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ÖNSÖZ 

 

Mühendislik alanında gerçekleşen teknolojik ilerlemeleri büyük ve 

önemli gelişmeler izlemektedir. Yayımlarının önemli bir bölümünü aka-

demik kitaplar oluşturan, Ulusal ve Uluslararası nitelikte gösterdiği faa-

liyetlerle oldukça prestij kazanmış olan Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları 

tarafından çıkarılan bu kitap, “Mühendislik ve Multidisipliner Yaklaşım-

lar”, çeşitli konuları ele alan, birbirinden kıymetli akademisyenlerin araş-

tırmalarını kapsayan yirmi üç farklı bölümden oluşmaktadır.  

Bu bölümler, birçok mühendislik konuları ve deneysel çalışmaları 

içeren akademik araştırmaların analiz ve değerlendirmelerinden meyda-

na gelmiştir.  

İmalat işlemlerinde Sonlu elemanlar Yöntemi ile Talaş kaldırma ana-

lizinden Yoğuşmalı kazanlarda Kullanılan Brülörlerin Performansına, 

Vida Açma teknolojilerinden Akıllı şebekelerde Enerji depolama yöntem-

lerine, Gönümüzde güncel konulardan olan Elektrikli ve Hibrit taşıt tek-

nollojilerinden, Gemi motorlarında Emisyon azaltma yöntemlerine, Yeni 

işyeri riskleri ve yapay zekanın işsağlığı ve güvenliğinde kullanımı,  da-

ha birçok önemli konuda araştırma ve deneysel çalışmalar bulacaksınız. 

Faydaya yönelik hiçbir çalışma emeksiz oluşmaz ve oluşamaz. Ge-

lişme, değişme, ileri gitme, yenilikler ortaya koyma gibi insanlığın fayda-

sına olan faaliyetler bir emek ürünüdür. Üretilen bu fayda bir karşılığa 

dayansa bile değerlidir. İnsanlara zarar vermemenin dahi bir fayda ol-

duğu düşünülürse faydalı olmak için ortaya konan çalışmalar öncelikle 

ve özellikle paha biçilmez bir manevi değere sahiptir.  

Bahsedilen bu değeri üretmek, bu kitabı bir eser olarak size sunan 

ekibin en temel amacı olmuştur. Bu kitap yapılandırılırken bu amaçlar 

doğrultusunda yürünmüştür. Bu işi gerçekleştirmek için oluşturulan 

ekip, her kademesinde tamamen bu ruh haliyle hareket etmiş ve büyük 

özveriyle çalışmıştır.  
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Özde insana, genelde tüm insanlığa faydası dokunan bu tür faaliyet-

leri icra eden bu ekip işte tam da  bunu yapmaktadır. Hiçbir maddi karşı-

lık beklemeden bu değerli çalışmanın yapılmasının başka ifadesi ve an-

lamı yoktur.  

İnsanların dünyasına pozitif olarak dokunmak, onların hayatını ko-

laylaştırıcı bir faaliyet ortaya koymak bu ekibin en büyük mutluluğudur.  

Kitaptaki her bir bölüm değerli akademisyenlerin, araştırmacıların ti-

tizlikle ortaya koyduğu özgün çalışmalardan oluşmaktadır. Bu çalışma-

larını kitabımızda toplayarak bu eserin bir parçası haline gelen her bir 

yazarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.  

Beklentimiz o ki; bu kitabı okuyan, inceleyen ve irdeleyen herkes 

umduğunu bulsun, bir sorununu çözsün ve bir sorusuna cevap alsın ve 

daha sonraki çalışmaları için de bir fırsat yakalasın. 

İnsanlığa olumlu katkı sağlamaya yönelik bu tür bilimsel çalışmala-

rın bilim insanları, araştırmacılar ve sanayicilerin faydasına sunulması 

insanlık duygularımızı daha ileri götürecek ve insanların yaşama umu-

dunu artıracaktır.  

Umudunuz hep canlı kalsın, bilim ışığınız hiç sönmesin, üretmenin 

mutluluğu aşkınız olsun... 

Mühendsilik teknolojilerinin birçok ilgi çekici konularına değinilen 

bölümlerin yer aldığı kitabın, sayısız araştırmacının akademik çalışmala-

rına ışık tutacak ve gerek Yükseköğretim Kurumu kataloglarında, gerek 

kamu kütüphanelerinde, gerekse kişisel arşivlerde oldukça değerli bir 

yer bulacaktır.  

Uzun zaman alan ve büyük bir titizlikle yapılan çalışmaların sonucu 

olarak ortaya çıkan  bu önemli  eserin gerçekleşmesinde emeği geçen 

saygı değer yazarlarımıza, hakemlerimize, teknik ekibe ve kitabımızı 

edinen siz sevgili okurlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.  

Prof.Dr.Abdulkadir GÜLLÜ 

Dr.Öğr.Üyesi Senai YALÇINKAYA 

Aralık 2021 



 

 

 

SAC METAL MALZEMELERİN HİDROLİK VE DİĞER 
ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİYLE BİRLEŞİK 

ŞEKİLLENDİRİLEBİLİRLİKLERİ 

İbrahim KARAAĞAÇ1, Mehmet Yasin DEMİREL2, Mehmet Okan KABAKÇI3 

 

Öz: Sac metal malzemeler; sahip oldukları estetik görünüm ve yüksek 

dayanım/ağırlık oranı özelliklerinden dolayı günlük hayatta çok sayı-

da üründe şekillendirilerek kullanılmaktadırlar. Ancak, bazı yüksek 

dayanımlı sac metal malzemelerin şekillendirile bilirliklerinin sınırlı 

olması nedeniyle bu malzemelerin şekillendirile bilirliklerini arttırmak 

amacı ile “hidrolik şekillendirme” (hidroform) yöntemlerinin kullanımı 

endüstriyel uygulamalarda giderek yaygınlaşmaktadır. Hidrolik şekil-

lendirme yöntemlerinin en önemli avantajları, proseste sadece kalıbın 

yarısına ihtiyaç duymasından dolayı kalıp maliyetlerinin yarı yarıya 

azaltılması, karmaşık geometrili ve asimetrik parçaların kolaylıkla şe-

killendirilebilmesine imkân tanıması ve şekillendirilen ürünlerde daha 

iyi yüzey kalitesine imkân vermesi ve daha düşük geri esneme olarak 

öne çıkmaktadır. Hidrolik şekillendirme yöntemlerinde verimi arttır-

mak, daha yüksek oranda şekillendirmek ve yüksek dayanımlı zor şe-

killendirilen sac malzemeleri de şekillendirmek amacıyla hidrolik şekil-

lendirme yönetmeleri diğer sac şekillendirme yöntemleri ile birleşik 

olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada da hidrolik sac şekillendirme 

                                                            
1  Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Ankara / Türkiye, ibrahimkaraagac@gazi.edu.tr, 

Orcid No: 0000-0001-6727-3650 
2  TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., Ankara / Türkiye, mehmetya-

sin.demirel@tai.com.tr, Orcid No: 0000-0002-4244-8562 
3  Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Ankara / Türkiye, mokabakci@gazi.edu.tr, Or-

cid No: 0000-0003-0086-9294 

mailto:ibrahimkaraagac@gazi.edu.tr
mailto:mehmetyasin.demirel@tai.com.tr
mailto:mehmetyasin.demirel@tai.com.tr
mailto:mokabakci@gazi.edu.tr
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yöntemleri ile birleşik olarak geliştirilen yenilikçi sac şekillendirme 

yöntemleri derlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hidrolik Sac Şekillendirme, Sıvı Basıncıyla Sac Şe-

killendirme, Birleşik Proseslerle Sac Şekillendirme, Derin Çekme 

GİRİŞ 

Sac metal malzemelerden üretilen ürünler başta otomotiv, havacılık, beyaz 

eşya ve gıda endüstrisi olmak üzere birçok endüstriyel alanda farklı ürünlerin 

imalatında sıklıkla kullanılmaktadır. Yüksek dayanımlı sac metal malzemelerin 

oda sıcaklıklarında şekillendirile bilirlikleri sınırlı olup şekillendirile bilirliklerini 

arttırmak için sıcak şekillendirme yöntemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Ancak, kalıbın veya malzemenin tamamen ısıtılması yüksek enerji sarfiyatına ve 

malzemenin de sahip olduğu üstün özelliklerin zayıflanmasına sebep olmakta-

dır. Bu nedenle hidrolik şekillendirme yöntemleri de yüksek dayanımlı sac mal-

zemelerin şekillendirilmesine getirdiği kolaylıklardan dolayı yeni bir yöntem 

olarak endüstriyel uygulamalarda yaygınlaşmaktadır.  

Hidrolik şekillendirme yöntemleri sınıflandırmada temel olarak sac hidrolik 

şekillendirme yöntemi ve boru hidrolik şekillendirme yöntemi olarak iki ana 

gruba ayrılmaktadır. Sac hidrolik şekillendirme yöntemi de Hidromekanik De-

rin Çekme ve Yüksek Basınçlı Sac Hidrolik Şekillendirme olmak üzere iki alt 

grubu ayrılmaktadır. Hidrolik Şekillendirme teknolojilerinin sınıflandırılması 

Şekil 1’de verilmiştir (Koç, 2008). 
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Şekil 1. Hidrolik Şekillendirme Teknolojilerinin Sınıflandırılması 

Yaygın olarak kullanılan geleneksel sıvı basıncı ile sac şekillendirme teknik-

lerinin avantajlarına rağmen; enerji tüketimi, proses hızı ve yüksek ilk kurulum 

maliyetleri gibi bazı dezavantajları da vardır. Ayrıca yüksek dayanımlı sac mal-

zemelerin istenilen formda şekillendirilmesinde ılık ve sıcak şekillendirme yön-

temlerine de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle sac malzemelerin hidrolik şekil-

lendirme yöntemleriyle şekillendirilmesinde ek olarak başka bir şekillendirme 

prosesi ile bütünleşik şekillendirme yöntemleri literatürde geliştirilmeye baş-

lanmıştır. Literatürde, geleneksel hidrolik şekillendirme yöntemleriyle birlikte; 

artışlı şekillendirme, diyaframlı şekillendirme, darbeli sıvı basıncı ile şekillen-

dirme, patlayıcılı şekillendirme, elektro-hidrolik şekillendirme, çok noktalı şekil-

lendirme ve plastik enjeksiyon veya CNC işleme tezgahları gibi farklı mekaniz-

maların da birleşik olarak uygulandığı çalışmalar belirlenmiştir. Bu çalışmada 

da hidrolik şekillendirme yöntemleri ile birleşik olarak kullanılan diğer sac şe-

killendirme yöntemleri derlenmiştir. Sac metal şekillendirmede kullanılan bu 

yenilikçi yöntemlerin hidrolik sac şekillendirmeye etkilerinin de belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 

Çok Katmanlı Sacların Hidrolik Şekillendirilebilirliği 

Bu proseste iki farklı sac malzeme yapıştırılarak veya bazı uygulamalarda 

da kaynatılarak ya da başka bir plastik malzeme ile kaplanarak birleştirildikten 

sonra hidrolik sıvı basıncı yardımıyla şekillendirilmektedir. Klasik kalıplama 
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yöntemiyle derin çekme proseslerinde katı kalıp ve zımba kullanılmaktadır. 

Ancak klasik kalıplama prosesi esnasında oluşabilecek uniform olmayan kuvvet 

dağılımları şekillendirme kusurlarına neden olmakta bu durum da sac malze-

melerde erken yırtılmaya sebep olmaktadır. Hidrolik şekillendirme yöntemle-

rinde ise hidrolik sıvı basıncının sac malzemeye her taraftan eşit basınç uygula-

masından dolayı uniform olmayan basınç dağılımları gözlemlenmemektedir. Bu 

nedenle birleştirilmiş sac malzemelerin şekillendirilmesinde hidrolik şekillen-

dirme yöntemleri tercih edilmektedir. Şekil 2’de birleştirilmiş çok katmanlı sac 

malzemelerin hidrolik şekillendirme prosesinin sonlu elemanlar yöntemi ile 

modellenmesi ve deney düzeneğinin şematik görünümü verilmiştir (Lang vd., 

2005). 

 

Şekil 2. Çok Katmanlı Hidrolik Sac Şekillendirmenin Sonlu Eleman  

Modeli ve Kesit Görüntüsü 

Sac metal ürünlerde kullanım yerine göre estetiklik ve mukavemet açısın-

dan da iç ve dış sac malzemelerin farklı olması gerekebilmektedir. Birleştirilmiş 

sacların şekillendirilebiliriliği de literatürde deneysel olarak da araştırılmıştır. 

Lang vd yapmış oldukları çalışmada, iç ve dış yüzeyi 1 mm kalınlığında APP211 

alüminyum alaşımı ile kaplanmış 0,75mm kalınlığındaki DC04 sac metal mal-

zemenin sıvı basıncı ile şekillendirilmesi deneysel ve sayısal analiz yöntemleriy-

le incelenmiştir. Çalışmada, deney malzemelerinin iç, dış ve orta katmanların 

çekme oranı, et kalınlığı dağılımları, buruşma ve kırılma özellikleri detaylı ola-
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rak araştırılmıştır. Orta ince DC04 sac tabakanın şekillene bilirliğinin, iç veya dış 

alüminyum tabakalar tarafından sınırlandırıldığı ve katmanlar arasındaki sür-

tünme katsayılarının şekillendirme sürecini etkilediği belirtilmiştir (Lang vd., 

2005). Birdiğer uygulamada da Hashemi vd, Poliüretan yapıştırıcı ile yapıştırıl-

mış AA1050 / St14 lamine sac levhaların sıvı basıncı ile şekillendirme sürecini 

optimize etmek için teknik geliştirmiştir. Önerilen optimizasyon ile alümin-

yum/çelik kompozit levhanın şekillendirilmesinde minimum et kalınlığı ve 

katman kalınlığının basınç yükü üzerindeki etkisi araştırılmıştır. AA1050 / St14 

katman dizi sırasının ve kalınlık oranın; basınç yükü, plastik gerilme ve şekil-

lendirile bilirliği önemli ölçüde etkilediği belirtilmiştir. Buna ek olarak, 

AA1050/St14 sac çiftinin, St14/AA1050 sac çiftiyle karşılaştırıldığında daha az 

inceltme ve daha iyi şekillendirile bilirliğe sahip olduğu gözlemlenmiştir. Şekil 

3’te AA1050/St14 sac çifti ve St14/AA1050 sac çiftinin derin çekilmiş parçaları 

verilmiştir (Hashemi vd., 2017). 

 

 

Şekil 3. Hidrolik Şekillendirme Yöntemiyle Derin Çekilmiş Katmanlı Sac 

Malzemeler 

PLASTİK ENJEKSİYON ile SAC ŞEKİLLENDİRME 

Plastik enjeksiyon ile kalıplama yöntemi plastik ürünler için bir üretim me-

todu olmasına rağmen, sıvı basıncı ile şekillendirme esas alınarak sac metallerin 

şekillendirilmesi için de kullanılabilmektedir. Proseste sıvı yerine basınçlı ergi-

yik plastik kullanılmakta olup sac malzemenin kalıpta düşmeden durabilmesi 



 
İbrahim KARAAĞAÇ, Mehmet Yasin DEMİREL, Mehmet Okan KABAKÇI 

14 

için de kalıbın diğer yarısında vakum ile sac malzeme çektirilmektedir. Plastik 

enjeksiyon prosesinde sac şekillendirmenin deneysel olarak araştırıldığı çalış-

mada Şen ve Altan, 1,5 mm kalınlığındaki AA1050-O alüminyum sac malzeme 

ile plastik enjeksiyon makinası kullanılarak, farklı enjeksiyon basıncı, ergiyik 

sıcaklığı ve enjeksiyon hızı değerlerinin sac şekillendirilebilirliğine olan etkileri-

ni araştırmışlardır. Yapılan deneysel çalışmanın sonucunda, enjeksiyon basıncı-

nın şekillendirme üzerindeki en etkili parametre olduğu ve ikinci dereceden en 

etkili parametrenin ise ergiyik sıcaklığı olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, enjeksi-

yon basıncı ve enjeksiyon hızı değerlerinin artmasına bağlı olarak pekleşmeden 

dolayı şekillendirilen parçanın sertlik değerlerinde artış olduğu, 22 HRB olan 

sertlik değerinin, şekillendirme sonrası 34 HRB değerine ulaştığı belirtilmiştir 

(Şen ve Altan, 2017). Plastik enjeksiyon prosesinde kullanılan kalıp ve şekillen-

dirilen sac numunenin örneği Şekil 4’te verilmiştir. 

 

 

Şekil 4. Plastik Enjeksiyon ile Sac Şekillendirme Prosesinde Kullanılan Kalıp 

ve Sac Numune 

SIVI BASINCI ile BİRLEŞİK ARTIŞLI SAC ŞEKİLLENDİRME 

Artışlı sac şekillendirme prosesinde, sac malzemenin karmaşık geometriler-

de şekillendirilebilirliğine imkân tanıması ve malzeme şekillendirilebilirliğinin 

arttırılması açısından derin çekme gibi geleneksel şekillendirme işlemlerine göre 

avantajlara sahiptir. Bu süreçte, geleneksel CNC makinelerine küresel uçlu bir 

şekillendirme takımı takılmakta ve sac metal malzemeyi şekillendirmek için 
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CAM programları kullanılarak şekillendirme adımları programlanmaktadır. Sac 

malzemenin şekillendirme sırasında incelmesi ve tekdüze olmayan kalınlık da-

ğılımı prosesin dezavantajlarındandır. Ancak, sac malzemenin altında basınçlı 

hidrolik sıvı kullanımı bu olumsuz durumu engelleyebilmektedir. Literatürden 

örnek olarak alınan çalışmada, AA6061 alüminyum alaşımının artışlı sac şekil-

lendirme ile deformasyonu için altı eksenli endüstriyel bir robot kullanılmıştır. 

Bu işlemle spiral bir takım yolu kullanılarak duvar açısı 40° olan konik ve pira-

midal şekiller elde edilmiştir. Şekillendirme sonucunda deney numunelerinin 

kalınlık değişiminin, sac altında hidrolik basınç kullanımı ile daha tekdüze ol-

duğu belirlenmiştir (Singh vd., 2021).  

Benzer başka bir çalışmada da artışlı sac hidro-şekillendirme yöntemini kul-

lanarak yüksek şekillendirme açıları elde etmek ve şekillendirile bilirliği iyileş-

tirmek için çok aşamalı bir şekillendirme stratejisi önerilmiştir. Bu proseste, sac 

malzeme şekillendirmenin her aşamasında kademeli olarak nihai şekle deforme 

edilmiştir. Çalışmada, deney numunesi olarak 125 mm çapında ve 0,5 mm kalın-

lığında AA1080 alüminyum alaşımı kullanılmıştır. Deneysel çalışma sonucunda 

çok aşamalı şekillendirme stratejisi ile şekillendirile bilirlikte iyileşmenin sağla-

dığı ve 78,75°’ye kadar şekillendirme açısının başarılı bir şekilde elde edildiği 

belirtilmiştir. Şekil 5’te artımlı sac şekillendirme ile bileşik sıvı basıncı ile şekil-

lendirme prosesinin şematik görüntüsü verilmiştir (Kumar ve Kumar, 2019). 
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Şekil 5. Artışlı Sac Şekillendirme ile Bileşik Sıvı Basıncıyla Şekillendirme 

Prosesi 

HAREKETLİ DİŞİ KALIPLI SIVI BASINCI ile ŞEKİLLENDİRME 

Sıvı basıncı ve hareketli dişi kalıpla sac şekillendirme prosesinde, sac mal-

zeme ile dişi kalıbın sürtünmesini azaltmak ve şekillendirilen parçada üniform 

bir kalınlık dağılımı sağlamak amacıyla, dişi kalıbın tamamı hareketli tasarlan-

maktadır. Sabit dişi kalıp ile tamamı hareketli dişi kalıp kullanılmasının şekil-

lendirilebilirliğe etkilerinin araştırıldığı örnek bir çalışmada, 1 mm kalınlığında 

SS304 sac malzeme kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, sabit kalıp kullanılarak 

yapılan analizlerde, parçada yaklaşık %17 incelme olurken, hareketli dişi kalıpla 

yapılan analiz sonucunda ise %9 civarında incelme olduğu gözlemlenmiştir. Bu 

durumun, şekillendirme prosesi sırasında, dişi kalıpla sac arasında sabit kalıba 

oranla daha az oluşan sürtünme olarak açıklanmıştır (Ankaralı vd., 2020). Ben-

zer bir diğer çalışmada ise, 0.3 mm kalınlığındaki soğuk haddelenmiş paslan-

maz çelik deney numuneleri, hareketli bir dişi kalıp olmadan ve hareketli bir 

dişi kalıp yardımıyla sıvı basıncı ile şekillendirilmiştir. Deney numunelerinin 

kalınlık değişimi ve sürtünmenin şekillendirme kusurlarına etkileri deneysel ve 

sayısal olarak incelenmiştir. Çalışma sonucunda, hareketli dişi kalıp kullanılarak 
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şekillendirilmiş numunenin kalınlık dağılımının, hareketli dişi kalıp olmayan 

prosese göre daha üniform olduğu ve bu durumun parçanın biçimlendirme 

kalitesini iyileştirdiği belirtilmiştir. Şekil 6’da hareketli dişi kalıplı sıvı basıncı ile 

şekillendirme prosesinin şematik görüntüsü verilmiştir (Zhang vd., 2003). 

