 -3 

Özgül Entalpi (kJ/kg) 72,2 3,2 

Ortalama Günlük Sıcaklık Farkı °C 13 - 

 

2.2. İletim Katsayılarının Hesaplanması 

Yapı bileşenlerinde ısıl geçirgenlik direnci (R), tek tek yapı elamanı kalınlıkları (d, d1, d2, ….., 

dn) ve bu yapı elemanlarının, ısıl iletkenlik hesap değerleri (λh1, λh2, …., λhn) kullanılarak eşitlik 

1 ile hesaplanır. 

R = d1/λh1 + R = d2/λh2 +   + R = dn/λhn……………………………………………………….…………………………(1) 

 

Bir yapı bileşeninin toplam ısıl geçirgenlik direnci (1/U), yapı bileşenlerinin ısıl geçirgenlik 

dirençlerine (R), yüzeysel ısıl iletim direnç değerleri (Ri, Re) eklenerek eşitlik 2 ye göre 

hesaplanır. 

1/U = Ri + R + Re……………………………………………………………………………………………………………….(2) 

Bir yapı bileşeninin toplam ısıl geçirgenlik direnci (U), eşitlik 3’teki gibi denklemin aritmetik 

tersi alınarak eşitlik 3’e göre hesaplanır. 

U=1/(Ri+R+Re)…………………………………………………………………………………………………………………(3) 
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Daha sonra aydınlatma ve cihazlardan gelen yükler (ayrı ayrı) hesaplanır. Isıtma-Soğutma 

sistem su sıcalıkları genel olarak  

Isıtma Primer Devre   : 80/60 °C 

Klima Santralleri Isıtma Devresi  : 80/60 °C 

Fan-Coil Isıtma Devresi   : 80/60 °C 

Soğutma Primer Devre   : 5/10 °C 

Fan-Coil Soğutma Devresi  : 5/10 °C 

şeklinde hesaba katılır. Isıtma-soğutma sistem su hızları Isıtma-Soğutma borularının çapları 

aşağıda belirtilen çaplardan büyük, küçük veya eşit olmaları durumunda boru içerisindeki 

akışkan hızı ve boru metresinde pompaya bindirilmesi gereken basınç değerleri hesaba katılır.   

Isıtma Ana Hatları (DN≥65)  : 0,6 – 1,2 m/s (75 – 150 Pa/m) 

Isıtma Ana Hatları (DN≥125)  : 1,2 – 2,0 m/s (75 – 150 Pa/m) 

Isıtma Branşman Hatları (DN<65)  : 0,2 – 0,6 m/s (50 – 100 Pa/m) 

Soğutma Ana Hatları (DN≥65)  : 1,0 – 2,0 m/s (100 – 200 Pa/m) 

Soğutma Ana Hatları (DN≥125)  : 2,0 – 2,5 m/s (100 – 200 Pa/m) 

Soğutma Branşman Hatları (DN<65) : 0,2 – 1,0 m/s (50 – 150 Pa/m) 

İlave bir diğer hava hızı ise  iç dizayn maksimum kanal hava hızı kriterleri 

GenelAna Hava Kanalları   : 6-10 m/s (0,8 Pa/m) 

Genel Branşman Hava Kanalları  : 3-7 m/s (0,8 Pa/m) 

Taze Hava Giriş Panjuru   : 3 m/s  

Egzoz Havası Panjuru   : 3,5 m/s 

Yangın Dumanı Tahliye Kanalları  : 15-20 m/s 

Ses Kontrolü Gereken Yerlerde  : 5 m/s (Maks.) 

şeklinde alınabilir.  

2.3. Isıtma-Soğutma Borularının Kapasitelere Göre Çaplandırılması 

Mahallere taze hava ihtiyacını sağlayacak olan klima santrallerinin batarya yüklerine ve mahal 

içerisinde bulunan, mahalin ısı kayıp ve kazan ihtiyacına göre yerleştirilmiş olan terminal 

üniteyi (fan-coil)  kazan-chiller ikilisinden gelen boruların çaplandırılması tablosu hazırlanır.   

Örnek bir mahalin programın arayüz sayfasındaki, genel bölümünde alanı, mahale verilecek 

hava debisi şekil 1 de, mahalin aydınlatma yükü, çalışma programlama, elektrik 

ekipmanlarından kazanılan yük, insan aktivitesine göre mahale aktarılan yükler şekil 2 de 

gösterilmiştir. Yapının çalışma saatleri göz önüne alınırsa, programlama bölümünde saatler baz 

alınarak günün hangi bölümlerinde yapının hangi mahalleri kullanılır durumda ise % olarak 

ayarlanmalıdır. Hastane 24 saat çalışması kesintisiz sürdülen bir yapı olduğu için günün tüm 
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saatlerinde bütün mahaller %100 olarak kullanılıyor olarak kabul edilmelidir. Bu durum şekil 

3 te gösterilmiştir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.Mahal Alanı ve Dizayn Hava Debisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Gizli ve Duyulur Isı Kaynaklarının Belirlediği Yükler 
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Şekil 3. Mahalin Aylık, Günlük ve Saatlik Kullanılma Oranı 

 

Duvar, pencere ve kapı bölümüne yapının sadece dış duvar ve dış duvardaki kısmı şekil 4 teki 

gibi tanıtılmalıdır. İnfiltrasyon bölümünde ısıtma-soğutma için taze havanın dış duvarın 1 

m²’sinden içeri giren taze hava debisi şekil 5 teki gibi girilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil Error! No text of specified style in document..Kapı ve Pencere Alanlarının Tanımlanması 
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Şekil 5. Mahale İnfiltrasyondan Dolayı Kontrolsüz Hava Girişi 

Floors kısmında, mahalin alt katındaki bölüm ile döşemeden yaptığı ısı alışverişi hesaplanır. 

Flor typeta işaretli olan “Floor Above Unconditioned Space” şartlandırılmamış mahal alanı ile 

transfer söz konusudur. Mahal döşemesinin yapı katmanlarının oluşturduğu U katsayısını eşitlik 

1-2-3 ile hesapladığımız değerleri girebiliriz. Burada dizayn kriterlerinin sıcaklık değerleri de 

verilmelidir. Eğer bir oda şartlandırılmıyorsa yaz sıcaklığı olarak 30°C olarak kabul edilir. Dış 

havanın maksimum sıcaklığı ise daha öncede bahsettiğimiz gibi 33-35 °C olarak alınmıştır. Kış 

şartları için şartlandırılmamış mahalin minimum sıcaklığı 15 °C ve dış havanın minimum 

sıcaklığı daha önce de belirtildiği gibi -3 °C olarak şekil 6 da tanıtılmıştır. 

Ancak şekil 7’de görüldüğü gibi kat alanı kısmı 0 m² olarak yazılmıştır. Bunun sebebi hastane 

yapısının tüm mahalleri sürekli çalıştığı ve hesap yaptığımız mahale komşu odalar aynı yaz-kış 

olarak aynı sıcaklık değerine sahip ise bu duvarlar ve döşemelerden ısı transferi 

gerçekleşmeyecektir. İç duvar (bölmeler) kısmında, mahalin iç duvar bölümlerinden 

gerçekleşecek olan ısı transferi dikkate alınır. Ancak floor bölümünde de belirttiğimiz gibi 

hesabını yaptığımız mahalin komşu mahalleri yaz-kış sıcaklık değerleri olarak eşit ise bu 

bölümde de ısı transferi gerçekleşmeyecektir.  

Hasta odası mahalinin duvar ve cam ölçüleri şekilde görüldüğü gibidir. Ayrıca odanın dış duvarı 

batı yönüne bakmaktadır. Hesaplarımızda yön zammını ekleyeceğimiz için bu bilgi önem teşkil 

etmektedir. Tablo 1 de mahalin hangi duvarından veya içerisinde bulunan ekipmandan dolayı 

kazandığı ısı kapasitesi ve kaybettiği ısı ihtiyacı açıkça görülmektedir. 
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Şekil 6.Komşu Hacimlerin Yapı Katsayıları, Alanları ve Dizayn Dereceleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.Çatı ve Komşu Hacimlerin Yapı Katsayıları,Alanları ve Dizayn Dereceleri 
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Tablo 2.Mahal Isıtma Soğutma İhtiyaçları 

 

Program geniş bir alternatif durum, seçenekleri inceleme ve sonuçlandırma imkanı 

vermektedir. ASHRAE stardadında örneğin insanın aktivite durumuna göre farklı duyulur ve 

gizli ısı aktardığını biliyoruz. Bu verileri girmekçok rahat bir şekilde mümkün kılmaktadır.  

3. SONUÇ 

İstenilen şekilde sağlıklı, ekonomik, güvenilir ve kabul edilebilir, çevreye duyarlı, konforlu iç 

mekân oluşturmak için bir yapının ısıtma ve soğutma yükleri hesaplanırken, standartlara uygun 

güncel programlar kullanmak önemlidir. Yapının bulunduğu il, imal edilirken kullanılan temel 

ve özel yapı malzemelerinin programa uygun ve doğru bir şekilde tanıtılması ile mümkündür.  

Yapının ısıtma ve soğutma yükleri doğru, eksiksiz ve güvenilir hesaplanırsa, sistem seçimide 

rahat bir şekilde gerçekleştirilmiş olur. Hesaplamanın yanlış veya eksik olması nedeniyle 

yüksek kapasiteli sistem seçimi durumunda ilk kurulum, işletim ve bakım masrafları da o 

oranda yüksek olacak. Düşük kapasiteli sistem seçimi durumunda ise mahalleri konfor şartları 

hiç bir zaman istenen seviyede olmayacaktır. Netice itibariyle son zamanlarda profesyonel 

firmaların yaygın kullandığı gelişmiş programlar ile sağlıklı neticeler almak mümkündür.   

Bölge 6 TASARIM SOĞUTMA TASARIM ISITMA 

 SOĞUTMA BİLGİLERİ ZAMANI Temmuz1400 ISITMA BİLGİLERİ ZAMANI OCAK 4 

 SOĞUTMA DH KT / YT 33.8 °C / 23.7 °C ISITMA DH KT / YT -3.0 °C / -5.7 °C 

 DOLU TERMOSTAT 24,0 °C DOLU TERMOSTAT 22,0 °C 

  Duyulur Gizli  Duyulur Gizli 

BÖLGE YÜKLERİ Detaylar (W) (W) Detaylar (W) (W) 

Pencere & Güneş Yükleri 5 m² 803 - 5 m² - - 

Duvardan İletilen 7 m² 26 - 7 m² 109 - 

Çatıdan İletilen 0 m² 0 - 0 m² 0 - 

Pencereden İletilen 5 m² 102 - 5 m² 313 - 

Cam Tavandan İletilen 0 m² 0 - 0 m² 0 - 

Kapı Yükleri 0 m² 0 - 0 m² 0 - 

Döşemeden İletilen 0 m² 0 - 0 m² 0 - 

İç Duvar (Bölmeler) 0 m² 0 - 0 m² 0 - 

Tavandan İletilen 0 m² 0 - 0 m² 0 - 

Genel Aydınlatma 358 W 357 - 0 0 - 

Özel Aydınlatma 0 W 0 - 0 0 - 

Elektrikli Ekipman 400 W 400 - 0 0 - 

İnsan 2 144 120 0 0 0 

İnfiltrasyon - 142 118 - 541 0 

Çeşitli Kaynaklar - 0 0 - 0 0 

Güvenlik Yüzdesi 5% / 5% 99 12 20% 192 0 

>> Toplam BÖLGE YÜKLERİ - 2072 250 - 1155 0 



 

 
www.anadolukongresi.org          ISBN: 978-605-80174-3-6           UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI 

412 

KAYNAKLAR 

 

ASHRAE, “Standart 62- 1989- Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality”, American 

Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Atlanta. 

DIN 1946-4, “Heating, Ventilating and Air Conditioning, HVAC Systems in Hospitals” 

DIN 4799, Heating, Ventilation and Air Conditioning; Testing of Distributions Sysytem 

Serving Operating Theatres. 

ISO 14644-3, Cleanrooms and Associated Controlled Environments. 

MMO/2008/481, Hastane İklimlendirme Tesisatı ve Denetim Esasları. 

URL-1, 2016. www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?.MevzuatKod=7.5.48543. Özel Hastaneler 

Yönetmeliği 

VDI 2083, “Clean Room Engineering”. 

VDI 2167, “Blatt 1 Building Sevices In Hospital – Heating, Ventilation and Conditioning” 

VDI Standarts, 2006. “Ventilation Equipment For Kitchens” 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?.MevzuatKod=7.5.48543


 
www.anadolukongresi.org          ISBN: 978-605-80174-3-6           UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI 413 
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ÖZET 

Termodinamikteki enerji korunumunu optimum şartlarda sağlayan yöntemlerden  kabul edilen; 

mekanik ve ısı enerjisinin eş zamanlı olarak birlikte üretilmesidir. Son yıllarda yaygın kullanım 

alanı bulan bu metoda kojenerasyon denilmektedir.. Kojenerasyonla muazzam termodinamik 

performans sağlanmaktadır. Kojenerasyona endüstriyel enerji ihtiyacının karşılanması 

açısından da ilgi duyulmaktadır. Özellikle sınırlı ulusal finansal olanaklarla düşük enerji 

kaynaklarına haiz gelişmekte olan memleketlerin sosyal ve iktisadi gelişmeleri için elzem olan 

enerjiyi sağlamak amacı ile endüstriyel kojenerasyon ulusal enerji kaynaklarına ilaveten bir 

fırsat sunmaktadır. Böylece kojenerasyon toplumun yaşam kalitesini arttırma amaçlı kalkınma 

programlarını sürdürmeye yardımcı olmaktadır. Çünkü gelişmekte olan memleketlerde temel 

problem; iktisadi kalkınma ve yetersiz enerji arzıdır [1,2,3,4]. 

Klasik güç santrallerinde fosil esaslı yakıt enerjisinin yaklaşık üçte biri elektrik enerjisine 

dönüştürülebilmekte ve üçte ikisi de çevreye atılmaktadır. Bu duruma karşılık kojenerasyon 

sisteminde elektrik üretimi esnasında meydana gelen atık ısı, ısı değiştirgeçlerinin desteğiyle 

muhtelif ısı gereksinimleri için (sıcak su, buhar, absorpsiyonlu soğutma v.b.) 

değerlendirilebilmektedir. Gazla çalışan kojenerasyon sistemlerinde elektrik ve ısının eş 

zamanlı olarak üretilmesi ile % 80-90 civarında randıman sağlanmaktadır. Böylece birincil 

enerjinin atık kısmı minimum düzeyde tutulmaktadır. Bu büyük sistem verimiyle kojenerasyon 

sistemi, kurulum masrafını bir buçuk ila altı yıl arası az bir zamanda geri ödemektedir [5,6,7]. 

Bu çalışmada, kojenereyon ile bölgesel ısıtma sistem kurulumlarında göz önünde bulunması 

gereken kriterler irdelenecektir.  

Anahtar kelimeler: Kojenerayon, Bölgeseı ısıtma, Sistem tasarımı 
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1. GİRİŞ 

Bölgesel veya uzaktan ısıtma fazla miktarda blokun bir merkezden ısıtılması biçiminde 

açıklanabilir. Bölgesel ısıtmada umumiyetle iki devre mevcuttur. Primer devre; ısı 

merkezinde sağlanan ısıyı bloklara götüren devredir. Sekonder devredeyse; blok blok ısı 

tevzii yapan devredir. Primer ve sekonder devreler her blokta mevcut olan eşanjör dairesi 

denilen noktada kesişirler. Kesiştikleri noktada 2 değişik sonuca ulaşılır. Direkt olmayan 

sistemde arada eşanjör mevcuttur. Bu eşanjörde birincil devre akışkanı vasıtasıyla ikincil 

devredeki akışkan ısıtılır. Direkt sistemdeyse pompa yardımı ile birincil devre akışkanı 

doğrudan ikincil devrede dolaştırılmaktadır [8]. Bölgesel ısıtmanın avantajları yakacak 

ekonomisi, çevre ve insan sağlığı, işletme emniyeti ve rahatlığı, enerjinin daha etkin 

kullanılabilirliği şeklinde dört madde halinde sıralamak mümkün olabilir. Dezavantajlarını 

ise yatırım maliyetinin yüksekliği, boru döşenmesi ve personel masrafı olarak üç madde 

halinde sıralamak mümkündür [9]. Şekil 1’de hava kompresörü, hava ön ısıtma birimi, 

yanma odası, gaz türbini ve ısı geri kazanım buhar jeneratöründen oluşan kojenerasyon 

sistemi için genel bir akış diyagramı görülmektedir [10]. 

 

 

Şekil 1. Kojenerasyon Sistemi İçin Akış Diyagramı [10]. 
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Şekil 2’de ise geleneksel ve kojenerasyon sistemleri ile enerji üretimi bir Sankey 

diyagramı üzerinde karşılaştırılmıştır. Görüleceği üzere; 40 birim elektriksel, 53 birim ısıl güce 

ihtiyacı olan bir işletmenin bu ihtiyaçlarını karşılamak için; konvansiyonel sistemde 168 birim 

enerji gerekirken, kojenerasyon sistemleri ile 100 birim enerji kafi olmaktadır. 

 

Şekil 2. Kojenerasyon ve Konvansiyonel Sistemler İle Enerji Üretimlerinin Sankey Diyagramı 

İle Karşılaştırılması [11]. 

 

2. SİSTEM TASARIMI KRİTERLERİ 

Kojenerasyon ile bölgesel ısıtma sistemi tasarımında göz önünde tutulması gereken 

kriterlerinde temel parametrelerden biri santralin yeri, santralin tipi, boruların döşenmesi, boru 

elemanları, ikincil merkezler veya bağlantı postaları, kapalı sistemlerin basınçlandırılması ve 

ısıtma şebekesinin oluşturulması olarak sayılabilir.  

2. 1. Kojenerasyon Santralinin Yeri 

Isı santrali, şebekeye bağlı semtlerin tüketimlerinin ağırlık merkezine göre tesis edilirse, 

şebekenin maliyet bedeli ve ısı kayıpları diğer çözüm yollarına oranla daha düşük olmaktadır. 

Bu durumda en uzaktaki tüketiciye ulaşmak için, kat edilmesi gereken parkur mümkün olduğu 

kadar kısa, dolayısıyla boru çapları ile yük kayıpları da düşük olmaktadır. 

56 
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Birincil Enerji Kaynağı= 68/168 =40 % 
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Diğer taraftan, büyük bir enerji santraline uzak mesafeli ısıtma sisteminin eklenmesi, kazanlar 

makineler, nakil tesisleri, elektrik branşmanları, konstrüksiyon vb. için yapılması gerekli 

masrafları da düşürür. Güç rezervleri genellikle zorunlu değildir. Uygun şekilde tasarlanmış 

kazan ve türbinler aracılığı ile buharın yoğuşturulması yoluna başvurularak, geçici bir süre 

elektrik enerjisi elde edilmesi mümkündür. Böyle bir imkan, santralin tüketicilere, yakın olması 

halinde, soğutma suyunun tüketicilere yakın olması gibi, bir engelle karşılanır. Güç üretimi ve 

doğrudan doğruya yüksek gerilimde elektrik elde edilmesi için her an bir türbinden 

yararlanmanın mümkün oluşu, karşı basınçla çalışma durumunun en olağan avantajlarından biri 

olarak kalmaz, ısıtma için gerekli ısı miktarının üretimi masrafları da bu olay sebebiyle 

azaltılmış olur.  

Prensip olarak, uzak mesafeli nakil şebekesi, bir şehir şebekesi olduğundan daha yüksek ısıtıcı 

akışkan basınç veya sıcaklık değeri için öngörülmelidir. Isıtıcı akışkan olarak buhar 

kullanılıyorsa, şehir içindeki bir ara istasyona karşı basınçlı ikinci bir türbin kurulmasının 

sistemin ekonomik olmasına yardımcı olup olamayacağı konusunu tartışılmaktadır. Böyle bir 

çözüm yoluna başvurulursa, genellikle santralden şehre kadar uzanan elektrik şebekesinin yükü 

hafifletilmiş olacaktır [12]. 

 

2. 2. Uygun Santral Seçim Kriterleri  

Kojenerasyon sistemleri; iktisatlı oluşu, yekûn olarak kazançlı olması ve tüketicilerin ihtiyaçları 

göz önüne alınarak, müsait biçimde seçilmelidir. Kojenerasyon epeyce devasa kabul edilen bir 

işletme olduğundan, yapılabilirliğinin hesabının detaylı bir şekilde yapılması mecburiyeti 

vardır. Yapılabilirlik hesabı, hesaplı ve nitelikli olmasından bile daha elzemdir. Hatta bu 

sistemler için net karar almadan, işin ehli şahsiyet veya kurumlarla istişare etmek, hizmet almak 

girişimcilerin kesinlikle faydasına olcaktır [10].  

2. 2. a. Yakıt  

Kojenerasyon sisteminde kullanılması düşünülen yakıt türü veya türlerine göre sistem 

seçiminde çeşitli etkenler vardır. Bazı uygulamalarda birden fazla, örneğin iki veya üç yakıtlı 

sistemler kullanılmaktadır. Bazı tesislerde ise kojenerasyon sistemi doğrudan yakıttan yola 

çıkılarak seçilir. Çöplük gazı ve arıtma gazı ile çalışan sistemler buna örnek olarak verilebilir. 

Bu işletmelerde birincil enerjinin işletme bedeli olmayacağından, bilhassa arıtma teşekkülü 

mevcut işletmelerde kojenerasyon fazlasıyla ilgi görmektedir. Ülkemizde bilhassa doğalgaz 
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tüketilen bölgelerde tesis iktisatlı hale gelmekte, kurulum işletme masrafını geri ödeme zamanı 

iki sene civarı ve aşağısına gerilemektedir [10]. 

2. 2. b. Elektrik - Isı Oranı  

Kojenerasyon yapılacak ekipmanın ısıl ve mekanik güç talepleri seçim için hayatidir. Bilhassa 

ilk defa işletmeye alınacak teşekküllerde bu talepler ve yekdiğeri ile oranları sistem tercihinde 

kaçınılmaz ana unsurdur. 

Gaz türbiniyle kurulan kojenerasyon sistemlerinde, elektrik/ısı nispeti, 0.40-0.50 arasındadır. 

Burada yekun enerjinin üçte biri elektrik, üçte ikisiyse ise ısı enerjisidir. Gaz motorlarıyla 

gerçekleştirilen işletmelerdeyse elektrik bölü ısı oranı, 0.75-0.80 dolaylarındadır. Bu yekun  

enerjinin yaklaşık % 40’ı elektriğe dönüşürken, % 50’si ise ısı gücü şeklinde geri kazanılabilir. 

Kojenerasyonun bu ana farkından kaynaklanan, sarfiyat kısmının hususiyetine uygun tercih 

edilebilir.  

2. 2. c. Yük Eğrisi  

Tüketim bölgesinin ısıl ve elektrik güçleri, yük eğrilerine göre seçilir. Eğer yük eğrisi; belirli 

periyotlarda fazla oynaklık gösteriyorsa, yük eğrisini iki veya daha yüksek orana parçalayarak, 

harcama iki veya daha yüksek modülle karşılamak gerekir.  

2. 2. d. Start Sayısı  

Gaz motorlarının daha pratik işletmeye alınabilmesinden ötürü yıllık başlama sayıları yüksek 

olan tesisler gaz motoru kullanımı mecburi hale gelmektedir. 

2. 2. e. Çevre Sıcaklığı 

Gaz türbinlerinin çıkış güçleri ve ısıl oranları, çevre sıcaklığına fazla hassasiyet göstermektedir. 

Gaz motorları ise çevre sıcaklığına çok fazla hassas değildir. Bu nedenle bazı uygulamalarda 

gaz motoru kullanımı zorunlu hale gelmektedir. 

2. 2. f. Toplam Sistem Kapasitesi  

Kojenerasyon sisteminde talep edilen güç artıkça, genellikle gaz türbini öne çıkmaktadır. 

Ekseriyetle tatbikatta; 20 MW düzeyinin aşağısında gaz motorları, üstünde ise gaz türbinleri 

tercih edilmektedir. Gerçi bu tercih elektrik - ısı ihtiyacına uygun düzenlenir. Isı ihtiyacınız 

düşük ise birleşik çevrimli gaz türbini düşünmek daha yararlıdır [10]. 
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2. 3. Boruların Döşenmesi 

Borular üç şekilde döşenebilmektedir. Doğrudan doğruya toprağa gömme, mesnetler üzerinde 

veya askıda olarak açıktan geçme, kanal içinde yüksek veya alçak kanal olarak yerleştirilebilir.  

Bu döşeme şekillerinin içinde en ucuzu doğrudan toprağa gömmedir. Toprakta boru çapının 

yaklaşık iki katı genişliğinde bir kanal açılır, boru ısı izolasyonlu olarak araklı mesnetler üzerine 

oturtulur ve borunun etrafı özel bir izolasyon maddesi ile doldurulur. Eğer yeraltı suları asitli 

değilse bu sistem iyi sonuç verir. Fakat korozif sular bulunduğu zaman sık sık boru çürümesi 

olduğundan işletme güçleşmektedir. Doğrudan gömme halinde suların tesirini azaltmak için 

boruların altına drenajı sağlayacak şekilde çakıl taşı döşenmelidir. Şekil 3’te doğrudan toprağa 

gömme yöntemleri görülmektedir [12].  

Şekil 3 Doğrudan Toprağa Gömme Yöntemleri [9].  

Zemin Üzerinden Geçme, değişik şekillerde olabilmektedir. En çok kullanılan ve en ucuz olanı, 

mümkün olan yerlerde (genellikle yol kenarlarında) beton mesnetler üzerine boruların 

yerleştirilmesidir. Bu şekil daha ziyade büyük çaplı borular için geçerli olmakla beraber, 

örneğin bahçeden bahçeye küçük çaplı borular için de geçerli olabilmektedir 

Eğer bir yol veya demiryolunun üzerinden geçilmesi söz konusu ise, o zaman çelik bir iskelete 

borular yerleştirilmeli veya direklere asılmalıdır.  

Boruların kanal içerisine yerleştirilmesi, ister kanal içinde, ister açıkta olsun, borular mesnetler 

üzerine doğrudan doğruya oturmazlar. Bunun iki sebebi vardır; boru doğrudan beton üzerine 

oturursa temas yerinde korozyon olur, diğer taraftan borunun genleşmesini sağlamak lazımdır. 

Beton üzerine oturan borunun altına ya asbest veya bitümlü 2-5 mm kalınlıkta karton bir levha 

yerleştirilir ya da 5 mm’lik sac bir levha konur ve üzeri gresle yağlanır. Bu suretle borunun 

 
   (a)    (b) 
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uzamadan ileri gelen hareketi de sağlanmış olur. Eğer borular kanal içinde ise makaralı bir 

düzen üzerine oturtulmaları ve bu suretle serbestçe uzamaları sağlanmış olur. Ancak bu son 

şekil pahalı bir çözüm yolu olmakla beraber uzun ömürlüdür. Eğer borular askı ile aşılıyorsa, 

genleşme hareketi böylece sağlanmış olur. Ancak bu durumda boru orta kısmından tespit edilir 

ve her iki tarafa uzanır. Bu suretle askıların hareketi de yarıya inmiş olur. Çeşitli avantajları ve 

dezavantajları olan bu sistem, yüksek ve alçak kanal şeklinde döşenebilir.  

2. 4. Boru Elemanları 

Küçük nominal çaplı borular gerek görülürse, boruların döşendiği şantiye yerinde sıcak işlemle 

bükülebilir. Genellikle ana borudan yapılacak yön değişimleri ve branşman ayırımları için, 

akışkanın sirkülasyon yönü tek olduğu zaman dikişsiz ve kaynakla birleştirilmiş çok kısa 

dirsekler kullanılır. İki yönlü bir akım söz konusu olduğunda, ana boruya uygun eğrilikte bir 

branşman borusu bağlanmalıdır. Bunun için boru bilezikli olmalıdır. Borulardaki ısıl genleşme 

olayı, mümkün oldukça boru güzergâhının uygun bir şekilde düzenlenmesi yani tabii 

kompanzasyon yolu ile karşılanmalıdır. Bunun için iki nokta arasını, en kısa yoldan yani bir 

doğru teşkil edecek şekilde birleştirmek yerine, boru güzergâhı üzerinde çok sayıda yön 

değişimleri öngörmekte fayda vardır. Isıyı taşıyan boru sistemleri genellikle çelik borularla 

yapılmaktadır. Çelik borular, dikişli, çekme, spiral boru olmak üzere genelde üç şekilde olur. 

Borularda dolaştırılan ısıtıcı akışkanların seçimi, ısıtma sisteminin etüdü sırasında karşılaşılan 

en zor problemlerden biridir. Burada santrali tüketim bölgesine bağlayan şebeke ile şehir 

içindeki dağıtım şebekesi (tali şebeke) arasında bir ayırım yapmak lazımdır. Sıcak sulu 

sistemler, kaynar sulu ve buharlı sistemler düşünülebilir. Burada her bir seçimin avantajları 

olduğu kadar dezavantajları vardır. Ancak genleşme en önemli problemlerden biridir. Eğer 

borularda genleşmeye müsaade edilmezse çok büyük gerilmeler meydana gelir. Genleşmeyi 

karşılamak için “Genleşme parçası (kompansatör)” adı verilen parçalar kullanılır. Bunları 

yaygın olarak üç çeşit kabul edilebilir. Düz boru ve dirsekler (U- tipi kompansatör), kıvrık boru 

(- tipi kompansatör) ve körüklü tiptir.  

2. 5. İkincil Merkezler veya Bağlantı Postaları 

Isı üretim merkezinden borularla gelen ısıtıcı akışkan, her binanın girişinde bulunan veya birkaç 

binayı besleyecek şekilde bina girişinde bulunan ikincil merkeze veya bağlantı postasına gelir. 
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Bu küçük merkezin görevleri şunlardır: şebekeden gelen ısıtıcı akışkan yardımı ile ısıtma 

tesisatındaki suyu ısıtmak, dış sıcaklığa göre ısıtma tesisatının gidiş sıcaklığını ayarlamak, 

geçen ısı miktarını sayaç yardımı ile ölçmek. 

2. 6. Kapalı Sistemlerin Basınçlandırılması 

Sıcak veya kaynar su kullanıldığı zaman suyun buhar fazına geçmemesi için sistemdeki akışkan 

belli bir basınç altında bulunmalıdır. Bunun için basıncın doyma basıncından yüksek olması 

gerekir. Bunu sağlamak için de değişik metotlar kullanılır. Bunlar şöyle bir buhar yastığı 

oluşturmak, genleşme deposu kullanmak ve yardımcı akışkan kullanmak sıralanabilir.  

2.7. Isıtma Şebekesinin Oluşturulması 

2. 7. 1. Şebeke Şekilleri 

Uzak mesafeli bir ısıtma şebekesinin oluşumu, ısı tüketiminde bulunan başlıca sarf yerlerinin 

konumuna, şebeke aracılığı ile beslenen semtin ihtiyaç yoğunluğuna ve ulaşım yollarının 

düzenine bağlıdır. Şekil 4’de görülen göz şebekeler, en çok nüfus ve ısı yoğunluğu fazla olan 

buharla beslenen semtlerde uygulanır.  

Şekil 4. Göz Şebeke [12]. 

Konstrüksiyonun daha ilk aşamasında, ana şebekedeki boruların çapını geniş sınırlar içinde 

boyutlandırmak gereklidir. Daha sonra ikinci bir santral ilavesiyle şebekenin gücü arttırılabilir. 

Şekil 5’ta halka şebeke, Şekil 6’da ise  dal şebeke görülmektedir. 

A 

B 
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Şekil 5 Halka Şebeke                                                       Şekil 6 Dal Şebeke 

2. 7. 2. Sistemin Gerçeklenmesi 

Merkezi ısıtma sistemleri genellikle bir yeraltı boru şebekesine ihtiyaç gösterir. Boruların 

açıktan geçirilmesi, ancak şehir dolaylarındaki boş arsalarda ve demiryolları ile akarsu 

güzergahları boyunca mümkün olur. Uzak mesafeli bir ısıtma şebekesinin yatırım bedeli 

yüksektir.   

2. 7. 3. Otomatik Kontrol ve Isı Ölçümü  

Bölgesel ısıtmanın ana amaçlarından biri enerjinin arz ve talebini iyi bir şekilde dengeleyerek 

israf edilmeden kullanımını sağlamaktır. Bu da iyi bir kontrol mekanizmasını zorunlu kılar. 

Bölgesel ısıtmada kontrol mekanizmasının tüketici devresinden ısı santraline kadar çok iyi 

organize edilmesi gerekmektedir. Kontrol yöntemi ve kontrol cihazları uyumlu bir şekilde 

seçilmediği taktirde bölgesel ısıtmadan sağlanan avantajlardan bir kısmı kaybedilebilir. 

Otomatik kontrolde bir diğer amaç ta şebeke ve konut devresinin basınç açısından güvenlikte 

olmasını sağlamaktır. Akışkanın buhar olması halinde ısı ölçümü ekonomik ve hassas bir 

şekilde yapılabilmektedir. Buna karşılık su kullanılan sistemlerde ölçme hassasiyetinin buhar 

hali ile aynı mertebede sağlanabilmesi için gerekli yatırım maliyeti çok yüksektir. Bugün 

gerekli ısının ölçümü tartışılan bir konu olmakla birlikte ölçüm yapılan ve yapılmayan hallerde 

tüketilen ısının yarı yarıya değişebildiği görülmüştür. Kısaca ölçüm yapılması halinde aynı 

tüketici % 50 daha fazla ısı tüketebilmekte bu da enerjinin israf edildiğini göstermektedir. Bu 

durum da tüketilen ısı ölçümünün en ekonomik şekilde yapılabileceği yöntemlerin bulunup 

uygulanması gereğini ortaya koymaktadır. Isı ölçerler; termomekanik, termoelektirik ve 

evaporatif (payölçer) olmak üzere üç ana grupta toplanabilmekte veya dönüş hattındaki akışkan 
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debisi ile gidiş-dönüş sıcaklık farkını ölçerek mekanik veya elektronik bir sistem aracılığıyla 

entegre edip tüketimi enerji birimi olarak verirler [12]. 

3. SONUÇLAR 

Kojenerasyon sistemleri çevre dostu bir sistemdir. Bu sistemde, kullanılan yakıtın tamamına 

yakını yakılmaktadır. Ülkemiz birincil enerji kaynakları yönüyle zengin bir ülke değildir. Bu 

sebeple ülkemizde her türlü yakıt ve enerjiden maksimum miktarda faydalanacağımız 

sistemleri kullanmak, ülkemizin petrol ve doğal gaz zengini ülkelere bağımlılığını azaltır. 

Kojenerasyon ile bölgesel ısıtma sistemi tasarımında göz önünde tutulması gereken kriterleri 

iyice irdeleyerek sistem kurulumunun gerçekleştirilmesi ehemmiyetlidir. İlk yatırım maliyeti, 

işletme ve bakım giderlerinin azaltılması için iyi bir şekilde tüm bileşenlerin avantaj ve 

dezavantajı incelenerek, araştırma, projelendirme yapılmalıdır. Aksi takdirde geri ödeme süresi, 

uzayacak, işletmede sorunlar ortaya çıkacak ve başlangıçta hedeflenen amaca hizmet 

etmeyecektir. Günümüzde sürekli daha verimli cihaz ve ekipmanların üretilmesi ile çok verimli 

ve faydalı bir sistem olan kojenerasyon, trijenerasyon gibi tesislerin özellikle büyük kurum ve 

kuruluşlarda bölgesel ısıtma amaçlı kullanılması ekonomik olarak büyük kazanç sağlayacaktır.     
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HASTANELERDE TEMİZ ODA KAVRAMI VE MEKANİK SİSTEMLER   
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Özet 

İklimlendirme sistemleri, kapalı mekânlarda yaşanabilirliğin konfor ve sağlık açısından gerekli 

standartları içerisinde devam ettirilebilmesi, yaşatabilmesi insan yaşamında mühim, hayati ve 

dikkate değer bir yere sahiptir. Bu sistemler, kapalı mekânların, yaşam alanlarının kullanım 

amacına göre farklılık göstermekle birlikte, bu kullanım amacına göre daha dikkatli, özenli ve 

hassasiyet kazandırarak projelendirilip, tasarlanmalıdır. kapalı mekânlar (konferans salonu, 

okul, ibadethane, kütüphane, banka vb. gibi)  içerisinden insan hayatı için en kritik ve 

ehemmiyet düzeyi en yüksek olan içerisinde sağlık hizmeti verilen küçük ve büyük mahaller, 

yani hastanelerdir. Bu çalışmada genelde hastane mahallerinin mekanik sistemleri,  özelde ise 

HVAC (Heating Ventilation and Air Conditioning) iklimlendirme sistemlerinin temiz odaların   

tasarlanıp, projelendirilip, uygulama yapılırken üzerinde durulması gereken ana unsurlar 

anlatılmaktadır. Sağlık ve konfor iklimlendirilmesi hastaneler için steril parametreler göz 

önünde bulundurularak yapılır. Oda içerisinde hava resirkülasyonuna (yeniden kullanımına) 

izin verilmeyen özel alanlarda (Ameliyathane, yoğun bakım) klima santrali ile tüm havalı 

sistemlerin psikometrik diyagrama göre yapılması gerektiği anlatılmıştır. Hijyen kavramının 

mekanı nasıl sterilleştirdiğini, sistemlerinin steril ve hijyen kavramlarının geçtiği mahallerde 

nasıl uygulanması gerektiğine yer verilerek detaylandırılmıştır. HVAC (Heating Ventilation 

and Air Conditioning) sistemlerinin geliştirilmesi sonucunda iç hava kalitesi kavramı da 

gittikçe önem kazanmaya başlamıştır. Hastanelerde validasyon ölçümlerini direkt etkileyecek 

olan iklimlendirme ekipmanlarındaki bakım hijyen ve sterilliğin korunmasında son derece 

önemlidir. 

Anahtar kelimeler: HVAC, Hastane, Tesisat, Temiz Oda, Hijyen 

 

1. GİRİŞ 

 

Sağlık hizmetleri tesisleri HVAC sistemleri, hizmet ettikleri binalar için birçok yönden 

benzersiz, yüksek standarttaki talep ve uygulama türlerini gerektirmektedir. Belkide, diğer bir 

uygulama, HVAC sistemlerinden daha önemli ve gerekli bina işlem bileşenlerinden değildir 

veya bu işlemlerden insan sağlığı ve güvenliği için daha hayati değildir. HVAC sistemlerinde 

yer alan telep türleri ve seviyeleri, yük çeşitleri, tasarım şartları, güvenilirlik ve sistem hijyeni 
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için gereksinimleri ve aynı derecede önemli olan diğer kompleks bina sistem türleri ile kesişme 

zorunluluğu, tüm bunlar, HVAC sistemleri tasarımını tek başına ilginç yapar. Hastanelerde bu 

seçimin yapılmasında en önemli faktör elbetteki hijyendir. Enfeksiyon geçiş yolları arasında 

hava yolu ile enfeksiyon bulaşması iklimlendirme ve havalandırma sektöründe çalışan makina 

mühendislerini yakından ilgilendirmektedir. Hijyenik ortamların iklimlendirme ve 

havalandırması konfor klima sistemlerinden farklı ve karmaşık bir düzene sahiptir. Doğru bir 

iklimlendirme işleminin hastalıklardan korunma ve tedavide yardımcı bir etken olduğu tıbben 

kanıtlanmış olup, bu tesislerin nispeten yüksek maliyeti, ekonomik bir enerji yönetimi 

sağlayabilmek için etkili bir tasarım ve işletme gereğini de ortaya koymaktır. İnsan yaşamındaki 

konfor düzeyini etkileyen en önemli unsurlardan birisi iç hava kalitesidir. Mahallerin kullanım 

amaçlarına göre değişen iç hava kalitesi standart değerleri aynı zamanda insanın aktivite 

durumuna göre de değişmektedir (Schramek, E., 1999). Örnek verecek olursak; ofiste çalışan 

bir şahısın saatlik hava ihtiyacı 30.6 m³/h iken, bu değer kafeteryada oturan bir kişi için 14.4 

m³/h’tir (ANSI/ASHRAE,62.1-2013). Hastanelerde ise bu durum, içerisindeki her ayrı mahal 

için farklıdır. Hastaların ve doktorların harcadıkları enerjiye göre, ihtiyaç duyacakları taze hava 

farklı olacak ve bu havayı istenilen konfor şartlarına getirmek için iklimlendirme ekipmanları 

kullanılmaktadır (VDI Standarts,2006). İklimlendirme ekipmanları belirlenirken, yani sistem 

seçilirken, hastane projeleri için özel bir durum söz konusudur. Bu durum; diğer projelerde 

sistemi belirlemeye yarayan, ilk yatırım maliyetleri ve işletme maliyetleri iken, hastanelerde ise 

hijyenik koşulları ve konforu en iyi şekilde sağlayacak sistemler olarak belirlenir. Asıl amaç, 

hastaneyi iç hava kalitesi açısından tam hijyen şekilde iklimlendirmektir (Özçelebi S., 2009). 

İklimlendirme Sistemlerinde Hastane Uygulamaları ile ilgili yurt dışında bir çok çalışma 

yapılmıştır. Ancak Türkiye'deki çalışma örnekleri sınırlıdır. Yurtdışındaki çalışmalarda konu 

farklı boyutları ile ve iç hava kalitesi ölçümü ile ilgili olarak ele alınmaktadır. Fakat ne yazık 

ki yurtiçinde yapılan çalışmalarda iklimlendirme sistemlerinin farklı yapılarda maliyet 

bakımından ele alınmasıyla kalınmış olmasıyla birlikte, hastane uygulamları için yurt dışı 

kaynaklardan yararlanılmıştır. 

 

Köksal (2001), “Kapalı Mahallerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi” adlı bildirisinde öncelikle 

dış havadaki kirleticileri fazlarına göre katı, sıvı ve gaz olarak sınıflandırmış, sonra iç 

mekanlardaki kirleticileri ve insan sağlığına etkilerini ve alınması gereken önlemleri 

incelemiştir. Özellikle hastane ameliyathanelerinde ve yoğun bakımodalarında bulaşabilecek 

mikroplara karşı mekanik tesisatta alınacak önlemler üzerinde durmuştur. Özel ve Hançer 

(2005), “Hastanelerde İklimlendirme Sistemleri”  başlıklı makalelerinde hastaneler için genel 
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kurallar ve standartlar, enfeksiyondan korunmak için alınabilecek tedbirler ve hastanelerin 

bölümleri için dizayn kriterleri ile ilgili bilgiler vermiştir. Korkmaz (2005), hastanede konfor 

şartlarının dizaynında havalandırma tesisatının diğer yapılara göre daha hassas tasarlanması 

gerektiğini ve hijyen yönünden daha dikkatli olunması gerektiğini, normal bir konfor 

iklimlendirmesinde iki parametre, sıcaklık, nem, canlı ve cansız kirleticiler, taze hava, egzost 

havası, hava akış yönleri ve hava basıncı gibi parametrelerin dikkate alınması gerektiği üzerinde 

durmuştur. Anıl, Modebi, ve Özerdem (2007), hastane hijyenik ortamlarının klima ve 

havalandırma sistemlerini incelemiş olmakla birlikte uygulamalarda iklimlendirmenin hangi 

cihaz ve sistemler ile sağlanacapı hakkında bilgi vermektedirler. Özçelebi (2009), “Hastane 

İklimlendirme Sistemlerine Genel Bir Bakış” başlıklı makalesinde konfor ve hastane 

iklimlendirmesiyle ilgili bilgiler vermiştir. 

 

2. TEMİZ ODA TASARIM ve KULLANIM KRİTERLERİ 

Temiz oda tasarım kriterlerinin daha iyi anlaşaılabilmesi için hastane mekanik tesisatında veya 

iklimlendirme sistemlerinde karşımıza çıkacak temel bazı kavramlar hijyen ve personel hijyeni, 

enfeksiyon, kaynakları, dezenfeksiyon, sterilizasyondur. Bu kavramlara aşina olmak konunun 

anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Temiz oda; partiküllerin ve mikroorganizmaların oda 

içersine girişi, burada oluşumu alıkonması en aza indirgenecek şekilde yapılan, partikül ve 

mikroorganizma sayısı ile sıcaklık, nem, basınç gibi parametreleri, gerektiği gibi kontrol altında 

tutabilen kapalı odalardır. Temiz Oda Uygulama Alanları, kullanım mahaline göre 

oluşturulmalıdır. Temiz oda olarak kullanılacak mahalleri sıralayacak olursak; ilaç / Hammadde 

üretimi olan mahaller, labovatuvarlar, medikal malzeme veya gıda üretimi gerçekleştiren 

mahaller, mikro işletim ve elektronik ekipman üretimi yapılan yerler ve en önemlisi, 

hastanelerin ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerini sayabiliriz.  

 

Temiz oda kullanımındaki temel amaçlar ise; kullanıma uygunluk, hastane çalışanlarının, 

malzemenin, komşu mahallerin korunması, aynı kalitede istikrarlı malzeme üretimi olarak 

sıralanabilir. Temiz oda tasarım gerekliliklerini uygun havalandırma sistemi (Hijyen HVAC), 

uygun tasarım, boyutlandırma, uygun ekipman, yapımalzemeleri ve hijyen uygulamaları olarak 

sayabiliriz. Temiz oda kullanımı sırasında uyulması gereken kurallar; ortam iklimlendirme 

parametrelerinin takip edilmesi özellikle sıcaklık, nem, basınç değerleri önemlidir. Oda 

kullanım amaç ve kuralının belirtilmesi, talimatlar, prosedürler, yönergelerin ilgili kişilerce 

bilinmesi fayda sağlar. Odanın standartlara uygun temizlenmesi ve bakımı, dezenfeksiyon, 

sterilizasyonu için çalışan ve kullanan personelin eğitilmesi gereklidir. Bir diğer dikkate 
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alınması gereken temel husus ise temiz oda personelinin kullanacağı kıyafetlerdir. Bu 

kıyafetlerin, saçları tamamen örten başlığı olmalıdır, maske takılmalıdır. Sterilize edilmiş 

kıyafet giyilmelidir. Kıyafetler kullanıldıktan sonra partikülleri ortama vermeyecek, bulaşmaya 

neden olmayacak şekilde yıkanmalı veya temizlenmelidir. Ayrıca bu kıyafetler, gün aşırı 

değiştirilmelidir.  

 

Temiz odalara giriş için soyunma odaları, mekânı kullanan kişilerin temiz mekân giysilerini 

giyip çıkartabildikleri odalardır. Soyunma odaları personelin bir temiz mekâna giriş ve çıkışları 

için özel hava kilitleridir. Bunlar, kendi fonksiyonları için yeterli alanı içermeli, temiz mekânın 

kalitesine göre özel giyim eşyalarını giyme ve çıkartma olanaklarını sağladığı gibi, el-yüz 

yıkama, dezenfeksiyon olanaklarını da sunabilmelidir. Temiz mekâna giriş ve çıkışlarda hava 

duşları, ayakkabı temizleyicileri ve yapışkan döşeme materyalleri gibi özel kirlilik ekipmanlar 

bulundurulabilir. Soyunma odası ile temiz mekâna giren personelle temiz mekândan çıkan 

personelin birbirinden ayrılması temin edilmelidir. Bu durum, giriş ve çıkışı zaman olarak 

ayırarak veya fiziki olarak ayrı giriş ve çıkış yolları sağlamakla elde edilebilir. Soyunma 

odaları, temiz mekânın entegresini temin eden bir kirlilik kontrolü ve çevre kontrolü seviyesi 

ile oluşturulmalıdır. Temiz mekânda kullanılacak giyim eşyasının ve ekipmanının depo-lama 

yöntemleri ve donanımı, kirliliğe hassas olan operasyonun gerektirdiği temizlik ve kirlilik 

korumasına uygun olmalıdır. Gereken korunmanın sağlanması için, soyunma odasının üç 

fonksiyonel bölgesi dikkate alınmalıdır. İlk bölge, soyunma odası girişi temiz mekâna 

girmesine izin verilmeyen giyim eşyasının çıkartılması, depolanması, atılması ve/veya yeniden 

giyilmesi için tali alanlardan erişim (ya doğrudan, ya da bir hava kilidi yoluyla) bölgesidir. 

Daha sonra geçiş bölgesi temiz mekâna ayrılmış olan giyim eşyasının ya da kişisel ekipmanın 

duruma göre depolandığı, giyildiği ya da çıkarıldığı bölge ve son olarak ise kontrol / erişim 

bölgesi, tamamlanmış olan giyinme prosesinin kontrolünün yapıldığı ve temiz mekana ya 

doğrudan yada bir hava kilidi yoluyla erişimi sağlayan bölgedir. Bu üç fonksiyonel bölge, 

duruma göre soyunma odasının işletilmesine ve kullanımına uygun olduğu şekilde bir fiziki 

bariyerle (örneğin bir engel ya da hava kilidiyle) Bu uç bölge, öyle bir şekilde kurulmalıdır ki, 

temiz mekâna en yakın olan bölge en yüksek dereceli güvenceyi sağlasın ve bitişik bölgede 

gerçekleştirilen erişim ya da giyinme prosedürlerinin neden olduğu olumsuz etki de azalsın. 

Bir soyunma odası tarafından sağlanan özellikler, o soyunma odasının hizmet ettiği temiz 

mekâna özeldir. Öncelikle giyinme prosedüründen geçen kişilerin sayısı, hem mutlak olarak 

hem de herhangi bir tek defada (zamanda) belirlenmelidir. Kıyafet değiştirme prosedürü (yani 

hangi giysiler çıkartılacak ve giyilecektir. Bunlar yeniden kullanılabilir türden midir, yoksa tek 
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kullanımlık mıdır? Giysi temizliğini sağlamak ve çapraz kirliliği önlemek için giysi değiştirme 

sıklığına göre planlanmalıdır. Soyunma odasında, giysilerin depolanması ve atılması, 

tüketilebilir kalemlerin ve aksesuarların (örneğin eldivenler, maskeler, koruyucu gözlükler, 

galoşlar) kullanımdan önceki depolanması, temini ve atılması, kişisel eşyanın depolanması, el 

yıkama ve kurutma, ya da diğer kirliliği ortadan kaldırma prosesleri, giyinme düzeni ile ilgili 

net talimatın görülür bir yerde sergilenmesi, asılması, etkili giyim uygunluğunu kontrol etmek 

için boy aynaları aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır: (Hastane İklimlendirme Tesisatı ve 

Denetim Esasları, MMO/2008/481).  

 

2.1.  Havada Bulunan Parçacıklar (Partiküller) ve Boyutlandırma 

Temiz odaların sınıflandırılmasında ana etmen, mahal havasında bulunan parçacık çapı ve 

konsantrasyonudur. Bir ortamın temiz oda haline getirilmesi çok pahalı bir işlemdir. Havada 

bulunmasına izin verilebilecek partikül çapı ne kadar küçük ve konsantrasyonu ne kadar az 

olursa sistem de o kadar pahalıya mal olur. Bu açıdan bakıldığında bir ameliyathane ile bir hasta 

odasının farklı sınıflandırılması gerektiği ortadadır. Bir temiz odanın hangi temizlik sınıfına 

girdiği, gerekli ölçümler ve hesaplamalar yapıldıktan sonra belirlenir. ISO 14644-1 standardına 

göre temizlik sınıfı belirlenirken, her bölgede ölçülen partikül konsantrasyonları ortalamasının, 

temizlik sınıfının limitine eşit veya altında olması istenir. Kapalı mahallerde de durum bundan 

farklı değildir. Yukarıda saydığımız parçacıkların bir kısmı enfiltrasyon veya havalandırma 

(klima) sistemi ile içeriye girebildiği gibi, içerde bulunan cihazlar ve bilhassa insanlar da başlı 

başına birer tanecik kaynağıdır. İnsanların derilerinden kalkan parçacıklar, nefes alıp verme 

sonucu çıkan emisyonlar, giysi ve parfümlerinden çıkan partiküller büyük boyutlardadır. 

Örneğin normal hareket eden bir insan dakikada 1.000.000'un üzerinde (0,4m) partikül 

yayabilir ve bunların en az binde biri çoğalabilen bakteri veya mikroorganizmalardır. Temizlik 

şartlarına önem verilerek ve özel elbise giyilerek bu emisyonlar (parçacıklar) azaltılabilir ama 

hiçbir zaman yok edilemez. Temiz odanın kullanım amacına göre zararlı olan partikülün cinsi 

ve boyutlan da değişmektedir. Sağlık açısından gerek duyulan bir temiz odada, örneğin bir 

ameliyathane, bir ilaç fabrikası veya bir biyokimya laboratuvarında her şeyden evvel havadaki 

bakteri ve virüslerin temizlenmesi ve mahaller arasındaki Çapraz mikrobik bulaşmanın önüne 

geçilmesi gerekir. Kanser araştırması yapan bir laboratuvarda, deney yapılan numuneye bir 

bakterinin bulaşması veya bir ameliyathanedeki hastaya partikül yolu ile taşınabilecek bir 

hastalığın bulaşması istenmez. Elektronik endüstrisinde ise durum biraz farklıdır. Artık 

parçacıkların biyolojik etkisi değil fiziksel etkisi önem kazanır.  
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Hareket halindeki her insanın ortama parçacık yaydığından, hastaneler hijyenik ortamlarda 

görevli personel de ortam içinde çalışırken ortama parçacık yaymaktadır. Parçacık yayımını en 

aza indirmek için hiiyenik ortamda görevli personel mutlaka maske, başlık, galoş, eldiven, 

önlük gibi parçacık geçirmeyen özel dokuma ile üretilmiş koruyucu kıyafetler kullanmalıdır. 

Bu tarz kıyafetler personelden ortama ve dolaylı olarak hastaya parçacık geçişini en aza 

indirirken, hastadan da personele benzer geçişi engellemekte, hastayı personelden koruduğu 

gibi personeli de hastadan korumaktadır. Tablo 1’de insanın yaptığı harekete göre dakikada 

yaydığı tanecik sayısı görülmektedir. 

Tablo Error! No text of specified style in document..İnsanın Yaptığı Hareketlere Göre 

Yayılan Parçacık Sayısı 

İnsanın Yaptığı Hareketin Cinsi Ortalama Yayılan Parçacık Sayısı 0.3µm/dk 

Ayakta veya oturarak hareketsiz durma 100.000 

Oturarak baş, el ve kolu hafifçe oynatma 500.000 

Ayakta ve vücudu tam hareketli 2.000.000 

Saatte 3,5 km hızla yavaş yürüme 5.000.000 

Saatte 6 km hızla hızlı yürüme 7.500.000 

Saatte 9 km hızla hızlı yürüme 10.000.000 

Spor veya jimnastik yaparken 15-30.000.000 

 

2.2. TEMİZ ODA MİMARİ TASARIM KRİTERLERİ 

Temiz odanın planlanması sırasında, oda içerisindeki döşeme, kapatıcı duvarlar, kiriş/tavan, 

aydınlatma ekipmanları, cam/pencere ve kapı için kullanılan malzemelerin cinsi belirlenirken 

hijyen kavramı ön planda tutulmalıdır. Odayı oluşturan bu nesnelerin dezenfeksiyon işlemine 

kolaylıkla uyum sağlaması, deformasyona uğramaması, mikrop üretmemesi ve barındırmaması 

önem arz etmektedir. Başlıca nesnelerin (kapı, duvar, taban-tavan, aydınlatma cihazları) 

yüzeylerinde pürüz olmamalı hem yüz olmalıdırlar. Aksi durumda oda içerisindeki hijyenikliği 

ve steril kavramını oluşturmak mümkün değildir. İklimlendirme uygulanacak olan temiz odada, 

duvar, tavan, yer ve aydınlatma sistemleri bir bütün olarak ele alınmalıdır. Temiz oda tasarımı 

yapılırken aşağıda belirtilen tavan, zemin ve duvar özellikleri sağlanmalıdır. 
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Şekil 1. Temiz oda görünümü  

 

Şekil 1. Çalışma Sırasında Temiz Oda Görünümü (MMO/2008/481) 
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2.2.a TAVAN 

Temiz odalarda ve ameliyathanelerde tavan ile asma tavan arasında kalan tesisatlardan dolayı 

mahal içerisine sızacak olan havayı engellemek için asma tavanların sızdırmazlığı 

sağlanmalıdır. Asma tavana montajı yapılan elektrik ekipmanları (duman dedektörü, 

aydınlatma), mekanik ekipmanların(menfez) tavan arası ile sızdırmazlığı sağlanmalıdır 

 

İstenen hava akışının bozulmasını önlemek için lambaların yerleşimlerine dikkat edilmelidir ve 

asma tavan arası temiz odaya göre negatif basınç altında olmalıdır (Hastane İklimlendirme 

Tesisatı ve Denetim Esasları, MMO/2008/481). 

 

2.2.b DUVAR 

Oda hijyenikliğini sağlamak, partikül ve mikroorganizma birikmesini engelleyecek biçimde 

tavan-duvar, zemin-duvar birleşme noktaları köşeli olmamalı, oval imal edilmelidir. Bölücü 

duvarlar ve kaplamaları sızdırmaz olarak dizayn edilmelidir. Oda da bulunan tüm nesnelerin 

pürüzsüz seçilmesi belirleyici olmalıdır. 

 

Şekil 2.Ameliyathane Asma Tavan Birleştirme Noktası 
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• Seçilecek olan duvar sisteminin sızdırmaz olması gerekir. 

• Darbelere karşı dirençli olmalıdır. 

• Duvar zedelendiğinde kolay bir şekilde tamir edilebilmelidir. 

• Duvar kaplaması çizilmeye ve dezenfeksiyon maddelerine karşı dayanıklı olmalı, üzerindeki 

kaplama defalarca temizlenmesine karşın kesinlikle zarar görmemelidir. 

• Kullanılacak olan malzemeler de dezenfeksiyon maddelerine dayanıklı olmalı, bakteri 

mantar üremesine olanak vermemeli, zamanla sertleşip çatlaklar oluşturmamalıdır. 

• Panellerin üzerine yerleştirilecek olan camlar ile paneller arasında çıkıntı olmayıp, burada 

kullanılacak contaların da dezenfeksiyon maddelerine dayanıklı olması gereklidir. Ayrıca 

istenilen yangın sınıfına da uygun olmalıdır. 

• Basınç farkları olan bölgeler arasındaki kapların kolayca kapanmasını sağlayacak 

önlemlerin alınması gereklidir (Hastane İklimlendirme Tesisatı ve Denetim Esasları, 

MMO/2008/481). 

 

2.2.c ZEMİN 

Temiz alanlarda tüm yüzeyler, partikül veya mikroorganizmaların birikmesini veya çevreye 

dağılmasını en aza indirecek düzgün, pürüzsüz ve çatlak olmayan yapıda olmalıdır. Zemin 

döşemesi, temizlenen yüzeyler ve dezenfektanların kullanıldığı yerler, aşınmaya karşı dayanıklı 

tekrarlanan temizleme uygulamalarına uygun malzemeler kullanılarak 

 

Şekil 3.Temiz Oda Duvar-Duvar, Duvar-Zemin (Birleştirme Noktalarında Köşeler Yuvarlatılmalıdır). 
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3. SONUÇ 

İklimlendirme sistemlerinde uygulandığı yapıları göz önüne alacak olursak; otel, yurt, konut, 

ofis ve fabrika gibi mahalleri farklılık gösteren mimarileri sayabiliriz. Ancak hastaneler 

iklimlendirme sistemlerinin en hassas uygulandığı yapılardır. Hastane projelerinde en önemli 

tesisat havalandırmadır. Hastane yapılarının oluşturulmasında genel olarak dikkat edilmesi 

gereken durumlar söz konusudur. Bu durumlar doğrudan mimari ve mekanik birimleri 

ilgilendirmektedir. Öncelikle mimari yapı oluşturulup, projelendirilirken daha önce hastane 

tecrübesi olan mimari bir gubun çalışmasına dikkat edilmelidir. Temiz oda olarak kullanılacak 

mahaller direkt insan sağlığını etkileyen mekanlardır. Dolayısıyla bir ilaç / hammadde üretimi 

olan mahal, labovatuvar, medikal malzeme veya gıda üretimi gerçekleştiren mahal, mikro 

işletim ve elektronik ekipman üretimi yapılan yer ve en önemlisi, hastanelerin ameliyathane ve 

yoğun bakım ünitelerini tasarımında hassas olunmalıdır. Planların oluşturulma aşamasında, 

hastane içerisindeki mahallerin gruplandırılmasında hijyenikliğe, sterilliğe ve hava akış 

yönlerine uluslararası standartlar baz alınarak uyulmalıdır. Mimari ekibin yerel olarak 

yayınlanmış olan, sağlık bakanlığı şartnamelerine, binaların yangından korunması hakkındaki 

yönetmeliğene de hakim olmaları son derece önemlidir. Bunların dışında inşası tamamlandıktan 

sonra mekanik birimlerin tesisat ile donanımlandıracağı binada tesisatları ve uygulama 

kolaylığını direkt etkileyecek olan şaft yerleşimleri ve asma tavan boşluğunu mimari ekip 

planlamalı veya planlayan mekanik birimin tespitlerini planlara aktarmalıdır. Mekanik dizayn 

ve uygulama ekibininde daha önce hastane yapılarında çalışmış olmalırına dikkat edilmelidir. 

Ayrıca yine şartnameler, yönetmelikler ve uluslararası standarlara (havalandırma, 

iklimlendirme) hakim olmaları son derece önemlidir. 

 

Şekil 4.Temiz Odanın Zemin Yüzeyi Pürüzsüz Olmalı 
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Orman yollarının uzun ömürlü ve sürdürülebilir şekilde hizmet vermesi yağış sularının yoldan 

hızlı bir şekilde uzaklaştırılması gerekmektedir. Bu kapsamda inşa edilecek olan hidrolik sanat 

yapıları tasarlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus yapının geçireceği su miktarının 

belirlenmesidir. Bu yapıların tasarlanacağı yol-dere kesişim yerlerinin havzalarından 

gelebilecek su miktarı farklı tekerrür aralıkları için hesaplanabilmektedir. Yolların dereleri 

geçtiği kısımlarında inşa edilecek hidrolik sanat yapılarının hesaplanan akımı geçirip 

geçirmeyeceğinin belirlenmesinde HEC-RAS yazılımının kullanılabilirliği yapılan çalışma ile 

test edilmiştir. HEC-RAS yazılımı ile modelin oluşturulmasında en önemli veri olan geometri 

verisinin oluşturulması için ise Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) verisine ihtiyaç 

bulunmaktadır. Modelde kullanılacak SYM verisinin yüksek doğruluk ve çözünürlükte olması 

model sonuçlarının doğruluğuna etki etmektedir. Sayısal fotogrametrik yöntemlerle İnsansız 

Hava Aracı (İHA) sistemleriyle alınan görüntülerden hedeflenen doğruluk ve çözünürlükte 

SYM verileri üretilebilmektedir. Bu çalışmada Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Gerede Orman 

İşletme Müdürlüğü, Acısu Orman İşletme Şefliği içerisinde yer alan 410 kod numaralı orman 

yolu üzerinde inşa edilen hidrolik sanat yapılarına su getiren dere havzaları İHA sistemleri ile 

görüntüleri alınarak ortofoto ve SYM verileri üretilmiştir. Elde edilen SYM verisi ve ortofoto 

<1 cm yersel çözünürlüğe sahiptir. Yapılan çalışma ile HEC-RAS yazılımının geometrik 

verisinin oluşturulmasında klasik yersel ölçüm teknikleri (GPS, Total Station gibi) ile düşük 

çözünürlüklü uzaktan algılama verilerinin (Uydu Görüntüsü, Hava Fotoğrafı gibi) 

dezavantajlarını ortadan kaldırmaya yönelik alternatif olarak kullanılabilecek İHA-tabanlı 

verilerin üstün yanları gösterilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: HEC-RAS, Hidrolik Sanat Yapıları, İHA, Orman Yolu, SYM 

1. GİRİŞ 

 

Orman yolları dünyadaki teknik ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak orman 

kaynaklarından beklenen üretim fonksiyonları ile birlikte var olan ormanların sürekliliğinin 

sağlanması ve üretilen ana ürünlerin üretim ve pazarlama noktalarına ulaştırılmasını mümkün 

kılan tesislerdir (Eker, 2013). Orman alanlarının işletmeye açılarak ulusal ve uluslararası piyasa 
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ile bütünleştirilmesinde uzun vadede alternatifi olmayan yegâne tesisler olan orman yolları 

(Görcelioğlu 2004), orman nakliyatı amaçları için inşa edilen ve genellikle kamyon nakline 

elverişli olan her tip yol olarak tanımlanmaktadır (Bayoğlu 1997). Bir diğer tanımlamada 

ormanların işletmeye açılmasına hizmet eden, lastik tekerlekli araçların bütün yıl üzerinde 

nakliyat yapmasına yönelik, orman içi ve orman dışı bağlantıyı sağlayan tek şeritli yollar olarak 

ifade edilmektedir (Erdas 1997). Genellikle dağlık alanlarda ve yerleşim birimlerinden uzak 

yerlerdeki ormanlık alanları işletmeye açmak için planlanan, teknik açıdan geometrik boyutları 

daha küçük karayollarıdırlar. Orman yollarıyla ilgili çalışmalar temel olarak planlama, 

projelendirme, yapım ve bakım olmak üzere kategorize edilmektedir. Planlama ve 

projelendirme çalışmaları kesin sınırlarla birbirinden ayrılmamakta olup çoğunlukla birlikte 

yürütülmektedirler. Bu yollar ihtiyaca göre üst yapı ile teçhiz edilirler ve kural olarak da 

ekonomik, teknik ve ekolojik bakımdan basit bir yapı tarzı seçilerek imkân dahilinde yerel 

olarak sağlanan malzemeden yararlanılarak yapılmaktadırlar (Bayoğlu 1997).  

 

Planlama süreci en zor ve önemli aşama olup, yanlış güzergâh seçimine bağlı olarak teknik 

ve ekonomik sorunlar çıkabileceği gibi, doğal çevre üzerinde de olumsuz etkiler ortaya 

çıkabilmektedir. Zaten ekolojik sisteme doğrudan bir müdahale olan orman yolu inşası, gerekli 

koruyucu önlemler alınmadan bilimsel mühendislik ölçütlerine bağlı olarak yapılmadıklarında 

erozyon, sel-taşkın, heyelan ve sedimantasyon gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmaktadırlar 

(Görcelioğlu 2004). Orman yolları en başta geçtikleri yamaçların stabilitesi üzerinde olumsuz 

etkiler yapmaktadırlar (Pantha ve diğ. 2008). Yolların yamaçlara yük bindirmesi, yapılan kazı 

ve dolduru şevlerinin dik eğimlere sahip olması, kazı şevlerinin yamaç topuk desteğini ortadan 

kaldırması ve özellikle akışa geçen yağış sularının yol üzerinde yoğunlaşması ve saptırılması 

ile duraysızlıklar ortaya çıkmaktadır (Siddle 1985). Örneğin Swanson ve Dyrness (1975) 

yaptıkları çalışmada yol olmayan ormanlık alanlara göre yol olanlarda kütle hareketlerinin 30 

kat daha fazla olduğunu, Allison ve diğ (2004) ise doğal alanlarla karşılaştırıldığında yol 

yapılan alanlarda her ne kadar genellikle küçük ve uzun mesafe kat eden heyelanlar olmasa da 

25 ile 350 kat daha fazla olduğunu ifade etmektedir.  

 

Dağlık arazilerde yapılan orman yollarının bahsedilen olumsuz etkilerinin yanı sıra 

topoğrafyanın karakteristik özelliklerini oluşturan sel yataklarından ve dengelerini kolayca 

yitirebilen yamaçlardan dolayı yol planlama, inşa ve bakımları açısından da sorunlar 

yaşanmaktadır. Orman yolunun bir dere veya sel yatağı boyunca uzanması veyahut dere 

kesişiminin olması durumunda yolun zarar görerek tahrip olacağı bilinmektedir. Suyun aktığı 

yatağın yanlarını aşındırması sonucu oluşan kıyı erozyonunun, dere kıyısı boyunca uzanan 

yollarda meydana gelen hasarların başlıca nedenidir. Yol inşası ile daraltılan dere yataklarında 

hasar tehlikesi daha fazla olmaktadır. Yatağın yan yüzlerinde, yolun dolduru şevinde, dere 

boyunca bulunan kıyı duvarlarında, kaplama ve istinat duvarı gibi koruyucu yapılarda alt 

oyulmalar meydana gelebilmektedir (Görcelioğlu 2004). Bunlarda yolun dolgu şevinde ve sanat 

yapılarında hasarlara neden olurlar. Çünkü bu yapılar oyulmalara maruz kalarak desteklerini ve 

dengelerini yitirmektedirler. Dere yatağının daraldığı yerlerde, suların yükselerek yolun bazı 

kısımlarında, üzerinde akmak zorunda kalmasından dolayı da yol yüzeyinin erozyona maruz 

kalarak hasar görmesi söz konusu olmaktadır (Görcelioğlu 2004). Bahsedilen bu sebeplerden 

dolayı yolların gerekli mühendislik kriterlerine uygun şekilde planlanmaması ve inşa 

edilmemesi ile bakım-onarım maliyetlerinde de önemli artışlar ortaya çıkmaktadır. Örneğin 

Türkiye’de 2002-2011 yılları arasında 9783 km orman yolu büyük onarıma tabi tutularak 

yaklaşık 70 milyon TL bütçe ayrılmıştır (OGM, 2012, Eker ve Aydın 2014).  

 

Orman yollarının jeomorfik etkileri 4 temel mekanizma ile gerçekleşmektedir (Gucinski ve 

diğ. 2000). Bunlar (I) yolun yüzeyinden kaynaklanan erozyon, (II) kanal yapı ve geometrilerini 
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doğrudan etkileme, (III) yüzeysel akış yollarını değiştirme ve yüzey altı akışı engelleme ve (IV) 

yol dere kesişimlerinde su, sediment ve odunsu atıkları ihtiva eden materyal arasındaki 

etkileşim şeklinde özetlenebilir. Özellikle yol-dere kesişimlerinde ortaya çıkabilecek sorunların 

minimize edilmesine yönelik drenaj düzenleme amaçlı hidrolik sanat yapılarıyla çeşitli 

önlemler alınmaya çalışılmaktadır. Orman yollarında drenaj kavramı; yol platformuna ve içinde 

bulunduğu havzaya, yağmur, dolu ve kar halinde düşen ve yüzeysel akış oluşturan ya da 

birikinti yapan yüzeysel sular ile toprağa sızarak durgun ve akış halindeki yeraltı sularının yola 

ve çevreye zarar vermeden uzaklaştırılarak, en yakın akarsu ya da göle taşınması olarak 

tanımlanmaktadır (Demir, 1998; Seçkin, 1978). Yol şevlerinde biriken suların, yüzey sularının 

ya da yolu kesen nehir sularının yolun diğer tarafına geçirilmesi işlemine enine drenaj 

denilmektedir. Köprü ve menfez gibi yapılar bu tür suların yol platformunun altından 

iletilmesini sağlarken yol yüzeyine inşa edilen kasis gibi yapılar da yol platformunun üzerinden 

geçişini kolaylaştırmaktadır (Gül, 1999). Genellikle küçük hidrolik sanat yapıları olan 

menfezlerin, yolun kalitesine ve uzun yıllar hizmet sağlamasında etkisi büyüktür. Yol hidrolik 

sanat yapılarının daha yolun projelendirilme aşamasında gerekli mühendislik kriterlerine bağlı 

olarak planlanması ve tasarlanması gerekmektedir. Bu aşamada gerçekleştirilmesi gereken ilk 

işlem yapının taşıyacağı anlık akış hacminin kapsamlı bir hidrolik analiz ile belirlenmesidir 

(Gül, 1999). Öncelikli olarak, yol-dere kesişim yerlerinin havzalarının üreteceği su 

miktarlarının tespit edilmesi gerekmektedir.  