 

Şekil 6. Hareketli Dişi Kalıplı Sıvı Basıncı ile Şekillendirme Prosesi 

ÇOK KANALLI SIVI BASINCI ile SAC ŞEKİLLENDİRME 

Çok kanallı sıvı basıncı ile şekillendirme prosesinde tek bir ana basınç yolu 

farklı küçük kanallara ayrılarak her bir kanaldaki basınç ile tek operasyonda çok 

sayıda parçanın şekillendirilmesi amaçlanmıştır. Proses ile küçük boyutlu, kar-

maşık şekilli, farklı sac metal parçaların üretiminde ki verimliliği arttırılmaya 

çalışılmış, literatürde de proses deneysel çalışmalar ve sonlu elemanlar simülas-

yonları ile araştırılmıştır. Örnek bir deneysel çalışma için, 0,8 mm kalınlığında 

DC04 sac malzeme kullanılmıştır. Simülasyon çalışmalarından elde edilen so-

nuçlar ile gereken şekillendirme basıncının 60 MPa'nın altında olması gerektiği 

belirlenmiştir. Deneysel çalışmalar sonucunda ise en ince et kalınlığının parça-

nın ortasında oluştuğu ve bu bölgede çatlama riski olabileceği ancak parçanın 

kenarında ise kalınlaşma olduğu belirlenmiştir. Şekil 7’de çok kanallı sıvı basıncı 

ile şekillendirme deney düzeneği ve şekillendirilen deney numunesi gösterilmiş-

tir (Paunoiu vd., 2019). 
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Şekil 7. Çok Kanallı Sıvı Basıncı ile Şekillendirme a) Şekillendirme Kalıbı b) 

Proses ile Şekillendirilmiş Deney Numunesi 

DİYAFRAMLI HİDROLİK SAC ŞEKİLLENDİRME 

Geleneksel derin çekme prosesinde karşılaşılan sınırlamaların üstesinden 

gelebilmek amacıyla klasik ve hidromekanik şekillendirme işlemlerinin bir 

kombinasyonu olan yeni bir diyafram ile sac şekillendirme tekniği geliştirilmiş-

tir. Geliştirilen teknikte, poliüretan diyafram sadece dişi kalıbın altındaki bölge-

de hidrolik basınç etkisi oluşturmak amacıyla kullanılmıştır. Böylelikle kalıp 

altında diyaframın deformasyonu veya yırtılması önlenirken, diyaframın basınç-

lı sıvı ortamı gibi davranmasından dolayı sac parçanın daha düşük basınçta 

şekillendirilebildiği de gözlemlenmiştir. Maksimum 4 MPa basıncın 1 mm kalın-

lığa sahip St14 sac malzemeyi derin çekmek için yeterli olduğu gözlemlenmiştir 

(Hosseinzade vd., 2010). Geliştirilen diyaframlı hidrolik şekillendirme yöntemi-

nin şematik görünümü Şekil 8’de verilmiştir. 
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Şekil 8. Diyaframlı Hidrolik Sac Şekillendirme Yöntemi 

ÇİFT TARAFLI SIVI BASINCI ile SAC ŞEKİLLENDİRME 

Klasik derin çekme yöntemlerinde sac üzerine uygulanan basıncın üniform 

olmaması dolayısıyla proses esnasında kalınlık dağılımı dengesiz olmakta bu 

durum da yırtılma ve çatlama gibi şekillendirme kusurlarına sebep olmaktadır. 

Bu problemi aşmak için proses esnasında her taraftan eşit basınç uygulayan sıvı 

ile şekillendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Ancak klasik hidrolik şekillen-

dirme yöntemlerinde sac malzemenin sadece bir yüzeyine sıvı basıncı uygulan-

maktadır. Kalınlık dağılımını sac malzemenin her iki yüzeyinden de kontrol 

edebilmek için çift taraflı sıvı basıncı ile şekillendirme yöntemi geliştirilmiştir. 

Örnek çalışmada çift taraflı sıvı basıncı ile şekillendirme yönteminin küresel 

biçimde şekillendirmiş numunelerin kalınlık dağılımına etkileri incelenmiştir. 

2A12 alüminyum alaşımı sac malzemeden şekillendirilen numunelerin kalınlık 

dağılımı ölçülmüş ve farklı yükleme koşulları altında karşılaştırılmıştır (Liu vd., 

2017). Geliştirilen yöntemin şematik gösterimi Şekil 9’da verilmiştir. 
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Şekil 9. Çift Taraflı Sıvı Basıncı ile Şekillendirme Yöntemi 

DARBELİ SIVI BASINCI ile SAC ŞEKİLLENDİRME 

Şekillendirilmesi zor yüksek mukavemetli malzemeleri şekillendirmek için 

darbeli sıvı basıncıyla şekillendirme (IHF) prosesi alternatif bir yöntem olarak 

geliştirilmiştir. Geliştirilen bu proseste, sıkıştırılmış hava veya başka bir enerji 

kaynağı tarafından hızlandırılmış zımba, yüksek hız ve yüksek basınçla parçayı 

şekillendirilmektedir. Örnek çalışmada, bir Al-Cu-Mg alaşımı olan 2B06-O alü-

minyum sac numunelerin şekillendirilebilirliği IHF prosesi kullanarak incelen-

miştir (Chen vd., 2021). Geliştirilen yöntemin uygulandığı bir diğer çalışmada 

da, AA5A06-O alüminyum alaşımını IHF yöntemiyle şekillendirerek karmaşık 

biçimli bir uçak parçasının üretimi amaçlanmıştır. IHF prosesi ile, yüksek darbe 

enerjisi kullanarak oda sıcaklığında şekillendirilemeyen büyük boyutlu parçala-

rın üretilebildiği gözlemlenmiştir (Ma vd., 2018). Çalışmalardan geliştirilen bu 

prosesin verimli olduğu gözlemlenmiş ve düşük şekillendirilebilirlik oranına 

sahip sac metallerde şekillendirme sınır oranını artırdığı belirlenmiştir. Şekil 

10’da geliştirilen darbeli sıvı basıncı ile şekillendirme prosesinin şematik görün-

tüsü verilmiştir.  
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Şekil 10. Darbeli Sıvı Basıncı ile Şekillendirme Öncesi ve Sonrası 

ELEKTRO HİDROLİK SAC ŞEKİLLENDİRME 

Elektro hidrolik sac şekillendirme prosesinde, şekillendirilmek istenen sac 

levhanın bir tarafında bir çift elektrot yerleştirilmiş sıvı odası bulunmaktadır. 

Sıvı içerisinde elektrik boşalmasının etkisiyle oluşan basınç dalgası, sac levhayı 

dişi kalıbın içine birkaç milisaniye gibi yüksek hızda iterek sac malzemenin şe-

killenmesi sağlanmaktadır. Şekil 11’de elektro hidrolik sac şekillendirme prose-

sinin şematik gösterimi verilmiştir. Yapılan örnek çalışmada, yumuşak çelik 

(IF210), iki yüksek mukavemetli çelik (DPX800 ve TRIP700) ve bir paslanmaz 

çelik (1.4509) sac levhaların elektro hidrolik şekillendirme prosesi ile şekillendi-

rilmesi sayısal analiz ve deneysel olarak araştırılmıştır. 1000 1/s 'ye kadar çok 

çeşitli gerinim hızları için şekillendirilebilirlik incelenmiş ve başarılı sonuçlar 

elde edilmiştir (Melander vd., 2013). 



 
İbrahim KARAAĞAÇ, Mehmet Yasin DEMİREL, Mehmet Okan KABAKÇI 

22 

 

Şekil 11. Elektro Hidrolik Şekillendirme Prosesi 

ÇOK NOKTALI HİDROLİK SAC ŞEKİLLENDİRME 

Çok noktalı hidrolik sac şekillendirme prosesi, sıvı basıncı ile şekillendirme 

ve çok noktalı esnek şekillendirme prosesinin birleşiminden oluşmaktadır. Şe-

matik görünümü Şekil 12’de verilen bu proseste, sıvı basıncı şekillendirmeye 

katkı sağlarken, çok noktalı şekillendirme mekanizması sac parçaya son şeklini 

vermektedir. Bu yöntem; özellikle hızlı prototipleme ve az adetli veya tekli üre-

timlerde, kullanıcılara büyük zaman tasarrufu ve düşük maliyet sağlamaktadır. 

Bu yenilikçi proses literatürde çok sayıda sayısal ve deneysel çalışmalar ile araş-

tırılmıştır.  

Sac kalınlığının proseste etkisini gözlemlemek için yapılan örnek çalışmada, 

ince sac malzemelerde düzensiz profiller, yüzeyde çukurlar ve kenar kıvrımları 

gözlemlenirken; daha kalın sac parçalarda daha başarılı şekillendirme sonuçları 

gözlemlenmiştir (Selmi ve BelHadjSalah, 2013). 
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Şekil 12. Çok Noktalı Hidrolik Sac Şekillendirme a) Şematik Görünüm b) 

Sonlu Elemanlar Modeli 

MİKRO-HİDROMEKANİK DERİN ÇEKME ile SAC ŞEKİLLEN-

DİRME 

Mikro boyutlu parçalar gelecekte, özellikle medikal uygulamalarda ve ileri 

teknoloji uygulamaları olan uydularda, hassas kontrolün gerektiği elektromeka-

nik cihazlarda önemli bir yere sahip olacaktır. Bu nedenle mikro boyutlu parça-

ların üretimi ve şekillendirilmesi de literatürde sıklıkla araştırılmaktadır. Mikro-

hidromekanik derin çekme (MHDD) prosesi de, mikro boyutlu sac ürünlerin 

şekillendirilmesi için geliştirilen bir sac şekillendirme yöntemidir. Şekil 13’te 

mikro-hidromekanik derin çekme prosesinin şematik görüntüsü ve proseste 

kullanılan kalıpların boyutları verilmiştir. Ancak bu proseste, kalıp geometrisi 

ve sac malzemenin tane boyutu mikro şekillendirme sırasında sac metal malze-

melerin şekillendirilebilirliğini oldukça etkilemektedir. Literatürde tane boyutu-

nun artışıyla malzemenin akış geriliminin ve şekillendirme yüksekliğinin azal-

dığı gözlemlenmiştir (Xu vd., 2019). Literatürde yapılan bir diğer örnek çalış-

mada da, MHDD prosesine etki eden akışkan basıncının, yüzey pürüzlülüğü-

nün ve kalıp boşluğunun malzeme homojenliğine etkileri deneysel ve sonlu 

elemanlar yöntemi ile araştırılmıştır. Çalışmalarında 50 μm nominal kalınlığa 

sahip paslanmaz çelik SUS 304 folyo kullanılmış ve farklı hidrolik basınçlar al-

tında MHDD deneyleri gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda, mikro kaplar ba-

şarılı bir şekilde şekillendirilebilinmiş, ancak yüksek hidrolik basınç altında 
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şekillendirilen parçalarda kırışıklıkların oluştuğu gözlemlenmiştir (Luo vd., 

2021). 

 

Şekil 13. Mikro-Hidromekanik Derin Çekme Prosesi ve Kalıp Ölçüleri 

SONUÇ 

Hidrolik sac şekillendirme yöntemleri sac metal parçaların şekillendirilme-

sine getirdiği kolaylıklar nedeniyle endüstriyel uygulamalarda yaygınlaşmakta-

dır. Ancak yüksek mukavemetli veya karmaşık geometrili zor şekillendirilen 

sacların şekillendirilmesinde sıvı ile şekillendirme yöntemleri de tek başına ye-

tersiz kalabilmektedir. Bu nedenle, hidrolik şekillendirme yöntemleri de diğer 

sac şekillendirme yöntemleri ile birleştirilerek daha hızlı ve daha kusursuz şekil-

lendirme yöntemleri geliştirilmiştir. Geliştirilen birleşik yöntemlerin sağladığı 

avantajlar aşağıda kısaca verilmiştir. 

Estetik ve mukavemetin bir arada bulunması gereken yerlerde; kaynak, ya-

pıştırma veya kaplama ile birleştirilen iki farklı sac parçalar hidrolik şekillen-

dirme yöntemleriyle başarılı bir şekilde şekillendirilebilmektedir.  

Yüksek ilk kurulum maliyetleri gerektiren hidrolik şekillendirme uygula-

maları için plastik enjeksiyon makinelerinden ve kalıplarından yararlanılarak 

sac parçalar şekillendirilebilmektedir. 
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CNC tezgahlar kullanılarak sac parçaların şekillendirildiği artışlı şekillen-

dirme yöntemlerinde sıvı basıncı daha homojen şekillendirilebilirliği arttırmak-

tadır. 

Şekillendirilen parçalarda üniform kalınlık dağılımı sağlamak için çift taraflı 

basınçlı hidrolik şekillendirme ve hareketli dişi kalıplı şekillendirme yöntemleri 

önemli bir avantaj sağlamaktadır. 

Aynı anda çok sayıda küçük boyutlu parçayı hidrolik şekillendirmek için 

hidrolik sıvı basıncı çok sayıda kanallara ayrılarak hızlı bir şekillendirme müm-

kün olmaktadır. 

Çok yüksek hidrolik sıvı basıncına çıkmaya gerek kalmadan kauçuklar kul-

lanılarak düşük basınçla da sac parçalar başarılı bir şekilde şekillendirilebilmek-

tedir. 

Yüksek mukavemetli parçaların hızlı bir şekilde şekillendirilebilmesi için 

darbeli sıvı basıncı veya elektro-hidrolik sac şekillendirme yöntemleri kullanıla-

rak şekillendirme yapılabilmektedir. 

Asimetrik veya çok karmaşık geometrili sacların şekillendirilmesi için çok 

noktalı hidrolik sac şekillendirme yöntemleri başarılı bir şekilde uygulanabil-

mektedir. 

Mikro boyutlu parçaların başarılı bir şekilde şekillendirilebilmesi mikro-

hidromekanik derin çekme yöntemleri ile mümkün olmaktadır. 
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İMALAT İŞLEMLERİNDE SONLU ELEMANLAR 
YÖNTEMİ İLE TALAŞ KALDIRMA ANALİZİ, STATİK VE 

TİTREŞİM ANALİZ UYGULAMALARI 

Senai YALÇINKAYA1, Doğukan ÇOHANTİMUR2 

 

Öz: Günlük hayatta imalatta kullanılan çeşitli malzemeler, kesici takım-

lar, tezgâhlar ve diğer yardımcı parçalarla ilgili imalat yapan firmalar 

bilgi sahibi olmak isterler. Makine imalatı ve metal işlemlerde malzeme 

ömrü, tezgâh özellikleri deneysel çalışmalarda kullanılan parçaların 

mekanik özellikleri önceden yapılan çeşitli deneyler ve yöntemlerle be-

lirlenebilir.  Yapılan tüm çalışmalarda uygulanan yöntemler kimi za-

man tutarlılıktan ve ergonomiklikten uzak olabilmektedir. Böyle bir ek-

sikliğin süregelmesi ile ortaya çıkan ve her türlü deney ve analizi yapa-

bilmenin mümkün olduğu sonlu elemanlar yöntemi ortaya çıkmıştır. 

Bunlar içinde en önemlilerden olan ve çalışmada da yer alan ANSYS 

Workbench yazılımıdır. Bu yazılım yapılan tüm deney ve analizlerde 

tek düzeneğin bilgisayar olmasını sağladığından büyük kazanım geti-

rir. Uygulama çalışmasında ANSYS Programı ile talaş kaldırma işlemi, 

işlemede meydana gelen gerilmeler ve talaş formu gibi analizler, çeşitli 

statik analizler ve parça üzerinden titreşim analizi uygulaması işlemle-

rine yer verildi. Yapılan çalışmada farklı yükleme şartlarında parçaların 

gerilmeleri, işlemede maruz kalınan kuvvetler ve deplasman analizleri 

gerçekleştirildi. Statik analiler ile katı yüzeyde çizgisel modelleme yapı-

larak sınır şartlar tanımlandı. Tanımlanan sınır şartları ile geometrilerin 

gerilim ve kuvvet tepkileri belirlendi. 

Anahtar Kelimeler: Sonlu Elemanlar, Titreşim Analizi, Statik Analiz, 

Talaş Kaldırma, Gerilme 
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MAKİNE İMALAT İŞLEMLERİNDE TALAŞ KALDIRMA  

İşlenmemiş durumdaki bir malzemeye bir şekil verme amacıyla, ke-

sim yapan ucu keskin takımlar aracılığıyla malzeme yüzeyinden küçük 

parçalar halinde malzeme kaldırma işlemine talaş kaldırma işlemi denir. 

Yüzeyden kaldırılan malzemeye ise talaş denir. Bu işlem, takım ile iş 

parçası malzemelerinin birbirinden farklı sertlikte olmalarına dayalı olup 

bu sayede talaş kaldırılabilmesi işlemidir. 

Talaşlı imalatta işlem yapılan parçadan malzemeyi kaldıran ve sert 

bir yapısı olan gereçlere takım denilir. Parçanın üstünden istenen boyut 

ve şekilde talaş kaldırmak için iş ve takım parçasının hareketinin kontro-

lü ve bu hareket için güç gereklidir. Gerekli hareketi ve gücü sağlayan 

araçlara takım tezgâhları denir. Talaş kaldırma, takım ile iş parçasının 

arasındaki hareketlerin sonucudur.  Bu parçalar kesme derinliği, kesici 

takım arasında ilerleme, kesme hızı ve yardımcı hareketler olmak üzere 

birçok hareket mevcuttur. Kesme hareketi, iş parçasından belirli kalınlık-

ta talaş kaldırılan harekettir.  İlerleme hareketi, parçanın genişliği veya 

uzunluğu boyunca belli bir kısmının işlenmesidir.  Yardımcı hareketler 

ise takımın parçaya yaklaşması, ilerleme hareketinden sonra takımı baş-

langıç noktasına geri getirme gibi farklı ayar hareketlerini içermektedir.  

Genelde; kesme hareketi dönme veya doğrusal, ilerleme hareketleri doğ-

rusal hareketlerdir.  Bu hareketlerin parça veya takım tarafından yapıl-

ması çeşitli talaş kaldırma yöntemlerini meydana getirmiştir. 

Kesme Esnasında Plastik Şekil Değimi 

Bu plastik şekil değiştirme işlemleri birbirine bağlılardırlar. Kopan 

talaş, kesme işlemi sırasında yüzeye sürtünüp ısınır böylece plastik şekil 

değişimine maruz kalır. Bunun sonucunda da ikinci şekil değiştirme bu 

olaydan etkilenir. Eş zamanlı, kesme yönü de, direkt olarak, kesme yü-

zeyindeki şekil değişiminden ve sürtünmeden etkilenir. Kesme yönü, 

kesme işlemindeki oluşan talaşların gerilmesini ve ısınmasını etkiler. 

Bunun sonucunda,  kesme gerilimi ve kesme yönünün birbirini etkileyen 

kuvvetler ve aynı anda çözümlenmesi gereken birçok faktörler elde edi-

lir. Makine imalat işlemlerinde talaş kaldırılma esnasında malzemede 
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oluşan kuvvetleri ve talaş oluşumu Şekil 1’de gösterilmiştir (Yalçınkaya S 

ve Ismaeil K., 2020). 

 

Şekil 1. Talaşlı İmalatta Kesici Takım ile Malzemede Meydana Gelen 

iç kuvvet ve Talaş Şekil Değişimleri 

Talaş oluşumunu etkileyen kesme şekil değişimleri, ek şekil değiş-

tirmeler, kuvvetler, vektörel hızlar ve takım geometrisi karmaşık bir sis-

tem oluşturmaktadır.  Bu karmaşık sistemler yapısal olarak 3 boyutludur 

fakat basitleştirilerek 2 boyutlu ortagonal yapıda da incelenebilir. Talaşlı 

imalatta 3 boyutlu kesme geometrisi, kesme kenarı ve kesme hareketi 

doğrultusu birbirine dik olmadıklarında oluşur. Ortogonal yapı, rahatça 

modellenebildiği için şekil değiştirme işlemini açıklamak için kullanılır.  

(a) Talaşlı İmalat; 3 boyutlu işlemede 3 kuvvet:  kesme kuvveti,  

ilerleme kuvveti,   radyal kuvvet. 
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(b) Ortogonal işlemede 2 kuvvet:   kesme kuvveti,  ilerleme (te-

ğetsel) kuvvet. Burada takımın kesme kenarının hareket yönüne dik ol-

duğu görülmektedir. 

(c) Ortogonal kesmede kesme yüzeyi  : Ø kesme açısı, w kesme 

genişliği ve t ilerleme ile tanımlanan bölgede meydana gelir ( Hutton D., 

2004).  

Talaşlı imalat işlemlerinde Şekil 2’de talaş oluşmasında etkili olan 

kesme kuvvetlerinin 2 ve 3 boyutta gösterimi görülmektedir. 

 

Şekil 2. Talaş Oluşmasında Etkili Olan Kuvvetlerin 2 ve 3 Boyutta 
Gösterimi 

Kesici takım ve kesilen malzeme yüzeyinde; 

İş parçasının takıma doğru hızı  (V), takımın iş parçası üzerinden ta-

laş kaldırma (paso) derinliği (t), talaş genişliği (w), takımın dikey ile yap-

tığı açı eğim açısı (α), kesme düzleminin yatay ile yaptığı açı; kesme yü-

zeyi açısı (Ø), takımın yeni oluşan yüzeyle yaptığı açı; boşluk açısı (ß) 

değerleri gösterilmiştir. Takımın kesme kenarı iş parçasının yaptığı hare-
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ket yönüne diktir. Bu model bize talaş oluşu sürecini yeterince inceleme 

imkânı sağlar. Bu veriler göz önüne alındığında talaş oluşumunu etkile-

yen önemli unsurlar; takım geometrisi  (takım kenarı çapı ve eğim açısı 

α),  takım ile henüz işlenmemiş iş parçası yüzeyinin etkileşimi, işlenmiş 

yüzeyin pürüzlülüğü ve takıma gösterdiği sürtünme direnci son olarak 

talaş oluştuktan sonra takımın dış yüzeyine gösterdiği sürtünme diren-

cidir ( Groover P. M., 2016). 

İmalat işlemlerinde talaş oluşumu çok dar bir bölgede oluşan kesme 

işlemi ile oluşur. Bu bölge kesme alanı olarak adlandırılır. Bu bölge yük-

sek gerilmeler ve dairesel sıkıştırmalar sonucu plastik deformasyona 

uğrar. 

Kesme işlemlerinde kesici takım ve kesilen malzemede talaşın mey-

dana gelmesinin incelenmesi ve kavranması için talaş oluşumunda dik-

kate alınan bazı ölçüler şekil 3’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 3. Talaşın Oluşmasında Etkisi Olan Değerlerin Gösterimi 
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Plastik deformasyona uğramış bölge takımın önünden üzerine geçe-

rek talaş halinde iş parçasından kaldırılmış olur.  Takımın hemen önünde 

plastik deformasyona uğramış olan bu bölge kesme önü bölgesi olarak 

adlandırılır. Dairesel deformasyonlar bu bölgede plastik ve elastik de-

formasyon durumunda olabilirler. Takım ucuna en yakın olan bölge ar-

tık akma mukavemetini aşmıştır ve plastik deformasyon durumundadır. 

Bu bölgede oluşan deformasyonlar malzemenin yapısında dislokasyon-

lara ve malzeme ağının daha karışık bir yapıya dönüşmesine neden ola-

rak malzemeyi sertleştirir. Malzeme pekleşmesi doyma safhasına geldiği 

zaman kopma işlemi başlamaz. Kesme işleminin ilk başlangıcı kesme 

düzleminin olabileceği en alt bölgeye geldiğinde başlar. Teorik olarak 

tanımlanan kesme yüzeyi açısı(Ø) olsa da kesme ilk başlangıcını (¥) açısı 

daha uzandıktan sonra başlar. Bu bölge talaşın malzemeden koptuğu 

bölgedir. Kesme gerilmeleri bu bölgede malzeme yapısını küçük parça-

cıklar haline getirmiştir. Kesme uygulamalarında meydana gelen geril-

meler sonucu oluşan dislokasyonlar bu parçacıklar arasında boşluklar 

oluşturur. Yeteri kadar boşluk oluştuğunda kesme düzlemi boyunca ta-

laş iş parçasından ayrılmaya başlar ve kopma işlemi gerçekleşir. Kesme 

uygulamasında meydana gelen gerilmeler Şekil 4’te talaşın iş parçasın-

dan ayrılma anı gösterilmiştir. 
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Şekil 4. Kesme Esnasında Meydana Gelen Gerilmeler sonucunda  

Talaşın Parçadan Kaldırılması. 

ANSYS Sonlu Elemanlar Yöntemi 

Sonlu elemanlar yöntemi "parçadan bütüne gitme" genel prensibine 

dayanmaktadır. Sonlu eleman; iki veya üç boyutlu yapıların bir parçası 

veya bir bölgesidir. Bu yöntemin ilk ve en geniş uygulama alanı "gerilme 

analizidir (Ovalı İ., 2017). Sonraları ısı analizi, akışkan analizi, piezoelekt-

rik analizi, elektrik analizi vb. alanlarda da kullanılmıştır. Teknolojinin 

gelişmesine paralel olarak yapılan deneysel uygulamalar ile olgun hale 

gelen yöntem günümüzde makine, elektrik, uçak, inşaat, hidrodinamik, 

atom gibi çeşitli mühendislik alanlarının yanı sıra, tıpta ortopedi, kalp ve 

damar cerrahisi, estetik cerrahi dallarında da kullanılmaktadır. Sonlu 

elemanlar gerilme analizinde gerçek geometrik cismin, tam olarak for-

müle edilmesinin güçlüğü nedeniyle, bilgisayarda hesaplanması kolay 

olan elemanlardan oluşturulmaktadır. Daha sonra bilinen bütün fizik 

kuralları daha basit geometriye sahip olan bu küçük elemanların her 

birine uygulanmaktadır (Arıkan, 2002). 
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Bütün cismin elemanlara bölünebilmesi için bir ağ yapısına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Cismin boyutuna ve geometrisine uygun olarak seçilmiş 

elemanlara bölünmüş haline sayısal model denilmektedir. Sayısal modeli 

oluşturan elemanların birbirlerine temas ettiği yüzeylerde düğüm nokta-

ları oluşturulmaktadır. Mümkün olduğunca çok sayıda eleman kullan-

mak, kuvvet dağılımının daha duyarlı ölçülebilmesi açısından önemlidir. 

Belirli bir başlangıç noktasına göre tüm düğümlerin x, y, z eksenleri üs-

tündeki koordinatları saptanarak bilgisayara aktarılmaktadır. Ayrıca, 

geometrik şekli oluşturan tüm elemanların malzeme özelliklerini belirle-

yen, poisson oranı ve elastisite modülü değerleri bilgisayar programına 

tanıtılmaktadır. Oluşturulan matematik modelde, düğüm noktalarına 

dışarıdan en basit dış etken ve sınır şartlarının uygulanmasıyla meydana 

gelen değişiklik durumları için matrisler oluşmakta, bu matrisler bilgisa-

yar programı yardımıyla çözülmektedir. Bu yolla her bir elemandaki ve 

dolayısıyla elemanların oluşturdukları cismin tamamındaki gerilme ve 

şekil değiştirmeler elde edilmektedir.  

ANSYS Yazılım Programı 

ANSYS yazılımı mühendislerin mukavemet, titreşim, akışkanlar me-

kaniği ve ısı transferi ile elektromanyetik alanlarında fiziğin tüm disip-

linlerinin birbiri ile olan interaksiyonunu simüle etmekte kullanılabilen 

genel amaçlı bir sonlu elemanlar yazılım programıdır. Bu programların 

sayesinde gerçekleştirilen testlerin ya da çalışma şartlarının simüle edil-

mesine olanak sağlayan ANSYS, ürünlerin henüz prototipleri üretilme-

den sanal ortamda test edilmelerine olanak sağlar. Ayrıca sanal ortam-

daki 3 boyutlu simülasyonlar neticesinde yapıların zayıf noktalarının 

tespiti ve iyileştirilmesi ile ömür hesaplarının gerçekleştirilmesi ve muh-

temel problemlerin öngörülmesi mümkün olmaktadır (Erdogan Maden-

ci, 2006). 

Statik Analiz 

Yapılar veya sistemler kullanıldıkları süre boyunca çeşitli kuvvetlere 

veya darbelere maruz kalırlar. Bu kuvvet ve darbeler sonucunda yapıda 

bazı bozulmalar görülebilir. Bu bozulmaları daha önceden tespit edip 

engellemek için statik analizler yapılır. Statik analiz kısaca analiz edece-
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ğimiz yapıların ya da sistemlerin üzerlerine gelen durağan yüklerin ve 

kısıtlamaların anlık olarak analiz edilmesidir (Godbole P.N. 2013). Statik 

analiz zamana bağlı değildir. Yapılan statik analiz sonucuyla; 

 Sistemin ya da parçanın ne kadar yüklemeye karşı koyabileceği, 

 Konstrüksiyonun ne kadar güvenli olduğu (Emniyet Katsayısı 

Belirleme yapılmış olur.), 

 Yapının ne kadar sehim yaptığı tespit edilir. 

 Yapı üzerindeki minimum, maksimum ve eşdeğer gerilme değer-

lerinin hangi mertebelerde olduğunu saptamakla beraber, 

 Farklı yükleme şartlarında analizleri gerçekleştiririz. 

Statik yapısal analizler ANSYS Workbench’in önemli çözüm modül-

lerinden bir tanesi olmakla beraber farklı yükleme şartlarındaki parçala-

rın gerilim, gerinim, kuvvet ve deplasman analizleri gerçekleştirilir. Sta-

tik analizlerde problemler katı, yüzey ya da çizgisel modellerle temsil 

edilir. Bu modellere sınır şartları olarak yüklemeler ve sabitlemeler ta-

nımlanır. Bu sınır şartları karşısında geometrilerin gerilim, gerinim, dep-

lasman tepkileri belirlenir. 

Kuvvet Sistemleri 

Yapısal analizlerin yapılmasında diğer önemli bir bileşen kuvvet sis-

temleridir. Kuvvetli bir cisme etki eden yük olarak tanımlanabilir. Kuv-

vet, yönü ve şiddeti belli olan vektörel bir büyüklüktür. Kuvvetler tekil 

ya da yayılı yükler olarak tanımlanabilir. Yapısal analizde Şekil 5’te tekil 

Yükkevveti, Şekil 6’da yayılı yük kuvvetlerin gösterilmiştir. 
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Şekil 5. Yapısal Analizde Tekil Yük Kuvveti. 

 

Şekil 6. Yapısal Analizde Yayılı Yük Kuvveti 

Akma kriterlerini değerlendirmeden önce malzemelerin nasıl defor-

masyona uğradığı bilinmelidir. Malzemeye etki eden kuvvet kaldırıldı-

ğında malzeme eski halini alıyorsa buna elastik deformasyon, eski halini 

almayıp kalıcı şekil değiştiriyorsa plastik deformasyon denir. Plastik 

şekil değiştirme alanını şekil 7’de verilen çekme diyagramına göre mal-

zemenin kalıcı olarak şekil değiştirmesi yani plastik deformasyona uğ-

raması için uygulanan gerilimin akma noktasını geçmesi gerekir. Şekil 

7’de gerilim-gerinim grafiği ve plastik şekil değiştirme alanı belirtilmiş-

tir. 
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Şekil 7. Plastik Şekil Değiştirme Alanı, Gerilim-gerinim grafiği (Fer-

dinand,2002) 

Emniyet Katsayısı 

Yapılan sonlu elemanlar yöntemi analizlerinde önemli değerlendir-

me kriterlerinden biri de emniyet katsayısıdır. Emniyet katsayısının kul-

lanılacak olan malzemenin türüne göre belirli bir değerde olması gerekir.  

Emniyet Katsayısı =  

Workbench’te ‘safety factor’ komutundan ulaşılabilen değerdir (Fer-

dinand P. Beer, 2014.) 

Akma ve Kırılma Kriterleri: Malzemeye uygulanan yükleme karşı-

sında hasara uğrayıp uğramadığını belirlemede akma ve kırılma kriterle-

ri kullanılır. Malzemeler uygulanan kuvvet karşısında akarak yani uza-

yarak deforme olur ya da direkt olarak kırılarak deforme olurlar. Sünek 

malzemeler kopmadan önce uzarken gevrek malzemeler hiç uzamadan 

aniden kırılır. Bu sebeplerden dolayı sünek ve gevrek malzemelerin ana-
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lizlerinde farklı hasar kriterleri kullanılır. Genel olarak kullanılan akma 

ve kırılma kriterleri; 

a. Tresca Kriteri (Sünek Malzemeler) 

b. Von-Mises Kriteri (Sünek Malzemeler) 

c. Rankine Kriteri (Gevrek Malzemeler) 

d. Columb Kriteri (Gevrek Malzemeler) 

Titreşim Analizi 

Makine parçalarının titreşim karakteristiklerini hesaplamak amacıyla 

Modal analiz yöntemi kullanılır. Modal analizde makine parçalarının 

doğal frekansları ve deforme oluş şekilleri belirlenir. Modal analiz sonu-

cunda elde edilen veriler özellikle harmonik ve titreşim analizlerinde 

kullanılmaktadır. Modal analiz mekanik analizlerin de temelini oluştu-

rur. Makine parçalarının servis şartlarında çalışırken özellikle doğal fre-

kanslarında uzun süre titreşime maruz kalmamaları gerekmektedir. Bu 

doğal frekanslarında titreşime maruz kaldıklarında olduğundan çok bü-

yük genlikte titreşime ve bunun sonucunda hasara uğramaktadır.  Doğal 

frekansına yani rezonansa girerek hasara uğramış yapılara en doğru ör-

nek 1940 yılına Tacoma köprüsü şekil 8’de görüldüğü gibi tamamlandık-

tan 4 ay gibi kısa bir süre sonra doğal titreşim frekansına girip çok büyük 

salınımlar sergileyerek yıkılmıştır. 
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Şekil 8. Doğal Titreşim Frekansına Girerek Yıkılan Tacoma Köprüsü. 

ANSYS R18.2 SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ ile YAPILAN 

ÇALIŞMALAR 

Talaş Kaldırma Analizi 

Malzeme ve geometri seçimi, yapı çeliği ve alüminyum malzeme 

kullanılarak çalışmalar yapıldı. Öncelikle işlemin yapılacağı analiz türü 

olan ‘Explicit Dynamics’ komutu seçildi. Bu analiz türünde iki farklı par-

çayı birbiri üzerinde işlem yaptırabilecek şekilde kullanabiliyoruz. Talaş 

kaldırılacak olan parçayı alüminyum malzeme olarak belirleyip eşdeğer 

plastik şekil değiştirme 0,75 olarak girildi. Ardından geometri bölümün-

den uygun parça ve kesici alınıp model oluşumuna geçildi. Kesici mal-

zemesi yapı çeliği, parça ise alüminyum malzeme olarak belirlendi. 
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Mesh ve yüzey ilişkileri, Sonlu elemanlar yönteminin çözümlenmesin-

de en önemli aşamalardan bir tanesi meshleme işlemidir. Meshlemeyi, 

modelleri boyutları belirlenmiş elementler ile çok küçük alanlara bölme 

işlemi olarak tanımlayabiliriz. Birim alana düşen gerilimi belirlemek 

için toplam alan elementler ile çok küçük alanlara böler. Tüm element-

lerde oluşan gerilimler çeşitli fonksiyonlar ile birleştirilip toplam geril-

me belirlenir. Şekil 9’de modellerin analiz öncesi mesh alınmış halleri 

görülmektedir. 

 

 

Şekil 9. Analize Başlanmadan Önce Sistemin Mesh Alınmış Hali 

Analiz aşamasında ANSYS sistem üzerinde belirlenen Mesh sonra-

sında parçalar arasında yüzeyde sabit olan parça ve hareket edecek olan 

parça belirlenmelidir. Burada talaş kaldırma işlemi olacağı için alümin-

yum malzeme sabit, kesici takım ise hareketli olan parça olmalıdır.  Kesi-

ci takımın -X düzleminde 30 mm’lik hareket etmesine karar verildi. Tablo 

1’de görüldüğü gibi, fixed support ve displacement komutlarıyla parça-
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larda sabit kalma ve hareket yapma komutları verildi. (Senai Yalçınkaya 

ve Hülya Kalaycıoğlu, 2020) 

Tablo 1. Fixed Support, Displacement Komutlarıyla Parçalarda Sabit 

Kalma ve Hareket Yapma Komutları 

 

Gerilme ve Deformasyon 

Parçada işlem sırasında öğrenmek istediğimiz parametreler girilir. 