 

Havzaların ürettiği su miktarları belirlendikten sonra, bu suyu geçirecek kapasitede bir yol 

hidrolik sanat yapısının türü ve gerekli boyutları hakkında planlama ve tasarımında karar 

verilmesi mümkün olabilmektedir. Bu aşamada United States Army Corps of Engineers 

(USACE) tarafından geliştirilen Hydrologic Engineering Center’s River Analysis System 

(HEC-RAS) yazılımında oluşturulacak modellerin kullanımı imkânları bulunmaktadır. HEC-

RAS yazılımı dere akımı yüzey seviyelerinin, taşkın yayılım alanlarının ve su seviyelerinin 

belirlenmesinde önemli ölçüde hesap ve analiz kolaylığı sağlamaktadır. HEC-RAS yazılımı 

bütünsel olarak bir nehir ağını işlerken aynı zamanda hidrolik sanat yapılarının hidroliğini de 

analiz edebilmektedir (USACE 2010a). HEC-RAS yazılımında bahsedilen analizin 

gerçekleştirilmesi için geometri verisinin hızlı ve düşük maliyetli olarak doğru şekilde 

üretilmesi gerekmektedir. Çünkü geometri verisi, nehir sisteminin bağlantısının oluşturulması, 

enkesit verilerinin girilmesi, gerek duyulan tüm bağlantı bilgilerinin tanımlanması, hidrolik 

yapılara ait verilerin eklenmesi ve enkesit enterpolasyonu gibi temel girdilerin üretilmesine 

altlık olarak kullanılmaktadır. Bu altlık geometri verisinin oluşturulması için Sayısal Yükseklik 

Modeli (SYM) verisine ihtiyaç bulunmaktadır. Modelde kullanılacak SYM verisinin yüksek 

doğruluk ve çözünürlükte olması dolayısıyla model sonuçlarının doğruluğuna doğrudan etki 

etmektedir. HEC-RAS yazılımında analiz gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan model geometri 

verisi klasik yersel ölçüm teknikleri (GPS, Totalstation vb.) ile elde edilebileceği gibi uzaktan 

algılama verilerinden üretilebilmektedir Son yıllarda hem ormancılık hem de diğer disiplinlerde 

kullanım alanları giderek artan İHA sistemleri de alternatif bir uzaktan algılama tekniği olarak 

özellikle yüksek çözünürlüklü ve doğrulukta veri alımına imkan veren düşük maliyetli, etkin 

ve hızlı bir teknik olarak değerlendirilmektedir (Eker ve diğ. 2018). Sayısal fotogrametrik 

yöntemlerle İHA sistemleriyle alınan görüntülerden HEC-RAS için ihtiyaç duyulan yüksek 

doğruluk ve çözünürlükte SYM verileri üretilebilmektedir. Bu çalışmada inşa edilmiş bir orman 

yolu üzerindeki yol-dere kesişim yerlerindeki hidrolik sanat yapılarının değerlendirilmesine 

yönelik olarak HEC-RAS geometri verisinin üretilmesinde İHA kullanım imkanları 

değerlendirilmiştir.  
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

2.1. Çalışma Alanının Tanıtılması 

 

Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Gerede Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 

bulunan Acısu Orman İşletme Şefliği alanında bulunan, G28b4 pafta numaralı 1/25000 ölçekli 

topografik harita sınırları içerisinde kalan, Futun Tepe – Geyik Alanı mevkileri arasında 

yapılmış 410 kod numaralı orman yolu çalışma alanı olarak seçilmiştir (Şekil 1). Bolu İline 57 

km uzaklıkta olan çalışma alanı 40° 52' 59,76" - 40° 40' 24,65" kuzey enlemleri, 32° 15' 47,57" 

- 32° 34' 35,37" doğu boylamları arasında yer almaktadır. 

 

 
Şekil 1. Çalışma alanı konumu ve beş uçuşta modellenen yedi adet dere-yol kesişim noktası 
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2.2. İHA ile HEC-RAS Geometri Verisinin Üretilmesi 

HEC-RAS geometri verisi olarak kullanılacak olan yüksek çözünürlüklü SYM verisi ve 

ortofoto görüntülerin üretilmesinde İHA teknolojisi kullanılmıştır. İHA ile veri alımı temelde 

üç aşamadan oluşmaktadır (Eker ve diğ, 2018). Bunlar; 1) arazi öncesi hazırlık, 2) arazi 

çalışması ve uçuşun gerçekleştirilmesi ve 3) uçuş sonrası işlemlerdir. Arazi öncesi hazırlık 

safhasında, alana hareket etmeden önce hava koşulları ve ilgili alanın topografyası gibi bazı 

gerekli ön bilgilerin elde edilmesi gerekmektedir. Arazi çalışması ve uçuşların 

gerçekleştirilmesi aşamasında DJI Mavic Pro modeli satışa hazır İHA (Şekil 2) kullanılmıştır. 

DJI Mavic pro üzerinde entegre 1/2,3 inçlik, 12,3 mega piksel (MP) çözünürlüğünde CMOS 

sensör barındırmaktadır (Şekil 2). Bu sensör ile 12MP DNG ve RAW fotoğraflar 

çekilebilmektedir. Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen uçuşlarda görüntüler “.jpeg” 

formatında alınmıştır. Alanda uçuşlar gerçekleştirilmeden önce yer kontrol noktaları (YKN) 

Satlab SL600 CORS-GPS cihazı kullanılarak ölçülmüştür (Şekil 2). 

 

 

Şekil 2. DJI Mavic Pro model İHA (sol) ve Örnek YKN görüntüsü 

Çalışmanın arazi çalışması kısmında İHA uçuşları yol-dere kesişim yerlerinde manuel 

uçuşlarla bindirmeli görüntüler alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yol üzerinde yer alan 

5 farklı noktada uçuşlar gerçekleştirilmiştir. Alan üzerinde orman örtüsünün mevcut 

olmasından dolayı nadir yönlü görüntü alımlarının yanı sıra eğik kamera açısıyla orman altı 

topoğrafyaya ait görüntü alımı amaçlı ağaç boyu altındaki irtifalarda (ortalama 10-15 m yer 

seviyesi üzerinden) ek uçuşlar da yapılmıştır. Çalışmanın uçuş sonrası işlem aşamasında İHA 

ile alınan görüntüler işlenerek HEC-RAS geometri verisi üretilmiştir. İHA verileri Structure-

from-Motion (SfM) algoritması kullanılan Agisoft Metashape Professional yazılımı ile 

işlenmiştir. SYM verileri HEC-RAS geometri verisi olarak kullanılması için alan üzerindeki 

vejetasyon sınıflandırılarak elimine edilmiştir.  

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Gerede Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 

bulunan Acısu Orman İşletme Şefliği içerisinde yer alan 410 kod nolu orman yolu üzerinde 5 

adet yol-dere kesişim yerinde HEC-RAS geometri verisinin üretilmesi için İHA ile manuel 

uçuşlar gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen uçuşlarla alınan görüntülerden yüksek 

çözünürlüklü SYM ve ortofoto görüntüler üretilmiştir. Üretilen modeller <3 cm doğruluklarda 

<1 cm yersel çözünürlüklerdedir. Üretilen SYM ve ortofoto görüntüler Şekil 3-Şekil 7 de 

gösterilmektedir.  
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Şekil 3. Birinci dere kesişim noktasına ait ortofoto (sol) ve SYM (sağ) 

 

 
Şekil 4. İkinci ve üçüncü dere kesişim noktasına ait ortofoto (sol) ve SYM (sağ) 

 

 

 
Şekil 5. Dördüncü ve beşinci dere kesişim noktasına ait ortofoto (sol) ve SYM (sağ) 
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Şekil 6. Altıncı dere kesişim noktasına ait ortofoto (sol) ve SYM (sağ) 

 

 
Şekil 7. Yedinci dere kesişim noktasına ait ortofoto (sol) ve SYM (sağ) 

HEC-RAS geometri verileri klasik yersel ölçüm teknikleri, topografik haritalar ve uzaktan 

algılama teknikleri kullanılarak üretilebilmektedir. Uzaktan algılama verilerinden hava ve uzay 

platformlarından elde edilen stereo optik görüntülerden, radar sistemlere (Shuttle Radar 

Topographic Mission, SRTM ve Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection 

Radiometer, ASTER) veya lazer tarama sistemlerine (hava ve yersel) farklı teknikler de 

kullanılmaktadır. SYM üretiminde kullanılan farklı uzaktan algılama verilerinden farklı 

çözünürlük ve doğruluklarda HEC-RAS geometri verisi üretmek amaçlı yararlanılmaktadır. 

Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) aracılığıyla topografik haritadan üretilen SYM ile hava lazer 

tarama verisi ve GPS ile üretilen SYM verisinin HEC-RAS model sonuçlarına etkisi Casas ve 

diğ. (2006) tarafından kıyaslanmıştır. Bu çalışmada GPS ve lazer tarama verisiyle üretilen SYM 

nin topografik haritadan üretilen SYM’den taşkın modellemede daha doğru sonuçlar verdiği 

gösterilmiştir. Schumann ve diğ. (2008) de SRTM ve lazer tarama verisinden üretilen SYM 

verisini karşılaştırmıştır. Ali ve diğ. (2015) de lazer tarama verisi, topografik harita, SRTM ve 

ASTER verilerini kıyaslamıştır. Farooq ve diğ. (2019) da WorldDEM, SRTM, ALOS ve 

ASTER verilerini karşılaştırmıştır. İHA tekniğinin kullanıldığı çalışmalar da bulunmaktadır 

(Maurato ve diğ. 2017, Faudzi ve diğ. 2019). Bu çalışmada İHA tabanlı SYM verisi orman yolu 

hidrolojik sanat yapılarının boyutlandırılmasına yönelik HEC-RAS geometri verisinin 

üretilmesinde kullanılmıştır. İHA teknolojisi ile HEC-RAS geometri verisinin üretilmesi 

özellikle modelin kurulmasında önemli girdi olan en kesitlerin gerçeğe en uygun şekilde elde 

edilmesine imkân sağlamıştır (Şekil 8).  
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Şekil 8. GPS ile üretilen SYM’den üretilen enkesit (sol) ve İHA-SYM’den üretilen enkesit 

(sağ). 

İHA teknolojisi hava koşullarının imkân verdiği, gün ışığı olan saatlerde olmak koşuluyla 

neredeyse istenilen her an veri alımı için kullanılabilmektedir. Buradan İHA kullanımının çok 

zamanlı veri alımında esnek, hızlı, etkin ve nispeten daha az maliyetli olduğu sonucuna 

varılabilmektedir. İHA ile veri alımı ayrıca yersel ölçümlere göre belirli noktalar için değil 

bütün saha için sürekli veri sağlamaktadır. İHA sistemler yine yersel ölçümlere göre hem 

yüksek doğruluk ve çözünürlüklerde hem de daha detaylı veri sağlamaktadır. İHA ile alınan 

bütün görüntüler <1 cm yer örneklem mesafesi değerine sahiptirler. SfM algoritması 

uygulaması ile elde edilen yoğun nokta bulutu verisi çok yüksek yoğunluklara sahip olacak 

şekilde elde edilmiştir. Elde edilen nokta bulutundaki nokta yoğunluğu 150 nokta/m2 ve üzeri 

yoğunluk değerine sahiptir. İHA verileri üzerinde yoğun vejetasyon bulunan alanlarda model 

üretiminde sorunlara sebep olabilmektedir. Ancak bu çalışmada yapılan manuel uçuşlar ile hem 

nadir doğrultuda hem de ağaç boyunun altındaki irtifalarda eğik kamera açılarıyla da bindirmeli 

görüntüler alınarak bu dezavantaj ortadan kaldırılarak modeller üretilmiştir (Şekil 9). 

 
Şekil 9. Eğik kamera açısıyla orman altı topografyanın modellenmesi (yoğun nokta bulutu 

görüntüsü) 

 

4. SONUÇLAR 

 

Bu çalışma ile orman yolu hidrolik sanat yapılarının boyutlandırılmasına yönelik HEC-RAS 

modelinin kullanılmasında önemli girdilerden olan geometri verisinin yüksek doğruluk ve 

çözünürlükte elde edilmesi için İHA teknolojisi kullanım imkanları değerlendirilmiştir. Bu 
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kapsamda modern bir uzaktan algılama teknolojisi olan İHA’nın avantajlarından 

faydalanılmıştır. Çalışma alanı orman yolu olduğu için uçuş yapılan alandaki orman varlığı 

İHA ile fotogrametrik yöntemlerle topografyanın modellenmesinde problem teşkil etmektedir. 

Bu problemin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak alandaki ağaç boyunun altındaki irtifalarda 

manuel uçuşlar gerçekleştirilerek eğik kamera açısıyla bindirmeli görüntü alımı sağlanmıştır. 

Böylece özellikle küçük alanlarda detaylı ölçümler yapmada İHA’nın bu kritik dezavantajı 

ortadan kaldırılmıştır. Çalışmada nokta bulutu verisi sınıflandırılarak alandaki vejetasyon 

elimine edilerek HEC-RAS için gerekli olan enkesit profillerin doğrudan SYM üzerinden 

çıkarılması sağlanmıştır.  
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HİDROELEKTRİK SANTRALLERDE KAVİTASYON OLAYININ ZARARLI 

ETKİLERİNDEN KAÇINMAK İÇİN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

Gökhan KAHRAMANa, Yahya TAŞGINb  

a,bMunzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü  

 

Öz 

Hidroelektrik santraller yenilenebilir enerji kaynakları olmaları nedeniyle ülkelerin dışa 

bağımlılığını azaltır, ülke ekonomilerine büyük ekonomik katkılar sağlar ve çevreye hemen 

hemen hiç zararlı etkileri bulunmamaktadır. Hidroelektrik santraller dünya genelinde 

yenilenebilir enerji kaynakları arasında en yaygın olarak kullanılanıdır. Hidroelektrik 

santrallerin dünyadaki önemine paralel olarak verimli bir şekilde işletilmesi ve bakımı büyük 

önem arz etmektedir. Bilim dünyası, bu santrallerde enerjiyi sürekli ve verimli üretebilmek için 

birçok çalışmalar yapmaya devam etmektedir. Bu çalışmalar arasında kestirimci bakım 

yöntemlerini kullanarak oluşabilecek arızaları önceden tespit edebilme, soğutma şartlarını 

iyileştirerek güç artırma çabaları, türbin çarkını iyileştirerek verim artırma çalışmaları ve 

kavitasyon olayının oluşturduğu zararlı etkileri önleme çalışmaları gibi birçok projeler 

bulunmaktadır. Bu çalışmada, hidroelektrik santrallerde oluşan kavitasyon olayı incelenerek 

alınması gereken tedbirle araştırılmıştır.. Hidroelektrik santrallerde kavitasyon olayı tamamen 

önlenemeyen ancak alınacak tedbirlerle şiddetinin azaltmasının mümkün olduğu önemli bir 

problemdir. Kavitasyon olayı hidroelektik santrallerinin türbin-jeneratör ünitelerine büyük 

zararlar vererek elektrik üretimini uzun süreler durdurabilir. Bir hidroelektrik santralde 

herhangi bir ünitenin uzun süre arıza nedeniyle elektrik üretememesi ülke ekonomisine 

küçümsenmeyecek zararlar verir. Bu tür arızalardan kaynaklanan uzun süreli duruşları 

engellemek için işletme şartlarında kavitasyon olayının şiddetini azaltacak tedbirler alınması 

gerekir. Çünkü kavitasyon olayının oluşturduğu şiddet sadece türbin çarkına zarar vermez aynı 

zamanda türbin-jeneratör ünitesinin dönen kısmında vibrasyona neden olur. Bu nedenle 

hidroelektirik santral işletmecileri üniteleri belirli kavitasyon olayı limitleri içerisinde 

çalıştırmak ve meydana gelecek kavitasyon olayı tahribatlarını   belirli    zaman periyotları 

içinde tamir etmek yolunu tercih ederler. Hidrolik türbinlerin gerek imalatçıları ve gerekse 

işletmecileri,   kavitasyon olayının aksine, makinalarında  vibrasyon (titreşim) olayı meydana 
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gelmesini hiç istemezler. Çünkü vibrasyon olayının, türbinin ve türbinin tahrik ettiği 

jeneratörün neresinde, ne zaman ve ne gibi bir hasar vereceğini önceden kestirmek çok zordur. 

Çalışmanın sonunda kavitasyon olayının bu tür zararlı etkilerinden kaçınmak için alınması 

gereken tedbirler verilmiştir. Bu tedbirler bütün hidroelektrik santrallere uygulandığı takdirde 

santrallerin işletme süresini önemli derecede artıracaktır.   

Anahtar kelimeler; Yenilenebilir enerji, Hidroelektrik santral, Kavitasyon 

Abstract 

As hydroelectric power plants are renewable energy sources, they reduce the dependence of 

countries on foreign countries, provide great economic contributions to the economies of the 

country and have almost no harmful effects on the environment. Hydroelectric power plants are 

the most widely used renewable energy sources worldwide. Efficient operation and 

maintenance of hydroelectric power plants in parallel with the importance of the world is of 

great importance. The science world continues to do many studies to produce energy in these 

plants continuously and efficiently. Among these studies, there are many projects such as 

detecting failures that may occur by using predictive maintenance methods, strengthening 

efforts by improving cooling conditions, increasing efficiency by improving turbine wheel and 

preventing harmful effects caused by cavitation event. In this study, the cavitation event in 

hydroelectric power plants was investigated by taking the necessary precautions. It is an 

important problem that the cavitation event in hydroelectric power plants cannot be completely 

prevented but it is possible to reduce the severity by the measures to be taken. The cavitation 

event can cause long-term stopping of electricity generation by damaging the turbine-generator 

units of hydroelectric power plants. The fact that any unit in a hydroelectric power plant cannot 

generate electricity due to a long time breakdown gives harm to the country's economy. 

Measures should be taken to reduce the severity of cavitation in operating conditions to prevent 

prolonged downtimes from such malfunctions. Because the violence caused by cavitation does 

not only damage the turbine wheel but also causes vibration in the rotating part of the turbine-

generator unit. Therefore, operators of hydropower plants prefer to operate the units within the 

limits of specific cavitation events and repair cavitation incidents occurring during certain 

periods of time. Both manufacturers and operators of hydraulic turbines, unlike cavitation, do 

not want vibration (vibration) to occur in their machines. Because it is very difficult to predict 

where, when and what kind of damage will be caused by vibration event, turbine and turbine. 

At the end of the study, the measures to be taken to avoid such harmful effects of cavitation are 
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given. If these measures are applied to all hydroelectric power plants, they will significantly 

increase the operation time of the power plants. 

Keywords; Renewable energy, Hydroelectric power plant, Cavitation 

1.Giriş 

Enerji, sosyo-ekonomik gelişme ve yaşam standardını yükseltmede hayati bir rol 

oynamaktadır[1]. Hidrolik enerji, yenilenebilir enerji kaynakları arasında en önemli enerji 

kaynağıdır. Hidroelektrik santrallerin ekonomik ve çevresel faydaları ve aynı zamanda dünya 

çapındaki potansiyelleri, dünyanın enerji gereksinimlerine önemli katkı sağlamaktadır[2]. 

Hidroelektrik enerji belli bir yükseklikten akan suyun tahrik gücü ile üretilir. Bu nedenle temiz 

bir yakıt kaynağıdır, kömür veya doğal gaz gibi fosil yakıtları yakan enerji santralleri gibi 

havayı kirletmez. Hidroelektrik enerji, her bir ülkenin uluslararası yakıt kaynaklarına bağımlı 

olmadan kendi enerjisini üretmesini sağlayan yerel bir enerji kaynağıdır. Hidroelektrik 

santraller diğer enerji santrallerine göre enterkonnekte sistemi hızlı bir şekilde besler ve bu 

özelliği ile entekonnekte sistemin sigortası konumundadır. Hidroelektrik santraller için yapılan 

baraj gölleri, özellikle balıkçılık, yüzme ve tekne turu gibi çeşitli eğlence olanakları sağlar. 

Hidroelektrik enerji dünya genelinde tüm yenilenebilir enerji kaynakları arasında %71’lik bir 

paya sahiptir. Hidroelektrik santraller 1064 GW kurulu güçle dünya enerji ihtiyacının 

%16,4’ünü karşılamaktadır[3]. Hidroelektrik santrallerde su kaynağından üretilecek enerji 

miktarı, suyun net düşüsüne ve suyun debisine bağlıdır. Bu iki ana parametreye göre, 

kullanılacak türbin çeşidi belirlenir. Türbin çeşitleri impuls türbinleri ve reaksiyon türbinleri 

olarak iki ana kategoride toplanır[4]. İmpuls türbinlerine; pelton, reaksiyon türbinlerine; 

Francis, Kaplan türbinleri örnek olarak verilebilir. Türbinlerin sınıflandırılması, türbinde 

oluşabilecek arıza mekanizmasının ayırt edilmesinde gereklidir. Mekanik enerjiyi elektrik 

enerjisine dönüştürmek için kullanılan türbin çeşitlerinde, genel olarak dört arıza nedeni 

mevcuttur. Bunlar kavitasyon, erozyon, yorulma ve malzeme hatalarıdır. Bu arızalar, İmpuls ve 

reaksiyon türbinlerini farklı şekilde etkileyebilir [5]. Örneğin, bir Reaksiyon türbini çoğunlukla 

kavitasyona bağlı olarak zarar görürken, bir impuls türbininin erozyon nedeniyle zarara 

uğraması olasılığı yüksektir[6]. Hidrolik makinelerde kavitasyon, akış kararsızlıkları, aşırı 

titreşimler, malzeme yüzeylerinde hasar ve makine performansının düşmesi gibi istenmeyen 

sonuçlar doğurur. [7-8]. Bir hidrolik türbinin ayar kanatları veya çark kanatları arasında hareket 

halinde bulunan hidrolik akımın, herhangi bir bölgesindeki basıncın, suyun buharlaşma basıncı 

değerine kadar düşmesi, bu bölgedeki suyun buharlaşmasına ve yer yer içi doymuş su buharı 
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ile dolan vakumlu hacimciklerin oluşmasına sebep olur. Bu hacimciklerin genel akışkan 

hareketine uyarak genleşip büyümesi ve ani olarak ortadan kalkması esnasında su 

zerreciklerinin çok büyük bir hızla malzeme yüzeyine çarpmaları sonucu meydana gelen büyük 

gürültülü darbeler malzeme yüzeyini süngerleştirerek tahrip eder[9]. Tam yükte, Francis türbini 

içinde gelişen eksenel simetrik kavitasyon vorteks olayı, kendinden kaynaklı dalgalanma olarak 

adlandırılan, istikrarsızlığa yol açan bir enerji kaynağı olarak hareket eder[10].Şekil 1’de 

kavitasyon olayının türbin çarkı üzerinde nasıl oluştuğu görülmektedir[11]. 

 

Şekil 1. Kavitasyon olayının türbin çarkı üzerindeki görünümü 

2.Materyal ve Yöntem 

Hidroelektrik santrallerde kavitasyon olayı başta türbin çarkı olmak üzere santralin bir çok 

kısmına zarar verebilir. Bir hidroelektrik santiralinde kavitasyon olayının oluşturduğu zararlı 

etkiler aşağıda maddeler halinde verilmektedir.   

• Türbin ayar kanatları arasında ve türbin rotoru kanatları arasında çok düşük “basınçlı-

vakumlu” hacimcikler meydana gelmesi ile enine kesit daraldığı için debi azalmakta ve 

dolayısıyla güç düşmektedir.     

• Kavitasyon olayı neticesi meydana gelen vuruntu ve darbelerle salınımlar,    bir miktar 

enerji yuttuğu için güç kaybı olmakta ve türbin verimi,  % 10- % 20 kadar 

azalmaktadır.[9]  

• Kavitasyon olayı tahribatına maruz kalan yerlerde; malzeme cidarı önce parlaklaşıp 

pürüzlenmekte, daha sonra da malzeme yüzeyinde pek çok oyukcuklar meydana 

gelmektedir. Bu küçük oyukcuklar, yine kavitasyon olayı nedeni ile zamanla büyüyerek 
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derinleşmekte ve belirli bir işletme süresi sonunda da malzeme yüzeyi adeta 

süngerleşmektedir[9]. Türbin çarkı yüzeyindeki süngerleşmeler sonucunda malzeme 

kaybı olmakta ve dönen kütlede titreşimler büyük ekonomik hasarlara neden 

olmaktadır.  

• Kavitasyonun oluşturduğu titreşimler özellikle türbin-generatör ünitesinin kaymalı 

yataklarına büyük hasarlar verebilmektedir. Bu hasarlar sonucunda ünite uzun süreler 

elektrik üretememektedir.  

Şekil 2’de kavitasyona maruz kalmış bir türbin çarkı kanadı görülmektedir[12]. 

 

Şekil 2.Kavitasyon olayına maruz kalmış türbin çarkı. 

Hidroelektrik santrallerde 20.000 saat işletmede kalan ünite bakıma alınır. Bu bakım esnasında 

ünitenin bir çok kısmı kontrol edilerek bakımı yapılır. 20.000 saat bakımında aynı zamanda 

türbin çarkının ve ayar kanatlarının kavitasyon olayı nedeniyle zarar görmüş bölgeleride tamir 

edilir. Bir hidroelektrik santralde kavitasyon olayına maruz kalmış türbin çarkının tamiratı 

aşağıda maddeler halinde verilmektedir. 

• Cebri boru boşaltılarak türbin çarkının su ile teması kesilir. 

• Ayarkanatları açılarak türbin çarkına ulaşım sağlanır. Ayrıca emme borusuna iskele 

kurularak türbin çarkının alt tarafına da ulaşılır. 

• Şekil 3’te görüldüğü gibi türbin çarkının süngerleşmiş yüzeyleri taşlama yoluyla veya 

plazma kaynak makinesi ile temizlenir. 
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Şekil 3. Kavitasyon olayına maruz kalmış türbin çarkının temizlenmiş durumu 

• Şekil 4’te görüldüğü gibi türbin çarkının temizlenmiş yüzeyleri dolgu kaynağı 

yöntemiyle doldurulur. 

      

     Şekil 4.Türbin çarkının temizlenmiş yüzeylerinin dolgu kaynağı ile doldurulmuş durumu 

• Şekil 5’te görüldüğü gibi dolgu kaynağı ile doldurulan bölgeler taşlanarak çarkın 

yüzey formu verilir. 

       

      Şekil 5.Türbin çarkı yüzeyinin tamirattan sonraki son hali 
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3.Sonuçlar 

Hidroelektrik santrallerde kavitasyon olayının kontrolü ünitelerin verimli ve arızalanmadan 

çalışabilmesi açısından büyük önem teşkil etmektedir. Üniteler kavitasyona en az maruz 

kalacak şekilde montaj edilmeli ve işletme esnasında kavitasyon şiddetinin yoğun olduğu 

yüklerden kaçınılmalıdır. Bir hidroelektrik santralinde kavitasyon olayından kaçınma çareleri 

aşağıda maddeler halinde verilmektedir. 

• Türbini, çıkış suyu seviyesinden daha aşağıda tesis edilmelidir. 

• Türbin özgül hızı(𝑛𝑠 =
𝑛∗𝑁0.5

𝐻𝑛
1.25 ) olabildiğince küçük seçilmeli, türbin devri ve net 

düşü değerleri olabildiğince büyük seçilmeli. 

• Kavitasyon şiddetinden kaçınmak için türbinler nominal düşü ve nominal yükte 

çalıştırılmalı. 

• Türbin çalıştırılırken emme borusu atmosfer ile irtibatlandırılmalı. 

• Kavitasyon olayının şiddeti türbin çukurunda ayar kanat çemberi üzerine konulan 

sensörler yardımı ile izlenilmeli. 

• Kavitasyon olayından dolayı hasar görmüş türbin çarkı yüzeyini tamir ederken Cr-

Ni elektrod kullanılmalı. Böylece türbin çarkı yüzeyi kavitasyonun şiddetine daha 

dayanıklı olacaktır.  
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ÖZET 

Dünyadaki toplam su miktar 1.400 milyon km3 tür. Bu suyun % 97,5’i denizlerde ve 

okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2,5’i tatlı su kaynağı 

olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir olduğu belirlenmiştir. Dünyadaki toplam suyun 

yaklaşık yılda ortalama 500.000 km3 ü denizlerde ve toprak yüzeyinde meydana gelen 

buharlaşmalar ile atmosfere geri dönmekte ve hidrolojik çevrim içerisinde yağmur ve kar 

olarak tekrar yeryüzüne düşmektedir. Dünya yüzeyine yağışla düşen su miktarı yolda 

ortalama yaklaşık olarak 100.000 km3 olup, yaklaşık 40.000 km3 ü akışa geçerek nehirler 

vasıtasıyla denizlere ve kapalı havzalardaki göllere ulaşmaktadır. Bu miktarın 9.000 km3 ü 

ise teknik ve ekonomik olarak kullanılabilir durumdadır. Yapılan istatistiki çalışmalar ve 

tahminler, artan su ihtiyacı ile giderek azalan temiz su kaynağı eğrilerinin 2030’lu yıllarda 

kesişeceğini göstermektedir. Bu durum doğal olarak evrensel bir kriz olacağı anlamına 

gelmektedir. Bu sebeple su kaynaklarının doğru planlanmasının ve kullanılmasının, su 

israfları ile su kayıp ve kaçaklarının önlenmesinin önemi giderek daha da artmaktadır. Su 

kaynaklarının planlanmasında ve kayıp, kaçak suların önlenmesinde mühendislik 

çalışmaları önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada, su kaynaklarının doğru planlanması 

ve kayıp, kaçak suların önlenmesi konuları irdelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Su Kaynakları, Su Yönetimi, Suyun Sektörel Kullanımı, Kayıp-                                          

                                   Kaçak Sular, Fiziki Su Kaçakları. 
 

* Sorumlu yazar: İstanbul Esenyurt Üniv., Müh. ve Mim. Fakültesi, İnş. Müh. Böl. yukseli2000@yahoo.com 

mailto:yukseli2000@yahoo.com
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MANAGEMENT OF THE WATER RESOURCES AND PREVENTING 

OF WATER LOSSES 
 

ABSTRACT 

 

In the world, the total amount of water 1,400 million km3. About 97.5% of this water is salty 

water in seas and oceans. Only the remaining 2.5% is a fresh water source and can be used 

for various purposes. Approximately 500,000 km3 of the total water in the world is returned 

to the atmosphere by evaporation in the seas and on the soil surface and falls back to the 

earth as rain and snow in the hydrological cycle. On the earth, the amount of water that falls 

on from the surface is about 100.000 km3 per year. Approximately 40,000 km3 of this flows 

meet the seas and lakes through by rivers. But, viewpoint of technically and economically, 

9.000 km3 of this amount can be used. 

 

A lot of studies show that the increasing of the water demand and decreasing clean water 

supply will intersect in the 2030s. This means that there will be a universal crisis. In this 

reason, the importance of proper planning and use of water resources and prevention of water 

wastes and water losses-leakages are gradually increasing. Engineering activities play an 

important role in planning water resources and preventing loss-leakage water. In this study, 

the proper planning of water resources and prevent water loss-leakage issues are examined. 

 

Key Words: Water resources, water management, water using of sectoral, lost-leak water, 

physical leaking of water. 
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1. GİRİŞ 

 

Dünyada var olan sürdürülebilir bütün medeniyetler su ile başlamış ve su ile gelişmiştir. Yok 

olan medeniyetler ise susuzlukla yok olmuşlardır. Örnek olarak eski Mısır Medeniyeti Nil 

Nehri’nin bolluk ve bereketi ile başlayarak zirveye ulaşmış ve o dönemde dünyadaki diğer 

bütün medeniyetlere örnek olmuştur. Ancak zirveye ulaşan bu Mısır Medeniyeti Nil 

Nehri’nin çekilmesi veya kısmen kuruması ile yokluk ve sefaletle karşı karşıya kalmıştır. 

Dolayısı ile tabiattaki insan başta olmak üzere tüm canlıların ve hatta cansız varlıkların dahi 

var oluşları ve gelişmeleri su ile mümkündür. 

 

Dolayısıyla canlı hayat ve hatta cansız hayat için bile bu kadar hayati önem arz eden suyun 

ve dolayısıyla su kaynaklarının çok iyi planlanması, kullanılması gerekmektedir. Diğer bir 

ifade ile su kaynaklarının israf edilmeden, kayıp ve kaçaklara meydan vermeden verimli bir 

şekilde kullanılması ve gerekir. Bunun içinde su kaynaklarının planlanması için 

geliştirilecek olan modeller, teknikler ve teknolojiler yenilenebilir ve sürdürülebilir 

olmalıdırlar. Çünkü su, özellikle içilebilir temiz su miktarı yerkürede çok fazla değildir. 

Birçok ülke su sıkıntısı yani su stresi çekerken birçok ülke ise su yokluğu çekmektedir. 

 

Dünyamızın %70′ini kaplayan suyun sadece % 0.3 gibi bir oranı kullanılabilir ve içilebilir 

özelliktedir. Bu da bize suyun ne kadar değerli bir kaynak olduğunun göstergesidir. Dünya 

nüfusunun %40′ı ise şimdiden su sıkıntısı çekmeye başlamıştır. Doğal kaynakların hızla 

azalması nüfusun artması ile oluşuyorken dünyayı su tasarrufuna yöneltecek hareketlerle bir 

bilinç oluşturulması gerekmektedir. Bunun için ise öncelikle bireysel anlamda harekete 

geçmek bir başlangıçtır. 

Tahminler, artan su ihtiyacı ile giderek azalan temiz su kaynağı eğrilerinin 2030 yılında 

kesişeceğini göstermektedir. Bu durum doğal olarak evrensel bir kriz olacağı anlamına 

gelmektedir.  

Bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için, kişi başına düşen yıllık su miktarı en az 8.000-

10.000 m3 arasındadır. Türkiye’de kişi başına düşen su miktarı 1.430 m3’tür ve su zengini 

bir ülke değildir. 2030 yılında, bu miktar 1100 m3 olacak ve su sıkıntısı çekilecektir. 2050 

ve sonraki yıllarda, Türkiye’nin çok ciddi bir su sorunu olacaktır. Bu yalnızca ülkemizin 

sorunu değil global anlamda çözüme ulaştırılması gereken bir dünya sorunudur [1]. 

http://hesaplabakalim.com/su-tuketimi-hesaplama
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2. SU KAYBININ DEĞERLENDIRILMESİ 

 

Her hangi bir su şirketi için başlama noktası şebekelerindeki veya şebekelerinin bir 

bölümündeki, yani iletim ve dağıtım sistemine giriş noktası (çoğu kez su arıtma tesisi) ile 

müşteri sayacı arasındaki suyun ne kadarının nerede ve neden kaybolduğunu 

değerlendirmektir. Su kaybı miktarı bir su denetimi yapılarak belirlenebilir ve bu işlem iki 

unsuru içerir [1]. Bunlar: 

 

•  Şebeke işletme pratiklerinin gözden geçirilmesi ve takdiri 

•  Şebekede kaybolan suyun miktarının sayıya dökülmesi 

Suyun bir şebekede neden kaybolduğunu tam olarak anlamak için dağıtım şebekesi ve nasıl 

işletildiği gözden geçirilmelidir. Bu gözden geçirme altyapının durumu, sistemin davranışı 

ve ne ölçüde yönetildiğine ilişkin soruları cevaplamalıdır.  

 

Bir denetimin diğer bir bileşeni şebekede kaybolan su miktarının hesaplanmasıdır. Bir 

sistemdeki kayıp seviyelerinin hesaplanması için üç metot vardır [1,2]. Bunlar: 

 

• Su dengesinin kurulması, 

• Gece debisi analizi (aşağıdan yukarıya kaçak değerlendirmesi), 

• Bileşen analizi. 

Su dengesi hesabı en yaygın kayıp değerlendirmesi metodudur. Bir su kaybı stratejisi 

geliştirmeye ve başlatmaya girişmeden önce başlama noktasının bilinmesinin hayati önemi 

olduğu vurgulanmalıdır [1]. 

 

1990’ ların sonlarında Uluslararası Su Derneği ( IWA) ortak terminolojiye sahip pratik bir 

su denetleme yapısına ihtiyaç olduğunu teşhis etmiş ve sonuçta Su Kaybı Çalışma Grubu 

standart bir su dengesi geliştirmiştir. Bu standart su dengesi şimdi bir takım küçük 

değişikliklerle veya hiç değiştirilmeden kabul edilmiş olup dünya genelinde 

kullanılmaktadır. IWA standartlarına göre su dengesine ait tanımlamalar Tablo 1’de 

verilmektedir [1,3,4,5].  
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 Tablo 1. IWA Standartlarına göre su dengesi tanımlamaları 

    Faturalı İzinli Faturalı Ölçülmüş Tüketim Gelir getiren Su 

  İzinli Tüketim Faturalı Ölçülmemiş Tüketim   

  Tüketim Faturasız İzinli Faturasız Ölçülmüş Tüketim   

    Tüketim Faturasız Ölçülmemiş Tüketim   

Sisteme   Görünen Kayıplar İzinsiz Tüketim   

Giriş     Ölçme Hataları   

Hacmi     İletim ve/veya Dağıtım Gelir Getirmeyen Su 

  

Su 

kayıpları   Ana Hat Kaçağı   

    Gerçek Kayıplar Şirket Depolarında   

      Kaçak ve Taşma   

      Servis Bağlantılarında   

      Müşteri Sayacına Kadar   

      Olan Kaçak   

 

 

Yine IWA standartlarına göre su dengesinin bileşenleri aşağıdaki gibi özetlenmektedir 

[1,3,4,5]: 

 

• Sisteme giriş hacmi su dengesi hesabının ilişkin olduğu su temin sistemi bölümüne 

arıtılmış yıllık su giriş hacmidir 

• İzinli tüketim su tedarikçisi tarafından konut, ticari ve sınai amaçlarla böyle 

yapmalarına zımnen veya açıkça izin verilen kayıtlı müşteriler, su tedarikçisi ve 

diğerleri tarafından ölçülerek ve/veya ölçülmeden alınan yıllık su hacmidir. 

• Su kayıpları Sistem Giriş Hacmi ve İzinli Tüketim arasındaki farktır. Su kayıpları 

tüm sistem için toplam bir hacim olarak veya iletim veya dağıtım programları gibi 

kısmi sistemler veya münferit bölgeler olarak düşünülebilir. Su Kayıpları Gerçek 

Kayıplar ve Görünen Kayıplardan oluşur. 

• Görünen kayıplar üretim ve müşteri ölçümleri ile ilişkili bütün hata tipleri, aynı 

zamanda veri işleme hataları (sayaç okuma ve faturalama), artı izinsiz tüketimden 

(hırsızlık veya kanundışı kullanım) oluşur. 

• Gerçek kayıplar( Fiziki Kayıplar ) müşteri kullanım noktasına kadar basınçlı 

sistemden fiziki su kayıplarından oluşur. Ölçülen sistemlerde bu müşterinin 

sayacıdır. Her tip sızıntı, patlama ve taşma vasıtasıyla kaybolan yıllık hacim münferit 

sızıntı, patlama ve taşmaların sıklığı, debisi ve ortalama süresine bağlıdır. 

• Gelir Getirmeyen Su (GGS) Sistem Giriş Hacmi ile Faturalı İzinli Tüketim 

arasındaki farktır; GGS Faturasız İzinli Tüketim (normal olarak su dengesinin çok 

küçük bir oranı), Görünen ve Gerçek Kayıplardan ibarettir [1,6,7]. 
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3. SU KAYIPLARININ MODELLENMESİ  

 

3.1 Su Dağıtım Sistemlerinin Geçmişi ve Bugünü 

 

Su dağıtım sistemlerini binlerce yıldır kullanan olmuştur. Eski Mısırlılar, Yunanlılar ve 

bugün kullandıklarımızdan farklı olmayan şekillerde Romalılar, tüm kaynak ve dağıtım 

sistemi biçim olarak değişmemiş ama teknolojisi değişmiş, bununla birlikte, temelleri hemen 

hemen aynı kalmış bunlar [1]: 

 

• Kaynak 

• Birincil aktarma istasyonları 

• Depolama 

• Pompa veya yerçekimi kaynağı 

• İletim sistemi 

• Dağıtım sistemi 

• Müşteri hizmetleri boru bağlantısı 

 

3.2 Su Kayıplarının Kilometre Taşları 

 

Su kayıplarının ölçülmesinde kilometre taşlarını oluşturan çalışmaların tarihsel akış 

içerisinde özeti aşağıda verildiği gibidir [1]: 

 

• 1800'ler: Kaçınılmaz kaçaklar için formüller (Kuichling) 

• 1800'ler: Pitot çubuk bölge ölçümleri 

• 1800'ler: Basit ahşap sondaj çubukları 

• 1900'ler: Basit mekanik jeofonlar 

• 1900'ler: İlk mekanik sayaç kayıt cihazları kullanıldı 

• 1940: İlk elektronik dinleme cihazları tanıtıldı 

• 1970: İlk bilgisayar sızıntı, gürültü korelatörü  

• 1980: İlk pille çalışan veri- kaydedici  

• 2000: Dijital donanım ve CBS-bağlantılı donanım kaçak tespiti için kullanıldı 

• 2000: standardize Uluslararası Su Birliği konularında öneriler dahil olmak üzere su 

hizmetleri, su denetimi ve performans göstergelerinin kaçınılmaz yıllık fiziki kayıpların 

(KYFK) ve altyapı kaçak indeksi (AKE). 

 

 



 

 

 

 
www.anadolukongresi.org          ISBN: 978-605-80174-3-6           UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI 459 

3.2. Su Dağıtım Sistemleri Modelleme Zaman Çizgisi 

 

Su dağıtım sistemlerinin modellenmesinin zaman çizelgesi üzerindeki ifadesi Tablo 2 de 

verildiği gibidir [1, 8]. 

 

Tablo 2.  Su Dağıtım Sistemleri Modelleme Zaman Çizelgesi 
1930’lar 1960’lar 1970’ler 1980’ler 1990’lar-2000’ler Gelecek 

Hardy Cross 
şebeke akım 

analizi 

Şebekenin 
bilgisayar 

analizi 

Ana sistemler 
için 

kullanılabilir 
modeller 

Dinamik su 
kalitesi 

modelleri 

Model 
entegrasyonu 

Haritalama 
veritabanı-CBS 

SCADA 
optimizasyon 

Çoklu platform 
modeller kritik 
analiz modeller 

PC dayalı modeller su kalitesi modelleri 

3.3.  Sahada Fiziki Kayıpların Kontrolü  

 

Su kuruluşlarının yöneticileri su dağıtım sistemlerindeki kaçakları bulmak için iş emirleri 

veriler. Bunlar: 

Aktif kaçak bulma: Saklı kaçakları bulmak için kaçak ekipmanları ile güncel olarak su 

borularını izlemektir.  

Pasif kaçak bulma: Su kuruluşlarının işletme bakımından sorumlu oldukları ve yüzeyde 

görünen kaçaklardır. Bunların toplam kayıp miktarları fiziki kayıplar olarak kabul edilir.  

Sahada öncelikli ve gerekli müdahale fiziki kayıplara karşı program yapmaktır. Su 

kuruluşlarının bütçeleri sınırlıdır, bu yüzden müdahale metotları kısıtlıdır fakat buna rağmen 

bu kayıplarla ilgili mutlaka bir program yapmaları gerekir. Aksi takdirde gelecekte su 

taleplerini karşılayamayabilirler. [1, 9]. 

   

3.3.1.  Kaçağın Temelleri 

 

Bir su kuruluşunun kayıp kaçak yönetim personeli kaçakların meydana gelme 

karakteristiklerinin temellerini anlaması ve onları kontrol etmek için ne manaya geldiklerini 

bilmesi gerekir. Bazı kaçak tipleri: 

1- Ana boru veya boru kırıkları 

2- Çatlak 

3- Delik 

4- Sızma 

5- Pompalar veya vanaların kaçağı 

6- Boru bağlantı kaçakları 

7- Servis bağlantı borularında sızma 
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3.3.2.  Kaçak Bulma Donanımları 

 

Kaçak bulma donanım teknolojileri geniş bir oranda bulunur. Bu ekipmanlardan önce fiziki 

kayıplarının meydana gelme ve doğasını iyi anlamak gerekir. Su işletme kuruluşları en 

uygun teknolojileri seçerek işletmek zorundadır. En önemli şey, kullanılan ekipmanlardan 

gelen bilgilerin kaçak bulma ekipmanı tarafından kullanılırken deneyimdir. Kaçak ekibi 

sadece ekipmanları nasıl kullandıkları değil aynı zamanda ekipmanların sınırlarını iyi 

bilmeleri gerekir.  

Bazı kaçak donanımları [1, 10]: 

 

1- Akustik kaçak tespit cihazı 

a- Mekanik ve Elektronik dinleme sopa 

b- Yer mikrofonu 

c- Kaçak gürültü korelatörü 

d- Kaçak gürültü kaydedici 

e- Dijital korelatör kaçak gürültü kaydedici 

2- Akustik olmayan kaçak tespit cihazı 

a- İzleme gazı 

b- Yer radarı 

3- İletim için şebeke Sızıntı algılama donanımları 

a- İletim hattına takılı sensörler 

b- Fiber optik 

c- Kızıl ötesi teknolojisi 

 

4. KAÇAK BULMA TEKNIKLERI VE İÇMESUYUNDA KAYIP KAÇAKLARIN KONTROLÜ 

 

Mini ölçüm bölgeleri oluşan kaçaktan dolayı su debisindeki herhangi bir artışı izlemek, 

kaçağın seviyesini saptamak ve dağıtım şebekesinin farklı bölgeleri içindeki akımları 

izlemek için kullanılır. Önemli bazı teknikler [1]: 

1- Görsel inceleme  

2- Akustik kaçak bulma 

3- Adım testi 

4- Sızıntı gürültü kaydedici 

5- Sızıntı haritalama 

İçmesuyu kayıp ve kaçaklarının azaltılmasına yönelik çalışmalar ise aşağıdaki temel ilkeler 

doğrultusunda olmalıdır [1]: 
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• Dağıtım sistemine verilen su miktarı mutlaka ölçülmelidir. 

• İçmesuyu dağıtım şebekesi dijital ortama aktarılmalı ve mutlaka akıllandırılmalıdır. 

• Büyük veya küçük bir SCADA sistemi kurulmalıdır. 

• İçmesuyu dağıtım sisteminde kullanılan su depolarının vanaları ve seviyeleri kontrol 

altına alınmalıdır. 

• Su sayaçlarının tespitinin yapılması ve izinsiz tüketimlerinin önüne geçilmesi 

sağlanmalıdır. 

• Sistemde kullanılan boruların ekonomik ömürlerine ve malzeme özelliklerine göre 

bakımı yapılmalıdır. 

• Basınç yönetiminin uygulanması sağlanmalıdır. 

• Gerekli görülen bölgelerde debi yönetimi uygulanmalıdır. 

• Fiziki kayıpların fazla olduğu yerlerde alt bölgeler mutlaka oluşturulmalı ve 

sebepleri araştırılmalıdır. 

• İçme suyu sisteminin kalibre edilmiş hidrolik modelinin yapılması sağlanmalıdır. 

• İşletme bakım onarımda çalışan personellerin, sürekli eğitimler ile desteklenmesi. 

• Yönetim ve organizasyon şeması gözden geçirilerek, kayıp kaçakları önlemeye 

yönelik yeniden revize edilmelidir. 

5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Su kayıpları günümüzde enerji giderleri, kimyasallar ve işletme giderleri hesaba katıldığında 

oldukça maliyetlidir. Su dağıtım kuruluşları için su kayıplarını azaltmanın birçok sebebi 

olmasına rağmen su dengesini sağlamaya yönelik çalışmalar ve siyasi kararlar, kaçaklar ile 

mücadele etmeyi erteler [1, 11]. 

 

Dağıtım borularındaki kaçakları bulmak oldukça maliyetli bir iş olmasının yanı sıra eğitimli 

ve deneyimli personel gerektirir. Gelişen teknolojiler yardımı ile SCADA sistemi ve kaçak 

bulma donanımına sahip olmak gerekir. Gelişen coğrafi bilgi sistemlerinin kullanılması ile 

su dağıtım şebekelerinin tüm özellikleri koordinatlı olarak belirtilmeli ve dijital ortama 

aktarılmalıdır. Alt ölçüm bölgeleri oluşturulduktan sonra bölgenin hidrolik modellemesi 

kalibre edilmelidir. Abone bilgi sistemi, coğrafi bilgi sistemi ile entegre edilmeli ve gerçek 

zamanlı su tüketim hesapları yapılarak gündüz ve gece debileri ayarlanabilmelidir [1, 11]. 
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Bölge sınırlarındaki vanalar kontrol edilmeli problem varsa yenileri ile mutlaka 

değiştirilmelidir. Basınç yönetimi için karar alınmadan önce sistemdeki ana borularda 

mutlaka basınç ölçümleri yapılmalıdır. Çünkü basınç azaltmanın birçok mahsurunun olduğu 

da bilinmelidir.  

 

Kaçağın tespiti ve onarımının kalitesi önemli olduğu kadar hızı da önemlidir. İşletme ve 

bakımı üstlenen personeller iyi bir donanıma sahip olmaları ile birlikte iyi bir eğitime de 

sahip olmaları gerekir. Bu personeller oluşturacakları denetim raporları ile sürekli kontroller 

yapmalı, çünkü sistemde bulunması zor olan sızıntılar bu denetimler sayesinde bulunur. Tüm 

bu çalışmalar coğrafi bilgi sistemlerine aktarılmalı ve gerekli analizler yapılmalıdır.  
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ÖZET  

Çalışmada Dicle Üniversitesi Kampüs Alanı’ndaki eğitim yapılarından olan Mimarlık Fakültesi 

incelenmek üzere ele alınmıştır. Bu yapıda görme engelli ve hareket engelli öğrencilerin, her 

öğrenci gibi eşit koşullarda eğitim alabilmesi için ulaşılabilirlik, erişilebilirlik ve 

kullanılabilirlik boyutunda gerekli olan mimari düzenlemeler değerlendirilmiştir. Çünkü engelli 

insanlar toplumu oluşturan her birey gibi, ortak kullanım alanlarından eşit şekilde 

yararlanabilmelidirler. Engelli bireylerin mekânları kullanırken, bedensel olarak karşılaştığı 

sorunların önüne geçilebilmesi için, engellilere yönelik evrensel tasarım kriterlerine 

uyulmalıdır.  

Bu bağlamda çalışmanın ilk bölümünde engelli kavramı, engellilerin mekanları kullanırken 

karşılaştığı sorunlar ve engelliler için tasarım kriterleri ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. 

Eğitim yapılarının engellilere yönelik tasarım kriterlerine göre planlanabilmesi için Dicle 

Üniversitesi Kampüs Alanı’nda bulunan Mimarlık Fakülteleri incelenmiştir. Bu eğitim 

yapısında engelli kullanıcılara, anket uygulanmış ve karşılaştıkları sorunların daha net 

belirlenebilmesi için eğitim yapılarında gözlemler yapılıp mimari boyutta ulaşılabilirlik, 

erişilebilirlik ve kullanılabilirlik ile ilgili sorunlar tespit edilmiştir.  

İkinci bölümde ise engelli kullanıcı sayılarına göre, çalışma alanı olarak seçilen fakültede 

detaylı gözlemler yapılmış, fakülteye ait ilgili çizimler ve planlar incelenmiştir. Daha sonra elde 

edilen veriler, engelli bireylere yönelik mekânsal tasarımlar boyutunda ele alınmıştır.  

Sonuçta eğitim yapısının, engelli açısından evrensel tasarım kriterlerine uygunluğunun 

görülebilmesi için, evrensel tasarım kriterleri temel alınarak uygulanan anketler, yüzdelerle 

değerlendirilmiştir. Daha sonra belirlenen fakülte için mekânsal tasarım önerileri 1/50 

ölçeğinde çizimlerle sunulmuştur.  

Mimarlık Fakültesi’nde engelli bireylere yönelik yapılan bu çalışma ile engelli bireylerin 

karşılaştığı sorunlar belirlenmiştir. Engelli kullanıcıların yapılarda olması gereken kriterlerden 

erişilebilirlik, ulaşılabilirlik ve kullanılabilirliğin sağlanması ile de ülke ekonomisine ve 

bilimsel gelişimine daha fazla katkı sağlayabilmelerinin yolu açılmış olacaktır. Ayrıca engelli 

bireyler de diğer bireyler kadar mekânsal konfora, sosyal ve psikolojik eşitliğe 

kavuşabileceklerdir.  

Anahtar Kelimeler: Mimarlık Fakültesi, Engelli, Yapı İçi Bileşenler, Evrensel Tasarım  
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DICLE UNIVERSITY, FACULTY OF ARCHITECTURE STRUCTURE OF 

ASSESSMENT FOR PEOPLE WITH DISABILITIES 

ABSTRACT 

In this study, the Faculty of Architecture, which is one of the educational buildings in Dicle 

University Campus Area, is discussed. The architectural design of this building is investigated 

in the area of whether they provide adequate feasibilities to visually impaired and physically 

disabled persons to have equal education conditions with people with no disabilities. This study 

is conducted because of the reason that people with disabilities must possess equal rights with 

all human when using public areas. Therefore, to prevent any problems that might occur during 

the usage of public areas by a disabled person, universal design criteria’s for disabled people 

must be obeyed.  

In this regard, a comprehensive literature review had been conducted about the concept of 

disability, problems encountered by people with disabilities and design criteria’s for people 

with disabilities. To design educational buildings meeting the demands of design criterion for 

people having disabilities, some educational buildings in Dicle University, Faculty of 

Architecture, have been examined. In this educational building, surveys are conducted and in 

order to identify the problems encountered by people with disabilities, educational buildings 

are examined and architectural problems about approachability and accessibility have been 

identified.  

In the second part of the study, considering the number of disabled people using this building, 

elaborate observations are done in the building which are chosen to be examined. Also, designs 

and plans of this building are examined. Afterward, in regard to the spatial designs for people 

with disabilities, the data obtained are examined. 

Consequently, to better visualize the suitability of the educational buildings to the universal 

design criterion, surveys conducted are evaluated percentage calculations. Thereafter, spatial 

design suggestions for the chosen faculty is presented in 1/50 scale drawings. 

The study, which was conducted in the Building of Architecture Faculty of Dicle University 

campus area, difficulties encountered by persons with disabilities will be detected and as the 

approachability and accessibility to mush have criteria in the buildings are provided to people 

with disabilities, they will more easily contribute to the growth of the economy and scientific 

development of the country. Moreover, disabled persons will be socially and psychologically 

equal with healthy persons and will live more comfortably. 

Keywords: Faculty of Architecture, disabled, internal contructional constituents, universal 

design,  
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  GİRİŞ 

Engelli bireylerin sağlıklı bir şekilde gelişebilmeleri için öncelikle diğer bireylerin sahip 

oldukları eğitim imkânlarına kavuşmaları gerekmektedir. Bu ise engelli bireylerin akranları ile 

bir arada bulunması, onlarla aynı fiziksel ortamları paylaşması ile mümkün olabilmektedir 

(Ulusoy 2006). İnsan ilişkilerinde bakış açılarının değişmesi, bakış açılarında farkındalıkların 

oluşturabilmesi ve her durumda ulaşılabilirlik, erişilebilirlik ve kullanılabilirliğin sağlanması 

için eşit şartlar altında eğitim hizmetlerinin alınabilmesi gerekmektedir. Her bireye hitap edecek 

koşullarda eğitim alınabilmesi için mekânları oluşturan mimari çözümlemelerin evrensel 

tasarım kriterlerine göre yapılması gerekmektedir. 

 Evrensel tasarım kriterlerinin uygulanması gereken yapılardan bir tanesi üniversite yapılarıdır. 

Bu çalışmada, üniversite yapılardan olan Dicle Üniversitesi Kampüs Alanı’ndaki Mimarlık 

Fakültesi ele alınmıştır. Kampüs alanındaki bu fakültenin engellilere göre değerlendirilmesi, 

görme ve bedensel engeliler temel alınarak yapılmıştır. Engelliler baz alınarak yapılan bu 

çalışmada, engellilerin ulaşılabilirlik, erişilebilirlik ve kullanılabilirlikle ilgili karşılaştıkları 

sorunlar tespit edilmiştir. Bundan dolayı, kampüs alanındaki eğitim yapılarında mekan 

elemanları; yatay düşey sirkülasyon elemanları, pencere kapı boşlukları, zemin kaplamaları ve 

ıslak hacimler incelenmiştir. 

Çalışmada, Dicle Üniversitesi Kampüs Alanı’ndaki Mimarlık Fakültesi’nde engelli 

kullanıcıların engel durumlarına göre karşılaştıkları sorunlar tespit edilmiş ve bunların 

düzeltilebilmesi için tasarım boyutunda çözüm önerileri sunulmuştur. Sonuçta engellilerin 

sosyal hayata katılımlarını arttırmak, istihdam edilmelerini sağlamak ve onlar için hayatı 

kolaylaştırmak öncelikle fiziksel çevrenin tasarlanması ve erişilebilirliklerinin sağlanması ile 

mümkün olabilmektedir (Maraz 2009). Ülkenin her kademesinde yer alacak olan bireyleri 

yetiştiren üniversite yapılarında bu sağlandığı takdirde, engellilerin topluma kazandırılabilmesi 

için adım atılmış olacaktır. 

Mimarlık Fakültesi’nde bedensel ve görme engellilere yönelik ulaşılabilirlik, erişilebilirlik ve 

kullanılabilirlik kapsamındaki sorunlar belirlenmeye çalışılmıştır. Bu nedenle çalışmanın 

problemini, Dicle Üniversitesi Kampüs Alanı’ndaki bu fakültelerin mimari tasarıma bağlı 

olarak iç mekânlarında erişilebilirlik, ulaşılabilirlik ve kullanılabilirlik kapsamında engelli 

kullanıcıların karşılaştıkları bedensel zorluklar oluşturmaktadır. 

1.1.Çalışmanın Amacı ve Önemi 

Çalışmada amaç; Mimarlık Fakültesi’nde, gerek fiziksel engelli (görme ve bedensel engelli) 

çalışan personel, gerekse fiziksel engelli öğrencilerin ulaşılabilirlik, erişilebilirlik ve 

kullanılabilirlik konusunda karşılaştıkları sorunları belirlemektir. Daha sonra belirlenen 

sorunların düzeltilebilmesi için evrensel tasarım kriterleri doğrultusunda gerekli mekânsal 

düzenlemelerin yapılmasıdır. Bu konu kapsamında temel hedef, belirlenen fakültelerde 
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fotoğraflama, mülakat ve anketler uygulayıp kullanıcı memnuniyetini ölçerek, sorunları 

belirlemek ve mimari tasarım ölçeğinde yapıya entegre edilebilecek örnek çözümler üretmektir. 

Dicle Üniversitesi Kampüs Alanı’nda yapılan bu çalışmada verilen öneri ve detayların daha 

önce yapılmamış olması bu çalışmanın önemini belirlemektedir. 

1.2. Çalışmanın Sınırlılıkları 

Çalışmada Dicle Üniversitesi Öğrenci İşleri ve Dicle Üniversitesi Personel Daire 

Başkanlığı’ndan fakültelere göre engelli kişi sayıları alınmıştır. Alınan verilere göre engelli 

kullanıcı sayısının fazlalığı nedeniyle kampüs alanındaki Mimarlık Fakültesi ile 

sınırlandırılmıştır. Yapılan gözlemler sonucunda, bu yapıda yapı birimi; tuvaletler yapı 

elemanları, merdivenler, rampalar, bina girişleri, yapı bileşenleri; zemin kaplaması, kapılar, 

pencereler, asansörler, kaldırma platformu, işaret ve tabelalardaki sorunların tespit edilmesi, 

çalışmanın bu elemanların incelenmesi ile sınırlanmasına sebep olmuştur. Ancak kullanıcıda 

da bir sınıflamaya gidilmiştir. Bu kapsamda sayı fazlalığı nedeniyle hareket engelli ve görme 

engelliler ele alınmış, diğer engel gurupları çalışmaya dâhil edilmemiştir. 

2. ENGELLİ KAVRAMI VE ENGELLİ SINIFLANDIRMASI 

‘Engelli, herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal yeteneklerini belirli 

derecelerde kaybetmesi sebebiyle açık alanlarda ve yapılarda bağımsız hareket edebilmesi için 

çeşitli fiziksel düzenlemelere gereksinim duyan kişidir’ (Akçalı 2015). Engel ise, bireylerin 

yaşadığı toplumsal şartlar ve bulunduğu fiziksel ortama göre değişen bir olgudur. Engel durumu 

bireylerin zihninde, ruhunda veya bedenindeki durumlarla ilişkili değildir. Engelli demek, 

herhangi bir durumla ilgili bireylerin toplum veya çevre ile ilgili engellenmiş olmasıdır. 

Çalışma kapsamında ele alınacak bedensel engel ve görme engelliler de şu şekilde ifade 

edilmektedir. 

‘Bedensel Engel: Hareket organlarındaki veya insanın bedenini oluşturan yapılardaki 

eksiklikler, oluşum bozuklukları veya işlev kayıplarıdır’ (Adanır ve ark. 2015). 

Yapay çevredeki engeller ise daha çok eksik mimari tasarım sonucu ortaya çıkan engellerdir. 

Mimari ölçekte, doğal yaşamı kısıtlayan tasarım hataları, sadece engelli bireylere değil 

doğuştan veya sonradan herhangi bir bedensel engelli olmayan bireylere de ulaşılabilirlik, 

erişilebilirlik ve kullanılabilirlik kapsamında zorluk çıkarmaktadır. 

Yapay çevredeki engellerin ortadan kaldırılması için evrensel tasarım kriterlerine uyulması 

gerekmektedir. Bu kriterler, engelli bireylerin anlaşılabilmesi ve onlar açısından farkındalık 

yaratacak adımların atılması için gereklidir. Doğru adımların atılması geleceği inşa edecek 

bireyleri yetiştiren üniversite yapılarının evrensel tasarım kriterlerine göre yapılması veya 

düzenlenmesi gerekmektedir. Bu hem bedendeki engellerin doğal yaşamı kısıtlayacak bir 

durumdan çıkartılması hem de yapay çevredeki engellerin olmadığı bir ortamda, eğitim gören 

bireylerin de diğer bireylere karşı farkındalık oluşturulmasını sağlayacaktır. Bu farkındalığın 
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sağlanabilmesi için çalışma kapsamında ele alınacak engelli çeşitleri, görme ve hareket 

engellilerdir. 

Engelsiz tasarımın tüm insanlar için her mekânda geçerli duruma getirilmesi çalışmaları 

sonunda “evrensel tasarım” adı altında belli ilkeler geliştirilmiştir. Bu ilkeler (Tablo 1.); 

Tablo 1: Evrensel Tasarımın İlkeleri 

 

olarak gruplandırılmıştır (Kaplan ve ark. 2010 ). 

Genel olarak engelliler; bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, konuşma engelli, 

zihinsel engelli, ruhsal engelli olarak ayrılmaktadır. 

Çalışma kapsamında ele alınan bedensel ve görme engellilerin tanımlamaları ise şöyledir. 

2.1. Bedensel Engelli 

Hareket engelli; doğuştan, sonradan geçici yaralanma veya yaşın ilerlemesi sonucunda, doğal 

hareketlerin kısıtlanması şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Kas iskelet sisteminin etkilenmesi 

sonucu ortaya çıkan bedensel yetersizlikler doğuştan olabileceği gibi sonradan da 

olabilmektedir (Anonim 2015). Hareket engeline neden olan ortopedik, kas ve sinir rahatsızlık 

bulunmaktadır. Bunlar; felç, serebral palsi, multiplskleroz, artrit, omurilik yaralanmaları, beyin 

tümörü gibi rahatsızlıklardır (Ergenoğlu 2013).  

Bunun sonucunda bireyler kol değneği, yürüteç, baston veya tekerlekli sandalye kullanmak 

zorunda kalabilmektedir. ‘Görme engelliler gibi özel materyallere ve hizmetlere ihtiyaç duyan 

engel grupları, bu hizmetler sunulsa dahi, fiziksel olarak erişilebilirlik sağlanmadığı takdirde, 

materyale ulaşmaları mümkün değildir’ (Akçalı 2015). Hareket engelli bireylerin yardım 

almadan kendi başlarına yaşamlarını sürdürülebilmesi için yaşadıkları çevrenin evrensel 
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tasarım kriterlerine göre tasarlanması gerekmektedir. Bu sayede, engelli bireyler de sağlıklı 

bireyler gibi kendi başlarına hareket edip çevrelerine katkıda bulunabileceklerdir. 

2.2.Görme Engelli 

Görme engelli, bireylerin bir ya da iki gözünde meydana gelmiş hafif veya tam görme 

bozukluğudur. Gözde meydana gelen bu görme bozuklukları sonucunda, bireyler 

çevrelerindeki renkleri algılayamamakta, gece görememekte veya tek başlarına hareket 

edememektedirler. Görme engeli doğuştan, sonradan kaza ile veya yaşın ilerlemesi ile ortaya 

çıkabilmektedir. Bunun sonucunda engelli bireylerde yavaş hareket etme, dengesizlik ve 

çevrelerini algılamak dolayısıyla geç tepki verebilmektedirler. Sınırlı görme ve hiç 

göremeyenler arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. 

Görme duyusu sınırlı olanların, hiç görmeyenlere oranla, engelleri daha zor algılayabildikleri 

bilinmektedir. Bunun nedeni, bu kişilerin görmeyenler gibi hislerine ve duyma duyularına 

yönelmek yerine sınırlı görme duyularını kullanmalarıdır (Ergenoğlu 2013). Araştırmalar, 

sunulan hizmet ve teknolojilerde görme engellilere yönelik özel çözümler üretilmesi gerektiğini 

göstermektedir (Davies 2007). Görme engelli bireylerin doğal yaşama uyum sağlayıp, tek 

başlarına hareket edebilmeleri için çevrelerindeki yapı bileşenlerini ve cisimleri ebatlarıyla 

algılayabilmelidirler. Bu algılamanın sağlanabilmesi için beyaz baston kullanılmaktadır. Beyaz 

bastonun çapraz ve dokunma olmak üzere iki kullanım şekli bulunmaktadır (Şekil 1.). 

 

Şekil 1. Beyaz baston Kullanımı (Davutoğlu 2016) 

Sarkaç tekniğinde, baston bir kenardan diğere kenara doğru bir daire parçası çizecek şekilde 

hareket ettirilerek her iki omzun dışında kalan bir noktaya dokunmaktadır. Çapraz tekniğinde, 

vücudun bir yanındaki veya omzun dışındaki bir noktada zeminin hemen yukarısındaki bir 

noktaya tutulmakta, daha sonra baston sapı diğer omzun dışındaki noktaya uzatılmaktadır 

(Akçalı 2015). ‘Dokunma tekniği daha kontrolsüz alanlarda kullanılırken çapraz teknik daha 

kontrollü ve bilinen çevrelerde kullanılmaktadır’ (Akçalı 2015). 
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Görme engellilere yönelik mekânsal olarak tasarlanması gereken yapı bileşenlerinde olması 

gereken kriterler; 

• Güvenlik 

• İşlev 

• Boyutlandırma 

• Mekânsal Donatıların Konumu 

• Malzemelerin Renk Doku ve Ses Özelliği 

• Biçim 

• Işık 

• Mekânsal Donatıların Yoğunluğu 

• Yönler-Yönlendirme 

• İklime Uygunluk 

şeklinde belirtilmiştir. 

3. MATERYAL VE METOT 

Çalışmada materyal olarak; Diyarbakır ili Dicle Üniversitesi Kampüs Alanı’ndaki Mimarlık 

Fakülte binasındaki yapı birimi; tuvaletler yapı elemanları; merdivenler, rampalar, bina girişleri 

yapı bileşenleri; zemin kaplaması, kapılar, pencereler, asansörler, kaldırma platformu, işaret ve 

tabelalardır ele alınmıştır. 

Çalışmanın metodolojisi 3 aşamadan oluşmaktadır. Bunlardan ilki literatür taramasıdır. Bugüne 

kadar kampüs alanlarındaki engelli kullanıcıların ulaşılabilirlik, erişilebilirlik ve 

kullanılabilirlik konularında ve genel olarak engelli bireyler hakkında yapılmış olan yerli ve 

yabancı yayınlar incelenerek değerlendirmeler yapılmıştır. Engelli kavramı ve sınıflandırması 

detaylı bir şekilde incelenmiştir. Evrensel tanımlamalar değerlendirilmiştir.  

Daha sonra alan tanımlaması için Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı’ndan fakültelere göre engelli kullanıcı sayıları alınmıştır. Ayrıca Yapı İşleri Daire 

Başkanlığı’ndan alan çalışmasında yer alan fakülte binalarına ait projeler edinilmiştir. 

Alan çalışmasında örneklem olan Dicle Üniversitesi kampüs alanındaki Mimarlık 

Fakültesindeki görme ve hareket engelli çalışan personel ile engelli öğrencilerin ulaşılabilirlik 

kapsamındaki gereksinimlerine göre plan şemaları incelenmiştir. Buradaki sorunlu bölgeler 

anket ve görüşmelerde elde edilmiş verilerle örtüştürülerek tespitler yapılmıştır. 

Üçüncü aşamada uygulanan anketlerde kullanıcı memnuniyeti ile ilgili veriler yüzdelerle 

değerlendirilmiştir. Belirlenen sorunlu bölgelere uygulanabilir mimari çözüm planları 

sunulmuştur. 
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3.1.Ulaşılabilirlik, Erişilebilirlik ve Kullanılabilirlik Bağlamında Mimari Öğelerin 

Sınıflandırılması 

Herkes için eşit şartlar altında ulaşılabilirliğin sağlanabilmesi için yapıları oluşturan yapı birimi, 

yapı elemanı ve yapı bileşenlerinin evrensel tasarım kriterlerine göre tasarlanması ve 

uygulanması gerekmektedir. “Evrensel tasarım”, tüm ürünlerin ve çevrelerin, yaş, beceri ve 

durum farkı gözetmeksizin pek çok kişi tarafından kullanılabilmesini olanaklı kılan, 

bütünselleşme sağlayan bir tasarım yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır (Dostoğlu ve ark. 2009). 

Yaklaşım, ürün tasarımından, mimarlığa ve kentsel tasarıma, çevre kontrolü sağlayan basit 

sistemlerden, karmaşık bilgi teknolojilerine kadar değişen ölçekleri kapsamaktadır (Dostoğlu 

ve ark.2009). 

Evrensel tasarımın sağlanabilmesi için tez kapsamında yapı birimi, yapı elemanı ve yapı 

bileşenleri ele alınmıştır. Ulaşılabilirlik, erişilebilirlik ve kullanılabilirlik terimlerini genel 

olarak şöyle ifade edebiliriz.  

‘Ulaşılabilirlik (approachability); bahçe, kaldırımlar, park alanları ile binanın çevresinin engelli 

bireyler dâhil tüm insanlar tarafından yardıma ihtiyaç duyulmadan binaya varılabilmesidir’ 

(Akçalı 2015). ‘Erişilebilirlik (accessibility); engelli bireyler dâhil tüm insanların herhangi bir 

yardıma ihtiyaç duymadan binaya giriş yapmasını ve dolaşmasını kapsamaktadır’ (Akçalı 

2015). ‘Kullanılabilirlik (usability) ise; binanın ve hizmetlerinin herhangi bir yardıma gerek 

duymadan herkes tarafından kullanılabilir olması demektir (Akçalı 2015). 

Her yapı erişilebilir, ulaşılabilir ve kullanılabilir olmalıdır. Bu kriterlerde olması gereken yapı 

birimi, yapı elemanı ve yapı bileşenleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir (Şekil 2.). 

 

Şekil 2. Ulaşılabilirlik, Erişilebilirlik ve Kullanılabilirlik (Akçalı 2015). 
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3.2.Yapı Birimi, Yapı Elemanı ve Yapı Bileşenlerinin Tanımlanması ile Sınıflandırılması 

Ulaşılabilirlik, Erişilebilirlik ve Kullanılabilirlik kapsamında ele alınacak yapı birimi, yapı 

elemanları ve yapı bileşenleri aşağıda belirtildiği gibidir (Şekil 3, 4 ve 5.). 

Yapı Birimi 

Tuvaletler 

Engelli engelsiz herkesin kullanmak zorunda 

olduğu yapı birimleri olan tuvaletler, özellikle 

engelli bireylerin rahat kullanımı için onlara 

uygun tasarlanmalıdırlar. Özellikle tekerlekli 

sandalye kullanmak zorunda olan engelli kişiler 

için tuvaletteki tefrişlerin uygun ölçü ve 

tasarımda olması gerekmektedir. Bu bağlamda 

engellilerin tuvaletleri rahat kullanılabilmesi için 

olması gereken ölçütler şunlardır: 

➢ Tüm eğitim kurumlarında engelliler için bir 

tane engelli tuvaletinin tasarlanması 

gerekmektedir. 

➢ Engelli tuvaletlerinde engellinin rahat hareket 

edebilmesi için yeterli alanın olması 

gerekmektedir 

Tuvalet Bölmesi (TSE2011) 

➢ Döşeme kaplaması kaymayı düşmeyi 

engelleyecek nitelikte olmalıdır. 

➢ Engellilerin rahat giriş çıkışı için dış kapı 

ölçüsünün 90 cm’den küçük olmaması 

gerekmektedir. 

➢ Tuvalet girişinde eşik olmamalıdır. 

➢ Tuvalet kapılarının engellinin rahat 

açabileceği tasarımda olması gereklidir. 

Tuvaletlere Farklı Giriş Tipleri ve Klozetlerde 

Uyulması Gereken Ölçüler (Anonim 2004) 

 

➢ Engellinin rahat hareketi ve güvenliği 

için kapıların dışarıya açılması 

gerekmektedir. 

➢ Engelli tuvaletlerinde rahat kullanım 

için uygun ebatlarda klozet 

kullanılmalıdır. 

➢ Engellilerin düşmeden tutunabilmesi 

için klozet ve lavaboların yanlarına 

tutunma barlarının tasarlanması 

gerekmektedir. 

 
Klozet İçin Gerekli Ölçüler (Davutoğlu 

2016) 

➢ Aynaların alt kenarı yerden en fazla 101,50cm 

veya aynanın üst kenarı yerden en fazla 188 cm 

yükseklikte olmalıdır. Tekerlekli sandalye 

kullananlar için ayna göz hizasında olmalı veya 

inip çıkan ayarlı aynalar tercih edilmeli veya 

sabit olduğunda öne doğru 10°-15° eğik 

olmalıdır (Mülayim 2009) 

 

Lavabolar İçin Gerekli Ölçüler (Anonim2004) 

➢ Tutunma barları döşemeye paralel, 

gerektiğinde düşey olarak da kişiye göre 

ayarlanabilen tipte düzenlenmeli, kullanım 

alanındaki hareketlere engel olmamalıdır. 