Talaş kaldırma işlemi sırasında parçada oluşan gerilmeler ve deformas-

yonları görmek için Tablo 2’de gösterildiği gibi solution kısmından de-

formasyon ve Von Mises kriterine göre gerilme eklenir.  
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Tablo 2.Solution Deformasyon ve Von Mises Kriterine Göre Gerilme 

Durumu 

 

Sonuçlar 

Gerilme ve deformasyon işlemi uygulamasında 289.17  max. Deaformasyon 

oluştuğu ve aynı noktada gerilmelerinde max olduğu görüldü. İşlenen parçanın 

sol kısmında herhangi bir deformasyon oluşmadı. Kesici takıma 0,001 saniye 

içinde yüksek hız ayarıyla talaş kaldırma komutu verildiği için parçada oluşan 

gerilmeler 290 MPa’ya kadar çıkabilmiştir. Burada yapı çeliği yerine farklı mal-

zemeli kesici takım kullanılsaydı ona göre değerler girilip parçada farklı geril-

meler elde edilecekti. Parçadan talaş kaldırlma işleminde oluşan deformasyon 

ve gerilmeler şekil 9’da gösterilmiştir. 
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Şekil 9. Parçadan Talaş Kaldırılma İşleminde Oluşan Deformasyon ve 

Gerilmeler 

Gerilme ve deformasyon uygulamasında şekil 10 da verilen gerilme-zaman 

grafiği gösterilmiştir.  
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Şekil 10. Gerilme-Zaman Grafiği 

Parçada kısa süre içinde 0 noktasından 290 MPa’lara kadar gerilim 

yükselebilmektedir. Gerilmeler talaşın anlık olarak kaldırılacağı bölgede 

maksimum noktaya ulaşmakta ve kesici takım hareketi ilerledikçe nere-

deyse aynı değerlerde ilerlemektedir. Parçada oluşan deformasyonların 

dağılımı şekil 11’de gösterilmektedir. 
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Şekil 11. Parçada Oluşan Deformasyonların Dağılımı 

Kesici takımın iş parçası üzerinde dalma işlemi ile kesmeye ve iler-

leme devam etmektedir. Kesme, ilerleme, deformasyon ve gerilmeler 

devam edecektir. Parçada kesme işlemi ile meydana gelen deformayon 

dağılımı şekil 12’de gösterilmiştir. 
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Şekil 12. Parçada Kesme İşlemi ile Meydana Gelen Deformasyonların 

Dağılımı 

Uygulama çalışmalarında görüldüğü üzere kesici takım ile parça 

arasındaki temastan sonra parçadan ayrılan talaş arttıkça deformasyon 

da artmış oluyor. Şekil 13’te deformasyon-zaman grafiğinde görüldüğü 

üzere kesici takım ilerlemesine devam ettikçe aynı oranda toplam de-

formasyon da artış olduğu gözlenmektedir. 
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Şekil 13. Deformasyon- Zaman Grafiği 

Belli zaman aralıklarında aynı oranda deformasyonlarla toplamda 

bu parçada 0’dan  başlayarak 46,298 mm. deformasyona kadar ulaşıldığı 

görüldü.. Ayrıca bu analizde talaşın akış formu da karakterize edilmiş ve 

sürekli akan bir talaş olduğu belirlenmiştir. Mesh ayarları iyileştikçe akış 

formu daha net karakterize edilebilir. Birim zamandaki deformasyon 

artış oranları birbirine çok yakındır. Yapılan Ölçümlerde belirlenen za-

man aralıklarında alınan değerler Tablo 3’te gösterilmiştir. 
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Tablo 4. Belirli Zaman Aralıklarında Oluşan Deformasyonlar 

 

 

STATİK ANALİZ UYGULAMASI 

 

Dairesel Dişli Statik Analiz Uygulaması 

Malzemesi yapı çeliği olan 2 adet dairesel dişli geometrisi oluşturul-

du. Static stractural komutu ile parçaların model oluşumuna geçildi. Sol-

daki dişli fixed support komutu ile sabit parça seçilip sağdaki dişli ile 

dönme işlemi gerçekleştirme ayarları yapıldıktan sonra dişli çark grubu 

için mesh işlemine geçildi. Şekil 14’te Statik Analizinde Mesh işlemi ger-

çekleştirilmiş dişliler gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 14. Statik Analizinde Mesh İşlemi Gerçekleştirilmiş Dişliler 
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Meşh işleminden sonra dişli grubu üzerine ANSYS Programında 

sağda bulunan dişliye 250N.mm moment uygulanarak çalışma yapıldı. 

Şekil 15’te dönme işlemi gerçekleştirecek olan sağdaki dişliye 250 N.mm 

moment verildiği gösterilmiştir. 

 

Şekil 15. Saat Yönünün Tersinde 250 N.mm Moment Uygulanacak 

Olan Dişli 

Moment verilen dişlide dönme hareketi esnasında temas yüzeylerin-

de gerilmeler oluşmaktadır. Oluşan gerilmeler şekil 16,17 ve 18’deki gös-

terilmiştir. 
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Şekil 16. Dişlide Temas Yüzeyinde Oluşan Gerilmeler 

Deneysel çalışma 250 N.mm Moment uygulamasında gerilmeler da-

ha çok hareket ileten dişlide meydana geldiği gözlemlenmiştir. Şekil 

17’de gerilmelerin daha çok hareketli olan dişlide olduğu gösterilmiştir. 
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Şekil 17. Gerilmelerin Daha Çok Hareketli Olan Dişlide Görüldüğü 

Gözlemlendi 

Temas yüzeyinde gerilmeler daha fazladır. Temas yüzeyinde gerilme 

yoğunluğu 103 MPa kadar çıktığı gözlemlendi. Şekil 18’de Gerilme yo-

ğunluğunun temas yüzeyinde daha detaylı incelenmesi gösterilmiştir. 
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Şekil 18. Gerilme Yoğunluğunun Temas Yüzeyinde daha Detaylı  

İncelenmesi 

Sonuçlardan görüldüğü üzere gerilmeler hareketli dişinin temas böl-

gesinde yoğunlaşmaktadır. Bu değerlerde 103 MPa’ya kadar çıkabildiği 

görülmektedir. Deformasyonlar ise şekil 19’da göründüğü gibi hareketli 

dişlinin anlık olarak temasta olmayan yüzeylerinde yoğunlaşmıştır an-

cak çok küçük değerlerdedir. 
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Şekil 19. Sistemde Oluşan Deformasyonların Dağılımı 

Bu analizde son olarak sabit dişlinin yapılan tahrike karşı oluşturdu-

ğu güç ve moment reaksiyonları hesaplanmıştır, tablo 4’te paylaşılmıştır 

ve analiz tamamlanmıştır. 
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Tablo 4. Sabit Dişlide Oluşan Güç ve Moment Reaksiyonları 

 

Toplam moment reaksiyonu başta girilen değer olan 250 N.mm ola-

rak görülmüştür. Güç tepkileri ise dönmeye karşı oluşan yönlere göre 

eksi ve artı işaretli olarak birbirine yakın değerlerde ölçülmüştür. 

TİTREŞİM ANALİZ UYGULAMASI 

Paslanmaz Çelik Pedal Titreşim Analizi 

Titreşim analizleri uygulamalarında paslanmaz çelik pedal lamasının 

önce statik ve yüzey gerilim analizleri yapılarak sonrasında titreşim ana-

lizi ile bağlanması ve sonuçları incelenmiştir. Öncelikle üzerinde işlem 

yapılacak olan delikli lama parçasının malzemesi paslanmaz çelik olarak 

mesh işlemi gerçekleştirilmiş pedal laması belirlendi ve uygun geometri-
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si oluşturularak şekil 20’deki model işlemine geçildi. Şekil 20’de Mesh 

işlemi gerçekleştirilmiş pedal laması gösterilmiştir (Acar Can Kocabıçak 

vb., 2021). 

 

Şekil 20. Mesh İşlemi Gerçekleştirilmiş Pedal Laması 

Çalışmada pedal lamasının iki uç kısmında 100 mm mesafede mat-

kapla iki tane delik delinmiştir. Metal lamanın ön deliğinden 100 mm 

mesafede bir mil geçtiği ve bu mile 500 N’luk bir kuvvet uygulanması 

durumunda lamanın işlevini yerine getirip getiremediğini analiz sonuç-

ları gösterecektir. Parçanın uzayda sabit olması için işlem yapılacak yü-

zeye remote point atandı. Şekil 21’de fixed support ve remote force iş-

lemleri de tamamlandıktan sonra çözüm aşamasına geçilir. Şekil 2’de -Y 

düzleminde oluşturulan 500 N’luk kuvvet uygulandığı görülmektedir. 
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Şekil 21. -Y Düzleminde Oluşturulan 500 N’luk Kuvvet Uygulanması 

Pedal Laması Statik Analiz Sonuçları 

Sonuçlar incelendiğinde mesnet noktasında oluşan tepki kuvvetleri 

belirlenmiştir. Y doğrultusunda 500N bir tepki meydana gelmiştir. Mey-

dana gelen tepki kuvveti Şekil 22’de gösterilmiştir. 
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Şekil 22. Meydana Gelen Tepki Kuvveti 

Mesnet Noktasında oluşan tepki kuvveti değerleri tablo 5’te veril-

miştir. 
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Tablo 5. Tepki Kuvveti Değerleri 

 

Yapılan statik analizlerde Von- Mises kriteri ile gerilme sonuçları 

gözlemlendiğinde maximum gerilme 76 MPa olarak gözlemlenmiştir. 

Kullanılan malzeme paslanmaz çeliğin akma dayanımı 250 MPa olduğu-

na göre gözlemlenen gerilme düşük denilebilir. Buradan emniyet katsa-

yısı hesabı için  

Emniyet Katsayısı=     =     =  3,289 olarak be-

lirlenmiştir.  

 

Oluşan gerilmeler moment 0,4153 MPa ve Max. 76.006 MPa. Aralı-

ğında değişim gösterdiği gözlemlenmiştir. Şekil 23’de gerilme durumları 

gösterilmiştir. 
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Şekil 23. Statik Analiz Von-Mises Gerilme Sonuçları 

Oluşan deformasyon; Min. 0 noktasından başlayıp 0.15662 max. 

Noktasına kadar olan aralıklarda değişim göstermiştir. Uygulanan yük 

karşısında total deformasyon da belirlendikten sonra parçanın çalışma 

durumuyla alakalı daha rahat bir sonuca ulaşılabilir. Şekil 24’te total de-

formasyon sonuçları gösterilmiştir. 
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Şekil 24. Total Deformasyon Sonuçları 

Maximum 0,15 mm’lik bir total deformasyon oluştuğu belirlenmiştir. 

Parçanın düzgün çalışmasına engel olmayacak bir deformasyon miktarı-

dır yani parça emniyetli birşekilde çalışır. 

Yüzey Gerilmeleri Analiz Sonuçları 

Deneysel çalışmada parçanın simetri ekseninde ve yüzeyinde mey-

dana gelen deformasyon ve stres gerilmelerini görebilmek için parçanın 

orta düzleminden geçen yeni bir düzleme ihtiyaç vardır. Bu düzlemin 

koordinatlarını belirlemek için parçanın ortasına yeni bir koordinat sis-

temi eklenir. Construction Geometry komutu ile gerçekleştirilir. Şekil 

25’te yeni bir koordinat sisteminin eklenmesi gösterilmiştir.  
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Şekil 25. Yeni Koordinat Sisteminin Eklenmesi 

Ardından Von-Mises kriterini yüzeye uygulayıp yüzeyde oluşan ge-

rilmeleri ayrı ayrı görmeyi sağlayacak olan çözüm yapılır. Önemli bir 

arada belirlenen yüzeyde meydana gelen gerilmelerin dağılımını görmek 

için ‘Surface’ işlemi gereklidir.  Şekil 26’yüzey gerilmeleri analizi sonuç-

leri gösterilmiştir.  bu işlemler paylaşılmıştır. 
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Şekil 26. Yüzey Gerilmeleri Analiz Sonuçları 

Bu sayede özellikle gerilme bölgelerinde temsili kesit olarak analiz 

edebilir. Uygulamada yüzey gerilmeleri ve analizleri ölçülmüştür. Ölçme 

sonucunda elde edilen gerilme ve deformasyon değerleri Tablo 6’da gös-

terilmiştir. 
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Tablo 6. Gerilme ve Deformasyon Değerleri 

 

Titreşim Analizi  

Statik ve yüzey gerilimleri analiz yapılan parçanın titreşim analizine 

geçmek için modal analiz sekmesinden yeni bir analiz açılıp önceki ana-

lizlere bağlanır. Uygulama işlemlerinde model ve statik analizlerin bağ-

lanması tablo 7’de gösterilmiştir. 
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Tablo 7. Model ve Statik Analizlerin Bağlanması 

 

Programda Çözümlere başlamadan önce yapılması gereken birkaç iş-

lem bulunmaktadır. Öncelikle analiz ayarlarından maximum mod girdisi 

6 olarak işleme devam edildi. Tablo 8’de görüldüğü üzere max. Mod 

sayıları gösterilmiştir.  

Tablo 8. Maximum Mod Sayısı 
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Çalışmaya total deformasyon sekmesinde model bölümünde defor-

masyon sayısı mod sayısı olarak girilir. Son olarak total deformasyon 2 

sekmesi oluşturulup mode sekmesine toplam mod sayısı olan 6 girilip 6 

moddaki deformasyonları bulma amaçlı çözüme geçilmiştir. Tablo 9’da 

deformasyon sayısı Mod’u gösterilmiştir.  

Tablo 9. Deformasyon Sayısı Modu 

 

İşlemden sonra bulunmak istenen deformasyon modlarına göre 

işlem devam etmiştir. Tablo 10‘da bulunmak istenen deformasyon 

modları gösterilmiştir.  
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Tablo 10. Bulunmak İstenen Deformasyon Mod’ları Sayısı 

 

Çözüm işlemi için tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra çözüme başla-

nır. Model analiz çözümlerinden total deformasyon incelenir. Sonuçlar 

şekil 27, 28 ve 29; tablo 11 ve 12’deki gibidir. 
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Şekil 27. Titreşimde Deformasyon (Mod 1) 

 

 

Şekil 28. 6 Mod’da Oluşan Frekans Değerleri 
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Şekil 29. Titreşimde Deformasyon (Mod  6) 
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Tablo 11. Mod 1 ve Mod 6 İçin Deformasyon ve Frekans Değerleri 

 

Modeller incelendiğinde tüm modlar ve frekans değerleri ölçüldü. 

Mod1 123.09 ve Mod 6 2860.6 Hz frekansında ölçümler alındı.  Tablo 11 

de Mod 1.  ve Mod 6.  Çözüm ve Toplam Deformasyon Değerleri göste-

rilmiştir.  

Tablo 11. Mod 1.  ve Mod 6.  Çözüm ve Toplam Deformasyon  

Değerleri 
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Yapılan bu analiz sonucunda parçanın doğal frekansları belirlenmiş-

tir. Parça bu frekanslarda, mesela 123(modu) 510(modu), 2040(modu) 

gibi değerlerde kullanılmamalıdır. Aksi halde aşırı salınımdan dolayı 

hasara uğrayıp deforme olabilir. 

SONUÇ  

Sonuç olarak ANSYS Workbench, her bir sonlu elemanın çözümünü 

ayrı ayrı ele alır. Çalışmada yapı çeliği ve Aluminyum malzemeler kulla-

nıldı. ANSYS uygulama çalışmaları yapıldı. Uygulamada ağ örgü boyutu 

arttığında koşturulan analizin süresinin kısaldığı fark edilir. Yani ağ örgü 

boyutu küçüldükçe yazılımın çözmesi gereken denklem sayısı artacaktır. 

Daha doğru bir deyişle, ağ örgü sayısı arttıkça problemin serbestlik dere-

cesi artmaktadır. Bu durumda, problem için daha doğru sonuçlar elde 

edilir.  ANSYS Sonlu elemanlar analizi ile gerçekleştirilen statik analiz ve 

yüzey analizi parça hakkında modelleme doğruluğu arttıkça daha sağlık-

lı sonuçlar vermeye dayalıdır. Bu analizler sayesinde parçaların düzgün 

çalışıp çalışmayacağı, parçaya uygulanacak gerilmeler, parçada oluşan 

deformasyonlar incelendi ve yorumlandı. Titreşim analizi sayesinde ise 

parçanın doğal salınımları belirlenerek uygulanmaması gereken modları 

belirlendi ve bu modlardaki deformasyonlar incelendi. Bu sonuçlar ile 

birlikte imalat ve tasarım sürecinde kolaylıklar sağlanıp önceden ürün 

ömrü, makine imalat çalışmalarında seri üretim uygulamalarında giril-

mesi gereken uygun parametreler gibi kriterler belirlenip daha az mali-

yetle daha sağlıklı sonuçlar çalışma imkânı sağlar.  
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YOĞUŞMALI KAZANLARDA KULLANILAN 
BRÜLÖRLERİN PERFORMANS VE EMİSYONLARA 

OLAN ETKİLERİ 

Semih YILMAZ 1, Kubilay BAYRAMOĞLU 2 

 

Öz: Evsel enerji kullanımı, iklim değişikliğine sebep olan karbondioksit 

emisyonlarından büyük bir oranda sorumludur. İklim değişikliğinin 

etkilerini azaltmaya yardımcı olmak için çeşitli kurumlar ve evsel ka-

zan tasarımcıları çaba göstermektedir. Giderek daha sıkı hale gelen 

çevresel düzenlemeler ve ortaya çıkan enerji krizleri, düşük kirletici 

emisyonları ve yüksek verimliliğe sahip yanma sistemlerinin sürekli 

olarak geliştirilmesini gerektirmektedir. Avrupa Çevre Ajansı'nın 

(EEA) Avrupa ülkeleri raporuna göre, yaygın olarak doğalgaz yakan 

evsel kazanlarda, birim enerji başına 57 g/GJ NOX ve 46 g/GJ CO 

emisyonu oluşmaktadır. Bu standartlardan biri olan EN15502-

1:2012+A1:2015’ye göre Avrupa Birliği yönetmeliklerine uygun olarak 

gaz yakıtlı ısıtma kazanlarında CO ve NOX emisyonlarının azaltılması 

gerekmektedir. Bu nedenlerle çeşitli yanma sistemleri ve brülörler üze-

rinde çalışmalar yapılmakta ve farklı tasarımlar geliştirilmektedir. Gü-

nümüzde, Bunsen brülörü, ticari gaz kazanlarında en sık kullanılan tür 

olarak karşımıza çıkmıştır. Fakat güncel standartların gerektirdiği per-

formans ve emisyon seviyelerini Bunsen brülörü, teknolojisinde var 

olan sorunlar sebebiyle karşılayamamaktadır. Bu durum, kazan üretici 

ve tasarımcılarını önceden karıştırılmış alevli, silindirik ve çok delikli 

yeni bir tür brülör tasarımı gerçekleştirmeye teşvik etmiştir. Bu gelişti-

rilen yeni tip brülör sayesinde yoğuşmalı kazanların verimleri artmış 
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ve kirletici baca gazı emisyonları standartların öngördüğü seviyelere 

inmiştir. Bu çalışmada yoğuşmalı kazanlarda kullanılan brülörlerin, 

kazanların performans ve emisyonlarına olan etkileri ele alınmıştır. 

Yanma ve kazanlar üzerine birçok teknik kitap bulunmaktadır. Fakat 

yoğuşmalı kazanlarda yer alan brülörler özelinde yoğunlaşan ulusal 

düzeyde kitap formatında Türkçe kaynak eksikliği bulunmaktadır. Do-

layısıyla bu çalışmada, yoğuşmalı kazanların verimini ve oluşan kirleti-

ci gazları doğrudan etkileyen brülörler detaylı olarak incelenmiş, farklı 

parametrelerin brülörlere ve kazanlara olan etkisi tartışılmıştır. Çalışma 

ile araştırmacılar ve kazan üreticilerine yol gösterici öneriler sunulması 

amaçlanmıştır. Kitapta, konutlarda kullanılan kazanların türleri, yo-

ğuşmasız ve yoğuşmalı kazanlar, ısıtma amaçlı veya kombi tip kazan-

lar, konutlarda kullanılan yoğuşmalı kazanların verimini etkileyen fak-

törler, kazanlarda kullanılan brülörlerde oluşan alev tipleri, yoğuşmalı 

kazanlarda kullanılan brülörlerin performans ve emisyonlara olan etki-

lerine ayrıntılı olarak değinilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yoğuşmalı Kazan, Brülör, Gaz Emisyonları, Kazan 

Performansı 

GİRİŞ 

En genel tanımıyla kazanlar, yanma sonucu oluşan ısıyı bir sıvıya aktarmak 

için tasarlanmış bir basınçlı kaptır. Farklı ısıtma uygulamaları için tanım, elekt-

riksel direnç elemanlarından sıvıya olan ısı transferini veya elektrotların sıvı 

üzerinde doğrudan etkisi ile ısı transferini içerecek şekilde genişletilebilir. Isıt-

ma, soğutma ve iklimlendirme (HVAC) uygulamalarında kullanılan kazanlarda, 

akışkan genellikle sıcak su ya da kızgın buhar fazında olan sudur (Stanford III 

ve Spach, 2019). 

Endüstriyel yanma, çok geniş alana hitap etmektedir, doğrudan veya dolay-

lı olarak yaşam alanlarının neredeyse her yerinde karşımıza çıkmaktadır. En-

düstriyel yanma birçok karmaşık faktöre bağlıdır. Öncelikle, yanma bilimi hala 

gelişmekte ve tam bir anlayışa sahip olana kadar araştırılacak birçok alan mev-

cuttur. Bu sayede daha kontrollü ve daha iyi uygulanabilir hale getirilebilir. 

Yanma bilimi, fiziğin farklı alanları olan ısı transferi, termodinamik, kimyasal 

kinetik ve çok fazlı türbülanslı akışı birleştirir. Bu nedenle, endüstriyel yanma 

çalışması zorunlu olarak disiplinler arası yapılmaktadır. 

Yanmayı sürdürmek için yakıt, oksitleyici ve bir ateşleme kaynağı olmak 
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üzere üç ana unsur gereklidir. Ateşleme, genellikle dışardan sisteme dahil edilen 

ısı şeklinde olmaktadır.  Yanma burada, endüstriyel veya evsel kazanlarda ısıt-

ma işlemlerinde kullanılmak üzere gerekli miktarda enerji üretmek için hidro-

karbon yakıtların hızlı oksidasyonu olarak tanımlanır. Kazanlarda kullanılan 

yakıtlar katılar (ör. kömür), sıvılar (ör. mazot) veya gazlar (ör. doğal gaz) olabi-

lir. Yakıtlar genellikle hacimce yaklaşık %21 oksijene sahip atmosferik hava tara-

fından oksitlenir, ancak bazı uygulamalarda ayrı bir oksitleyici de kullanılabilir 

(Charles E. Baukal, 2003). 

Yakıt ve oksitleyici olan hava tipik olarak bu kitapta daha ayrıntılı olarak 

tartışılan ve bu kitabın konusu olan brülör olarak adlandırılan bir cihazda birle-

şerek yakılır. Bir endüstriyel veya evsel ısıtma işlemi, özel uygulamaya ve ısıtma 

gereksinimlerine bağlı olarak bir veya daha fazla brülöre sahip olabilir. Brülör-

ler, endüstriyel veya evsel yanma uygulamalarında önemli bir bileşendir. Uy-

gun brülör tasarımı yapılırken ilgili uygulamaların iyi anlaşılması gereklidir. 

Kazanlarda kullanılan bazı brülör tipleri ve tasarım parametreleri bu kitapta yer 

almıştır. Her bir brülör tipinin belirli tipte kazanlarda olan kullanımları ilgili 

bölümlerde tartışılmıştır. 

Avrupa Çevre Ajansı'nın (EEA) Avrupa ülkeleri raporuna göre, yaygın ola-

rak doğalgaz yakan evsel kazanlarda, birim enerji başına 57 g/GJ NOX ve 46 

g/GJ CO emisyonu oluşmaktadır (EMEP/EEA, 2019). Bu nedenle, bu kirletici 

gazların kazanlardan kaynaklanan çevresel etkilerini önlemek için çeşitli stan-

dartlar getirilmiştir. Bu standartlardan biri olan EN15502-1:2012+A1:2015’ye 

göre Avrupa Birliği yönetmeliklerine uygun olarak gaz yakıtlı ısıtma kazanları-

nın CO ve NOX emisyon seviyelerinin aşağıya çekilmesi gerekmektedir. (Yilmaz, 

Kumlutas, Yücekaya ve Cumbul, 2021). Bu sebeple, yoğuşmalı kazan standartla-

rında (CEN/TC 109, 2015) CO ve NOX emisyonlarının azaltılması için kazan 

üreticilerini ve araştırmacıları farklı arayışlara yöneltmiştir. 

Bu çalışmada yoğuşmalı kazanlarda kullanılan brülörlerin, kazanların per-

formans ve emisyonlarına olan etkileri ele alınacaktır. Yanma ve kazanlar üzeri-

ne birçok teknik kitap bulunmaktadır (Charles E. Baukal, 2003; Ferguson ve 

Kirkpatrick, 2016; Glassmann ve Yetter, 2008; Raghavan, 2016; Warnatz, Maas ve 

Dibble, 2006). Fakat yoğuşmalı kazanlarda yer alan brülörler özelinde yoğunla-

şan ulusal düzeyde kitap formatında Türkçe kaynak eksikliği bulunmaktadır. 
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Dolayısıyla bu çalışmada, yoğuşmalı kazanların verimini ve oluşan kirletici gaz-

ları doğrudan etkileyen brülörler detaylı olarak incelenmiş, farklı parametrelerin 

brülörlere ve kazanlara olan etkisi tartışılmıştır. Çalışma ile araştırmacılar ve 

kazan üreticilerine yol gösterici öneriler sunulması amaçlanmıştır. 

KONUTLARDA KULLANILAN KAZANLARIN TÜRLERİ  

Bu bölümde konutlarda kullanılan her türlü gazla çalışan kazanlara deği-

nilmektedir. Fakat elden edilen verim ve standartlara göre tercih sebebi olan 

yoğuşmalı kazanlar daha detaylı olarak incelenmiştir. 

Kazanlar genellikle çalışma basıncı ve sıcaklığı, kullanılan yakıt, şekil ve 

boyut, kullanım (ısıtma veya proses gibi), buhar veya su vb. bazında belirlenir. 

Sıvı yakıt (fuel oil), sıkıştırılmış petrol gazı (LPG) veya doğalgaz (NG) kazanlar-

da yakılabilir veya bu yakıtların herhangi bir karışımını ateşleyebilen çift yakıtlı 

brülörlerle donatılabilirler (Stanford III ve Spach, 2019). 

Yoğuşmasız (Konvansiyonel) Kazanlar 

Konvansiyonel kazanlarda, yanma odasında gerçekleşen yanma işlemi so-

nucu ortaya çıkan baca gazları içerisinde yoğuşma gerçekleşmez. Bu durum 

sayesinde, kazan yapısında kullanılan metallerin korozyona uğraması önlene-

bilmektedir. Bu nedenle, dahili yoğuşmanın oluşmasını önlemek ve kazan için-

deki termal şok potansiyelini en aza indirmek için yoğuşmasız kazanların giriş 

suyu sıcaklıkları belirli bir seviyenin üzerine çıkarılmadan çalıştırılmalıdır 

(Stanford III ve Spach, 2019). Konvansiyonel (yoğuşmasız) kazanın çalışma 

prensibi Şekil 1’de gösterilmiştir1.  
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Şekil 1. Konvansiyonel (Yoğuşmasız) Kazanın Çalışma Prensibi 

Yoğuşmalı Kazanlar 

Bunsen brülörüne sahip standart yoğuşmasız kazanlar, düşük NOx emisyo-

nu ve yüksek termal verimi karşılamaktan uzaktırlar. Dolayısıyla bu gereksi-

nimleri karşılayabilecek yoğuşmalı kazanlar, başta Avrupa ve Asyada yakın 

zamanda piyasaya sürülmüştür. Yoğuşmalı kazanlar, en iyi uygulama gereksi-

nimlerini karşılayan tek tiptir ve ısıtma uygulamaların her zaman ilk tercih ola-

rak düşünülmektedir3.  

Yoğuşmalı kazanlar, NOX emisyonlarını azaltmak için önceden karıştırılmış 

bir brülör ve karmaşık bir yapıya sahip bir yoğuşmalı ısı değiştirici kullanır. 

Kazan üreticileri de hükümetlerin enerji tasarrufu ve hava kirliliği politikalarına 

yanıt olarak yoğuşmalı kazanlara ilgi göstermektedirler (Lee, Kum ve Lee, 2011). 

Şekil 2’de yoğuşmalı kazan elemanları ve ısı değiştirici yapısı gösterilmiştir. 

                                                            
3 Condensing vs. Non-Condensing Tankless Water Heater Schematic 

https://informinc.org/tankless-water-heaters/condensing-vs-non-condensing/ 

https://informinc.org/tankless-water-heaters/condensing-vs-non-condensing/
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Şekil 2. Yoğuşmalı Kazanın Elemanları ve Isı Değiştirici Yapısı (Lee ve 

diğerleri, 2011) 

Yoğuşmalı kazanlar, düşük işletme maliyetleri ve azaltılmış CO2 emisyonla-

rı ile en iyi performansı vermektedir. Yoğuşmalı kazanlarda yakıt seçimi önem 

arz etmektedir. Doğal gaz, verilen ısı birimi başına en düşük CO2 emisyonuna 

sahip yakıt olup, aynı zamanda çok çeşitli konutlar ve işletmeler için düşük iş-

letme maliyetleri sunar. LPG kazanları tasarım ve verimlilik açısından benzer-

dir, ancak yakıt olarak çok daha pahalıdır. Genellikle yakıt tedarikçisinden kira-

lanan depolama tanklarının ek maliyeti de dikkate alınmalıdır. LPG yakıtlı ka-

zanlar için kurulum maliyeti hesaba katılırken, yeterli bir LPG gaz depolama 

tankının temini ve kurulumunun da dikkate alındığından emin olunmalıdır. 

Çoğu ev uygulamasında, tek bir kazan hem ortamın ısıtılmasında hem de sıcak 

suyun sağlanmasında kullanılır. Tek bir kazana bağlı ayrı bir sıcak su deposuna 

sahip sistemler olmasına rağmen genellikle tek bir kombine kazan ortamın ısı-

tılması ve sıcak suyun sağlanmasında kullanılmaktadır (Energy Saving Trust, 
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2008). Konutlarda kullanılan yoğuşmalı kazana ait kesit görünümü Şekil 3’te 

sunulmuştur. 

 

Şekil 3. Konutlarda Kullanılan Yoğuşmalı Kazan Kesiti (F. Liu, Zheng ve 

Zhang, 2020a) 

Yoğuşmalı kazanlar gaz hattı ile bağlı olan önceden karıştırılmış brülör ile 

çalışmaktadır. Gaz-hava karışımı, yakıt ile havanın yanma odasına girmeden 

önce bir zorlanmış taşınım oluşturan fan yardımıyla gaz karıştırıcısı bölmesinde 

oluşturulmaktadır. Oluşan bu karışım yanma odasında yakılmakta ve oluşan 

gazlar ısı değiştiricilerin arasından geçmektedir. Bu esnada ısı transferi, ısı de-
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ğiştirici boruları arasında gerçekleşmektedir. Isı transferinin verimini artıran 

önemli bir faktör ise bu bölgede yoğuşmanın olmasıdır. Aynı zamanda, soğuk 

su sisteme girmekte istenen sıcaklığa ulaştıktan sonra sistemden çıkmaktadır. 

Sistemde oluşan atık gaz ise yanma gazları bacasından dışarıya atılmaktadır.  

Oluşan yoğuşma suyu ise tahliye hattından dışarıya verilmektedir. Bu bölgede 

gerçekleşen yoğuşmadan dolayı ısı değiştirici boruları ve yoğuşma tahliye hattı 

sudan kaynaklı gerçekleşecek korozyona dayanıklı malzemelerden seçilmelidir. 

Yoğuşmalı kazanın çalışma prensibi Şekil 4’te detaylı olarak gösterilmiştir. 
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Şekil 4. Yoğuşmalı Kazanın Çalışma Prensibi (Lee ve diğerleri, 2011) 

AB Eko-tasarım Direktifi (Direktif 2009/125/EC - ERP), 27 üye devletin tü-

münde satılan enerji kullanımı ve enerjiyle ilgili ürünler için zorunlu çevresel 

gereklilikleri belirlemek için bir çerçeve oluşturmaktadır. Kapsamı şu anda 

40'tan fazla ürün grubunu kapsamaktadır4. Bu direktife göre yoğuşmasız kombi 

                                                            
4  The EU Ecodesign Directive (Directive 2009/125/EC - ERP) 

https://www.cocir.org/regulations/environment/erp-eu-directive.html. 
 

Baca Gazı Çıkışı 

Temiz Hava Girişi 

Sıcak Su Çıkışı 
Soğuk Su Girişi 

Birincil Isı Değiştirici 

İkincil Isı Değiştirici 

Yoğuşma Suyu Çıkışı 
Fan 

Gaz  

Hattı 

Brülör 

https://www.cocir.org/regulations/
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üretimi sonlandırılmış ve satışlara yasaklamalar getirilmiştir. Bu sebeple, kazan-

larda enerji verimliliği önem kazanmıştır. Kazan üreticilerinin ilgili yönetmelik 

ve standartlara uygun hale gelebilmesi adına mühendislik çalışmaları yapmaları 

bir zorunluluk haline gelmiştir (Avcı, Kumlutaş, Kapar ve Dutucu M., 2015). 

Yoğuşmalı kazanlar, diğer alternatiflerine göre önemli özelliklere sahiptir-

ler. Yoğuşmalı kazanların çeşitli özellikleri vardır: 

 Doğalgaz yakıtı için sezona bağlı verimlilikleri %86 ile %97 arasında de-

ğişmektedir.  

 Tipik olarak yeni bir yoğuşmalı gaz kazanı, yeni bir yoğuşmasız kazan ile 

karşılaştırıldığında daha verimli olmaktadır.  

 Sistemin, daha iyi verim elde etmek için kazanı her zaman yoğuşma sağla-

yacak şekilde tasarlanmasına gerek görülmemektedir. 

 Ayrı kazanlı ve bütünleşik kazanlı türleri mevcuttur. 

 Bazı daha büyük güce sahip modelleri zemine montajlı olsa da genel kulla-

nımda olan tipleri duvar askısı ile duvara monte edilmektedir. Bu sayede 

kullanım yerinde az yer kaplamaktadırlar. 

 Mevsim koşullarına göre dış veya iç mekanlara kurulum yapılabilirler. 

 Evde kullanım için fan ve baca modelleri adapte edilebilen türleri mevcut-

tur. 

 Çoğunun genişletilmiş baca seçenekleri mevcuttur. 

 Mevcut kazanların birçok farklı kazan ile değiştirmek mümkündür. 

Yalnızca Isıtma Amaçlı Kullanılan (Normal) Kazanlar 

Kombine üniteye sahip olmayan sadece ısıtma amaçlı kullanılan “normal 

kazan” olarak tabir edilen kazanlardır.  Duvar tipi veya zemine bağlanan tipler-

de olabilirler. Bu tip kazanlarda alan ısıtması doğrudan sağlanmaktadır, ancak 

sıcak su için ayrı bir sıcak su depolama sistemine bağlanmaları gerekmektedir. 

Bir arka kazan ünitesi (BBU), bir şömine veya ocak içine kurulmak üzere tasar-

lanmıştır. Kasalarında pompa ve genleşme tankı gibi bileşenler bulunan sızdır-

maz sistemler için normal kazanlar “sistem kazanları” olarak bilinmektedirler 

(Energy Saving Trust, 2008). Yalnızca ısıtma amaçlı kullanılan kazanların çalış-
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ma prensibine ait şema aşağıda Şekil 5’te verilmiştir. 

 

 

Şekil 5. Yalnızca Isıtma Amaçlı Kullanılan Kazan Şeması (Energy Saving 

Trust, 2008) 

Kombi Tip Kazanlar 

Kombi veya kombiler hem mahal hem de sıcak su ısıtmasını doğrudan sağ-

lamaktadırlar. Kombi tip kazanlar ısıyı anlık olarak verebilir veya ısıyı bir depo-

lama ünitesi aracılığıyla sisteme dağıtabilmektedirler. Bu anlık ısı sağlayan veya 

depolama üniteli kombi türlerine ait çalışma prensipleri sırasıyla Şekil 6 ve 7’de 

verilmiştir. 

 

Yoğuşma Suyu Çıkışı 
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Şekil 6. Anlık Isı Sağlayan Kombi Kazan Şeması (Energy Saving Trust, 2008) 
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Şekil 7. Depolama Üniteli Kombi Kazan Şeması (Energy Saving Trust, 2008) 

En yaygın kullanılan tip, isteğe bağlı olarak suyu ısıtan ve halihazırda ısı-

tılmış suyu büyük bir dahili depoda muhafaza etmeyen anlık ısı sağlayan kom-

bidir. Bu kazanlar, sürekli bir sıcak su akışı sağlayabilir, ancak birçoğu tipik 

sıcak su depolama sistemlerinden daha düşük bir akış hızı sağlayabilmektedir-

ler. Fakat üretici firmalar bu soruna çözüm olarak; çok daha yüksek ısı çıkışına 

(40kW'a kadar) ve su akış hızlarına sahip üniteler piyasaya sürmüşlerdir. Depo-

lama üniteli kombi kazanlar, çok yüksek su akış hızları sağlayabilen küçük ve 

orta ölçekli depoları içerebilmektedirler. Sıcak su için düzenli ve eşzamanlı kul-

lanıcı talebi varsa, yani birden fazla banyo vb. varsa, daha yüksek su akış hızları 

gerekmekte ve bu sistemler istenen debileri sağlayabilmektedirler. 

 Kombi kazanlar yerden avantaj sağlamaktadırlar. Sıcak su deposuna 

veya soğuk su besleme deposuna ihtiyaç duymadan doğrudan su şebekesinden 

beslenirler. Genellikle besleme ve genleşme deposu gerektirmeyen (kuru çatı 

alanına izin veren) kapalı bir sistemde kullanım için tasarlanmıştır. Bir kombi 
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kazan seçiminden önce, konutun hem tatmin edici su basıncına hem de yeterli 

boyutta bir su besleme borusuna sahip olup olmadığı ve üreticinin talimatları-

nın kontrol edilmesinde fayda vardır. Aksi takdirde sıcak su servisinde sorunlar 

yaşanabilmektedir. 

Konutlarda Kullanılan Yoğuşmalı Kazanların Verimini Etkileyen 

Faktörler 

Kazanın verimliliği, bir evsel merkezi ısıtma sisteminin genel verimliliğin-

deki ana faktördür. Bu nedenle minimum verimlilik standartları çoğu kazan tipi 

için kanunen gereklidir. Bina yönetmelikleri, kazanlardan AB Kazan Verimliliği 

Direktifi’ne (EU Boiler Efficiency Directive (92/42/EEC)) göre yüksek perfor-

mans beklemektedir. Buna karşılık, genel sistemin verimliliği, işletme maliyetle-

ri ve gaz emisyonları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Kazan verimliliği şun-

lara bağlıdır: 

  Yakıt türü, 

  Kazan tipi ve tasarımı, 

 Ateşleme sistemi (otomatik veya daimî pilot), 

 Brülör tipi 

 Brülör kontrolü (aç-kapa, gaz modülasyonlu, hava/gaz modülasyonlu), 

 Hava şartlarından dolayı kazana binen ısıl yük, 

 Isıl yük durumuna göre kazan ve radyatörün boyutlandırması, 

 Yoğuşma türü (Yoğuşmasız, yarı-yoğuşmalı ve tam yoğuşmalı) 

 Sistem kontrolleri, 

 Kazan giriş ve dönüş sıcaklıkları, 

 Kurulum ve devreye alma, 

 Boru hatlarındaki kirlilik,  

 Düzenli servis ve bakım. 

Kazan teknolojisindeki ilerlemeler sayesinde, eski kazanlar yenileri ile de-

ğiştirildiğinde, yeni cihazlardan önemli verimlilik artışlarının beklenebileceği 
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anlamına gelmektedir. Üreticiler artık dayanıklılıkla sürekli olan maksimum 

verimlilik için tasarım yapmaktadırlar. En yüksek seviyede enerji verimliliği, 

yoğuşmasız kazanlar yerine yoğuşmalı kazanların kurulumundan elde edilmek-

tedir. Bu tip kazanlar her zaman yoğuşmasız modellerden daha verimlidirler. 

Yeni kurulan gaz yakıtlı kazanların yoğuşma veriminin %86 olması artık bina 

yönetmeliklerinin bir gereğidir (Energy Saving Trust, 2008). 

KAZANLARDA KULLANILAN GAZ YAKITLI BRÜLÖRLER  

Gaz Yakıtlı Brülörlerin Sınıflandırılması  

Gazlı yakıtlar için brülörler genel olarak doğrudan ateşlemeli (açık alevli 

brülörler) ve dolaylı (kapalı brülörler) olarak sınıflandırılabilir. Dolaylı ateşleme-

li brülörler kullanan cihazlarda yanma odasında farklı tipte alevler oluşabilir. 