Tutunma barlarının genişlik veya çapı 

3,2cm-3,8cm olmalıdır. Tutunma barları 

duvara yerleştirilmişse, duvarla-bant 

arasında 38mm aralık bulunmalıdır. Engelli 

tefrişlerinde olması gereken ölçüler 

aşağıdaki gibidir (Mülayim 2009) 

 

Yürüyebilen Engelliler İçin Tuvalet Tasarımı 

(Davutoğlu 2016) 

➢ Tekerlekli sandalye kullanıcıları 

tuvalete ulaşabilmek için yandan 

aktarma yapma veya önden aktarma 

yapma yollarını kullanır. Dolayısıyla 

tuvalet tasarımları yapılırken tüm bu 

kullanım şekilleri dikkate alınmalıdır 

(Davutoğlu 2016). 

Şekil 3. Ulaşılabilirlik, Erişilebilirlik ve Kullanılabilirlik kapsamında ele alınan yapı birimleri 
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Yapı Elemanları 

Merdivenler 

Bir kottan diğer kota bağlantı sağlandığında eğim 

1.20’den daha dik olması durumunda rampaların 

yerine merdivenler tasarlanmaktadır (TSE 2011). 

Rampalara alternatif olarak ortaya çıkan 

merdivenlerin tasarımında her birey için rahat 

erişimin sağlanması gerekmektedir. Bu 

doğrultuda merdivenlerde olması gereken 

kriterler şunlardır; 

➢ Merdivenlerde kullanılan yüzey kaplaması 

kaymaz, sabit ve hafif pürüzlü olmalıdır. 

➢ Merdivenin zorunlu olarak yapılması gereken 

durumlarda engellilerin rahat ulaşımı için 

merdivenin iki tarafında küpeştelerin yapılması 

uygundur. 

➢ Merdiven boyutlandırmalarının engelliler göz 

önünde bulundurularak yapılması 

gerekmektedir. 

➢ Trabzanlar veya küpeştelere dayanan bir 

kişinin vücut kütlesini çekebilecek şekilde 

emniyetle tutturulmuş olmalıdır (Anonim 

2012). 

➢ Merdiven genişliğin 300 cm’yi geçtiği 

noktalarda, merdiven ortasına korkuluk 

koyulması gerekmektedir. 

 

 

Geniş Merdivenlerde Ortaya Korkuluk 

Atılması 

➢ Engellilerin merdiveni algılanması için 

merdiven başlangıcı ve sonunda 

duyumsanabilir yüzey kaplaması 

kullanılmalıdır (Anonim 2012) 

 

 
Merdiven Başı ve Sonunda Duyumsanabilir 

Yüzey Gösterimi (TSE 2012) 
 

➢ Duyumsanabilir yüzeyin farklı renk ve 

dokuda olması gerekmektedir. 
➢ ‘‘Merdivenlerin bir çıkış kolunun 180 cm 

üzerinde bir yüksekliğe erişmesinden sonra 

en az 200 cm uzunluğunda bir sahanlık 
oluşturulmalı ve sahanlıklarda yön 

değişimlerinde en az 180 cm x 180 cm 

boyutlarında alan bırakılmalıdır’’ (Adanır 
ark. 2015). 

➢ ‘‘Eğer merdiven genişliği 300 cm’den daha 

geniş ise; her bir aralık 90 cm ile 140 cm 
aralıkta olacak şekilde, orta bölüme trabzan 

konulmalıdır. Basamak ve rıhtlar ayrı renkte 

gösterilmelidir. Basamak ucunda 4 cm 
eninde koruyucu kaymaz bir şerit bulunmalı, 

koruyucu malzeme, takılıp düşmeyi 

önleyecek, çıkıntı yapmayacak, basamak 
yüzeyi ile düz olacak şekilde monte 

edilmelidir’’ (Adanır ark. 2015). 

➢ Hissedilebilir uyarıcı yüzey, merdiven 
yönünde 60 cm uzunluğunda, ilk basamak 

başlamadan 30 cm önce bitecek (boşluk 

bırakacak) şekilde yerleştirilmelidir. 
Hissedilebilir uyarıcı yüzey basamakların alt 

ve üst taraflarında kullanıldığında, merdiven 
boşluğundaki ilk ve son basamakların görsel 

olarak algılanmasını azaltmamalıdır. 

Hissedilebilir uyarı yüzeylerinin diğer 
özellikleri hissedilebilir yüzey ilgili 

standarda uygun olmalıdır (TSE 2011). 

➢ Görme engelli bireyler için merdiven 

basamaklarında farklı renkte kaymaz 

bantlar kullanılmalıdır. 

➢ Sahanlıklarda farklı malzemeden 

hissedilebilir uyarıcı yüzeyler 

oluşturulmalıdır. 

➢ Uzun ve dik merdivenler 8-10 

basamaktan sonra bir sahanlıkla 

kesilmeli, sahanlık genişliği merdiven 

genişliği kadar yapılmalıdır. 

Merdivenin her iki yanında 86,5 cm 

yüksekliğinde trabzan bulunmalıdır. 

Trabzanlar merdiven başlangıcından 

önce ve bitişinden sonra 30 cm daha 

uzun olmalıdır (TSE 2011). 

➢ Merdivenin boyutları maksimum bir 

rıht yüksekliği 15 cm olmak üzere "2 

x rıht yüksekliği + 1 x basamak 

genişliği = 63 cm" formülü 

kullanılarak TS 9111‟e uygun 

yapılmalıdır (TSE 2011). 

➢ Merdiven basamakları ve rıhtları ayrı 

renklerde gösterilmelidir. 

Basamakların ucunda 2,5 cm eninde 

koruyucu kaymaz şerit bulunmalı; 

koruyucu malzemenin takılıp düşmeyi 

önleyecek şekilde, çıkıntı yapmayan 

ve basamak yüzeyi ile düz olacak 

şekilde monte edilmelidir (TSE 2011) 

 

Basamaklarda Kaymaz Bant, Rıht ve 
Basamak Ölçüsü Gösterimi 

 

➢ Basamak genişliği, 28 – 32 cm 
arasında, yüksekliği de 15 ile 18 cm 

arasında olmalıdır. 

Şekil 4. Ulaşılabilirlik, Erişilebilirlik ve Kullanılabilirlik kapsamında ele alınan yapı elemanları 
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Yapı Elemanları 

Rampalar 

Rampalar, kot farklılığı bulunan noktalarda rahat 

erişim sağlayan yapı elemanlarıdır. Bina dışında 

kot farklılıkları olan noktalardaki yapı elemanı ve 

bileşenlerinde, engelli kişilerin her noktaya rahat 

erişim sağlayabilmeleri için rampalar 

tasarlanmalıdır. Rampa tasarımında ana amaç 

kullanıcı genel anlamda tekerlekli sandalye 

kullanıcıları gibi gözükmekteyse de tüm 

bireylerin yükseklik farklarını engelsiz şekilde 

aşması sağlanmalıdır (Akçalı 2015). Rampaların 

herkes tarafından rahat bir şekilde 

kullanılabilmesi için rampalarda olması gereken 

kriterler şunlardır. 

➢ Rampa yüzeylerinde kaygan olmayan ve ışığı 

yansıtmayan sert malzeme kullanılmalıdır. 

➢ Rampa başlangıçlarında, bitişlerinde ve 

sahanlıklarda su birikmesini önleyecek gerekli 

drenaj tedbirleri alınmalıdır (TSE 2011). 

➢ Rampalardaki eğimler, tekerlekli sandalye 

kullanıcıları, yürüme zorluğu yaşayan yaşlılar, 

bebek arabası kullanan yayalar ve görme 

özürlülerin de kullanacağı düşünülerek 

mümkün olan en az eğimde yapılmalıdır. 

Rampa eğimi en fazla %5 olmalıdır (Anonim 

2012). 

➢ Görme engelliler için rampanın başında ve 

sonunda ayrı bir alan bırakılmalıdır. 

➢ Rampa yüzeyleri engelliler tarafından 

hissedilebilir olmalıdır. 

➢ Rampa tasarımındaki amaç, hareket ve görme 

engellilerin tekerlekli sandalye gibi 

aksesuarları kullanırken, erişimi rahat bir 

şekilde sağlayabilmeleridir. Bunu için 

rampanın gerekli standartları sağlaması, 

ergonomik açıdan uygun olması 

gerekmektedir. 

 

Rampalarda Tekerlekli Sandalyeli Engellinin 

Manevrası (Adanır ve ark. 2015) 

➢ Rampa yatay uzunluğu 200 cm’den fazla ise 

veya rampa yüksekliği 15 cm’den fazla ise 
rampanın her iki tarafında korkuluk 

bulunmalıdır (Yıldırım 2014). 

➢ “Minimum rampa genişliğini düz rampalarda 
100 cm, 90° dönüşlü rampalarda 140 cm, 

180° dönüşlü rampalarda 100 cm olmalıdır” 

(Adanır ve ark. 2015). 
➢ “Rampalar tekerlekli iki sandalyenin iki 

yönlü geçişinin gerekli olduğu durumlarda 

minimum net genişlik 180 cm olmalıdır” 
(Adanır ve ark. 2015). 

➢ “Dış mekânlardaki küpeşteler, emniyet 

bakımından rampa başlangıç ve bitiminde 45 
cm daha devam etmelidir” (Adanır ve ark. 

2015) 

➢ “Tekerlekli sandalye kullanan engelliler için 

rampaların korumasız taraflarına en az 5 cm 

yüksekliğinde koruma bordürü yapılmalıdır” 

(Adanır ark. 2015). 
➢ Korkuluklar rampaların her iki tarafında, 

engelliler ve çocuklar düşünülerek, çift 

kademeli, en az 70 ve 90cm yükseklikte, en 
fazla 100 cm yükseklikte yapılmalıdır. 

Küpeştelerin ebatlarının çok küçük ya da 

gereğinden fazla büyük olması 
kavranmasında, tutulmasında sorun 

yaratmaktadır. 4 cm ile 4,5 cm arasında 

yuvarlak olması tercih edilmelidir. 
Korkuluklar kısmi görme bozukluğu olan 

kişiler için farklı renkte olup, zıtlık 

yaratmalıdır 
 

 
Rampalarda Koruma Bordürü ve Korkuluk 

Gösterimi 

 
 

➢ Rampa sahanlıkta yön değiştiriyorsa, 

tekerlekli sandalyeli engellinin 
manevrası için gerekli sahanlık alanı 

en az 150 cm x 150 cm olmalıdır 

➢ Rampa genişliği 300 cm’den fazla ise 
araya ekstra tırabzan konulmalıdır. 

➢ Rampalardaki eğimlerin, hareket ve 

görme engellilerin kullandığı, 
tekerlekli sandalye ve bastonla rahat 

ve güvenli geçişini sağlamalıdır. 

 

 
Rampa Eğimleri (Belir 2009) 

Şekil 4’ün devamı 
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Yapı Elemanları 

Bina Girişleri 

Bina girişleri herkes tarafından kullanılan yapı 

bileşenleridir. Herkesin eşit şekilde erişiminin 

sağlanabileceği şekilde tasarlanmalıdır. Bunun 

için bina girişlerinde engellilerin rahat erişimi 

için olması gereken kriterler şunlardır: 

➢ Bina girişleri yaya yollarına ve bahçeye kadar 

engelsiz olmalıdır. 

➢ Giriş kapılarının önünde eşik konulmamalıdır. 

➢ Görme engelli kullanıcılar için giriş kapılarına 

büyük açıklıklı cam bölmeler yapılmamalı ve 

çarpmaları önlemek için gerekli işaretlemeler 

tasarlanmalıdır. 

➢ Bina girişlerinde kaygan olmayan sağlam sert 

malzemeden zemin kaplaması yapılmalıdır. 

➢ Bina girişlerinin iyi bir şekilde algılanabilmesi 

için aydınlatma elemanlarının kullanılması 

gerekmektedir. 

➢ Bahçe ile yapı arasında kot farklılıkları olan 

bina girişlerinde rampalar tasarlanıp, rampa 

başlangıç ve bitişlerinde sahanlıklar 

oluşturulmalıdır. 

➢ Bina girişlerinde görme engelliler için 150 

cm x 150 cm ebadında ayrı bir alan 
oluşturulup algılanabilir zemin kaplaması 

kullanılmalıdır. 

➢ Görme engelliler için bahçe ile birleşen 
noktalarda 50 cm genişliğinde ayrı bir şerit 

tasarlanmalıdır. 

➢ ’Binaların en az bir girişine engelsiz ulaşım 
ve giriş olanağı sağlanmalıdır. Ulaşılabilir 

tüm güzergâh noktaları en az 100 cm eninde 

olmalı, rampaların eğimi 1:12 (%8) den fazla 
olmamalıdır. 15 cm’den daha yükseğe çıkan 

rampaların her iki yanında korkuluk 

düzenlenmelidir. Korkuluklar rampa 
yüzeyinden iki kademeli olarak, 70 cm ve 90 

cm yükseklikte olmalıdır. Rampaların 

kenarlarında kenar korumaları en az 5 cm 

yükseklikte düşünülmelidir’ (Adanır ve ark. 

2015) 

➢  

 
Alternatif Engelli Girişi Gösterimi(Adanır ve 

ark. 2015) 
 

➢ Bina girişlerinde ağır zor açılan 

kanatlı kapılar yerine, otomatik kapı 
veya hafifçe itildiğinde açılabilir 

kapılar kullanılmalıdır. 

➢ Bina giriş rampalarında net genişlik en 
az 90 cm, tercihen ise 100 cm 

olmalıdır. Kamu kullanımına açık 

binalarda ise rampa genişliği en az 100 
cm olmalıdır. Rampanın yatay 

uzunluğu 200 cm’den fazla veya 

rampa yüksekliği 15 cm’yi 
geçmekteyse rampanın her iki 

tarafında da korkuluk bulunmalıdır 

(Akçalı 2015). 
➢ Kapı açık durumdayken bina girişi 

önünde en az 200 x 200 cm’lik temiz 

manevra alanı olmalıdır (Anonim 

2012). 

 

 

Şekil 4’ün devamı 

Yapı Bileşenleri 

Zemin Kaplaması 

Engellilerin rahat bir şekilde ulaşımlarının 

sağlanabilmesi için zemin kaplamlarında olması 

gereken kriterler şunlardır. 

➢ Zemin kaplamaları, tekerlekli sandalye veya 

baston kullanan kişilerin erişimini zorlaştıracak 

nitelikte olmamalıdır. 

➢ Zemin kaplama malzemesinin kaymaz, sabit, 

sağlam ve sert özellikte olması gerekmektedir. 

➢ Zemin kaplaması olarak halı benzeri 

malzemeler kullanıldığında zemine 

sabitlenmeli ve kaymalarının engellenmesi 

gerekmektedir. 

➢ Zemin kaplamasın da gerekli noktalarda 

gürültü ve titreşimi engellemek içim uygun 
malzeme kullanılmalıdır. 

➢ Doku ve dokuma yönü tekerlekli sandalyenin 

ve görme engellilerin hareketine engel 
olmayacak şekilde düzenlenmelidir. Döşeme 

kaplaması 1,30 cm’yi geçmemelidir. 

➢ Zemindeki ses yansıtıcı yüzeyler, görme 
engellilerin yön bulmalarına yardımcı 

olmaktadır (Adanır ve ark. 2015) 

Engelsiz Erişim (Adanır ve ark. 2015) 

 
 

 

 

➢ Engellilerin rahat ulaşımı için zemin 

kaplamasının yapıldığı yapı 
bileşenlerdeki malzeme, kullanım 

yerine göre seçilmelidir. Bu 

bileşenlerden bazıları kaldırım, yaya 
yolları, rampalar, yaya geçitleri, 

otoparklar ve merdivenlerdir. 

➢ Zemindeki ses yansıtıcı yüzeyler, 
görme engellilerin yön bulmalarına 

yardımcı olmaktadır. Gerektiğinde, 

gürültü ve titreşim yalıtımına uygun 
yer kaplaması kullanılmalıdır 

(Davutoğlu 2016) 

 
Yer Kaplaması (TSE 2012) 

Şekil 5. Ulaşılabilirlik, Erişilebilirlik ve Kullanılabilirlik kapsamında ele alınan yapı bileşenleri 
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Yapı Bileşenleri 

Kapılar 

Kapılar herkes tarafından kullanılan yapı 

bileşenleri olduğu için, tasarımlarında ölçü, renk 

ve kullanılan malzemeye dikkat edilmesi 

gerekmektedir. Engellilerin rahat giriş çıkış 

yapabilmeleri için kapılarda olması gereken 

kriterler şunlardır. 

➢ Kapılar açılıp kapanırken engelli öğrencilerin 

emniyetle girip çıkmasına izin vermelidir 

(Ulusoy 2006) 

 

Tek veya Çift Kanatlı Kapı Genişliği (Belir 

2009) 

➢ Engellilerin rahat giriş çıkış yapabilmesi için 

kapı açıklığı en düşük 80 cm olmalıdır. 

➢ Kapıların engelliler tarafından algılanabilmesi 

için kapı kasa/kanat ile bitişik duvar arasında 

renk farklılıkları olması gerekmektedir. 

➢ Görme engelli kullanıcıların algılanabilmesi 

için cam takılan kapılarda renkli bant 
kullanılması gerekmektedir. 

➢  “Kapı 90° açıldığında, kapı net genişliği iç 

kapılarda 90 cm’den, bağımsız bölüm 
kapılarında 1 m’den az olmamalıdır. Kapı net 

yüksekliği en az 220 cm olmalıdır” (Adanır 

ve ark. 2015). 
➢ Yangın durumunda düşmeyi engellemek için 

kapılara eşik yapılması uygun değildir. 

➢ Görme engellilere odaları tanımada kolaylık 
sağlamak amacıyla, kapı üzerine yerden 

yüksekliği kapı kolu hizasında olan kabartma 

harf veya rakamlar kullanılmalıdır (TSE 
2011). 

➢ Eşik yapılması gereken noktalarda pahlanmış 

seviye farkları tasarlanıp tekerlekli sandalye 

kullanıcıları için engel oluşturulmamalıdır. 

 
Cam Görüş Panelleri Yerleştirilmiş Kapı (Belir 

2009) 
 

 

 

➢ Kapı aksesuarları yardım 

gerektirmeden kullanılacak tasarım ve 
ebatlarda olmalıdır 

 

 
Kapı Aksesuar Gösterimi (Adanır ve 
ark. 2015) 

Pencereler 
Pencereler yapıların ışık ve temiz hava 

sirkülasyonlarını sağlayan yapı bileşenleridir. 

Engelli kullanıcıların rahat bir şekilde 

pencerelerden faydalanabilmesi için olması 

gereken kriterler şunlardır. 

➢ Pencereler, görme engelli bireylerin gözlerini 

kamaştırıcı ışığa maruz bıraktıracak şekilde 

tasarlanmamalıdır., 

➢ Pencerelerin de kapılar gibi belli bir standartta 

olması açısından aynı yönde açılmasına özen 

gösterilmelidir (Şahin 2012). 

➢ Engelli kullanıcıların pencere açıklıklarında 
bulunan cama çarpmamaları için pencere 

altlarında en az 15 cm-20 cm yüksekliğinde 

parapetler tasarlanmalıdır. 
➢ Tekerlekli sandalye kullanan engelli 

kullanıcıların dışarıyı görebilmeleri için 

parapet yüksekliği en fazla 80 cm olmalıdır 
(Anonim 2012.). 

➢ Engellilerin pencereyi rahat bir şekilde açıp 

kapatabilmeleri için pencere kollarının 
yerden 90 cm ile 110 cm’lik mesafede 

tasarlanması gerekmektedir. 

 
 

 

 
 

 

 

➢ Oturan insanın göz seviyesine gelecek 
pencerelerden kaçınılmalı, mümkün 

olduğunca vasistaslı pencere 

kullanılmamalıdır. Pratik olması 
sebebiyle dışa açılan panjurlar yerine, 

kepenk veya storlar kullanılmalıdır 

(Adanır ve ark. 2015) 

 
Tekerlekli Sandalyeli Çocuğun 

Pencereye Erişimi (Adanır ve ark. 2015) 

Şekil 5’in devamı 
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Asansörler 
Asansörler, rampa ve merdivenlerin 

yapılamadığı ya da yüksek noktalara çıkarken 

herkesin rahat erişim sağlayabilmesi için hızlı 

ve konforlu yapı bileşenidir. Asansörler 

kullanım amaçlarına göre yapı içerisinde veya 

dışında tasarlanabilmektedirler. Özellikle 

engelli kullanıcıların kullandığı asansörlerin 

rahat erişim sağlayabilmesi için evrensel 

tasarım kriterlerine göre tasarlanmaları 

gerekmektedir. 

 
Asansör Kabini Minimum Ölçüleri (Belir 

2009) 
Asansörlerde rahat ve konforlu bir erişim için 

olması gereken kriterler şunlardır: 

➢ Asansör kapı önlerinde, engellilerin rahat 
bir şekilde bekleyip dönebileceği bir alanın 

olması gerekmektedir. 

➢ Asansör kapları engellilerin yardım 
almadan kullanımı için fotoselli veya 

otomatik olup, diğer birimlerde olduğu gibi 

kapı açıklığının 90cm den küçük olmaması 
gerekmektedir. 

➢ Otomatik açma- kapama cihazı 12 cm ile 73 

cm yükseklik arasında, kapıdan geçen bir 

engel karşısında harekete geçecek şekilde 
düzenlenmelidir. Bu cihaz en az 10- 20 sn. 

arası etkin kalmalıdır. Çağırma 

düğmelerinin orta noktası yerden 1 m 
yükseklikte olmalıdır. Çağırma 

düğmelerinin en küçük boyutu en az 1,50 cm 

olmalıdır (TSE 2012) 

 
Asansör Erişimi 

➢ Birden fazla katlı binalarda, tüm katlara ve 

gerekli birimlere hizmet veren, yeterli sayı 
ve kapasitede asansör bulunmalıdır (Anonim 

2012) 

 
Asansör İçi Kullanım (TSE 2012) 

 
 

 

➢ Kabin içinde yerden 85 cm-90 cm 

yükseklikte tutunma bantları olmalıdır 

(Yıldırım 2014). 
➢ Görme ve işitme engelli kişilerin rahat bir 

şekilde kullanımı için asansörün yukarı 

çıktığını gösteren görüntülü düğmenin 
üstte, aşağıyı gösteren altta olması ve 

asansörün çıkış yönünü sesli ikaz etmesi 

gerekmektedir. Ses sinyali yukarı yönde 
bir defa, aşağı yönde iki defa ses 

vermelidir. İniş-çıkışı gösteren sinyallerin 
orta noktası yerden en az 180 cm 

yükseklikte olmalıdır. Görme 

elemanlarının en küçük boyutu en az 6,50 
cm olmalıdır. Sinyaller çağırma 

düğmelerinin yakınından görülebilmelidir 

(Adanır ve ark. 2015) 

 
Asansör Boşluğu ve Girişi (Belir 2009) 

Kaldırma Platformu 
Kaldırma platformları, iki metreden daha 

yüksek olmayan kot farklılıklarında veya 

katlar arasında düşey olarak engelli kişileri 

indirme ve çıkarmak için kullanılan yapı 

bileşenleridir. 

Kaldırma platformlarında inilip çıkılırken 

oluşabilecek herhangi bir aksaklıkta, sesli ve 

görsel alarm sisteminin olması gerekmektedir. 

Ayrıca alta inildiğinde veya üste çıkıldığında 

sesli bir uyarı sistemin olması gerekmektedir. 

 

Kaldırma Platformu (Davutoğlu, 2016) 

Kaldırma platformlarının merdivenler için 

tasarlanmış olanlarını şu şekilde açıklanmıştır. 

Merdivenler için Kaldırma Platformu 

Rampa veya asansör yerleştirmenin zor veya 

imkânsız olduğu yerlerde, mevcut yapılara 

erişim de ortaya çıkan zorluğu merdiven 

asansörleri sağlayabilmektedir. 

Eğimli hareket eden merdiven asansörleri 
mevcut binalarda genellikle bir veya birden 

fazla kat arasındaki ya da eğimli düzlemler 

arasındaki bağlantıyı kurmak için 

tasarlanmıştır 

(Adanır ve ark. 2015). 

 
Merdiven Asansörü ve Platform Yükseltici 
Örneği (Steblin ve Eng 2007) 

Merdivenler için kaldırma platformları 

tasarlanırken şu kriterlere dikkat edilmesi 
gerekmektedir. 

➢ Platformun seçileceği noktanın geçişe uygun 

olması, basamak başlangıç ve bitişlerinin 
belirlenmesi gerekmektedir. 

 
Merdivenler İçin Kaldırma Platformu 

(Adanır ve ark. 2015) 
 

➢ Bu platformlar elektrikle çalıştığından 
elektriğin olmadığı durumlarda erişimin 

sağlanması için gerekli tertibat 

sağlanmalıdır. 

 
Kaldırma Platformu (Davutoğlu  2016)) 

 

Asansörlere ulaşılabilir bina girişinden 
engelsiz erişim güzergâhı sağlanmalıdır. 

Çağırma ve kontrol düğmeleri 90 cm ile 

tercihen 110 cm. en fazla 137 cm yükseklik 
sınırları içerisinde yerleştirilmelidir (TSE 

2011). 

➢ Merdivenler, asansör veya rampanın 
yanında ilave olarak bulunmalıdır. 

Yürüyen merdiven bulunan binalarda 

engelliler için gerekli ilave düzenlemeler 
(rampa, asansör vb.) yapılmalıdır. Açık 

rıhtlı merdivenler kullanılmamalıdır. 

Döner basamaklı merdivenlerden 
kaçınılmalıdır (TSE 2011). 

➢ Asansörler, tekerlekli sandalyenin 

kullanabileceği ölçülerde yapılmalıdır 
(Ulusoy 2006) 

Şekil 5’in devamı 
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İşaret Tabelaları 
Yapılar arasında erişilebilirliğin 

sağlanabilmesi için evrensel tasarım 

kriterlerine uygun bir yönlendirmenin 
yapılması gerekmektedir. Engelli bireylerin 

yardım almadan yapılar arasında rahat 

erişilebilirlik, ulaşılabilirlik ve 
kullanılabilirliğin sağlaması için işaret-

levhaların standartlara uygun tasarlanıp 

konumlandırılması gerekmektedir. 
Yönlendirme işaretlerinin mantıksal 

yönlendirme güzergâhı oluşturması 
gerekmektedir. Bu bağlamda işaret ve 

levhalarla ilgili olması gereken kriterler 

şunlardır: 
➢ İşaret ve levhaların engelli bireyler 

tarafından anlaşılır, okunaklı ve yazılı 

sembollerle desteklenmiş olması 
gerekmektedir. 

➢ İşaret ve levhalar engelli bireylerin 

rahatlıkla algılayabileceği şekilde 
konumlanmalıdır. 

➢ Özellikle tuvalet, merdiven gibi birimlere 

yönelimin konforlu bir şekilde 
sağlanabilmesi için yönlendirme işaret ve 

levhaların binanın her noktasında olması 

sağlanmalıdır. 
➢ Uygun yükseklikte iyi ve aydınlatılmış 

olmalıdır. 

➢ İşaretlerde kullanılan malzemenin rahat 
temizlenebilir sağlam malzemeden 

yapılması gerekmektedir. 

 

➢ Yanlış yönlenmeye neden olacak sayıda, 

işaret ve levhadan uzak durulması 

gerekmektedir. 
➢ İşaret, kapı mandalının olduğu tarafta 

konumlandırılmalıdır. Haberleşme 

sistemleri de kapı mandalı tarafında ve 
tercihen zemin seviyesinden 100 cm- 120 

cm arasında yüksekliğe 

konumlandırılmalıdır (TSE 2011). 
➢ İşaretlerin engel oluşturabileceği yerlerde, 

örneğin kalabalık yerlerde, işaretler 
yerden en az 220 cm yükseklikte 

yerleştirilmelidir. Bu yükseklik tavana 

monte edilmiş işaretler veya duvara monte 
edilmiş işaretler için de geçerlidir. Kapı 

işaretleri duvarda, kapının mandalının 

bulunduğu tarafta konumlanmalıdır. 
İşaretin yan kenarı pervazdan 5 cm- 10 cm 

arasında bir uzaklıkta yer almalıdır (TSE 

2011). 
➢ İşaretler döşeme veya zemin yüzeyinden 

120 – 160 cm arasındaki yükseklikte yer 

almalı, yanına yaklaşıldığında kısa 
mesafeden okunabilir olmalıdır (Anonim 

2012). 

➢ İşaret ve levhalar üzerindeki sayı ve 
harfler uygun ebatta okunabilir olmalıdır. 

➢ İşaretlemede kırmızı-yeşil 

kombinasyonundan kaçınılmalıdır. Yeşil, 
zeytin yeşili, sarı, turuncu, pembe ve 

kırmızı gibi renkleri birlikte kullanmak 

algılamada zorluklara neden 
olabilmektedir (TSE 2011). 

➢ Evrensel tasarımın sağlanabilmesi için 

uluslararası sembollerin kullanılması 

gerekmektedir. 

 
Görme Engelli İşaret Yönlendirme 

Levhaları (TSE 2011) 

➢ İşaret ve levhalar az gören engelliler için 
iri puntolu yazı karakteri dokunsal okuma 

için kabartmalı levhalar kullanılmalıdır. 

Şekil 5’in devamı 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Dicle Üniversitesi Kampüs Alanı’ndaki Mimarlık Fakültesi’nin engellilere göre 

değerlendirilebilmesi için, kampüs alanındaki öğrenci, engelli personel ve engelli öğrencilere 

anket yaptırılmıştır. Hedef kitleye fakülte yapısındaki kapılar, pencereler, zemin kaplamaları, 

rampalar, merdivenler, asansörler, işaretleme/ levhalar, bina girişleri ve tuvaletler hakkında 

ulaşılabilirlik, erişilebilirlik ve kullanılabilirlik bazında memnuniyet anketi uygulanmıştır. 

Anketin yapılış amacı fakülte binasını kullanan engelli bireylerin karşılaştığı sorunları 

belirleyip, karşılaştıkları sorunlara karşılık çözüm önerileri üretebilmektir. Yapılan anket 

çalışmasında fakülte ortaya çıkan veriler her yapı birimi, elemanı ve bileşeni için ayrı ayrı 

yüzdelerle analiz edilmiştir. Bu analiz tabloları ve teknik yorumları tablolarla belirtilmiştir. 

Anketlere toplam 100 birey katılmış, bunların 38’ i kadın 62’ si erkek bireylerden oluşmaktadır 

(Çizelge 1.). 
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Çizelge 1. Ankete Katılan Bireylerin Cinsiyetlerine Göre Yüzdeleri 

 

Ankete katılanların %75 i öğrenci %25 i Üniversite bünyesinde çalışan personelden 

oluşmaktadır (Çizelge 2.). 

Çizelge 2. Ankete Katılan Bireylerin Mesleklerine Göre Yüzdeleri 

 

Ankete katılanların %39 u herhangi bir engelli olmayan öğrenci %29 u hareket engelli %24 ü 

görme engelli %7 si işitme engelli %1 i de zihinsel engelli bireylerden oluşmaktadır (Çizelge 

3.). 

Çizelge 3. Ankete Katılan Bireylerin Engel Guruplarına Göre Yüzdeleri 

 

Anket Katılımcıların%22 si 22 yaş altı, %22 si 22 yaş, %52 si 20-30 yaş arası ve %4 ü 30-40 

yaş arasındadır (Çizelge 4.). 
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Çizelge 4. Ankete Katılan Bireylerin Yaşlarına Göre Yüzdeleri 

 

Ankette çıkan veriler Mimarlık Fakülte binasının yapı birimi, yapı elemanı ve yapı bileşenleri 

yüzdelerle değerlendirilmiştir. Öncelikle yapı birimi olan tuvaletler değerlendirilmiştir (Şekil 

6). 

Yapı Birimi 

Tuvaletler 
Tuvalet Kabin Kapılarının Rahat Açılıp Kapanabilmeleri 

Memnuniyet Yüzdesi 

Tuvalet Kapı Genişlik ve Yükseklikleri Memnuniyet Yüzdesi 

Binalardaki tuvalet kapı kanatlarının ayarlarından çıkmış olması ve 
kapı kolu gibi aksesuarlarının bozulmuş olmasından dolayı %50’nin 

üstünde memnuniyetsizlik çıkmıştır. 

 

Tuvalet kapı ebatlarının rahat giriş çıkışa uygun ölçülerde 
olmamasından dolayı %50’nin üstünde memnuniyetsizlik çıkmıştır. 

 

Tuvalet Kabin İç Ölçüleri Memnuniyet Yüzdesi Tuvalet Aksesuarlarının Yerden Yükseklik ve Konumları 
Memnuniyet Yüzdesi 

Tuvalet kabin içlerinin rahat dönüp hareket etmeye yetecek ebatlarda 

olmamasından dolayı %50’nin üstünde memnuniyetsizlik çıkmıştır. 

 

Tuvalet içlerinde mevcut olan aksesuarların yeterli sayıda olmaması 

ve var olan aksesuarların rahat kullanılabilir konumlarda 

olmamasından dolayı %50’nin üstünde memnuniyetsizlik çıkmıştır. 

 
 

Şekil 6. Yapı Birimlerinden Tuvaletlerin Anket Değerlendirmesi 
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Yapı elemanlarından merdivenler, rampalar ve bina girişleri değerlendirilmiştir (Şekil 7.). 

Yapı Elemanları 

Merdivenler 

Merdiven Rahat İnip Çıkma Memnuniyet Yüzdesi Merdiven Yüzey Kaplaması Memnuniyet Yüzdesi 

Kat merdivenlerinde basamak sayısı çok olduğundan ve rıht ölçüleri 

15-18 cm arasında olmadığından dolayı %50’nin üstünde 

memnuniyetsizlik çıkmıştır. 

 

Merdiven yüzeylerinde kaygan malzeme kullanıldığından dolayı 

%50’nin üstünde memnuniyetsizlik çıkmıştır. 

 

 

Merdiven Basamak Ölçüleri Memnuniyet Yüzdesi Merdiven Korkuluk Memnuniyet Yüzdesi 

Merdiven basamak ölçüleri kat merdiveni boyunca aynı ebatlarda 

olmadığından dolayı %50’nin üstünde memnuniyetsizlik çıkmıştır. 

 

 

Merdiven korkulukları döşeme kaplaması üzerinde 90 cm ve 70 cm 

yükseklikte iki ayrı kesintisiz bardan oluşmadığından ve bar ebatları 

(çap veya genişlik 32 mm- 40 mm) ölçülerinde tasarlanmadığı için 

%50’nin üstünde memnuniyetsizlik çıkmıştır. 

 

Merdiven Hissedilebilir Yüzey Memnuniyet Yüzdesi 

Merdiven başlangıcı ve sonunda hissedilebilir yüzeyler olmadığın dan dolayı %50’nin üstünde memnuniyetsizlik çıkmıştır. 

 

Rampalar 

Rampa Rahat İnip Çıkma Memnuniyet Yüzdesi Rampa Yüzey Kaplaması Memnuniyet Yüzdesi 

Rampalardan rahat inilip çıkılabilmesi için gerekli olan %6’lık eğim 

sağlanmadığından dolayı %50’ nin üstünde memnuniyetsizlik 

çıkmıştır. 

 

Rampa yüzeylerinde kaygan malzeme kullanıldığından dolayı 

%50’nin üstünde memnuniyetsizlik çıkmıştır. 

 

 

Şekil 7. Yapı Elemanlarının Anket Değerlendirmesi 
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Rampa Algılanması Memnuniyet Yüzdesi Rampa Korkuluk Memnuniyet Yüzdesi 

Rampa genişlikleri engellilerin rahat geçişine uygun olmadığından 

dolayı %50’ nin üstünde memnuniyetsizlik çıkmıştır. 

 

Rampalarda 90 cm ve 70 cm yükseklikte iki ayrı kesintisiz tutamak 

olmadığından dolayı %50’nin üstünde memnuniyetsizlik çıkmıştır 

 

Rampa Genişlik Uzunluk Memnuniyet Yüzdesi 

Rampa iniş çıkışlarında hissedilebilir uyarıcı yüzeyler bulunmadığından dolayı %50’nin üstünde memnuniyetsizlik çıkmıştır. 

 

Bina Girişleri 

Bina Girişi Rahat Algılanma Memnuniyet Yüzdesi Bina Girişi Yüzey Kaplaması Memnuniyet Yüzdesi 

Bina girişlerinde bulunan markiz tasarımlarının yeterince 

algılanmaması ve bazı fakülte bina girişinin ağaçlardan kapanması 

nedeniyle %50’nin üstünde memnuniyetsizlik çıkmıştır. 

 

Bina girişlerinde kullanılan zemin kaplamasının kaygan ve sağlam 

olmamasından dolayı %50’nin üstünde memnuniyetsizlik çıkmıştır. 

 

 

Bina Giriş Kapısında Cam Oranı Memnuniyet Yüzdesi Bina Giriş Kapısı Ölçüsü Memnuniyet Yüzdesi 

Bina girişlerinde cam yüzey oranının fazla olması ve kullanılan cam 

malzemesinin üzerinde uyarıcı şeritlerin olmamasından dolayı 

%50’nin üstünde memnuniyetsizlik çıkmıştır. 

 

Bina giriş kapı ebatları rahat giriş çıkış yapmak için yeterli ebatlarda 

olmadığından dolayı %50’nin üstünde memnuniyetsizlik çıkmıştır. 

 

 

Şekil 7’nin Devamı 
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Yapı bileşenlerinden zemin kaplaması, kapılar, pencereler, asansörler, kaldırma platformu ve 

işaret ve tabelalar değerlendirilmiştir (Şekil 8.). 

Yapı Bileşenleri 

Zemin Kaplamaları Kapılar 

Zemin Kaplamaları Memnuniyet Yüzdesi Bina İçi Kapı Genişlik ve Yükseklikleri Memnuniyet Yüzdesi 

Kullanılan yüzey kaplamalarının sert, sabit olmaması ve ıslakken 

kaygan olması. Engelliler için takip şeritlerinin olmaması. Genel 

kullanım alanlarında ki yüzey kaplamalarında uygunsuz yükseltilerin 

olmasından dolayı %50’nin üstünde memnuniyetsizlik çıkmıştır. 

 

Kullanılan kapı ebatlarının rahat giriş çıkış yapmaya uygun 

olmamasından dolayı %50’nin üstünde memnuniyetsizlik çıkmıştır 

 

 

Kapılar 

Bina İçindeki Kapıların Kolay Algılanabilmesi Memnuniyet Yüzdesi Bina İçindeki Kapıların Açılıp Kapanabilmeleri Memnuniyet Yüzdesi 

Kapı kasa ve kanatlarının duvarlarla aynı renkte olmasından dolayı 

%50’nin üstünde memnuniyetsizlik çıkmıştır. 

 

Kapı kanatlarının olması gerekenden ağır olması ve kanat 

aksesuarlarının bozuk olmasından dolayı %50’nin üstünde 

memnuniyetsizlik çıkmıştır. 

 

Pencereler 

Pencere Yerden Yüksekliği Memnuniyet Yüzdesi Pencere Açılıp Kapatılabilme Memnuniyet Yüzdesi 

Pencerelerin yerden yüksekliklerinin dışarıyı görmek için uygu 

olmamasından ve pencerelerin farklı yüksekliklerde olmasından dolayı 

%50’nin üstünde memnuniyetsizlik çıkmıştır. 

 

Pencere aksesuarlarının bozuk ve rahat kavranacak ölçülerde 

olmamasından dolayı %50’nin üstünde memnuniyetsizlik çıkmıştır. 

 

 

Asansör 

Asansör Önlerindeki Bekleme Alanları Memnuniyet Yüzdesi Asansör Gösterge ve Düğmelerinin Yerden Yükseklik ile 

Konumlarının Memnuniyet Yüzdesi 

Fakülde binalarındaki asansör önlerinde yeterince bekleme alanının 

olmamasından dolayı %50’nin üstünde memnuniyetsizlik çıkmıştır. 

 

Asansör gösterge ve döğmeleri uygun konumlarda olmaması ve uygun 

tasarımlarda olmamasından dolayı %50’nin üstünde memnuniyetsizlik 

çıkmıştır. 

 

Şekil 8. Yapı Bileşenlerinin Anket Değerlendirmesi 
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Asansörler 

Asansör İçlerinin Genişliklerini Memnuniyet Yüzdesi Asansör Giriş Çıkışların Memnuniyet Yüzdesi 

Asansör iç ölçüleri bireylerin rahat kullanımına uygun ebatlarda 

olmamasından dolayı %50’nin üstünde memnuniyetsizlik çıkmıştır. 

 

 

Asansör kapılarının rahat girilip çıkacak ebatlarda olmamasından ve 

kapı önlerinde uygunsuz yükseltilerin olmasından dolayı %50’nin 

üstünde memnuniyetsizlik çıkmıştır  

 

Kaldırma Platformu  

Bina Girişinde Kaldırma Platformlarının Olmaması Memnuniyet 

Yüzdesi 

Bina İçlerinde Kaldırma Platformlarının Olmaması Memnuniyet 

Yüzdesi 

Bina girişlerinde merdivenlere ve rampalara alternatif kaldırma 

platformlarının olmamasından dolayı %50’ nin üstünde 

memnuniyetsizlik çıkmıştır. 

 

Bina içlerinin dolaşım alanlarında alternatif ulaşım olarak kaldırma 

platformlarının olmamasından dolayı %50’nin üstünde 

memnuniyetsizlik çıkmıştır. 

 

Yapı İçinde Merdivenler İçin Kaldırma Platformu Olmaması Memnuniyet Yüzdesi 

Bina içlerinde merdiven çıkmakta zorlanan bireylerin alternatif ulaşım için kaldırma platformları olmamasından dolayı %50’nin üstünde 

memnuniyetsizlik çıkmıştır. 

 

İşaret ve Tabelalar 

Bina İçinde Yönlendirme İçin İşaret ve Tabela Sayıları Memnuniyet 

Yüzdesi 

İşaret ve Tabelaların Rahat Görülüp, Okunabilmeleri Memnuniyet 

Yüzdesi 

Fakülte binasının içinde yönlendirmeyi her yöne sağlayacak sayıda 

işaret ve tabelaların olmamasından dolayı %50’nin üstünde 

memnuniyetsizlik çıkmıştır. 

 

 

Fakülte binasında mevcut olan işaret ve tabelaların standart 

konumlarında olmamasından dolayı rahat okunmayıp, 

algılanamamasından dolayı %50’nin üstünde memnuniyetsizlik 

çıkmıştır. 

 

Şekil 8’in Devamı 
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İşaret ve Tabelaların Ebat ve Yerden Yükseklikleri Memnuniyet 

Yüzdesi 

İşaret ve Tabelaların Konumlarının Memnuniyet 

Mevcut işaret ve tabelaların uygun ölçülerde olmamasından dolayı 

%50’nin üstünde memnuniyetsizlik çıkmıştır 

 

İşaret ve tabelaların görülüp okunabilecek konumlarda olmamasından 

dolayı %50’nin üstünde memnuniyetsizlik çıkmıştır. 

 

Şekil 8’in Devamı 

4.1. Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yapısının Ulaşılabilirlik, Erişilebilirlik ve 

Kullanılabilirlik Boyutunda Değerlendirilmesi 

İçinde yaşadığımız çevrenin tasarlanmasında evrensel tasarım kriterlerinin benimsenmesi 

gerekmektedir. Bu doğrultuda tasarlanan mekanlar daha işlevsel, kullanılabilir, sağlıklı, estetik 

ve her bireye hitap edecek nitelikte olmaktadır. Ancak Üniversitelerin idari birimlerinde 

evrensel tasarım anlayışının yaygınlaştırılıp uygulanabilmesi için üniversitelerin Mimarlık 

Fakültesi başta olmak üzere tüm eğitim süreçlerine dâhil etmeleri gerekmektedir. Engelli 

kullanıcıların antropometrik ölçülerine dayanan engelsiz tasarım anlayışında mekânın 

düzenlenmesine ilişkin temel bileşenler şöyle sıralanmaktadır (Kaplan ve ark. 2010) (Tablo 2.). 

Tablo 2. Engelsiz Tasarım Anlayışında Mekânın Düzenlenmesine İlişkin Temel Bileşenler 

Yükseklik Engelsiz ve yeterli seviyede 

Donatı Gerekli ve yeterli mekânsal kullanma donatıları 

Bildirişim Gerekli uyarı ve yönlendirme işaretleri 

Alan Engelsiz ve yeterli hareket alanı 

Yüzey Engelsiz ve uygun döşeme yüzeyi 

Genişlik Engelsiz ve yeterli seviyede 

Bu bağlamda çalışmada Mimarlık Fakültesi ele alınmıştır. Seçilen fakülte yapısında yapı 

birimi; tuvaletler yapı elemanları, merdivenler, rampalar, bina girişleri yapı bileşenleri; zemin 

kaplaması, kapılar, pencereler, asansörler, kaldırma platformu, işaret ve tabelalar 

değerlendirilmiştir. 

4.1.1. Mimarlık Fakültesi 

Toplamda 435 Öğrencisi olan mimarlık fakültesinde 160 bayan öğrenci ve 275 erkek öğrenci 

bulunmaktadır. Mimarlık fakültesinde yerinde yapılan tespitler ve incelenen yapı birimi; 

tuvaletler yapı elemanları, merdivenler, rampalar, bina girişleri yapı bileşenleri; zemin 

kaplaması, kapılar, pencereler, asansörler, kaldırma platformu, işaret ve tabelalarının fakülte 

binasında bulundukları konumu belirten lejantlar aşağıdaki gibidir (Şekil 9, 10, 11, 12 ve 13). 
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Şekil 9. Mimarlık Fakültesi Bodrum Kat Lejant(Tunç 2017) 

 

Şekil 10. Mimarlık Fakültesi Zemin Kat Lejant(Tunç 2017) 

 

Şekil 11. Mimarlık Fakültesi Birinci Kat Lejant(Tunç 2017) 

 

Şekil 12. Mimarlık Fakültesi İkinci Kat Lejant(Tunç 2017) 
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Şekil 13. Mimarlık Fakültesi Üçüncü Kat Lejant(Tunç 2017) 

Mimarlık Fakültesinde yerinde tespitler yapılmış olup yapılan tespitler tablo şeklinde 

belirtilmiştir (Tablo 3.). 

Tablo 3. Mimarlık Fakültesi yapı birimi, yapı elemanları ve yapı bileşenlerinin evrensel 

tasarım kriterlerine göre değerlendirme tablosu 

YAPI ELEMANLARI 
Bina Girişleri Rampalar 

• Ana girişte ulaşılabilirlik sağlanmadığında ona alternatif başka bir 

giriş bulunmamaktadır. 

• Bina giriş merdiveninde basamak rıhtları farklı ölçülerdedir. 

• Bina giriş merdivenin başında ve sonunda duyumsanabilir yüzey 

bulunmamaktadır. 

• Bina giriş merdivenin de korkuluklar yapılmamıştır. 

• Bina giriş merdiveninde kaygan zemin kaplaması kullanılmıştır. 

• Rampa eğimi %6 nın üzerindedir yardım almadan kullanılmaya 

uygun değildir. 

• Küpeşte, rampanın başlangıcından 30 cm önce başlayıp 

bitiminden 30 cm sonra bitmemektedir. 

• Rampa ve sahanlıkların duvar bulunmayan tarafında en az 5 cm 

yüksekliğinde koruma bordürü bulunmamaktadır. Rampanın her 

iki yanında 90 cm ve 70 cm yükseklikte iki ayrı kesintisiz 

küpeşte(tutamak) bulunmamaktadır. 

    

 

 

Merdivenler 

 
 

 

 

• Basamak genişliği basamaktan basamağa farklılık 

göstermektedir. 

• Basamak yüksekliği en 15 cm - 18 cm arasında değildir.  

• Tüm basamaklar aynı genişlikte ve aynı yükseklikte değildir. 

• Basamak uçları çıkıntısız değildir.  
• Merdivenlerde her 8-10 basamakta bir sahanlık yapılmamıştır. 

• Merdivenin her iki yanında ve ara sahanlıkta kesintisiz 

küpeşte(tutamak) bulunmamaktadır. 

• Küpeşte, merdivenin başlangıcından 30 cm önce başlayıp 

bitiminden 30 cm sonra bitmemektedir. 

• Merdiven yüzey kaplaması ıslak ve kuru durumda kaygan 

olmayan malzemeden yapılmamıştır. 

• Görme engelliler için merdiven başlangıç ve bitişlerinde, 

merdiven genişliği boyunca ve basamak genişliği kadar boşluktan 

sonra uyarıcı hissedilebilir yüzey bulunmamaktadır. 

• Küpeşte kolayca kavranabilecek özellikte değildir. Çap veya 

genişlik 32 mm – 40 mm) 
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• Merdiven döşeme kaplaması üzerinde 90 cm ve 70 cm 

yükseklikte iki ayrı kesintisiz küpeşte bulunmamaktadır. 

   

 

Tablo 3’ün Devamı 

YAPI BİLEŞENLERİ 
İç Kapılar Bina İçi Yatay Dolaşım Alanları 

 

• Kapı kasaları bulunduğu duvar ile zıt renkte değildir. 

• Kapı kollarından bazıları el ile kavrama gerektirmeden de 

açılabilecek nitelikte değildir. 

• Kapılardan bazıları fazla kuvvet gerektirmeden kolay 

açılamamaktadır. 

• Kapılarda eşikler bulunmaktadır. 

• Zemin kaplamasında ıslak ve kuru durumda kaygan olmayan 

malzeme kullanılmamıştır.  

• Tüm dolaşım alanlarında kolay hareket sağlayan düz, sert ve sabit 

malzeme kullanılmamıştır. 

• Dolaşım alanlarında tekerlekli sandalye kullanan engellilere engel 

oluşturacak tefrişler bulunmaktadır. 

• Mimarlık fakültesinde asansör veya başka bir dikey dolaşım 

elemanı bulunmamaktadır. 

• Dolaşım alanları iyi aydınlatılmamıştır. 

 

 
 

           

   
 

 
İşaret ve Tabelalar 

• Kapı yanındaki işaretler zemin yüzeyinden en az 120 cm, en fazla 

160 cm yükseklikte değildir. 

• Yazılar ve işaretler görüş mesafesine göre uygun büyüklükte 
değildir. (Harf yüksekliği 15 mm den az olmamalı ve görüş 

mesafesindeki her metre için yazı büyüklüğü 20 mm - 30 mm 

arttırılmalıdır.) 
• İşaretler kolay algılanabilir ve anlaşılabilir nitelikte değildir.  

• Ana giriş holünde yönlendirme işaretleri bulunmamaktadır. 

• Ana giriş holünde görme engelliler için 120 cm - 160 cm 
arasındaki yükseklikte Braille yazılı ve kabartmalı bilgilendirme 

panosu bulunmamaktadır. 
• Bina içinde görme engellileri yönlendirecek hissedilebilir yüzey 

(uyarıcı yüzey ve kılavuz iz çizgisi) yapılmamıştır. 

• Engelli tuvaletlerine yönlendirme sağlanmamıştır. 
• Otoparktan bina girişlerine yönlendirme sağlanmamıştır. Engelli 

tuvaletleri hem tuvalet hem de kabin girişinde işaretlerle 

belirtilmemiştir. 

• Asansörlere ve merdivenlere yönlendirme yapılmamıştır. 

 

   
 

   

YAPI BİRİMLERİ 
Tuvaletler  

• Tuvaletlerin döşeme kaplamasında ıslak ve kuru durumda 

kaygan olmayan malzeme kullanılmamıştır. 

• Kağıt havluluk ve sabunlukların yerden yükseklikte 80-

110 cm arasında değildir. 

• Aynaların alt kenarının yerden yüksekliği en fazla 90 cm 

olma standardında değildir. 

• Engelli tuvaleti genel tuvaletin içinde 

konumlandırılmışsa, lavaboların en az bir tanesi üst kotu 

yerden en fazla 86 cm yüksekliğinde alt kotu yerden an 

75 cm yüksekliğinde olmalı standardına uygun değildir. 

• Tuvalet kapıları ile duvar aynı renktedir. 

 

 

• Yeterli sayıda ulaşılabilir engelli tuvaleti bulunmamaktadır. 

• Klozetler yerden en az 43 cm, en fazla 48 cm 

yükseklikte değildir. 

• Klozetlerin her iki tarafında yerden 70 cm - 80 cm 

yükseklikte tutunma barları bulunmamaktadır. 

• Duvar tarafında hareketli tutunma barı 

bulunmamaktadır. 

• Engelli tuvaletlerinde acil durum çağrı aparatı 

bulunmamaktadır. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Dicle Üniversitesi Kampüs Alanı’ndaki Mimarlık Fakülte binasını engelli kullanıcı açısından 

değerlendirilebilmesi için kampüs alanındaki sağlıklı öğrenci, engelli öğrenci ve engelli 

personele fakülte yapılarının yapı birimi; tuvaletler yapı elemanları, merdivenler, rampalar, 

bina girişleri yapı bileşenleri; zemin kaplaması, kapılar, pencereler, asansörler, kaldırma 

platformu, işaret ve tabelalarla ilgili memnuniyet anketi uygulanmıştır. Ankette ortaya çıkan 

sonuçlar neticesinde  

Mimarlık Fakültesinin bina iç bileşenleri evrensel tasarım kriterlerine uygunluğun göre 

değerlendirilmiştir. Bu tespitler sonucunda, anket verilerine göre %50 üstü memnuniyetsizlik 

oranının çıkmasının nedenleri tespit edilmiştir. Yapılan tespitler neticesinde Mimarlık 

Fakültesi’nde yapı birimleri, yapı elemanları ve yapı bileşenleri ile ilgili sorunlu noktalar 

belirlenmiştir. Belirlenen sorunlu bölgelere evrensel tasarım ilkeleri temel alınarak 

erişilebilirlik, ulaşılabilirlik ve kullanılabilirlik kriterleri çerçevesinde çözüm önerileri 

sunulmuştur. Bu çözüm önerileri için genel değerlendirme tablosu (BKZ Ek:2) deki belirtilmiş, 

hali hazır konumda 1/50 ölçeğinde ayrı ayrı çizilen plan kesit ve görünüşlerde aşağıdaki gibidir. 

5.1. Mimarlık Fakültesi’ne Ait Çözüm Önerileri 

Mimarlık Fakültesi’ne ait yapı birimi, yapı elemanı ve yapı bileşenlerine ait çözüm önerileri 

aşağıdadır. 

5.1.1. Tuvaletler 

Mimarlık Fakültesi’nin tuvalet yapı birimine ait1/50 ölçekli plan, kesit görünüş çözüm önerisi 

aşağıdaki gibidir (Şekil (14.). 
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Şekil 14. Mimarlık Fakültesi Tuvalet Gurubu Çözüm Önerisi(Tunç 2017) 

Tuvaletler yapı biriminde yapılan öneriler aşağıdaki gibidir: 

• Mimarlık Fakültesi’nde bulunan tuvalet birimlerinin iç tasarımları tamamıyla 

değiştirilmiştir. Her tuvalet modülünün içerisine birer tane engelli tuvaleti yapılması, 

• Tuvalet zemin kaplamalarında sert stabil ve kaymaz zemin kaplaması yapılması, 

• Tuvalet modülünün içerinde bulunan tuvalet kabini kadar lavabo eklenip, eklenen 

lavabolar engellilere uygun yükseklik ve ebatlara göre yapılması, 

• Engelliler için tasarlanan kabinin iç ölçüleri tekerlekli sandalye kullanan engellilerin 

rahat hareket edebileceği şekilde yapılması, 

• Engelli tuvalet içlerinde kullanılan aksesuarların engellilerin rahat kullanabileceği 

yükseklik ve konumda yapılması, 

• Klozet yanlarına ve arkasına engellilerin kullanabileceği engelli tutunma barları 

yapılması, 

• Engelli tuvalet kapıları dışarıya açılacak şekilde yapılması şeklindedir. 

 

5.1.2. Merdivenler 

Mimarlık Fakültesi’nin merdiven yapı elemanına ait1/50 ölçekli plan, kesit görünüş çözüm 

önerisi aşağıdaki gibidir (Şekil (15.). 
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Şekil 15. Mimarlık Fakültesi İç Merdiven Çözüm Önerisi(Tunç 2017) 

Merdiven yapı elemanına yapılan öneriler aşağıdaki gibidir: 

• Mimarlık Fakültesi’ndeki merdivenlerin başlangıç ve bitiş noktalarına duyumsanabilir 

yüzeyler yapılması, 

• Genişliği 3 metreyi geçen merdiven basamaklarına engellilere uygun korkuluk 

yapılması, 

• Duvar tarafına denk gelen merdivenlerde duvar yüzeyine engellilere uygun küpeşteler 

yapılması,  

• Farklı yükseklik ve genişlikteki merdiven basamakları aynı ebatlara gelecek şekilde 

tasarlanıp basamak uçlarına kaymaz bantlar yapılması, 

• Merdiven yüzey kaplaması sert, stabil ve ıslakken kaymaz malzemeden yapılması 

şeklindedir. 

 

5.1.3.  Bina Girişi 

Mimarlık Fakültesi’nin bina girişi yapı elemanına ait1/50 ölçekli plan, kesit görünüş çözüm 

önerisi aşağıdaki gibidir (Şekil (16.). 
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Şekil 16. Mimarlık Fakültesi Bina Girişi Çözüm Önerisi(Tunç 2017) 

Bina girişi yapı elemanına yapılan öneriler aşağıdaki gibidir: 

• Mimarlık Fakültesi’nin giriş kapısının sağ tarafına %6 eğimde engelli rampası 

yapılması, 

• Merdiven ve engelli rampasının başlangıç ve bitiş noktalarına duyumsanabilir yüzeyler 

yapılması, 

• Giriş kapısının sol tarafına alternatif çıkış kapısı yapılması önerilmiştir. 

• Genişliği 3 metreyi geçen merdiven basamaklarına engellilere uygun korkuluk 

yapılması, 

• Farklı yükseklik ve genişlikteki merdiven basamakları aynı ebatlara gelecek şekilde 

tasarlanıp basamak uçlarına kaymaz bantlar yapılması, 

• Giriş kapısında bulunan zemin kaplaması sert, stabil ve ıslakken kaymaz malzemeden 

yapılması şeklindedir. 

 

5.1.4. Kapılar 

Mimarlık Fakültesi’nin kapı yapı bileşenine ait1/50 ölçekli plan, kesit görünüş çözüm önerisi 

aşağıdaki gibidir (Şekil (17.). 
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Şekil 17. Mimarlık Fakültesi Binasındaki İç Kapı Çözüm Önerisi (Tunç 2017) 

Kapı yapı bileşenine yapılan öneriler aşağıdaki gibidir: 

• Fakülte binasında bulunan kapı kasa ve kanatları duvarla farklı renkte yapılması, 

• Kapı üzerinde bulunan aksesuarlar engellilerin kullanabileceği yükseklik ve konumda 

yapılması, 

• Kapı yanlarındaki kapı tabelalarının engellilerin görebileceği konumdan yapılması, 

• Cam oranı fazla olan kapılarda belirli yüksekliğe farklı renkte bantlar yapılması 

şeklindedir. 

 

5.1.5. Pencereler 

Mimarlık Fakültesinin pencere yapı bileşenine ait1/50 ölçekli plan, kesit görünüş çözüm önerisi 

aşağıdaki gibidir (Şekil (18.). 

 

Şekil 18. Mimarlık Fakültesi Binasındaki Pencere Çözüm Önerisi(Tunç 2017) 
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Pencere yapı bileşenine yapılan öneriler aşağıdaki gibidir: 

• Fakülte binasında bulunan pencerelere 15-20cm genişliğinde parapetler yapılması, 

• Pencere parapet duvarları yüksekliklerinin 80’cm ye yapılması, 

• Pencere kolların yerden 90-110cm yüksekliğine gelecek şekilde yapılması, 

• Yerden tavana kadar olan pencerelere koruyucu barlar yapılması şeklindedir. 

 

5.1.6. Asansörler 

Mimarlık Fakültesi’nin asansör yapı bileşenine ait1/50 ölçekli plan, kesit görünüş çözüm 

önerisi aşağıdaki gibidir (Şekil (19.). 

 

Şekil 19. Mimarlık Fakültesi Asansör Çözüm Önerisi (Tunç 2017) 

 

Asansör yapı bileşenine yapılan öneriler aşağıdaki gibidir: 

• Mimarlık Fakültesi’nde olmayan engelli asansörü her tarafa rahat yönlendirilebilecek 

bir konuma yapılması, 

• Asansörün giriş kapısın yanlarına kapıyla farklı renkte duvar kaplaması yapılması, 

• Asansör iç ve dışında bulunan gösterge ve panellerin engellilerin rahat görüp 

kullanabileceği konum ve ebatta yapılması, 

• Asansör içleri tekerlekli sandalye kullanan engellilerin rahat hareket edebileceği 

ölçülerde yapılması, 

• Asansör içlerine tutunma barları yapılması, 

• Asansör içinde parlak olmayan ve kaygan olmayan zemin kaplaması yapılması 

şeklindedir. 
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5.1.7. İşaret ve Tabelalar 

Mimarlık Fakültesi’nin işaret ve tabelalar yapı bileşenine ait1/50 ölçekli plan, kesit görünüş 

çözüm önerisi aşağıdaki gibidir (Şekil 20., 21., 22., 23. ve 24.). 

 

Şekil 20. Mimarlık Fakültesi Bodrum Kat İşaret /Tabela Çözüm Önerisi (Tunç 2017) 

 

 

Şekil 21. Mimarlık Fakültesi Zemin Kat İşaret /Tabela Çözüm Önerisi (Tunç 2017) 

 

Şekil 22. Mimarlık Fakültesi Birinci Kat İşaret /Tabela Çözüm Önerisi(Tunç 2017) 

 

Şekil 23. Mimarlık Fakültesi İkinci Kat İşaret /Tabela Çözüm Önerisi (Tunç 2017) 
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Şekil 24. Mimarlık Fakültesi Üçüncü Kat İşaret /Tabela Çözüm Önerisi (Tunç 2017) 

İşaret ve tabelalar yapı bileşenine yapılan öneriler aşağıdaki gibidir: 

• Mimarlık Fakülte’ sinin tüm dolaşım alanlarına hitap edecek şekilde takip şeritleri 

yapılması, 

• Ortak kullanım alanlarında bulunan bina girişi, asansör, tuvalet ve merdivenlere 

yönelimi sağlayacak tabela ve işaretler engellilerin rahat görebileceği konum ve 

ebatlarda yapılması, 

• Bina girişine (zemin kata) görme engellilerin rahat bir şekilde istedikleri yöne 

gidebilmesi için kabartmalı Braille yazısıyla tabela yapılması, 

• Bina girişi, asansör, tuvalet ve merdiven önlerine duyumsanabilir yüzeyler yapılması 

şeklindedir. 

Sonuç itibari ile yapı birimi, yapı elemanı ve yapı bileşenlerinde erişilebilirlik ulaşılabilirlik ve 

kullanılabilirlik standartları, gerektiği gibi yapılmadığı takdirde, yalnızca engelli bireyler 

etkilenmemekte aynı zamanda eksik ve yanlış bilgi verilmesine neden olmaktadır. Türkiye’de 

bu konuda yeterli mevzuat, hüküm ve kanun olmasına rağmen eski ve yeni yapılan binaların 

uygulamasında yeterli denetim yapılmadığından ulaşılabilirlik, erişilebilirlik ve kullanılabilirlik 

sorunları hala devam etmektedir. 
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DİYARBAKIR KENT MERKEZİ, GAZİ CADDESİ KENTSEL DONATI 

ELEMANLARININ KENT KİMLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Prof. Dr. F. Demet AYKAL Dicle Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Diyarbakır  

ÖZET 

Donatı elemanları bir kentin vazgeçilmez unsurları olup, mekânı yaşanılabilir kılan, 

ona anlam ve işlev yükleyen, kentlilerin sosyal yaşamlarındaki aktiviteleri şekillendiren 

elemanlardır. Bu donatı elemanlarının kullanımı kadar kullanıldığı kent dokusu ile uyumu, 

kentin kültür ve sosyal yapısı ile ilişkisi de önemlidir. Ayrıca kente kimlik kazandırmada 

önemli olduğu kadar, kent kimliğine ve dokusuna da entegre olabilmelidir. 

Çalışmanın problemi tarihi kent dokusuna sahip alanlarda kullanılan kent donatı 

elemanlarının kent dokusu ile bütünleşip bütünleşmediği sorgulanmaktadır. Bu kapsamda 

seçilen çalışma alanında kullanılan çöp kutusu, aydınlatma elemanı, trafik levhaları, 

yönlendirme levhaları gibi donatı elemanlarının kent ile ilişkisi sorgulanmaktadır. 

Diyarbakır’da ilk kentleşme dönemlerinden beri kent kullanımında önemli ticari bir aks 

oluşturması ve kullanım yoğunluğu sebebiyle Sur İçi Tarihi Gazi Caddesi üzerinde bulunan 

kent donatı elemanlarının kent dokusu ile aralarında bir ilişki olup olmadığı ele alınmaktadır. 

Çalışmada öncelikle, kent, kentsel mekân, kent kültürü, kent donatı elemanları ile ilgili 

kaynak taraması yapılmış veriler toplanmıştır. Kent ve Kent donatı elemanları ilişkisi 

ayrıntılı olarak değerlendirilmiş; Gazi caddesinde kullanılan kent donatı elemanları, kent 

kültürü, kentsel tarihi mekâna uygunluk ve kentsel tasarım ilkeleri çerçevesinde ele 

alınmıştır. Gazi caddesinde kullanılan kent donatı elemanlarının kent kimliği ile uyumlu 

olup olmadığı sorgulayan 5 soruluk anket ile kentlilerin görüşleri alınmıştır. Anket 20-35 

yaş aralığı kişiler üzerinden yapılmıştır. Sonuçta anket verileri yüzdelik olarak istatiksel 

olarak değerlendirmesi yapılmıştır ve önerilerde bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Donatı Elemanları, Kent Kimliği, Diyarbakır Gazi Caddesi
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1.GİRİŞ 

Kentler var oldukları günden bu yana küreselleşmenin etkisi ile sürekli bir gelişim ve 

değişim içindedirler.  Bulundukları dönemin ekonomik ve sosyal yapısı bu değişim sürecinde 

önemli rol oynamaktadır. (ÖZER, S. Ve ark. 2010) 

Çalışmanın bu bölümünde çalışmanın ana problemi, amacı, kapsamı ve yöntemi 

anlatılmaktadır. Kent dokusunun nasıl oluştuğu, kent dokusunu etkileyen faktörlerin neler 

olduğu, kent ve kent donatı elemanlarının kent insanı ile etkileşimi üzerinde durulmuştur. 

Çalışmanın problemi tarihi kent dokusuna sahip alanlarda kullanılan kent donatı 

elemanlarının kent dokusu ile bütünleşip bütünleşmediği sorgulanmaktadır. Bu kapsamda 

seçilen çalışma alanında kullanılan çöp kutusu, aydınlatma elemanı, trafik levhaları, 

yönlendirme levhaları, oturma bankları, zemin kaplamaları, cephe giydirme elemanları gibi 

donatı elemanlarının kent ile ilişkisi sorgulanmaktadır. 

Kent; içerisinde barındırdığı farklı varlık alanlarında yer alan devingen, birbiriyle ilişkili 

sistemlerin bütünüdür. Bu sistemler kişilerin yaşam tarzı, toplum kişiliği, kamusal, özel ya da 

yarı özel mekânlar ile kent doğası ve tüm kent öğeleri olabilir. Bütün bunlar ise kent açısından 

birer kimlik belirtisidir. Bu anlamda kent kimliği, geçmişten geleceğe uzanan tüm kültür 

öğelerinin genel görünümünün toplu bir mesajıdır. 

Kentler geçmişten günümüze geldikleri kültürleri ile bu kültürü destekleyen ve 

şekillendiren mimari yapıları ve kent ile insanları bütünleştiren donatı elemanları ile mimari 

kimlik kazanır.  Kent donatı elemanları da kent kimliğinde önem taşıyan belirleyici unsurlardan 

biridir.  

Kenti yaşanabilir ve algılanabilir kılan kentsel donatı elemanlarının her biri kullanıcılar 

ve kent açısından farklı bir anlama ve öneme sahiptir. Kullanıcılar açısından bu elemanların 

önemi, kullanıcıların kentle kurdukları görsel ve fiziksel ilişkinin öncelikle kentsel donatı 

elemanları aracılığıyla olması nedeniyledir. Kent açısından ise bu elemanlar bulundukları 

çevreyi tanımlayan, belirleyen ve özelleştiren nitelikleri nedeniyle önemlidir. Belirli bir düzen 

içinde ele alınan, bulundukları çevre ile bütünleşerek kentin bir ögesi haline gelen donatı 

elemanları birbirleri ile kurdukları dil birlikteliği aracılığı ile bir kentin kimliğinin oluşmasına 

katkı sağlayan en önemli nesnelerin başında gelmektedir. Bu nedenle kentsel donatı 

elemanlarının birer tasarım ürünü olarak ele alınmalarını sağlayacak, birbirleri ve yer aldıkları 

kentsel mekanlar ile doğru ilişkiler kurmalarını olanaklı kılacak bazı yaklaşımlara gerek 

duyulmaktadır. (Aksu Ö. 2012) 

Çalışmada Diyarbakır Gazi caddesinde kullanılan kent mobilyalarının kent dokusu ile 

arasında bir uyum olup olmadığı ve bunun doğrultusunda yapıla bilinecek öneriler ele 

alınmaktadır.  
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Bu çalışmada Diyarbakır gazi caddesinin örnek olarak alınmasındaki önemli nedenler 

Diyarbakır ilk kentleşme dönemlerinden beri bu caddenin kent kullanımında önemli ticari bir 

aks oluşturması, sürekli kullanım yoğunluğu ve Diyarbakır tarihi kimliğini ön plana çıkaran bir 

alan olmasıdır.  

2.MATERYAL VE METOT 

Çalışmanın bu bölümünde doğru veriler ve analizlere ulaşabilmek amacıyla yapılan 

tekniklere değinilmiştir. Araştırmada öncelikle, kent, kentsel mekân, kent kültürü, kent donatı 

elemanları ile ilgili kaynak taraması yapılmış veriler toplanmıştır. 

Kent ve Kent donatı elemanları ilişkisi ayrıntılı olarak değerlendirilmiş; Gazi caddesinde 

kullanılan kent donatı elemanları, kent kültürü, kentsel tarihi mekana uygunluk ve kentsel 

tasarım ilkeleri çerçevesinde ele alınmıştır. 

Gazi caddesinde kullanılan kent donatı elemanlarının kent kimliği ile uyumlu olup 

olmadığı sorgulayan 5 soruluk anket ile kentlilerin görüşleri alınmıştır. Anket 20-35 yaş aralığı 

en az Ön lisans mezunu kişiler üzerinden yapılmıştır. 

2.1. Kentin Tanımı 

Birçok yazar, kentin kavramına ilişkin birçok tanım getirmişlerdir. Lewis Mumford,“… 

Kent nedir?  Nasıl ortaya çıktı? Hangi süreçleri daha da ileriye taşır, hangi işlevleri yerine 

getirir,  hangi amaçları karşılar? Görünümlerinin hepsine uyan tek birtanım yoktur ve tek bir 

betimleme onun embriyonik toplumsal çekirdek halinden olgunluk evresindeki karmaşık 

biçimlerine, oradan da son dönemlerindeki fiziksel çözülmeye kadar geçirdiği bütün 

dönüşümleri kavrayamaz. Kentin kökenleri karanlıktadır, geçmişinin büyük kısmı yeniden 

ortaya çıkarılamayacak şekilde gömülü veya silik durumdadır ve gelecekte nasıl bir hal 

alacağını kestirmek son derece zordur.”  (Mumford, 2007; S:13) 

Keleş’e göre (1998) “Kent; sürekli toplumsal gelişme içinde bulunan ve toplumun, 

yerleşme, barınma, gidiş-geliş, çalışma, dinlenme, eğlenme gibi gereksinimlerinin karşılandığı, 

pek az kimsenin tarımsal uğraşılarda bulunduğu, köylere bakarak nüfus yönünden daha yoğun 

olan ve küçük komşuluk birimlerinden oluşan yerleşim birimleridir”  

Kentler, zaman içerisinde sürekli bir gelişim ve değişim gösterirler.  Bu değişim etkenleri 

her kent için geçerlidir.  Fakat her kentte farklı bir etkiye ve oluşum sürecine bağlı olarak 

geliştiğinden kentlerde birbirinden farklı özellikler gösterir. Kentlerin farklı kültürel ve sosyal 

yapılara sahip olmaları kentlerin farklılaşmasına neden olur.  (Güler, 2015) 
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2.1.1. Kentsel Mekân 

Kentler,  binalar ve binalar arasındaki meydancık ve sokaklar, kent meydanları, yeşil 

alanlar, parklar ve açık alanları kapsayan kamusal-yarı kamusal ve özel alanlardan oluşur.  