Sıcak gazlar, ısıyı ilgili sisteme aktarır ve bir baca veya egzoz vasıtasıyla dışarı 

doğru atılırlar. Dolaylı brülörlerde ise alevden veya sıcak gazlardan doğrudan 

gerçekleşen böyle bir ısı değişimi mümkün olmamaktadır. Bu brülörlere örnek 

olarak radyan tüplü fırınlar, daldırma tüplü, alevsiz (karanlık ışımalı) gaz brü-

lörleri verilebilir. Doğrudan ateşlemeli veya açık alevli brülörler ayrıca önceden 

karıştırılmamış (non-premix, havalandırmasız), kısmen önceden karıştırılmış 

(partially-premixed, kısmen havalandırılmış) ve önceden karıştırılmış (premix, 

havalandırılmış) brülörler olarak sınıflandırılabilir. Bunların dışında, atmosferik 

veya yüksek basınçlı brülörler gibi yakıt gazının çalışma basıncına dayalı olarak, 

hava beslemesi yöntemine bağlı olarak, örneğin sürüklemeli hava brülörü veya 

cebri havalandırmalı veya havalandırmalı brülörler vs., alevlerin türbülans du-

rumuna dayalı olarak (laminer veya türbülanslı) farklı tarzda sınıflandırmalar 

yapılabilir.  Doğrudan ateşlemeli gaz brülörlerinin sınıflandırılması, Şekil 8'de 

bir akış şeması ile gösterilmiştir. 
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Şekil 8. Doğrudan Ateşlemeli Brülörlerin Sınıflandırılmaları (Raghavan, 

2016) 

Brülörlerde Oluşan Alev Tipleri  

Brülörlerde oluşan alevler yanma ve ısıl performansa büyük ölçüde etki et-

mektedir. Bu kısımda brülörlerde yer alan alev tiplerinde değinilecektir. Brülör-

lerin önceden karıştırılmış alevleri (premix flame), önceden karıştırılmamış alev-

lere (non-premix) göre daha kısa, daha temiz ve fazla kurumsuz yanar. Alev 

sıcaklığı, çeşitli yakıt karışımları için sistem tarafından kontrol edilir. Yakıt ve 

hava akış hızı, geri tepme ve alev yırtılması gibi kararsızlıklar yaratabilir. Alev-

lerde yer alabilecek olan geri tepme, istikrarsız yanma ve güvenlik tehlikeleri 

yaratır. Bu nedenle, önceden karıştırılmış alevli brülör çalışma aralığı bu yönler-
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den sınırlıdır. Önceden karıştırılmış ve karıştırılmamış alevlere ait görünümler 

Şekil 9 ve Şekil 10’da gösterilmiştir. (Branco, Coelho ve Costa, 2016; Soltanian, 

Targhi ve Pasdarshahri, 2019). 

 

Şekil 9. Önceden Karıştırılmış Alevin Görünümü  

(Soltanian ve diğerleri, 2019) 
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Şekil 10. Önceden Karıştırılmamış Alevin Görünümleri  

(Branco ve Diğerleri, 2016) 

Ayrıca, gerçek çalışma koşulları altında, alevler türbülanslı olma eğilimin-

dedir ve beklenmedik davranışları ve karmaşıklıkları nedeniyle türbülanslı alev-

lerin kontrol edilmesi zordur. Bunun yanında jet difüzyon alevlerinin daha ka-

rarlı olduğu görülmektedir. Bu nedenle daha geniş bir çalışma aralığına ve kont-

rol edilebilirliğe sahiptirler. Bununla birlikte, difüzyon alevleri uzundur ve ku-

rum oluşumu, önceden karıştırılmış alevlere göre daha fazladır. Ayrıca, çeşitli 

yakıtlara bağlı olarak türbülanslı difüzyon alevleri, diğer alev türlerine göre 

daha yüksek gürültüye sahiptir. Bu nedenle, endüstriyel ve evsel brülörlerin 
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tasarımında her iki alev türünün de faydaları dikkate alınmalıdır (Raghavan, 

2016). 

Brülör Tipleri ve Tasarım Parametreleri 

Yatay Tip Bunsen Brülör 

Atmosferik brülörler, gaz yakıtlı anlık olarak sıcak su sağlayan cihazların 

çoğu tarafından benimsenmiştir. Atmosferik brülörün özelliği, birincil hava ve 

gazın alev deliklerinden dışarı doğru akması ve ikincil havanın alev deliği sıra-

larının boşluğundan sunulmasıdır. Bu tip brülörlerde alev yapısı tipik Bunsen 

alevidir. Günümüzde Bunsen brülörü, ev tipi gaz kazanlarında en sık kullanılan 

tiptir (Lee ve diğerleri, 2011).  Tipik bunsen alevli brülör çalışma prensibi ile 

çalışan bu brülörler yoğuşmasız kombilerde kullanılmaktadır (F. G. Liu, You, 

Wang ve Zhang, 2013).  Yoğuşmasız bir ısıtma kazanında kullanılan yatay tip 

Bunsen brülör Şekil 11’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 11. Yatay Tip Bunsen Brülör (Zhang, Liu ve You, 2014) 

Gaz ve hava yanma odasına bir ejektör veya fan yardımıyla sağlanmaktadır. 

Yanma odasında, brülör üzerinde ön karışımlı alevler oluşmakta ve oluşan ısı 

alevlerin üzerinde yer alan ısı değiştiriciler vasıtasıyla suya iletilmektedir.  Yerel 

yüksek alev sıcaklığı nedeniyle, gaz yakıtlı anlık olarak sıcak su sağlayan cihaz-

ların NOX emisyonları 300 ppm düzeylerine çıkmaktadır (F. G. Liu ve diğerleri, 

2013).  
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Bu tip brülöre sahip kazanlarda ısı değiştiricileri alevin üzerinde olması se-

bebiyle çeşitli işletme ve verim sorunları ortaya çıkmaktadır. Termal verim artı-

şının oluştuğu ve böylece ısı değişim oranının iyileştirildiği durumlarda, ısı 

değiştirici yüzeyinde yoğuşma meydana gelir. Yoğuşan su, brülör üzerine dam-

lamaktadır. Sudan kaynaklanan alev kararsızlığı nedeniyle ısı değiştiricisinde 

eksik yanma ve kurum birikimi meydana gelebilir. Ayrıca bu tip kazanlar, baca 

borusunda egzoz gazı sıcaklığının 160 °C'nin üzerinde olması yönetmeliklere 

uygunluk açısından sağlanmalıdır.; bu durum, kazana sağlanan toplam ısının 

%25'inin kaybolacağı anlamına gelir. Daha farklı bir sorun ise Bunsen alevleri ön 

karışımlı alevlere göre daha uzun olacağından yanmanın odasının daha büyük 

olarak üretilmesi gerekmektedir. Belirtilen sorunlar nedeniyle ısıtıcı kazan üreti-

cileri tarafından farklı tipte kazan tasarımları geliştirilmiştir. 

Silindirik Yatay/Dikey Tip Brülör 

Bunsen brülöre sahip gaz kazanları, termal verim ve NOX emisyonları ile il-

gili problemler nedeniyle artık enerji ve çevre gereksinimlerini karşılayamamak-

tadır. Bu nedenle, bu dezavantajların üstesinden gelmek için önceden karıştırıl-

mış alev kullanan kazanlar geliştirilmiştir. Önceden karıştırılmış alevler, yo-

ğuşmasız kazanlarda kullanılan ön karışımsız veya yarı ön karışımlı alevler ile 

karşılaştırıldığında Şekil 12’de görüldüğü üzere daha kısa alev uzunluklarına 

sahiptirler. 

Bu durum beraberinde daha düşük alev sıcaklıklarını getirmektedir. Dola-

yısıyla azot oksit emisyonlarında önemli bir azalış gerçekleşmektedir. Yarı yo-

ğuşmalı kazanlarda gerçekleşen 300 ppm düzeylerinde olan NOX emisyonları 40 

ppm mertebesine indirilebilmektedir. Belirtilen tüm bu sebeplerden dolayı, yo-

ğuşmalı kazanlarda önceden karıştırılmış alevlere sahip silindirik formda yatay 

veya dikey tip brülör kullanılmaktadır. Önceden karıştırılmış brülör, düzgün bir 

akış dağılımı oluşturan ve geri tepmelerden koruyan yuvarlak, katlanmış bir ağ 

yapısı ile ince, delikli bir metal plakaya sahiptir Silindirik dikey tip bir brülörün 

yoğuşmalı kazan içerisindeki yerleşimi Şekil 13’te gösterilmiştir (Lee ve 

diğerleri, 2011). 
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Şekil 12. Silindirik Dikey Tip Brülör (Lee ve Diğerleri, 2011) 
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Şekil 13. Yatay Tip Bunsen Brülör (Lee ve Diğerleri, 2011) 

Önceden karıştırılmış alevlere sahip silindirik brülörler genellikle yüksek 

sıcaklığa dayanıklı paslanmaz çelik ve çelik alaşımlı malzemelerden üretilirler. 

Kazanlarda kullanılan brülörler, kazan yapısına uygun boyutlara sahip silindi-

rik yapıdadırlar. Isı değiştirici ile olan mesafe yanma odasının boyutlarını belir-

ler. Paslanmaz çelikten üretilmiş brülörler, bir iç dağıtıcı, bir dış difüzör, kapak-

lar ve flanştan oluşmaktadır. Şekil 14'te yoğuşmalı kazanlarda kullanılan silindi-

rik brülör gösterilmiştir (Schiro ve Stoppato, 2019). 
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Şekil 14. Yoğuşmalı Kazanlarda Kullanılan Silindirik Brülör (Schiro ve 

Stoppato, 2019) 

Ayrıca performans ve emisyon değerlerinin iyileştirilmesine yönelik olarak 

silindirik brülörlerin etrafına metal ağ örgüleri üreticiler tarafından sarılmakta-

dır. Metal ağ örgüleri, demir, krom, alüminyum alaşımlarından oluşmakta ve 

üretimleri tekstil teknolojisi ile dokunarak üretilmektedirler (Schiro ve Stoppato, 

2019).  

Yoğuşmalı Kazanlarda Kullanılan Brülörlerin Performans ve 

Emisyonlara Olan Etkileri 

Yoğuşmasız, yarı-yoğuşmalı ve yoğuşmalı kazanlarda kullanılan brülörle-

rin geometrik yapısı, kullanılan alev türü, yakıt türü, yakıt-hava karışım oranla-

rı, brülörün yerleşimi, alev deliklerinin ölçüleri ve dağılımı, brülörün ısı değişti-

rici ile olan mesafesi performans ve emisyonlara doğrudan etki etmektedir.  

Yoğuşmalı kazanların silindirik brülör metal plakaları üzerindeki alev deli-

ği boyutu, formu düzeni ve deliklerin birbirleri arasındaki mesafeler en uygun 

şekilde belirlendiğinde NOX ve CO emisyonları azaltılabilmektedir. Silindirik 

brülörün, yanma stabilite bölgesi ve NOX ve CO emisyonları dikkate alındığında 
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optimal denklik oranları 0.70 ile 0.75 arasında olduğu görülmüştür.  En uygun 

koşullar için, NOX ve CO derişimleri, %0 O2 temel alınarak yapılan ölçümler ile 

sırasıyla 40 ppm ve 30 ppm’e ulaşılabilmiştir. Bu bulgu, silindirik yoğuşmalı 

kazan içindeki emisyonların, geleneksel bir yoğuşmasız kazan içindeki bir Bun-

sen brülöründen daha az olduğunu doğrulamaktadır. Şekil 15’te ısıl yüke bağlı 

olarak türlerin derişimi farklı denklik oranları için ifade edilmiştir (Lee ve 

diğerleri, 2011). 

 

Şekil 15. Farklı Denklik Oranları İçin Isıl Yüke Bağlı Olarak Türlerin  

Derişimi 

Silindirik brülör üzerinde farklı yükler için metal ağ örgüleri kullanıldığın-

da CO ve NO emisyonlarında olumlu değişimler gözlemlenmektedir. Metal ağ 

örgülü silindirik brülörlerin ortalama NOX seviyesi, ağ örgüsüz çelik brülörlerin 

ortalama NOX seviyelerinden yaklaşık %53 daha düşük olmaktadır.  Farklı ya-
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pıda metal ağ örgüleri NOX ve CO türlerinin derişimleri için Şekil 16 ve 17’de 

sırasıyla gösterilmiştir (Schiro ve Stoppato, 2019).  

 

 

 

 

 

Şekil 16. Farklı Yapıda Metal Ağ Örgüleri İçin Isıl Yüke Bağlı Olarak NOX 
Emisyonları 
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Şekil 17. Farklı Yapıda Metal Ağ Örgüleri İçin Isıl Yüke Bağlı Olarak CO 

Emisyonları 

CO emisyonları alev yapısı düzenli hale getirilerek azaltılabilir. Ayrıca di-

ğer yapılan çalışmalarda, alevin kendisini etkileyen önlemlerle CO emisyonları 

azaltmaya çalışsa da, yeni çalışmalarda baca gazının soğumasını daha yavaş 

hale getirerek CO emisyonlarının ısı değiştirici aşamasında daha verimli bir 

şekilde azaltılabileceği saptanmıştır (Schiro ve Stoppato, 2019).  

Genel olarak, önceden karıştırılmış brülöre sahip alevli kazanlar için CO 

emisyonlarını oluşturan ana faktör alev söndürme etkisi ve yanma odasında 

gazların kısa süre kalmasıdır. Yanma odasına giren yakıt-hava karışımının bir 

göstergesi olan hava fazlalık katsayısı, CO emisyonlarını doğrudan etkilemekte-

dir. Yakıt-hava karışımındaki oksijen içeriğinin artması yanma sıcaklığını ve 

CO2 bozunma reaksiyonunu azalttığı için CO emisyon konsantrasyonlarının 

azalmasına neden olmaktadır. Hava fazlalık katsayısı yükseldiği zaman CO 

emisyon konsantrasyonu yükselmeye başlar. Brülördeki alev uzadıkça, ısı değiş-

tirici iç duvarına yaklaşılır ve söndürme etkisi artar. (F. Liu, Zheng ve Zhang, 

2020b). Bu soruna çözüm olarak, brülörler üzerinde metal ağ örgüleri kullanımı 
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yaygınlaşmıştır. Ağ örgüsü sayesinde söndürme etkisi azaltılır ve hava fazlalık 

katsayısındaki artış ile CO emisyonları azaltılabilir. Söndürme etkisi nedeniyle 

ağ örgüsüz çelik brülörde CO emisyonları daha yüksek oranda çıkmaktadır. 

Metal ağ örgülü ve örgüsüz durumlar için hava fazlalık katsayısına (λ) bağlı 

olarak CO emisyonlarının değişimi Şekil 18’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 18. Metal Ağ Örgülü ve Örgüsüz Durumlar için Hava Fazlalık Katsayı-

sına Bağlı Olarak CO Emisyonlarının Değişimi 

NO emisyonları oluşumunda ise dört farklı mekanizma öne çıkmaktadır. 

Bunlar ısıl, ani, yakıt ve N2O oluşumu olarak gerçekleşmektedir (Bayramoğlu, 

Yilmaz ve Kaya, 2019). Yoğuşmalı kazanlarda normal koşullarda, ısıl NO genel 

NO üretimine hala en yüksek katkıyı yapmaktadır. Bu durum, ısıl NO oluşu-

munu azaltarak genel NOX emisyonlarını azaltmak için bir miktar potansiyel 

olduğunu göstermektedir. Alev düzgünlüğü sağlandığı sürece, ilgili potansiye-

lin kullanımı için daha zayıf karışımlar, egzoz gazı devridaimi veya alev tutu-
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cudan artan ışınımsal ısı kaybı ile sağlanabilir (Hinrichs, Felsmann, Schweitzer-

De Bortoli, Tomczak ve Pitsch, 2018). Şekil 19'da gösterildiği gibi, NOX emisyo-

nu konsantrasyonu metal ağ örgülü brülördeki azalma eğilimleri paslanmaz 

çelik brülöre benzerdir. Hava fazlalık katsayısı arttıkça NOX emisyonu azalma 

eğilimi göstermektedir. Bunun nedeni, artan fazla havanın yanma odasındaki 

baca sıcaklığını azaltarak, termal NOx emisyonunu düşürmesidir (F. Liu ve 

diğerleri, 2020b).  

 

Şekil 19. Metal Ağ Örgülü ve Örgüsüz Durumlar için Hava Fazlalık Katsayı-

sına Bağlı Olarak NO Emisyonlarının Değişimi 

Isıl verim, kazanların değerlendirilmesinde önemli bir faktör olarak ortaya 

çıkmaktadır. Farklı brülör yapıları için Isıl yük ve hava fazlalık katsayısı per-

formansa doğrudan etki etmektedir. Şekil 20’de hava fazlalık katsayısının ısıl 

verime olan etkisi ağ örgülü ve örgüsüz brülör için gösterilmiştir. Öncelikle, 

hava fazlalık katsayısı arttıkça gizli ısı geri kazanım miktarı azalır. Öte yandan, 

yanma sıcaklığı düşer ve duyulur ısı transferi azalmaktadır. Belirtilen sebepler-
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den ötürü, hava fazlalık katsayısı artışı ile birlikte ısıl verim azalma eğilimi gös-

termektedir (F. Liu ve diğerleri, 2020a). 

 

Şekil 20. Metal Ağ Örgülü ve Örgüsüz Durumlar için Hava Fazlalık Katsayı-

sına Bağlı Olarak Isıl Verimin Değişimi 

Isıl verim de kazandaki ısı yükü ile değişim göstermektedir. Ağ örgülü ve 

örgüsüz brülör tipleri için artan ısı yükü ile ısıl verim azalmaktadır. Bunun se-

bebi, kazana giren gaz karışımı arttığı için, brülör yüzeyindeki küçük delikler-

den gaz akış hızı yükselmektedir. Ayrıca yükselen akış hızları ile yanma sonucu 

oluşan gazlar ısı değiştiriciye daha hızlı ulaşır ve aralarındaki ısı transfer süresi 

azalmaktadır. Bu durumda, gizli ısı transferinin azalmasına ve hissedilir ısı kay-

bının artmasına neden olur. Metal ağ örgülü ve örgüsüz durumlar için ısıl yüke 

bağlı olarak ısıl verimin değişimi Şekil 21’de görülmektedir (F. Liu ve diğerleri, 

2020b). 
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Şekil 21. Metal Ağ Örgülü ve Örgüsüz Durumlar için Isıl Yüke Bağlı Olarak 

Isıl Verimin Değişimi 

SONUÇ 

Bu çalışmada konutlarda kullanılan kazanların türleri, yoğuşmasız ve yo-

ğuşmalı kazanlar, kullanım amaçlarına göre kazanlar, konutlarda kullanılan 

yoğuşmalı kazanların verimini etkileyen faktörler, kazanlarda kullanılan brülör-

lerde oluşan alev tipleri ile yoğuşmalı kazanlarda kullanılan brülörlerin perfor-

mans ve emisyonlara olan etkileri ayrıntılı olarak incelenmiştir.  

Avrupa Çevre Ajansı'nın (EEA) Avrupa ülkeleri raporuna göre, yaygın ola-

rak doğalgaz yakan evsel kazanlarda yüksek seviyede kirletici gaz emisyonları 

oluşmaktadır. Oluşan bu emisyonların azaltılması için kazan üretici ve tasarım-

cılarına çeşitli standartlar önerilmiştir. Bu standartlardan biri olan EN15502-

1:2012+A1:2015’ye göre Avrupa Birliği yönetmeliklerine uygun olarak gaz yakıt-

lı ısıtma kazanlarının CO ve NOX emisyonlarının azaltılması gerekmektedir. 

Emisyonların oluşumundaki ana faktör, kazan içerisinde yer alan brülörde ger-
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çekleşen yanma işlemidir. Bu nedenle, yoğuşmalı kazanlarda yer alan brülörler 

detaylı olarak bu çalışmada incelenmiştir. 

Yoğuşmalı kazanlarda kullanılan brülörler, türlerine ve birçok farklı faktöre 

bağlı olarak performans ve emisyonlara doğrudan veya dolaylı olarak etki et-

mektedir. Yoğuşmasız, yarı-yoğuşmalı ve yoğuşmalı kazanlarda kullanılan brü-

lörlerin geometrik yapısı, kullanılan alev türü, yakıt türü, yakıt-hava karışım 

oranları, brülörün yerleşimi, alev deliklerinin ölçüleri ve dağılımı, brülörün ısı 

değiştirici ile olan mesafesi performans ve emisyonlara etki eden faktörlerden-

dir.   

Isıl verim, CO ve NOX emisyonları, kazan üreticileri ve araştırmacılar tara-

fından ilgili standartlara uygunluğun sağlanması açısından detaylı olarak ince-

lenmesi gerekmektedir. Bahsi geçen parametrelerin birbirleri arasındaki ilişkile-

rin iyi anlaşılması, kazanlardaki brülörlerin en uygun çalışma koşullarında çalış-

tırılmasına olanak sağlayacaktır.  