Kentin dokusu, kentsel mekanlar ile bu bütünlüğü sağlayan cephe ve kesitleri arasındaki ilişki 

sonucu ortaya çıkar. Bir kentin siluetini ortaya çıkaran en belirgin mekanlar, kamusal mekan 

olan meydanlar ve yapılar ile çevrelenen sokaklardır.  Bu alanlar kendilerini sınırlayan yapılar 

ve dolaşım ağları ile belirginleşirler. Kentsel mekânlar, açık alanlar ve koridorlar olarak 

tasarlanan hacimlerdir ve binalar bu mekânların duvarlarını sınırlarını oluşturan elemanlardır.  

2.1.2 Kentsel Dış Alan 

Bina kütlelerinin olmadığı, bunların dışında kalan boşluklara kentsel açık alan 

demekteyiz.  Bu alanlar insan aktivitelerinin sonsuzca gerçekleştiği yer olmaları nedeniyle 

sosyalleşme ve kentlilerin aktifleşme mekânlarıdır. Kentlerde binalar arasında kalan tüm 

mekânlar, dış mekân ya da kamusal mekân olarak değerlendirilmektedir.  Kentsel dış mekânı 

oluşturan kamusal alanları şöyle bir sınıflandırmaya tabii tutabiliriz; 

 Parklar: Kent parkı, mahalle parkı, yeşil yol 

 Meydanlar ve Plazalar: Kent Meydanı, semt meydanları, plaza 

 Yollar: Yaya yolu, yaya bölgesi, araç trafiğinin sınırlandırıldığı yollar 

 Oyun mekânları: Çocuk oyun alanları, teneffüs alanları 

 Diğer açık mekânlar: hobi bahçeleri, mezarlık, pazaryeri (GÜLER E. 2015) 

Kentsel dış alanlar arasında yaya aksları ve caddelerin kentsel mekân içerisinde önemli 

bir rolü bulunmaktadır. Bu çalışmada, Gazi caddesi, kent donatı elemanlarının ve kent 

kültürünün ilişkisi inceleme konusudur. 

2.1.3. Kent Mobilyaları 

Kent mobilyaları, kentlilerin kent dokusu içerisinde bireysel ve toplumsal yaşamını 

kolaylaştıran, bireyler arası iletişimi güçlendiren, mekâna kullanışlılık ve estetik açıdan belirli 

bir anlam kazandıran elemanlardır. Bu nedenle sadece işlevsel amaçlı değil, kent peyzaj alanını 

canlandıran, daha çok yayaları yön veren elemanlardır. Bu nedenle kent mobilyaları kentteki 

toplu yaşamı devam ettiren ve anlamlandıran elemanlardır.  

2.2. Sur İçi Ve Gazi Caddesinin Tarihsel Gelişimi 

Diyarbakır M.Ö. 3000-1800 yıllarında Subbaruların egemenliği altında kalmış, M.Ö. 

1800-1500 yılları arasında Hititler, sonraki dönemlerde Mittaniler, Aramiler Asurlular, 
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Urartular, İskitler, Medler, Persler egemen olmuştur. M.Ö. 330 yılında Helen egemenliğine 

girmiştir. M.Ö.30-M.S.330 yılları arasında Romalıların egemenliği altına girmiştir. M.S. 395-

936 yılları arasında bizans egemenliğinde kalmıştır. M.S. 1515-1920 yılları arasında Osmanlı 

egemenliğinde kalmıştır.  

      Sur içi günümüzdeki yerleşim şeklini Roma döneminde (M.Ö.30-M.S.330) almıştır.  

(Kejanlı ve Dinçer, Diyarbakır Kale Kenti’nde Koruma ve Planlama Sorunları) 

 
Şekil 1 Diyarbakır Suriçi Kent Sınırının Dönemsel Gelişimi 

(Kejanlı ve Dinçer, Diyarbakır Kale Kenti’nde Koruma ve Planlama Sorunları) 

 

 

         
 

 

 

2.2.1. Diyarbakır Gazi Caddesi Kent Donatı Elemanlarının Değerlendirilmesi 

Gazi caddesi, Diyarbakır kenti kurulduğundan beri kentin ticari aks özelliğini taşıyan, 

kentlilerin sosyal yaşamlarını yoğun bir şekilde yaşadığı, sosyal ve dini yapıların, küçük 

meydanların bulunduğu önemli kamusal alanlardan biridir. 

 

Şekil 2 Gazi caddesi genel görünüm-1972 

(http://www.saradistribution.com/ancientamida.htm) 

Şekil 3 Gazi caddesi genel görünüm-1935 

(http://www.saradistribution.com/oldpictureofamida.htm) 

http://www.saradistribution.com/ancientamida.htm
http://www.saradistribution.com/oldpictureofamida.htm
http://www.saradistribution.com/oldpictureofamida.htm
http://www.saradistribution.com/oldpictureofamida.htm
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Şekil 4 Çalışma Alanının Bulunduğu Gazi Caddesinin Yeri 

2.2.2. Gazi Caddesinde Kullanılan Kent Mobilyaları 

Araştırmamızda, kent mobilyaları kapsamında Gazi Caddesi’nde bulunan; 

• Aydınlatma elemanları 

• Oturma elemanları  

• Çöp kutuları 

• Bitki kapları 

• Yönlendirme levhaları 

• Trafik işaretleri 

• Altyapı tesisleri bakım kapakları 

• Zemin kaplama malzemeleri 

• Cephe kaplama elemanları 

yerinde incelenmiş, kullanılan kent mobilyalarının kent kültürü ve kentsel tasarım açısından 

uygun olup olmadığı değerlendirilmiştir. 
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2.2.2.1. Aydınlatma Elemanları 

Aydınlatma elemanları, yol, meydan, köprü, sokak, park ve benzeri yerler gibi kamu 

kullanımına açık yerleri aydınlatan, kentlilerin kullanımına tahsis edilen elemanlardır. 

 

Şekil 5 Çift Yönlü Aydınlatma Elemanı 

Gazi caddesinde yer alan aydınlatma elemanları incelendiğinde, aydınlatma 

elemanlarının kent tarihi ve caddenin mimari dokusu ile bütünleşmediği, tarihi kent 

dokusundan uzak modern çizgilere sahip ve boyut olarak yapı yükseklikleri ile kıyaslandığında 

orantısız olduğu görülmektedir. 

2.2.2.2. Oturma Elemanları 

Kentsel açık mekanlar dolaşım alanları ile kent insanının oturup dinlenebildikleri, 

birbirleri ile iletişim kurabildikleri donatı elemanlarını da barındırır.  Kentlilerin dış mekânda 

zaman geçirmelerini sağlayan kent mobilyalarının en önemlisi oturma elemanlarıdır. Oturma 
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birimleri kentsel dış mekânda yemek yeme, okuma, uyuma, oyun oynama, çevreyi seyretme ve 

konuşma gibi çeşitli aktivitelerin gerçekleşmesine olanak sağlar. 

Kamusal açık alanlarda kullanılan oturma elemanları, kentlilerin en çok kullandıkları kent 

mobilyalarının başında gelmektedir. Kentsel dış mekanlara konuşlandırılan oturma 

elemanlarının, konforlu, sağlık şartlarına uygun, kentin dokusuyla uyumlu ve işlevsel 

olabilmesi gerekmektedir. 

                
                 Şekil 6 Bank Örneği                                            Şekil 7 Ağaç Altı Oturma Alanları 

Gazi caddesinde kullanılan oturma elemanlarında kullanılan malzeme, Diyarbakır yerel 

malzemeleri ile yapıldığından kent dokusuna uyum sağlayabilmektedir. Ancak bu oturma 

elemanlarının yerleşimi sirkülasyon aksı üzerinde yer aldığından çok kullanışlı olmamaktadır. 

2.2.2.3. Çöp Kutuları 

 

 
Şekil 8 Çöp Kovası Örneği 

Çöp kutuları ve atık kutuları, kentsel mekân içerisinde diğer donatı elemanları ile ilişkili 

olmalıdır. Gazi caddesinde kullanılan çöp kutuları incelendiğinde, bir tasarım kriterinin 

olmadığı, sadece amacı hedeflemek için konumlandırıldığı görülmektedir. 



 
www.anadolukongresi.org          ISBN: 978-605-80174-3-6           UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI 506 

2.2.2.4. Bitki Kapları 
 

                 
Şekil 9 Ağaç Altı Oturma Bankları 

Gazi caddesinde Ulu cami ve Nebi cami önündeki meydanlarda bitki altı oturma birimleri 

kullanılmıştır. Bu donatı elemanları yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.  

2.2.2.5. Yönlendirme Levhaları Ve Trafik İşaretleri 

Cadde ve sokak tabelaları bir kentin yol gösterici elemanlarıdır. En çok görünen kent 

mobilyalarından biri olmaları nedeniyle estetik ve algılanabilen bir tasarıma sahip olmalıdırlar. 

Yönlendirme levhalarının işlevlerini tam olarak yerine getirebilmeleri için tasarım 

kriterlerine uymalıdır. 

 
Şekil 10 Yönlendirme Levhası Örneği 

Gazi caddesinde kullanılan yönlendirme levhaları ebat olarak büyük olmakla beraber, 

düzensiz bir şekilde konumlandırılarak sirkülasyon aksını bozmakta ve kent dokusunu geride 

bırakıp çirkin bir görüntü vermektedir. 
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Yönlendirme levhaları tarihi kent alanlarında kullanıldığında açık, anlaşılır ve minimal 

boyutlara sahip olmalıdır. 

2.2.2.6. Altyapı Tesisleri Bakım Kapakları 

Kentsel alanlarda altyapı problemleri ile karşılaşıldığında sorun noktasına ulaşmak için 

yerleştirilen kapaklara kanalizasyon ve altyapı kapakları denir. Bakım kapakları; gaz, şehir 

suyu, telefon, elektrik, kanalizasyon ve yağmur suyu ile ilgili tesisatlarına, kaplamalı alanların 

altına yerleştirilmesi ve bu tesisatlar bakım için ulaşılması gerektiğinde kullanılan elemanlardır. 

Bakım ve temizleme işlemlerinin kolay yapılabilmesi için, buralarda kullanılan bakım 

kapakları ve ızgaralar kolay açılıp kapanır yapıda olmalıdırlar. (Durmuş, 2008; S:85) Kent 

donatıları ve altyapı elemanları; hiçbir surette kaldırımlar ve yaya yollarının genişliğini 

daraltacak şekilde düzenlenmemeli, yürüyüş aksı üzerinde kot farkı oluşturacak şekilde 

konumlandırılmamalıdırlar. 

           

Şekil 11 Elektrik Tesisat Bakım Kutusu 

Gazi caddesinde kullanılan bakım kapakları dolaşım aksını bozacak şekilde 

konumlandırılmıştır. Bu bakım kutuları yer üstünde ve açıkta olduğundan kentlilere tehlike arz 

etmektedir.  

2.2.2.7. Zemin Kaplama Malzemeleri 

Özellikle tarihi alanlarda kullanılan zemin kaplamalarının mekânın kimliğiyle örtüşmesi 

son derece önemlidir. Zemin kaplamaları, sadece üzerinde yürünen zemini kaplayan bir 

malzeme değildir.  
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Şekil 12 Gazi Caddesinde Kullanılan Zemin Kaplama Malzemeleri 

Gazi caddesinde kullanılan zemin malzemeleri bazalt olarak kullanıldığından kent 

dokusu ile kısmen uyumlu bulunurken, malzemenin örgü sistemi ve bu örgü çeşitlerinin 

düzensiz birleşimi uyumsuz bulunmuştur.       

Gazi caddesinde cephe iyileştirmeleri yapılırken dükkân, mağaza cephelerinde kaplama 

bazalt taş, ahşap ve kiremit yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Bazalt taş kaplama malzeme olarak 

uygun görünse dahi seçimi ve uygulaması kent dokusuna aykırı kalmıştır. Saçaklarda kullanılan 

ahşap ve kiremitler cadde dokusuna tamamen tezat kalmıştır. 

 
Şekil 13 Gazi Caddesi Düzenlenmesinde Kullanılan Zemin Kaplama Malzemeleri 

 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kent mobilyaları, kent kimliği açısından önemli elemanlardır. Çünkü kent mobilyaları, 

fiziki konumları itibari ile kentlilerin algıladığı, tüm kentsel ilişkilerin kurgulandığı mekanlarda 

yer alırlar. Bu nedenle tutarlı bir kent kimliğinin oluşturulmasında kent mobilyalarının bilinçli 

bir plan dahilinde tasarlanması ve farklı disiplinlerin eşgüdüm içerisinde üreteceği çözümler 

doğrultusunda düzenlenmesi gerekmektedir. 
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Özellikle tarihi mekanlarda, kent mobilyalarının tasarımı daha önemli hale gelmektedir. 

Tarihi dokunun hâkim olduğu kentsel alanlarda, mekânın sürekliliğini ve bütünlüğünü bozan, 

mekanın ruhuna aykırılık oluşturan kent mobilyaları, işlevsel olsalar dahi estetik açıdan 

rahatsızlık vermekte; mekanın atmosferini olumsuz etkilemektedirler. Tarihi dokuya tezat teşkil 

eden görüntülerin ortaya çıkması mekânın kimliğine ve anlamsal zenginliğine gölge 

düşürmektedir.  

Gazi caddesinde kullanılan kent mobilyalarının, seçiminde, yerleştirilmesinde, 

tasarımında problemler tespit edilmiştir. Aynı tür kent mobilyalarında kendi içerisinde 

tasarımsal bir bütünlük olmadığı uyumsuz kent mobilyalarının yan yana bulunduğu 

gözlemlenmiştir. 

• Gazi caddesinde kullanılan kent mobilyalarındaki problemler tespit edilmeli  

• Tarihi kimlik ve dokusu göz önünde bulundurularak yarışma projeleri ve atölye 

çalışmaları yapılabilir 

• Kentlilerin kent mobilyasından beklentilerini saptamak için anket yapılabilir bu 

anket doğrultusunda çalışmalar yapılabilir 

• Malzeme seçiminde kent dokusu ile uyumlu ve dayanıklılık sağlayabilen 

malzemeler tercih edilebilir. 

• Tarihi kentte bütünsel bir yaklaşım ele alınarak, kentsel donatılar için ortak bir 

dil oluşturulup mobilya tasarımı yapılabilir. 
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ÖZET 

Diyarbakır Suriçi Bölgesi’nde günümüze ulaşmış kısmi hasarlı 6 adet,  ikisi tamamen arkeolojik 

kalıntı şeklinde bulunan toplam 8 adet hamam yer almaktadır. Kuzeydoğuda, Çardaklı 

Hamamı, güneydoğuda Paşa Hamamı, güney batıda Deva Hamamı ile Melik Ahmet Hamamı 

ve kuzeybatıda Kadı Hamamı ve Vahap Ağa Hamamı bulunmaktadır.  

Diyarbakır’da Cimşit Bey (Cıngıllı), İpekoğlu, Bekir Paşa, Çarşı, Hüseyin Efendi, Dilaver Paşa, 

Domat Hamamları günümüze kadar ulaşamamıştır. Suriçi Bölgesinin kuzeydoğusundaki İç 

kale’de Kale, Maristan, Yeni Kapı, Mirza ve Suakar Hamamları da yok olan hamamlardır1 

(Sözen 1971).  

Diyarbakır hamamlarındaki yapısal sorunlar hamamın bulunduğu konum ve durumuna göre 

değişiklik göstermiştir. Yapısal sorunların bakımsızlık, terk gibi sebeplerin yanında kullanıcı 

kaynaklı, özgün yapı strüktürünün yok edilmesi ve doğal koşullara bağlı olarak arttığı 

görülmüştür.  

Restorasyonu yapılmayan bazı hamamların işlevi dışında kullanılması ve yakın dönemde 

herhangi bir onarımın yapılmaması nedeniyle genellikle örtü sistemi ve döşemelerdeki 

oturmalara bağlı çökme-yıkılma gibi yapısal sorunlara bağlı hasarlar meydana gelmiştir.  

Bu çalışmada, Suriçi Bölgesi’nde bulunan hamamlardaki yapısal sorunlar gözlemsel tespitler 

sonrası değerlendirilmiştir.  

 Anahtar Kelimeler: Diyarbakır Hamamları, yapısal sorun, hasar  

1.GİRİŞ 

Diyarbakır Suriçi Bölgesi’nde günümüze ulaşan farklı boyutlarda hamamlar bulunmaktadır. Bu 

hamamlar, kullanım alanları işlevlerine göre özel tasarım gerektiren bir planlamayla 

 
1 Sözen, M. 1971, “Diyarbakır’da Türk Mimarisi”, İstanbul. 
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oluşturulmuştur. Hamamlarda giriş (taşlık), soyunmalık (soğukluk), ılıklık,  hela, sıcaklık, 

eyvan, halvet, külhan, cehennemlik ve su depolarından oluşan mekanlar yer almaktadır. Bazı 

hamamlarda bu mekanların bir kısmı zaman içinde yıkılmış  ya da hasarlı olarak günümüze 

ulaşmıştır (Şekil 1). 

 

Şekil 1. Diyarbakır hamamlarının Suriçi Bölgesi’ndeki konumu 

Suriçi Bölgesi’ndeki hamamlardan olan özel mülkiyetli Melik Ahmet Paşa Hamamı ve Deva 

Hamamı dışındaki Vahap Ağa Hamamı, Çardaklı Hamamı, Paşa Hamamı ile Kadı Hamamı’nın 

restorasyon çalışmaları tamamlanmış olup, bu hamamlar günümüzde özgün işlevinde 

kullanılmamıştır. Vahap Ağa Hamamı restoran, Melik Ahmet Paşa Hamamı ticari dükkan 

(toptancı), Deva Hamamı kafe olarak işlevlerini sürdürmektedir  

 

2. YAPIM TEKNİĞİ ve MALZEME  

Diyarbakır hamamlarının duvar ve döşemelerinde kullanılan ana yapı malzemesi bazalt taştır.  

Büyük çoğunluğu mukavemeti yüksek olan bazalt taştan yapılmış hamamların, günümüze 

kadar ulaşmasında bu malzemenin önemli etkisi olmuştur. Yığma yapım tekniğiyle yapılan 

hamamların soğukluk, sıcaklık, halvet, eyvan bölümlerinin dış duvarlarında sıralı moloz taş 

kubbe, tonoz, kemerler ile bacalarda tuğla, çatıda alaturka kiremit kullanılmış olup, çatıda farklı 

formlarda fenerler bulunmaktadır.  

Hamamların ısıtılmasını sağlayan diğer bölümlerden biri “cehennemlikler” dir.“Külhan”daki 

su deposunda ısınan suyun künkler yardımıyla zemin ve duvarlarda dolaştırılması ile hamamın 

ısıtılması sağlanmaktadır. Hamam döşemesi ayaklar üzerine oturtularak, alttaki cehennemlik 

bölümünden geçen sıcak sularla ısıtılmaktadır.  

3. HAMAMLARDA GÖZLEMSEL TESPİT EDİLEN YAPISAL SORUNLAR 

Diyarbakır hamamlarındaki yapısal sorunlar her yapı özelinde farklılıklar göstermiştir. 

Restorasyonu tamamlanan hamamlar günümüzde özgün işlevinde kullanılmamış veya kapalı 

durumdadır. Gözlemsel tespitlerde restorasyonu yapılmayan ve hasarlı olan Melik Ahmet Paşa 
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ve Deva Hamamında yapısal sorunlar yoğunlukla ele alınmıştır. Hamamlardaki yapısal sorunlar 

ve hasarlar, bakımsızlık, terk ve ya kullanıcı kaynaklı özgün taşıyıcı sistemin yok edilmesiyle 

oluşmuştur. 

Ticaret aksta bulunan Melik Ahmet Paşa Hamamı ve Deva Hamamı özel mülkiyetli olup, 

günümüze kadar özgün işlevine uygun herhangi bir onarım ve tadilat yapılamamıştır.  Melik 

Ahmet Paşa Hamamı, günümüze soğukluk bölümlerinin duvarları yıkılıp karkas sisteme 

dönüştürülerek ulaşmıştır. Sıcaklık, külhan, su deposu ve diğer bölümleri yok olmuştur.  

Melik Ahmet Paşa ve Deva Hamamının bazı bölümleri ticari amaçla kullanıldığından özgün 

yapısı betonarme eklentilerle bozulmuştur.  Bu hamamlarda yakın dönemlerde herhangi bir  

nitelikli onarım ve müdahalenin yapılmaması nedeniyle  duvarlarda ayrışma, çözülme, 

döşemelerde oturmalara bağlı çökme-yıkılma gibi hasarların oluştuğu görülmüştür.  

Hamam duvarlarındaki bağlayıcı harçlar zaman içinde boşalarak duvardaki malzeme 

birlikteliğindeki bağlantılar azalmış ve taşlar arasında mukavemet eksikliğine neden olmuştur. 

Duvarlardaki ayrışma hasarları dış cephede daha yoğun görülmüştür.  

Melik Ahmet Caddesi üzerinde bulunan, bazalt taştan yapılmış hamamın dış cephesinde 

ayrışma ve çatlak hasarları bulunmaktadır. Hamamın kuzey cephe duvarındaki ayrışmalar 

hamamdaki iç bölümlerde yapılan müdahalelerle (kolon ve kiriş eklenmesi v.b) artmıştır. 

Yapım tekniği hatalı müdahalelerle karkas sisteme dönüştürülen bu hamamın günümüze sadece 

soğukluk bölümü ulaşmış ve sıcaklık ve külhan bölümleri tümüyle yok olmuştur.  

Melik Ahmet Paşa Hamamında soğukluk, ılıklık ile Deva Hamamında soğukluk, ılıklık ve 

sıcaklık bölümlerinde yatay taşıyıcı eleman olarak kemerler kullanılmıştır. Bu hamamların 

soğukluk ve sıcaklık bölümlerindeki eyvan ile halvete geçiş kısımlarındaki kemerlerin tümü 

sıva ile kapatılmış, nemlenme nedeniyle sıvalı bölümde ayrışma hasarları oluşmuştur. Ticari 

mekan olarak kullanılan hamam kısmi olarak özgünlüğünü koruyabilmiştir (Şekil 2).   

      

                  Melik Ahmet Paşa Hamamı soğukluk bölümü         Deva Hamamı sıcaklık bölümü  

 

Şekil 2.  Melik Ahmet Paşa ve Deva Hamamı’ndaki sıvanan kemer ve örgü elemanları (Aralık 2019) 

Melik Ahmet Paşa Hamamı soğukluk bölümüne, ara döşeme yapılarak iki kata 

dönüştürülmüştür. Hamamın üst katına, betonarme merdivenle çıkılmaktadır. Soğukluk 

bölümündeki kemer, kubbe ve duvarların tamamı sıva ve boya ile kaplanmıştır.  Melik Ahmet 
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Caddesi üzerinde bulunan hamamın giriş bölümü duvarlarla bölünerek farklı ticari mekanlara 

dönüştürülmüştür. Bu mekanların üstü, betonarme döşeme ile örtülmüştür. (Şekil 3).  

    

Şekil 3. Melik Ahmet Paşa Hamamında niteliksiz onarım sonrası oluşan hasarlar (Aralık 2019) 

 

Melik Ahmet Paşa Hamamının sıvasız duvar yüzeylerinde, moloz taş örgülü bir kısım taşların 

yok olduğu, boşalmalar meydana geldiği ve boşalmalar sonrasında duvar bütünlüğünde 

mukavemet eksikliğine neden olduğu görülmüştür. Ayrıca Melik Ahmet Paşa ve Deva 

Hamamında diğer hamamlarda olduğu gibi çokgen formda tuğladan yapılmış aydınlık feneri 

bulunmaktadır. Hamamda, dış cephe ile aydınlık fenerinin onarılmaması ve doğa koşulları 

etkisiyle taşlar arasında derz boşlukları artarak duvarlarda ayrışma hasarlarına neden olmuştur. 

Çatıda konumlanan fenerlerde zaman içinde oturmalara bağlı olarak, strüktürel çatlak, ayrışma 

ve çözülme hasarları oluşmuştur (Şekil 4).  

    

Şekil 4. Melik Ahmet Paşa ile Deva Hamamı fener ve duvarlarındaki ayrışma ve çözülme hasarları (Aralık 2019) 

    

Deva Hamamında kullanıcılar tarafından yapılmış basit onarımlar taşıyıcı sistemi 

etkilememiştir. Soğukluk, sıcaklık, ılıklık bölümlerindeki tüm duvar ve kubbeler sıva ile 

kapatılarak boyanmıştır. Hamamda izinsiz olarak define aramak için yapılan bilinçsiz kazılar 

nedeniyle, döşemelerde oturma ve çökme hasarları oluşmuş, daha sonra kafe olarak kullanılan 

bu hamamda döşemeler düzensiz ve niteliksiz malzemelerle kapatılmıştır. 

Ayrıca bu hamamların ısı döngüsünü sağlayan cehennemlik” adı verilen sıcak su buharı ile 

suyunun ısıtıldığı ve döşemenin yükseltildiği bölümlerde kısmi çökmeler meydana gelmiştir. 

Taş malzemeden yapılmış bu hamamın tüm iç duvarları betonla kaplanmıştır.  

Hamamlarda aydınlık ve hava akımını sağlayan fil gözleri soğukluk, ılıklık, halvet ile sıcaklık 

kubbelerinde farklı boyut ve sayılarda bulunmaktadır. Bazı hamamlarda zaman içinde malzeme 

kaybı oluşarak kısmi yıkılmalar meydana geldiği görülmüştür.  
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Hamamların üst örtülerindeki alaturka kiremitlerin yıpranması ve yok olmasıyla hamam 

içerisinde neme bağlı oluşan hasarlar artmıştır. Kubbelerde buhar ve nem çıkışını sağlayan 

tüteklik ve fil gözlerindeki kısmi kayıplar nedeniyle hamamlar dış ortam koşullarına karşı 

savunmasız kalmıştır. “Tüteklik-fil gözler”indeki kayıplar kubbe hasarlarının armasına neden 

olmuştur. Ayrıca bazı hamamlardaki “fil gözleri”nin niteliksiz müdahalelerle kapatılması ya da 

küçültülmesi ile bu bölümlerde hava akışının bozulmasına yol açmıştır (Şekil 5). 

   

Şekil 5. Deva Hamamı sıcaklık, ılıklık ve halvet bölümlerinde fil gözlerindeki malzeme kayıpları (Aralık 2019) 

 

Yeterli buhar ve hava çıkışının bulunmadığı veya sağlanamadığı hamamlarda nemlenme, 

yosunlaşma hatta üst örtüde bitki oluşması gibi bozulmalar meydana gelmiştir. Fil gözlerinde 

buhar ve hava çıkışının sağlanmadığı durumlarda, oluşan nem, tüm yapının iç ve dış duvarlarını 

etkileyerek, harç ve derz boşalma hasarlarına neden olmuştur.(Şekil 6).   

Deva ve Melik Ahmet Paşa Hamamında nitelikli müdahale ya da onarımın yapılmaması, doğa 

koşulları ve bakımsızlık nedeniyle cephe ve üst örtüde bozulmalar meydana gelmiştir. Aydınlık 

fenerinde ve üst örtüde nem etkisiyle meydana gelen bitki oluşumları duvarları etkileyerek 

mevcut hasarları arttırmıştır. Bu hasarlar, Deva Hamamı soğukluk, sıcaklık, ılıklık, eyvan ve 

halvet odalarının üzerindeki fil gözleri ile aydınlık fenerinde benzer etkiler yaratmıştır. Deva 

Hamamı sıcaklık bölümü, fener duvarı, halvet odaları ve ılıklık kısımlarının kubbeleri ile fil 

gözlerinde bağlayıcı harç kayıpları bulunmaktadır (Şekil 6).   

   
Şekil 6. Deva Hamamında doğa koşullarına bağlı oluşan bitkilenme hasarları (Aralık 2019) 

Restorasyonu tamamlanan, restorasyon aşamasında Vahap Ağa Hamamının giriş kısmında 

yıkılan duvarlar yerine çelik taşıyıcı elemanlar yerleştirilmiştir (Şekil 7). 
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Şekil 5.Vahap Ağa Hamamı’ndaki kubbede oluşan çatlak hasarları (Kasım 2018) 

Vahap Ağa Hamamında, sıcaklık bölümüne bitişik ılıklık kısmında eklenti yapılarak tuvaletler 

konumlandırılmıştır. Bu bölümden dama metal döner merdivenle ulaşılmaktadır. Ilıklık ve 

halvet oda kubbelerindeki fil gözlerinin pvc malzemeyle kapatılması ile oluşan yoğuşma tuğla-

taş malzemede ıslanmalara neden olmuştur.  

Çardaklı Hamamı, Paşa Hamamı, Kadı Hamamı ve Vahap Ağa Hamamının restorasyonları 

tamamlanmıştır. Vahap Ağa Hamamı restoran, Deva Hamamı soğukluk bölümü ise kafe olarak 

kullanılmaktadır. Restorasyon çalışmaları tamamlanan hamamlarda, sıva raspaları yapılmış ve 

çimento esaslı derzler temizlenerek, derz kayıpları giderilmiştir.   

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Diyarbakır Suriçi Bölgesi’ndeki günümüze ulaşan, Çardaklı Hamamı, Kadı Hamamı, Vahap 

Ağa Hamamı ve Paşa Hamamının restorasyon çalışmaları yakın dönemde tamamlanmıştır. 

Vahap Ağa Hamamı restoran olarak işlevlendirilmiş olup, diğer hamamlar restorasyon sonrası 

kullanıma açılmamıştır.  

Deva Hamamı ve Melik Ahmet Paşa Hamamı özel mülkiyetli olup, bu hamamlarda nitelikli 

restorasyon veya onarım çalışmaları yapılmamıştır. Bu nedenle iki hamamda yapılacak 

müdahalelerde dikkat edilmesi gerekli bazı hususlar bulunmaktadır. Bunlar; 

• Hamamların güncel rölöve ve hasar analizleri tespitinden sonra yapılacak kapsamlı 

restitüsyon ve restorasyon projeleri ile birlikte güçlendirme projesi hazırlanmalıdır. 

Hamamların özel mülkiyete ait olması nedeniyle nitelikli onarım ve restorasyon 

çalışmaları yapılamamaktadır. Bu nedenle hamamların özel mülkiyetten alınıp, 

kamulaştırılarak, kültür envanterine kamusal olarak katılımı sağlanmalıdır.   

•  Hamamlarda restorasyon ve güçlendirme uygulaması çalışmalarına başlatılmadan 

varsa çevresinde bulunan ticari mekanlar boşaltılmalıdır. Hamamın tüm bölümlerini 

kapsayacak şekilde güvenli alanlar oluşturulmalıdır. Uygulama çalışmalarına 

başlamadan önce yapı çevresinde güvenlik sınırı oluşturularak çevresel tehditler 

engellenmelidir.  
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• Hamamlarda yapılacak restorasyon ve güçlendirme müdahale uygulamalarının yerinde 

ve doğru yapılmasını sağlamak amacıyla alanında uzman akademisyenlerinde 

bulunduğu bilim kurulu oluşturulmalıdır.   

• Restorasyon aşaması ve sonrasında farklı işlev verilecek hamamlarda, bu hamamların 

özgün yapısını bozmayacak şekilde projelendirilmesi gerekmektedir.  

• Harç ve derz boşalmalarına bağlı bağlantısı zayıflayan fener duvarlarında kısmi söküm 

sonrası özelliğini yitirmiş tuğlalar, dayanımı yüksek aslına uygun malzeme ve teknikle 

değiştirilerek, üretilecek harçlarla duvar bağlayıcılığı güçlendirilmelidir. 

• Kubbedeki fil gözlerinin ilgili uzmanlar tarafından önerilen yoğuşmayı önleyen, basınca 

ve dış ortam koşullarına karşı dayanıklı malzemelerle kapatılarak, bu alanlarda oluşan 

nem problemleri önlenmelidir.  Kubbede oluşan nem hasarları ilgili uzmanlar tarafından 

önerilen yalıtım çözümleriyle giderilmelidir.  
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ÖZET 

Diyarbakır kenti, Suriçi Bölgesi’ndeki tarihi ve kültürel değerleriyle dünya kültür mirasında yer 

bulan geçmişte birçok medeniyetin yaşadığı önemli bir yerleşim merkezidir. Kentin ilk 

yerleşim yeri olan Suriçi Bölgesi plan tipleri ve boyutları değişkenlik gösteren burç ve surlarla 

çevrilidir. Bu bölgede, birçoğu tescilli ve farklı yapı türlerine sahip kültürel, ticari, sosyal 

geleneksel ve anıtsal yapılar yer almaktadır. 

4.yy’da inşa edildiği kaynaklarda1 belirtilen Diyarbakır surlarında zaman içinde birçok kez 

onarım yapılmış olmasına rağmen, günümüze ulaşan burç ve sur duvarlarının bazı bölümlerinde 

yapısal sorunlardan kaynaklandığı düşünülen hasarlar yer almaktadır.  

Surlarda yapılan restorasyon çalışmaları kısmi ve çok sınırlı düzeyde kalmakla beraber, çoğu 

müdahalenin özgün yapım tekniği, malzeme türü ve boyutuna uymadığı görülmektedir. 

Onarımı tamamlanan birçok sur duvarı ve burçlarda yapısal sorunlar ve hasarların günümüzde 

de devam ettiği, yapılan müdahalelerin yetersiz kaldığı ve birçok bölgede sorunların arttığı 

tespit edilmiştir.    

Bu çalışmada, Diyarbakır Suriçi Bölgesi’ni çevreleyen, Diyarbakır surlarındaki yapısal sorunlar 

“Duvar, kemer ve örgü elemanlarında ayrışma, çözülme, üst örtü ve döşeme kayıpları, derz 

boşalması, eksen kayması, nem,  hatalı restorasyon, kullanıcı kaynaklı, doğa koşulları ve 

bakımsızlık, yapı eleman kayıpları, bağlayıcı harcın özelliğini kaybetmesi/yok olmasına bağlı 

oluşan hasarlar”  başlıklarında gözlemsel olarak incelenmiş,  bu hasarlarla ilgili 

değerlendirmeler yapılarak öneriler sunulmuştur.  

 

1 Parla, C., 1990 “Türk İslam Şehri Olarak Diyarbakır” Yüksek Lisans Tezi. S.35 
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Anahtar Kelimeler: Diyarbakır surları, yapısal sorunlar, gözlemsel tespit 

1.GİRİŞ 

Diyarbakır surları 6312 sayı ve 11.03.1972 tarihli Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararı 

ile tescillenmiştir. Diyarbakır surlarının formları ve boyutları bulundukları dönemde 

yapılmıştır. Surların batısında bulunan burçlarda duvarlar daha kalın ve dairesel plandadır. Evli 

beden burcu, Keçi Burcu, Nur Burcu ve Yedi Kardeş Burcu önemli ve en bilinen burçlardır. 

Farklı plan tiplerine sahip burçların bazıları tek katlı olabildiği gibi iki ya da üç katlı olarak inşa 

edilen burçlarda bulunmaktadır. Giriş katlarının genellikle depo olarak kullanıldığı burçlarda, 

merdivenlerle ulaşılan üst katlar askeri amaçlarla kullanılmaktadır2 (D.B.B.A.Y.P 2014).  

Diyarbakır surları, iç ve dış kaleden oluşmakta, dış kale surlarının uzunluğu 4460 m, iç kale 

surları ise 598 metredir. Belirli dönemlerde yıkılan ve yok olan surların uzunluğu ise 620 

metredir3 (Şekil 1) 

 

Şekil 1. Diyarbakır surları genel planı (Gabriel 1940) 

Surların şehirle irtibatını sağlayan, dört ana kapısı bulunmaktadır. Bu kapılar, kuzeyde Dağ 

kapı, doğuda Yeni kapı, batıda Urfa Kapı ile güneyde Mardin Kapı olarak adlandırılmıştır. Bu 

kapılardan Dağ Kapı mevkiindeki alanlardaki bir kısım sur duvarları ile burçlar yıkılmıştır. 

Aynı durum, surların birçok bölümünde de benzer şekilde devam etmiştir. Yıkılan bu kısımlar 

tamamlanmadan günümüze bu şekilde ulaşmıştır.  

 

 

 
2 DBBAYP 2014 “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Alan Yönetimi Birimi” 
3 Halifeoğlu, F.M. 2013.“Castle Architecture in Anatolia; Fortifications of Diyarbakır”. Higher Education 

Press Limited Company. Production and hosting by Elsevier B.V. All rights reserved 
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2. YAPIM TEKNİĞİ VE MALZEME  

Yığma yapım tekniğinde inşa edilmiş burçlarda kemer, tonoz ve kubbe şeklinde taşıyıcı 

elemanlar bulunmaktadır. Burçlar iki, üç katlı olabildiği gibi bazı burçlar dört kata kadar 

yüksekliğe sahiptir.  

Diyarbakır surlarında, geleneksel ve anıtsal yapılarda olduğu gibi ana yapım malzemesi bazalt 

taşıdır. Diyarbakır surlarındaki burç girişlerinde tuğla ve bazalt taştan kemerli geçişler 

bulunmaktadır. Burçların iç bölümlerinde yer alan küçük odacıkların geçiş yerlerinde ise, 

kemer ve tonozlar tuğla malzemeden yapılmıştır.  Duvar arası hatıl, kubbe ve tonozlarda 

kullanılan tuğla, kemerlerde kılıcına örülerek taşıyıcı sistemi tamamlanmıştır.  

 

3. SURLARDA GÖZLEMSEL TESPİT EDİLEN YAPISAL SORUNLAR 

Diyarbakır surlarında belirli dönemlerde birçok kez onarım yapılmış olmasına rağmen 

günümüze ulaşan burç ve sur duvarlarında kısmi ya da bütünsel yapısal sorunlar meydana 

gelerek, buna bağlı hasarlar oluşmuştur. Yapısal sorunlara bağlı hasarların bakımsızlık, doğa 

koşulları, hatalı restorasyon uygulamaları ile kullanıcı kaynaklı oluştuğu gözlemsel tespitlerle 

belirlenmiştir. Sur duvarlarında kısmi ya da bütünsel yıkılmalar ile bazı burçlarda çökme 

hasarları bulunmaktadır.  

Gözlemsel olarak, incelenen surlar ve burçlarda bakımsızlık, terk, doğa koşulları, hatalı 

restorasyon, yapı eleman kaybı v.b gibi nedenlere bağlı oluşan yapısal sorunlar ve hasarlar 

tespit edilmiştir. Surlarda yapılan restorasyon çalışmaları kısmi ve çok sınırlı düzeyde kalmakla 

beraber, çoğu müdahalenin özgün yapım tekniği, malzeme türü ve boyutuna uyulmadığı 

görülmüştür.  

Burç ve sur duvarlarında oluşan ayrışma ve çözülme zemin ve iklim koşullarına bağlı 

gelişmekle beraber, zeminde meydana gelen hareketin üst kısımlardaki ayrışmaları 

hızlandırdığı görülmüştür. Burç duvarlarındaki ayrışmaların daha çok burçların dış yüzünde 

olduğu tespit edilmiştir (Şekil 2).   

   

Şekil 2. Sur duvarları ve burç içlerindeki taş-tuğla malzeme kayıpları 
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Burç duvarlarının taşıyıcı sistemindeki yük dağılımının iyi sağlanamaması nedeniyle örgü 

elemanlarında, ayrışma-çözülme ve çatlak hasarları oluşmuştur. Hasarların kemer ve tonozlarda 

oluşması burç genel strüktüründeki mukavemeti azaltmıştır (Şekil 3).   

   

Şekil 3. Burçlardaki kemer ve örgü elemanlarında çatlak malzeme kaybı ve ayrışma hasarları (Aralık 2019) 

Yıkılan burç kubbe ve tonozları, duvar ile döşemelerin çökmesi ya da tümüyle yok olmasına 

bağlı olarak mesnetsiz kalmıştır. Burç duvarlarındaki çatlakların onarımlarının yapılmaması ile 

taşıyıcı elemanlar doğa koşulları, bakımsızlık, hatalı kullanım v.b ile dış etkenlere bağlı 

hasarları arttırmıştır. Kubbe ve tonozlarda oluşan çatlaklar, tüm taşıyıcı sistemi etkileyerek 

burçlarda ağır hasarlar meydana getirmiştir (Şekil 4).  

        

Şekil 4.  Burç kubbelerindeki çatlak ve yıkılma hasarları (Aralık 2019) 

Burç duvarlarının ara kat döşemelerinde ise kısmen ya da tamamen çökme şeklinde hasarlar 

oluşmuştur. Döşemenin tüm zemin ve ara kat döşemelerinde kalınlıkların homojen olmadığı, 

döşemelerdeki bu dolgunun üst örtü ve duvarların zaman içerisinde yıkılmasıyla yükselerek bu 

duruma geldiği görülmektedir (Şekil 5).  

   

Şekil 5. Burç döşemelerinde oturma, çökme hasarları (Aralık 2019) 
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Diyarbakır Surlarında burç ile sur duvarlarında derz boşalmaları, cephedeki taşlar arasındaki 

harç kayıplarından kaynaklanmaktadır. Burç ile sur duvarlarının güney ve batı cephelerinde 

derz boşalmaları, diğer yönlere göre daha yoğundur. Batı ve güney cephelerinde güneş 

ışınlarının yoğun alınması sebebiyle bu hasarların oluştuğu düşünülmektedir (Şekil 6).  

      
                                                                              

Şekil 6. numaralı burçlardaki derz boşalmaları ve malzeme kayıpları (Aralık 2019) 

 

Burç ve sur duvarlarının kemer akslarında, yapı elemanının yatay ve düşey yükler altında 

hareket etmesiyle açılma ve bel verme gibi hasarlar meydana gelmiştir. Duvarların var olan 

ayrışmalarının onarılmaması durumunda serbest kalan taş ya da tuğla malzemelerin belirli bir 

yöne eğilmesiyle, duvar aksında sapmalar oluşmuştur (Şekil 7).  

  

Şekil 7. Urfa Kapı ve 57-58 burç arasındaki sur duvarındaki ayrışma ve aks kayma hasarları (Aralık 2019) 

 

Onarılan burç ve sur duvarlarında yeterli düzeyde nem yalıtımının yapılmaması ile yağışların 

etkisi, üst örtü ve dış yüzeylerde oluşan genleşme sonucunda taşlar arasındaki harçların 

bağlayıcılık özelliği zayıflamıştır. Duvar ve döşemelerin birçok yerinde ayrışma ve dökülme 

hasarları meydana gelmiştir. Zeminden gelen nemin etkisiyle de benzer bozulmalar görülmüş, 

bu durum sur diplerindeki harçlarda dökülmeye, yüzeylerde ise tuzlanmaya neden olmuştur. 

Doğal etkenler sonucu oluşan bir diğer bozulma ise bitkisel (floral) oluşumlardır. Rüzgar 

etkisiyle birlikte gelen bitki tohum ve polenleri, burç ve sur duvarlarında uygun buldukları 

ortamlarda kök salıp büyümekte, taşların derinliklerine ilerleyerek iç dokuda bozulmalara 

neden olmaktadır. Ayrıca sur duvarlarına yakın ekilen ağaçların kökleri duvarların 

derinliklerine inerek yapısal bozulmalar oluşturmaktadır (Şekil 8).   
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Şekil 8.  Sur duvarları ve burçlarda oluşan nem hasarları (Aralık 2019) 

 

 Surlarda mevcut hasarlar zaman içinde kısmen ya da belirli dönemlerde burç ve sur duvarları 

birlikte onarılarak giderilmeye çalışılmıştır. Ancak yapılan onarımların bir kısmında burç ve 

sur duvarlarında hatalı uygulamalar yapıldığı görülmüştür. Bu hatalı uygulamalar, yeni işlev 

verme (Kafe, cami, müze ve sergi salonları v.b), tamamlama, yeniden yapım şeklindeki 

onarımlarda ortaya çıkmıştır. Bazı burçlara yeni işlev verilmesi ile burç içinde taşıyıcı sistemi 

etkileyen ve sonradan müdahale kısıtlılığı yaratan uygulamalar tespit edilmiştir.  

Burç duvarlarında yapılan tamamlamalarda var olan taş boyutlarının dışında daha az kesitli 

kesme taşın kullanılması ile taşlar arasında bağlantı zayıflığı meydana gelmiştir. Özellikle bu 

alanlarda ayrışma ve çözülmeler meydana gelmiş, aradaki boşluklar kalın derzli çimento katkılı 

harçla doldurulmuştur. Taşların fabrikada kesim biçimleriyle kullanımları da özgün dokuyla 

uyumsuzluk sağlamıştır (Şekil 9). 

   

Şekil 9. Burçlardaki hatalı restorasyon uygulamaları (Aralık 2019) 

 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu sur dipleri rehabilitasyon ve rekreasyon 

alanları oluşturma çalışmasında sur dipleri ve burç kenarlarında beton malzemeden imal edilmiş 

tretuvar eklemelerinin yapıldığı ve bu uygulamanın surlarda aykırılık yarattığı görülmüştür.  

Beton tretuvarlarla çevrili olan burç ve sur duvarlarında sulanan peyzaj alanlarındaki 

drenajların yetersiz ve etkili su tahliyesi sağlayacak şekilde yapılmadığı gözlemlenmiştir. Bu 

durumun sur temellerine ve burç ile sur duvar taşıyıcı sisteminde neme bağlı hasarlar 

oluşturmuştur (Şekil 10).  



 
www.anadolukongresi.org        ISBN: 978-605-80174-3-6         UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI 524 

   

Şekil 10. Sur diplerindeki peysaj düzenlemelerine bağlı nemlenme hasarları (Aralık 2019) 

 

Yağmur, kar ve cephe yüzeylerinde biriken sular taş ve bağlayıcı harçları zayıflatmıştır. Ayrıca 

burç ve sur duvarlarında iklim ve doğa koşullarına bağlı olarak değişen ısı değişimlerinden 

kaynaklanan donma-çözülmeler meydana getirerek, bazalt ve bağlayıcı harçlar başta olmak 

üzere tüm yapıda olumsuz etki yaratmış, malzemelerin dayanımının azalmasına neden 

olmuştur.  

    

Şekil 11. Burçlarda doğa koşulları ve bakımsızlık nedeniyle oluşan hasarlar (Aralık 2019) 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Diyarbakır surlarındaki burç ve sur duvarlarında önemli ölçüde yapısal sorunlar bulunmaktadır. 

İlgili kurumlar tarafından yapılan kısmi restorasyon çalışmalarıyla sorunlar giderilmeye 

çalışılmaktadır. Yapılan restorasyon çalışmalarının büyük bölümünde, burçlar ile sur 

duvarlarının yapım tekniği ve özgünlüğü göz ardı edilerek, çalışmaların devam ettiği 

görülmüştür. Onarımı tamamlanan birçok sur duvarı ve burçlardaki taşıyıcı sistemlerin devam 

ettiği yapılan müdahale ve onarımların yetersiz kaldığı gözlemlenmiştir. Ayrıca surlarda 

meydana gelen kayıplar ve hasarların giderilmesi amacıyla yapılan onarım ve restorasyon 

çalışmalarında, teknik ölçüm izlemeleri, tamamlayıcı müdahalelerin yapılmadığı görülmüştür.  

Diyarbakır sur duvarları ve burçlarında meydana gelen hasarların giderilmesi ve geleceğe 

aktarılması için öneriler; 

• Sur duvarları, ve burçlarda yapılacak gözlemsel ve aletsel tespitlerin yanında ilgili kamu 

kurumları (Diyarbakır Rölöve Anıtlar Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü v.b) tarafından 
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mevcut durumuyla rölöveleri alınarak kapsamlı restitüsyon ve restorasyon projeleri 

hazırlatılmalı, rölöveleri varsa güncellenmelidir.  

• Sur duvarları ve burçlarda kapsamlı ve belirli periyotlarda aletsel ölçümler (Çatlak, yüzey 

düzgünlüğü, georadar, ısı ve nem değişim v.b) ilgili uzmanlar tarafından yapılmalıdır.  

• Sur duvarları ve burç duvarlarında oluşan kısmi ya da bütünsel derz ayrışmaları ile 

bünyesel boşlukların giderilmesi için açılma alanında söküm yapılarak taşların birbirleriyle 

bağlayıcılıkları güçlendirilerek örülmelidir.  

• Sur duvarları ve burçlarda zaman içinde yapılan restorasyon çalışmalarındaki malzeme 

kesit ve boyut farklılığı giderilerek, malzemede süreklilik sağlanarak, mukavemet kaybı 

önlenmelidir.  

• Burçlardaki tonoz yüzeylerindeki beton malzeme temizlenerek, yanlış müdahalenin 

getirdiği hasarlar, ilgili uzmanlar tarafından incelenerek müdahale kararları belirlenmelidir.  

• Sur duvarları ve burçların üzerinde zamanla meydana gelen bitkisel oluşumlar zirai 

ilaçlarla temizlenmelidir.  

• Burçlardaki çatlak hasarı, yanmış ve özelliği bozulmuş, kayıpları bulunan taşıyıcı 

elemanlardaki tuğla malzemelerin yerine özgüne uygun teknik malzeme 

tamamlamalarında, mukavemeti yüksek tuğla kullanılarak, bu alanlar güçlendirilmelidir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada bina yüksekliği (Y) ve cadde genişliği (G)  arasındaki oranın kentsel 

yüzeyler arasındaki sıcaklık dağılımı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu amaçla uzun yıllar 

iklim verileri analiz edilerek Elazığ’da yoğun yapılaşmanın olduğu Gazi Caddesi için 11 

Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında Y/G oranlarının 1,  2 ve 0.5 olduğu durumlar için 

simülasyonlar yapılmıştır. Değerlendirmeler ısı adası etkisini,  kentsel yüzey sıcaklığı ve hava 

sıcaklığı arasındaki farka bağlı olarak inceleyen Isı Adası Potansiyeli (IAP) parametresi 

üzerinden yapılmıştır.  

Sonuç olarak bina yüksekliği ve cadde genişliği arasındaki oranın değişmesi IAP 

değerleri üzerinde oldukça etkili olmuştur. En yüksek IAP değerleri Y/G=2 için elde edilirken, 

en düşük değerler Y/G=0.5 için elde edilmiştir. Genel olarak ise, Y/G=1 ve Y/G=0.5 için elde 

edilen değerlerin birbirine çok yakın olduğu gözlenmiştir. Günümüz şartlarında, minimum alan 

üzerinden maksimum getirim sağlanması amacına yönelik bir yapılaşma anlayışı 

benimsenmiştir. Ancak, dar cadde veya sokak aralıkları çevresine yerleştirilen yüksek yapılar 

ısı adası etkisinin en önemli nedenidir. Bu bakımdan, yeni yerleşim alanlarında Y/G oranlarının 

en azından 1 veya 1’e yakın bir değerde tutulabilmesi, ısı adası etkisini azaltamaya yönelik 

uygulanabilecek en etkin yöntemlerden biridir.  

 

Anahtar Kelimeler: Yüzey sıcaklığı, Isı adası potansiyeli, Bina yüksekliği-cadde genişliği 

oranı 
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1. GİRİŞ 

Kentleşme ve endüstrileşme, insanların yaşam kalitesini arttırırken, aynı zamanda insan 

yaşamına küresel ısınma, endüstriyel atıklar ve hava kirliliği gibi birçok problem getirmektedir. 

Bu problemlerin global ölçekte yarattığı negatif etkilerin yanı sıra, endüstriyel etkileşimin 

olduğu ve sentetik yapı malzemelerinin kullanıldığı ölçekteki kentsel alanlar da 

etkilenmektedir. Bunun sonucunda da doğal çevre ve ekoloji kötü yönde etkilenerek dengesini 

kaybetmektedir [1].  

Kentleşmenin, yerel ölçekte neden olduğu en önemli değişiklik iklim elemanları 

üzerindedir. Bu değişikliklerin iyi bir şekilde analiz edilebilmesi için öncelikle Kentsel Isı 

Adası (KIA) kavramının iyi anlaşılması gerekir. Kent iklimi söz konusu olunca, incelenmesi 

gereken ilk eleman sıcaklıktır. Kentlerin, kırsal kesimlerden daha sıcak olduğu 100 yıldan beri 

bilinen ve kabul edilen bir gerçektir [2]. 

Kentlerde yeşil alanların yerini yüksek binalar ve bunların arasında kalan cadde, sokak, 

kaldırım gibi kentsel elemanlar almıştır. Motorlu taşıtlar, endüstrileşmenin neden olduğu 

ısınma ve doğrudan ısı yayan etkinliklerle birlikte, beton kaldırımlar, asfalt caddeler ve beton, 

tuğla, briket gibi yapı malzemeleriyle inşa edilen binalar, günümüz gündüz absorbe ettikleri 

güneş enerjisini gece boyunca uzun dalga termal ışınım olarak havaya salarlar. Bu durum gece 

hava sıcaklığının artmasına neden olur. Bu olaya kentsel ısı adası adı verilir [3]. Kentsel ısı 

adası etkisi genellikle gece ortaya çıkar, ancak bu durum kent içinde gündüz absorbe edilen 

enerjinin gece açığa çıkması sonucudur. Bu nedenle, gündüz meydana gelen absorbsiyon 

miktarı, kent ortamının fiziksel ve termofiziksel özellikleri kentsel ısı adası oluşumunda 

oldukça önemlidir. 

Bu çalışmada bina yüksekliği (H) ve cadde genişliği (W)  arasındaki oranın kentsel 

yüzeyler arasındaki sıcaklık dağılımı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu amaçla uzun yıllar 

iklim verileri analiz edilerek Elazığ’da yoğun yapılaşmanın olduğu Gazi Caddesi için 11 

Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında H/W oranlarının 1,  2 ve 0.5 olduğu durumlar için 

simülasyonlar yapılmıştır. Değerlendirmeler ısı adası etkisini,  kentsel yüzey sıcaklığı ve hava 

sıcaklığı arasındaki farka bağlı olarak inceleyen Isı Adası Potansiyeli (IAP) parametresi 

üzerinden yapılmıştır.  
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2. MATERYAL VE METOT 

2.1.  Kentsel Isı Adası Potansiyeli  

 

Isı adası potansiyeli, ilk olarak Akinoru Lino ve Akira Hoyano tarafından 1996 yılında 

yapılan bir çalışmada kullanılmıştır. “Develeopment of a Method to Predict the Heat Island 

Potential Using Remote Sensing and GIS Data (Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 

Verileri Kullanılarak Isı Adası Potansiyeli Tahmini İçin Bir Metot Geliştirilmesi)” isimli 

çalışmada tanımlanan ısı adası potansiyeli, hissedilir ısı akısına bağlı olarak kentsel alanlarda 

yüzey sıcaklık dağılımlarını ve kentsel termal çevreyi inceleyen bir parametredir.  

Hissedilir ısı akısı, atmosferin kentsel kanopi üzerindeki etkilerinin tahmin edilmesine olanak 

sağlayan ve hava sıcaklığının kentsel bir alanı nasıl etkilediğini gösterebilen uygun bir 

indekstir. Belirli bir alan için duyulur ısı akısı aşağıdaki formülle tanımlanabilir [4].  

 

𝑄=Σ 𝛼𝑐𝑇𝑦−(𝑇𝑦+𝑇𝑎)𝑑𝑦/𝐴                               (1)  

 

Burada Q duyulur ısı akısı (W/m2), αc ısı taşınım katsayısı, Ty yüzey sıcaklığı (°C) , Th ortalama 

hava sıcaklığı (°C) ve Ta yerel (kentsel kanopi seviyesinde) ve ortalama hava sıcaklık farkı (°C) 

ve A mikroskobik yüzeyin alanı (m2) değerlerini vermektedir.  

Çalışmada Lino ve Hoyano ısı taşınım katsayısı ve kentsel kanopi ve üzerindeki hava sıcaklık 

farkı için bazı kabüller yapmıştır [4]. Buna göre;  

• Kentsel kanopinin üzerindeki rüzgâr hızı 1-2 m/sn ise, hem doğal hem de zorlanmış 

konveksiyon koşullarında türbülanslı akış oluşur. Bu durum, herhangi bir yüzey için ısı 

taşınım katsayısının hesaplanmasına olanak tanımaz. Ancak kanopi içindeki rüzgâr 

hızının kanopi seviyesinin üzerindeki rüzgâr hızına eşit olduğu kabul edilirse, Jurges 

Formülü ile ısı taşınım katsayısını hesaplamak mümkün olmaktadır.  

• Kanopi seviyesindeki ve üzerindeki hava sıcaklığı arasındaki fark genellikle 1°C’dir. 

Çalışmada bu fark yok sayılarak sıcaklıklar eşit kabul edilmiştir.  

 

Sonuç olarak, ısı adası potansiyeli, ısı taşınım katsayısı ve hava sıcaklığı farkının ihmal 

edilmesiyle, duyulur ısı akısına bağlı olarak  

 

𝐼𝐴𝑃=Σ(𝑇𝑦−𝑇ℎ)𝑑𝑦/𝐴                                                              (2)  
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şeklinde türetilmiştir [5,6]. Burada IAP ısı adası potansiyelini (oC), Ty yüzey sıcaklığını (oC), 

Th meteorolojiden alınan hava sıcaklığı değerini (oC), dy yüzey alanını (m2) ve A ise IAP’si 

hesaplanacak kentsel alanın taban alan miktarını (m2) gösterir. 

2.2.Çalışma Alanı  

Gazi Caddesi Elazığ’ın en işlek ve kalabalık caddelerinden biridir. Cadde doğrultusu, doğu-

batı yönündedir. Bu caddede yer alan binalar bitişik nizamda kuzey-güney doğrultusunda 

yerleştirilmiştir ve genellikle 7-8 kat yüksekliğine sahiptir. Simülasyonlarda Gazi Caddesi için 

Şekil 1’de Gazi Caddesi için belirlenen bölge model tanımı ve Şekil 2’de bu alana ait üç boyutlu 

model ve değişen bina yüksekliği-cadde genişliği oranları verilmiştir. Tablo 1’de ise kentsel 

elemanlara ait, termofiziksel özellikler sunulmuştur [6,7].  

 

 

 

Şekil 1. Gazi Caddesi için plan görünüşü 

 

 

 

Şekil 2. Gazi Caddesi için fiziksel model tanımı 
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           Tablo 1. Kentsel elemanların termofiziksel özellikleri [6,7] 

 

 

 

2.3. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile Kentsel Isı Adasının Hesaplanması 

 

Bu çalışmada Elazığ’da yer alan bazı kentsel alanlar için kentsel ısı adası potansiyeli, ticari 

bir hesaplamalı akışkanlar dinamiği programı olan Ansys Fluent kullanılarak hesaplanmıştır. 3 

boyutlu modelleme ve ağ oluşturma adımları Ansys'de gerçekleştirilmiş ve çözüm için Fluent’e 

entegre edilmiştir. Simulasyon sonuçları ise WorkBench’te CFD-Post aracıyla analiz edilmiştir. 

Uygun çalışma alanı boyutlarının belirlenmesi, katı modelin uygun sayıda ve boyutta ağ 

hücresine bölünmesi bir simülasyonun geçerliliğini etkileyen önemli parametrelerdir. Bu 

çalışmada, kentsel alan, Ansys Fluent ticari programı içinde yer alan katı modelleme programı 

ile üç boyutlu olarak modellenmiş, daha sonra ağ hücrelerine ayrılmıştır. Çalışma alanı olarak 

kübik bir hava hacmi kullanılmış olup, boyutları yatayda ve düşeyde bina yüksekliğinin 5 katı 

olarak kabul edilmiştir (3-a) [8]. Uygun ağ hücresi sayısının ve boyutunun belirlenmesi ise 

geçerlilik çalışmasında yapılan denemeler ile belirlenmiştir. Geçerlilik çalışmasında 

modellenen kentsel alan için 130x130x130 m boyutlarında bir hava hacmi ve yaklaşık 280000 

tetrahedral ağ hücresi kullanılmıştır. Ağ hücresi kalitesi için, hücre yamukluğu baz alınıp, bütün 

simülasyonlarda 0.83 olarak sağlanmıştır (Şekil 3-b). 
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(a) 

 

   

(b) 

Şekil 3.  a) Üç boyutlu model için belirlenen kübik hava hacmi b) Ağ hücrelerine ayrılan çalışma modeli 

 

Çalışma alanı olarak kabul edilen kübik hava hacmi için sınır şartları belirlenirken, 

meteorolojiden alınan rüzgâr hızı, yönü ve hava sıcaklığı değerleri kullanılmıştır. Bunun için 

son 5 yıla ait rüzgâr hızı, yönü ve hava sıcaklığı değerleri saatlik olarak alınıp, ortalama değerler 

hesaplanmıştır. Kentsel yüzeyler için ışınım yayma ve yutma katsayıları literatürden alınırken, 

yatay ve düşey yüzeyler için ısı taşınım katsayılarının hesaplanabilmesi için ortalama saatlik 

veriler kullanılmıştır ve Tablo 2, 3 ve 4’te sunulmuştur [6]. 

 

Çevreden gelen uzun dalga radyasyon için, her bir simülasyon örneğinde, ilk olarak 

yüzeylerin sıcaklıkları hava sıcaklığına eşitlenerek bir simülasyon yapılmıştır. Bu 

simülasyondan elde edilen yüzey sıcaklığı değerleri kullanılarak ikinci bir simülasyon daha 

yapılmış, elde edilen yüzey sıcaklıkları IAP hesaplamasında kullanılmıştır [5,6]. 

Hesaplamalarda kentsel elemanların ortalama alan ağırlıklı yüzey sıcaklıkları kullanılmıştır. 
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Tablo 2.  11 Haziran için hesaplanan ortalama hava sıcaklığı, rüzgâr hızı ve taşınım katsayısı değerleri 

 

Tablo 3.  11 Temmuz için hesaplanan ortalama hava sıcaklığı, rüzgâr hızı ve taşınım katsayısı değerleri 

 

Tablo 4.  11 Ağustos için hesaplanan ortalama hava sıcaklığı, rüzgâr hızı ve taşınım katsayısı değerleri 

 

 

Program içinde kullanılan koordinat sisteminde X vektörü doğu yönünü, Y vektörü ise kuzey 

yönünü gösterecek şekilde kabul edilmiştir. Buna göre ana yönlerden gelen rüzgâr girişi için 

kübik hacmin ilgili yönü gösteren yan yüzeyi sınır olarak belirlenirken, ara yönler için rüzgâr 

girişinin iki bileşke yöne bakan yan yüzeylerden olduğu kabul edilmiştir. 
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Bir hesaplamalı akışkanlar dinamiği yazılımı olan Ansys Fluent, simülasyonlar için bazı 

genel denklemler kullanır. Sonlu hacim metoduna dayanan Fluent çözücüsünün kullandığı 

kütle, momentum, enerji vs. taşınım denklemleri sonlu farklılaştırılır. Akışı ve ısı transferini 

yöneten genel denklemler kaynak [6] ve [8-9] içinde bulunabilir. Güneşin yeryüzüne göre 

konumu ve güneş ışınımı etkisi için, program içinde yer alan solar yük hesaplayıcı modülü 

kullanılmış olup, ışınımla ısı transferi sonucu oluşan yansıma ve yutma olaylarının simülasyon 

içinde gerçekleştirilmesi ise “solar ray tracing” metodunu kullanan DTRM (Ayrık transfer 

radyasyon modeli) ile sağlanmıştır. Solar yük hesaplayıcı için Elazığ’a ait 39.14 kuzey enlemi 

ve 38.41 doğu boylamı ile +2 zaman dilimi verileri kullanılmıştır. Rüzgar etkisi için “k-ε-RNG-

standard wall function” türbülans modeli kullanılmıştır. Bütün simülasyonlar enerji denklemi 

için 10-5 olarak yakınsatılmıştır. 

 

2.3. Çözümün Geçerliliği  
 

Hesaplamalı akışkanlar dinamiği kullanılarak yapılan bir simülasyonun geçerliliğinin 

olabilmesi için, simülasyon sonuçlarının en az bir dizi ölçüm sonucuyla örtüşmesi 

gerekmektedir [10]. Bu çalışmada kullanılan simülasyon modelinin geçerliliğinin kanıtlanması 

için, ölçülen ve simülasyonla tahmin edilen yüzey sıcaklıkları karşılaştırılmış ve programın 

geçerliliği ispatlanmaya çalışılmıştır.  

Geçerlilik çalışması için, 21 Mart 2007’de Gazi Caddesi’nde yapılan yüzey sıcaklığı 

ölçümleri kullanılmıştır [11]. Ölçümler, ”Flir” marka bir termal kamera ile 08.00-16.00 

arasında yapılmış olup, çekilen görüntülerin analizi için ise, “Thermacam Reporter” programı 

kullanılmıştır [12]. Fotoğraf analizleri yapılırken, bina yüzeyi, cadde ve yüzeyi kaplanmış 

kaldırım olmak üzere bazı kentsel elemanların yüzey sıcaklıkları belirlenmiştir. Hava sıcaklığı, 

rüzgâr hızı ve yönü gibi meteorolojik veriler 21 Mart 2007 tarihi için Devlet Meteoroloji 

İşleri’nin TÜMAS veri sisteminden elde edilmiştir. 

21 Mart 2007 için Gazi Caddesi üzerinde seçilen bir çalışma alanı için sürekli rejimde 

yapılan simülasyon sonucunda, saat 12.00 için bina cepheleri, kaldırımlar ve cadde için tahmin 

edilen yüzey sıcaklık değerlerinin ölçülen değerlere %0.44- 2.56 arasında değişen değerlerle 

fark göstermiştir [6]. Yakınsama değerlerinin bu aralıkta olması çalışmanın geçerliliğini kabul 

edilebilir kılmaktadır. Geçerlilik çalışmasında kaldırımlar beton karo, cadde asfalt ve duvarlar 

sıva üzeri açık renk boyalı olarak kabul edilmiştir. Kaldırım için ışınım yutma (α) ve yayma (ε) 

katsayısı sırasıyla 0.6 ve 0.7 olarak alınırken cadde için her ikisi de 0.93 olarak alınmıştır [13]. 
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Tablo 5’te ölçülen ve simülasyon sonucunda elde edilen yüzey sıcaklık değerleri karşılaştırmalı 

olarak verilmiştir. 

 
 

Tablo 5. Geçerlilik çalışması sonucunda elde edilen yüzey sıcaklık değerleri. 

 

 

3. BULGULAR ve DEĞERLENDİRME 

  

Çalışmada bina yüksekliği ve cadde genişliği arasındaki oranın kentsel yüzeyler arasındaki 

sıcaklık dağılımını nasıl etkilediğini gösterebilmek amacıyla 11 Haziran, 11 Temmuz ve 11 Ağustos 

günleri için Y/G= 2 ve Y/G = 0.5 oranları için simülasyonlar yapılmış ve sonuçlar Y/G = 1 için 

yapılan simülasyon sonuçları ile karşılaştırılmıştır.  

11 Haziran için sunulan şekilde Y/G= 2 olan durum için IAP değerlerinin en yüksek değeri aldığı 

ve bu durumun öğleden sonraki saatlerde daha da belirginleştiği görülmektedir (Şekil 4). Saat 

12.00’de 4.97 m/s hızla esen kuvvetli rüzgârın etkisiyle, IAP’lerin nerdeyse eşitlendiği ve kanyon 

etkisinin kaybolduğu görülmektedir. 11 Temmuz’da hem Y/G= 2 hem de Y/G=0.5 için elde edilen 

IAP değerleri Y/G=1 için hesaplanan değerlerle paraleldir (Şekil 5). En düşük IAP Y/G=0.5 için 

elde edilirken en yüksek IAP Y/G=2 için elde edilmiştir. 

 

Şekil 4. 11 Haziran için değişen Y/G oranlarına göre yüzey sıcaklığı ve IAP değerleri  
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Şekil 5. 11 Temmuz için değişen Y/G oranlarına göre yüzey sıcaklığı ve IAP değerleri  

 

Şekil 6. 11 Ağustos için değişen Y/G oranlarına göre yüzey sıcaklığı ve IAP değerleri  

Şekil 6’da görüldüğü üzere, 11 Ağustos’ta değişik Y/G oranları için elde edilen IAP değerleri 

saat 13.00’e kadar birbirinden bağımsız bir şekil çizmiştir. Saat 13.00’ten sonra yine Y/G=2 

için en yüksek değeri ve Y/G=0.5 için en düşük değeri gösterecek şekilde üç farklı oran için 

elde edilen değerler birbirine paralel bir şekil çizmiştir.  

 

Şekil 7. 11 Haziran için yatay kentsel elemanların Y/G oranlarına göre değişen yüzey sıcaklıkları 
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Şekil 8.  11 Haziran için düşey kentsel elemanların Y/G oranlarına göre değişen yüzey sıcaklıkları 

Şekil 7 ve 8’de görüldüğü gibi, Y/G oranının yatay kentsel elemanlar olan cadde ve 

kaldırımların yüzey sıcaklıkları üzerindeki etkisi daha fazladır. Yatay elemanların yüzey 

sıcaklıkları, Y/G oranının artmasıyla belirgin şekilde düşmekte ancak, düşey kentsel elemanlar 

olan cepheler üzerinde bu değişim oldukça küçük olmaktadır. Hâlbuki Y/G oranın artmasıyla 

IAP değerindeki artış oldukça belirgindir. Y/G oranının artmasıyla cephelerin artan yüzey alanı, 

yüzey sıcaklıkları daha düşük olmasına rağmen IAP değerindeki artışı oluşturmaktadır. Şekil 9 

10 ve 11’de görüldüğü gibi bina yüksekliğinin artmasıyla cadde üzerine düşen gölge boyu 

artmakta ve bu durum cadde için yüzey sıcaklık değerinin düşmesine neden olmaktadır. Buna 

rağmen Y/G=2 için elde edilen IAP değerleri bazı istisnai durumlar hariç daha yüksek olmuştur. 

Yükselen binalar nedeniyle cephelerin aldıkları güneş ışınımı miktarı azalmasına rağmen IAP 

değerlerinin artmasının bir diğer önemli nedeni de rüzgârın yüzeyler üzerindeki soğutma 

etkisini kaybetmesidir. Bu durum özellikle cepheler için yüzey sıcaklıklarının daha küçük ve 

büyük Y/G oranlarına göre dengede kalmasına neden olmaktadır. Çünkü kanyon içine giren 

rüzgâr daha fazla hız kaybetmekte ve cephe yüzey sıcaklıklarına çok az etki etmektedir.  

 

Şekil 9. 11 Haziran saat 12.00 Y/G=1 için gölge boyu ve yüzey sıcaklıkları 



 

 
www.anadolukongresi.org          ISBN: 978-605-80174-3-6           UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI 

538 

 

Şekil 10. 11 Haziran saat 12.00 Y/G= 2 için gölge boyu ve yüzey sıcaklıkları 

 

Şekil 11. 11 Haziran saat 12.00 Y/G=0.5 için gölge boyu ve yüzey sıcaklıkları 

Şekil 12, 13 ve 14’te 11 Temmuz için Y/G=2, 0.5 ve 1 için oluşturulan hız kontürleri 

görülmektedir. Kuzeybatı yönünden gelen rüzgâr, kuzey yönelimli cepheye çarpıp hız 

kaybederek kanyon içinde dağılmıştır. Y/G=0.5 iken en az hız kaybına ve Y/G=2 iken en fazla 

hız kaybına uğramaktadır. Y/G=2 iken özellikle güney yönelimli cephe üzerindeki hızı 

azalmaktadır. Bu da yüzey sıcaklıklarının değişmemesine ancak aynı taban alanı üzerinde artan 

cephe yüzey alanı nedeniyle IAP değerinin yükselmesine sebep olmaktadır. 

 

Şekil 12. 11 Temmuz saat 13.00 Y/G=2 için oluşan rüzgâr hız eş eğrileri 
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Şekil 13. 11 Temmuz saat 13.00 Y/G=0.5 için oluşan rüzgâr hız eş eğrileri 

 

Şekil 14. 11 Temmuz saat 13.00 Y/G=1 için oluşan rüzgâr hız eş eğrileri 

Ancak 11 Ağustos saat 12.00’de olduğu gibi, IAP 2 değerinin diğer IAP’lerden daha düşük 

olduğu durumlar da görülmektedir. 11 Ağustos 12.00’de hem cadde üzerine düşen gölge boyu 

nedeniyle (Şekil 15) hem de, rüzgârın kanyon içine girdikten sonra çok az kaybolan soğutma 

etkisi nedeniyle (Şekil 16) yüzey sıcaklıkları beklenenden daha fazla düşmüş ve IAP değerinin 

de düşmesine neden olmuştur. 

 

 

Şekil 15. 11 Ağustos saat 12.00 Y/G=2 için gölge boyu ve yüzey sıcaklıkları 



 

 
www.anadolukongresi.org          ISBN: 978-605-80174-3-6           UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI 

540 

 

Şekil 16. 11 Ağustos saat 12.00 Y/G=2 için oluşan rüzgâr hız eş eğrileri 

4. SONUÇ  

 

Bu çalışmada Bina yüksekliği (Y)/Cadde genişliği (G) oranının IAP üzerindeki etkisini 

incelemek amacıyla Y/G= 1, 2 ve 0.5 için, 11 Haziran, Temmuz ve Ağustos için simülasyonlar 

yapılmış ve IAP değerleri hesaplanmıştır. Simülasyonlar için hesaplamalı akışkanlar dinamiği 

tabanlı bir paket program kullanılmış ve programın doğruluğu çalışma alanında yapılan yüzey 

sıcaklığı ölçümleri ile sağlanmıştır.  

Sonuç olarak bina yüksekliği ve cadde genişliği arasındaki oranın değişmesi IAP 

değerleri üzerinde oldukça etkili olmuştur. En yüksek IAP değerleri Y/G=2 için elde edilirken, 

en düşük değerler Y/G=0.5 için elde edilmiştir. Genel olarak ise, Y/G=1 ve Y/G=0.5 için elde 

edilen değerlerin birbirine çok yakın olduğu gözlenmiştir. Günümüz şartlarında, minimum alan 

üzerinden maksimum getirim sağlanması amacına yönelik bir yapılaşma anlayışı 

benimsenmiştir. Ancak, dar cadde veya sokak aralıkları çevresine yerleştirilen yüksek yapılar 

ısı adası etkisinin en önemli nedenidir. Bu bakımdan, yeni yerleşim alanlarında Y/G oranlarının 

en azından 1 veya 1’e yakın bir değerde tutulabilmesi, ısı adası etkisini azaltmaya yönelik 

uygulanabilecek en etkin yöntemlerden biridir.  
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FARKLI BİTKİSEL YAĞLARLA PİŞİRME İŞLEMLERİNİN TAVUK ETİ YAĞ 

ASİTİ KOMPOZİSYONUNA ETKİSİ 
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ÖZET 

Sağlıklı bir yaşam, büyüme, zihinsel ve fiziksel faaliyetlerin sürekliliği ancak yeterli ve 

dengeli beslenmeyle mümkün olabilmektedir. Makro ve mikro besin ögelerini yeterli ve 

dengeli oranlarda içeren besinlerin seçimi sağlıklı bir diyet oluşturmada önemli bir 

faktördür. Protein grubu hücre yenilenmesi, büyüme ve gelişme için öne çıkan temel bir 

makro besin ögesi grubudur. Et grubu protein biyoyararlılığı en yüksek olan grup olmakla 

birlikte bu grupta bulunan ve günümüz dünyasında sıkça tüketilen tavuk eti, protein oranı 

yüksek ve yağ oranı düşük olan bir besindir. 

Bu çalışmada, tavuk göğüs etinin yağ asidi bileşimine zeytin yağı, mısır özü yağı, fındık 

yağı, ayçiçek yağı ve tereyağı gibi değişik yağlarda kızartma işleminin etkisi araştırılmıştır. 

Çiğ göğüs eti ile değişik yağlarda ayrı ayrı kızartılan göğüs etlerinde doymuş yağ 

asitlerinden (SFA) palmitik asit (16:0), tekli doymamış yağ asitlerinden (MUFA) oleik asit 

(18:1n-9) ve çoklu (aşırı) doymamış yağ asitlerinden (PUFA) linoleik asit (18:2n-6) yüzde 

dağılımda en fazla bulunan bileşenler olmuştur. Elde edilen verilere göre, değişik yağlarda 

kızartılan göğüs etinin yağ asidi kompozisyonunda istatistiksel bakımdan önemli olacak 

şekilde farklılıklar saptanmıştır. Örneğin, zeytin yağı, mısır özü yağı, fındık yağı ve ayçiçek 

yağında kızartılan örneklerde çiğ göğüs etine oranla 16:0, stearik asit (18:0) ve ∑SFA’nın  

azaldığı; zeytin yağı, fındık yağı ve tereyağında kızartılan örneklerde 18:2 n-6 ve 

∑PUFA’nın azaldığı ancak mısır özü yağı ve ayçiçek yağında kızartılan filetolarda ise 

arttığı saptanmıştır. Ayrıca çiğ göğüs etine oranla zeytin yağı, fındık yağı ve ayçiçek 

yağlarında kızartılan göğüs etlerinde 18:1n-9 ve ∑MUFA’nın arttığı belirlenmiştir. 

Yağların besinsel kalitesinin ölçülmesinde kullanılan parametrelerden ω3/ ω6 oranı, 
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tereyağı ve zeytin yağında kızartılan örneklerde yüksek, ayçiçek yağında ise düşük 

bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Yağ asitleri, kolesterol, tavuk eti, beslenme, sağlık, farklı pişirme 

yöntemleri 

GİRİŞ 

İnsanların yeterli ve dengeli beslenmeleri için gereksinimleri olan enerjinin; karbonhidrat,  

protein, yağ, vitamin ve mineraller gibi besin ögeleri ihtiyaçlarının karşılanmasında 

hayvansal ürünler birinci sırada gelmektedir (Baysal A, 2012). Süt, yoğurt, peynir, yumurta, 

tavuk eti, kırmızı et ve balık eti gibi hayvansal protein kaynakları insanlar için oldukça 

önemli besinlerdir. Et türleri arasında üretim ve tüketim kolaylığı, kolesterol ve yağ oranı 

düşüklüğü, protein ve kalsiyum miktarı yüksekliğinin yanı sıra ucuz olması gibi 

nedenlerden ötürü tavuk eti ön plana çıkmakta ve günümüz dünyasında sıklıkla 

tüketilmektedir. Tavuk eti elzem aminoasitleri yeterli ve uygun oranda içeren önemli bir 

besindir. Bir diğer açıdan et grubunda olmasına rağmen tavuk etinin yağ asidi bileşiminde 

doymuş yağ oranları daha düşük, doymamış yağ oranları ise yüksektir. 

Besinlerin pişirilmesi oksidasyon dahil bazı temel değişimler oluşturur. Yağ asitleri 

ısıtmayla birlikte oksidasyona uğrayabilirler (C.M.M. Alfaia et al., 2010). 

 

MATERYAL METOT 

Bu çalışmada, tavuk göğüs etinin yağ asidi bileşimine zeytin yağı, mısır özü yağı, fındık 

yağı, ayçiçek yağı ve tereyağı gibi değişik yağlarda kızartma işleminin etkisi araştırılmıştır. 

Çalışmada ticari bir marketten alınan kültür (çiftlik) tavuk göğüs eti kullanılmıştır. Çiğ 

göğüs eti kontrol olarak değerlendirilmiştir. Diğer tavuk göğüs etleri zeytin yağı, ayçiçek 

yağı, fındık yağı, mısır özü yağı ve doğal tereyağında ayrı ayrı kızartılmıştır. Bu işlemler 

üç kez tekrar edilmiştir. 

 

 

Lipit Ekstraksiyonu ve Yağ Asiti Metil Esterlerinin (FAME) Hazırlanması 

Analizlenecek tavuk göğüs etinin yaklaşık 2 gramı, yüksek devirli IKA (Ultra-Turrax T25) 

marka homojenizatör kullanılarak kloroform – metanol (2:1) karışımında homojenize 

edilmiştir (Folch et al., 1957). Homojenat, örnekteki protein, karbohidrat ve diğer 

maddelerin lipitten arındırılması için, bir ayırma hunisine aktarılmış ve üzerine hacminin 
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¼ü kadar % 0.88 KCl konularak iyice karıştırılmıştır. Oluşan iki fazdan altaki lipit fazı 

alınarak, evaporatörde çözücüsü tamamen uçurulmuştur. Balona yaklaşık 3 ml kloroform 

eklenerek cam kabın içindeki lipitlerin çözülmesi sağlanmıştır. Lipitlerin yapısındaki yağ 

asitlerinin ayrılması ve ardından metil esterlerine dönüşümü için, üzerlerine 4 ml metanol 

ile 4-5 damla sülfürik asit damlatılarak 2 saat süreyle geri soğutucu altında 85 °C'de 

ısıtılmıştır. Çözelti soğuduktan sonra, üç kez beşer ml hekzan kullanılarak metil esterleri 

ekstrakte edilmiştir. Yağ asiti metil esterlerinin analizi için FID dedektörüne sahip gaz 

kromatografi aleti kullanılmıştır. 

 

Gaz Kromatografi Koşulları  

Yağ asiti metil esterlerinin analizi, SHIMADZU GC 2010 PLUS model Gaz Kromatografi 

cihazında, alev iyonizasyon dedektörü (FID) ve DB–23 (Bonded 50 % cyanopropyl) (J & 

W Scientific, Folsom, CA, USA) kapiller kolon (30m x 0.25mm iç çapı x 0.25μm film 

kalınlığı) kullanılarak yapılmıştır. Dedektör sıcaklığı: 250ºC; enjektör sıcaklığı: 250ºC; 

enjeksiyon: Split-model 1/20. Gaz akış hızları: Taşıyıcı gaz: 30 m’lik kolon için helyum 0.5 

ml/dk; hidrojen: 30 ml / dk; kuru hava: 400 ml/dk. Kolon (fırın) sıcaklığı: 170 ºC da, 

bekleme süresi, 2 dakika; 210 ºC’ye 2 ºC/dakika, bekleme süresi 20 dakika; toplam analiz 

süresi: 42 dakika. Örnek, alete 1 mikrolitre enjekte edilmiştir. Yağ asitlerinin teşhisinde, 

standart olarak yağ asitlerinin metil esterleri karışımı (Sigma-Aldrich Chemicals) 

kullanılmıştır. Yağ asitleri metil esterlerinin kromatogramları ve toplam yağ asitleri 

miktarları bilgisayarda GC Solution (Versiyon 2.4) bilgisayar programı ile elde edilmiştir. 

Analiz edilen örneklerin kromatogramındaki pikler, standarttaki bütün yağ asitlerinin metil 

esterlerinin alıkonma zamanları ile karşılaştırılarak teşhis edilmiştir. Sonuçlar kalitatif 

değer olarak % yağ asiti üzerinden verilmiştir. 

 

 

Verilerin İstatistiksel Değerlendirilmesi 

Yağ asitleri yüzdelerinin karşılaştırılmasında SPSS 16 bilgisayar programı uygulanmıştır. 

Çalışmamızdan elde edilen bütün veriler üç tekrarın ortalamasından elde edilmiştir. Yağ 

asiti metil esterlerinin gaz kromatoğrafik analizlerinde, her kızartma yağına ait üçer numune 

ayrı ayrı enjekte edilerek aynı yağ asitine ait üç değerin ortalaması alınmıştır. Değişik 

yağlarda  pişirilen tavuk göğüs etleri ile bunların çiğ örneklerinin yağ asiti yüzdelerinin 

karşılaştırılmasında, t testi kullanılmıştır. Ortalamalar arası farkı saptamak için Duncan’ın 
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(1955) “Multiple Range” testi kullanılmıştır. Yapılan istatistikler sonucu, veriler P<0.05 

düzeyinde olduğu zaman farkların önemli olduğu kabul edilmiştir. 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada zeytin yağı, mısır özü yağı, fındık yağı, ayçiçek yağı ve tereyağında kızartma 

işlemimim tavuk göğüs eti yağ asidi bileşimine etkisi araştırılmıştır. Yapılan analizlerde 

hem değişik yağlarda kızartılan hem de çiğ tavuk göğüs etinde doymuş yağ asitlerinden 

(SFA) miristik (14:0) pentadekanoik (15:0), palmitik (16:0), heptadekanoik (17:0) ve 

stearik asit (18:0); tekli doymamış yağ asitlerinden (MUFA) palmitoleik (16:1n-7), oleik 

(18:1n-9) ve eikosenoik asit (20:1n-9); çoklu (aşırı) doymamış yağ asitlerinden (PUFA) 

linoleik (18:2n-6), linolenik (18:3n-3) eikosadienoik (20:2n-6), eikosatrienoik (20:3n-6), 

araşidonik (20:4n-6), eikosapentaenoik (20:5n-3), dokosapentaenoik (22:5n-6) ve 

dokosaheksaenoik asit (22:6n-3) olmak üzere toplam 16 yağ asidi çeşidi saptanmıştır. Tere 

yağı ve bu yağda kızartılan etlerde butirik (4:0), oktanoik asit (8:0), dekanoik (10:0) ve 

lavrik asit (12:0) gibi kısa zincirli doymuş yağ asitleri de saptanmıştır. Değişik yağlarda 

ayrı ayrı kızartılan etlerde ve çiğ göğüs etinde SFA’lardan 16:0, MUFA’lardan 18:1n-9 ve 

PUFA’lardan 18:2n-6 nın yüzde dağılımda en fazla bulunan bileşenler oldukları 

görülmüştür. Ancak bu yağ asitlerinin oranları hem yağlar arasında hem de bu yağlarla 

kızartılan etler ile çiğ göğüs etinde  farklı olarak tespit edilmiştir. 

Zeytin yağında kızartılan  göğüs etinde, çiğ örneğe oranla 16:0, 18:0 ve bu yağ asitlerine 

bağlı olarak ∑SFA ile 18:2n-6 ve ∑PUFA yüzdesi istatistiksel bakımdan önemli olacak 

şekilde daha düşük yüzde de, 18:1n-9 ve bu yağ asitinden dolayı ∑MUFA düzeyinin ise 

çok daha yüksek yüzde de olduğu saptanmıştır. Bulgularımıza göre zeytin yağında doğal 

olarak yüksek düzeyde (% 69.13) bulunan 18:1n-9, kızartma işlemi ile örneğe geçmiş ve 

göğüs etinde 18:1n-9 yağ asidinin kontrole oranla artmasını sağlamıştır. Ayrıca bu yağda 

kızartılan filetolarda 18:2n-6 ‘nın çiğ filetolara oranla daha düşük değerde olmasının nedeni 

bu yağ asidinin zeytin yağında düşük yüzde de (% 11.66) bulunmasından 

kaynaklanmaktadır. Çiğ göğüs etinde çok daha yüksek oranda bulunan (% 27.31) n-6 

bileşenlerinden 18:2n-6, zeytin yağında kızartılan etlere oranla  ω3 / ω6 oranının daha düşük 

olmasına neden olmuştur. 

Mısırözü yağında kızartılan filetolarda çiğ örneklere oranla 16:0, 18:0 ve ∑SFA önemli 

olacak şekilde daha düşük, 18:2n-6 ve bu yağ asidine bağlı olarak ∑PUFA ise daha yüksek 

düzeyde belirlenmiştir. Yağda kızartılan örnekler ile çiğ olanlarda 18:1n-9 yüzdesi yakın 

bulunmuştur. Çiğ etlerle karşılaştırıldığında, mısır özü yağında kızartılan göğüs etinde 
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18:2n-6 ‘nın çok daha fazla bulunmasının nedeni, bu yağ asidin mısır özü yağında doğal 

olarak yüksek düzeyde (% 55.24) bulunmasından dolayıdır. Aşırı n-6 PUFA’lar 

inflamasyona neden olduğu için, mısır özü yağı kızartma işlemi için sağlıklı bir yöntem 

değildir.  

Fındık yağında kızartılan göğüs eti ile zeytin yağında kızartılan göğüs etinin yağ asidi 

bileşiminin benzer olduğu bulunmuştur. Bunun nedeni zeytin yağı ile fındık yağının yağ 

asidi kompozisyonunun yakın olmasıdır. Fındık yağında kızartılan örneklerde çiğ filetolara 

oranla 16:0, 18:0, ∑SFA ile 18:2n-6 ve ∑PUFA önemli derecede daha düşük, 18:1n-9 ve 

∑MUFA ise daha yüksek olarak bulunmuştur. Zeytin yağında olduğu gibi fındık yağında 

da yüksek düzeyde bulunan (% 76.64) 18:1n-9, kızartma işlemi ile etin yapısına geçmiştir. 

Bu yağda pişirilen örneklerde 18:1n-9 ve bu yağ asidine bağlı olarak ∑MUFA içeriğinin 

fazla olması, fındık yağının besinsel olarak uygun bir yağ olduğunu göstermektedir. 

Çiğ göğüs eti ile karşılaştırıldığında, Ayçiçek yağında kızartılan filetolarda 16:0, 18:0 ve bu 

yağ asitlerine bağlı olarak ∑SFA çok daha düşük, 18:1n-9, ∑MUFA, 18:2n-6 ve ∑PUFA 

ise çok daha yüksek düzeyde tespit edilmiştir. Bu yağda kızartılan örneklerde doymamış 

yağ asiti miktarlarının çiğ göğüs etinden oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Bu da yağda 

kızartılan etlerde doymamış yağ asitleri /doymuş yağ asitleri oranının (P/S), çiğ etlerden 

çok daha fazla olmasına neden olmuştur. Bunun nedeni ayçiçek yağının hem tekli 

doymamış yağ asidi olan 18:1n-9, hem de çoklu doymamış yağ asidi olan 18:2n-6 

bakımından zengin olmasıdır. 

Hayvansal bir yağ olan doğal tereyağında, diğer bitkisel yağlarda bulunmayan 4:0, 8:0, 10:0 

ve 12:0 gibi yağ asitleri saptanmıştır. Bu bileşenler kızartma işlemi ile etin yapısına girmiş 

ve tereyağında kızartılan göğüs etindeki  ∑SFA’ların çiğ göğüs etinden daha fazla yüzde de 

olmasına neden olmuştur. Ancak çiğ göğüs etindeki 18:2n-6 ile bu yağ asidine bağlı olarak 

∑PUFA yüzdesi, tereyağında kızartılan filetolardan daha fazla düzeyde bulunmuştur. 

Bunun nedeni hayvansal bir yağ olan tereyağında  18:2n-6 yüzdesinin oldukça az (% 1.57) 

olmasıdır. Tereyağında kızartılan filetolarda n-6 yağ asitlerinden 18:2n-6’nın kontrole 

oranla daha düşük derecede olması, bu etlerde   ω3 / ω6 oranının çiğ etlerden çok daha fazla 

olmasına neden olmuştur. Tabloda da görüldüğü gibi bu oran yağda pişirilen örneklerde 

0.09, çiğ olanlarda ise 0.04 olarak saptanmıştır. 
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Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, Elazığ            

  

ÖZET  

Çocukluk çağında tekrarlayan karın ağrısı (TKA) sık çocuk hastalıkları poliklinik 

başvuru nedenlerindendir. Çocuklarda TKA ciddi mortalite ve morbiditesi olan hastalıkların 

belirtisi olabilir. Yakınmanın fonksiyonel karın ağrısı yâda organik bir patolojiden 

kaynaklandığı ayırıcı tanısının yapılması gerekir. Çocukluk çağı TKA’nın tanı ve tedavisinde 

son yıllarda gastrointestinal sistem endoskopisi daha sık kullanılmaktadır. Bu çalışmada bir 

üniversite hastanesinde çocukluk çağı TKA nedeniyle endoskopi yapılmış olguların klinik ve 

laboratuar özelliklerini incelemeyi planladı. 

Çalışma kapsamında 340’ı (%62,8) kız 541 hastanın dosyaları geriye dönük olarak 

incelendi. Hastaların karın ağrısı dışında eşlik eden yakınmaların %3,5’inde (19 olgu)  kusma,  

%0,9’unda  (5 olgu) ishal, %0,3’ünde (2 olgu) kanlı dışkılama, %0,1  (1 olgu) kanlı kusma, 

%0,1’inde (1 olgu) sarılık ve %0,1’inde  (1 olgu) kabızlık olduğun saptadık.  

Yapılan endoskopilerinde makroskopik bulgulardan sırasıyla en sık midede hiperemi 

%76,1’inde (412 olgu), midede nodülarite  %23,1’nde (125 olgu), duodenumda düzensizlik 

%9,7’sinde (53 olgu), midede ülser %2,2’sinde (12 olgu), duodenumda ülser % 1,4 ‘ünde (8 

olgu), özefagusta polip % 0,2’sinde (1 olgu)  izlendi.   Histopatolojik inceleme yapılan 500 

hastanın  %52,6’sında (263 olgu) Helicobacter pylori pozitifliği saptandı. Bu hastaların 11’i 

(%49,2) erkek 171’inin (%54,8) kız hasta olduğu gözlendi (p>0,05).  

 

Tekrarlayan karın ağrısı yakınması olan çocuk hastalarda gastrointestinal sistem 

endoskopisinin ulaşılabilir olması hastaların erken tanı ve tedavisine olanak sağlamaktadır. 

Böylece tekrarlanan hastane başvuruları, hasta ve hasta yakınlarının tanı konusunda 

yaşayacakları anksiyete azalacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, tekrarlayan karın ağrısı, endoskopi, Helicobacter pylori 
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            Giriş  

Fonksiyonel gastrointestinal sistem (GIS)  hastalıkları, kronik tekrarlayıcı hastalık grubu olup 

yapısal ve biyokimyasal bozukluklarla açıklanamamaktadır (1). 1957’de ilk kez Apley (2)  

tekrarlayan karın ağrıları (TAK) üç aydan uzun süreli, aktiviteyi engelleyecek kadar şiddetli en 

az üç ağrı atağı olarak tanımlanmıştır. Etiyolojisinde özellikle psikolojik sorunlar suçlanmıştır. 

Bu hastalıkları tanımlamak için Çocuk Roma IV ölçütleri olarak 2016 yılında yeniden 

yayınlanmıştır (3). Bu çalışmada, kliniğimizde karın ağrısı ile izlenen hastaların Roma IV 

ölçütlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Fonksiyonel Karın Ağrısı Başka Bir Nedenle İlişkilendirilemeyen  

Aşağıdakilerden Tümünü içermeli ve ayda en az 4 kez olması 

Bu bulguların tanıdan önce enaz 2 aydır devam ediyor olması 

1. Karın ağrısının ataklar halinde ve sürekli olması ancak ağrının fizyolojik olaylar 

sırasında olmaması (Yemek yeme ve  Menstruasyon) 

2. İrritabıl Barsak Sendromu, fonksiyonel dispepsi veya abdominal migren için yeterli 

kriterleri karşılamaması 

3. Yeterli tibbi değerlendirme sonrası semptomları tam olarak açıklayacak başka bir 

hastalığın olmaması (3). 

Tanı  

Çocuklardaki kronik ve tekrarlayan karın ağrısının değerlendirilmesindeki ilk basamak 

öyküdür. Öykü, hasta ve aile ile ayrı ayrı değerlendirilmedir. Detaylı bir öykü sonrası olgu ile 

ilgili ön tanı oluşmaya başlamıştır. Fizik muayene ile bu ön tanı pekişir. 

Hastaları değerlendirirken öykü ve fizik muayene sonrası laboratuvar tetkikler sırayla 

istenmelidir. Birçok klinikte, kronik karın ağrılı hastada tam kan sayımı, idrar bakısı ve kültürü, 

karaciğer enzimleri, eritrosit sedimentasyon hızı ve dışkının incelemesini standart olarak 

istenmektedir (4,5). Fizik muayene ile birlikte bu standart testlerin normal olması durumunda, 

95% oranında organik kökenli kronik karın ağrıları dışlanabilmektedir (5-7). Gastrointestinal 

sistem mukozasının tutulduğu, peptik hastalık, inflamatuvar bağırsak hastalığı gibi 

hastalıklarda endoskopik görüntülemeler ön plana geçerken örneğin kitle şüphesinde 

bilgisayarlı tomografi incelemeleri önerilir (8-10). 

Endoskopisi  GIS’in görüntülenmesinde elzemdir. (11).  

Gastrointestinal sistem endoskopisinin GIS hastalıklarının tanısında hem de 

tedavisinde  kullanımı artmaktadır(12).  
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Tablo 1. Çocuklarda üst gastrointestinal sistem endoskopisi endikasyonları 

Yenidoğan ve süt çocuğu  

 

Okul öncesi 

çocuklar  

Adölesanlar  

 

Kusma  

Hematemez  

Melena  

Apne  

Büyüme geriliği  

İshal  

Huzursuzluk  

Sandifer Sendromu  

Perkutan endoskopik 

gastrostomi açılması 

(PEG)  
 

Karın ağrısı  

Hematemez  

Melena  

Kusma  

Disfaji  

Odinofaji  

Yabancı cisim  

Kronik ishal  

Kronik konstipasyon  

Koroziv madde içimi  

Polip şüphesi  

PEG açılması  

Özofagus varis 

kontrolü  

Band ligasyonu  
 

Karın ağrısı  

Dispepsi  

Hematemez  

Melena  

Kilo kaybı  

Kronik reflü 

semptomları  

Kronik ishal  

Demir eksikliği 

anemisi  

Koroziv madde içimi  

Kanser taraması  

PEG açılması  

Özofagus varis 

kontrolü  

Band ligasyonu  
 

 Çocuklarda normal gelişimin duraklaması, iştahsızlık, açıklanamayan huzursuzluk ve 

normal günlük aktivitenin kısıtlanması durumunda da endoskopi yapılmalıdır (13). 

Gereç ve Yöntem 

Ocak 2009-Ocak 2016 yılları arasında verileri tam olan Fırat Üniversitesi Hastanesi 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında karın ağrısı yakınması ile endoskopi yapılan 

olgular alındı. Çalışmaya olgu çalışma formunda karın ağrısı tespit edilen olgular alındı. 

Çalışma için etik kurul onayı alındı. 

Çalışmada hasta kayıtlarından; olguların tekrarlayan karın ağrıları ile ilgili 

anamnezleri, hastanemize gelmeden önce varsa yapılmış tıbbi işlemler, olayın başlangıcından 

ne kadar sonra kliniğimize geldikleri belirlendi. Bununla eş zamanlı olarak yapılmış  fizik 

muayene bulguları ve yapılan laboratuvar tetkikleri (kan ve idrar gibi) dosyadan çıkarıldı. Bu 

aşamada hastaya konulan ön tanı veya tanılar kaydedildi. Hastaya  hastaneye başvurmasından 

itibaren yapılan acil tıbbi müdahaleler kaydedildi. Ayrıca  yapılmış olan endoskopi bulguları 
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ayrıntılı olarak kaydedildi. Varsa eğer gönderilen nümunelerin ve yapılan biyopsinin 

histopatolojik sonuçları kaydedildi.  

Olguların klinik (anamnez ve muayane) bulguları, klinik ön tanıları, endoskopi ve 

histopatolojik inceleme sonuçları ve konulan nihai tanı karşılaştırmalı olarak incelendi. Karın 

ağrısı oluşturabilecek kronik hastalığı (çölyak hastalığı, Ailevi Akdeniz Ateşi vb.) olan hastalar 

çalışmaya alınmamıştır. Çalışma sonuçlarımız Türkiye ve dünyada yapılan çalışma sonuçları 

ile karşılaştırıldı. 

İstatistiksel Değerlendirme  

Çalışmamızda veri analizi için bilgisayar ortamında “SPSS (Statistical Package for 

Social Science) for Windows” istatistik programının 22.0 versiyonu kullanılmıştır. 

Ortalamaların karşılaştırmasında Student’s t test, ortancaların karşılaştırmasında Mann -

Whitney U test ve yüzdelerin karşılaştırmasında ki-kare testi kullanılmıştır. 

 

Bulgular 

Karın ağrısı şikayeti nedeniyle gastroskopi yapılan toplam 541 hasta vardı. Bu 

hastaların 10 tanesine ayrıca kolonoskopi yapıldı. Kolonoskopi yapılan bu hastalardan 2 

infeksiyöz kolit, 1 irritable barsak sendromu, 1 rektal ülser ve geri kalan 6 hasta normal olarak 

saptandı. Yeterli sayıda olgu olmadığından dolayı istatistiksel çalışma yapılamadı. Bu 

hastaların 201 (%37,2)’i erkek, 340’ı (%62,8)  kız idi. Bu hastaların yaş ortalaması 11.42±3.95 

idi (min:1 yaş max:18 yaş). Başvuran hastaların ortalama ağırlık Z skoru:-0.39, boy z skoru:-

0.34, boya göre ağırlık ortalaması %: 100,5 yaşa göre ağırlık ortalaması %:  96,5, yaşa göre boy 

ortalaması % : 98,2 olarak saptandı. 

Kız ve erkek cinsiyet arasında ağırlık z skoru, boy z skoru, boya göre ağrılık, yaşa göre 

ağırlık ve yaşa göre boy arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05). 

 Bakılan hemoglobin, hematokrit, beyaz küre, trombosit, ast, alt ve INR değerlerinin 

ortalaması normal olarak saptandı.  

Karın ağrısı şikayeti ile gelip endoskopi yapılan hastaların 412(%76,1)’inde midede 

hiperemi, 125’inde (%23,1) midede nodularite, 53’ünde (%9,7) duodenumda düzensizlik 

görüldü. Hastaların tamamına yakınında mide bulguları saptandı. Karın ağrısı dışında en sık 

eşik eden şikayetin 19’ında (%3,5) kusma olduğu görüldü. Diğer şikayetler ishal, kanlı 

dışkılama, kanlı kusma, sarılık ve kabızlıktı. 

 

 

Tablo 2. Karın ağrısı ile gelen hastaların endoskopi bulguları 

 Vaka Sayısı Yüzdesi 

Özofagusda erozyon 5 0,9 

Özofagusda hiperemi 4 0,7 
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Tartışma 

Çocuklarda tekrarlayan karın ağrısı (TKA)  sık görülen bir yakınmadır. Apley’in 

tanımında TKA olan çocukların ancak %10’unda organik neden bulunduğu belirtilse de, son 

yıllarda organik nedenler daha yüksek oranda saptanmaktadır (14). Organik nedenli karın 

ağrısının erken tanı ve tedavisi ile komplikasyonlar önlenebilmektedir. Hastalığın tanı ve 

tedavisi ile hastanın yaşam kalitesi artmaktadır. 

Tekrarlayan karın ağrısı olan olgularımızda karın ağrısı dışında en sık eşik eden 

şikayetin %3,5’inde (19 olgu)  kusma,  ishal %0,9’unda  (5 olgu), kanlı dışkılama %0,3’ünde 

(2 olgu), kanlı kusma %0,1  (1 olgu), sarılık %0,1’inde (1 olgu) ve kabızlık  %0,1’inde  (1 olgu) 

olduğu görüldü. 

Kızılkan ve arkadaşlarının üst gastrointestinal sistem endoskopisi yaptıkları 295 olguda 

karın ağrısı  %74,6’sında (220 olgu),  dispeptik yakınmalar %20,7’sinde (59 olgu), kusma 

%20,7 (59 olgu), bulantı %15,3 (45 olgu), kilo kaybı %4,6(14 olgu) ve büyüme geriliği 

%2,3’ünde (7 olgu) bildirmişlerdi (15). 

Pınar Özekşi’nin yapmış olduğu çalışmada 5-15 yaş arası TKA’sı olan 100 hastada karın 

ağrısından sonra şişkinlik %18’inde (18 olgu), ağza acı su gelme %11’inde (11 olgu), gece 

Özofagusda düzensizlik 4 0,7 

Özofagusda ülser 2 0,3 

Özofagusda polip 1 0,1 

Midede hiperemi 412 76,1 

Midede nodularite 125 23,1 

Midede ülser 12 2,2 

Midede erozyon 4 0,7 

Midede varis 1 0,1 

Pilor stenozu 1 0,1 

Duodenumda 

düzensizlik 

53 9.7 

Duodenumda Ülser 8 1,4 

Duodenumda erozyon 2 0,3 

Duodenumda Hiperemi 1 0,1 

Çölyak hastalığı   3 0,6 

*Toplam Vaka Sayısı:541 
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uyandıran ağrı %26’sında (26 olgu) ve geğirme 13 %13’ünde (13 olgu), bulantı %20’sinde (20 

olgu), kabızlık  %27’sinde (27 olgu),  kusma %10’unda (10 olgu), ishal 5 %5’inde (5 olgu), 

ateş %24’ünde (24 olgu) ve artralji  %11’inde (11 olgu) saptamışlardı (16). 

Bizim çalışmamızda 541 hastaya endoskopi yapılmıştı. Endoskopik işlem sırasında 

makroskopik bulgulardan sırasıyla en sık midede hiperemi %76,1’inde  (412 olgu) , midede 

nodülarite  %23,1’nde (125 olgu), duodenumda düzensizlik %9,7’sinde (53 olgu),  midede ülser 

%2,2’sinde (12 olgu), duodenumda ülser  % 1,4 ‘ünde (8 olgu), özefagusta polip % 0,2’sinde 

(1 olgu)  izlendi. 

Öztürk ve ark. (17) TKA tanısı ile takip izledikleri 64 hastanın endoskopik 

incelemesinde endoskopik gastrit %84,3’ünde (54 olgu),  duodenal ülser %11,1’inde (7 olgu), 

özefajit %9,2’inde (6 olgu) saptamışlardı. 

Karakoyun ve ark. (18) tekrarlayan karın ağrılı 91 çocuğun endoskopik incelemesinde 

sıklık sırasıyla özofagusta inflamasyon %12,1’inde (11 olgu), antrumda inflamasyon 

%41,8’inde (38 olgu), bulbusta inflamasyon %6,6’sında (6 olgu), duodenum inflamasyon 

%4,4’ünde (4 olgu) bildirmişlerdi. 

Urgancı ve ark. (19)  TKA nedeni ile takip ettikleri 172 hastanın %34’ünde (58 olgu) 

gastrit %8,7’sinde (15 olgu) peptik ülser, %6’sında (10 olgu)  erozif gastrit saptamışlardı. 

Kızılkan ve ark. (15) karın ağrısı nedeni ile başvuran 295 hastanın endoskopik 

incelemesinde özefagusta hiperemi %60,8’inde (1101 olgu), özefagusta nodüler görünüm 

%10’unda (30 olgu), antrumda hiperemi %56,9’unda (168 olgu), antrumda hiperemi ve 

nodülarite %20’inde (59 olgu), antrumda ülser %3,8’inde (12 olgu), özefagusta polip 

%2,7’sinde  (8 olgu), duodenal bulbusta %50’sinde hiperemi (148 olgu), duodenumda 

nodülarite %6,9’unda (2 olgu) ve duodenumda ülser %16,2 (18 olgu) rapor etmişlerdir. 

 Karakoyun ve arkadaşlarının yapmış oldukarı başka bir çalışmada TKA ile başvuran 

hastaların endoskopik incelemesinde sırasıyla özefajit, antral gastrit, bulbit ve duodenit 

saptamışlardı(18). 

Karın ağrısı ile başvurup endoskopi yapılan 541 hastanın 500 tanesine histopatolojik 

tanı açısından biyopsi gönderildi. Olguların %52,6’sında ( 263 olgu) H. Pylori pozitifliği 

saptandı. Erkek hastaların %49,2’inde (11 olgu), kız hastaların ise %54,8’sinde (171 olgu)  

pozitifliği saptandı. Erkek ve kız cinsiyet arasında H. Pylori açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık saptanmadı.(p=0.2) . 

Öztürk ve ark. TKA tanısı ile takip izledikleri 64 hastanın endoskopik biyopsi 

incelemesinde Hızlı üreaz testi ve/veya histopatolojik incelemeyle 64 vakanın  % 56,3’ünde (36 

olgu)  H. pylori infeksiyonu saptamışlardı (17).  

 Urgancı ve ark. TKA tanısı ile takip ettikleri hastaların endoskopik biyopsi 

incelemesinde %34’ünde (58 olgu) H.pylori gastriti bildirmişledi (19).  

Kızılkan ve ark. (15) karın ağrısı nedeni ile başvuran 295 hastanın endoskopik 

incelemesinde histopatolojik olarak 165 vakanın %71’inde özefajit (117 olgu), %71,2’inde 

(118 olgu) H. Pylori gastrit ve %2,5’inde (4 olgu) çölyak hastalığı bildirmişlerdir. 

Özen ve ark. (20) TKA olan 141 çocuğun endoskopik biyopsisinde %60,3’ünde 

H.pylori pozitif saptamışlardı.  
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Doğan ve ark. (21) sindirim sistemi yakınması olan 239 olgunun endoskopisi 

esnasında 39 olgudan H.pylori kültürü için mukozal biyopsi örneği alınan hastaların 

%38,5’inde (15 olgu) kültür pozitif saptamışlardı.  

Pınar Özekşi’nin yapmış olduğu çalışmada 5-15 yaş arası TKA’sı olan 100 hastanın 

69’unda organik nedenli karın ağrısı saptanmış. Bu 69 hastanın %36,5’inde (25 olgu) H.pylori 

pozitif bulunmuştur (16). 

Farklı ülke ve etnik gruplarda değişen oranlarda bildirilmektedir. Bu değişken oranın 

toplumların kültürel seviyesi, hijyenik şartları, toplumsal beslenme alışkanlıklarına göre 

değiştiğini düşündürmektedir. 

Bizim çalışmamızda 0-4 yaş arası hastaların %25,9’sinde (7 olgu), 5-8 yaş arası 

%49’unda (49 olgu), 9-13 yaş arası  %49,2’unda (110 olgu)  ve 13-18 yaş arası %48,7’inde 

(185) H. Pylori pozitifliği saptandı. Yaş ile H. Pylori pozitifliği arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir ilişki saptanmadı (p=0.08). 

Tekrarlayan karın ağrısı yakınması olan çocuk hastalarda gastrointestinal sistem 

endoskopisinin ulaşılabilir olması hastaların erken tanı ve tedavisine olanak sağlamaktadır. 

Böylece tekrarlanan hastane başvuruları, hasta ve hasta yakınlarının tanı konusunda 

yaşayacakları anksiyete azalacaktır.  
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ÖZET  

Evrensel bir sorun olan kadına yönelik şiddetin ortaya çıkması asırlar öncesine kadar 

dayanmaktadır. Güçlünün güçsüze ve savunmasıza uyguladığı her türlü şiddet her toplum da 

ve her millette farklılık gösterse de insanlık suçu ve temel insan hakları ihlali olarak 

bilinmelidir. Kadına yönelik şiddet de toplumların tüm kesimlerini ilgilendiren ve çok ciddi 

insan hakları ihlallerine yol açan ve ciddi boyutlarda kadınları inciten, onlara zarar veren, hem 

fiziksel hem de psikolojik izler bırakan bir olgudur. Kadına şiddetin temelinde; çoğunlukla 

cinsiyet ayrımcılığı yatmaktadır. Cinsiyet ayrımcılığına bağlı olarak uygulanan şiddet sonrası 

kadınların fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden olumsuz etkilendiği bilinmektedir. Kadınlar 

zamanla sürekli devam eden şiddet karşısında güçsüzlüklerini, savunmasızlıklarını ve 

çaresizliklerini gördükçe her türlü şiddete boyun eğmek ve kabullenmek zorunda kalmıştır. 

Zamanla bedenlerindeki bu şiddet izleri geçse de ruhlarında kapanmayan yaralar açılmaktadır. 

Son yıllarda ise artarak giden kadına şiddetin geldiği nokta ise kadın cinayetleri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu vahşetin, bu vicdansızlığın önüne geçmek adına küçük yaştaki 

çocuklarımıza ebeveynleri olarak cinsiyet ayrımcılığının ne kadar yanlış olduğunu, insanların 

eşit haklara sahip olduğunu ve bu haklardan mahrum edilemeyeceğini öğretmemiz gerekiyor. 

Sonuç olarak kadına yönelik şiddet ülkemizde ve tüm dünya ülkelerinde kadınlara ve 

toplumlara zarar verecek şekilde ciddi boyutlara ulaşmıştır. Asırlardır devam eden kadının 

aşağılanması, ikinci sınıf muamele görmesi, hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması ve ülkelerin 

kalkınmışlık seviyesini etkileyecek hakların ellerinden alınması, içinde bulunduğumuz 21. 

yüzyılda bile ülkemizin kanayan yarası olarak devam etmektedir. Erkeğin güçlü ve egemen 

olduğu toplumsal yapıya sahip olan ülkemizde kadının hak ettiği yerinin ve değerinin verilmesi 

için hükümetin, siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin, eğitim, sağlık ve hukuk alanında 
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çalışanların toplumun her kesiminde farkındalık yaratacak çalışmalar yapması gerekmektedir. 

Uluslararası toplantılarda alınan kararların da ülkemiz tarafından hızlıca uygulanması 

gerekmektedir. Kadınların güvenli bir şekilde yaşamaları için tüm kuruluşlar tarafından onlara 

destek verilmelidir. Kadınlara her türlü şiddeti uygulayanlara gerekli cezalar verilmeli ve bu 

hastalıklı düşünce ve davranışlardan kurtulabilmeleri için uzman desteği sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Kadına şiddet, Cinsiyet Ayrımcılığı ve Kadına Şiddet, insanlık suçu; 

kadına şiddet 
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THE EFFECT OF TRANSCATHETER AORTİC VALVE IMPLANTATION ON 

VENTRICULAR REPOLARIZATION INDICES AND NEUTROPHIL-TO-            

LYMPHOCYTE RATIO 

                                                                                                          Hakan Kaya 

                                                                                                           Adiyaman University 

                                                                                                        kardiyolog02@gmail.com 

 

BACKGROUND: Aortic stenosis (AS) is the most common valvular heart disease in 

elderly populations with a prevelance of about 4.6% in elderly people greater than age of 75. 

Angina, syncope and heart failure are the major presentations of this disease and symptomatic 

severe AS was shown to be related to high mortality of about 50%. Surgical aortic valve 

replacement is the gold standard treatment for AS. However, transcatheter aortic valve 

implantation (TAVI) has become an alternative procedure for severe AS patients who have 

been considered not suitable for surgical aortic valve replacement due to high-risk.  

Ventricular arrhythmia (VA)   plays an important role in terms of morbidity and 

mortality in patients with severe AS.   Increased chronic pressure in left ventricule causes 

hypertrophy in patients with AS which consequently may lead to VA and sudden cardiac death. 

The electrocardiographic QT dispersion (QTd), Tpeak-Tend (Tpe) interval and Tpe/QT ratio 

are known as ventricular repolarization indices. Neutrophil–to- lymphocyte ratio (NLR) is 

known as a novel inflammatory marker. Increased QTd, Tpe interval, Tpe/QT ratio and 

inflammation were shown to be related to VA. There is insufficient data about the effect of 

TAVI on ventricular repolarization indices and NLR in patients with AS in the literature 

   The aim of this study was to evaluate the effect of TAVI on ventricular repolarization 

indices and NLR. 

METHODS: A total of 44 patients who underwent TAVI were included in this study. 

Echocardiographic and laboratory parameters of patients were evaluated before TAVI and sixth 

month after TAVI. The electrocardiographic QTd, Tpe interval, Tpe/QT ratio and NLR were 

compared before TAVI and sixth month after  TAVI on the same  petients. 
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RESULTS: Demographic characteristics of the study population are shown in Table 1. 

Electrocardiographic, echocardiographic, and laboratory parameters before and after TAVI are 

presented in Table 2. QT interval, corrected QT interval and heart rate were similar before and 

after TAVI (p>0.05 for all). QTd (26.0±9.1 vs. 21.3±7.2 ms; p=0.008), Tpe interval (88.43±12.6 

vs. 78.8±10.1 ms; p<0.001), Tpe/QT ratio ( 0.23±0.3 vs. 0.21±0.1; p=0.024) and NLR (3.08±2.0 

vs. 2.16±0.73; p=0.001) were statistically significant reduced after TAVI.  

CONCLUSIONS: TAVI does not only reduce symptoms in patients with severe AS, but may 

also be effective in reducing risk of VA by improving factors affecting ventricular 

repolarization. 

KEY WORDS: aortic stenosis, transcatheter aortic valve implantation, ventricular 

repolarization indices, ventricular arrhythmia, neutrophil-to-lymphocyte ratio.  

 

Table 1. Demographic characteristics of the study population. 

         Mean ± SD   n=44 

Age (years)           72.4 ± 7.8  

STS Score            10.9 ± 1.9                   

Logistic EuroSCORE            24.0 ± 4.2        

BMI, kg/m2            25.1 ± 2.0        

Gender, male, n %  23 (52.3) 

DM, n %                10 (22.7) 

Hypertension, n %  29 (65.9) 

Smoking, n %  16 (36.4) 

BMI - body mass ındex, DM - diabetes mellitus, STS - Society of the Thoracic Surgeons. 
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Table 2. Electrocardiographic, echocardiographic, and laboratory parameters before and after 

TAVI. 

 Before TAVI 

      (n=44) 

 After TAVI 

      (n=44) 

P value 

Heart rate, beats/min   72.5 ± 11.2   70.8 ± 11.5      0.321 

QT, ms 384.5 ± 44.3  376.1 ± 35.2      0.113 

cQT, ms 417.9 ± 48.5 411.6 ± 36.4      0.132 

QTd,ms   26.0 ± 9.1   21.3 ± 7.2      0.008 

cQTd, ms   29.8 ± 10.8   24.2 ± 1.3      0.006 

Tpe, ms 88.43 ± 12.6   78.8 ± 10.1    <0.001 

Tpe/QT    0.23 ± 0.3    0.21 ± 0.1     0.024 

LVEF %   51.3 ± 8.5   55.5 ± 5.8    <0.001 

IVS, mm   14.1 ± 1.7   12.6 ± 1.1      0.003 

PW, mm     13.4±0.8    11.8 ± 0.7      0.002 

Mean gradient, mmHg                                   49.0 ± 8.5                        8.1 ± 0.8                   <0.001 

WBC, 103/µl     8.9 ± 2.6     7.9 ± 2.1       0.069 

Neutrophil count, 103/µl     5.4 ± 1.9     4.6 ± 1.4       0.008 

Lymphocyte count, 103/µl     2.0 ± 0.8     2.2 ± 0.7       0.026 

Neutrophil/lymphocyte ratio      2.9 ± 2.0     2.1 ± 0.7       0.001 

QT - QT interval, cQT - corrected QT interval, QTd - QT dispersion, cQTd - corrected 

QT dispersion,  Tpe – Tpeak to Tend interval, LVEF -  left ventricular ejection fraction 

IVS – interventricular septum, PW – posterior wall, WBC - white blood cell count. 
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ASSOCIATION BETWEEN PAROXYSMAL ATRIAL FIBRILLATION AND 

LYMPHOCYTE-TO-MONOCYTE RATIO 

 

                                                                                                          Hakan Kaya 

                                                                                                           Adiyaman University 

                                                                                                        kardiyolog02@gmail.com 

 

BACKGROUND: Atrial fibrillation (AF) is the most common cardiac arrhythmia. AF 

decreases quality of life and increases mortality. Recently, increased inflammation has been 

shown to be associated with AF. In previous studies, inflammatory markers such as C-reactive 

protein , high-sensitivity C-reactive protein , interleukin-6 have been shown to be associated 

with AF. In addition , recent studies have shown that neutrophil-to-lymphocyte ratio, an 

inflammatory marker, is associated with AF.  

The lymphocyte-to-monocyte ratio (LMR) is a novel inflammatory marker. Relative 

lymphopenia reflects a physiologic stress response, whereas monocytosis reflects a chronic 

systemic inflammation. It has been found recently that a low LMR is associated with a high 

mortality in patients with malignant disorders. In recent years, LMR has been shown to be 

associated with cardiovascular diseases. There is not sufficient data about the relationship 

between AF and LMR in the literatüre. 

   The aim of this study was to evaluate the relationship between paroxysmal atrial 

fibrillation (PAF) and LMR   

METHODS: The study consisted of 50 patients with PAF and 50 healthy volunteer controls. 

LMR, laboratory parameters and clinical characteristics were compared between the two 

groups.  

RESULTS: There were no statistically significant differences between the PAF group and 

controls in terms of gender, age, echocardiographic findings, body mass index, blood pressure 

and other demografic findings (Table 1). Monocyte count was statistically significantly higher 

in patients with PAF than the controls (0.74 ± 0.08 vs 0.62 ± 0.06, p = 0.018). Lymphocyte 

count and LMR were significantly lower in patients with PAF than the controls (2.45 ± 0.58 vs 
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2.84 ± 0.52, p = 0.021 and 3.31± 0.81 vs 4.58 ± 0.86, p < 0.001; respectively) (Table 2). 

Leukocytes and neutrophyl count were not statistically significantly different between the two 

groups (Table 2). Hemoglobin, and platelet counts were not statistically significantly different 

between the two groups (Table 2). 

CONCLUSIONS: Results of the study showed that decreased LMR was associated with PAF. 

LMR may be used to demonsrate increased risk of PAF. 

KEY WORDS: arrhythmia, lymphocyte-to-monocyte ratio, paroxysmal atrial fibrillation 
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Table 1. Clinical and echocardiographic features of groups 

 PAF group 

      (n=50) 

   Control group 

       (n=50) 

  P value 

Heart rate ( bpm)    72.4 ± 11.7    70.3 ± 10.8       0.124 

Age (years)    47.6 ± 10.8    46.8 ± 10.2       0.536 

Female/male (n)        26/24       22/28       0.642 

Smoking (n)         14          13       0.948 

BMI (kg/m2)   28.6 ± 3.6    26.4 ± 3.4       0.135 

DBP (mmHg)   76.6 ± 8.6     74.8 ± 8.4       0.236 

SBP (mmHg) 124.6 ± 11.2   123.8 ± 10.6       0.864 

LVEF %   60.4 ± 4.2     60.3 ± 3.8       0.946 

LVEDD (mm)   46.3 ± 5.2     44.6 ± 3.8       0.256 

LVESD (mm)   26.6 ± 2.8     26.2 ± 2.6       0.897 

LA diameter (mm)   34.6 ± 3.8     32.8 ± 3.6       0.355 

RA diameter (mm)   32.2 ± 3.2     31.4 ± 2.7       0.586 

BMI- body mass index, DBP-diastolic blood pressure, LA- left atrium, LVEDD- 

left ventricular end diastolic dimension, LVEF- left ventricular ejection fraction, LVESD- 

left ventricular end systolic dimension, RA- right atrium, SBP-systolic blood pressure. 
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Table 2. Laboratory parameters of groups 

 PAF group 

    (n=50) 

      Control group 

             (n=50) 

 P value 

Glucose (mg/dl) 91.2 ± 3.7           90.1 ± 4.8      0.286 

Creatinine (mg/dl)   0.9 ± 0.2             0.8 ± 0.1      0.518 

Triglyceride, mg/dL  132 ± 23             120 ± 21      0.154 

High density lipoprotein, mg/dL    38 ± 14              42 ± 12      0.574 

Low density lipoprotein, mg/dL  107 ± 14             112 ± 16      0.814 

Total cholesterol, mg/dL  182 ± 42            171 ± 44      0.242 

Leukocytes, 103/μl   8.0 ± 1.2              7.6± 1.4      0.276 

Neutrophil, 103/μl 4.52 ± 1.13           4.33 ± 1.14      0.354 

Lymphocyte, 103/μl 2.45 ± 0.58           2.84 ± 0.52      0.021 

Monocyte, 103/μl 0.74 ± 0.08            0.62 ± 0.06      0.018 

Lymphocyte/monocyte ratio  3.31± 0.81                         4.58 ± 0.86       <0.001 
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ARTROSKOPİK ÖN ÇAPRAZ BAĞ REKONSTRÜKSİYONU YAPILAN  

HASTALARDA PREOP MR BULGULARININ İNTRAOP BULGULAR İLE 

KARŞILAŞTIRILMASI 

                                                                                                                                                           Hüseyin İret 

                                                                  Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

                                                                                                               huseyiniret@gmail.com 

Amaç: Ön çapraz bağ yaralanmaları, bağın kendi iyileşme potansiyelinin düşük olması 

nedeniyle Ortopedi pratiğinde sıkça karşılaşılan ve tedavi süreci uzun olan spor 

yaralanmalarının başında gelir. Kliniğimizde ön çapraz bağ (ÖÇB) rüptürü nedeniyle opere 

edilen hastalarda preop magnetik rezonans görüntüleme (MRG)’lerinde yapılan ön çapraz bağ 

kalınlıklarının, intraop bulgular ile karşılaştırılarak aralarındaki ilişkinin ortaya konulması 

amaçlandı.  

Yöntem: Kliniğimizde Ocak 2014- Ekim 2019 arasında hamstring otogrefti alınarak 

artroskopik ÖÇB rekonstrüksiyonu yapılan hastaların bilgileri (medikal kayıtları, hasta 

dosyaları, radyolojik görüntüleri, ameliyat görüntüleri) hastane veri tabanından taranarak 

değerlendirildi. Fizik muayenede Lachman, ön çekmece ve pivot shift testleri uygulandı. 

Radyografik tetkik olarak direk grafi ve diz manyetik rezonans görüntülemesi istendi. Preop 

çekilen MRG’lerinde ÖÇB rüptürü sonrası ortaya çıkan ikincil bulgular(ön çapraz bağın tibial 

plato ile yaptığı açı, tibianın anterior deplasmanı, arka çapraz bağ açısı, arka çapraz bağ 

burkulması, arka çapraz bağ çizgi işareti, çapraz bağlar arasındaki yağ yastıkçığının ödemli 

olması) değerlendirildi ve bağ kalınlık ölçümü yapıldı. MRG yorum bulguları olarak kayıt 

edildi. Calışmada değerlendirmeye alınan tum yapılar MRG rapor verileri, MRG yorum verileri 

ve artroskopik ameliyat verileri olarak karşılaştırıldı. MRG rapor ve MRG yorum verilerinin 

lezyonu tespitte duyarlılık, ozgulluk, pozitif tahmin değerleri hesaplandı. 

Bulgular: Toplam 88 hasta dizi ve 102 kontrol MRG’si değerlendirildi. MRG’de ÖÇB rüptürü 

sonrasında gelişen tüm ikincil bulguların özgüllük ve duyarlılıkları istatistiksel açıdan anlamlı 

bulundu. ÖÇB yaralanması ardından MRG’ de ölçülen kalınlığın intraop değerlendirme ile 

karşılaştırılması istatiksel olarak anlamlı bulunmadı. 

Çıkarımlar: MRG’de elde edilen ÖÇB rüptürüne ikincil bulgular ÖÇB rüptürünün tanısında 

oldukça yardımcı olmaktadır. MRG’de ölçülen bağ kalınlığının gerçeği yansıtmayabileceği 

akılda tutulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Ön Çapraz Bağ,Magnetik Rezonans Görüntüleme,Preop 
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RATLARDA SKROTAL EKSTRAKUTAN VE ENSIZYONEL SUBKUTAN 

LIGATÜR UYGULAMASININ VE ETKILERININ DEĞERLENDIRILMESI *, ** 

 

Cafer Tayer İŞLER1, Ahmet UYAR2, Tuğba GÖKALP BOZAN3 

 

1Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

2Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi  

3Batman Belediyesi. 

*Bu yayın aynı isimli yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 

 **Bu tez, Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

18.YL.038 nolu proje olarak desteklenmiştir. 

 

Özet: Bu çalışma; sokak hayvanlarının üremelerinin kontrol altına alınmasına katkıda 

bulunmak amacıyla yapıldı. Bu amaçla yapılan invaziv veya noninvaziv uygulamaların 

hem başarısını arttırmak, hem uygulama süreçlerini kısaltmak, hem de masraflarını 

minimize ederek hayvan refahına olan etkilerini en aza indirmek için insani ve 

komplikasyonsuz bir metot geliştirmek planlanmıştır. Bu çalışmada 20 adet erkek rat 

kullanıldı. Ratlar onarlı iki eşit gruba ayrıldı. Gruplardan birine skrotal ekstrakutan diğerine 

ensizyonel subkutan ligatür uygulaması yapılarak iki ayrı teknikle kastrasyon uygulaması 

gerçekleştirildi. Deney hayvanlarına operasyon sonrası 3 gün antibiyotik uygulaması 

yapıldı ve 10 gün boyunca skrotal değişiklikler kliniksel olarak kontrol edildi. 

Histopatolojik incelemelerde testis dokusunun komple nekroze olduğu gözlendi. Her iki 

tekniğin de kastrasyon işleminde başarılı bir şekilde kullanılabildiği ortaya konuldu. Sonuç 

olarak ratlarda skrotal ekstrakutan ve enzisyonel subkutan ligatür uygulamasının 

kastrasyon için başarılı olduğu, uygulamanın pratik ve etkili olduğu, kliniksel 
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olumsuzlukların bulunmadığı, masraflı, komplikasyonlu ve ağır anestezik uygulamalara 

gerek olmadığı belirlendi. Ekstrakutan ve subkutan ligatür ile kastrasyonun sokak 

hayvanlarında ve pet hayvancılığında üremenin kontrol altına alınmasında uygulaması 

kolay, pratik, başarılı ve alternatif bir çözüm olacağı, serbest veteriner hekimler ve Belediye 

Veteriner İşleri Müdürlüklerinin başarısını arttıracağı, toplumsal bir soruna pratik bir 

çözüm olacak yeni teknikler olarak tavsiye edilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kastrasyon, Rat, Sokak hayvanları, Ligatür 

 

 

 

 

Evaluation of Scrotal Extracutaneous and Incisional Subcutaneous Ligature 

Application and Its Effects in Rats 

Abstract: This study was conducted to contribute to the control of the reproduction of stray 

animals. For these reasons, it was planned to developed a humanitarian and un-complicated 

method in order to increase the success of invasive or noninvasive applications, to shorten 

the time of application processes, and to minimize the effects on animal welfare by reducing 

the costs. In this study, 20 male rats were used. The rats were divided into two equal groups. 

Two different castration techniques were performed: scrotal extracutaneous to one group 

and incisional subcutaneous ligature to another group. Antibiotics were applied to the rats 

postoperatively for three days and scrotal changes were checked clinically for 10 days. 

Histopathological examination revealed complete necrosis of testicular tissue. Both 

techniques were found to be successful in castration. In conclusion, scrotal extracutaneous 

and incisional subcutaneous ligature administration was found to be successful, practical 

and cost-effective for castration of rats, no clinically undesirable complications and did not 
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require heavy anesthetic applications. Furthermore, these two methods are recommended 

as an new method to private veterinarians and Municipal Veterinary Affairs Directorate for 

the castration of stray and pet animals. 

Keywords: Castration, Rat, Street animals, Ligature 

Giriş 

Tıp diliyle kastrasyon (bilateral orşiektomi); memeli erkeklerinin üreme ve cinsel faaliyette 

bulunma yeteneğinin ortadan kaldırılması işlemidir (Root Kustritz, 2012). Bu işlem sperm 

üretimini ve testosteron hormonu salgısını ortadan kaldırarak erkek cinsiyetine özgü yapısal 

ve davranışsal özelliklerin değişmesine yol açar (Cheney, 2006; Driel, 2009; Halidi, 2017)). 

İnsanlık tarihi kadar eski, yararlı ve önemli bir operatif teknik olan kastrasyon günümüzde 

en sık kullanılan metotların başında yer alır (Sarıerler ve Bellek, 2015). Hayvan için daha 

sağlıklı, toplum içinse daha yararlı olan kastrasyon yöntemleri tarihin birçok devrinde 

gündem oluşturmuştur (Salmeri et al., 1991, Samsar, 1978; Sarıerler ve Bellek, 2015). Son 

zamanlarda sokak hayvanlarının artışıyla beraber kastrasyonun önemi daha da 

belirginleşmiştir (Günay ve ark., 2004). Kastre edilmeyen hayvanlar birbirleri arasında 

hastalıkların yayılmasına yol açmakta, saldırgan olmakta istenmeyen gebelikler 

şekillenmekte ve toplumun huzurunu bozmaktadır. Bu nedenlerle kastrasyon, sokak 

hayvanlarının kontrolsüz üremelerinin önüne geçilmesinde önemli bir yer teşkil eder 

(Baran ve ark., 2016). Sokak hayvanlarının artışı ile beraber hayvan ve toplum sağlığı için 

cerrahi olmayan kastrasyon teknikleri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Kısırlaştırmaya ilişkin 

endikasyonlar, verimli çiftleşmenin önlenmesi, davranış problemlerinin tedavisi ve 

testisleri veya skrotumu içeren üreme hastalığının önlenmesini içerir (Donnelly ve Brown, 

2004; Reichler, 2009; Spain ve ark., 2004).  

Kastrasyon şirurjikal ve nonşirurjikal olmak üzere iki teknikle gerçekleştirilmektedir 

(Baran ve ark., 2016; Sarıerler ve Bellek, 2015). Şirurjikal ve nonşirurjikal teknik başlığı 
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altında birbirinden farklı pekçok teknikler bildirilir. Bu tekniklerin birkaç tanesi hariç 

çoğunluğu, arzu edilen faydaları oluşturmadığı için klinisyenler tarafından 

kullanılmamaktadır. Şirurjikal kastrasyon cerrahi prensiplerle yapılan işlemdir (Bakır ve 

ark., 2006). Cerrahi kastrasyon; skrotal, preskrotal ve abdominal kastrasyon diye alt 

grupları halinde uygulanmaktadır (Guilmette ve ark., 2015).   

Kastrasyon için yeni teknikler aramaya devam edilse de cerrahi teknikler yerini 

korumaktadır (Hove, 2006; Samsar, 1978; Towle, 2012). Şirurjikal kastrasyonlar için pek 

çok metotlar uygulanabilir. Bu amaçla; kapalı ve açık, perineal veya preskrotal kastrasyon 

(Fossum, 2007; Sarıerler ve Bellek, 2015; Temizer, 1982), açık ya da laparoskopik teknikle 

vazektomi (Nabi, 2015), sadece funikulus spermatikus’un ligasyonu (Baba ve ark., 2013; 

Fazili ve ark., 2009) veya arter, ven ve funikulus spermatikus gibi yapıların hep birlikte 

ligatürü olarak ifade edilen spermatik kord ligaturü (Okwee-Aca ve ark., 2008; Ponvijay, 

2007), funikulus spermatikusun skrotumla birlikte veya subkutan ligaturü, ductus 

deferensin ligaturü, funikulus spermatikus ligatürünü takiben testisin eksizyonu gibi 

yöntemleri bildirilmiştir (Abd-el wahed ve ark., 2014; Temizer, 1982). 

Cerrahi olmayan kısırlaştırma teknikleri ise; immunokastrasyon (immunokontrasepsiyon, 

immunosterilizasyon), endojen steroid hormonlarının kullanımı, reprodüktif toksinler, 

kimyasal sterilizan enjeksiyonlar (Ataman ve Türk, 2016, Hopkins ve Evans, 2003; 

Maenhoudt ve ark., 2014; Polat ve ark., 2018), 3-19 W ultrason enerjisi verilmesi gibi (İzol 

ve ark., 2013)  non-invaziv mekanik yöntemler bildirilmiştir. Kimyasal kastrasyon olarak; 

sıcak uygulama, gliserol ile kastrasyon, etanol ile kastrasyon, çinko glukonat ile kastrasyon, 

Kalsiyum Klorür (CaCl2) ile kastrasyon, formaldehit ile kastrasyon teknikleri 

kullanılmaktadır (Baran ve ark., 2016; Günay ve ark., 2004; Hamman ve ark., 2011; Howe 

ve ark., 2001; Howe, 2006; İzol ve ark., 2013).  

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü 2019 mart 
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ayında ülkede bulunan üniversitelerindeki Veteriner Fakültelerinden bir komisyon 

oluşturarak kastrasyon için ekonomik ve pratik yöntemlerin belirlenmesine yönelik 

çalışmalar talep etmiştir. Bu çalışma ile, sokak hayvanları ile mücadelede ve pet 

hayvancılığında rahat, minimal masraflı, noninvaziv, hayvan refahına en az etkili, insani 

ve komplikasyonsuz bir metot geliştirmek amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metot Çalışma için HMKÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu 2018/1-9 

nolu kararı ile etik kurul izni alınmıştır. Çalışmada yaşı 8-9 aylık olan, 330-400 gr canlı 

ağırlıktaki, 20 adet erkek rat; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Deneysel 

Uygulama ve Araştırma Merkezinden temin edildi. Ratlar onarlı iki gruba ayrıldı ve 10 

mg/kg doz hesabı ile xylazine sedasyonu altında, kastrasyon işlemine tabi tutuldular. 

Kastrasyon işlemi; iki ayrı ligatür tekniğinin uygulanması ile gerçekleştirildi. Uygulama 

sonrası 10 gün deneklerin kliniksel ve skrotal değişiklikleri makroskopik olarak günlük 

kontrol edildi.  

1. Grup: Ensizyonel Subkutan Ligatür Uygulaması: Sedasyon altındaki 10 tane ratta 

skrotal derinin traş ve temizliği yapılarak, bölgenin tentürdiyot ile antisepsisi sağlandı. Her 

iki testis ve funikulus spermatikus palpasyonla tespit edildi. Palpe edilen testisler abdomene 

kaçmaması için, bir yardımcı vasıtası ile tutuldu. Aseptik malzemelerle antisepsi eşliğinde 

raphe skroti üzerinden 2 mm’lik tam deri ensizyonu uygulandı. Ensizyon hattından 2/0 

emilebilen 2/3 eğri nontravmatik cerrahi iğneli polyglycolic acid (PGA) iplik vasıtası ile 

spermatik kordu içine alan subkutan spermatik kord ligatürü uygulandı ve cerrahi düğüm 

atıldı. Grubun yarısı uygulama sonrası üçüncü gün testislerdeki hasarın kalıcılığını görmek 

için cerrahi usul kastrasyon ile kastre edilerek testisler patoloji labaratuvarına gönderildi. 

Grubun diğer beş üyesi on gün boyunca skrotal değişiklikler makroskopik olarak günlük 

kontrol edildi. On gün sonunda bu üyeler de cerrahi usulde kastre edilerek histopatolojik 

incelemeye gönderildi.  
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2. Grup: Extrakutan Çift İplikli Transfiksiyon Ligatürü Uygulaması: Birinci grupta 

olduğu gibi rutin işlemler yapıldıktan sonra çift iplikli transfiksiyon ligatürü uygulaması 

için, skrotum derisi ensize edilmeden, skrotuma raphe skroti üzerinden, anterio-caudal 

yönlü ve tüm anatomik katları içine alacak şekilde 1/3 eğri travmatik cerrahi sutur iğnesi 

girildi. Bir makas vasıtası ile iğnenin iplikler ile irtibatı kesilerek çift iplik elde edildi. 

İpliklerin biri sağ, diğeri sol testisi içine alacak şekilde, skrotal ekstrakutan transfiksiyon 

ligatürü uygulandı. Cerrahi düğümler atılarak işlem tamamlandı. Ligatür sonrası işlemler 

ilk gruptaki işlemlerin aynı şekli ile yapıldı (Şekil 1-A-D). 

Histopatolojik İnceleme: Deneme sonunda tüm hayvanların nekropsileri yapılarak 

testislerde gözlenen makroskobik bulgular kaydedildi. Histopatolojik inceleme için 

testislerden alınan doku örnekleri %10’luk tamponlu formaldehit solisyonunda fikse edildi. 

Rutin doku takip işlemleri, dehidrasyonları, şeffaflandırılmaları yapılarak parafinde 

bloklandı. Parafin bloklardan mikrotomda (Leica RM 2135) 5μm kalınlığında kesitler 

alınarak Hematoksilen-Eozin (H.E.) ile boyanarak ışık mikroskobunda (Nikon 80i-DS-Ri2) 

incelendi. 

BULGULAR 

Ratlar, uygulama öncesi ve sonrası kontrol altında tutuldu. Her iki gruptaki deneklerin 

uygulama öncesi ve sonrası sağlık durumları, yeme-içme ve sosyal davranışları, 

şekillenebilecek olası değişiklikler, klinik semptomlar veya patolojik bulgular takip altına 

alındı. 

1. Grup: Ensizyonel Subkutan Ligatür Uygulaması: Bu gruptaki ratlarda uygulama 

sonrası birinci gün yeme içmede azalma ve yatma isteği gözlendi. İlk 24 saatte hareketlilik 

uygulama öncesine göre oldukça azdı. Uygulamayı takiben üç saat içinde testislerde lokal 

şişlik ve ödemleşmenin başladığı gözlendi. Ödem iki gün arttı ve testis normal hacminin 

iki üç katına ulaştı. Ödemleşen bölgede tüm bölgeyi içermeyen, lokal renk değişikliği -



 
www.anadolukongresi.org          ISBN: 978-605-80174-3-6           UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI 572 

morarma- şekillenmeye başladı. Ödem ve morarma 24. saatte tam belirgin hale geldi. İkinci 

günden sonra ödem ve morarmada azalma başladı. Deri normal rengini almaya ve şişkinlik 

inmeye başladı. Onuncu günde morarmanın eseri miktarda kaldığı, şişkinliğin önemli 

oranda azaldığı, ancak testisin anatomik büyüklüğünün normal sınırlara inmediği gözlendi. 

Uygulama sonrası şekillenen yeme içme alışkanlıklarında değişiklik ve hareketsizlikleri 25. 

saaten sonra azalmaya başladığı, 32. saate ise normale döndüğü gözlendi. Bu geçici 

semptomun haricinde 8 gün süresince yeme içme alışkanlıklarında değişiklik, ağrı, 

kaşınma, bölgeyi ısırma, huzursuzluk, kanama, saldırganlık, durgunluk veya düşkünlük 

gibi bir belirtiye rastlanılmadı. Uygulamanın hayvan refahını minimal etkilediği ve 

enfeksiyon şekillenmediği belirlendi.  
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Şekil 1. Ekstrakutan çift iplikli ligatür uygulaması A-İğnenin skrotuma batırılışı. B- Ligatür 

uygulaması için skrotumda çift ipliğin görünümü. C-Çift iplikle ligatür uygulaması. D- 

Uygulama sonrası görünüm. E- Uygulama sonrası 3. gün görünümü. F- 10 gün sonra alınan 

testislerin görünümü 

 

2. Grup: Extrakutan Çift İplikli Transfiksiyon Ligatürü Uygulaması: Uygulama 

sonrası bu grupta da ilk bir gün yeme içmede azalma ve yatma isteği gözlendi. İlk 24 saatte 

hareketliliğin önemli oranda azaldığı, testiste üç saat içinde ödematöz şişkinliğin 

şekillendiği gözlendi. Ödematöz şişkinlik 24. saat sonunda testisin normal hacminin iki üç 
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katına ulaştığı belirlendi. Ödemleşen skrotum derisinde lokal morarma gözlendi. Ödem ve 

morarmanın 24. saatten sonra gerileyerek rezorbe olmaya başladığı tespit edildi. Onuncu 

günde morarmanın büyük oranda kaybolduğu, şikinliğin azaldığı ancak normal sınırlara 

dönmediği gözlendi. Uygulama sonrası şekillenen yeme içme alışkanlıklarında değişiklik 

ve hareketsizlik tercihleri uygulama sonrası birinci gün düzelmeye başladığı, 32. saate ise 

normale döndüğü gözlendi. Bu geçici semptomun haricinde 8 gün süresince yeme içme 

alışkanlıklarında değişiklik, ağrı, kaşınma, bölgeyi ısırma, huzursuzluk, kanama, 

saldırganlık, durgunluk veya düşkünlük gibi bir belirtiye rastlanılmadı. Uygulamanın 

hayvan refahını fazla bir etkisi olmadığı, enfeksiyon şekillenmediği belirlendi.  

Ratlarda Scrotal Exracutan ve Ensizyonel Subkutan Ligatür Uygulamasının kastrasyon 

işlemi için başarılı olduğu, uygulamanın kolay olduğu, ligatürlerin açılması sonucu veya 

bölgenin ısırılarak veya kaşınarak uygulamanın başarısızlığa düşmesi gibi olumsuzlukların 

yaşanmadığı, klinik olumsuzluklara yol açmadığı ve ağır anestezik uygulamalara gerek 

olmadığı belirlendi. Çalışmamızda uygulananan her iki tekniğin kolay, pratik, masrafı yok 

denecek kadar az olduğu ve irreversibl olarak kastrasyonu işlemini gerçekleşmesi nedeni 

ile sokak hayvanları ile mücadelede de etkili olacağı kanaatine varıldı. 

Histopatolojik Bulgular: Makrosbobik incelemede, uygulama sonrası üçüncü güne ait 

numunelerde, şiddetli testiküler iskemi nedeniyle bütün skrotal bölgenin ve testislerin 

renginin morardığı görüldü (Şekil 1 E, F). Denemenin 3. günü her iki grupta histopatolojik 

olarak testislerde tubulusların bazal membranın germinatif epitelden ayrılmaya başladığı, 

seminifer tubul yapısının kısmen bozulduğu ve bazılarında spermatogenetik hücrelerin 

azaldığı, dejenere olan spermatojenik hücrelerde vakuolizasyonların şekillendiği, bazı 

tubulusların atrofiye olmaya başladığı, tubuluslar arası aralığın açıldığı, leydig hücrelerini 

de içeren interstisyel yapılarda dejenerasyon ve nekrozların başladığı ve yer yer 

interstisyumda hiyalizasyonun şekillendiği görülmüştür (Şekil 2 ve şekil 3). Denemenin 
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10.gününe ait kesitlerde her iki grupta da nekrozun şekillendiği, tubulusların çok şiddetli 

atrofiye oldukları, atrofiye olan birtakım tubulusların lize olduğu, genellikle peritubuler 

olmak üzere interstisyumda yer yer inflamatuar hücre infiltrasyonlarına rastlandığı, 

spermatogenezisin tamamen durduğu, germinatif epitel ve leydig hücreleri de dahil 

interstisyel yapılarının nekroza uğradığı, nekrotik bölgelerin distrofik kalsifikasyona 

uğradığı, interstisyumda yoğun hemosiderin pigmentinin şekillendiği  belirlenmiştir (Şekil 

4 ve şekil 5). 

 

 

 

Şekil 2. Ensizyonel subkutan ligatür uygulaması grubu 3. gün testis dokusunun 

mikroskobik görünümü. HE, bar: 100 μm. 
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Şekil 3. Extrakutan çift iplikli transfiksiyon ligatürü uygulaması grubu 3. gün testis 

dokusunun mikroskobik görünümü. HE, bar: 100 μm. 

 

 

Şekil 4. Ensizyonel subkutan ligatür uygulaması grubu 10. gün testis dokusunun 
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mikroskobik görünümü. HE, bar: 100 μm. 

 

 

 

Şekil 5. Extrakutan çift iplikli transfiksiyon ligatürü uygulaması grubu 10. gün testis 

dokusunun mikroskobik görünümü. HE, bar: 100 μm. 