Yanma ve kazanlar üzerine birçok teknik kitap bulunmaktadır. Fakat yo-

ğuşmalı kazanlarda yer alan brülörler özelinde yoğunlaşan ulusal düzeyde ki-

tap formatında Türkçe kaynak eksikliği bulunmaktadır. Dolayısıyla, yapılan 

çalışma bu konular üzerinde çalışan araştırmacılar ve kazan üreticilerine yol 

gösterici öneriler sunulmuştur. 

KAYNAKÇA 

Avcı, H., Kumlutaş, D., Kapar, A. ve Dutucu M. (2015). Kombideki 

Isı Değiştirici Kapasitesine Tasarım Parametrelerinin Etkisi. 12. ULUSAL 

TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, 425–437. 

http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/ad508381377742b_ek.p

df adresinden erişildi. 

Bayramoğlu, K., Yilmaz, S. ve Kaya, K. D. (2019). Numerical 

investigation of valve lifts effects on performance and emissions in diesel 

engine. International Journal of Global Warming, 18(3–4). 

doi:10.1504/IJGW.2019.101088 

Branco, J., Coelho, P. J. J. ve Costa, M. (2016). Experimental and 

numerical investigation of turbulent diffusion flames in a laboratory 



 
Semih YILMAZ , Kubilay BAYRAMOĞLU   

104 

combustor with a slot burner. Fuel, 175, 182–190. 

doi:10.1016/j.fuel.2016.02.046 

CEN/TC 109. (2015). EN 15502 -1:2012+A1:2015 Gas-fired heating 

boilers Part 1: General requirements and tests. 

Charles E. Baukal, J. (2003). Industrial Burners Handbook (C. 20035863). 

doi:10.1201/9780203488805 

EMEP/EEA. (2019). Air pollutant emission inventory guidebook Part B: 

1A.4 Small combustion. doi:.1037//0033-2909.I26.1.78 

Energy Saving Trust. (2008). Domestic heating by gas: boiler systems. 

http://bpec.org.uk/downloads/CE30 - Domestic heating by gas.pdf 

adresinden erişildi. 

Ferguson, C. R. ve Kirkpatrick, A. T. (2016). Internal Combustion 

Engines: Applied Thermosciences (Third Ed.). West Sussex: Wiley & Sons 

Inc. 

Glassmann, I. ve Yetter, R. (2008). Combustion (4th bs.). London: 

Elsevier Inc. 

https://www.sciencedirect.com/science/book/9780120885732 

adresinden erişildi. 

Hinrichs, J., Felsmann, D., Schweitzer-De Bortoli, S., Tomczak, H.-J. 

ve Pitsch, H. (2018). Numerical and experimental investigation of 

pollutant formation and emissions in a full-scale cylindrical heating unit 

of a condensing gas boiler. Applied Energy, 229, 977–989. 

doi:10.1016/J.APENERGY.2018.08.011 

Lee, S., Kum, S.-M. M. ve Lee, C.-E. E. (2011). An experimental study 

of a cylindrical multi-hole premixed burner for the development of a 

condensing gas boiler. Energy, 36(7), 4150–4157. 

doi:10.1016/j.energy.2011.04.029 

Liu, F. G., You, X. Y., Wang, Q. ve Zhang, R. (2013). On optimal 

design and experimental validation of household appliance burner of 

low pollutant emission. Energy Conversion and Management, 76, 837–845. 

doi:10.1016/j.enconman.2013.07.021 



 
YOĞUŞMALI KAZANLARDA KULLANILAN BRÜLÖRLERİN PERFORMANS VE 

EMİSYONLARA OLAN ETKİLERİ 

105 

Liu, F., Zheng, L. ve Zhang, R. (2020a). Emissions and thermal 

efficiency for premixed burners in a condensing gas boiler. Energy, 

117449. doi:10.1016/J.ENERGY.2020.117449 

Liu, F., Zheng, L. ve Zhang, R. (2020b). Emissions and thermal 

efficiency for premixed burners in a condensing gas boiler. Energy, 

117449. doi:10.1016/J.ENERGY.2020.117449 

Raghavan, V. (2016). Combustion Technology. WILEY Inc. (1st bs.). 

Madras: John Wiley & Sons Ltd. 

Schiro, F. ve Stoppato, A. (2019). Experimental investigation of 

emissions and flame stability for steel and metal fiber cylindrical 

premixed burners. Combustion Science and Technology, 191(3), 453–471. 

doi:10.1080/00102202.2018.1500556 

Soltanian, H., Targhi, M. Z. ve Pasdarshahri, H. (2019). 

Chemiluminescence usage in finding optimum operating range of multi-

hole burners. Energy, 180, 398–404. doi:10.1016/j.energy.2019.05.104 

Stanford III, H. W. ve Spach, A. F. (2019). Analysis and Design of 

Heating, Ventilating, and Air-Conditioning Systems (Second Ed.). Florida: 

CRC Press. 

Warnatz, J., Maas, U. ve Dibble, R. W. (2006). Combustion: Physical and 

chemical fundamentals, modeling and simulation, experiments, pollutant 

formation. Springer-Verlag Berlin. Springer Berlin Heidelberg. 

doi:10.1007/978-3-540-45363-5 

Yilmaz, S., Kumlutas, D., Yücekaya, U. A. ve Cumbul, A. Y. (2021). 

Prediction of the equilibrium compositions in the combustion products 

of a domestic boiler. Energy, 233, 121123. 

doi:10.1016/j.energy.2021.121123 

Zhang, T. H., Liu, F. G. ve You, X. Y. (2014). Optimization of gas 

mixing system of premixed burner based on CFD analysis. Energy 

Conversion and Management, 85, 131–139. 

doi:10.1016/j.enconman.2014.05.055



 

 

VİDA AÇMA TEKNOLOJİSİ 

Duygu GÜRKAN1,   Gültekin UZUN2,  İhsan KORKUT3 

 

Öz: İki ya da ikiden fazla parçanın; pim, cıvata, kaynak, lehimleme va-

sıtasıyla bir araya getirilmesi ile bir ürün oluşmaktadır. Birleştirme için 

kullanılan elemanlar, bağlantı elemanları olarak adlandırılmaktadır. 

Birleştirmelerde rahat sökülüp takılmalarından dolayı vidalı (cıvata-

somun) bağlantılar en sık kullanılan bağlantı elemanlarıdır. Vidalar, 

fazla yüklemelere karşı dayanıklıdırlar. Yağlı, tozlu, kirli, nemli ortam-

larda rahatlıkla kullanılabilirler. İmalatı ve değişminin rahat olmasının 

yanı sıra bakım ve onarımda da kolaylık sağlarlar. Ayrıca tamamen 

standartlaştırıldığı için temini kolay çeşit bakımından da zengindirler. 

Tüm bu avantajları ile birlikte vidalar, endüstride geniş bir kullanım 

alanına sahiptir (Serfiçeli, 2002; Uzun, 2013). Vidalar, bir silindir üzeri-

ne bir profilin eşit adımlı olarak helisel şekilde sarılması ile elde edil-

mektedir. Dönme hareketinden ilerleme elde etmenin en basit yoludur. 

Bu bölümde vida açma operasyonları tornalama, frezeleme, kılavuz ve 

ovalama olmak üzere ayrı ayrı başlıklar altında incelenmiş, operasyon-

ların avantaj ve dezavantajları değerlendirilmiştir. Ayrıca karşılaşılabi-

lecek olası teknik problemlerden örnekler verilmiş, çözüm önerileri su-

nulmuştur. Vida açma yönteminin işlenecek malzemeye ve parça geo-

metrisine göre değişiklik gösterdiği belirlenmiştir. Dış yüzeylere vida 

açmada genellikle tornalama ve ovalama yöntemlerinden faydalanılır-

ken; iç yüzeylere vida açma işleminde iş parçası malzeme çeşidi ön 

plana çıkmaktadır. 
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GİRİŞ 

Birleştirme işlemlerinde sıklıkla tercih edilen vidalar, genel olarak si-

lindirik veya konik dış ve iç yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çı-

kıntılar olarak tanımlanabilir. Vidalar, bir profilin bir silindir  üzerine 

helisel bir şekilde sarılması ile oluşmaktadır. Vidayı oluşturan uzuvlar 

vida açısı, vida adımı, diş dibi çapı, diş üstü çapı ve bölüm dairesi çapı-

dır. Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3’te vidayı oluşturan uzuvlar gösterilmiştir.  

 

 

 

Şekil 1. Vida helisi oluşumu 
Şekil 2. Vida açısı ve vida 

adımı (hatve) 

 

 

Şekil 3.a   Şekil 3.b          

Şekil 1-3. Vidayı Oluşturan Uzuvlar 
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Silindirin üzerine, bir kenarı silindirin çapıyla aynı olan dik bir üç-

gen sarıldığında hipotenüsün oluşturduğu çizgi, vida helisini oluşturur. 

Üçgenin taban kenar uzunluğu silindir çevresine eşittir. Bir dolanma 

sonunda BC kenarı A noktası ile aynı hizada birleşir ve helis P yüksekli-

ğine kadar ulaşmış olur. P yüksekliği vidanın adımı olarak adlandırıl-

maktadır (Serfiçeli, 2002; Uzun, 2013). Vida adımı, aynı diş profilinde 

birbirini izleyen en yakın iki diş yanı arasında bulunan ve silindir ekse-

nine paralel olan uzaklıktır. Diş profil açısı (diş açısı) ise, silindir ile aynı 

eksenden geçen düzlemin ara kesitindeki iki diş yanı arasındaki açıdır  

(Uzun, 2013). Vida adımı ve diş açısı Şekil 2’de gösterilmiştir. Şekil 3’te 

gösterilen diş üstü çapı, vida ile aynı eksenden geçen, eksene dik olarak 

ölçülen, dış vidanın diş üstleri veya iç vidanın diş dipleri arasındaki 

uzaklıktır. Bölüm dairesi çapı, vida ekseni ile aynı eksende olan ve diş 

profilini adımın yarısı kadar kesen teorik bir silindirin çapı olarak tanım-

lanmaktadır. Vida anma boyutu ise, vida diş üstü çapıdır. 

VİDA ÇEŞİTLERİ 

Vidaları kullanım özellikleri, şekilleri, imalat yöntemleri vb. gibi 

farklı alanlanlarda sınıflandırabiliriz. Fakat genellikle vidalar profil, helis 

yönü ve ağız sayısına göre sınıflandırılmaktadır.  

Profillerine Göre Vidalar 

Endüstride profil açısından kare, trapez, testere, yuvarlak ve üçgen 

(metrik ve whitworth) vidalar bulunmaktadır.  

 Kare vidaların yapımı, diğer vida çeşitlerine göre daha kolaydır. 

Bu nedenle, daha çok orta derecedeki zorlanmaların meydana geldiği 

yerlerde, elle çalışan pres millerinde, mengene millerinde hareket ilet-

mede sıklıkla kullanılan vidalardır.  

 Trapez vidalar, pres millerinde, iki yönlü yüklemelerin oluştuğu 

yerlerde, mil ve sonsuz vidalarda hareket iletme amacı ile kullanılır.  

 Testere dişi vidalar, tek yönlü yüklemelere karşı direnç gösterebi-

len ve yüksek basıncın oluştuğu yerlerde, sarsıntılı çalışan millerde, vinç 

ve cer kancalarında kullanıma uygun bir tespit ve hareket vidasıdır.  
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 Yuvarlak vidalar, aşırı yüklemenin olduğu millerde, tozlu nemli 

ortamlarda kullanılan ve hareket iletmeye yarayan vida çeşididir.  

 Üçgen vidalar, endüstride en çok kullanılan vida çeşididir.  

 Ayrıca, bilyalı vida, ağaç vidası gibi özel şekillerde olan vidalar 

da bulunmaktadır (Uzun, 2013). 

Şekil 4’te vida profilleri gösterilmiştir. 

 

Şekil 4. Vida Profilleri (Çakır, 2000) 

Yönlerine Göre Vidalar 

Vidalar, helis yönü bakımından sağ veya sol olmak üzere iki çeşittir. 

Sağ vidalarda somun civataya doğru ilerlemek için soldan sağa; sol vida-

larda ise sağdan sola döndürülmektedir. Başka bir deyişle, vida dişi heli-

si saat yönünde ilerliyorsa bu vida sağ vida, saat yönünün aksine ilerler-

se bu vida sol vida olarak tanımlanmaktadır (Uzun, 2013). Endüstriyel 

uygulamarda genellikle sağ vida kullanılmaktadır (Akkurt, 1992).  Şekil 

5’te helis yönü açısından  vida çeşitleri gösterilmiştir. 

 

Şekil 5. Vidalarda Helis Yönü (Uzun, 2013) 
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Ağız Sayısına Göre Vidalar 

Endüstride ağız sayısı bakımından tek, iki, üç veya dört ağızlı vida-

lar bulunmaktadır. Tek ağızlı vidaların tek bir başlangıç noktası, iki ağız-

lı vidaların birbirine göre 180º’de bulunan iki başlangıç noktası, üç ağızlı 

vidaların aralarında 120º bulunan üç başlangıç noktası, dört ağızlı vida-

ların birbirine göre 90º’de bulunan dört başlangıç noktası bulunmaktadır  

(Akkurt, 1992).  Şekil 6’da ağız sayısı bakımından vida çeşitleri gösteril-

miştir. 

 

Şekil 6. Ağız Sayısı Bakımından Vida Çeşitleri (Feirer ve Tatro, 1970) 

Ölçü Sistemlerine Göre Vidalar 

Ölçü sistemleri esas alındığında vidalar, metrik ve whitworth olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır. Metrik vidaların, anma ölçüleri metrik ölçü 

sistemi ile; Whitworth vidaların, anma ölçüleri inch (inç) ölçü sistemi ile 

ifade edilmektedir. Metrik 10 vida, anma çapı 10 mm olan vida anlamına 

gelmektedir.  Whitworth vidalar ise, İngiliz uzunluk birimi inçe göre 

imal edildikleri için anma çapları birimi olarak inç kullanılır. Uç açıları 

55º’dir. Dişin hem ucu hem de tabanı yuvarlatıldığı için iyi bir sızdırmaz-

lık sağlarlar. Bu nedenle özellikle borulara vida açmada whitworth vida-

lar kullanılmaktadır. W ½” veya sadece ½” (parmak) vida whitworth 

vidaların anma çapı olarak gösterilmektedir (Serfiçeli 2002; Uzun, 2013). 

Şekil 7’de ölçü sistemlerine göre vidalar gösterilmiştir. 
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a b 

Şekil 7. a. Metrik Vidalar b. Whitworth Vidalar 

Kullanım Alanlarına Göre Vidalar 

Vidalar; otomotiv, makina imalat, çelik konstrüksiyon vb. alanlarda 

tutma, sıkıştırma ve kılavuzlama görevinde yaygın olarak kullanılmaka-

tadır. Vidalı bağlantı elemanlarının, farklı kimyasal yapıya sahip metalle-

rin birleştirilmesinde rahatlıkla kullanılması ve sökülüp takılabilir olması 

vidalı bağlantılarının önemini diğer birleştirme yöntemlerine oranla da-

ha da arttırmaktadır. Kullanım alanlarına göre 3 çeşit vida bulunmakta-

dır. 

Birleştirme Vidaları  

Birleştirme vidaları, çözülen ve çözülmeyen vidalar olmak üzere iki 

çeşittir. Çözülmeyen vida dişleri, küçük eğim açısı, büyük sürtünme kat-

sayısı ve büyük sürtünme kuvvetine sahiptir ve bu özelliğiyle kendi 

kendine çözülmeye karşı dayanıklıdır. Şekil 8’de çözülen ve çözülmeyen 

vida dişleri gösterilmiştir (Serfiçeli 2002; Uzun, 2013). 

  

a b 

Şekil 8.a. Çözülen Vida Dişi b. Çözülmeyen Vida Dişi 
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Hareket Vidaları 

Hareket vidaları genellikle trapez veya testere dişi şeklinde yapıl-

maktadır ve dönme hareketini doğrusal harekete dönüştürmektedir. Ge-

nel olarak, makinelerde güç ve hareket iletmek için kullanılır (Serfiçeli, 

2002; Uzun, 2013). Şekil 9’da hareket vidaları görülmektedir. 

 

Şekil 9. Hareket Vidaları 

İnce Diş Vidalar  

Kuvvetli bağlantıların gerektiği yerlerde kullanılan vidalardır. Bağ-

lantının yapıldığı yerde sızıntı olma olasılığı varsa, metrik ince diş vida-

ların tercih edilmesi önerilmektedir (Serfiçeli 2002; Uzun, 2013). Şekil 

10’da ince ve kalın diş gösterilmiştir. 

  

a b 

Şekil 10.     a. İnce Diş            b. Kalın Diş 
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VİDA AÇMA OPERASYONU 

Vida Açma 

Düzgün bir silindirik veya konik yüzey üzerine eğrisel olarak açılmış 

oluklar (diş yuvası) vida olarak tanımlanmaktadır. Uygun kesici takım 

ile diş yuvası açma işlemi ise vida açma operasyonu olarak adlandırıl-

maktadır. Vida açma yöntemleri kesme (talaş kaldırma) ve ovalama (yu-

varlanma veya haddeleme) olmak üzere iki ana başlık altında incelenir. 

Bunlara daha az kullanılan pres döküm yöntemi de ilave edilebilir. 

Talaş kaldırma grubuna dahil olan yöntemler, tornalama ile vida 

açma (a), freze ile vida açma (b), kılavuz  ile vida açma (c), pafta ile vida 

açma (d) yöntemleri Şekil 11’de gösterilmektedir. Bunlardan kılavuz sa-

dece iç vidalara (somunlara), pafta ise dış vidalara (cıvatalara) uygulan-

maktadırlar (Akkurt, 1992; Serfiçeli 2002; Uzun, 2013,) 

Ovalama ile vida açma grubu da Şekil 11-e ki gibidir.  

 
 

a. Tornalama Yöntemi 
ile Vida Açma 

b. Frezeleme Yöntemi ile 
Vida Açma  
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c. Kılavuz Kesici Takı-
mı ile Vida Açma 

d. Pafta Kesici Takımı 
ile Vida Açma 

 

 

e. Ovalama ile vida açma 

Şekil 11.a. Tornalama Yöntemi ile Vida Açma b. Frezeleme Yönte-

mi ile Vida Açma c. Kılavuz ile Vida Açma d. Pafta ile Vida Açma e. 

Ovalama ile Vida Açma 

Tornalama Yöntemi ile Vida Açma 

Fener milinin dönüşü ile arabanın hareketi arasında belli bir oran, 

dişli çarklar yardımı ile elde edilebildiği için torna kalemi ile vida açmak 

mümkün olmaktadır (Feirer ve Tatro, 1970). Vida tornalama takımı, iş 

parçası üzerinde diş oluşturmak için birkaç paso yapmaktadır. Vida 

adımının doğruluğunu devir sayısı ve ilerleme değerleri arasındaki 
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uyum ile belirleyebiliriz. Vida açma operasyonunda belirlenen ilerleme 

değeri, diğer tornalama işlemlerinde seçilen ilerleme değerinden fazla 

olmaktadır (Çakır, 2000; Kaçal 2008). 

Klasik tornalama operasyonları ile vida açma işlemi karşılaştırıldı-

ğında, takım seçimi ve kesme parametreleri seçiminin esnek olmadığı 

görülmektedir. Tornalama ile vida açma operasyonunda, ilerleme, adıma 

bağlı olarak belirlenir, kesme derinliği pasolara bölünür ve kesme hızı 

sınırlıdır.  

Tornalama operasyonunda dış çapa ve iç çapa diş açılabilmektedir. 

Şekil 12’de dış çap ve iç çap vida tornalama operasyonları görülmektedir. 

 

 

a b 

Şekil 12.a. Dış Çap Vida Tornalama b. İç Çap Vida Tornalama 

Dış Çap Vida Tornalama Esnasında Aşağıdaki Hususlara Dikkat 

Edilmelidir 

 İlerleme hızı, diş hatvesine (adımına) eşit olmalıdır. 