 

Tatrışma ve Sonuç 

En yaygın kısırlaştırma yöntemi bilateral orşiektomidir. Hızlı yağlanmaya ve 

tembelleşmeye neden olduğundan, cerrahi kastrasyonun zorunlu olduğu haller dışında 

tercih edilmemelidir. Sokaktaki kedi ve köpek popülasyonlarını kontrol altına almak için 

kalıcı kısırlaştırma yani cerrahi kastrasyon, pahalı ve zaman alıcı bir uygulamadır. 

Günümüzde cerrahi kısırlaştırmaya farklı alternatif yöntemler araştırılmaktadır (Baran ve 

ark., 2016). Bilateral orşiektomi, uygulama olarak, zaman alıcı ve operatif bir girişimdir. 

İlaç ve ameliyat gibi masrafları dolayısı ile pahalı, anestezi risk ve komplikasyanları nedeni 
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ile sıkıntılara yol açabilen bir metottur. Araştırmamızda skrotal ekstrakutan ve ensizyonel 

subkutan ligatür uygulaması ile sokak hayvanları sorununa pratik ve ekonomik çözüm 

sunmak amaçlanmış, çalışma sonunda testislerin tamamen nekroze olduğu için oldukça 

başarılı, uygulaması kolay, etkili ve ekonomik olduğu belirlenmiştir.  

Cerrahi olmayan kastrasyon uygulamaları, intratestiküler ya da intraepididimal kimyasal 

enjeksiyon uygulamaları şeklinde yapılmaktadır (Ataman ve Türk, 2016; Türk ve ark., 

2004). Testis içine enjekte edilen çeşitli kimyasal maddeler erkek hayvanlarda 

azospermi’yi uyararak infertiliteye neden olmaktadır. Nonşirurjikal kastrasyon ucuz ve 

başarılıdır. Bu işlem için erkek köpeklerde sedasyon, erkek kediler de ise genel anestezi 

yeterli olmaktadır (Bakır ve ark., 2006). Araştırmamızda skrotal ekstrakutan ve ensizyonel 

subkutan ligatür uygulaması kastrasyonun tüm etkilerini irreversibl olarak yerine getirdiği, 

kastrasyonda alternatif ve başarılı bir yöntem olduğu belirlenmiştir.  

Nonşirurjikal kısırlaştırma amacıyla androjenler, progestagenler, anabolik steroidler, 

antiandrojenler ve GnRH (gonodotropin releasing hormon) antagonistleri yaygın olarak 

kullanıldığı, ancak bu hormonlar iyi bir azospermi oluşturmalarına rağmen etkileri sürekli 

olmadığından uygulamanın tekrarına gerek duyulduğu bildirilmiştir (Anand ve Vijayan, 

1998; Gerendai ve ark., 1996; Günay ve ark., 2004, Theubet ve ark., 2010). İlaç tekrarını 

hayvanın hem sağlığı hem de masraf yönünden önemli bir dezavantaj olarak görmekteyiz. 

Özellikle sokak hayvanlarında ilaç tekrarı da mümkün değildir. Zira bu hayvanlar 

barınaklarda uzun süre tutulmamakta, sokak ortamına gönderilmektedirler. Kaldı ki 

kullanılan ilaçların çoğu hormon olduğu ve bağışıklık sistemini önemli oranda etkilediği 

için obeziteden salgın hastalıklara kadar pekçok yan etki ve komplikasyonları mevcuttur. 

Araştırmamızda uygulanan skrotal ekstrakutan ve ensizyonel subkutan ligatür uygulaması 

kastrasyonun tüm etkilerini irreversibl olarak yerine getiren ekonomik ve pratik bir 

tekniktir. Masrafı, komplikasyonu, yan etkisi az, kesin çözümdür. 
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Etil alkolün % 95’lik (Chinoy, 1984; Sharma ve ark., 1983), kalsiyum kloridin (Jana ve 

ark., 2002), sodyum floridin (Sprondo ve ark., 1996), etanol’ün (Canpolat ve ark., 2006; 

Raman ve ark., 1976;) tubulus seminiferus kontortuslarda dejenerasyon ve nekroza yol 

açarak spermatogenezisi durdurduğu ve leydig hücrelerinde de dejenerasyona neden olarak 

serum testosteron seviyesini düşürdüğü ancak kullanılan ilacın özelliğine, dozuna, çevre 

dokulara yayılmasına bağlı olarak prostatit, üriner sistem nekrozu ve yangıları, kontrolsüz 

ürinasyon, idrar kesesi felci gibi komplikasyonlara yol açabileceği bildirilmiştir. Gliserol 

ve etanol’ün erkek köpeklerde intratestiküler enjeksiyonlarının kısırlaştırma üzerinde etkili 

olduğu bildirilmiştir (Canpolat ve ark., 2006; Hayat ve Biricik, 2008; Jana ve ark., 2002). 

Günay ve ark. (2004) ise kalsiyüm klorür, gliserol veya etanol ile yapılan kimyasal 

kastrasyonda hayvanların testislerinde lokal semptomlar oluştuğunu, uygulamadan sonrası 

yatma isteği iştahsızlık ve sancı belirtilerinin görüldüğünü, testislerde orşitis ve buna bağlı 

fistülizasyon, skrotumda açık yaralar şekillendiği, vazektomi yönteminde anestezik risk ve 

postoperatif komplikasyonların gelişebileceği (Günay ve ark., 2004; Immegart ve Threlfall, 

2000), duktus defferensin kimyasal ilaçlarla kapatılması yönteminde (Gerendai ve ark., 

1996) ise başarı oranının düşük olacağı bildirilmiştir. Yaptığımız çalışmada lokal şişkinlik 

ve geçici iştah kaybı haricinde hayvan refahını etkileyen bir duruma rastlanılmadı. Hatta 

nekroze testisin irinleşme ve fistülleşmeye yol açması mümkün iken bu ihtimalin 

şekillenmediği, on gün sonra yapılan cerrahi kastrasyonda nekrotik testis dokusunda 

maserasyonun başladığı gözlendi. Anestezik risk ve postoperatif komplikasyonların 

önlenmesi ve kimyasal ilaç ve maddelerin kullanılarak sağlık sorunlarının önüne geçilmesi 

adına araştırmamızda kullanılan skrotal ekstrakutan ve ensizyonel subkutan ligatür 

uygulaması kastrasyonun tüm etkilerini komplikasyonsuz olarak yerine getirdiği, diğer 

doku ve organların hiçbir şekilde etkilenmediği, ağrı veya prostatit, idrar kesesi felci gibi 

çevre dokuların hastalıklarına yol açmadığı, fistül, yara, apse, kontrolsüz idrar kaçırma gibi 
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sekonder hastalıkların ortaya çıkmadığı belirlendi. Tekniğimizin komplikasyonsuz, daha 

insancıl, daha basit, kolay, kansız, ekonomik ve başarılı olduğu belirlenmiştir.  

Sokak köpeklerinde genel anestezi altında perkütan spermatik kord ligasyonu 

yapıldığı, 28. günde skrotal ve testis boyutları ve testis hacmi değiştiği ve bilateral 

orşiektomi yapılarak alınan testislerin hacminin önemli oranda azaldığı, erkek köpek 

sterilizasyonu için minimal invaziv, ucuz, basit ve hızlı bir teknik olduğu Baba ve ark. 

(2013) tarafından bildirilmiştir. Klinik uygulama ve elde edilen sonuçlar Baba ve ark. 

(2013)’nın bildirdikleri ile birebir uyumlu iken, çalışmamızda hem makroskobik hem de 

patolojik olarak testis dokusundaki dejenerasyonun hem 3. hem de 10. günde tespit ettik. 

Bu durum daha erken sonuca ulaştığımızı ortaya koymuştur. Ayrıca; skrotal ekstrakutan ve 

ensizyonel subkutan ligatür uygulaması bir enjeksiyon yapacak kadar kolay bir uygulama 

olup, sedasyona, kimyasal ajana, masrafa ve komplikasyonlara yol açmayacak bir teknik 

olarak değerlendirilmiştir. Sokak hayvanlarında ekstrakutan ve subkutan ligatür 

uygulamasının başarılı sonuçlar vereceği düşünülmektedir.  

Ülkemizde yerel ve büyükşehir belediyeleri aracılığı ile yürütülen projelerdeki 

kısırlaştırma metotları fazla ekipman, deneyimli personel ve maddi imkan gerektirmesi, 

personelin liyakatsizliği, gerek cerrahi gerekse nonşirurjikal yolla ve toplu olarak yapılan 

kısırlaştırma işlemlerinde istenilen sonuçlar elde edilememektedir (Baran ve ark., 2016). 

Çalışmamızda uygulanan ligatür tekniğinin her ikisi de pratik, kısa zamanda çok sayıda 

hayvana uygulanabilmesi, çok az maddi kaynağa ihtiyaç göstermesi açısından gelecekte 

cerrahi yolla kısırlaştırmaya güçlü bir alternatif olacağı görülmektedir. 

 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 Mart ayında resmi yazı ile tüm veteriner 

fakültelerinden bir komisyon oluşturmuş ve kastrasyon için ekonomik ve pratik yöntemlerin 

belirlenmesini istemiştir. Bu çalışma; bakanlığın çalışmalarına önemli bir adım ve referans 
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bir kaynak mahiyetindedir. Yani; bu uygulamanın tüm meslektaşlarımıza, akademik 

camiaya, Tarım Bakanlığı, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüklerince uygulanabilir, pratik, 

ekonomik ve başarılı bir metot olarak tavsiye edilmesi tarafımızca uygun olarak 

değerlendirlimiştir. Magazin haberlerine konu olan sokak hayvanlarının saldırganlığı ve 

populasyonunun kontrol edilememesi toplum hayatı için ciddi bir handikap kaynağı 

oluşturmakta, büyüyen bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem insan hem hayvan 

sağlığı açısından potansiyel bir tehlike olan sokak hayvanları zoonoz, viral, parazitolojik, 

enfeksiyoz bir çok hastalığın yayılmasından da sorumludurlar. Bu olumsuzluklar 

araştırmacıları ve bakanlığı bu konu üzerinde daha çok çalışmaya itmiş ve cerrahi olmayan 

yollarla testis içi kimyasal kısırlaştırma teknikleri geliştirilme çalışmaları bakanlık kanalı ile 

yeni başlamıştır.  

Ratlarda Scrotal Exracutan ve Ensizyonel Subkutan Ligatür Uygulamasının kastrasyon 

işlemi için başarılı olduğu, uygulamanın kolay olduğu, ligatürlerin açılması sonucu veya 

bölgenin ısırılarak veya kaşınarak uygulamanın başarısızlığa düşmesi gibi olumsuzlukların 

yaşanmadığı, klinik olumsuzluklara yol açmadığı ve ağır anestezik uygulamalara gerek 

olmadığı belirlendi. Çalışmamızda uygulananan her iki tekniğin kolay, pratik, masrafı yok 

denecek kadar az olduğu ve irreversibl olarak kastrasyonu işlemini gerçekleşmesi nedeni 

ile sokak hayvanları ile mücadelede de etkili olacağı kanaatine varıldı. Sonuç olarak; 

çalışmamızda uygulanan ligatür tekniğinin her ikisi de pratik olduğu, kısa zamanda çok 

sayıda hayvana uygulama imkanı sağladığı, ekonomik giderin çok düşük olduğu, bu 

sebeplerle cerrahi yolla kısırlaştırmaya güçlü bir alternatif olacağı ön görülmektedir. 
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FALANKS KIRIKLARINDA VE KIRIKLI ÇIKIKLARINDA SUZUKİ FRAME 

İLE TEDAVİ SONRASI LOKAL ANESTEZİ ALTINDA KAPALI 

MANÜPLASYON YAPILMASI: ÜÇ OLGU SUNUMU  

Gökhan Ünlü 

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

unlugokhann@gmail.com 

ÖZET 

AMAÇ: Kliniğimize  el bölgesindeki falanks kırıkları ile başvuran 3 hastaya Suzuki  frame ile 

osteosentez uygulanmıştır. Kaynama sonrası digital blok ile frame çıkarılıp eş zamanlı kapalı 

manüplasyon yapılmıştır. Bu hastalardaki erken dönemde kazanılan el fonksiyonları sonuçları 

değerlendirilimiştir. 

METOD: Karabük Üniversitesi Karabük EAH' de Ağustos 2018 den itibaren çalışma prospektif 

olarak başlatıldı. Falanks kırıkları ve kırıklı çıkığı nedeniyle suzuki frame  uygulanan 3 hasta 

çalışmamıza dahil edildi.2 hastada 4.parmak orta falanks proksimal kırıklı çıkık,1 hastada 

3.parmak proksimal falanks kırığı mevcuttu.   Bu hastalar aynı cerrahi grup tarafından aynı 

yöntem kullanarak opere edilmiştir.  Ameliyat sonrası hastalara ek tespit yöntemi uygulanmadı, 

aktif eklem hareketleri başlandı. 3. hafta sonunda frameler digital blok anestezisi altında 

çıkarıldı. Manüplasyon falanksın tüm eklemleri boyunca ekstansiyon ve özellikle fleksiyon 

arttırılması yönündeydi. Eklem hareketleri her defasında tedricen arttırılarak 5 dakika boyunca 

egzersizler  yaptırıldı. Normal eklem açıklığı sağlanana kadar devam ettirildi. Hastalara parmak 

egzersizleri öğretildi ve önerildi. Haftalık kontrole çağırıldı. Hastalar toplam 1 ay takip edildi. 

BULGULAR: 3.hafta sonunda kırık uçlarında korreksiyon kaybı olmadı, perkütan pinlere bağlı 

duyu veya dolaşım defisiti gözlenmedi. Fonksiyonel sonuçlar için parmaktaki toplam aktif 

eklem hareket açıklığı (TAEHA) ölçüldü. 220-260 derece arası mükemmel, 180-219 iyi, 130-

179 arası orta , <130 ise zayıf olarak sınıflandırıldı. Eklem hareket açıklığı el gonyometresi ile 

ölçüldü. Manüplasyon öncesi hastalarda metakarpofalangeal eklemde 40 (N:0-85), PİP 

eklemde 30 (N:0-110) ve distal interfalangeal eklemde 20(N0-65) derece fleksiyon kontraktürü 

mevcuttu. Aynı eklemlerde 15 derece ekstansiyon kontraktürü mevcuttu. Manüplasyon sonrası 

her üç hastada eklem hareketleri tama yakın  kazanıldı, mükemmel olarak değerlendirildi.  

mailto:unlugokhann@gmail.com
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SONUÇ: Falanks kırıklarında ve kırıklı çıkıklarında, açık redüksiyon internal tespit veya 

perkütan pinleme cerrahi tespit yöntemleri  arasındadır. Suzuki frame ile tedavide yöntemin iyi 

uygulanması açık yöntemlere yakın redüksiyon başarısı  sağlamaktadır. Açık cerrahi sonrası 

eklemde fibrozise bağlı, klasik perkütan pinleme sonrası ise uygulanan atel tespitine sekonder 

eklem hareket açıklığında ciddi oranda azalma sık karşılaşılan problemlerdir. Suzuki frame ile 

tedavinin amacı daha erken eklem hareketlerine başlamak olmasına rağmen hasta uyumsuzluğu 

nedeniyle eklemlerde bir miktar kontraktür gelişebilmektedir. Falanks kırıkları sonrası normal 

eklem hareketlerinin kazanılması aylarca sürebilmektedir. Uyguladığımız yöntemle normal 

eklem hareket açıklığının kazanılması bu 3 hastada 3-4 hafta kadar sürmüştür. Vaka sayımızın 

azlığı çalışmanın zayıf yönüdür. Suzuki frame ile tespit, tespit  sonrası digital blok ile 

manüplasyon el fonksiyonlarının geri kazanılması konusunda uygulanabilir avantajlı bir 

yöntem olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler : Suzuki frame, Lokal Anestesi, Kapalı Manüplasyon 
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ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN BİR CİLT HASTALIĞI; EGZEMA 

 

Mehmet BULDUK  

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

 

Bahatttin BULDUK 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

ÖZET 

Atopik dermatit, çocukların yaklaşık %15 ila %30'unu, yetişkinlerin ise %2 ila %10'unu 

etkileyen kronik, enflamatuar bir cilt hastalığıdır. Süt çocukluğu döneminde en sık olarak 

deride, diz ve dirsek bölgelerinde ve kulak arkasında görülür. İki yaşından büyük çocuklarda 

daha çok dirsek önü, diz arkası, boyun, el ve ayak bileği bölgesinde sıklıkla görülür. Yüz ve 

göz kapaklarında bu dönemde lezyon görülmemeye başlar. Tutulan bölgelerde deride 

kalınlaşma, kabalaşma ve deri çizgilerinin belirginleşmesi gözlenir. Ergenlik döneminde kaşıntı 

ve deride kalınlaşma ön plandadır. Lezyonlar daha çok el ve ayak bilekleri, kol ve bacakların 

iç yüzlerinde, göz çevresi, yüz, boyun ve gövdenin üst kısmındadır. Bu dönemde egzama sadece 

ellerde görülebilir. Genellikle ciltte çizgilenme, kalınlaşma ve rengin kahverengileşmesine 

neden olur. Şiddetli kaşıntı, ciltte kızarıklık ve kuruluk, ağlama, yara izi ve likenleşme ile 

karakterizedir. Atopik dermatit günlük yaşam aktivitelerini etkiler. Hastaların ve bakıcılarının 

mali yükünü arttırır. Atopik dermatitin patofizyolojisi tam olarak açıklanamamıştır ve halen 

kesin bir tedavisi yoktur. Hastalığın semptomatik yönetimi, tedavide yönetim odağını oluşturur. 

Kullanılan medikal ilaçlar arasında olan topikal kortikosteroidler uzun süre kullanımı 

gerekmektedir. Bununla birlikte, bu tedaviler yan etki olayları ve ilaç toleransı gelişimi ile 

ilişkilendirilmiştir. Atopik dermatit kronik bir hastalıktır ve kür sağlayacak bir tedavi yöntemi 

yoktur. Hafif vakaların önemli bir bölümü kendiliğinden geçer. Tedavinin hedefleri; ilaç 

tedavisi, cildin nemlendirilmesi ve koruyucu önlemlerdir [1] 

Anahtar Kelimeler: Atopik Dermatit, Egzama, Çocuklar.  
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ABSTRACT 

Atopic dermatitis is a chronic, inflammatory skin disease that affects about 15% to 30% of children and 

2% to 10% of adults. It is most commonly seen on the skin, knee and elbow areas and behind the ear 

during infancy. It is more common in children older than 2 years in the front of the elbow, back of the 

knee, neck, hand and ankle. The face and eyelids begin to disappear during this period. Thickening of 

the skin, roughening of the affected areas and skin lines are observed. Itching and thickening of the skin 

are prominent during adolescence. The lesions are mostly on the inner surfaces of the hands and ankles, 

arms and legs, around the eyes, face, neck and upper part of the trunk. Eczema can only be seen in hands 

during this period. It usually causes streaking, thickening and browning of the skin. It is characterized 

by severe itching, redness and dryness of the skin, crying, scarring and lichenization. Atopic dermatitis 

affects daily living activities. Increases the financial burden of patients and caregivers. The 

pathophysiology of atopic dermatitis has not been fully explained and there is still no definitive 

treatment. Symptomatic management of the disease is the management focus of treatment. Topical 

corticosteroids which are among the medical drugs used require long-term use. However, these 

treatments have been associated with adverse events and development of drug tolerance. Atopic 

dermatitis is a chronic disease and there is no cure for it. Most of the mild cases are spontaneous. 

Objectives of treatment; drug treatment, moisturizing the skin and protective measures. 

 

Key Words: Atopic Dermatitis, Eczema, Children. 

 

GİRİŞ 

Atopik egzama (AE, atopik dermatit olarak da adlandırılır), gelişmiş ülkelerdeki çocukların % 

10-20'sini etkileyen kronik, kaşıntılı, enflamatuar bir cilt durumudur. Yaşamın belirli 

dönemlerinde tekrarlayan bir durumdur. AE sıklıkla yaşamın ilk yılında görülür, etkilenen 

bebeklerin ve çocukların yaklaşık% 70'i 11 yaşına kadar tüm semptom ve bulguların klinik 

olarak gerilemesi beklenmektedir. Pek çok yetişkin birey belli bir dönemde, tahriş edici el 

egzaması gelişerek nüksedebilir. Atopik hastalıkların güçlü bir genetik bileşeni vardır. Atopik 

dermatitli ailelerden bireylerin egzama, astım ve saman nezlesi geliştirmeye yatkınlıkları 

mevcuttur. AE'li birçok çocuk, 'atopik yürüyüş' olarak adlandırılan bir sırayla astım ve alerjik 

rinit geliştirmesi mümkündür. Genel olarak atopik hastalıklar erkeklerde biraz daha yaygın 

olmakla birlikte, AE olan bireylerde erkeklerin ve kızların eşit derecede etkilendiğini ve bazı 

çalışmalarda kadınlarda biraz daha yüksek prevalans olduğunu bildirmektedir.[2] 

METOD  

Bu çalışmada amacımız hava kirliliğinin egzema, hastalığının çocuklar üzerinde etkinliği 

araştıran çalışmalar incelemektir. Bu konuda araştırmalara ulaşmak için; Google Akademik 

(Scholar) sciencedirect ve pubmed ve springerlink arama sayfalarında 02.12.2019-26.12.2019 

tarihleri arasında, ‘atopik dermatit, egzema, çocuklar’ sözcük grupları girilerek, herhangi bir 

zaman aralığı belirlenmeden tarama yapılmıştır. Başlık ve özetlerin değerlendirilmesi 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/atopic-dermatitis
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/physical-disease-by-body-function
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/spontaneous-remission
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/irritant-agent
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/hand-eczema
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/hand-eczema
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sonucunda çalışmamızın amacına uygun olabileceği düşünülen çalışmalar değerlendirilmeye 

alınmıştır. 

BULGULAR  

Kuru cilt, pulların birikmesi ve hiperpigmentasyon ile ilişkili olabilecek cildin yüzeysel 

ölçeklendirilmesi, soyulması ve çatlatılmasının klinik görünümünü tanımlamak için kullanılan 

genel bir terimdir. Anormal epidermal yapısal ve immünopatolojik değişiklikler farklı olmasına 

rağmen, egzama, sedef hastalığı ve iktiyozda neredeyse evrensel olarak görülür. Kseroz terimi 

sıklıkla egzamadaki hafif kuru cildi tanımlamak için kullanılır ve açık bir şekilde inflamasyon 

belirtileri olmasa da, subklinik bir enflamasyonu yansıtan fonksiyonel ve biyokimyasal 

anormalliklerin olduğu gösterilmiştir. Egzamadaki kuru cilt, karmaşık gen-çevresel 

etkileşimlerin neden olduğu normal epidermal bariyer fonksiyonunun bozulmasını temsil eder. 

Nihai sonuç, hücresel dehidrasyon ve lipit çift tabakasının, trans-epidermal su kaybında bir artış 

ve dış deri bariyerini oluşturan kornifiye hücre zarfının fonksiyonel bütünlüğünde azalma ile 

kaybedilmesidir]. Arızalı bariyer fonksiyonu, tahriş edici maddelerin, alerjenlerin ve 

mikrobiyolojik ajanların epidermise nüfuz etmesine izin vererek, alerjik duyarlılaşma 

potansiyeli ile inflamatuar bir bağışıklık tepkisine neden olur. Bununla birlikte, O'Regan ve 

meslektaşları, 'kalıtsal bir bariyer kusurundan enflamatuar ekzematöz lezyonların klinik 

bulgularına ve ilgili atopik bozukluklara yatkınlığı oluşturan biyolojik, fizikokimyasal ve 

anormal düzenleyici olayların dizisinin hala bilinmediğini bildirilmiştir [3-7]. 

Egzama , hem iç (örneğin atopi , sebore) hem de dış (örneğin alerjenlerle temas, tahriş) gibi bir 

dizi faktör tarafından kışkırtılabilen derideki enflamatuar reaksiyonun klinik tezahürüdür . 

Histolojik olarak yüzeysel dermisin ve epidermal spongiosisin iltihaplanması, klinik olarak 

ağlayan seröz sıvı olarak gözlenen epidermiste ödem varlığı ile karakterizedir. Egzamanın ana 

özelliği, hem çocuğun hem de ebeveynin uykusunu etkileyen inatçı kaşıntı durumudur. 

Tekrarlanan çizik, kaşıntı-çizik döngüsü olarak bilinen ve cilt bariyerini daha da aşındıran ve 

enfeksiyona neden olabilen bir süreçte lokal sitokin üretimini uyarır ve daha fazla kaşıntı üretir 

AE'deki deri lezyonlarının morfolojisi değişkendir ve lezyonun evresine ve şiddetine bağlıdır ( 

Şekil 1 ) . Kuru cilt (kseroz) AE'nin neredeyse evrensel bir özelliğidir, iltihaplanmayan ciltte 

bile palpasyonda ince ölçeklendirme ve pürüzlülük ile karakterize edilir. 



 
www.anadolukongresi.org          ISBN: 978-605-80174-3-6           UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI 591 

 

Şekil 1. Egzamanın klinik görünümündeki değişiklikler (sol üst taraftan saat yönünde) . Yüz 

ve gövdeyi etkileyen eritematöz püskürme ; cilt işaretlerini artırarak likenifikasyon gösteren 

bilek dorsumu ; bacakların bükülme yönünü etkileyen papüler lezyonlar; siyah 

deride hiperpigmentasyon olarak ortaya çıkan aktif egzama ; kolun ekstansör tarafında akut 

ağlayan egzama; pigmentasyonda değişiklik gösteren 'kirli boyun' görünümü [2] 

Epidermal bariyer, fiziksel ve immünolojik koruma, maddelerin emilmesi, ısı ve su kaybının 

düzenlenmesi ve duyusal mesajlaşma gibi çok sayıda işlevi yerine getirir. Önemli olarak, en 

görsel vücut organıdır ve cilt bariyerinin belirgin şekilde bozulması, egzama hastaları için özel 

bir sorun olan psikososyal işlevselliği etkileyebilir. Çok basit bir düzeyde, cilt bariyerinin 

bütünlüğü, korneosmosomlar ile birbirine bağlanan ve karmaşık bir lipit iki tabakalı içinde 

yatan olgun korneositler ağı olan korneosit hücre zarfı tarafından korunur. Alt katmanda yeni 

epidermal hücrelerin oluşumu ile korneodesmozomal bağlantıları parçalayan proteazların 

yardımıyla yüzey korneositlerinin deskuamasyonu arasında önemli bir denge 

bulunmaktadır. Bazal epidermal hücrelerin ilk küboidal şekli, keratin filamanlarının bir hücre 

iskeleti ile korunur, ancak hücrelerin epidermisten Stratum corneum hizalamasına doğru göçü 

sırasında oluşur ve keratin filamanlarının agregasyonu, yapısal protein filagrininin (FLG) 

etkisiyle meydana gelir. Çekirdek bu aşamada kaybolur ve hücre zarfında olgun korneositler 

veya skuamlar oluşturmak için başka karmaşık değişiklikler meydana gelir. FLG daha sonra 

normal cilt bariyeri fonksiyonu için gerekli olan lipid çift tabakasının bir parçası olan doğal 

nemlendirici madde üretmek için metabolize edilir. Bu işlev kaybı, epidermal bariyerin 

bütünlüğünü azaltır ve nemin dışarıya ve alerjenlerin vücuda girmesine izin verir [2,7]. 

Mekanik sürtünme, kimyasallara maruz kalma, termal hasar veya ultraviyole ışık gibi fiziksel 

faktörlerin epidermal bariyer bütünlüğünü bozması gerektiği açıktır, ancak şu anda bir 

tetikleyici olarak önerilen çevresel faktörlerin çoğunu desteklemek için yetersiz doğrulayıcı 

kanıtlar vardır. Egzama kentte egzama gelişme riski kırsal alanlara kıyasla artmış gibi 

görülmektedir ve bu da çevre kirliliğinin rolünü düşündürmektedir. Schmitt ve ark. yaptıkları 

araştırmada sabunların ve deterjanların rolü kanıtlanmamıştır ancak alkalin sabunlar lipit iki 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/eczema
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/erythema
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/lichenoid-eruption
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/papular-rash
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/hyperpigmentation
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/pigmentation
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-27606-4_4#CR5_4
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tabakasını çözer ve artan pH, serin proteaz aktivitesinin yukarı regülasyonuna ve epidermal 

hücre deskuamasyonunda ve kurulukta bir artışa neden olur bu nedenle sabun kullanımı 

doğrulayıcı kanıt eksikliğine rağmen mantıklı görülmektedir. Sert suyun kuru cilt ve egzamaya 

neden olduğu düşünülmektedir, ancak sert su alanlarında su yumuşatıcılarının kullanımı üzerine 

İngiltere'de yapılan bir araştırmada egzama tedavisinde [Yumuşatılmış Su Egzama Denemesi], 

kullanımı bu düşünceyi haklı çıkarmak için herhangi bir istatistiksel anlamlılık göstermemiştir 

[3,4,8-13]. 

Bazen nemlendiricilerin etkileri, özellikle egzama olan çocuklar için yararlı değildir. Kremler 

ve losyonlardaki koruyucular gibi yardımcı maddeler genellikle hastanın kabul edilebilirliğini 

etkileyen batmaya neden olur. Nemlendirici etkileri nedeniyle sıklıkla dahil edilen diğer 

eksipiyanlar gliserol, propilen glikol, sorbitol ve diğerleridir. Üre veya laktik asit gibi katkı 

maddelerinin önemli ölçüde emilmesi, daha küçük çocuklarda, özellikle çok daha ince 

olgunlaşmamış epidermisi olan yenidoğanlarda ve erken doğmuş bebeklerde büyük vücut 

yüzey alanlarında kullanıldığında tehlikeli toksisiteye yol açabilir. Epidermal bariyer fonksiyon 

bozukluğu nedeniyle atopik egzamada abartılı şekilde kendini göstermektedir. Erken doğmuş 

bebeklerde nemlendirici kullanımı koruyucu içermeyen basit parafin bazlı ürünlerle 

sınırlandırılmalıdır. [3] 

SONUÇ  

Egzama olan çocuklar ve aileleri, egzama alevlendiğinde zaman oldukça sıkıntılı bir durumla karşı 

karşıya kalmaktadırlar Doğrudan çocuklardan ve ebeveynlerinden alınan veriler ve daha sonraki yaşam 

kalitesi çalışmaları, egzamanın yaşamlarının tüm yönlerini etkilediğini ve çocukta veya aile ünitesinde 

psikolojik rahatsızlığa neden olabileceğini düşündürmektedir. Bozukluğu: Egzamanın enflamatuar 

doğası, 'normal' çocukların% 45'inden daha azına kıyasla, çocukların% 66-80'inde uykuyu etkileyen 

yoğun kaşıntıya ve sıklıkla inatçı çizilmeye neden olur Fiziksel Etkiler : Bunlar kaşıntı, yanma, 

yorgunluk, konsantrasyon kaybı vb. İçerir. Ekspresyonlar genellikle tedavi uygulamasıyla veya klorlu 

suya maruz kaldığında acı çeker, bu nedenle çocuklar genellikle tedaviyi reddeder veya yüzmeye 

giderler. El ve ayak dermatitinde ağrılı çatlak görülür ve çocuklar yazma, gevşetme şişe üstleri, 

bisikletlerini sürme, spor ekipmanlarını kullanma ve spor ayakkabı veya koşu veya atlama içeren 

aktivitelerle ilgili sorunları bildirir. Ebeveynler, banyo ve giyinme sırasında bebeklerde rahatsızlık ve 

ağrı ile ilgili sorunları bildirmektedir [3,15,16]. Performans ve Okullaşma: Uyku yoksunluğundan 

kaynaklanan yorgunluk, konsantrasyonu, okul performansını ve spor aktivitelerini etkileyebilecek 

sinirlilik ve ruh hali değişimlerine neden olur [2,14]. Bebeklerde yorgunluk öfke nöbeti davranışında 

artışa neden olur. Okuldan kaybedilen zaman, daha şiddetli veya kronik hastalık spektrumu olanlar için 

bir sorundur ve bazen özellikle alay veya zorbalık varsa okuldan kaçınma meydana gelir [17,18]. 15 

yaşına kadar 400'den fazla çocuğun ebeveynleri üzerine yapılan bir ABD araştırması,% 60 oranında 

eğitim, günlük, sosyal ve boş zaman aktiviteleri ile ilgili zorluklar olduğunu bildirmiştir 

[3, 19]. Nihayetinde, kronik egzamaya sahip olmak, örneğin ikram, kuaförlük veya tıbbi mesleklerde 

veya mekanik veya inşaat işleri gibi manuel mesleklerde el egzaması riski nedeniyle ıslak işlerden 

kaçınmak zorunda olmak gibi kariyer seçeneklerini etkileyebilir.[3] 

 

 

 

 

 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-27606-4_4#CR45_4
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ÖZET 

 

Neonatal hiperbilirubinemi kandaki bilirubin miktarının artması ile bebeğin deri, göz ve 

mukozaların sarı renk almasıdır. Yenidoğan döneminde sarılığın görünür hale gelebilmesi için 

total serum bilirubinin miktarının 5mg/dL’nin üzerinde çıkması gereklidir. Miadında doğmuş 

yenidoğan bebeklerin %20-50'sinde, miadından önce doğan bebeklerin ise % 60-80'inde doğum 

sonrası neonatal hiperbilirubinemi gözlenir. Neonatal hiperbilirubineminin çoğu fizyolojiktir 

ve sekel bırakmadan kendiliğinden iyileşir. Hiperbilirubinemi tedavisinde kullanılan 

farmakolojik tedavinin başlıca amacı, bilirubin atılımının hızlandırmak, oluşumunun önlemek 

ve enterohepatik dolaşımın engellemektir. Damar içine uygulanan intravenöz 

immünglobülinler (IVIG) özellikle son zamanlarda birçok hastalığın tedavisinde yaygın olarak 

kullanıldığı gibi, hiperbilirubinemi tedavisinde de kullanılan farmakolojik ajanlardandır. 

İntravenöz immünglobülin diğer plazma kaynaklı ürünlerde olduğu gibi insan kaynaklı plazma 

havuzlarından elde edillir. İlk kez 1981 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde immün 

yetersizlik hastalarında kullanılmaya başlanmıştır. Doğumdan hemen sonra yenidoğanlarda 

intravenoz immunglobulin kullanılması bilirubin yükselme hızını yavaşlattığı aynı zamanda 

bilirubin düzeylerini de düşürerek kan değişimi ihtiyacını azalttığını göstermiştir. Yapılan 

değişik çalışmalarda IVIG kullanımının ABO uyuşmazlığı vakalarında etkili olduğu 

bildirilmiştir. IVIG tedavisinin gözlenen herhangi bir yan etkisi olmadığından, kan değişimi 

gibi invaziv ve komplikasyonlara yol açabilecek bir uygulamayı, azalttığı için Rh 

izoimmunizasyonu vakalarında giderek daha fazla tercih edilmektedir. Amerikan Pediatri 

Akademisi, eritrositler üzerindeki antikorların reseptörlerini bloke ettiği düşünülen IVIG 

tedavisinin, fototerapiye rağmen bilirubin düzeyi giderek artan hastalarda veya kan değişimi 

sınırına 2-3 mg/dl kalan hastalarda önermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Neonatal, Hiperbilirubinemi, İntravenöz immünglobülin 
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ABSTRACT 

 

Neonatal hyperbilirubinemia increases the amount of bilirubin in the blood of the baby's skin, 

eyes and mucosa are yellow color. The amount of total serum bilirubin should be higher than 5 

mg / dL to make jaundice visible in the neonatal period. Neonatal hyperbilirubinemia is 

observed in 20-50% of newborn babies born in term and in 60-80% of babies born before term. 

Most of the neonatal hyperbilirubinemia is physiological and can recover spontaneously 

without sequelae. The main purpose of pharmacological treatment used in the treatment of 

hyperbilirubinemia is to accelerate the excretion of bilirubin, prevent its formation and prevent 

enterohepatic circulation. Intravenous immunoglobulins (IVIG) are widely used in the 

treatment of many diseases and are also used in the treatment of hyperbilirubinemia. 

Intravenous immunoglobulin is obtained from human-derived plasma pools, as in other plasma-

derived products. It was first used in the United States in 1981 in patients with immune 

deficiency. The use of intravenous immunoglobulin in newborns immediately after birth has 

shown that bilirubin decreases the rate of increase and also reduces the need for blood exchange 

by lowering bilirubin levels. The use of IVIG in several studies has been reported to be effective 

in cases of ABO incompatibility. Since IVIG treatment does not have any observed side effects, 

it is increasingly preferred in cases of Rh isoimmunization as it reduces invasive and 

complications such as blood exchange. The American Academy of Pediatrics recommends 

IVIG therapy, which is thought to block the receptors of antibodies on erythrocytes, in patients 

with increasing levels of bilirubin despite phototherapy, or in patients with a blood exchange 

limit of 2-3 mg / dl. 

 

Keywords: Neonatal, Hyperbilirubinemia, Intravenous immunoglobulin 
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SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE AĞIR METALLER 
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ÖZET 

Ağır metaller fiziksel olarak; yoğunluğu 5 g/cm3 den daha yüksek olan metaller olarak 

tanımlamaktadır. Bunlar antimon, arsenik, bakır, baryum, cıva, çinko, demir, kadmiyum, 

kobalt, krom, kurşun, nikel ve selenyum, gibi 60’tan fazla elementten oluşmaktadır. Ağır 

metaller insan vücuduna gıdaların tüketilmesiyle, solunum ve deri yolu girebilmektedir Zaman 

içerisinde vücuda biriken ağır metaller toksik etki göstermektedir. Ayrıca ağır metaller maruz 

kalınan doz, kişinin genetik yapısı, bağışıklık sistemi, yaşı gibi beslenme alışkanlığı gibi 

faktörlere bağlı olarak insanlarda birçok hastalığa neden olmaktadırlar. Günümüzde bulaşmaya 

neden olan ağır metal kaynaklarının başında mineral gübreleri, kanalizasyon atık maddeleri, 

kentsel atık maddeleri, atık suları, madencilik ve motorlu araçların egzoz gazları gelmektedir. 

Son yıllarda sanayileşmenin gelişmesi hava, su ve çevre kirliliğinin artmasın gıdalarda bulunan 

ağır metal kalıntı miktarlarının artmasına da neden olmuştur. Bu nedenle Türk Gıda Kodeksi 

Bulaşanlar Yönetmeliği’nde kurşun, kadmiyum, civa ve kalay için çeşitli gıdalarda limit 

değerler bildirilmiştir. Ayrıca Türk Standartları Enstitüsü’nün bazı standartlarında gıda 

maddesinde bulunabilecek ağır metallere yönelik üst limitleri belirlemiştir. Süt ve süt ürünleri 

günlük beslenmemizin önemli bir bileşenidir. Sütte ve süt ürünlerinde bulunan ağır metaller, 

süttün elde edildiği hayvanın soluduğu hava ile beslenmesinde kullanılan yem ve sudan 

kaynaklanabileceği gibi üretimin sırasında kullanılan ekipmandan kaynaklanabilmektedir. 

Sütün ve süt ürünlerinin yapısında bulunabilecek ağır metaller ve bunların miktarları ürünün 

hijyenik kalitesi ve sıhhi durumunun önemli bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Süt 

hayvanlarının artan çevre kirliliğine maruz kalmasının artması ve süt ürünlerin üretiminde 

kullanılan ekipman kaynaklı metal bulaşmaları süt ve süt ürünlerinde bulunana ağır metallere 

yönelik çalışmaların önemini artırmıştır. Bu çalışmada süt ve süt ürünlerinde bulunan ağır 

metallere yönelik yapılan araştırmalar incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ağır metaller, süt, süt ürünleri. 

 

GİRİŞ 

Sanayileşme genel anlamda 18 yy. ikinci yarısından Sanayi Devrimi ile başlamış olup 

günümüze kadar Dünya genelinde hızla gelişmeye devam etmiştir (Beaud, 1983). Yaşam ve 

çevre koşullarının bu hızlı gelişime yeteri kadar ayak uyduramamış olması beraberinde sanayi 

kaynaklı çevre kirliliğinin artmasına da neden olmuştur. Buna bağlı olarak çevre kirliliğine 

neden olan maden işletimi, endüstriyel katı, sıvı ve gaz atıkların bırakılması, fosil yakıtlarının 

kullanım miktarının artması ve zirai ilaçlama ile gübrelemenin bilinçsizce yapılması gibi 

faaliyetler toprak, su ve atmosfere bırakılan ağır metal iyonlarının çeşidinin ve miktarını da 

artırmıştır. (Şişli, 1999). Ağır metaller, yoğunluğu 5 g/cm3’ten ve atom ağırlığı 40’tan fazla 
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olan elementlerdir (Çepel, 1997). Bunlardan bazıları alüminyum, cıva, kurşun, kadmiyum, 

arsenik, krom, antimon, kalay, bakır, baryum, çinko, demir, kobalt, nikel ve selenyum ‘dur. 

İnsan metabolizma faaliyetlerinin düzenli bir şekilde sürdürülebilmesi niçin bazı elementler 

gerekli olup ancak toleras limitinin üzerinde olduklarında toksik etki göstermektedir (Altundağ, 

ve ark., 2015; Samiullah, 2006). 

Süt ve süt ürünleri günlük beslenmemizdeki başlıca maddeleri arasında gelmektedir. Dünyada 

2018 yılında yaklaşık süt üretim miktarı 828,5 milyon tondur (Anonim, 2018). Son yıllarda süt 

ve süt ürünlerinin üretiminde ağır metal kaynaklı kirlilik riskli seviyelere ulaşmıştır. Ağır 

metaller sütte süt elde edilen hayvanların bulaşık yem ve suyu tüketmesi ile bulaşık hava 

soluması yoluyla hayvana bulaşması sonucu direkt olarak geçmektedir (İstanbulluoğlu, ve ark., 

2013). Ayrıca süt ve süt ürünlerinde bulunan ağır metaller sütün sağıldığı ve taşındığı tank, süt 

ürünlerinin hazırlandığı ortam gibi unsurlardan da kaynaklanabilmektedir (Özturan & Atasever, 

2018). Bu çalışmada süt ve süt ürünlerinde bulunan ağır metallerin tespitine yönelik yapılan 

araştırmalar incelenmiştir. 

 

AĞIR METALLERİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ 

Ağır metaller pestisid uygulanmış ve sürülebilir toprakta, suda ve atmosferde 

bulunabilmektedirler. İnsan vücuduna alımları genellikle gıdalarla aracılığıyla olmakla birlikte 

solunum ve deri teması yoluyla da olabilmektedir. Ağır metaller vücuda alım süresi ve 

miktarına, alınan metal iyonunun yapısına, çözünürlük değerine, redoks ve kompleks oluşturma 

yeteneğine bağlı olarak akut, subakut ve kronik sağlık sorunlarına neden olabilmektedir 

(Apostoli, 2002). 

Yer yüzünde bulunan ağır metallerden bazıları biyolojik aktivitede yaşamsal öneme süreçlerde 

görev almaktadırlar.  Ancak bu elementler (Fe, Cu, Zn, Ni ve Se) belirli konsantrasyonun 1-10 

ppm: üzerinde olduklarında toksik olarak etki gösterirler. Buna karşın, Hg, Cd ve Pb gibi ağır 

metaller çok düşük konsantrasyonda (Hg ve Cd 0,001-0,1 ppm) bile sağlık problemlerine yol 

açabilmektedirler (Jarup, 2003; Bliefert, 2004). Bu sağlık problemleri arasında DNA hasarı, 

oksidatif protein yıkımı, mitokondri hasarı ve apoptozisin indüklenmesi, ülseratif kolit, crohn 

hastalığı, romatizma, depresyon, migren, Alzheimer, Parkinson, böbrek hastalığı, alerji, egzama 

ve astım gibi hastalıklar sayılabilmektedir (Murrell, 2019). 

 

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE BULUNAN AĞIR METALLER  

İnsan sağlığını açısından risk oluşturan ve toksik etki gösteren ağır metallerin, vücuda başlıca 

alım yolu tüketilen gıdalardır. Bu nedenle dünyada ve ülkemizde birçok kuruluş tarafından 

yüksek riskli ağır metallere yönelik maksimum limitler belirlemiştir. Dünya Sağlık Örgütünün 

Gıda Katkı Maddeleri FAO/WHO Ortak Uzmanlar Komitesi (JECFA) tarafından tolere 

edilebilir alımım dozu bakır için 0,5 mg/kg (gün), çinko için 1 mg/kg (gün), kalay için 14 mg/kg 

(hafta), kadmiyum için 0.007 mg/kg (hafta) olarak bildirilmiştir (Anonim, 2019). Uluslararası 

süt federasyonu tarafından süt ve süt ürünlerinde bulunabilecek maksimum kadmiyum 

miktarının 0,0026 mg/kg, bakır miktarının 0,01 mg/kg, kurşun miktarının 0,02 olduğu 
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bildirilmiştir (Anonim, 1979) Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerindeki Bulaşanların 

Maksimum Limitleri Hakkında Tebliğinde çiğ süt, ısıl işlem görmüş süt, süt ve süt ürünleri 

üretiminde kullanılan sütte bulunabilecek kurşun miktarının 0.020 mg/kg’ı ve süt yağında 

bulunabilecek kurşun miktarının 0,10 mg/kg’ı geçmemesi gerektiği bildirilmiştir. (Anonim, 

2008).  

Süt hayvanlarının artan çevre kirliliğine maruz kalmasının artması ve süt ürünlerin üretiminde 

kullanılan ekipman kaynaklı metal bulaşmaları nedeniyle süt ve süt ürünlerinde ağır metal 

miktarlarının belirlenmesine yönelik çeşitli çalışma yapılmıştır (Tablo 1). 

 

Tablo 1: Bazı süt ve süt ürünlerinde ağır metal miktarları 

 Ürün 
Örnek 

sayısı 
 Tespit edilen elementler ve miktarları (ppm) Referans 

Kaşar 

Peyniri 
36 

Fe: 8.9-5.7, Cu: 1.2-1.5, Zn: 86.9-58.3, Cd: 4.4-3.4, Pd: 

374.1-42.9 
(Yüzbaşı, et al., 2009) 

İspanyol 

Peynirleri 
57 Cd: 4.7, Pd: 32.77 mg/kg, Ni: 117.3, Hg: 16.1  

(Moreno-Rojas, et al., 

2010) 

Kaşar  250 Cu: 0.503, Pd: 0.06 Hg: 0.0214, Sn: 0.0366 (Öztürk, et al., 2012) 

Süt 480 Cu: 0.738, Cd: 0.001, Pd: 0.014, Co: 0.061, Ni: 0.028 (İsmail, et al., 2015) 

Süt 250 

Fe: 0.001-3.260, Cu: 0.001-0.098, Zn: 2.086-5.498, Cd: 

0.001-0.053, Pd: 0.001-1.428, Cr: 0.001-0.232, Mn: 0.001-

0.460, Co:0.001-0.108, Ni: 0.001-0.122 

(Parween, et al., 2016) 

Süt 203 Fe:1.257, Zn: 1.132, Mn: 0.002  (İnci , et al., 2017) 

Süt 4 
Cu: 0.067-0, Cd: 0.567-0.486, Pd: 0.145-0.574, Cr: 0.245-0, 

Co: 0.45-0.208 

(Kılıç & Bozkaya, 

2017) 

Yoğurt 30 Cu: 0.01, Zn:3.64, Pd: 0.11, Cr: 0.12, Mn: 0.13, Ni: 0.2 
(Capcarova, et al., 

2017) 

Tulum 

Peyniri 
20 
 

Fe: 10.892, Cu: 0.201, Zn: 21.699, Cd: 0.020, Pd: 0.026, Ni: 

0.167, Hg:0.009, As: 0.068, Ca:6333.96,P: 4802.260, Mg: 

203.762, Al:0.513 K: 1153.230 Sn:0.061 

(İşleyici, et al., 2017) 

Süt 20 
Cu: 0.438, Cd: 0,006, Pd: 8,01, Cr: 0.102, Mn: 0.519, Ni: 

0.307, Se:0.060 

(Evgenakis, et al., 

2018) 

Süt 26 
Fe:0.262-1.104, Cu: 0.001-2.740, Zn: 2.800-5.600, 

Cd:0.001-0.034  
(Parwen, et al., 2018) 

Süt 60 Cu: 0.01, Zn: 0.71, Pd: 0.03, Cr: 0.03, Ni:0.01. As: 0.12 

(Castro-González, et 

al., 2018) 

Oaxaca 

Peyniri 
12 Cu: 0.02, Zn: 0,18, Pd: 0.05, Cr: 0,01, Ni:0,003. As: 0.17 

Ranchero 

Peyniri 
12 Cu: 0.02, Zn: 0,74, Pd: 0.11, Cr: 0,02, Ni:0,01. As: 0.16 

Süt 50 
Al: 0.098, Cr: 0.001, Mn: 0.042, Fe: 0.331, Co: 0.001, Cu: 

0.076, Zn: 4.116, Se: 0.011, Mo: 0.022 
(Kara, et al., 2018) 

 

 

Elazığ’da satışa sunulan tulum peyniri ve taze beyaz peynirlerde mineral madde ve ağır metal 

düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmada Tulum peyniri ve taze beyaz peynir 
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örneklerinde kobalt, nikel, arsenik, kurşun ve kadmiyum ağır metallerin tespit edilebilir 

seviyenin altında olduğu saptanmıştır (Öksüztepe, ve ark., 2013). 

İstanbulluoğlu, ve ark., (2013) Ankara’da ambalajlı (süt, meyveli yoğurt, Kaşar ve Beyaz 

peynir) ve açıkta satılan (süt, Kaşar, Beyaz peynir) süt ve süt ürünlerin de en yüksek baryum 

miktarının (33.4 μg/g) meyveli yoğurtlarda, civa miktarının açıkta satılan Beyaz peynirde 

(8,2μg/g), antimon miktarının (0,3 μg/g) ambalajlı beyaz peynirde, selenyum miktarının (0,5 

μg/g) açıkta satılan Kaşar peynirinde ve arsenik miktarının (0,5 μg/g), açıkta satılan sütlerde 

olduğu tespit etmişlerdir. Örneklerin hiçbirinde kadmiyum varlığı belirlenmemiştir. 

Ergene Havzasında bulunan sut işletmelerinde üretilen peynirlerde kurşun, mangan ve çinko 

miktarlarının belirlenmesine yönelik çalışmada örneklerde bulunan ağır metal miktarlarının 

konsantrasyonlarının sınır değerler içinde olduğu bildirilmiştir (Cucu Kurt , ve ark., 2015). 

Van’da üretilen Otlu lorlar üzerine yapılan bir çalışmada peynirlerdeki ağır metal miktarlarının 

çinko 29.19mg/kg, bakır 8.18mg/kg, demir 74.77 mg/kg, mangan 6.93 mg/kg, kobalt 0.29 

mg/kg, krom 0.25mg/kg, nikel 0.30 mg/kg ve kadmiyum 0.20 mg/kg olduğu belirlenmiştir 

(Kılıçel, ve ark., 2004) 

Trabzon’da satışa sunulan Cami Boğazı peynirinde mineral madde ve ağır metal içeriklerinin 

belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmada ortalama ağır metal içerikleri; demir 0.37mg/kg, çinko 

27.52 mg/kg, bakır 1.350 mg/kg, mangan 0.15 mg/kg, kurşun 0.179 mg/kg ve kadmiyum 0.028 

mg/kg olduğu tespit edilmiştir (Çetinkaya, ve ark., 2016)  

 

SONUÇ 

Sonuç olarak süt ve ürünlerinde ağır metal varlığının belirlenmesine yönelik çalışmalarda tespit 

edilen değerler geniş bir aralık göstermiştir. İncelenen çalışmalarda en çok tespit saptanan ağır 

metallerin bakır, kurşun, kadmiyum ve Çinko olduğu saptanmıştır.  Genel olarak ülkemizde 

üretilen ağır metal miktarı Türk Gıda kodeksine uygunluk göstermiş olsa da bazı ağır metal 

miktarlarının Dünya Süt Örgütünün bildirdiği değerlerin üzerinde olduğu görülmüştür. Süt ve 

süt ürünleri sıklıkla tüketilmektedir. Bu ürünlerin ağır metal içermesi durumunda ağır metal 

kaynaklı hastalıkların yaygınlaşmasına neden olacaktır. Bu nedenle ağır metallerin oluşturduğu 

çevre kirliliğinin ve ağır metallerin süt ve süt ürünlerine bulaşmasının önlenmesine yönelik 

çalışmaların artırılması gerektiği düşünülmektedir.  
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SOL ALT KADRAN AĞRISI  İLE BAŞLAYAN  SEPSİS: 

 

Bülent ERENOĞLU 

Konya Özel Farabi Hastanesi 

Genel Cerrahi Kliniği 

 

 

Situs inversus iç organların  sağ taraftakilerin solda, sol taraftakilerin de sağda  yerleşimli 

olmasına verilen addır.  Sadece abdominal ya da sadece torakal organların ters tarafta olması 

durumuna parsiyel  situs inversus adı verilirken, tümünün ters tarafta olması durumuna ise situs 

inversus totalis adı verilir. Bu kalıtsal bir durumdur. Toplumda  nadir olmakla birlikte  5000 ile 

20000 doğumda bir olarak belirtilmiştir. Bazen Kartegener Sendromunun bir parçası da olabilir. 

Situs inversus totalisın genetik geçişi bazen x kromozomuna bağlı olabileceği gibi çoğunlukla 

otozomal resesif geçişlidir.  Bu durum ilk olarak  Mathew Baillie tarafından tanımlanmıştır. (1, 

2). Akut apandisit en sık karşılaştığımız acil cerrahi ameliyat gerektiren hastalıktır (3). 

Zamanında tanı konulup cerrahi müdahelede bulunulmazsa o bölgede abse gelişiminden sepsise 

ve hatta ölüme sebep olabilmektedir. 

OLGU: 

44 yaşında erkek hasta. 7 gündür sol alt kadran ağrısı, karın şişliği ve bulantı şikayetleriyle 

başka merkezlere müracat etmiş. İdrar yolu enfeksiyonu düşünülerek tedavi verilmiş. Hasta 

polikliniğimize 39 derece ateş,halsizlik bulantı kusma şikayetiyle müracat etti. Fizik 

muayenesinde sol alt kadranda daha belirgin olmak üzere karında yaygın hassasiyet mevcuttu. 

Akciğer grafisinde belirgin dekstrokardi tesbit edildi ( resim 1). 
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Resim 1. 

 Wbc: 18000 Crp:129 olarak ölçüldü.Üst alt batın tomografi çekilince hastanın situs inversus 

totalis olduğu görüldü( resim 2-3 ).  

 

Resim 2. 
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Resim 3. 

Sol alt kadranda etraf yağlı planlarda kirlenme ve pelvik yoğun içerikli sıvı vardı ( resim 4). 
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Resim 4. 

 Şüpheli apendiks lümeni görüldü ( resim5) . 
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Resim 5. 

 Hastanın perfore apandisit olduğu teşhis edilip acil ameliyata alındı. Ameliyatta abse 

mayisinden kültür örneği alınarak aspire edildi. Apendektomiyi takiben pelvik alan bol 

izotonikle yıkarak aspire edildi. Bu alana bir adet penröz dren konularak katlar usule uygun 

kapatıldı. Hasta bir haftalık tedavi sonrası şifa ile taburcu edildi. 

 

TARTIŞMA:  

Situs inversus  karın veya  göğüs kafesi organlarının olduğu tarafın tersi tarafında olması 

durumudur. Hem abdominal, hemde torakal organların ters tarafta olma durumuna situs 

inversus totalis denilir. Erkek ve bayanda görülme sıklığı eşittir. Genetik olarak büyük 

çoğunluğu otozomal resesif olarak geçer.  Bu asimetri embriyogenez aşamasından itibaren 

görülür. İlk olarak sağa kardiyak tüp eğrisi asimetrinin olması ile anne karnında fark edilir(4-5 

). Bazen situs inversus totalis belirli bir sendromun parçası da olabilir. Kartagener sendromu da 

bunlardan biridie. K artagener sendromu, dekstrokardi, sinüzit ve bronşektazinin birlikte olduğu 

bir durumdur. Ayrıntılı anamnez burada çok önem arzetmektedir. Toplumda görülme sıklığı 

1:30000 ile 1:40000 arasındadır.( 6 ) Apendiks de situs inversus totalis hastalarında sola 
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yerleşimlidir. Nadir görülen bu durumda solda ağrı tesbit edildiğinde idrar yolu enfeksiyonu, 

divertikülit gibi hastalıklar akla gelir ve tedavi de bu yönde verilir. Apendisit olgusu zamanında 

teşhis edilemezse batun içi abselere hatta bazen yaygın sepsis mortaliteye de neden olabilir. Sol 

alt kadranda ağrı iile müracat eden hastada nadir de olsa situs inversus totalis akla getirilmeli 

ve her hastata ayakta direk batın grafisi ve akciğer grfisi çektirilerek bu durum açığa 

kavuşturulmalıdır. 
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NORA LEZYONU: ATİPİK YERLEŞİMLİ NADİR BİR VAKA SUNUMU 

 

Rafet Özbey 

rafetozbey@gmail.com 

GİRİŞ 

Nora lezyonu olarak da bilinen bizarre parosteal osteokondramatöz proliferasyon kemiklerin 

korteksinden kaynaklanan nadir, lokal agresif olmakla beraber benign karakterde bir tümördür. 

Daha çok el ve ayak kemiklerinden, metakarp ve metatarslardan  kaynaklanmaktadır. Nadiren 

uzun kemikler, maksilla, iliak kemik, kalvaryum ve sesomoid kemiklerde de görülür.  

Patogenezinde travmanın etkili olabileceği söylenmekle beraber çoğu vakanın hikayesinde 

travmaya rastlanmaz. . Hayatın 2 ve 3. Dekatlarında daha sık karşılaşılmakta ve cinsiyet ayrımı 

gözetmemektedir (1).  Hastalar ağrısız veya minimal ağrılı giderek büyüyen şişlikle gelir. Tanısı 

görüntüleme teknikleri ve patolojik incelemeyle rahat bir şekilde konur. Tedavisi kitlenin 

dikkatli bir şekilde marginal eksizyonudur. Sık  rekürrensler açısından dikkatli olunmalıdır (2). 

Çalışmamızda atipik bir yerleşim ve daha önce literatürde karşılaşılmayan yara şikayetiyle 

gelen hastamızı literatür eşliğinde sunmayı amaçladık. 

VAKA SUNUMU:   

Meningomyelosel hikayesi olan  13 yaşında bir çocuk sağ ayak 3. parmak distal falanks ucunda 

şişlik ve 1 aydır iyileşmeyen yara şikayetiyle geldi. Çekilen direkt grafide yan kesitlerinde 

kalsifikasyon az oranda görülse de ön arka kesitlerinde radyolusen bir alan görülmekteydi 

(Resim 1 ve 2). Kontrastlı MR osteomyelit olarak raporlanmıştı. Tekrarlayan travmaya uğrayan 

duyu kusuru olan bir hastanın şikayetleri ve görüntüleme sonuçları osteomyelit tanısıyla 

parmak orta falankstan ampute edildi (Resim 3). Patolojik inceleme sonucu Bizarre parosteal 

osteokondramatöz proliferasyon olarak geldi. Duyu kusuru olan bir hastada tekrarlayan travma 

ve iyileşmeyen açık yara bize osteomyeliti düşündürse de vakamızda olduğu gibi 

osteokondramatöz bir proliferasyon olabilmektedir. Daha önce yayınlarda karşılaşmadığımız 

nadir olguyu literatüre kazandırmayı ve bu ve benzeri şikayetlerle gelen hastalarda bu tanıya 

dikkat çekmeyi amaçladık. 

 

TARTIŞMA:  
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Nora lezyonu bizarre parosteal osteokondramatöz proliferasyon, veya periostitis ossifikans 

olarak da bilinen nadir görülen benign karakterde bir tümördür. İlk olarak 1983 yılında Nora ve 

arkadaşları tarafından tanımlanmıştır (3). Genellikle falanks, metakarp ve metatarsların 

periostundan köken almakla beraber nadiren kalvaryum, sesomoid kemik, iliak kanat, maksilla 

ve uzun kemiklerde de görülmektedir (4).  

Ağrısız şişlik şikayetiyle genellikle başvururlar. Literatürde daha önce kapanmayan açık yara 

şikayetiyle Nora lezyonu tanısı konan bir olgu mevcut değildir. Hastamız açık yara şikayeti ve 

şişlik şikayetiyle başvurdu. Bu açıdan literatürle uyuşmamaktadır.  

Direkt grafide kalsifikasyon ve ossifikasyon olarak görülmektedir. Çekilen BT ve MR’larda 

tanı ve ayırıcı tanıda önemlidir. Görüntüleme yöntemleriyle lezyonun medüller kanala devam 

etmemesi, altındaki kemik korteksini destrükte etmemesiyle diğerlerinden ayrılır. Hastamızın 

çekilen yan grafisinde kalsifikasyon görüldü. Ancak MR görüntüleri osteomyelit olarak 

raporlanmıştı. Tekrarlayan travmaya uğrayan duyu kusuru olan bir hastanın şikayetleri ve 

görüntüleme sonuçları bize osteomyeliti düşündürse de vakamızda olduğu gibi bizarre parosteal 

osteokondramatöz proliferasyon olabilmektedir.  

Periosttan kaynaklanması nedeniyle ayırıcı tanısında parosteal osteosarkom yer almaktadır. 

Kemik yüzeyinde bulunması ve kıkırdak içermesi osteokondromla karışmasına neden olabilir. 

Medüller kanala devam etmemesi ve köken aldığı kemiğin korteksini destrükte etmemesiyle 

diğerlerinden ayrılır (5). Hızlı büyüyen vakaların ve yüksek rekürrensin görülebilmesi bize 

malign olabileceğini düşündürse de benign karakterdedir. Malignensiye dönüşme ve metastaz 

yapma eğilimi görülmemektedir (6). 

Yapılan bir çalışmada Nora lezyonunun tekrarlayan travmaya sekonder oluştuğu 

bildirilmektedir. Vakamızda parmakta fleksiyon kontraktürü ve duyu kusuru nedeniyle 

tekrarlayan bir travma vardı. Bu açıdan literatürle uyumluluk göstermektedir (7, 8). Bununla 

beraber çoğu vakada travma öyküsü bulunmaz.  

Cerrahi sonrası yaklaşık %20-55 nükseder. Asemptomatik bir tümörün sadece gözlenmesi 

yeterlidir. Hastada ağrı ve fonksiyonel bir bozukluğa neden oluyorsa cerrahi eksizyon gerekir. 

Lezyonun kapsülüyle beraber eksizyonu ve üzerine oturduğu kemiğin dekortikasyonunun 

yapılmasının rekürrens oranını azalttığı bildirilmektedir (9). 

Sonuç: 
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Ayakta şişlik ve açık yara şikayetleriyle gelen bir hastada bizarre parosteal osteokondramatöz 

proliferasyon da ayırıcı tanılar arasına alınmalıdır. Zira tekrarlayan travmaya uğrayan duyu 

kusuru olan hastamızda açık yara ve şişlik şikayetleri ve görüntüleme sonuçları bize 

osteomyeliti düşündürse de sonuç bizarre parosteal osteokondramatöz proliferasyon 

olabilmektedir. 
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Resimler: 

1) Direkt grafide distal falanksta görülen kalsifikasyon 
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2) Direkt grafide distal falanksta görülen radyolusen alan 
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3) Yapılan distal falanks ampütasyonu sonrası görünüm 

 



 
www.anadolukongresi.org          ISBN: 978-605-80174-3-6           UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI 615 

HAVA YOLUNU TIKAYAN DEV BİR RİNOFİMA: OLGU SUNUMU 

Uzm Dr Rafet Özbey 

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Giriş 

Rinofima burunda sebase glandların ve yumuşak dokunun hipertrofisinden kaynaklanan 

ilerleyici bir nazal deformitedir. Etyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Tedavi edilmemiş akne 

rozasea ile ilişkilidir. Büyük, bülböz ve eritematoz görünümlü burun ve akne rozacea hikayesi 

bize rinofimayı düşündürür. Lazer, dermabrazyon ve cerrahi gibi tedavi seçenekleri vardır (1). 

Vaka sunumu 

Yetmiş dört yaşında erkek hasta alar kanatlardan aşağı sarkan, nefes almada ve yemek yerken 

güçlük oluşturan, kötü kokulu  dev bir kitle şikayetiyle başvurdu (şekil 1ve 2).  

 

Şekil 1: operasyon öncesi sağ yandan görünüm 

On sene önce ciltte kabalaşmayla başladığını, burun ucundaki kitlenin son 2 senedir giderek 

büyüdüğünü ifade etmekteydi. Yaklaşık 40 sene alkol kullandığını 20 senedir bıraktığını ifade 

ediyor.  
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Şekil 2: operasyon öncesi alttan görünüm 

Yapılan  biyopsi sonucu rinofima olarak geldi. Lokal anesteziyle ameliyathane şartlarında 

lezyon kartilaj perikondriyumu korunarak eksize edildi. Supraklavikuler bölgeden alınan tam 

kalınlıklı deri greftiyle defekt kapatıldı. Alınan tüm spesimen rinofimayla ilişkili olabilecek 

maligniteler açısından incelenmek üzere patolojik incelemeye gönderildi. Burun içi tamponlar 

yerleştirildi. Yara üzerine bohça şeklinde pansumanı 7 günde açıldı. Sorunsuz bir şekilde 

iyileşen hastanın nefes almada, beslenmede güçlük şikayetleri düzeldi. Kendine olan 

özsaygısının yerine geldiğini, toplum içinde daha rahat olduğunu ifade etmekteydi. 
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Şekil 3: postop 1.yıl sağ yandan görünüm 

 

Şekil 4: postop 1.yıl alttan görünüm 

 

 Sonuç fonksiyonel ve estetik açıdan güzeldi. Bir yılık takibinde nükse rastlanmadı. 
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Tartışma  

Rinofima burunun daha çok alt yarımını tutan sebase bezlerin ve yumuşak dokunun progresif 

hipertrofisiyle karakterize nadir görülen benign bir hastalıktır. Eritematöz, büyük ve bülböz 

deforme bir burun görünümüne neden olur. Daha çok 50-70 yaş arasındaki erkeklerde görülür. 

Akne rozaceanın ileri formu olduğu kabul edilmektedir. Fimatöz rozasea buurun yanında 

yanak, alın gibi yüzün diğer kısımlarını da tutabilir (2). Ancak rozasea olmayan hastalarda da 

rinofima görülmektedir (3). Etyolojisinde androjen fazlalığı, vitamin yetmezliği,  parazit varlığı 

suçlansa da asıl etkenin ne oluğu bilinmemektedir. Alkol tüketimiyle ilişkili olmamakla beraber 

halk arasında tersine bir inanış sözkonusudur (4). Kötü kokulu sebase akıntı ve yüzeyel 

enfeksiyonlar görülebilir. Burundaki bu büyüme dokunmakla ağrıya neden olmaz. Burnun 

görünümü, kötü kokulu akıntı hastaların toplumdan dışlanmasına neden olabilmektedir. 

Rinofima beraberinde bulunabilen skuamoz hücreli kanser gibi tümöral lezyonları 

maskeleyebilir. Bu nedenle eksizyon materayali mutlaka patolojik incelemeye gönderilmelidir 

(5, 6). Histolojik olarak sebasöz hiperplazi ön planda olmakla beraber anormal vasküler gelişim, 

subkutan dokuda hipertrofi görülebilir. Tedavide medikal ve cerrahi seçenekler bulunmaktadır. 

Oral antibiyotikler ve izotretinoin medikal tedavilere örnek olarak verilebilir. Bu tedavilerin 

hastalığın erken dönemlerinde olumlu yönde katkıları olabilsede etkileri efektif değildir. 

Hastaların birçoğuna cerrahi tedavi gerekmektedir. Küçük lezyonlarda dermabrazyon, lazer, 

elektrokoter ve hidrodiseksiyon yapılabilse de büyük çaptaki lezyonlar için cerrahi tedavi 

gerekmektedir. Cerrahi eksizyon sonrası defekt greft veya fleple kapatılabilir (7, 8).  

Sonuç  

Büyük boyutlara ulaşan rinofimaların tedavisi hastanın yaşam konforunu artırmakta, daha rahat 

nefes alabilip yemek yiyebilmekte, özbenliklerinde artma olup hastanın sosyal yaşamını da 

düzeltmektedir. Dev rinofimaların eksizyonu sonrası oluşabilecek defektin büyüklüğü flep 

kullanımını sınırlamaktadır. Bununla beraber oluşan büyük defektleri kapatmada 

kullanılabilmesi ve hızlı bir iyileşme sağlaması dev boyutlardaki rinofimaların tedavisinde greft 

kullanımını bir adım daha öne çıkarmaktadır.  
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Özet: Tiyoredoksin Redüktaz (TrxR) enzimi kanserin yayılmasına ve 

büyümesine sebep olan enzimlerden biridir. Bu enzimin inhibitörleri 

kanser tedavisinde ilaç olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle bu 

çalışmada doğal bir ürün olan ve halk arasında ışkın adı ile bilinen 

Rheum ribes L.’ın sıçan karaciğer tiyoredoksin redüktaz enzim 

aktivitesi üzerindeki etkisinin neler olabileceği sorusu cevaplanmak 

istenmiştir. Bu amaçla Rheum ribes L. metanol ekstraktı hazırlandı. 

Ekstraktı hazırlamak için ilk olarak Rheum ribes L. küçük parçalara 

ayrıldı. Ardından 1-10 (w/v) oranında Metanol içerisine alınarak 

homojenizatör yardımıyla tam bir homojenizasyon yapıldı. Son olarak 

elde edilen çözelti süzülerek katı partiküller uzaklaştırılıp berrak bir 

süzüntü elde edildi. Çözünen madde miktarını tespit etmek için ise 

çözücü evapratör yardımıyla uzaklaştırıldı. Daha sonra elde edilen 

Rheum ribes L. 1 mg/mL olacak şekilde tekrar çözücü ortamına alındı. 

Akabinde TrxR enzim aktivitesi üzerindeki etkisini belirlemek için 

farklı inhibitör konsantrasyonlarında enzim aktivitesi bakılıp ve IC50 

değeri 59,534 g/mL olarak tespit edildi. Rheum ribes L’ın anti kanser 

etkisi bilinmektedir. Ancak kanserin yayılımında tek bir mekanizma 

veya faktör söz konusu değildir. Bu nedenle birden fazla parametre ile 

çeşitli yolaklar koordineli bir şekilde araştırılması gerekmektedir. 

Rheum ribes L.’ın antikanser etkiyi hangi mekanizma üzerinden 

yaptığı tam olarak bilinmemektedir. Yaptığımız bu çalışma ile bitkinin 

olası izlediği mekanizma hakkında literatüre bilgi sunulmaktadır. 

Ancak yaptığımız çalışma in vitro bir çalışma olup söz konusu 

çalışmanın in vivo çalışmalar ile desteklenmesi önem arz etmektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: ışkın, kanser, inhibisyon 

 

GİRİŞ 

Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate indirgenmiş (NADPH) formundan almış 

olduğu elektronlarla başta tiyoredoksin proteini olmak üzere birçok farklı substratı 

indirgeyen Tiyoredoksin Redüktaz (TrxR, EC 1.6.4.5) homodimerik yapıda olan bir 

flovoenzimdir (1,2). TrxR’nin fizyolojik substratı olan tiyoredoksin proteininin 

indirgenmiş hali, nukleotidlerin deoksiribonükleotidlere indirgenmesi, ksenobiyotiklerin, 

oksidantların ve radikallerin detoksifikasyonu gibi birçok fizyolojik proseste önemli rol 
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oynamaktadır (3). Dahası TrxR enzimi apoptosis (4), kanser (5), parasitosis (6, 7, 8), 

kronik inflamatuar, bağışıklık sisitemi (1,9) ve Nörodejeneratif hastalıklarla ya da 

süreçlerle ilişkili olduğu birçok çalışma ile ortaya konulmuştur. Patolojik proseslerle olan 

ilişkisi nedeniyle TrxR nin inhibisyonu önemli bir klinik hedeftir (1, 5, 9, 10). Yukarıda 

da bahsedildiği gibi TrxR tüm hücrelerde bulunan oldukça önemli bir enzimdir fakat, 

TrxR’nin seviyesi tümörlü hücrede normal hücredekinden 10 kat daha fazladır, buda 

tümörlü hücrenin çoğalmasında aktif tiyoredoksin sisteminin etkili olduğunu 

göstermektedir (11,12). Tiyoredoksin sistemi Trx'in redoks durumu ile apoptozis 

sinyallerinin transferini düzenlemektedir. Örneğin indirgenmiş Trx apoptozis sinyalcisi 

kinaz-1 (ASK-1)' e bağlanarak, ASK-1 bağlantılı olan apoptozisi durdurur. Fakat okside 

Trx bunu yapmaz (11,13). Dahası tiyoredoksin DNA sentezinde anahtar enzim olan 

ribonükleotit redüktaza bir elektron donörü olarak direkt bir şekilde hizmet etmektedir 

(11,14). İnsan TrxR sisteminin kanserli hücre çoğalması ve anti-apoptozis prosesle ilişkili 

olduğu yapılan çalışmalarla belirtilmiştir (15,16). 

 

Tüm bu nedenler göz önüne alındığında TrxR’nin inhibitörleri sentezlenmeye devam 

etmektedir. Ancak sentetik ilaçların birçok yan etkisi vardır. Dahası sentetik ilaçların 

sentezi, karakterizasyonu, klinik öncesi ve sonrası çalışmalar oldukça masraflı ve zaman 

alıcıdır. Bu nedenle doğal ürünlere olan ilgi her geçen gün daha da artmaktadır. Çalışma 

kullandığımız Rheum ribes L.’ın etnomedikal özelliğe sahip olduğu belirtilen bitkinin 

farklı kısımları çeşitli tedaviler için kullanılmaktadır (17, 18). Antidiyabet (19, 20), 

antioksidan (21) antimikrobiyal (22), antiviral (23), antikanser (24), ve antiünser (25, 26) 

etkiye sahip olduğu farklı çalışmalar ile ortaya konulmuştur. Yapısında çeşitli fenolik ve 

flavonid türevi bileşikler, vitamin türevleri ve minareler içeren tıbbi aromatik bir bitkidir 

(19-21; 27). Yapılan literatür çalışması neticesinde Rheum ribes L’ın Tiyoredoksin 

redüktaz enzim aktivitesi üzerindeki etkisine rastlanılmamıştır. Bu çalışmada ilk kez 

Rheum ribes L.’ın Tiyoredoksin redüktaz enzim aktivitesi üzerindeki etkisi in vitro şartlar 

altında tespit edilmiştir. 
 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Materyal  

Sıçan karaciğer Tiyoredoksin redüktaz, 5′-Dithiobis2-nitrobenzoic acid; DTNB, β-

Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate reduced tetrasodium salt hydrate; 

NADPH Ethylenediaminetetraacetic acid; EDTA, DL-Dithiothreitol; DTT, Albumin 

bovine serum; BSA, Dimethyl sulfoxide; DMSO, acetic acid, Sigma-Aldrich Co. elde 

edildi. (Sigma-Aldrich Chemie GmbH Export Department Eschenstrasse 5, 82024 

Taufkirchen, Germany). Bütün kinetik çalışmalar Shimadzu UV-1280 

Spektrofotometresi aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. 

Yöntem 

Işkın ekstresinin hazırlanması 

1g parçalanmış ışkın örneği küçük parçalara ayrıldıktan sonra 50 mL metanol içerisinde 

bir gün boyunca çalkalamalı inkübatör üzerinde iyice karıştırılmıştır. Karışım, Whatman 

No.1 filtre kağıdından süzüldükten sonra berrak filtrat evaporatör vasıtasıyla 40°C’de 

vakum altında kurutulmuştur. Aynı çözücü ortamına alınarak stok çözeltinin 1 mg/mL 

olması sağlanmıştır (28). 
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Tiyoredoksin Redüktaz enzim aktivitesi ve Rheum ribes L.’ ın Enzim aktivtesi üzerindeki 

Etkisinin Tespiti  

Tiyoredoksin Redüktaz enziminin aktivite ölçümünde DTNB yöntemi kullanıldı (29). Bu 

yöntemde enzim DTNB’nin disülfit bağlarını NADPH kullanarak indirgimekte (29) ve 

reaksiyon 412 nm oluşan absorbans artışından takip edilmektedir. Rheum ribes L.’ın 

Tiyoredoksin redüktaz enzim aktivitesi üzerindeki etkisini tespit etmek için beş farklı 

inhibitör konsantrasyonunda enzim aktivitesi bakıldı. İnhibitörün olmadığı reaksiyon 

ortamı kontrol olarak kabul edildi ve enzim aktivitesi 100 olarak alındı. [I]-%Aktivite 

grafiği çizilerek IC50 değeri hesaplandı (30) 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

 

Memeli tiyoredoksin redüktazlar güçlü bir nükleofil ve reaktif bir aminoasit olan 

selenosistein içermektedirler. Selenosistein enzimin tabi katalitik aktivitesi için gereklidir 

(31). Ancak enzimi dönüşümsüz inhibisyona karşı duyarlı hale getirende yine bu 

selenosistein aminoasididir. Klinik olarak kullanılan birçok elektrofilik bileşik örneğin; 

nitrozüreler, aurotiyoglukoz, retinoik asit türevleri, arsenik trioksit, gadolinyum, azotlu 

bileşikler, flavonoidler, platin ve altın bileşikleri TrxR’yi inhibe etmektedir (32,33). 

Bugüne kadar özellikle kanser ile olan ilişkisi nedeniyle TrxR’nin birçok inhibitörü 

araştırılmıştır (32, 33, 34, 35, 36). TrxR’nin kanser süreci başta olmak üzere oldukça 

önemli ve karmaşık hastalıkların doğal seyrinde devreye girmesi ve tedavi sürecini 

olumsuz etkilemesi nedeniyle çok sayıda inhibitör çalışmaları yapılmıştır. Ancak 

çalışmada kullandığımız Rheum ribes L.’ın metanol ekstresinin TrxR’nin aktivitesi 

üzerindeki etkileri araştırılmamıştır. Yaptığımız çalışma neticesinde Rheum ribes L.’ın 

metanol ekstresinin TrxR’yi inhibe ettiği IC50 değerinin ise 59,534 g/mL olduğu 

belirlenmiştir (Şekil 1). 
 

 
Şekil 1. Rheum ribes L.’ın TrxR enzim aktivitesi üzerindeki etkisi 
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Rheum ribes L.’ın antikanser etkiyi hangi mekanizma üzerinden yaptığı tam olarak 

bilinmemektedir. Yaptığımız bu çalışma ile bitkinin olası izlediği mekanizma hakkında 

literatüre bilgi sunulmaktadır. Ancak yaptığımız çalışma in vitro bir çalışma olup söz 

konusu çalışmanın in vivo çalışmalar ile desteklenmesi önem arz etmektedir.  
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ÖZET  

 

Bu çalışmada Pb(II)  iyonlarının sulu ortamdan uzaklaştırılması için karışık tipte kil 

kullanılmıştır. Sıcaklık, konsantrasyon, pH, temas süresi gibi adsorpsiyona etki eden 

parametreler incelenmiştir. Elde edilen veriler Freundlich, Langmuir, Temkin ve Dubinin-

Radushkevich adsorpsiyon izotermlerine uygulanmış, verilerin en çok Langmuir adsorpsiyon 

izoterm modeline uyduğu değerlendirilmiştir.  Adsorpsiyon kapasitelerinin 298; 303 ve 313 K 

için sırasıyla 169.49, 185.18, 196.08 mg Pb/g Doğal kil olduğu bulunmuştur.  

 Kinetik veriler Lagergren, Ho-McKay, Weber-Morris ve Elovich modellerine 

uygulandığında verilerin daha çok, Ho McKay ikinci derece hız denklemine uyduğu 

değerlendirilmiştir.  

 Ayrıca serbest enerji, entalpi ve entropi gibi termodinamik veriler hesaplanmış 

ve Pb (II) doğal kil için, ΔHo= 18.31 k j/mol, ΔSo=0.117 k j/mol ve ΔG298= - 16.55 kj/mol, 

ΔG308= -17.73 kj/mol, ΔG318= - 19.90 kj/mol olduğu bulunmuştur. 

 

Anahtar kelimeler: Bakır, Kurşun, Adsorpsiyon, Kinetik, Termodinamik, Ham kil  

mailto:alirizakul@yyu.edu.tr


 
www.anadolukongresi.org               ISBN: 978-605-80174-3-6           UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI 627 

ABSTRACT 

 

 

 

ISOTHERM, KINETIC AND THERMODYNAMIC ANALYSIS OF SOME HEAVY 

METAL ION’S ADSORPTION ON NATURAL CLAY MINERALS 

(SIIRT/KURTALAN) 

 

In this study, mixed type clay are being used for removal of Pb(II) from aqueous 

solution. The parameters affecting the adsorption, such as temperature, concentration, pH, 

contact time were examined. The data were applied to the Freundlich, Langmuir, Temkin and 

Dubinin-Radushkevich adsorption isotherms and Langmuir adsorption isotherm model was 

evaluated as the best fit in accordance with the data. Adsorption capacities of 298, 303, 313 K 

were found to be 169.49, 185.18 and 196.08 mg  Pb/g  raw clay, respectively. 

When the kinetic data were applied to the Lagergren, Ho-McKay, weber- Morris and Elovich 

models, it was seen that the data mostly complies with the Ho-McKay pseudo second order  

equation. 

Also, thermodynamic data such as free energy, enthalpy and entropy were calculated 

and as a results show that ΔHo=18.31 k j/mol, ΔSo=0.117 k j/mol ve ΔG298= - 16.55 kj/mol, 

ΔG308= -17.73 kj/mol, ΔG318= - 19.90 kj/mol for adsorption of Pb(II)  on raw clay. 

Keywords: Adsorption, Clay, Copper, Lead, Heavy metal, Thermodynamics, Raw 

clay  
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1. GİRİŞ 

          Dünyada sanayileşme ile birlikte üretimin artması, çevre sorunlarına neden olmaktadır. 

Bu problemler arasında günümüzde ağır metallerin doğa üzerindeki etkisi buna örnek 

verilebilir. Bu ağır metaller yaşam alanları olan hava, su ve toprak içerisinde fazla miktarda 

bulununca doğa kirliliğinin de öncüsü olmuştur. Oysaki  günümüzde bu kirlilik hem doğrudan 

canlılara nüfuz etmekte hem de dolaylı olarak su ve toprakta bulunarak besin zinciri ile 

yaşamlarını devam ettiren   canlılara zarar vermektedir. Böyle bir durumun yaşanmaması içinde 

bir takım önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu önlemlerden biri arıtma sistemleridir. Bilim 

adamları arıtma sistemleri ile insanoğlunun sağlığı ve diğer canlıların yaşam koşullarını 

iyileştirmeyi  ve dünyayı daha sağlıklı bir yaşam alanı haline getirmeyi amaçlamaktadır. Böyle 

bir amacı gerçekleştirirken de, toksik maddelerden insanların nasıl korunması gerektiğini 

tartışmakta ve  bu maddeler konusunda bir takım araştırmalar yapmaktadırlar.  

  Toksik metallerin sulu ortamdan uzaklaştırılması için birçok teknik uygulanmaktadır. 

Bunlar; 

 1. Sıvı-sıvı ekstraksiyonu 

 2. Elektroliz 

 3. Osmoz, ters osmoz 

 4. Adsorpsiyon  

Bu yöntemlerden en çok kullanılanlardan biri adsorpsiyondur. 

Adsorpsiyon 

Günümüzde, birçok bilim insanı tarafından araştırılıp geliştirilen adsorpsiyon konusu; 

İlk kez 1773 yılında Scheele tarafından ortaya atılan bu günkü tanımıyla adsorpsiyon, odun 

kömürü tarafından gazların tutulması olayıdır (Masel, 1996).  

Ancak bir başka tanımda ise, likit ya da katıdaki sınır yüzeyinin konsantrasyonundaki değişim 

miktarıdır.  Konsantrasyon farklılığında ise eğer, konsantrasyon artış sağlamışsa buna 

pozitif adsorpsiyon, azalma gerçekleşmiş ise buna negatif adsorpsiyon denir.  

Sonuç olarak adsorpsiyon, farklı fazlarda bulunan sıvı ya da gaz moleküllerinin katı veya sıvı 

fazda bulunan bir yüzeye tutunması sonucu gerçekleşen olaydır 

Adsorpsiyon Çeşitleri 

Fiziksel Adsorpsiyon 

Kimyasal adsorpsiyonun tersine burada moleküller hareketli oldukları için katının yüzeyinde 

belirli bir kısma bağlanmazlar. Adsorplanan, adsorplayıcının üzerinde yığılarak gevşek bir 

katman oluşturur. 
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Fiziksel adsorpsiyon sırasında Van der Waals ve hidrojen bağı gibi zayıf bağların etkili olduğu, 

elektrostatik kuvvetler sayesinde oluştuğu ancak elektron alış verişinin olmadığı sonucuna 

ulaşılabilir 

Kimyasal Adsorpsiyon (Kemosorpsiyon) 

Adsorplananın molekülleri ile adsorplayıcının yüzey atomları veya molekülleri arasında 

gerçekleşen bir reaksiyondan kaynaklanır. Adsorplayan ile adsorplanan maddeler arasında 

kimyasal bağlanma gerçekleşmektedir. 

Bu oluşumda adsorbanın yüzey alanı katman halinde tamamen kapandığı zaman adsorpsiyon 

yığın işlemi biter, bu yüzden kimyasal adsorpsiyon tersinmezdir.  

 

İyonik Adsorpsiyon 

İyonlar elektrostatik çekim gücünün etkisi ile maddelerin yüzeyindeki yüklü bölgelere doğru 

çekilip tutunmaları sonucu gerçekleşir. Buradaki en önemli faktörlerden bir tanesi adsorplayıcı 

ile adsorplananın sahip oldukları iyonik kuvvetlerinin değeridir. 

Adsorpsiyon İşlevinin Gerçekleştiği Alanlar 

Adsorpsiyon süreç ve teknik olarak ekonomik olduğundan günümüzde en çok tercih edilen 

işlemlerden birisidir. Özellikle endüstri alanında, renk ve kokuyu giderme de, saflaştırma 

işleminde, filtrasyonda ve ayırma işlemlerinde hala en etkili yöntemlerdendir. 

   

Adsorpsiyona Etki Eden Faktörler 

 

1. Yüzey Etkileşimi 

 

Adsorpsiyon olayı doğrudan yüzey ile ilişkili bir olaydır. Bu nedenle adsorpsiyon miktarı 

maksimum özgül yüzey alanı ile orantılı olarak değişir. Özgül yüzey alanı, toplam alan 

içerisinden adsorpsiyon için kullanılan bölümü ifade etmektedir. 

 

2. Adsorbatın Yapısının Etkisi 

 

Adsorbatın yapısal özellikleri arasında bulunan çözünürlük, molekül büyüklüğü ve iyonizasyon 

adsorpsiyonu adsorbat yapısını etkileyen başlıca faktörlerdendir. 

 

3. Adsorbanın Yüzey Alanı Etkisi 

Adsorbanın yapısal özellikleri arasında bulunan yüzey alanı ve partikül boyutu adsorpsiyonu 

adsorban yapısı açısından etkileyen başlıca faktörlerdendir. 

4. pH’ın Etkisi 

Adsorpsiyona etki eden en temel ve önemli faktörlerden birisi ise pH değeridir. Bu noktada 

çözeltinin sahip olduğu pH değerinin adsorpsiyona etki etmesinin birden fazla nedeni 

bulunmaktadır. Hidroksil ve Hidrojen iyonları kuvvetli bir biçimde adsorbe edildikleri için 

geriye kalan iyonların adsorpsiyonu çözeltinin pH değerinden etkilenmektedir. 
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5. Sıcaklığın Etkisi 

Adsorpsiyonda en önemli parametrelerden birisi de sıcaklık olup, adsorpsiyonun hangi tip 

olduğunu karakterize etmemize yardımcı olur. Adsorpsiyon reaksiyonlarının endotermik veya 

ekzotermik oluşu sıcaklığa bağlı olarak değişmektedir. 

6. Adsorbanın Başlangıç Konsantrasyonu 

Adsorpsiyon hızı ile çözünen maddenin adsorpsiyon konsantrasyonu arasında doğru orantı 

vardır. Yani adsorpsiyon hızının artması için adsorpsiyon konsantrasyonu içindeki çözünen 

madde miktarının fazlalaşması gerekir. Bu da adsorbanın başlangıç konsantrasyonunun 

adsorpsiyon hızı üzerinde etkili olduğunu gösterir. 

7. Temas Süresinin Etkisi 

Etken bir diğer faktör ise temas süresidir. Süre ilerledikçe adsorpsiyon hızı yavaşlamaktadır. 

Optimum sürenin bulunması ile süreçten maksimum verim elde edilebilmektedir. Bu nedenle 

adsorplayan maddenin adsorplama olayını en verimli yaptığı zaman dilimini belirler 

8. Denge Süresi 

Adsorplayan maddenin adsorplama olayını en verimli yaptığı zaman dilimini belirler 

9. Nem Durumu 

Adsorbanın yüzeyinde tutunabilen su moleküllerini ifade eder. Yüzey alanlarını daralttıkları 

için adsorpsiyon miktarını da azaltırlar. 

10.Modifiye Etme 

Adsorplayanın yüzeyinde farklı maddeler kullanarak yüzeyinin yapısını değiştirme işlemidir. 

Bu işlemde adsorplama artan yönde veya azalan yönde olabilir. 

11.Çalkalama Zamanı 

Çalkalama esnasında adsorplayan ile adsorplanan maddelerin molekülleri çarpışmaya başlar. 

Süre ilerledikçe, Çarpışma oranı artacağından  adsorplama artacak ve bir müddet sonra dengeye 

ulaşılmış olacaktır. 

 12.Çalkalama Hızı 

Çalkalama hızına bağlı olarak moleküllerin çarpışma olasılığı artacak ve buna bağlı olarak 

adsorpsiyonun hızı artacaktır (Önal, 2013). 

 

Ağır Metaller 

Ağır metal, tam olarak tanımlanamamakla beraber, açık ve metalik özellikleri olan tüm 

elementlere verilen genel bir isimdir. Bu metallere geçiş elementleri de denir ve periyodik 

cetvelde çok geniş yer tutmaktadırlar.. Ağır metallerin sayısı 60'dan fazladır (Çay, 2014). 

Uykun'a göre ise doğal halde bulunan, bozulmayan, yok edilemeyen ve yoğunlukları 5 g/cm3 

ten daha fazla olan bileşiklerdir(Uykun, 2016). Ağır metaller parçalanmaları sonucunda uzak 

bölgelere taşınarak yığılma meydana getirmekle birlikte biyolojik ve jeolojik yapısal 
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değişimlerinden dolayı riskler artmaktadır. Örneğin Grönland da buzullarda yapılan ölçümlerde 

kurşun konsantrasyonun git gide arttığı tespit edilmiştir(Sarı, 2009).  

Kurşun 

 Bilinen en eski metallerden biri olan Kurşun (Pb) periyodik tablonun 14 numaralı grubunda 

bulunan yumuşak, gümüşi beyaz veya grimsi bir renge sahip metaldir. Kurşun dövülebilen, 

biçimlendirilebilen, yoğun ve zayıf elektrik iletkenliği olan bir metaldir. Antik Çağ'dan beri 

bilinmektedir ve Romalılar tarafından su taşıma borularında uzun dönem kullanılmasının da 

işaret ettiği üzere korozyona karşı dayanıklıdır. İÖ 6. ve 7. Binyıla ait dönemlerde İran, Mısır 

ve Mezopotamya da kurşundan yapılan çeşitli eşyalar yapılan kazı çalışmalarında bulunmuştur. 

Türkiye de ise İÖ 6500 yıllarına ait olduğu tespit edilen kurşundan yapılmış boncuklar 

Çatalhöyük’te bulunmuştur. İlk ve orta çağ da kullanılan kurşun özellikle savaş aletlerinde, süs 

eşyalarında, lehim ve kaplamacılık ta tercih edilmiştir. Daha sonra ise mancınıklar için gülleler 

ve kurşun mermiler üretilirken, mimarlıkta da kullanıldığı ortaya çıkmıştır(Eskier,2017) 

Kil 

Kil terimi kayaç anlamı taşımasının yanı sıra, toprak ve sedimenter kayaçlardaki mekaniksel 

olarak yapılan analiz sonuçlarına göre, tanecik boyutunu yani taneciğin iriliğini ifade eden bir 

kavramdır. Uddin’e göre; Kil, 2µm’den (25,400 µm= 1 inç) daha küçük tanecik boyutuna ve 

aynı kimyasal bileşim ile ortak kristal özelliğine sahip madencilik ailesinin ortak ismine denir. 

(Uddin, 2017) 

Kilin tarihçesi ile ilgili olarak yapılan araştırmalara göre, yaşadığımız gezegende büyük 

patlamanın ardından yerkabuğunu meydana getiren bazalt ile atmosferin etkileşimi neticesinde 

oluştuğu literatürde yer almaktadır. Killerin kullanımı tahmini olarak 7000 yıl öncesine 

dayanmakta ve eski Mısır (çamaşır toprağı) ile Yunan ve Romalıların kullandığı resim ve 

yazılarla günümüze kadar gelmiştir (Köroğlu, 2007). 

Kil mineralleri 

Kil minerallerinin karmaşık ve çok çeşitli olmalarının nedeni, bünyelerinde fazla miktarda 

yabancı madde barındırmalarıdır. Ayrıca oluşum yerlerinin ve özelliklerinin farklı olmasından 

kaynaklı olarak birçok sınıflandırmaya ayrılabilirler. Bu sınıflandırmalar; 

▪ Mineral özelliklerine göre oluşan gruplar: Klorit, Kaolin, Montmorillonit (smektit), 

Mika, İllit, Attapulgit 

▪ Ü yapısına göre kil grupları: Amorf, kristal 

▪ Kimyasal içeriklerine göre kil grupları: Alüminyum (Büyük oranda), boksit, demir, 

kalsit, silikat, karbonat 

▪ Fiziksel özelliklerine göre kil grupları: Plastiklik özelliği, tanecik boyutu, renk özelliği, 

Isıya dayanıklılık (refrakter) (Malayoğlu,1995). 

  Farklı şekillerde sınıflandırılan kil mineralleri, genel bir görüş birliği 

sağlamamakla beraber araştırmacılar tarafından kabul görenler aşağıda tablolarda verilen 

şekildedir(Köroğlu,2007; Özgüven, 2011). 
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Tablo 1. Kil mineralleri sınıflandırması (Jensen ve Bateman 1981)  

Gruplar Bileşimleri Kökeni Oluşum Yerleri   

A. Kaolinit 

1. Kaolinit A12Si2O5(OH)4 H,A Çin kilinde,topraklarda, yan kayaçlarda  

2. Dikil AI2Si2O5(OH)4 H Yan kayaçlarda YD 

3. Nakrit Al2Si2O5(0H)4 H Yan kayaçlarda YD 

4. Anoksit A12Si2O5(OH)4 A Topraklarda YD 

5. Halloysit A12Si2O5(OH)4 H,A Topraklarda 

6. Endellit A12Si2O5(OH)4 2H2O A Topraklarda 

B. Simektit 

l. Montmorillonit [Na2,Ca]Mg2Al10Si24O(OH)12 H,A Topraklarda, Bentonitlerde 

2. Nantronit [Na2,Ca]FeSi2 2Al20 O(OH)12 H Yan kayaçlarda 

3, Saponit [Na2]Mg18Si22Al2O60(OH)12 H Damarlarda 

4. Baydellit [Na2]A113Si19Al5O60 (OH)12 H Damarlarda 

5. Hektorit [Na2]Li2Mgl6Si24O60(OH)12 A Salbantta 

C. Hidromikalar 

İllit (OH)4K2(Si6Al2)AI4O20 A Topraklarda, denizel killerde  

D. Diğerleri 

1. Atapulgit Mg5Si8(OH2)4.4H2O A Lekeci kili 

2. Sepiyolit Mg6Si8O20(OH)4.nH2O -  

3. Allofan  Al+SiO2+H2O A Killerde, topraklarda 

    

A= Kimyasal ve fiziksel ayrışma; H= Hidrotermal; YD= Yaygın değil(Köroğlu,2007). 

Adsorpsiyon Kinetiği 

Adsorpsiyon kinetiği, adsorplanan madde ile adsorban arasındaki temas süresini 

belirleyebildiği gibi, adsorpsiyonun hangi basamaklarda gerçekleştiğini de ifade etmektedir. 

Adsorpsiyon işlemi birkaç basamakta gerçekleşmektedir.  

1.  Birinci basamakta gaz veya sıvı fazdaki iyon ve moleküller katının yüzeyine doğru hareket 

ederler.  

2.  Hareket eden bu partiküller adsorbanın gözenek boşluklarına doğru ilerleyerek, gözenek 

difüzyonu meydana getirirler. 
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3.  Son olarak adsorplanan madde, adsorbanın gözenek yüzeyinde fiziksel ya da kimyasal olarak 

birikir ve adsorpsiyon olayı gerçekleşir. Bu süreç adsorpsiyonda en hızlı gerçekleşen kısımdır. 

Kinetik modeller zamana bağlı olarak aşağıda belirtilen modellerde incelenmektedir. 

1. Psödo Birinci Derece Denklem (Lagergen Denklemi)   

2.  Psödo İkinci Derece Denklem (Ho-McKAY) 

3.  Elovich Eşitliği  

4. Weber-Morris Modeli (Orbak, 2009;  Baran, M.F, 2019) ) 

 

Tablo 2. Aktive Edilmiş Kilin Kimyasal Bileşimi 

KK: 1000 0C deki kütle kaybı 

 

SEM ANALİZİ 

MTA’ya yaptırılan SEM analizinde kilin levhalar şeklinde olduğu görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Doğal kilin levha halindeki SEM görüntüsü 

 

Numune 

Adı 

Kimyasal Bileşim % 

SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 MgO K2O Na2O P2O5 MnO TiO2 KK 

Ham Kil 

 

56,0 11,3 9,8 5,8 2,1 1,2 3,1 0,1 0,1 0,8 9,50 

AktiveKil 51,7 14,6 3,8 8,6 6,0 3,2 0,9 0,1 0,1 0,7 10,0 
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XRD 

Normal Kil Difragtrogramı (XRD Analizi) 

 

 Bu çalışmada kullanılan Doğal kil ve aktive edilmiş kil numuneleri MTA’ya 

gönderilerek  XRD analizleri yaptırıldı. Doğal kilin difraktogramı şekil 2. de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Şekil 2. Doğal kilin XRD difraktrogramı Ch: klorit, İl: İllit, Q: Kuartz ve Cal: Kalsit. 

 

MTA  analiz sonuçları neticesinde kullanılan doğal kilin Kalsit: % 15, Kuvars: %9, 

Plajioklaz:%15, Muskovit:%32, Kil Mineralleri: %29 oranlarına sahip olduğu anlaşılmıştır..  

Detay kil analizinde ise bu numunedeki kil mineralinin bileşenleri: Klorit:%62, 

Montmorillonit:%21, İllit:% 17 şeklinde olduğu tespit edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Aktive edilmemiş numunenin EDS-1 verileri. 
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2.Metod 

Bu deneysel çalışmada denge modellemesi için Langmuir. Freundlich, D-R ve Temkin  

modelleri kullanılmıştır (Omer Yavuz, 2003) 

Langmuir Adsorpsiyon İzotermi  

 Ce/qe  = 1/KLqmax   +  Ce/qmax                                                                             (1)                                     

Freundlich İzoterm Modeli 

  lnqe =  ln KF + 1/n ln Ce                                                                                     (2) 

Dubinin Radushkevich (D-R) İzoterm Modeli                                                     (3)                                                                                                           

lnqe =lnqmax –BD-R ɛ2  ɛ=RTl(1+1/Ce) 

Temkin İzoterm Modeli      Lnqe =BlnKT +BlnC                                                  (4)                                            

Kinetik modelleme için ise, Lagergreen, Ho Mc Kay, Weber Morris ve Elovich modelleri 

kullanılmıştır.  

Pseudo -  First Order  (Lagergren) Denklemi                                                  (5) 

ln(qe-qt) =lnqe - k1t 

Pseudo - Second Order  (Ho McKay) Denklemi                                             (6) 

 t/qe = t/qe + 1/k2 qe2  

Weber- Morris(İntrapartikül DifüzyonModeli Denklemi                                (7) 

 qt = Cb +Kwm √t 

Elovich Modeli  Denklemi    qt =1/β ln(αβ)+1/ β ln t                                     (8)                                         

 

Deneysel Çalışmalar 

Adsorpsiyon deneyleri  kinetik, izoterm ve sıcaklık olarak yapıldı. Deneylerde Kurşun nitrat 

çözeltileri 25 ml alınarak, daha önceden tartılan erlenmayer de ki 0,2000’er g lık killerin 

üzerine bırakıldı. Isıtmalı çalkalayıcıda (Shaker) uygun şekillerde  çalkalandıktan sonra, katı 

ve sıvı fazlara ayrılmaları için 15’er dakika santrifüjlendi. Arta  kalan kil ve çözelti 

uzaklaştırılarak AAS cihazında analiz edildi. Adsorplanan miktarlar 9 denklemleri 

kullanılarak hesaplandı.    

       

   qt =            qe=                                              (9) 
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Pb (II) Konsantrasyonunun Doğal Kil Üzerine Adsorpsiyon Etkisi 

Tablo 3.  Pb(II)’nin doğal kil üzerindeki adsorpsiyonuna ait, Freundlich Langmuir, , Temkin, 

Dubinin-Radushkevich (D-R) izoterm parametreleri 

 

   T (K) Ci 

(mg/L) 

       Ce 

(mg/L) 

        qe 

(mg/g) 

          

lnCe 

(mg/L) 

      lnqe 

(mg/g) 

Ce/qe 

(g/L) 

   lnqe      

(mol/g) 

                  ɛ2 

(j2/mol2) 

   298 4040 2,807 100,9 1,032 4,614 0,0277 -7,67 751899430 

4848 3,854 121,1 1,349 4,796 0,0318 -7,49 710147629,3 

5656 4,385 141,3 1,478 4,95 0,031 -7,34 693488341,7 

6060 49,59 150,2 3,903 5,011 0,33 -7,28 417217731,1 

6464 37,14 160,7 3,614 5,079 0,231 -7,21 446477063 

6868 141,4 168,2 4,951 5,125 0,84 -7,16 319497250,5 

   308 4040 2,229 100,9 0,8 4,61 0,022 -7,67 837376732,3 

4848 7,884 121 2,06 4,8 0,065 -7,49 663327258,8 

5656 17,17 141 2,84 4,95 0,122 -7,34 566179594 

6060 3,753 151,4 1,32 5,02 0,025 -7,27 763140675,7 

6464 4,454 161,5 1,49 5,08 0,028 -7,20 739492610,6 

6868 10,62 171,4 2,36 5,14 0,062 -7,14 625235553,7 

7272 165,5 177,6 5,11 5,18 0,932 -7,11 327188674 

7676 38,35 190,9 3,65 5,25 0,2 -7,04 473950960,9 

8080 684,6 184,9 6,53 5,22 3,702 -7,07 210758632,6 

   318 4040 4 100,9 1,386 4,614 0,0028 -7,67 804905336,3 

4848 4 121,1 1,386 4,796 0,0021 -7,49 804905336,3 

5656 4 141,3 1,386 4,95 0,0041 -7,34 804905336,3 

6060 8 151,3 2,079 5,019 0,0047 -7,27 705812775,4 

6464 8 161,4 2,079 5,083 0,005 -7,20 705812775,4 

6868 20 171,2 2,995 5,142 0,122 -7,14 584809461,1 

7272 16 181,4 2,772 5,2 0,098 -7,09 613229374,3 

7676 24 191,3 3,178 5,253 0,125 -7,03 562089645,1 

8080 148 198,3 4,997 5,289 0,742 -7,00 360086739,9 

 

 

 

    

 

  

Freundlich İzoterm Modeli 

lnqe =  ln KF + 1/n ln Ce 

  

Langmuir Adsorpsiyon İzotermi 

 Ce/qe  = 1/KLqmax   +  Ce/qmax 

 

 

T 

(K) 

 

Denklem 

 

KF (mg/g) 

 

n 

 

R2 

 

Denklem 

 

KL (L/mg) 

 

qmax 

 (mg/g) 

 

R2 

298 Y=01009x+4,6547 105,08 9,91 0,7395 Y=0,0059x+0,0134 0,44 

 

169,49 0,9985 

308 Y=0,0755x+4,8084 122,54 13,2 0,4545 Y=0,0054x+0,0127 0,42 185,18 0,9999 

318 Y=0,1531x+4,6598 105,61 6,53 0,6583 Y=0,0051x-0,0118 0,43 196,08 0,9929 
 

 

Temkin İzoterm Modeli 

Lnqe =BlnKT +BlnCe 

 

Dubinin Radushkevich (D-R) İzoterm Modeli   

lnqe =lnqmax –BD-R ɛ
2  ɛ=RTl(1+1/Ce) 

 

 

T 

(K) 

 

Denklem 

 

KT 

(L/g) 

 

B  

(kj/mol) 

 

R2 

 

Denklem 

 

K D-R 

  

  E 

(KJ/mol) 

  

 qmax 

(mg/g) 

   

R2 

298 Y=13,666X+103,21 7,55 13,67 0,7818 Y=-9.10-10x-6,5812 9.10-10 23,57 229,8 0,756 

308 Y=11,082X+123,41 11,1 11,08 0,4803 Y=-7.10-10x-6,8504 7.10-10 26,73 301,3 0,484 
318 Y=23,52X+99,41 4,23 23,52 0,7291 Y=-1.10-9x-6,417 1.10-9 22,36 354,8 0,700 
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  Şekil 4. Farklı sıcaklıklardaki Pb(II) nin doğal kil üzerindeki adsorpsiyon izotermleri. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Farklı sıcaklıklardaki Pb(II) nin Doğal kil üzerindeki Freundlich  

                     çizgisel adsorpsiyon izotermleri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Farklı sıcaklıklardaki Pb(II) nin doğal kil üzerindeki Langmuir çizgisel adsorpsiyon 

     izotermleri 
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 Şekil 7. Farklı sıcaklıklardaki Pb(II) nin doğal kil üzerindeki Temkin çizgisel adsorpsiyon    

izotermleri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8. Farklı sıcaklıklardaki Pb(II) nin Doğal kil üzerindeki D-R çizgisel adsorpsiyon 

izotermleri. 

 

 

y298 = -9E-10x - 6,8512
R² = 0,7562

y308 = -7E-10x - 6,8504
R² = 0,4841

y318 = -1E-09x - 6,417
R² = 0,7007

-7,8

-7,6

-7,4

-7,2

-7

-6,8

-6,6

0 200000000 400000000 600000000 800000000 1E+09

ln
q
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ɛ2 (j2/mol2)

D-R-Pb
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Pb (II) nin Kinetik Çalışmaları 

Tablo 4. Doğal kil üzerine Pb(II) ‘nin adsorpsiyonuna ilişkin kinetik veriler    

 

 

 

 

 

Sıcaklık 

(K) 

Süre 

(dakika) 

Ci 

(mg/L) 

Ct                       
(mg/L) 

ln(t) qt (mg/g) 

qe =24.l73 
√𝒕 ln( qe-qt)              t/qt  

(dk g/mg) 

15 1010   309 2.l71 17.l525    3.l87 1.l97 0.l86 

 

 

    298 

30 1010 338.l8 3.l40 16.l87    5.l48 2.l07 1.l79 

45 1010   298 3.l81 17.l80   6.l71 1.l94 2.l53 

60 1010   204.l8 4.l09 20.l13   7.l74 1.l52 2.l98 

90 1010   220.l8 4.l50 19.l73   9.l48 1.l61 4.l56 

120 1010   128 4.l78 22.l05  10.l95 0.l98 5.l44 

150 1010   155 5.l19 21.l38  13.l41 1.l2 7.l02 

240 1010   108.l8 5.l48 22.l53  15.l49 0.l79 10.l65 

300 1010   20.l8 5.l88 24.l73  18.l97  12.l13 

 

 

 

308 

15 1000   178.l8 2.l71 20.l53 3.l87 1.l49 0.l73 

30 1000   164.l9 3.l40 20.l88 5.l48 1.l41 1.l44 

45 1000   122.l4 3.l81 21.l94 6.l71 1.l11 2.l05 

60 1000   220.l0 4.l09 19.l50 7.l74 1.l70 3.l07 

90 1000   9.l4 4.l50 24.l76 9.l48 -1.l51 3.l63 

120 1000   46.l5 4.l78 23.l84  10.l95 0.l13 5.l03 

150 1000   2.l6 5.l19 24.l93 13.l41 -2.l99 6.l01 

240 1000   0.l9 5.l48 24.l98 15.l49  9.l60 

 

 

 

318 

15 1000   53.l74 2.l71 23.l66 3.l87 0.l285 0.l63 

30 1000   15.l8 3.l40 24.l61 5.l48 -0.l96 1.l22 

45 1000   5.l62 3.l81 24.l86 6.l71 -2.l04 1.l81 

60 1000   1.l4 4.l09 24.l96 7.l74 -3.l5 2.l40 

90 1000   0.l82 4.l50 24.l97 9.l48 -3.l91 3.l60 

120 1000   0.l29 4.l78 24.l99 10.l95  3.l80 

150 1000   0.l53 5.l19 24.l98 13.l41  6.l00 

240 1000   0.l11 5.l48 24.l97 15.l49  9.l61 

   

Pseudo- First Order  (Lagergren) Denklemi 

 ln(qe-qt) =lnqe - k1t 

 

 

Pseudo-Second Order  (Ho McKay) Denklemi 

 t/qe = t/qe + 1/k2 qe
2 

 

Sıcaklk

(0K) 

   Doğru Denklemi   R 2  k1   qe 

(mg/g) 

        Doğru 

       Denklemi 

 

 R 2 qe = 1/m 

(mg/g) 

 k2= qe2/n 

298 Y=-0.l0172x+1.l9809 0.l9806 0.l0172 7.l25 Y=0.l0405x+0.l285 0.l9994 24.l69 0.l0058 

308 Y=-0.l0300x+2.l437 0.l718 0.l0300 24.l25 Y=0.l038x+0.l329 0.l996 26.l31 0.l0044 

318 Y=-0.l057x+0.l745 0.l909 0.l057 2.l11 Y=0.l039x+0.l015 1.l000 25.l06 0.l1014 

 

Weber- Morris (İntrapartikül Difüzyon Modeli)      

qt = Cb +Kwm √𝒕 

 

Elovich Modeli     qt =1/β ln(αβ)+1/ β ln t 

  

Doğru Denklemi 

  

  R2 

 

KWM 

 

Cb 

 

Doğru Denklemi 

  

  R2 

 
β 

 
Α 

293 Y=0.l5016x+15.l172 0.l9021 0.l5016 15.l172 Y=2.l3813x+9.l769 0.l8707 0.l4199 143.l72 

308 Y=0.l4612x+18.l454 0.l6834 0.l4612 18.l454 Y=1.l9418x+14.l47 0.l6607 0.l5150 3272.l5 

318 T=0.l0773x+24.l043 0.l4513 0.l0773 24.l043 Y=0.l394x+23.l078 0.l6385 2.l5381 1.l08x10 25 
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      Şekil 9.  Farklı sıcaklıklardaki Lagergren grafikleri. 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

    Şekil 10.  Farklı sıcaklıklardaki Ho Mc Kay grafikleri. 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

   Şekil 11.   Farklı sıcaklıklardaki Weber-Morris grafikleri. 

y318 = 0,0405x + 0,2835
R² = 0,9994

y308 = 0,0385x + 0,3291
R² = 0,9961

y298 = 0,0399x + 0,0153
R² = 1
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       Şekil 12. Farklı sıcaklıklardaki Elovich grafikleri 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Yapılan deneysel çalışmada, Pb(II)  iyonlarının asit ile modifiye edilmiş kilin 

adsorpsiyonu üzerindeki sıcaklık, süre, karıştırma hızı, pH gibi parametrelerin etkisi 

araştırılmıştır. Pb(II) metal iyonlarının adsorpsiyonu için gereken optimum şartlar belirlenmeye 

çalışılmıştır. 

Adsorpsiyon çalışmalarında genel olarak sistemin Langmuir izotermine uyduğu R2 

değerlerinden anlaşılmıştır. D-R izotermlerinden elde edilen E değerlerine bakıldığında 

adsorpsiyonun kimyasal olduğu anlaşılmaktadır. 

Kinetik çalışma verileri hızın Pseudo second order (Ho Mc Kay)’a uyduğu R2 

değerlerinden anlaşılmaktadır. 

Termodinamik hesaplamalar sonucuna göre, Kurşun iyonlarının aktive edilmiş kil 

adsorpsiyonunda ΔHortalama ve ΔSortalama değerleri pozitif olup; reaksiyon endotermiktir.  

       ΔG değerlerinin negatif çıkması sürecin kendiliğinden gerçekleşebileceğini ifade 

etmektedir. Kurşun iyonlarının sudan uzaklaştırılmasının yüksek sıcaklık değerlerinde daha iyi 

olduğu anlaşılmaktadır. Derişim arttıkça adsorplanan madde miktarının da arttığı tespit 

edilmiştir. 

Siirt/Kurtalan doğal kili üzerindeki sorpsiyon kinetiğinin Lagergren, Ho Mc Kay, Weber- 

Morris ve Elovich modellerine göre  

(PbII ve T = 298 K) yapılan deney sonuçlarına göre çizilen; Şekil 9, Şekil 10, Şekil 11 ve 

Şekil 12’in R2 değerleri sırasıyla (0.9806, 0.9994, 0.9021 ve 0.8707) olarak elde edildi. 

y298 = 2,3813x + 9,7639
R² = 0,8707

y308 = 1,9418x + 14,427
R² = 0,6607

y 318= 0,394x + 23,078
R² = 0,6385
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Siirt/Kurtalan doğal kili üzerindeki sorpsiyon kinetiğinin Lagergren, Ho Mc Kay, Weber- 

Morris ve Elovich modellerine göre  

(PbII ve T = 298 K) yapılan deney sonuçlarına göre çizilen; Şekil 9, Şekil 10, Şekil 11 ve 

Şekil 12’in R2 değerleri sırasıyla (0.9806, 0.9994, 0.9021 ve 0.8707) olarak elde edildi. 

PbII ve T =308 K için, ; Şekil 9, Şekil 10, Şekil 11 ve Şekil 12’in R2 değerleri sırasıyla (0.718, 

0.9961, 0.6834 ve 0.6607) bulundu. 

 PbII ve T =318 K için, ; Şekil 9, Şekil 10, Şekil 11 ve Şekil 12’in R2 değerleri sırasıyla 

(0.9096, 1, 0.4513 ve 0.6385) olarak hesaplandı. 

 

  Kurşun iyonlarının bütün farklı zaman ve sıcaklık değerleri için doğal (Siirt/Kurtalan) 

kili üzerindeki sorpsiyon kinetiğinin Pseudo Second Order (Ho MacKAY) kinetik modeline 

iyi uyum sağladığı, korrelasyon faktörün R2’nin 0,95 üzerinde olması ile tespit edilmiştir. 

Deneylerde adsorban olarak kullanılan Doğal kilin özgül yüzey alanı (BET), 58.737 

m2/g ve aktive edilmiş kilin özgül yüzey alanı,164,896 m2/g olduğu belirlenmiştir.  

Termodinamik hesaplamalar sonucuna göre,  kurşun iyonlarının Doğal  kil 

adsorpsiyonunda ΔHortalama ve ΔSortalama değerleri pozitif olup; 

  Pb (II) Doğal kil için, ΔHo= 18.31 k j/mol, ΔSo=0.117 k j/mol ve ΔG298= - 16.55 kj/mol, 

ΔG308= -17.73 kj/mol, ΔG318= - 19.90 kj/mol olarak sonuçlanmıştır. 
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Özet 

 

Bu çalışmada doğal karışık tip kil, sulu çözeltiden malahit yeşilinin uzaklaştırılması amacıyla 

kullanıldı. Kil,  FTIR, XRF, XRD ve SEM analizleri yardımı ile adsorplayıcı olarak karakterize 

edildi. Elde edilen veriler numunenin karışık tipte kil olduğunu belirledi. Denge izoterm verileri 

Freundlich,  Langmuir, Temkin ve D-R izoterm modellerine uygulandı. Regresyon 

katsayılarından yararlanarak izotermin daha çok Langmuir izotermine uyduğu tespit edildi. Tek 

tabaka kapasitesi belirlendi.    

Anahtar kelimeler: Kil. Adsorpsiyon, Renk Giderimi, Malahit Yeşili, İzoterm. 

 

 

REMOVAL OF MALACHITE GREEN FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY MIXED TYPE 

CLAY MINERAL  

Nilgün Onursal 

Siirt University, Faculty of Education, Siirt 

 

 

Abstract 

In this study, natural mixed type clay was being used to remove malachite green from aqueous 

solution. Clay was characterized as an adsorptive with the help of FTIR, XRF, XRD and SEM 

analysis. The gathered data displayed that the sample is mixed type clay. Equilibrium isotherm 

data were implemented to Freundlich, Langmuir, Temkin and D-R isotherm models. The 

regression coefficients were found to be more compatible with Langmuir isotherm. Monolayer 

capacity was determined. 

Key Words: Clay, Adsorption, Color Removal, Malachite Green, Isotherm. 
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GİRİŞ 

 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfus artışı ve teknolojinin sınırsız gelişimine bağlı 

olarak çevre sorunları meydana gelmektedir. Bu sorunlardan atık sorunu devasa boyutlara 

ulaşmış ve insanoğlunu sürekli araştırmaya sevk etmiştir. Bu sorunlardan tekstil fabrikalarının 

atıkları içerisinde yer alan tekstil boyaları toksikolojik olarak tüm canlıları ve özellikle insan 

sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Endüstriyel atıkların ve boyaların doğaya salınımı 

doğayı kirletmekle kalmayıp, tarım arazisini ve birçok canlı türünü etkileyerek yiyecek ve 

içeceklere bulaşmaktadır (ÖZDEMİR, 2019) 

Endüstriyel atıkların sulardan uzaklaştırılması için birçok yöntem kullanılmıştır. 

Bunlar;ozonizasyon, fotokatalizör ve fenton ayıracı gibi kimyasal yöntemler, anaerobik bozunma 

ve aerobik bozunma gibi biyolojik yöntemler ile adsorbsiyon/desorpsiyon, iyon değişimi, elektro 

kinetik koagülasyon ve membran filtrasyon gibi fizikokimyasal yöntemler kullanılmaktadır. Bu 

yöntemlerin avantajları ve dezavantajları Tablo: 1 de verilmiştir. 

Tablo:1 

Ayırma Teknikleri                              Avantajları                                 Dezavantajları 

Kimyasal Yöntemler             

Ozonlama                                        Çamur oluşumu yok                      Yüksek maliyetli ve yarı ömrü kısa 

                                                              ( 20 dakika) 

Foto Katalizör                                  Düşük maliyetli                                   Foto kataliz bazı zehirli yan ürünler  

                                                                                                                     oluşturabilir 

 

Fenton Ayıracı                                 Düşük fiyatlı reaktif ve                       Çamur üretimi  

                                                         etkin bir işlem             

Biyolojik Yöntemler   

Anaerobik Bozunma                       Yan ürünler enerji kaynakları             Metan ve H2S üretebilir.     

                                                         olarak kullanılabilir.             

 

Aerobik Bozunma                           Düşük maliyetli ve azo boyar             Mikroorganizmaların büyümesinde 

                                                         maddelerin uzaklaştırılmasında         uygun koşullar sağlar ve işlem çok 

                                                         etkin                                                   yavaştır. 

Fizikokimyasal Yöntemler 

 

Adsorpsiyon/Desorpsiyon              Tüm boyalar için yüksek                    Aynı adsorbentler için düşük  

                                                        Adsorpsiyon kapasitesi                         düşük yüzey alanı yüksek maliyet 

 

İyon Değişimi                                 Sorbent kaybı yok                                 Adsorbanın atılmasına gerek yok      

Elektro kinetik koagülasyon           Ekonomik                                              Dispers boyalarda etkin değil 

                                                                                                                     flokulasyon ve filtrasyon nedeniyle 

                                                                                                                     daha fazla işleme gerek var ve    

                                                                                                                     çamur üretir  

                                                                                        

Membran Filtrasyon                       Tüm boyalar için etkin                        Düşük hacimdeki işlemler için   

                                                                                                                    uygun ve çamur üretir. 
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         İçlerinde adsorpsiyon kullanımı basit ve ucuz olması münasebetiyle en fazla tercih edilen 

yöntemlerden birisidir. Adsorpsiyon, ara kesit veya yüzey üzerinde maddenin derişi minin artması 

yani maddenin yüzeyde birikmesidir. (Akkaya, 2012) 

Kullanılan bu adsorban oldukça önemlidir. Adsorbanın ucuz, kolay elde edilebilen, bol miktarda 

bulunan ve uygun yüzey özelliklerine sahip olması gerekmektedir. Toprak çeşitliliği yönünden 

oldukça zengin olan ülkemizde adsorban olarak killer önemli bir yer tutmaktadır. Kil terimi kayaç 

anlamı taşımasının yanı sıra, toprak ve sedimenter kayaçlardaki mekaniksel olarak yapılan analiz 

sonuçlarına göre, tanecik boyutunu yani taneciğin iriliğini ifade eden bir kavramdır. Wentworth, 

1922 yılında tanecik boyutu 4 mikrondan (1/256 mm ) daha küçük olan taneciklere kil denilmesini 

teklif etmiştir. (N.Onursal, 2019) 

Boyar maddeler sentezlenirken yapısal bakımdan çok çeşitli olan kimyasallar kullanılmaktadır. Bu 

kimyasal maddeler ışık, yükseltgeyici ajanlar, su ve ısı gibi etmenlere karşı direnç gösterecek 

şekilde imal edildiklerinden atık sulardan giderimleri de oldukça sıkıntılı bir durum meydana 

getirmektedir. 

Boyar maddelerin alıcı ortamlara (dere, ırmak, göl, deniz) salınması sonucu hem görüntü kirliliği 

oluşmakta hem de suyun ışık geçirgenliğini azalttığı için fotosentez olayını etkileyerek ekolojik 

denge üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır.(M.Turabik, 2006) 

Bu sebeplerden texstil sanayisinin atık sularının doğaya salınmadan önce arıtılıp, zararlı 

etmenlerinin giderimi sağlanmalıdır.  

Atık sulardan boya ve farklı zararlı maddelerin giderilmesi için fiziksel ve kimyasal temele 

dayanan çok çeşitli yöntemler geliştirilmiştir.  

Kullanımı kolay, yeterli miktarda bulunması ve ekonomik olması nedeniyle killer, boya 

gideriminde en çok tercih edilen adsorbanlardan biridir. Adsorpsiyon  proseslerinde biyolojik 

kökenli adsorbentin kullanılması durumunda bunlar ya doğal halleriyle ya da yüzey özelliklerini 

değiştirmek için bir takım ön işlemlerden geçirildikten sonra kullanılırlar. 

Bu çalışma için Siirt İli Kurtalan ilçesi/Ağaçlıpınar köyünden temin edilen kil adsorban olarak 

kullanılmıştır. Sulu çözeltilerden malahit yeşili/kristal viole’ nin adsorpsiyonu incelenmiş olup 

denge ve kinetik parametreler belirlenmiştir. 

 

Materyal ve Metod 

Bu çalışmada malahit yeşili /kristal viole tekstil boyasının doğal mixed tipli kil ile uzaklaştırılması 

mekanizması araştırılıp denge ve kinetik parametreleri belirlenmiştir. Karışık tipteki kilin XRF ile 

yapılan kimyasal analiz sonucu Tablo 2’ de verilmiştir 
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   Tablo:2 

ÖrnekAdı 

 

Kimyasal Bileşim % 

  SiO2 Al2O3  CaO Fe2O3        MgO K2O Na2O P2O5 MnO TiO2 KK 

Doğal Kil 

 

56,0 11,3 9,8 5,8 2,1 1,2 3,1 0,1 0,1 0,8 9,50 

Aktif  

Kil 

51,7 14,6 3,8 8,6 6,0 3,2 0,9 0,1 0,1 0,7 10,0 

KK: 1000 0C deki kütle kaybı 

 

 

Normal Kil Difragtrogramı (XRD Analizi) 

 

 Bu çalışmada kullanılan Doğal kil ve aktive edilmiş kil numuneleri MTA’ya gönderilerek   

 XRD analizleri yaptırıldı. Doğal kilin difraktogramı şekil 1. de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.   Doğal kilin XRD difraktrogramı Ch: klorit, İl: İllit, Q: Kuartz ve Cal: Kalsit. 
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.  

         

MTA analiz sonuçlarına göre kullanılan doğal numune Kalsit: % 15, Kuvars: %9, 

Plajioklaz:%15, Muskovit:%32, Kil Mineralleri: %29 oranlarına sahiptir.  

Detay kil analizinde ise bu numunedeki kil mineralinin bileşenleri: Klorit:%62, 

Montmorillonit:%21, İllit:% 17 şeklindedir. 

 

SEM Analizi 

Aşağıda Doğal kilin SEM görüntüleri verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Şekil 2. Aktive edilmemiş numunenin SEM görüntüsü. 

 

 

 

Şekil 2. Doğal kilin SEM görüntüleri. 
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 Şekil 3. Aktive edilmemiş numunenin EDS-1 verileri. 
 

 

Tablo 3. Normal numunenin kimyasal bileşen verileri 

Element Weight % Atomic % Net Int. Error % Kratio Z A F 

O K 44.54 59.88 2176.16 8.15 0.1504 1.0638 0.3175 1.0000 

 

 

 

 

NaK 1.10 1.03 80.60 13.11 0.0038 0.9675 0.3600 1.0023 

MgK 5.29 4.68 713.85 6.68 0.0269 0.9844 0.5142 1.0037 

AlK 11.32 9.03 1760.38 5.44 0.0658 0.9482 0.6105 1.0047 

SiK 26.42 20.24 4279.54 4.92 0.1638 0.9692 0.6386 1.0017 

K K 3.25 1.79 429.24 4.67 0.0264 0.8993 0.8883 1.0149 

CaK 1.52 0.82 175.45 7.69 0.0130 0.9158 0.9118 1.0179 

TiK 0.34 0.15 34.17 23.79 0.0028 0.8302 0.9582 1.0371 

FeK 6.21 2.39 370.27 3.72 0.0530 0.8169 0.9989 

 
1.0458 

 

Bu deneysel çalışmada denge modellemesi için Langmuir. Freundlich, D-R ve Temkin  

modelleri kullanılmıştır (Omer Yavuz, 2003) 

Langmuir Adsorpsiyon İzotermi  

 Ce/qe  = 1/KLqmax   +  Ce/qmax                                                                             (1)                                     

Freundlich İzoterm Modeli 

  lnqe =  ln KF + 1/n ln Ce                                                                                     (2) 

Dubinin Radushkevich (D-R) İzoterm Modeli                                                     (3)                                                                                                           

lnqe =lnqmax –BD-R ɛ
2  ɛ=RTl(1+1/Ce) 

Temkin İzoterm Modeli      Lnqe =BlnKT +BlnC                                                  (4)                                            



 
www.anadolukongresi.org               ISBN: 978-605-80174-3-6           UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI 650 

 

 

Kinetik modelleme için ise, Lagergreen, Ho Mc Kay, Weber Morris ve Elovich modelleri 

kullanılmıştır.  

Pseudo -  First Order  (Lagergren) Denklemi                                                  (5) 

ln(qe-qt) =lnqe - k1t 

Pseudo - Second Order  (Ho McKay) Denklemi                                             (6) 

 t/qe = t/qe + 1/k2 qe
2  

Weber- Morris(İntrapartikül DifüzyonModeli Denklemi                                (7) 

 qt = Cb +Kwm √𝑡 

Elovich Modeli  Denklemi    qt =1/β ln(αβ)+1/ β ln t                                     (8)                                         

 Tablo 4. Kilin farklı tipteki (ham ve modifiye edilmiş)boyalar için adsorban olarak 

uygulanması 

Sıra 

No 

Kil 

(Adsorbentler) 

Modifikasyon Boya Verim Denge 

Çalış

ması 

Kinetik 

Çalışma 

Karakterizasyon 

 

 

1 

 

 

 

 

Bentonit Y 

399,7 μmol/g 

 (MB) için 

365,11 μmol/g 

(CV) için 

324,36 μmol/g 

(RB) için 

 

Metilen 

mavisi 

 

Kristal 

violet 

RodaminB 

  

 

 

2 

 

 

 

2 

 

XRD, FTIR 

 

 

2 

 

 

Montmorillonit 

Yeni kappa-

karagenan/poly 

(vinil alkol) 

nanokompozit 

hidrojeller 

 

Kristal 

violet  

(CV) 

 

151 mg/g 

 

1 

 

2 

 

XRD, FTIR, 

SEM  ve 

TEM 

 

  3 

 

Laponit RD kil 

 Kristal 

violet  

(CV) 

79,8mg/g 

 

 

1 

 

2 

XRD, SEM   

ve TEM 

 

4 

 

Top Kil 

 

Kalsine ve 

Kalsine 

Olmayan top kil 

 

Kristal 

violet  

(CV) 

 

1.4.10-4 mol/g kalsine  

1.9.10-4mol/g kalsine 

olmayan top kil için 

        

        

1,3 

 

       - 

 

XRD, FTIR 

GTA 

 

5 

 

Bentonit 

Magnezyum-oksit 

Kaplanmış 

bentonit 

(MCB) 

Kristal 

violet 

(CV+) 

 

496 mg/g 

 

   1 

 

2 

 

XRD 

 

6 

 

Ham Bentonit 

(RB) 

 

Mangan oksit ile 

modifiye bentonit 

(MMB) 

 

Kristal  

violet 

    (CV+) 

    

 0,32 m mol/g 

 RB için 

   

   1 

 

2 

 

XRD 

 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

 

Bentonit 

 

 

Kil 

 

 

 

 

Ca-Bentonit 

 

 

Karışık 

Tip/Mixed 

 (Klorit, İllit, 

Montmorillonit, ) 

 

    

Kongo    

kırmızısı 

Kristal 

violet 

parlak  

yeşil 

Kristal 

viole 

(CV)

  

 

% 95.92 

47.27 mg/g 

Kristal viole  

65.4227 mg/g 

Parlak yeşil  için 

 

 

 

188.7 mg/g 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BET,XRD 

 

XRD, FTIR 

GTATGA, 

XRF,BET 



 
www.anadolukongresi.org               ISBN: 978-605-80174-3-6           UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI 651 

  

Şekil 4.  298 K’deki Pb(II) nin doğal kil üzerindeki adsorpsiyon izotermi. 

                                        

 Tablo:5  İzoterm /Denge Çalışması Verileri 

Denge Modeli Denklem m n R2 

Freundlich 

lnqe =  ln KF + 1/n ln Ce 

Y=0,0812x+4,8071 0,0812 4,8071 0,7609 

Langmuir 

Ce/qe  = 1/KLqmax  +  

Ce/qmax 

Y=0,0053x+0,0152 0,0053 0,0152 0,9871 

Dubinin Radushkevich(D-

R) 

lnqe =lnqmax –BD-R ɛ
2 

ɛ=RTl(1+1/Ce) 

Y= -6E-10x+5,4483 -6E-10 5,4483 0,7585 

Temkin 

Lnqe =BlnKT +BlnC 

Y= 2,318x+120,96 2,318 120,96 0,7317 

Pseudo - Firs Order 

        

(Lagergren) 

ln(qe-qt) =lnqe - k1t 

Y=0,008x+,6958 0,008 6958 0,8579 

Pseudo - Second Order 

(Ho McKay) 

t/qe = t/qe + 1/k2 qe
2 

Y=0,0052x+1,2456 0,0052 1,2456 0,7058 

Weber- Morris 

(İntrapartikül Difüzyon 

qt = Cb +Kwm √𝑡 

Y=7,2355x-14,409 7,2355x -14,409 0,8587 

Elovich 

qt =1/β ln(αβ)+1/ β ln t 

Y=36,989x-108,01 36,989x -108,01 0,9021 

 

   Tablo 5. te elde edilen veriler ışığında aşağıdaki izoterm ve kinetik şekiller elde edilmiştir. 
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Şekil 5.  298 K’deki Pb(II) nin doğal kil üzerindeki Freundlich çizgisel adsorpsiyon  

izotermi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. 298 K’deki Pb(II)’ nin  Aktive edilmemiş kil üzerindeki Langmuir çizgisel  

             adsorpsiyon izotermi 
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Şekil 7.  298 K’deki Pb(II)’ nin  Aktive edilmemiş kil üzerindeki D-R 

              çizgisel  adsorpsiyon izotermi             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8.  298 K’deki Pb(II)’ nin  Aktive edilmemiş kil üzerindeki Temkin  

              çizgisel  adsorpsiyon izotermi             
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Kinetik Çalışmalar 

 

 

Şekil 9. Pb-A’nın 298 K sıcaklıktaki kinetik grafiği. 

 

 

 

 

Şekil 10. Pb-A’nın 298 K sıcaklıktaki Lagergren grafiği 
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Şekil 11. Pb-A’nın298 K sıcaklıktaki Ho Mac Kay grafiği 

 

 

 

 

Şekil 12. Pb-A’nın 298 K sıcaklıktaki Weber-Morris grafiği 
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Şekil 13. Pb-A’nın 298 K sıcaklıktaki Elovich grafiği 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Yapılan çalışmada sulu çözeltilerden doğal mixed tipteki kil kullanılarak 

malahit yeşili/kristal viole renk giderimi araştırılmıştır. Adsorpsiyon sürecini 

etkileyen adsorpsiyon izotermi ve kinetik incelemeler gerçekleştirilmiştir. 

 Deneyler sonucu elde edilen adsorpsiyon verileri Langmuir, Freundlich, D-

R ve Temkin izotermlerine uygulanmıştır. Adsorpsiyon izoterminin hesaplanan 

Regrasyon katsayı değerlerine bakıldığında, sırası ile 0.9871, 0.7609, 0,7585, 

0,7317 olduğu tespit edilmiştir. 

R2’  nin katsayılarından anlaşıldığı üzere Langmuir adsorpsiyon izotermine 

uyduğu tespit edilmiştir. 

Kristal viole/malahit yeşili adsorpsiyon verileri Lagergreen, Ho Mc Kay, 

Weber – Morris ve Elovich hız denklemlerine uyarlandı. Elde edilen Regrasyon 

katsayıları  0.8579, 0.7058, 0.8587, 0.9021 şeklindedir. 

 R2 nin katsayılarından Elovich adsorpsiyon hız denklemine uyduğu 

görülmektedir. Çizgisel Langmuir denkleminden elde edilen maksimum 

adsorpsiyon kapasitesinin 188.7 mg/g olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 4 te verilen veriler ışığında kullandığımız kilin CV nin uzaklaştırılmasında 

etkin olduğu gözlemlenmiştir. 
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MANTAR- ÇİTOSAN NANOKOMPOZİTİ KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİDEN 

ÇOKLU AĞIR METAL GİDERİMİ İLE TERMODİNAMİK PARAMETRELER, PH 

VE ADSORBENT DOZU ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

 

Ayfer Yildirim1*, Hilal Acay2, Fırat Baran2 ve Cumali KESKİN3 

1*Mardin Artuklu Üniversitesi, SHMYO, Mardin/Türkiye 
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Özet 

Son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte endüstriyel faaliyetlerin de hızlı bir şekilde 

artış göstermesi ürün yelpazesinin hızla genişlemesine ve böylece endüstriyel nitelikli ağır 

metal ve boyar maddelerden kaynaklanan atıksuların miktarlarında artışa yol açmaktadır. Su 

kirliliklerin uzaklaştırılmasında en yaygın olarak kullanılan yöntemler membran filtrasyonu, 

kimyasal çöktürme, çözücü özütlemesi iyon değişimi ve adsorpsiyondur (katı faz 

ekstraksiyonu). Son yıllarda adsorpsiyon tekniği, kullanım kolaylığı ve ucuz olması sebebiyle 

oldukça yaygın kullanılmaktadır. Adsorpsiyon tekniğinde daha verimli adsorbanlar elde etme 

amacıyla hazırlanan nanokompozit malzemelerin kullanımı dikkat çekmektedir. Ayrıca 

adsorpsiyonda kullanılan adsorbentin de düşük maliyetli ve yüksek adsorplama kapasitesine 

sahip olması tercih edilir. Çitosan bu özelliklere sahip adsorbentlerden olması dolayısıyla 

yapılan çalışmalarda ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada mantar ve çitosan belli oranda 

karıştırılarak nanokompozit malzeme elde edilmiştir. Bu amaçla Mardin Sultan Köyü civarında 

toplanan beyaz çürükçül Pleurotus ostreatus mantar türüne çitosan eklenerek elde edilen 

nanomateryal daha sonra yapay olarak hazırlanan kurşun çözeltisi ve multi metal karışımında 

adsorbent olarak kullanılmıştır. Çalışmada uygun ortam şartlarının (pH, sıcaklık ve ortamdaki 

metal madde iyonu konsantrasyonu) parametreleri incelenmiştir. Bu amaçla, pH:5.5, başlangıç 

kurşun metal iyon derişimi: 10,15,20,25,30,40 ve 50 mg/L, sıcaklık:25 35, 45 oC olarak 

kullanılmıştır. Bu doğrultuda önceden hazırlanan nanomateryal ile tekli metal ve çoklu metal 

adsorbsiyonu atomik absorbsiyon spektroskopisi (AAS) cihazında sonuç derişimleri 

hesaplanarak araştırılmıştır. Deneysel verilerin doğrultusunda, su kirliliğinde mantar bazlı 

çitosan nanokompozitin iyi bir metal giderici olduğu tespit edildi. 

 

Anahtar kelimeler: Çitosan-mantar kompoziti, AAS, su kirliliği, sıcaklık ve konsantrasyon. 
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1.GİRİŞ 

Mantar biyokütleler, atıksularda bulunan boyarmadde ve metal iyonlarının gideriminde 

önemli potansiyele sahip olabilecek materyallerdir. Fungus hücreleri etrafında kitin içeren bir 

hücre çeperi yer alır. Biyosorpsiyonda bu hücre çeperinde bulunan yağ, protein ve 

polisakkaritlerin yapısındaki karboksil, hidroksil, tiyol, sülfat, fosfat, amino ve imidazol gibi 

fonksiyonel gruplar ile kirliliğe neden olan moleküller arasında etkileşim söz konusudur. 

Özellikle son yıllarda funguslar, doğal çevrede kirlilik oluşturan   endüstriyel atıkların 

(aromatik ve ksenobiyotik maddeler) arıtıması ve parçalanması konusunda yoğun çalışmalar 

yapıldığı bilinmektedir [1,2]. Biyoteknolojik amaçlı yürütülen çalışmalarda beyaz çürükçül 

funguslar, alkol fabrikası atık sularının arıtılması, zeytinyağı fabrikası atık suyu arıtılması, 

boyar maddelerin ve tekstil fabrikası atık sularının renginin gideriminde, bitkisel kütleden 

ligninin uzaklaştırılması, kağıt hamurundan ligninin uzaklaştırılması, ağır metallerin biyolojik 

adsorbsiyonunda, pestisit gibi ksenobiyotiklerin biyolojik yıkımında kullanılırlar [3]. 

Bu çalışmanın hedeflerinden birisi Mardin Sultan Köyü civarında toplanacak olan beyaz 

çürükçül Pleurotus ostreatus mantar türüne çitosan eklenerek kompozit madde oluşturmak 

(MÇN) ve su kirliliğine neden olan Pb (II) ağır metal iyonları biyosorpsiyonunda kullanılarak 

uygun ortam şartlarının (pH, sıcaklık ve ortamdaki metal iyonu konsantrasyonu) 

belirlenmesidir. Ayrıca adsorpsiyon üzerine pH etkisi ile uygun pH araştırılmıştır. İzoterm 

çalışmaları içn Langmuir ile Freundlich izoterm modellemeleri kullanılmış temodinamik 

parametreler incelenmiştir. 

 

2. Materyal ve Metot 

 

2.1. MÇN Nanokompozitin Hazırlanması 

MÇN nanokompoziti TTP (sodyum tripolifosfat) kullanılarak iyonik jelleşme metodu 

ile elde edildi. Bunun için, gerekli miktarda çitosan yaklaşık bir saat boyunca % lik asetik asitte 

karıştırıldı. Daha sonra, homojen hale gelmiş çitosan çözeltisine (pH~5) Pleurotus ostreatus 

ektraktı ilave edilerek karışım tekrar 1-2 saat karıştırıldı. 24 saat kadar manyetik karıştırma 

aparatıyla karıştırılan çözelti içine uygun miktarda 1 mg/ml TTP eklendi. Elde edilen 

dispersiyon 4000 rpm’de 20 dakika santrifüj edildi. Elde edilen nanokompozit oda sıcaklığında 

7 gün süreyle kurutulduktan sonra öğütüldü. 

2.2.Stok Çözeltilerin Hazırlanması 

Deneysel işlemlerde kullanılan metal çözeltileri için analitik saflıktaki metal tuzlarından 

(Kurşun) 1000 mg/L stok çözeltileri hazırlandı. Çalışılmak istenen konsantrasyonlar gerekli 
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seyretmeler yapılarak hazırlandı. Deneysel çalışmalarda kullanılan metal çözeltilerinin pH’ı 

0.1M Nitrik asit ve 0.1M Sodyum hidroksit ile ayarlandı.  

2.3 Kurşun Stok Çözeltisi, 1000 mg/L 

1.60 g Pb(NO3)2 alınıp yeterli miktarda saf su ile çözüldü ve toplam hacim 1000 mL’ye 

tamamlandı. 

 

2.4. Nitrik Asit Çözeltisi HNO3 (1M) 

Analitik saflıktaki HNO3 asit çözeltisi (Yoğunluğu 1.40 g/mL olan % 65’lik) nitrik asit 

çözeltisinden 17.31 mL alınarak saf su ile 500 mL’ye tamamlandı 

2.5. Santrifüj Cihazı 

Çöktürme deneylerinde çözeltilerin santrifüj basamakları için OHAUS FC 5706 6X50 

mm motor santrifüj cihazı kullanıldı.  

2.6. Atomik Absorpsiyon Spektrometresi (AAS) 

Bu çalışmada metal iyonlarının tayinlerinde UNICAM 929 model atomik absorpsiyon 

spektrometresi cihazı kullanıldı.  Fe(II), Pb(II), Cu(II), Cd(II), Zn(II) ve Ni(II) metallerinin 

tayini alevli AAS yöntemiyle gerçekleştirildi. Çalışma şartları çalışma öncesi optimize edilerek 

belirlendi. En düşük konsantrasyon yöntemi kullanılarak dedeksiyon limiti ve kantitatif tayin 

limiti belirlendi. Burada kör numune yedi defa analiz edildi ve aşağıda verilen formüller 

kullanılarak dedeksiyon limiti ve kantitatif tayin limitleri hesaplandı. 

LOD=Xort+3Sd      (% 95 güven aralığında)                                                                                                              

LOQ=Xort+10Sd       (% 95 güven aralığında)                                                                                                           

Burada, LOD = Dedeksiyon limiti, LOQ = Kantitatif tayin limiti, Xort  =   Sonuçların ortalaması, 

Sd  =   Sonuçların standart sapması (Yıldız ve ark. 1993)’dır. 

 

Çizelge 1. AAS cihazının LOD ve LOQ değerleri. 

Element  Dalga boyu 

(nm) 
 Lamba 

Akımı (mA) 
 LOD 

(ppm) 

 LOQ 

(ppm) 

Pb  217,1  7,5  0,0418  0,1374 
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3. Bulgular ve Tartışma 

3.1. Pb(II) için İzoterm Değerlendirmesi  

Katı veya akışkanlar içinde moleküller her yönden çekildikleri için, bu çekim kuvvetleri 

dengededir. Oysaki fazlar arası yüzeyde, moleküllere etki eden çekim kuvvetleri farklılık 

göstermektedir. Bu yüzden malzemenin derişimi ara yüzeye yakın bölgede ara yüzeyi oluşturan 

fazlar içerisindeki yığın derişiminden farklıdır. Dolayısıyla katı yüzeylerine değmekte olan 

gazlar, sıvılar veya bunların içerisinde çözünmüş olan maddeler bu yüzeyler tarafından tutulur. 

Adsorbsiyon verileri genellikle “adsorbsiyon izotermi” şeklinde sunulur. Sabit 

sıcaklıkta birim adsorbent miktarı tarafından adsorblanan miktarın denge çözelti derişimi veya 

basıncı ile ilişkisi “adsorbsiyon izotermi” olarak bilinir. Adsorpsiyon işlemi sırasında sistem 

dengeye geldiği anda, adsorban maddenin birim kütlesinin adsorpladığı madde miktarı, 

sıcaklık, derişim, basınç yada denge basıncının bir fonksiyonudur. Sıcaklığın sabit tutulduğu 

durumlarda bu fonksiyon aşağıdaki denkleme eşittir [4].      

qe=((Co-Ce).V)/m 

qe= Adsorbentin adsorpsiyon kapasitesi (mg/g, mol/g) 

Co = adsorplanan maddenin başlangıç derişimi (mg/L, mol/L)  

Ce= adsorplanan maddenin denge anındaki derişimi (mg/L, mol/L) 

V = Çözelti hacmi (L)  

m = adsorbentin ağırlığı (g)  

Toksik metal iyonlarının mikroorganizma yüzeyine tutunması olayı adsorpsiyon 

izotermleri ile gösterilebilen tersinir bir taşınım olayıdır. Adsorbsiyon verileri genellikle 

“adsorbsiyon izotermi” şeklinde verilir (Şekil 1). ÇMN nanpartikül biyosorbent üzerine Pb(II) 

metal giderimde izoterm araştırmalarının yapılması için deneysel veriler Langmuir ile 

Freundlich izoterm modellemelerinde değerlendirilmiştir (Şekil 2, Şekil 3) 

Langmuir İzotermi, biyokütle yüzeyinin tekli tabaka halinde kaplanması durumunda bu 

izoterm geçerli olmaktadır. Bu denklem aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir (Şekil 2) [5]. 

Ce/Qe=1/Qmaxb+1/Qmax Ce          
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Bu denkleme göre Ce’ ye karşı   Ce/Qe   grafiğe geçirilirse doğrunun eğiminden  Qmax, 

kayma değerinden ise bsabiti hesaplanır. 

Burada ; 

Qe (mmol/g) ; birim miktar adsorblayıcı üzerinde adsorblanan metal iyonu miktarı. 

Qmax(mmol/g); tek tabaka kapasitesi.  

Ce (mmol/g); denge çözeltisindeki metalin konsantrasyonu. 

b (L/mmol) ; Langmuir adsorpsiyon denge sabiti. 

Üslü eşitlik biçiminde ilk izoterm eşitliğini geliştirmiştir. Bu eşitlik çözeltideki tutunan 

konsantrasyon arttığı zaman adsorbent yüzeyindeki tutunan konsantrasyonunda artacağınıileri 

sürer. Bu deneysel eşitlik multi (çoklu) tabaka adsorpsiyon gibi heterojen bir yüzey üzerindeki 

adsopsiyonu temel almaktadır.  

Bu denklem aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir. 

      qe=k.〖C_e〗^(1/n)               

Yukarıdaki eşitliği düzenlersek; 

logqe〖=logk〗+1/n logCe      elde edilir.      

 Bu denkleme göre logqe’ye karşı logCe grafiğe geçirilirse doğrunun eğiminden n, 

kayma değerinden ise logk sabiti bulunur. 

Freundlich izoterm modeli, moleküllerin adsorbe edilmiş moleküllerin etkileşimi ile 

adsorban yüzeyinde çok katmanlı oluşturduğunu varsayar ve aşağıdaki denklemle tanımlanır 

(Şekil 3) [6] . 

qe = KFCe 1/n 

KF ve 1 / n'nin sabit olduğu yerlerde, sırasıyla adsorpsiyon kapasitesini ve adsorpsiyon 

yoğunluğunu gösterir. 
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Çizelge 2. Farklı biyosorbentler üzerinde Pb(II) biyosorpsiyonuna ilişkin Freundlich ve 

Langmuir sabitleri(Co=10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0 ve 50.0 ppm,V=50 

mL, m=0.010 g, t=240 dak ve hız =240 rpm) 

   Freundlich sabitleri  Langmuir sabitleri 

T  
 

KF 
  n   R2  

Qm 
  

b 
  R2 

(K) (1/dak)  (mg/g) (L/mg) 

298  14,29  3,67  0,9117  9,35  0,227  0,9842 

308  18,08  3,92  0,8525  22,93  0,536  0,9987 

318  22,17  4,39  0,8867  37,17  0,802  0,9945 

(KF: Freundlich Sabiti (adsorpsiyon kapasitesi L/g ), Qm : Langmuir sabiti maksimum metal sorpsiyonu (mmol/g); n: Freundlich 

Sabiti, b : Langmuir adsorpsiyon denge sabiti(L/mmol) ,R
2:Korelasyon katsayısı.) 

 

Çizelge 2’de görüldüğü gibi,  Pb(II) ‘nin mantar bazlı nanopartikül biyosorbenti 

üzerindeki deneysel verilerle çizilen izotermlerin R2 değerlerinin büyüklüğünden görüldüğü  

üzere  izotermlerin Langmuir tipine uyduğu anlaşılmaktadır. Tek tabaka biyosorpsiyon 

kapasiteleri (Qm) sıcaklığa bağlı olarak 9-38 mg/g arasında değiştiği tespit edilmiştir. 

Biyosorbentlere ait tek tabaka biyosorpsiyon kapasiteleri arasında kayda değer bir fark olmadığı 

görülmektedir. Yine verilere baktığımızda, mantar bazlı nanopartikül biyosorbenti için tek 

tabaka kapasitelerinin sıcaklık artışıyla düzenli bir şekilde artmaktadır. 

 

 

 

Şekil 1. MÇN nanopartikül biyosorbentinin farklı sıcaklıklarda Pb(II)'nin 

biyosorpsiyon izotermleri (Co=10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, ve 

50.0 ppm, V= 50 ml, pH=5.5, m= 0.010 g, hız=240 rpm ve t =240 dak) 
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Şekil 2. MÇN nanopartikül biyosorbentinin farklı sıcaklıklarda Pb(II)'nin 

biyosorpsiyon izotermlerinin Langmuir tipi çizgisel hali(Co=10.0, 15.0, 

20.0, 25.0, 30.0, 40.0 ve 50.0 ppm, V=50 mL, pH=5.5, m=0.010 g, hız = 

240rpm ve t =240 dak ) 

 

 

Şekil 3. MÇN nanopartikül biyosorbentinin farklı sıcaklıklarda Pb(II)'nin 

biyosorpsiyon izotermlerinin Freundlich tipi çizgisel hali (Co=10.0, 15.0, 

20.0, 25.0, 30.0, 40.0 ve 50.0 ppm, V=50 mL, pH=5.5, m=0.010 g, hız = 

240rpm ve t =240 dak ) 

 

3.2. Termodinamik Fonksiyonların Hesaplanması 
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Çizelge 2. MÇN üzerinde Pb(II) biyosorpsiyonunun termodinamik fonksiyonlarının verileri 

(Co=10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0 ve 50.0 ppm, V=50 ml, m=0.010g, hız= 

240 rpm ve t=240 dak) 

 T 

(K) 
 1/T  Inb  

 

ΔGo  
 

ΔHo 

(kj/mol) 

 
 

ΔSo 

(kj/mol) (j/molK) 

 298   

3,36.10-3 
 -1,481  -4633  

49,89 

 

155,65  308  3,25.10-3  -0,622  -4789   

 318  3,14.10-3  -0,219  -4944   

  

(b:Langmuir sabiti(L/mg), ΔGo:serbest enerjisi değişimi, ΔHo: Entalpi,  ΔSo: Entropi.) 

 

MÇN naopartikül adsorbentinin Pb (II) metal gideriminin termodinamik çalışmaları 

Gibbs serbest enerjisindeki (ΔG°), entropi (ΔS°) ve entalpi (ΔH °) değişimin tespiti ile 

yapılmıştır. Termodinamik parametreler aşağıdaki denklemler ile temsil bulunabilir [7]. 

ΔGo = R T lnb 

ΔGo = ΔHo-TΔSo 

lnb= ΔSo/R- ΔHo/RT 

Burada R, ideal gaz sabitidir (8.314 J K-1 mol− 1), T sıcaklıktır (K) ve b Langmuir 

sabitidir.lnb’ye 1/T grafiği çizilerek elde edilen denklemin eğim ve kayma değerlerinden ΔHo 

ve ΔSo bulunmuş, sonuç değerlerinden de yukarıdaki formül kullanılarak ΔGo hesaplanmıştır 

(Şekil 4). 

Çizelge 2’de görüldüğü gibi ΔGo değerlerin negatif olması adsorpsiyonun istemli 

olduğunu göstermekte ve sıcaklığın artmasıyla olayın daha da negatife doğru kaydığı ve 

tercihen yüksek sıcaklıklarda gerçekleştiği görülmektedir. Pozitif ΔSo değeri biyosorpsiyon 

boyunca katı sıvı ara yüzeyinde düzensizlikte bir artış teyit etmektedir. Başka bir değişle ΔSo’in 

pozitif olması hem biyosorplayıcının aktif merkezlerindeki hem de biyosorplananı saran ve 

düzenli bir yapı teşkil eden çözücü moleküllerinin, metal biyosorpsiyonu sonucu çözeltiye 

salınmasıyla açıklanabilinir. ΔHo’ın pozitif olması ise biyosorpsiyon sürecinin endotermik 

olduğunu gösterir.  
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Şekil 4. ÇMN nanopartikül adsorbentinin farklı sıcaklıklarda Pb(II)'nin 

adsorpsiyon için 1/T-lnb çizimi(Co=10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 

ve 50.0 ppm, pH=5.5, V=50 ml, m= 0.010g, t=240 dak ve hız=240 

rpm ) 

Çizelge 3.  Pb(II)’nin MÇN nanokompoziti üzerine pH etkisi Verileri 

pH  Ce 

(mg/L)  
  

qe 

(mg/g) 
 

1  9.62  1.90  

2  9.01  4.95  

3  7.14  14.30  

4  6.92  15.40  

4,5  5.53  22.35  

5  3.41  32.95  

5,5  2.27  38.65  

6  2.29  38.55  

6,5  2.44  37.80  

7  3.05  34.75  

8  5.18  24.10  

10  6.72  16.40  

         
(Ce: denge anındaki konsantrasyon (mg/L), qe: dengede biyosorbe edilen metal iyonumiktarı(mg/g)) 

 

MÇN nanopartikül adsorbentinin Pb(II) biyosorpsiyonunda yapılan deneylerin 

sonuçlarına bakıldığında, optimum pH değeri 5.5 olarak belirlenmiştir (Şekil 5, Çizelge 3). 

Diğer biyosorpsiyon çalışmaları optimum pH’larda yapılmıştır. 
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Şekil 5. 25 oC' de MÇN nanopartikül biyosorbentinin Pb(II) biyosorpsiyonunda pH 

etkisi (Co=10.0ppm, V=50 mL, m=0.010g, hız = 240rpm ve t =240 dak ) 

 

Çizelge 4 . Pb(II) Adsorpsiyonuna adsorbent dozu(biyokütle miktarı) etkisi 

Adsorbent  

m 

(mg) 

 Ce 

(mg/L)  
  

qe 

(mg/g) 
 

10  4,91  25,45  

15  2,85  23,83  

20  2,06  19,85  

25  1,91  16,18  

30  1,72  13,80  

40  1,68  10,40  

50  1,55  8,45  

            
(m:Biyosorbent miktarı(mg),Ce: denge anındaki konsantrasyon (mg/L), qe: dengede biyosorbe edilen metal 

iyonumiktarı(mg/g)) 

 

Başlangıç konsantrasyonu 10 mg/L olan Pb(II) çözeltisi Çizelge 4’te görüldüğü gibi 

farklı miktarlardaki biyosorbent alınarak başlatılan biyosorbsiyonda biyosorbent miktari 

arttıkça biyosorbsiyon ortamındaki denge konsantrasyonunun azaldığı gözlenmiştir (Şekil 6). 
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Şekil 6.1 Mantar bazlı  biyosorbentin 25 oC'de Pb(II) biyosorpsiyonuna adsorbent 

dozu etkisi qe(mg/g)-m(mg)(Co=10.0 ppm, V=50 mL, pH=5.5, hız = 240 

rpm ve t =240 dak ) 

 

4. Sonuç 

 

  Yapılan bu çalışmada, MÇN nanopartikül maddesi sentezlenmiş Pb(II) metal 

biyosorpsiyonunda kullanılmıştır. İzoterm çalışmalarının verileri doğrultusunda, kurşun 

metalinin MÇN maddesi üzerine adsorpsiyonunun R2 değerlerinin daha büyük ve 1’ e daha 

yakın olmasından dolayı Langmuir izoterm modeline uygun olduğu tespit edilmişltir. 

Termodinemik parametreler incelendiğinde, adsorpsiyonun istemli, sıcaklığın artmasıyla daha 

da istemli hale geldiği, düzensizliğin arttığı ve endotermik olduğu bulunmuştur. Ayrıca, 

biyosorbsiyonda nanopartikül miktari arttıkça denge konsantrasyonunun azaldığı gözlenmiştir. 

Optimum pH değeri de 5.5 olarak belirlenmiştir. 
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MANTAR BAZLI NANOKOMPOZİTLERİN KURŞUN (II) METAL 

BİYOSORPSİYONUNDA KİNETİK PARAMETRELERİN İNCELENMESİ 

Ayfer Yildirim1*, Hilal Acay2, Fırat Baran1 

1*Mardin Artuklu Üniversitesi, SHMYO, Mardin/Türkiye 
2Mardin Artuklu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mardin/Türkiye 

 

Özet 

Son yıllarda atıksu arıtımında biyolojik sistemlere ciddi bir eğilim görülmektedir. Atıksularda 

kirliliği oluşturan boyar madde, ağır metal ve diğer maddeler gibi kirleticilerin mikrobiyal 

biokütle tarafından adsorpsiyonu biyosorpsiyon olarak isimlendirilir. Son zamanlarda doğal 

çevrede kirlilik oluşturan ağır metal içeren endüstriyel atıkların mantar ve mantar bazlı 

biyokütleler tarafından metal giderilmesi oldukça dikkat çekmektedir. Mantar hücreleri 

etrafında kitin içeren bir hücre çeperi yer alır. Biyosorpsiyonda bu hücre çeperinde bulunan 

yağ, protein ve polisakkaritlerin yapısındaki karboksil, hidroksil, tiyol, sülfat, fosfat, amino ve 

imidazol gibi fonksiyonel gruplar ile kirliliğe neden olan moleküller arasında etkileşim 

meydana gelmektedir. Ayrıca, mantarların adsorpsiyon kapasitesini ve yapısal özelliklerini 

daha da geliştirerek daha verimli hale getirmenin bir yolu da nanokompozit elde etmektir. Bu 

amaçla yapısında hidroksil (-OH) ve amino (-NH2) fonksiyonel grupları bulunan ve çitinin 

deasetilasyonundan elde edilen çitosan maddesi tercih edilmiştir. Bu çalışmada, önceden 

sentezlen mantar bazlı çitosan nanopartikülü kullanılarak kuşun (II) adsorpsiyon çalışmalarının 

yalancı birinci mertebe ve yalancı ikinci mertebe kinetik modellerinde değerlendirilerek kinetik 

parametreleri hesaplanmıştır. Bunun için yapay olarak hazırlanan kurşun metal çözeltisi ile 

farklı zamanlarda numuneler alınarak atomik absorpsiyon spektroskopisinde (AAS) okutuldu. 

Ortam şartları olarak adsorbent miktarı: 0.010 g, metal iyon başlangıç derişimi:10 ppm, 

adsorpsiyon süresi: 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180 ve 240 dakika, sıcaklık: 25 oC ve pH: 

5.5 kullanılmıştır. 

Sonuç olarak nanokomkopiztin metal gideriminde kullanılabilirliği tespit edilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: AAS, metal giderimi, kurşun, mantar biyokütlesi. 
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1.Giriş 

Çitosan ucuz, elde edilebilirliği yüksek olan, çevreye ve insanlara zarar vermeyen bir 

biyopolimerdir. Doğada en çok bulunan polimerlerden biri olan çitosan, kitinin deasetillenmesi 

sonucu elde edilmektedir. Çitosan, birçok organik reaksiyon (alkilleme, karboksilleme, 

sülfolama, schiff bazı, kuartarner tuz vs.) ile kolayca modifiye olabilen serbest amin gruplarını 

ve hidroksil gruplarını taşımasından dolayı, sentetik polimerlerden farklı fonksiyonel gruplu 

polimerlerin sentezlenmesinde oldukça büyük bir potansiyele sahiptir. Kopolimer formunda 

kolaylıkla fiberlere, filmlere ve mikro kürelere dönüştürülebilir [1]. Bu özelliği nedeniyle 

çitosan günümüzde tıptan gıdaya, ziraatten kozmetiğe, eczacılıktan atık su arıtımına ve tekstil 

sektörüne  kadar sayısız alanda kullanılabilmektedir. Çitosan çeşitli ülkelerde büyük ölçüde 

kullanılmasına karşın ülkemizde bu oran daha düşüktür.  

          Kompozit  malzemeler  iki ya da daha fazla malzemenin en iyi özelliklerini yeni ve tek 

bir malzemede toplamak amacıyla makro düzeyde birleştirilmesiyle oluşturulur [2,3] . Bir araya 

getirmede amaç, bileşenlerin hiç birinde tek başına mevcut olmayan bir özelliğin elde 

edilmesidir. Mantar biyokütlesine çitosan biyomateryali eklenerek daha üstün özellikli bir 

kompozit madde elde edilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, çitosan ile Pleuratus Ostreatus 

mantar ekstaktı kullanılarak nanokompozit (ÇPN) elde edildi. Hazırlanan ÇPN nanokompozit  

Pb (II) metal adsorpsiyon çalışmalarında kullanılarak, temas süresi ile üç farklı sıcaklıkta 

(T=25, 35, 45 oC) pseudo-first ve pseudo-second-mertebe kinetik modellerinde 

değerlendirilmiştir. 

 

2. Materyal ve Metot 

1.Stok Çözeltilerin Hazırlanması 

Deneysel işlemlerde kullanılan metal çözeltileri için analitik saflıktaki metal tuzlarından 

(Kurşun) 1000 mg/L stok çözeltileri hazırlandı. Çalışılmak istenen konsantrasyonlar gerekli 

seyretmeler yapılarak hazırlandı. Deneysel çalışmalarda kullanılan metal çözeltilerinin pH’ı 

0.1M Nitrik asit ve 0.1M Sodyum hidroksit ile ayarlandı.  

2. Kurşun Stok Çözeltisi, 1000 mg/L 

1.60 g Pb(NO3)2 alınıp yeterli miktarda saf su ile çözüldü ve toplam hacim 1000 mL’ye 

tamamlandı. 
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3. Nitrik Asit Çözeltisi HNO3 (1M) 

Analitik saflıktaki HNO3 asit çözeltisi (Yoğunluğu 1.40 g/mL olan % 65’lik) nitrik asit 

çözeltisinden 17.31 mL alınarak saf su ile 500 mL’ye tamamlandı 

4. ÇPN Nanokompozitin Hazırlanması 

ÇPN nanokompoziti TTP (sodyum tripolifosfat) kullanılarak iyonik jelleşme metodu ile 

elde edildi. Bunun için, gerekli miktarda çitosan yaklaşık bir saat boyunca % lik asetik asitte 

karıştırıldı. Daha sonra, homojen hale gelmiş çitosan çözeltisine (pH~5) Pleurotus ostreatus 

ektraktı ilave edilerek karışım tekrar 1-2 saat karıştırıldı. 24 saat kadar manyetik karıştırma 

aparatıyla karıştırılan çözelti içine uygun miktarda 1 mg/ml TTP eklendi. Elde edilen 

dispersiyon 4000 rpm’de 20 dakika santrifüj edildi. Elde edilen nanokompozit oda sıcaklığında 

7 gün süreyle kurutulduktan sonra öğütüldü. 

5. Santrifüj Cihazı 

Çöktürme deneylerinde çözeltilerin santrifüj basamakları için OHAUS FC 5706 6X50 

mm motor santrifüj cihazı kullanıldı.  

6. Atomik Absorpsiyon Spektrometresi (AAS) 

Bu çalışmada metal iyonlarının tayinlerinde UNICAM 929 model atomik absorpsiyon 

spektrometresi cihazı kullanıldı.  Fe(II), Pb(II), Cu(II), Cd(II), Zn(II) ve Ni(II) metallerinin 

tayini alevli AAS yöntemiyle gerçekleştirildi. Çalışma şartları çalışma öncesi optimize edilerek 

belirlendi. En düşük konsantrasyon yöntemi kullanılarak dedeksiyon limiti ve kantitatif tayin 

limiti belirlendi. Burada kör numune yedi defa analiz edildi ve aşağıda verilen formüller 

kullanılarak dedeksiyon limiti ve kantitatif tayin limitleri hesaplandı. 

LOD=Xort+3Sd      (% 95 güven aralığında)                                                                                                              

LOQ=Xort+10Sd       (% 95 güven aralığında)                                                                                                           

Burada, LOD = Dedeksiyon limiti, LOQ = Kantitatif tayin limiti, Xort  =   Sonuçların ortalaması, 

Sd  =   Sonuçların standart sapması (Yıldız ve ark. 1993)’dır. 

 
Çizelge 1. AAS cihazının LOD ve LOQ değerleri. 

Element  Dalga boyu 

(nm) 
 Lamba Akımı 

(mA) 
 LOD 

(ppm) 

 LOQ 

(ppm) 

Pb  217,1  7,5  0,0418  0,1374 
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7. Biyosorpsiyon Kinetiği 

Pb (II) metalinin ÇPN nanokompoziti üzerine adsorpsiyonu kinetik olarak  T=25, 35, 

45 oC’de incelendi (Şekil 1). Şekil 1’ görüldüğü üzere, başlangıçta adsorpsiyon hızla artmakta, 

sonra ise yavaşlayıp denge anında ise sabit kalmaktadır. Denge süresi 120 dak olarak tespit 

edilmiş, en yüksek adsorpsiyon kapasitesi de Kinetik veriler farklı sıcaklıklarda Pb (II) metal 

inin ÇPN nanokompoziti üzerine adsorpsiyonu değerlendirilmiş ve sonuçlar Çizelge 2’ de 

gösterilmiştir. Kinetik çalışmalarında, hız sabitlerini ve diğer parametreleri hesaplamak için 

pseudo-first-mertebe ile pseudo-second-mertebe kinetik modelleri kullanıldı. Psödo-birinci-

mertebe kinetik modeline ait lineer denklem aşağıda gösterilmiştir [4,5]. 

log (qe-qt)=logqe-kpf.t/2.302 

Burada kpf (1/dak) psödo-birinci-mertebe hız sabitini, qe (mg/gr) denge anında, qt ise t 

anında gr başına adsorplanan Pb (II) madde miktarını, t (dak) zamanı göstermektedir. Bu model 

için düz bir çizgi elde etmek için, ln (qe− qt) 'e karşı t grafiği çizilir, böylece elde edilen düz 

çizgi denklemdeki eğim ve kesişmesinden kpf ve qe hesaplanmaktadır (Şekil 2). 

Psödo-ikinci-mertebe kinetik modeline ait lineer denklem aşağıda verilmiştir [6,7]. 

t/qt =1/kps.qe+ t /qe 

Burada kps (gr/mgdak) psödo-ikinci-mertebe hız sabitini göstermektedir. t/qt’ ye karşı 

t grafiğinin eğimi ve kesişminden, kps ve qe değeri hesaplanmaktadır (Şekil 3). 

Çizelge 2’den korelasyon katsayıları (R2) değerlendirildiğinde, bu değerlerin pseudo-

second-mertebe kinetik modelinde, pseudo-first-mertebe modeline göre 1’e daha yakın olduğu 

(R2>0.99), ayrıca teorik olarak hesaplanan adsorpsiyon kapasiteleri (qe) de yine pseudu-second 

modelindekilerin deneysel adsorpsiyon kapasitesi verilerine (qden.) daha yakın olmasıyla ÇPN 

nanokompozitinin Pb(II) metal gideriminde psödo-ikinci-mertebe kinetik modeline daha uygun 

olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 2). Bu da, pseudo-second-mertebe kinetik modelinin ÇPN 

nanokompozitinin Pb (II) metali adsorpsiyonunda kemisorpsiyon mekanizmasıyla belirleyici 

olduğunu göstermektedir [8]. Benzer çalışmalar yapan Saeed [9] ve Baran [10] da yaptıkları 

hesaplamalardan adsorpsiyonlarında pseudo-second-mertebe kinetik modeline uygun olduğunu 

tespit etmişlerdir. Ayrıca, Çizelge 2’de gürüldüğü gibi, Sıcaklık arttıkça kps hız sabitinin arttığı 

buda biyosorpsiyon prosesinin sıcaklık arttışıyla hızının arttığını ifade etmektedir. 
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Şekil 1. Farklı sıcaklıklarda Pb (II) metalinin ÇPN nanokompoziti üzerine zamana bağlı kinetik 

değişimi. 

 

 Çizelge 2. Farklı sıcaklıklarda Pb(II)' nin biyosorpsiyon kinetiği Pseudo-first ve Pseudo-second 

mertebe hız sabitleri (Co=10.0mg/L, m=0.010g, V=50 ml, hız=240 rpm ve t=240 dak) 

     Pseudo-first-mertebe 

sabitleri 
 Pseudo-second-mertebe 

sabitleri 

 Sıcaklık  

(oC) 

 qe,den. 

(mg/gr) 

    Kpf 

(1/dak) 
    qe 

(mg/gr) 
 R2      Kps 

(gr/mg.dak) 
     qe 

(mg/gr) 
    R2 

               

     25 34.09  0.0134  12.58  0.9853  2.8944  37.59  0.9976 

     35 43.28  0.0055  11.17  0.7982  4.7416  45.87  0.9974 

     45 45.56  0.0002  8.93  0.9402  6.8918  48.08  0.9993 
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Şekil 2. Mantar bazlı nanopartikül biyosorbentinin farklı sıcaklıklarda Pb(II)'nin 

adsorpsiyon kinetiği Pseudo-first-mertebe çizimleri (Co =10.0 ppm, 

pH=5.5, V=50 mL, m=0.010 g, t=240 dak ve hız=240 rpm) 

 

 

Şekil 3. Mantar bazlı nanopartikül biyosorbentinin farklı sıcaklıklarda Pb(II)'nin 

adsorpsiyon kinetiği Pseudo-second-mertebe çizimleri (Co =10.0 ppm, 

pH=5.5, V=50 mL, m=0.010 g, t=240 dak ve hız=240 rpm) 

 

4. Sonuç 

 

Bu çalışmada PÇN nanokompoziti sentezlenerek Pb (II) metal giderim çalışmalarında 

süreç farklı sıcaklıklar kullanılarak kinetik olarak incelendi. Elde edilen verilere göre, 

adsorpsiyon sıcaklık artıkça artmış ve en yüksek adsorpsiyon kapasitesi 45 oC’de 45.56 mg/gr 

olarak bulunmuştur. Korelasyon sayıları değerlendirildiğinde, R2>0.99 olduğundan 

adsorpsiyonun pseudo-second-mertebe kinetik modeline uygun olduğu tespit edilmiştir. 
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ASKORBİK ASİT TAYİNİNDE KULLANILABİLEN MODİFİYE ALTIN VE CAMSI 

KARBON ELEKTROTLARIN KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Yüksek Kimyager Nur İZİ 

Selçuk Üniversitesi  

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe GÖVER 

Selçuk Üniversitesi  

Prof. Dr. Zafer YAZICIGİL 

Selçuk Üniversitesi  

 

ÖZET 

Kanser, diyabet ve hepatik gibi hastalıklarla ilişkili insan metabolizmasındaki oksidatif stresin 

miktarının belirlenmesi için askorbik asit içeren biyolojik sıvılar kullanılabilir. Askorbik asit 

miktarının belirlenmesinde birçok yöntemden yararlanılmıştır. Sahip olduğu avantajlar 

yönünden çalışmaların çoğunda voltametrik metotlar yer almaktadır. Voltametrik metotlarda 

kullanılan elektrotların yüzeyleri L-sistein, o-fenilendiamin gibi farklı maddelerle modifiye 

edilerek askorbik asit tayini yapılmıştır. L-sistein esansiyel olmayan bir amino asittir ve bu 

nedenle proteinlerin sentezi için gerekli olan yapı taşlarından biridir. Poli (L-sistein) filminin 

mükemmel özelliklerini kullanarak askorbik asitin tayini için oldukça hassas elektrokimyasal 

yöntemler geliştirilmiştir [1-3]. Poli (o-fenilendiamin);  metaller, biyosensörler ve elektronik 

cihazlar için koruyucu kaplama gibi çok sayıda teknolojik uygulamada birçok araştırmacı 

tarafından yaygın olarak kullanılmıştır [4]. 

Bu çalışmada, yeni bir elektrot yüzeyi elde etmek için camsı karbon (GC) ve altın (Au) elektrot 

yüzeyleri L-sistein ve o-fenilendiamin (o-PDA) ile modifiye edilmiştir (Şekil 1 ve Şekil 2). 

Optimum şartları belirlemek için elektrokimyasal deneyler farklı pH ortamında, farklı tarama 

hızlarında ve farklı döngülerde gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan modifiye elektrotların yüzey 

özelliklerini incelemek amacıyla elektrokimyasal impedans spektroskopisi (EIS), geçirimli 

elektron mikroskobu (TEM), taramalı elektron mikroskobu (SEM) ölçümleri yapılmıştır. Farklı 

elektrot yüzeyleri için sonuçlar karşılaştırılıp,  askorbik asit içeren numunede bu elektrotların 

duyarlılığı araştırılmıştır. 
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Şekil 1: L-sistein çözeltisi ile GC elektrot yüzeyinin 100 mV/s tarama hızında, -1,95/+1,9 V 

potansiyel aralığında dönüşümlü voltametri tekniği kullanılarak modifiye edilmesi 

 

 
Şekil 2: L-sistein çözeltisi ile Au elektrot yüzeyinin 100 mV/s tarama hızında, +0,2/+1,5 V 

potansiyel aralığında dönüşümlü voltametri tekniği kullanılarak modifiye edilmesi 

Anahtar Kelimeler: Dönüşümlü voltametri, modifikasyon, camsı karbon elektrot 
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Özet 

Yapı üretimi, gerek malzeme ve yapım tekniği; gerekse teknoloji ve tasarım bağlamında çok 

yönlü bir uygulama alanıdır. Tarihi oldukça eskiye dayanan bu eylem, günümüze ulaşan süreçte 

özellikle sanayileşme ve nüfus artışı gibi gelişmelerin etkisiyle değişim göstermiş ve 

kaynakların hızla tüketildiği bir alan hâline gelmiştir. Sürecin geldiği noktada görülen 

gelişmelerin yapı ihtiyacını arttırmasıyla birlikte malzeme bağlamında da kaynak tüketimi 

artmış ve bu durum, mimarlıkta sürdürülebilirlik kavramıyla birlikte ele alınmaya başlamıştır. 

Sürdürülebilirlik, günümüzde erişilen kaynaklara gelecek nesillerin de ulaşmasını sağlamayı; 

bu anlamda kaynak kullanımı ve tüketimi konusunda seçici olmayı öngören bir anlayışı 

içermektedir. Buradan hareketle, günümüzde sürdürülebilir mimari, tasarımcıları doğayla 

uyumlu ve aynı zamanda işlevsel tasarım ve tekniklere yönlendirmektedir. Söz konusu tasarım 

ve tekniklerin ortaya çıkmasında ise sürdürülebilir yapı malzemeleri büyük role sahiptir. 

İnsanlığın yapı ihtiyacını karşılamaya başladığı en eski tarihler incelendiğinde, malzeme 

bağlamında doğada kolaylıkla ulaşılabilen, işlenebilen ve çevre ile uyumlu olan toprağın ön 

plana çıktığı görülmektedir. Toprağın başta saman ve su olmak üzere yine doğal olan diğer 

malzemelerle birleşimi ise kerpici oluşturmaktadır. Kerpiç yapılar uygun teknik ve yöntemlerle 

inşa edildiklerinde; uzun ömürlü, işlevsel ve sürdürülebilir üretimler olarak gelecek nesillere 

aktarılabilmektedir. Bu anlamda yapılan çalışmanın amacı,  sürdürülebilir mimari kapsamında 

önemli bir yer tutan doğal malzeme seçimine vurgu yapmaktır. Çalışma kapsamında 

sürdürülebilir mimari ve buna bağlı olarak sürdürülebilir bir malzeme olan kerpiç 

irdelenecektir. Çalışma yöntemi olarak detaylı literatür taramaları ile birlikte yerinde inceleme 

ve uygulamalar ele alınacaktır. Çalışma sonucunda elde edilen verilerin, sürdürülebilir ve doğal 
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bir malzeme olarak kerpicin günümüzdeki kullanımına dikkati çekmesi ve bu kullanıma olumlu 

katkı koyması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Yapı Malzemesi, Sürdürülebilirlik, Kerpiç.  

 

1. GİRİŞ 

Yapı üretme eylemi, içinde malzeme, yapım tekniği ve tasarım gibi parametreler barındıran; 

çok yönlü bir olgudur. İnsanlık tarihi kadar eskiye dayandırılabilecek bu eylem, günümüze 

ulaşan süreçte hızla evrilmiş ve farklı bir boyut kazanmıştır. Değişen yaşam koşullarıyla birlikte 

yapım tekniği ve tasarımın yanı sıra yapı üretmek için kullanılan malzemeler de değişmiş ve bu 

gelişmeler yapılarda sürdürülebilirlik tartışmalarını da beraberinde getirmiştir. 

Günümüzde hızlı kentleşme, yanlış arazi kullanımı, sanayileşme, doğal kaynakların kontrolsüz 

tüketimi ve insanın doğayı kullanımının diğer canlıların yaşam alanlarını tehdit eder hâle 

gelmesine paralel olarak, sürdürülebilirlik bağlamında yeni mimarlık yaklaşımları gündeme 

gelmiştir (Tosun, 2017). Bu yaklaşımlar, doğayla uyumlu, işlevsel ve uzun ömürlü yapı 

üretimini işaret etmektedir. Buradan hareketle kullanılan yapı malzemeleri, sürdürülebilir 

mimarinin temelini oluşturan etmenlerin başında gelmektedir. 

Doğayla uyumlu yapılar incelendiğinde, genellikle kullanıcıların, her açıdan en kolay 

ulaşabildikleri malzemeleri tercih ettikleri; bu nedenle inşa edilen yapıların sürdürülebilirlik 

bağlamında pek çok olumlu niteliğe sahip olduğu belirtilebilir. Bu bağlamda yapılan çalışmanın 

temel amacı, sürdürülebilir mimarlık çerçevesinde geleneksel/doğal/ekolojik yapı 

malzemelerinin etkisini ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında sürdürülebilir mimari 

tanımlanarak; buradan hareketle bilinen en eski geleneksel/doğal/ekolojik yapı 

malzemelerinden biri olan ve ülkemizde de yaygın olarak görülen kerpiç malzemenin 

sürdürülebilirlikle ilişkisi ele alınmıştır. Bununla birlikte sürdürülebilir bir malzeme olan 

kerpicin genel anlamda özellikleri tanıtılarak ülkemiz ve dünyadan örnekler verilmiştir. Aynı 

zamanda çalışma, kerpice yönelik yapım tekniği revizyonlarıyla çok daha yaygın bir biçimde 

tercih edilmesini sağlayacak standartları da ortaya koymaktadır. Çalışma yöntemi olarak ilgili 

literatür incelenmiş ve söz konusu yapı malzemesi, içeriği ve kullanım yoğunluğu olan alanlarla 

birlikte günümüzdeki modern kullanım şekilleri de göz önünde bulundurularak; çok yönlü bir 

biçimde irdelenmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulguların ve geliştirilen önerilerin, 

sürdürülebilir mimari bağlamında kerpiç malzeme kullanımının yaygınlaşmasına katkı koyması 

hedeflenmektedir. 

2.SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİ  

Sürdürülebilir mimari ve yapı malzemelerini açıklayabilmek için öncelikle ‘sürdürülebilirlik’ 

konusunu tanımlamak ve sürdürülebilir yapı materyallerini kullanmanın neden önemli 

olduğunu açıklamak gerekir. Keefe (2005)’e göre sürdürülebilirlik kavramı çok sık 

kullanılmasına rağmen net bir anlamı yoktur. Kavram sözcük anlamıyla ‘bir kaynağın 

tüketmeden ve yok etmeden sonsuza kadar işleme veya kullanma yöntemi’ başka bir deyişle 

‘devam ettirebilirlik’tir. Gilman (1992)’ye göre sürdürülebilirlik, toplumun, ekosistemin ya da 
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devam ede gelmekte olan herhangi bir sistemin ana kaynaklarını tüketmeden henüz belli 

olmayan bir geleceğe kadar işlevini ve varlığını sürdürmesidir. ‘Her şeye rağmen değil’, ‘her 

şeyi dikkate alarak’ yaşamı sürdürebilme gayretidir (Erengezgin, 2005). 

Sürdürülebilirlik kavramı bugünün gereksinimlerini gelecek kuşakların da ihtiyaçlarını dikkate 

alarak karşılamayı, onlara daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı, çevreye zarar vermeden 

kaynakları duyarlı kullanmayı hedefleyen yeni bir multidisipliner bakış açısıdır. Sürdürülebilir 

bir toplum için kavramın mimarlık açısından görünür kılınması; ‘yer’ kavramının kültür ve 

kimlik konularının sürekliliğinin yanı sıra yerel kaynakların sürekliliği bağlamında da büyük 

anlam taşır. Bu referansla sürdürülebilirlik kavramının mimaride vücut bulduğu alanlardan biri 

de yerelliğe vurgu yapan bir yönü ile konunun ele alınmasını mümkün kılmaktadır (Arslan, 

2010). Bu bağlamda sürdürülebilir mimarlık, yerel çerçevede koşullara bağlı, değişebilir, 

uyarlanabilir ve bağlamsal bir mimari uygulamaya işaret etmektedir. 

Çağa uygun tasarım kriterlerini estetikle birleştiren sürdürülebilir mimari; sosyo-ekonomik, 

mühendislik, teknolojik bilgi birimiyle birlikte kalkınmayı destekleyen ve ekolojik talepleri 

temsil eden mimaridir. Yaşam alanları (habitat) için sürdürülebilirliği değerlendirmek; çevre 

için uygun şartlarla taleplerin sağlıklı uygulamalarla ne denli karşılandığını derecelendiren 

sistemler tarafından belirlenir (Esaulov, 2014); (Parkin, 2000). Bu da yer, insan ve nabız (place, 

people, pulse) atışının organizasyonundan beslenen ve dinamik bir süreci tanımlayan 

tasarımlarla hayata geçer (Van der Ryn & Pena, 2002).  

Bu konu ile ilgili ilk adım 1987’de ‘Ortak Geleceğimiz (Brundtland)’ Raporu’yla atılmış ve 

sürdürülebilirlik kavramı mimari açıdan yeniden tanımlanmıştır. Bu rapor (Birleşmiş Milletler 

Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, 1991), 1960’ların kalkınmacı ideolojiyle, 1970’lerin 

çevreci ideolojisinin bir entegrasyonu olarak geliştirilmiştir (Tekeli, 1996). Konunun 

ehemmiyeti endüstri devrimini sonrası ivme kazanan teknik ile teknolojik gelişmeler başta 

inşaat ve yapım sektörünü etkilemiştir. Bu sektörde yaşanan değişimler; artan malzeme ve 

imalat teknikleri, fosil enerji kaynaklarını daha sık kullanmayı gerektirmiştir. Bu da doğal çevre 

koruma ve sürdürülebilirlikle ilgili çalışma ve araştırmaları hızlandırmıştır. Bu çalışmaların 

amacı organik ve inorganik grupların birlikte varlıklarını sürdürebilecekleri çevreyi güvence 

altına alan, sağlık ve güvenliği sağlayan mimari çözümler bulabilmek olmuştur (Çelebi, 2003). 

Özellikle inşaat sektörünün yapısal doğal çevre için yarattığı tahribatın farkındalığı ile birlikte 

öncelikle mimari alanda çevre dostu sürdürülebilir yaklaşımlar ve malzemeler üzerine önemli 

çalışmalar başlatılmıştır. 

3. SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPI BİLEŞENİ; KERPİÇ 

Günümüzde ekolojik denge, atık yönetimi, sürdürülebilirlik ve yerel mimari gibi gerekçelere 

çözüm olduğunu fark ettiğimiz kerpiç veya balçığın yapı malzemesi olarak kullanılması 

insanlık tarihinin en az kendi varoluşu kadar eskidir. Toprak eski çağlardan beri insanoğlunun 

doğadan yapı malzemesi olarak istifade ettiği malzemelerin en başında gelmiştir. Kerpiç, 

geçmişten günümüze kadar hemen her coğrafya için doğal ve kolay ulaşılabilir olduğu kadar, 

tamamen geri dönüşümlü oluşu ve atığı olmayışıyla da sürdürülebilir bir yapı malzemesi olarak 

artık daha ilgi çekici olarak kabul edilmiştir.  
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Yapı bileşeni olarak kerpicin seçilme nedenleri olarak; 

- Mekân üretiminde insan sağlığına zararsız oluşunun yanı sıra, yapı ömrü döngüsü açısından 

bırakacağı atığın çevreye olan uyumu açısından da sağlıklı bir malzeme oluşu, 

- Temin edilmesi ve imalatındaki kolaylık ve konfor açısından ekonomik bir malzeme oluşu, 

- Yöresel imkânlar ve oldukça basit yapım teknikleriyle; kolay üretilebilen, herhangi bir tesis 

ve/veya kalifiye eleman gerektirmeyen bir malzeme oluşu, 

- Yapım sürecinde enerji ve kimyasal kullanılmaması nedeniyle üstün bir malzeme oluşu, 

- Atmosferi CO2 gibi zararlı gaz salınımlarıyla kirletmeyen ve tehdit etmeyen doğaya ve 

ekolojiye saygılı bir malzeme oluşu sayılabilir. 

Kerpiç ısı yalıtım değeri yüksek bir malzeme olup, hemen her mevsimde iç mekân konfor 

şartlarını sağlamadaki yeteneği ile ideal bir yapım malzemesi olmuştur. Bu yönüyle ek olarak 

ısı yalıtım malzemesine gereksinim duymaması onu ekonomik ve iç mekân konforu açısından 

daha tercih edilen bir malzeme yapmaktadır (Acun ve Gürdal, 2003). 

Bu nedenlerle son yıllarda çok sayıda uluslararası bilimsel araştırma; kerpicin özelliklerinin 

ekoloji, yapım süreci ve sürdürülebilirlik açısından kullanımının avantajlarına ve 

yaygınlaştırılmasına odaklanmıştır. Elde edilen sonuçlar, önceleri sadece kırsal alandaki 

geleneksel bir yapı malzemesi olan kerpicin, son yıllarda kentsel alanlar için de tercih 

edilebilecek çağdaş bir yapı malzemesi olarak kullanılabileceğini göstermektedir.  

Günümüzün sosyal, ekonomik ve çevre kirliliği gibi sorunlarına önemli bir çözüm başlığı olma 

kapasitesi toprağın ve kerpicin önemli bir yapı malzemesi olduğu gerçeğini tekrar gündeme 

taşımıştır. Özellikle çok katlı yapı yapma zaruriyeti ve arsa kısıtlaması gibi sorunları olmayan 

bölgelerde konut ihtiyacı çözümü için önemli bir seçim olmuştur (Değirmenci, 2005). 

3.1 Kerpiç Yapı Malzemesinin Geleneksel Üretim Biçimi 

Kerpiç yapılar, dünyanın hemen her yerinde uygun toprak çeşitleri kullanılarak; yöreye özgü 

yöntem ve tekniklerle üretilmektedir. Bu anlamda ülkemizde, Anadolu’da yoğun olarak görülen 

geleneksel kerpiç üretme biçimleri incelendiğinde, öncelikle seçilen toprağın kerpiç yapı 

üretimine uygun olup olmadığı, usta-çırak ilişkisi ile yetiştirilmiş olan uygulamacılar tarafından 

kontrol edilmektedir. Bununla birlikte toprağa eklenecek olan iki farklı katkı maddesi; bitkisel 

artıklar (saman, kamış artığı, ot, çam yaprakları, bitki sapları, ağaç dalları, kuru fundalar vb.) 

ve taş cinsinden katkılar (kum, çakıl vb.) da yapıyı inşa edecek olan ustalar tarafından kontrol 

edilerek, su ile birlikte harç hâline getirilmektedir. Hazırlanan harç, iki farklı sistem ile yapıma 

hazır hâle gelmektedir. Bu sistemler; 

- Masif kerpiç yapım sistemi 

◼ Kerpiç bloklarla (Şekil 1),  

◼ Dövme kerpiçle,  

◼ Yığma kerpiçle, 
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◼ Karma kerpiçle. 

- Hafif kerpiç yapım sistemi 

◼ Kerpiç blok dolguyla, 

◼ Dökme kerpiç dolguyla olarak sıralanabilir. (Çelebi, 2012). 

Masif ve hafif kerpiç yapım sistemlerine adını veren ana öğe, duvardır. Masif kerpiç yapım 

sistemi, kerpicin ana yapı malzemesi olarak kullanıldığı sistem olarak değerlendirilebilir. 

Özellikle kerpiç bloklarla masif kerpiç yapım sisteminin en yaygın kullanılan sistem olduğu 

ifade edilebilir. Diğer masif kerpiç yapım sistemlerine bakıldığındaysa genel olarak bahçe 

duvarı gibi elemanların inşasında veya geçici yapı üretimlerinde öne çıktığı görülmektedir. 

(Çelebi, 2012). 

     

Şekil 1. Kerpiç blok üretimi (URL 1) 

 

3.2 Kerpiç Malzemenin Yoğun Olarak Kullanıldığı Alanlar: Dünyadan ve Türkiye’den 

Örnekler 

Dünyanın pek çok yerinde kerpiç, hem kırsal alanda, hem de kentsel alanlarda kullanım ve 

imalat sürecindeki avantajlarıyla önemli bir yapı malzemesi olarak tercih edilmiştir. Bunun 

nedenlerinden en önemlisi ilk zamanlar yöresel, sosyal ve ekonomik şartlar gereğiyken, artık 

enerjinin verimli kullanımı, inşaata atıklarını minimize etmek, katı atık yönetimi, iç mekan hava 

kalitesi, ekoloji ve sürdürülebilir mimari gibi önemli sebeplerle tercih konusu olmuştur.  

Dünya örnekleri açısından hemen her kıtada örneklerine artık sıkça rastlanan kerpiç yapılar, 

sadece kırsal veya geleneksel yerleşim alanlarında değil, modern kentlerde de hayat bulmuştur. 

Bunların yoğun olarak karşılaşıldığı yerler; Afrika, Orta Asya, Orta ve Güney Amerika’nın yanı 

sıra Anadolu toprakları olarak da ifade edilebilir. Sayılan bu coğrafi alanlar dışında, farklı ülke 

ve bölgelerde de kerpiç yapı örnekleri ile karşılaşılmaktadır. Örneğin; İngiltere’de büyük 

çoğunluğu yirminci yüzyılda inşa edilmiş olan neredeyse 500.000 adet kerpiç yapı bulunduğu 

bilinmektedir. Bunun yanı sıra dünya nüfus oranının neredeyse %30’unun kerpiç yapılarda 

yaşamlarını idame ettikleri bilinmektedir (Acun ve Gürdal, 2003). Sanayileşme ve gelişmekte 

olan ülkelere ait nüfusun neredeyse %50’si, kent nüfusunun %20’si, kırsal nüfusun da 

çoğunluğu toprak ya da toprağa dayalı yapılarda yaşamını sürdürmektedir (Houben ve Guillard, 
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2008). İçinde bulunduğumuz yüzyılda insanlığın 1/3‟ününe yakının topraktan üretilmiş bir 

kerpiç yapıda yaşıyor olması; dünyanın hemen her kıta ya da ülkesinin ‘kerpiç yapı mirası’na 

dahil olduğunu söylemek güç olmayacaktır. (Şekil 2) 

 

Şekil 2. Dünyada kerpiç kullanımının yaygın olduğu alanlar (Blondet ve Garcia, 2011) 

Dünyadaki kerpiç yapı uygulamalarının yoğunluğu bağlamında öne çıkan kentlerin başında 

Amerika’da bulunan Santa Fe eyaleti gelmektedir. Farklı pek çok kültürlerin etkisi altında 

gelişen Santa Fe’deki kerpiç yapı mimarisi; sanatçı ve aydınlardan oluşan bir grup tarafından 

yirminci yüzyılın başında hem geleneksel değerlere sahip çıkma duygusuyla, hem de yerel 

mimariyi hızlı yapılaşmanın olumsuz etkilerinden korumak amacıyla gerçekleştirilen 

çalışmalar sonucunda günümüze ulaştırılmıştır. Buradaki kerpiç yapılar, ismini kendi uygulama 

bölgesinden alarak  ‘Santa Fe Tarzı’ denilen tasarım ruhu yeni yapılarda da hayat bulmuş ve 

tüm dünyada ses getirmiştir (Bunting, 1983); (Özen, 2017). (Şekil 3). Bununla birlikte Mısır, 

Sudan, Kenya, Nijerya gibi pek çok Afrika ülkesinde de yöreye özgü kerpiç yapım teknikleriyle 

inşa edilmiş özgün yapı örneklerine rastlanmaktadır. 

 

Şekil 3. Santa Fe eyaleti kerpiç yapıları (URL 2) 

Ülkemizde kerpiç yapı üretimi incelendiğinde, Anadolu’da özellikle kırsal alanlarda bu 

anlamda bir yoğunlaşma dikkati çekmektedir. Çelebi’ye göre, Anadolu’da kerpiç yapı 
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yoğunluğunun en fazla olduğu yöreler Kırşehir, Malatya, Elazığ ve Van’dır (Çelebi, 2012). 

Ancak Ege’den Güneydoğu Anadolu’ya kadar Anadolu’nun pek çok bölgesinde de kerpiç yapı 

örneklerine rastlanmaktadır.  

4. DEĞERLENDİRMELER VE SONUÇ 

Yapı üretme eylemi, son yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan kaynak tüketim hızı ve bunun 

sonuçlarına bağlı olarak yaşanan problemlerden etkilenen önemli bir faaliyettir. Yapı üretmek 

için gerekli olan kaynaklar doğada hızla tükenirken; yapay kaynaklar ise doğaya zarar 

vermektedir. Bu bağlamda yapı üretebilmek için en kolay ulaşılan ve en fazla bulunan 

malzemelere yönelmede önemli bir artış görülmektedir. 

Geçmişte yapı üretme eyleminde kullanılan malzemeler incelendiğinde, ulaşılabilirlik ve 

doğayla uyum açısından öne çıkan malzemelerin başında toprağın geldiği görülmektedir. 

Toprağın çeşitli katkılarla karıştırılmasıyla elde edilen yapı malzemesi olan kerpiç, bu anlamda 

günümüzde de önemi anlaşılan ve kullanımı artan bir kaynak olarak öne çıkmaktadır. 

Kerpiç malzeme, günümüz sürdürülebilirlik anlayışının hemen hemen tüm parametreleriyle 

uyum göstermektedir. Sürdürülebilir yapılar üretme ve bu yapıların gelecek nesillere doğru bir 

biçimde aktarımını sağlama konusunda kullanılabilecek en uygun malzemelerden biri olan 

kerpiç, ne yazık ki ülkemizde genellikle kırsal alanlarla birlikte anılmakta; kentsel alanlarda 

tercih edilmemektedir. Ancak dünyadan örnekler incelendiğinde durumun oldukça farklı 

olduğunu belirtmek mümkündür. Sonuç olarak, yapılan çalışmanın özellikle ülkemizde 

sürdürülebilir mimari arayışlarına bir çözüm olarak kerpiç malzemenin göz önünde 

bulundurulmasına ve doğal yapı malzemelerinin sürdürülebilirliğe katkısı bağlamında kerpicin 

avantajlarına dikkati çekmesine katkı koyacağı düşünülmektedir. 
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Özet 

Sürdürülebilir mimari, çağa uygun tasarım yaklaşımlarıyla doğayla uyumlu kullanımları bir 

araya getiren; son yıllarda mimarlığın hemen her alanında kendisine yer bulan ve bu bağlamda 

günümüz mimari tasarım anlayışında da etkileri görülmeye başlayan önemli bir araştırma 

alanıdır. Yakın zamanda ortaya atılan ve giderek yaygınlaşan sürdürülebilir mimari kavramı, 

özellikle endüstri devrimi sonrasında yaşanan gelişmelerin etkisiyle ortaya çıkmış ve temelde, 

üretilen yapıların çevre ve insanla uyumlu bir şekilde gelecek nesillere aktarılmasını 

öngörmüştür. 

Sürdürülebilir mimari kapsamında yapı üretme eyleminin önemli bir parçası da doğru malzeme 

kullanımıdır. Bu anlamda mimarlığın diğer tüm bileşenleri sürdürülebilirliği sağlasa da doğayla 

uyumlu, insan yaşamını kısa ya da uzun vadede olumsuz etkilemeyen ve gelecek nesillerin de 

kolaylıkla ulaşarak kullanabileceği malzemelerin tercih edilmemesi; elde edilen yapısal ürünün 

sürdürülebilir olarak değerlendirmesine engel olmaktadır. 

Sürdürülebilir mimari kapsamında kullanılan malzemeler, doğada bulunan ve erişimi kolay 

olan bileşenler arasından seçilebileceği gibi; bu malzemelerin doğada farklı şekillerde kullanım 



 
www.anadolukongresi.org          ISBN: 978-605-80174-3-6           UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI 689 

imkânı olmayan atıkları değerlendirerek oluşturulmasıyla da ortaya çıkabilir. Bu anlamda söz 

konusu biçimde atık yönetimine katkı sağlama potansiyeli olan yapı malzemeleri arasında en 

bilinenin kerpiç malzeme olduğunu belirtmek mümkündür. Buradan hareketle yapılan 

çalışmanın amacı, sürdürülebilir mimarinin atık yönetimine etkilerini ortaya koymaktadır. 

Çalışma, sürdürülebilir mimari-malzeme ilişkisine dair çeşitli araştırmalarla birlikte kerpiç 

malzeme ile ilgili inceleme ve araştırmaları kapsamaktadır. Sonuç olarak yapılan çalışmanın, 

sürdürülebilir mimariyi destekleyen yapı malzemelerinin atık yönetimine katkı koyması 

konusunda bir tartışma başlatması ve bu konuya dikkati çekmesi hedeflenmektedir. 

1. GİRİŞ 

Sürdürülebilirlik, son yıllarda pek çok disiplinin içinde tartışıldığı gibi, mimarlık alanında da 

önemli bir araştırma konusu olmuştur. Kaynakların etkin kullanımı, doğa ile uyumlu tasarımlar 

ve gelecek nesilleri gözeten yaklaşımlarla sürdürülebilir mimarlık, tüm dünyada avantajları 

kadar dezavantajlarıyla da öne çıkan yapılaşma eyleminin iyileştirilmesi adına göz önünde 

bulundurulan bir yaklaşım olmuştur. 

Sürdürülebilir mimarlık, pek çok parametre ile birlikte yapı üretme eyleminde doğaya zarar 

vermeyen ve işlevsel malzemelerin kullanımını öngörmektedir. Bu bağlamda sürdürülebilir 

mimarlık açısından en etkin yapı malzemelerinin başında, doğadaki pek çok gelişimin 

temelinde yer alan toprağın geldiğini belirtmek mümkündür. Toprak yapı malzemesi, çeşitli 

katkılarla kerpiç hâline gelmekte ve usta-çırak ilişkisi ile geliştirilen yapım teknikleri ışığında 

sürdürülebilir yapıların elde edilmesini sağlamaktadır. Gerek geçmişte, gerekse günümüzde 

dünyada hemen hemen her coğrafyada örneklerine rastlanan kerpiç yapılar, mimarlıkta 

sürdürülebilirliğin öneminin anlaşılmasıyla birlikte sıkça tartışılır hâle gelmiştir.  

Kerpiç malzeme, geleneksel olarak toprağın, saman ve su ile karıştırılmasından elde edilirken; 

günümüzde pek çok farklı malzeme ile de karıştırılmakta ve geliştirilmektedir. Bu 

malzemelerin yenilikçi ve modern yapı malzemeleri arasından seçilmesi mümkün olduğu gibi, 

çeşitli atık malzemelerin de bu bağlamda kullanılması mümkün olmaktadır. Buradan hareketle 

yapılan çalışmanın amacı, sürdürülebilir mimarlığın atık yönetimine etkilerini tartışmaya 

açmaktır. Çalışma kapsamında sürdürülebilir mimarlığın yapı malzemeleri ile ilişkisine dair 

araştırmalar yapılmış ve bununla birlikte kerpiç malzeme ile ilgili incelemeler ele alınmıştır. 

Sonuç olarak yapılan çalışmanın, sürdürülebilir mimariyi destekleyen yapı malzemelerinin atık 

yönetimine katkı koyması konusunda bir tartışma başlatması ve bu konuya dikkati çekmesi 

hedeflenmektedir. 
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2.SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİ İÇİN MALZEME ARAYIŞLARI 

Gezegenin sınırlı kaynaklarını tüketmenin, herhangi bir yerel eylem veya geleneği yok saymaya 

eşdeğer olduğunu vurgulayan ‘The Oil Depletion Analysis Centre (ODAC) and Post Carbon 

Institute’e göre; sınırlı bir kaynak olan petrolün üretimi doruğa çıkacak ancak en kısa sürede 

bunun üretimi ve tüketimi kalıcı olarak düşmeye başlayacağı belirtilmiştir. Aynı rapora göre, 

gerekli tedbirler alınmazsa büyük enerji krizlerinin başlayacağı bildirilmiş ve yerel 

yönetimlerle yetkililer enerji tüketimini kontrol etmek üzere çağrıda bulunulmuştur (ODAC & 

Post Carbon Institute, 2008).  

Hemen her bir Avrupa ülkesinde 2004'ten itibaren inşaat endüstri (konut, konut dışı ve 

diğerleri) sektörleri için nihai enerji tüketim ortalaması alındığında; toplam enerjinin % 30'unu 

konut sektörü, % 12'sini konut dışı sektör ve % 2'sini  ise inşaat endüstrisinin kullanmakta 

olduğu ifade edilmektedir (Itard ve ark., 2008). Ayrıca Birleşmiş Milletler Çevre Programı 

(United Nations Environment Programme) web sitesinde; küresel enerji tüketiminin % 

40'ından, küresel suyun % 25'ininden, küresel kaynakların % 40'ından, sera gazı emisyonlarının 

yaklaşık 1/3'ünden binaların sorumlu olduğu belirtilmektedir (About UNEP-SBCI-Why 

Buildings 2015). Bu veriler binalara ait yapım teknikleri ve malzemelerinin enerji tüketimi 

üzerine büyük etkisi olduğunu açıkça göstermektedir. Bu nedenle çevresel koşulları böyle 

olumsuz olarak etkileyen bu konu hakkında çevre dostu inşaat malzemeleri bulmaya gereksinim 

vardır (Vardy ve MacDougall, 2007). 

Bu konuya katkı sunacak yapı malzemeleri için çözüm arayışı sırasında yapı için; üretim ve 

nakliyeyi temsil eden maliyetler yerine sosyal ve çevresel maliyetleri dâhil etmenin önemi de 

ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, bina ve malzemelerin sürdürülebilirliklerini belirlemek; 

malzemelerin inşaat öncesi, inşaat safhası ve inşaat sonrası aşamalarını içeren ‘sürdürülebilir 

yapı malzemelerinin yaşam döngüsü değerlendirmesi’nin önemine işaret eder (Kim ve Rigdon, 

1998). Yaşam döngüsü değerlendirmesi bağlamında bakıldığında geleneksel binalarda 

kullanılan doğal yapı malzemelerinin modern binalarda kullanılmakta olan sentetik 

malzemelerden daha sürdürülebilir malzemeler olduğu söylenmelidir. Doğal ve geleneksel yapı 

malzemelerini sürdürülebilirlik açısından değerlendirdiğimizde;  

 - Kirletici olmamaları, 

 - Enerji verimi açısından pozitif özellikleri, 

 - Üretim, taşıma ve kullanımda düşük enerji kullanımları, 
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 - Yerli üretime dayanmaları, 

 - Dayanıklı olup, bakım ve onarım açısından kolaylar içermeleri, 

 - Sosyal olarak değerlendirildiğinde eşitlikçi ve adil yollarla üretime uygun   

      oldukları, 

 - Düşük atıklı malzemeler oldukları, 

 -Yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir olmaları gibi bazı önemli kriterlere 

dayanmaktadır (Ryan, 2011). 

Sürdürülebilir inşaat malzemeleri aynı zamanda, geleneksel inşaat teknikleri ile yerel olan 

mevcut doğal malzemelerin kullanılmasına imkân sağladığından, gelişmekte olan ülkelerde 

kendi yapılanma yaklaşımlarına neden olmaktadır. Houben ve Guillaud (2008)'a göre, 

gelişmekte olan ülkelerde bina yapımında malzeme olarak toprak/kerpici tercih etmek, kısa 

sürede yapı üretimi sağlamada önemli bir çözüm olup, aynı zamanda insanların kendileri için 

inşa ederken yerel materyallerin kullanılmasına ve yeni iş olanakları yaratılmasına da izin 

vermektedir. 

3.GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KERPİÇ 

İnsanoğlu tarih boyunca yaşadığı doğal çevreyi kendi ihtiyaç ve taleplerini karşılamak üzere 

düzenleyerek değişime uğratmıştır. Bu ihtiyaçların başında olan korunma, savunma ve sığınma 

duygusu, dışarıdan gelecek herhangi bir saldırı ve tehlikeye karşı yakınlarındaki mağara/kovuk 

gibi geçici mekânlarla karşılanmaya çalışılmıştır. Avcılık ve toplayıcılıkla yaşamlarını idame 

eden insanoğlu Neolotik dönemle birlikte yerleşik hayata geçmiş; böylece toprağı ekip biçmiş, 

toprakla yakın bağ kurarak yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Yerleşik hayata geçmeleri ve kalıcı 

konut mekânlarına ihtiyaç duymaları insanoğlunun ilk mimari denemeleri olarak vücut 

bulmuştur.  

İnsanoğlu yerleşik hayatta barınmak için inşa ettiği ilk konut yapısından bugüne değin 

tasarladığı tüm mekânların yapı üretiminde; bu süreci doğadan en kolay ulaşılabildiği 

malzemelerle tamamlama yoluna gitmiştir. Bu malzemelerin en başında gelen toprak, tarımsal 

faaliyetlerinde elverişli bir ortam olarak onun ihtiyaçlarını karşılarken, tüm dünyanın farklı 

coğrafyalarında da mimari ilk denemeleri olan konut yapıları için kullanışlı ve yaratıcı bir 

malzeme olmuştur.  
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Günümüzde yapı üretim sürecinde yaşanan tüm gelişmelere rağmen, dünyanın farklı 

coğrafyalarında yaşayan pek çok insan farklı nedenlerle hala toprak yapılarda yaşamaktadır. Bu 

yapılar, barınma imkânı sağlamadaki avantaj ve kolaylıkları açısından düşük gelirli insanlar 

için tercih edilirken; sağlıklı ve konforlu yaşam sunma, enerji tasarrufu, çevre koruma, 

sürdürülebilirlik gibi konular nedeniyle de gelir düzeyi yüksek kesimler için bir tercih sebebi 

olmuştur (Kafesçioğlu, 2017).  

Toprak yapı kavramı, yapım sürecinde pişirilmeden kullanılmakta olan toprak kökenli tüm yapı 

türlerini ve yapı bileşenlerini ifade eden geniş bir kavramdır (Kafesçioğlu, 2017).  Ana bileşeni 

toprak olan kerpiç yapı ise, balçıkla -diğer adıyla killi toprakla- birlikte ot, saman ve çalı gibi 

bitki kökenli atıkların karıştırılmasıyla elde edilen yapı malzemesinin kullanılmasını içeren bir 

yapı türüdür (Çelebi, 2012). Kerpiç yapı dünya temelli bir malzemedir, bu nedenle tarihi toprak 

kullanımı ve yapımı kadar eskidir. Toprak yapının tarihinin çok iyi belgelenmemiş olduğu ifade 

edilse de (Houben ve Guillaud, 2008), bu yapım materyalinin 9 bin yıldan fazla bir süredir 

kullanılmakta olduğu ifade edilmektedir (Minke, 2006). İnşaat için yeterince ağaç bulunmayan 

kuru bölgelerde, toprağın çamur tuğlası formuyla ana yapı elemanı olarak kullanıldığı 

belirtilmektedir. Öte yandan daha soğuk iklime sahip olan Avrupa’da kerpiç yapı çoğunlukla 

ahşap çerçeveli binalarda dolgu malzemesi olarak kullanılmıştır  (Minke, 2006). Houben ve 

Guillaud (2008) 'a göre, bu yapım yöntemi yük taşıma elemanı olarak hizmet veren ahşap yapıyı 

desteklemek üzere kullanılmıştır.  

Yapı malzemesi olarak kullanılan toprak, farklı özelliklerdeki unsurlardan meydana gelen özel 

bir bileşendir. İçindeki kum sayesinde iç iskelet özelliğini sağlarken, kil sayesinde de 

yapışkanlığıyla önemli bir bağlayıcı rolü üstlenmektedir. Yapıştırıcılık özelliği nedeniyle 

kerpicin içinde maksimum oranda bulunması gereken kil; aynı zamanda su tutuculuğu 

özelliğiyle de kütlenin hacim değişimine neden olur. Bu nedenle kil oranı arttıkça, malzeme 

içinde önemli bozulmalara da sebebiyet vermeye meyilli olduğunu söylemek mümkündür 

(Kafesçioğlu ve Gürdal, 1985).   

Toprak yapılar, az gelişmiş ülkelerden gelişmiş endüstri ülkelerine kadar dünyanın her yerinde 

birçok nedenle yapım süreci koşullarının daha sağlıklı bir biçimde iyileştirilmesiyle ilgili 

arayışlarda üzerinde en çok çalışma konularından biri olmuştur (Kafesçioğlu ve Gürdal, 1985). 

(Şekil 1).  



 
www.anadolukongresi.org          ISBN: 978-605-80174-3-6           UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ KİTABI 693 

 

Şekil 1. Konya-Hüyük Köyü’den bir kerpiç yapı örneği (Karakul, 2019) 

Toprak yapı türünde bazı yerleşim bölgeleri kumlu, marnlı ve puzolanlı toprakla kerpiç yapıyı 

inşa etmekte iken, kimi yerleşim bölgeleri ise yöreye özgü özel nitelikli toprağa sahip olma 

avantajını yapım sürecine dâhil etmektedirler (Kafesçioğlu, 2017). Kerpiç üretiminde bağlayıcı 

ana malzeme olarak kullanılan killi toprak, -yapı üretim sürecinin gerçekleştiği coğrafyanın 

sunduğu imkânlara göre- kamış, asman, bitki sapları, kum, kıl, yün, kireç, alçı, odun külü veya 

tuz gibi pek çok farklı malzeme ile entegre edilerek kullanıla gelmiştir (Koçu, 2012). Kerpicin 

özelliklerini daha da güçlendirilmesi amacıyla uygulanan yöntem, kerpiç toprağına bağlayıcı 

maddeler ilave edilerek yapılan stabilazyon çalışmaları olmuştur (Neuman, 1986). Kerpicin 

mekanik özelliklerini iyileştirmenin yanı sıra suya karşı dayanımını da arttırmak üzere iki 

önemli yöntem uygulanmıştır. İlki, kerpiç ile katkı malzemesini stabilize etme işlemiyken,  

ikincisi ise duvar yüzeyine sıva, badana ve boya tatbik ederek dış tesirlerden ve yıpranmadan 

koruma sağlama işlemi olmuştur (Austin, 1990). Toprağın yapı sistemi olarak kullanımı kırsal 

bölgelerdeki çağdaş malzemelerin yoksunluğu olarak betimlenmemelidir. Aksine günümüzde 

sağladığı ileri düzeydeki iç mekân konfor şartlarının yanı sıra, sağladığı enerji tasarrufu ve 

yapım maliyetindeki ekonomik yönü onun tercih edilmesinin önemli kriterlerindendir. Toprak 

yapı; gelişmiş ve sanayileşmiş ülkelerde yaşanan enerji darlığı ve büyüyen çevre kirliliği ile 

birlikte önem kazanırken, gelişmekte olan ülkelerdeki arazi ve yerleşim sorunlarına da çözüm 

sağlayabilme kapasitesiyle günümüzde tüm dünyada toprak yapıya doğru bir yönelme 

görülmektedir (Acun ve Gürdal, 2003). 

4. ATIK YÖNETİMİ VE KATKILI KERPİÇ MALZEME 
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Hızla gerçekleşen sanayileşmenin getirdiği kentleşme ve nüfus artışı; tüm dünyada yaşanan 

gelişmeleri sağlarken mevcut hammadde ve enerji gibi doğal kaynakların sınırlı oluşu, rasyonel 

kullanımı zorunlu hale getirirken ekolojik çevreyi hızla kirletmektedir. Bu doğrultuda 

gerçekleşen endüstriyel üretim süreçleri, daha fazla artan atık miktarı ile çevre kirliliğinde 

önemli rol oynamaktadır. Günümüzde atık maddelerin miktarı, çeşidi ve çevreye olan etkileri 

tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Bu atıkların makul bir biçimde bertaraf edilmesi veya geri 

kazanılması ekolojik çevreye ve insana verdiği zararları en aza indirmeyi mümkün kılmaktadır. 

Atık konusu ve etkileri rasyonel bir şekilde yönetilmezse, insan ve çevresine ciddi bir tehlike 

oluşturabilir ( Miller, 2000). 

Atıklar; üretim, tüketim, fiziksel ve kimyasal, özellikler gibi çeşitli niteliklere bağlı olarak 

sınıflandırılabilir. Buna göre atıkları genel olarak katı, sıvı ve gaz atıklar; bunlara ek olarak 

ambalaj atıkları şeklinde sınıflandırmak mümkündür. (Gündüzalp ve Güven, 2016). Sınıfı fark 

etmeksizin tüm atıklar; hammadde, yakıt ve suyun kullanımı sonrası işlevini kaybetmesi ve 

buradan hareketle kişi için mali değerini yitirmesi olarak tanımlanabilir (Read, 1999). Bu 

anlamda konu ele alındığında atık sorununun sadece insanı ve çevresini etkileyen bir sorun 

olmaktan çıkarak, artık yerel yönetimlerin, politika yapıcı, uygulayıcı ve yürütücülerin de çok 

fazla önem vermesi gereken bir konu olarak küresel bir sorun olarak dünya gündemine 

oturmuştur. Bu bağlamda ülkemiz atık konusunu, 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda 

herhangi bir faaliyet sonucunda çevreye bırakılan veya atılan zararlı maddeler olarak 

tanımlamış ve gündemine almıştır (Çevre Kanunu, 1983). 

Kentsel atıkların ne şekilde değerlendirileceği konusu günümüzde tüm toplumlar için önemli 

bir sorun teşkil etmektedir. Söz konusu atıkların miktarının endüstrileşme süreciyle paralel 

biçimde artmasıyla, bu atıkların toplanma, uzaklaştırılma ve sağlıklı şekilde depolanma, 

bertaraf edilme ve geri kazanma gibi önemli tüm adımları içinde barındıran katı atık yönetimi 

her geçen gün önem arz etmektedir. Artık sadece kırsal alanın yapı malzemesi olmaktan çıkan 

ve kentsel alanlarda da sağlıklı oluşu nedeniyle tercih edilmeye başlayan kerpiç atık yönetimi 

konularına destek sağlamaktadır. Bu anlamda yapı malzemesi olarak kullanılan kerpiç 

içerisindeki temel katkılara bakıldığında; öncelikle su ve saman karşımıza çıkmaktadır. Yapılan 

araştırmalar, özellikle ülkemizde kullanılan geleneksel kerpiç malzemenin içinde yer alan 

samanın, hayvan yemi olarak değerlendirilen samanlardan arta kalan ve bayat saman olarak 

nitelendirilen; herhangi başka bir işlevle değerlendirilemeyen atık samanla oluşturulduğunu 

ortaya koymaktadır (Kişisel Görüşmeler, 2019). (Şekil 2). Buradan hareketle geleneksel kerpiç, 

katı atık olarak değerlendirilebilecek bayat samanın bertaraf edilmesi açısından sürdürülebilir 
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bir yapı malzemesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna ek olarak kerpiç, doğada bulunan pek 

çok katı atığın da geri dönüştürülmesi ve yapılarda kullanılması açısından oldukça elverişli bir 

malzeme olarak değerlendirilebilir. 

 

Şekil 2. Kerpiç elde etmek üzere samanla karıştırılan toprak (URL 1) 

5. DEĞERLENDİRMELER VE SONUÇ 

Dünya, kaynakların hızla tüketildiği ve buna bağlı olarak kullanılması neredeyse mümkün 

olmayan atıkların ortaya çıktığı bir yaşam alanına dönüşmektedir. Gelecek nesilleri tehdit eden 

bu durum; yapıların doğayla uyumlu ve değişebilir/dönüşebilir olmasını öngören sürdürülebilir 

mimari anlayışıyla da bağdaşmamaktadır. Bu anlamda atıkların etkin yönetimi ve bertaraf 

edilmesi, sürdürülebilir mimarinin de etkilendiği bir çalışma alanı olarak ele alınabilir. 

Sürdürülebilir mimari, doğayla uyumlu tasarımların yine doğayla uyumlu malzemelerle 

gerçekleşebileceğini savunan bir araştırma alanıdır. Bu bağlamda kullanılabilecek en doğal ve 

sürdürülebilir yapı malzemelerinin başında toprak gelmektedir. Çeşitli katkılarla birlikte 

binlerce yıl boyunca yapı üretiminde yoğun olarak kullanılan toprak malzeme, günümüzde 

yerini çoğunlukla doğaya kısa ya da uzun vadede zarar veren malzemelere bırakmıştır. Ancak 

mimarlıkta sürdürülebilirlik tartışmalarıyla birlikte toprak kökenli kerpiç yapı malzemesinin 

önemi son zamanlarda yeniden anlaşılmaya başlanmıştır. Başta bayat ve herhangi bir şekilde 

kullanımı mümkün olmayan atık samanın dönüşümü olmak üzere çeşitli atık maddelerin 

kullanılmasına ve yönetimine elverişli olan kerpiç malzeme, sürdürülebilir mimari-atık 

yönetimi ilişkisinin değerlendirilmesi bağlamında da önemli bir örnek olarak ele alınabilir. 

Sonuç olarak yapılan çalışmanın, oldukça eski ve doğal bir kaynak olan toprak kökenli yapı 

malzemesi kerpicin, atık yönetimi bağlamında göz önünde bulundurulmasına ve bu anlamda 

etkin kullanımına katkı koyacağı düşünülmektedir. 
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