 İşleme güvenliğini ve kesme performansını optimize etmek için, 

uygun kesme parametreleri belirlenmelidir. İlerleme veya hızın artırıl-

ması, diş açma süresini kısaltırken aynı zamanda sıcaklığı da yükselte-

cektir. Sıcaklığın fazla yükselmesi ise takım ömrünü olumsuz etkileye-

cektir. Optimum takım ömrü ve kesme parametrelerini bulmak amacıyla 

ilk olarak ilerleme / talaş kalınlığı optimizasyonu yapılmalıdır. İlerle-

me/talaş kalınlığı artışı ile ortaya çıkan sıcaklık artışı, kesme hızını ar-

tırmayla ortaya çıkana göre daha düşük olmaktadır. 
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 Takımın ve/veya parçanın çevresinde talaşların sıkışması önlen-

melidir. Torna tezgahında diş açarken iyi parça kalitesi elde etmek için 

talaş kontrolüne dikkat edilmelidir. Kesici kenarda kontrollü sıcaklık, 

optimum talaş kontrolü ve tahliyesi için kesme sıvısı kullanımı öneril-

mektedir. 

 Uzun takım mesafelerinin ve ince parçaların neden olduğu titre-

şim önlenmelidir 

 Takım hizalama ve eksen yüksekliği ayarlanmalıdır 

Delik İçi Diş Tornalama Sırasında Şu Konular Dikkate Alınmalı-

dır 

 Özellikle kör deliklerde, sağ yönlü dişler için sol yönlü takımlar, 

sol yönlü dişler için ise sağ yönlü takımlar kullanılarak talaş tahliyesine 

katkı sağlanmalıdır (Çekerek vida açma). Ancak, bu aynı zamanda kesici 

uçta hareket riski doğurmaktadır. 

 Delik girişine yönlendirilmesi kolay olan spiral talaşlar üretmek 

için modifiye edilmiş yanak ilerlemesi kullanılmalıdır. 

 Uzun takım mesafelerinin ve ince parçaların neden olduğu titre-

şim önlenmelidir 

 Takım hizalama ve eksen yüksekliği ayarlanmalıdır 

 Erişim için uzun takım gerekiyorsa titreşimi azaltmak için kar-

bürlü veya sönümlenmiş bir takım kullanılmalıdır. 

 Kesme performansını ve işleme güvenliğini optimize etmek için, 

uygun kesme parametreleri belirlenmelidir. 

Çizelge 1’de kesme hızı ve ilerlemenin çok yüksek veya çok düşük 

olması durumunda oluşabilecek problemler görülmektedir. 
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Çizelge 1. Kesme Parametrelerinin Doğru Seçilmemesi Durumunda 

Oluşabilecek Problemler 

Parametreler Çok düşük Çok yüksek 

Kesme hızı, 
vc 

 Talaş yapışması 

 Maliyet artışı 

 Hızlı oluşan yüzey aşınması 

 Talaş kontrolü kaybı 

 Kötü yüzey kalitesi 

 Krater aşınması 

 Yüksek güç tüketimi 

İlerleme, ap  Hızlı yüzey aşın-

ması 

 Talaş yapışması 

 Maliyet artışı 

 Talaş kontrolü kaybı 

 Kötü yüzey kalitesi 

 Krater aşınması 

 Yüksek güç tüketimi 

 Takım uç kırılması 

Torna tezgahında vida açarken meydana gelebilecek bazı problemler 

ve çözüm önerileri Çizelge 2’de verilmiştir. 

Çizelge 2. Vida Tornalama Esnasında Meydana Gelebilecek Bazı Prob-

lemler ve Çözüm Önerileri 

Genel Problem Sorun Çözüm 

Plastik Deformasyon 

 

A. Plastik deformas-
yon başlangıcı 

B. Kenar çentiklen-
mesi 

Kesme bölgesinde 
aşırı sıcaklık 

a) Kesme hızının azaltılması, 
içe ilerleme sayısını arttırılması 

b) En büyük içe ilerleme derin-
liğinin düşürülmesi, diş çekme 
öncesinde çapı kontrol edilme-
si 

Yetersiz kesme 
sıvısı temini 

Kesme sıvısı teminini iyileşti-
rin 

Yanlış kalite Plastik deformasyona daha 
dayanıklı bir kalite seçimi 

Talaş Yığılması Paslanmaz çelik ve Kesme hızının arttırılması pas-
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(BUE) 

 

A. BUE 

B. Kenar Çentiklen-
mesi 

düşük karbonlu 
çelikte oluşur 

lanmaz çelik ve düşük karbon-
lu çelikte BUE oluşumunu 
engelleyecektir. 

Uygun olmayan 
kalite veya kesici 
kenar sıcaklığı çok 
düşük 

Yüksek tokluğa sahip ve 
mümkünse PVD kaplamalı 
takım seçilmeli 

Kesici Uç Kırılması 

 

 

Diş açma öncesin-
de yanlış torna-
lanmış çap 

Diş açmadan önce doğru çapa 
tornalama yapılması ve mak-
simum diş çapından radyal 
olarak 0,03–0,07 mm (0,001–
0,003 inç) daha büyük tutulma-
sı 

Aşırı tok içe iler-
leme serileri 

İçe ilerlemelerin sayısını arttı-
rın. En büyük içe ilerleme öl-
çüsünü azaltın 

Yanlış kalite Daha tok bir takım seçilmelidir 

Kötü talaş kontrolü Modifiye edilmiş serbest yüzey 
içe ilerlemesi kullanılmalı 

Yanlış eksen yük-
sekliği 

Operasyon öncesi eksen ayarı 
doğru yapılmalıdır 

Hızlı Yanak Aşınması 

 

Yüksek derecede 
aşındırıcı malzeme 

Yanlış kalite seçilmiştir. Aşın-
maya karşı daha dirençli bir 
kalitede takım seçilmelidir. 

Yüksek kesme hızı Kesme hızı azaltılmalıdır 

Çok sığ içe ilerle-
me derinlikleri 

İçe ilerleme sayısı azaltılmalı-
dır 

Kesici ucun ekse-
nin üzerinde olma-
sı 

Kesici uç operasyon öncesi 
eksen üzerinde olmalıdır. 

Anormal Yanak 
Aşınması 

Yanak içe ilerleme-
si için yanlış yön-
tem 

F- ve A-geometrisi için yanak 
içe ilerlemesi yöntemi değişti-
rilmelidir. C geometrisi için 
serbest yüzeyden 3–5°'ye: Ya-



 
VİDA AÇMA TEKNOLOJİSİ 

119 

 

naktan 1°'ye olmalıdır 

Kesici uç eğim 
açısının vida dişi-
nin kılavuz açısına 
uygun olmaması 

Doğru eğim açısı elde etmek 
için altlık değiştirilmelidir. 

Titreşim 

 

 

Yanlış iş parçası 
bağlanması 

a) Yumuşak çeneler kullanıl-
malı 

b) Punta kullanılıyorsa parça-
nın punta deliği optimize 
edilmeli 

ve puntanın/alın tahriğinin 
basıncını kontrol edilmeli 

Yanlış takım kuru-
lumu 

a) Takım kullanma mesafesi 
minimuma indirilmeli 

b) Baraların bağlama kovanla-
rının aşınma durumu kontrol 
edilmeli 

c) Diş tornalamaya özel titre-
şim önleyici baralar kullanıl-
malı 

Yanlış kesme de-
ğerleri 

Kesme hızını arttırılmalı; sorun 
çözülmezse hız önemli ölçüde 
düşürülmeli 
ve F geometrisi denenmeli 

Yanlış eksen yük-
sekliği  

Kesici uç operasyon öncesi 
eksen üzerinde olmalıdır. 

Frezeleme Yöntemi ile Vida Açma 

Freze tezgahında vida açma, dönen bir takımın dairesel tırmanma 

hareketiyle vida dişleri üretmesi prensibine dayanmaktadır. Takımın bir 

turluk yanal hareketi vida diş adımını oluşturmaktadır. Dış ve iç vida 

açabilen frezeleme yönteminin en önemli özelliği prodüktivitesinin (ve-

rimlilik) yüksek olmasıdır (Akkurt, 1992). 

 Asimetrik/dönmeyen parçalarda, 
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 Talaş kırılması ve talaş tahliye problemlerine yol açan malzeme-

lerde, 

 Yüksek kesme kuvveti oluşturan tok malzemelerde, 

 Omza karşı ya da kör delik tabanına yakın yerlerde, 

 İnce cidarlı parçalarda, 

 Rijit olmayan parça bağlamalarda, 

 Takım stoğunun minimuma indirilmesi gerektiğinde, 

 Kılavuzun kırılıp parçayı bozmasının göze alınamayacağı durum-

larda (vida dişi frezeleri her zaman parçadan tamamen çıkarılabilir 

 X, Y ve Z eksen yönlerinde aynı anda hareket kabiliyetine sahip 

bir takım tezgahı gerektiğinde freze tezgahında diş açma operasyonu 

tercih edilmektedir. 

Frezede vida açma operasyonunda kesici takım olarak pek çok çeşit 

melvcuttur. Kullanılan kesiciler, tek profilli veya çok profilli olabilirler 

(Akkurt, 1992). Şekil 13’te freze tezgahında vida açmada kullanılan kesici 

çeşitleri için bir örnek görülmektedir. 

 
 

 

a b c 

Şekil 13. Freze Tezgahında Vida Açmada Kullanılan Kesiciler a. Freze 

Çakısı b. Tek Ağızlı Kesici c. Çok Ağızlı Kesici 

Tek sıralı (profilli) freze kesicileri (Şekil 13.b) uzun vidaların açılma-

sında kullanılmaktadır. Freze profili, açılacak vida profilinin aynısıdır. 

Tek profilli freze ile vida açmak için takım dönme, ilerleme ve derinlik 

hareketi; parça ise sadece dönme hareketi yapar. Takımın dönme hareke-

ti, kesme hareketini; parçanın dönme hareketi ile takımın ilerleme hare-



 
VİDA AÇMA TEKNOLOJİSİ 

121 

keti helisel yüzeyi; derinlik ayar hareketi ise dişlerin yüksekliğini oluştu-

rur. 

 Delik içinde orta ile büyük boyutlarda vida dişleri için, 

 Asimetrik parçalarda daha büyük dış çap dişler için, 

 Stabilite yetersiz olduğunda – uzun takım kullanma mesafeleri 

gerektiren ve/veya ince duvarlı parçalarda vida frezeleme için, 

 Aynı ucun farklı hatveler için kullanılması gerektiğinde, 

 Düşük güç gerektiğinde, 

 Küçük parti boyutları ve karma üretim için tek sıralı kesiciler kul-

lanılmaktadır. 

Çok sıralı (profilli) kesiciler (Şekil 13.c),genellikle uzunluğu 1≤2,5d 

olan vidaların (kısa vida) açılmasında kullanılmaktadır. Bu vidalar, yük-

sek prodüktivite istenilen yerlerde kullanılmaktadır. Vida açmak için, 

takım ve parçanın dönme, ilerleme ve derinlik ayar hareketi yapması 

gerekmektedir. Tezgahın konstrüksiyonuna göre, ilerleme ve derinlik 

ayar hareketi takım veya parça tarafından gerçekleştirilir. 

 Tek takımla hem vida çekme hem de pah kırma için 

 Sadece tek bir 360° pasoda dişi tamamlamak için 

 Hatve aynı kaldığı sürece, aynı takımı birden fazla diş ölçüsü için 

kullanmak gerektiğinde çok sıralı kesiciler tercih edilmektedir 

(Akkurt, 1992).  

Freze Tezgahında Vida Açmada Dikkat Edilecek Hususlar 

Freze Tezgahında vida açarken meydana gelebilecek problemlerin 

oluşmaması için öncelikle kesme çapı ve Takım yolu parametrelerine 

dikkat edilmesi ve doğru bir şekilde seçilmesi gerekmektedir.  

Kesme Çapı Seçimi: Daha küçük kesme çapı daha yüksek kalitede 

vida dişleri elde edilmesini sağlayacaktır. Profil sapmasını en aza indir-

gemek için kesici çapı diş açma çapının %70'inden daha büyük olmama-

lıdır. 



 
Duygu GÜRKAN,   Gültekin UZUN,  İhsan KORKUT 

122 

Diş Frezeleme Takım Yolu: Diş frezeleme takım yolu aynı veya ters 

yönlü frezeleme kullanarak sağ veya sol yönlü vida dişleri oluşturur. Sağ 

yönlü iç çap vida dişleri elde etmek için, tüm kesiciler deliğin altına ola-

bildiğince yakın konumlandırılır ve sonra aşağı frezeleme yapmak için 

yukarıda yönde ve saat yönünün tersine hareket ettirilir. Sol yönlü iç çap 

diş frezelemede de, aynı yönlü frezeleme için, yine saat ibresine ters 

yönde yukarıdan aşağıya doğru frezeleme gerçekleştirilir. 

Diş frezeleme için X, Y ve Z eksenlerinde aynı anda hareketler yapa-

bilecek takım tezgahları gerekmektedir. Diş çapı X ve Y eksenleriyle, 

adım ise Z ekseniyle kontrol edilir. Şekil 14’te diş frezeleme takım yolu 

gösterilmiştir.  

 

H
atve 

 

Şekil 14. Diş Frezeleme Takım Yolu 

Freze tezgahında vida açarken meydana gelebilecek bazı problemler 

ve çözüm önerileri Çizelge 3’te verilmiştir. 

Çizelge 3. Freze Tezgahında Vida Açarken Meydana Gelebilecek 

Bazı Problemler ve Çözüm Önerileri 

Genel Problem Sorun Çözüm 

Çentiklenme 

 

Kesici kenarın kesme 
yapmayan kısmı, 
düşük yüzey kalite-
sine ve aşırı yan 
yüzey (yanak) aşın-
masına sebep olan 
talaş çekiçlenmesin-
den hasar görmüştür 

 Kesme hızını 
arttırılması 

 Kesmeye ilk baş-
larken ilerlemeyi 
düşürülmesi 

 Kararlılığı iyileşti-
rilmesi 
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 Paso sayısını art-
tırılması 

 Tam profilli bir 
kesici uç kullanımı 

Talaş yığılması (BUE) 

 

Çok düşük kesme 
bölgesi sıcaklığı 

Kesme hızını veya 
ilerlemenin arttırıl-
ması 

Düşük karbonlu 
çelik, alüminyum ve 
paslanmaz çelik gibi 
BUE oluşumuna 
eğimli malzemeler 

Yağ buharı veya 
kesme sıvısı kulla-
nımı 

Krater Aşınması 

 

Kesici kenarın zayıf-
lamasına neden olan 
fazla aşınma 

Sıcaklığı düşürmek 
için hızın azaltılması 

Kesme kenarının 
sevk kenarını geçe-
rek yüzey kalitesini 
düşürmesi 

İlerlemenin azaltıl-
ması 

 

Termal Çatlaklar 

 

Değişken kesme 
sıvısı uygulamaları 
ya da kesintili işle-
meden kaynaklanan 
sıcaklık değişimleri; 
kesme kenarına di-
key küçük çatlakla-
ra, kesici uçtan par-
çacık kopmasına ve 
düşük yüzey kalite-
sine sebep olur 

 Yüksek miktarda 
kesme sıvısı uygu-
lanmalı ya da hiç 
uygulanmamalı 

 Kesme hızı azal-
tılmalı 

Plastik Deformasyon 

 

Kesme sıcaklığı ve 
basıncın çok yüksek 
olması 

 Kesme hızının 
azaltılması 

 İlerlemenin azal-
tılması 

Serbest Yanak Aşınması Kesici kenarın kesme 
yapmayan kısmı, 

 Kesme hızı arttı-
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düşük yüzey kalite-
sine ve aşırı yan 
yüzey (yanak) aşın-
masına sebep olan 
talaş çekiçlenmesin-
den hasar görmüştür 

rılmalı 

 Kesmeye ilk baş-
larken ilerleme dü-
şürülmeli 

 Kararlılığı iyileşti-
rilmeli 

 Paso sayısı arttı-
rılmalı 

 Tam profilli bir 
kesici uç kullanılma-
lı 

Yüksek aşınma sonucunda 
kısa takım ömrü, parçada 

çapak oluşumu, yetersiz yü-
zey işleme, ısı ve aşırı gürültü 

oluşumu 

 

 Titreşim 

 Talaşların tekrar 
kesilmesi 

 Parçada çapak 
oluşumu 

 Kötü yüzey kalite-
si 

 Yüksek ısı 

 Fazla gürültü 

 İlerleme arttırıl-
malı 

 Hız azaltılmalı 

 Aynı yönlü freze-
leme uygulanmalı 

 Basınçlı hava ile 
talaş tahliyesi sağ-
lanmalı 

 Önerilen kesme 
parametreleri kont-
rol edilmeli 

Düzgün olmayan aşınma so-
nucunda köşe hasarı 

 

 Takımda meyda-
na gelen salgı 

 Titreşim 

 Kısa takım ömrü 

 Kötü yüzey kalite-
si 

 Aşırı gürültü 

 Yüksek radyal 
kuvvetler 

 Ayna kontrol 
edilmeli 

 Takım kullanma 
mesafesi azaltılmalı 

 Kesme yapılırken 
daha az diş kulla-
nılmalı 

 Eksenel kesme 
derinliği, ap, birden 
fazla pasoya bölün-
meli 

 İlerleme (fz) azal-
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tılmalı,  

 Kesme hızı (vc) 
azaltılmalı,  

 Yüksek hızlı işle-
me için sığ pasolar 
verilmeli 

 Takım ve iş par-
çası bağlaması iyi-
leştirilmeli 

Çentik Aşınması 

 

İşleme ile sertleşen 
malzemelerin işlen-
mesi 

 Kesme hızının 
azaltılması 

Kabuklu ve tufallı 
parçaların kullanımı 

 

 Daha tok bir kali-
tede takım seçilmeli 

 Kesme hızı arttı-
rılmalı 

 

Titreşim 

 

 Zayıf bağlama 

 Çok uzun takım 
taşma mesafesi 

 Takım ve iş par-
çası bağlaması kont-
rol edilmeli 

 Takım taşma me-
safesi minimize 
edilmeli 

 Takım tutucu 
salgısı kontrol edil-
meli 

 Daha az dişli bir 
takım tercih edilmeli 

 Paso sayısını art-
tırılmalı 

 Diş başına ilerle-
me arttırılmalı 

 Kesme hızı azal-
tılmalı 
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 İnce talaş işleme 
için ters yönlü freze-
leme kullanılmalı 

Tezgah Yetersizliği 

 Tezgah devrinin 
çok düşük olması 

 Tabla hızından 
önce kesme hızı 
düşürülmeli 

 Daha küçük bir 
kesiciyle paso sayısı 
arttırılmalı 

Konik vida dişleri 

 Çok yüksek kes-
me kuvvetleri 

 Takım boyu kısal-
tılmalı 

 Yukarı frezeleme 
kullanılmalı 

 İlerleme azlaltıl-
malı 

 Paso sayısı arttı-
rılmalı 

 Tek sıralı kesici uç 
kullanılmalı 

Kırık kesici/kesme kena-

rı  

 Kötü talaş tahliye-
si 

 Yük çok büyük 

 Kararsızlık 

 Basınçlı hava, 
emülsiyon veya 
dahili kesme sıvısı 
kullanılmalı 

 İşleme payı 2 
veya 3 pasoya bö-
lünmeli 

 İlerleme azaltıl-
malı 

 Takım tutucuyu 
kontrol edilmeli, 
duruma göre değiş-
tirilmeli 
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Kılavuz Kesici Takımı ile Vida Açma 

Kılavuz, çevresinde istenilen formda dişleri bulunan, bir veya birden 

fazla kesici elemandan meydana gelen silindirik veya konik vida oluş-

turmak için kullanılan kesici takımdır. TSE ise kılavuzu; matkap uçları 

ya da tornalama operasyonu ile oluşturulan deliklere vida açmak için 

kullanılan, üzerinde vida dişleri bulunan kesici takım olarak tanımlamış-

tır (Avuncan, 1998; Uzun, 2013). Kılavuz çekme; yaygın olarak kullanılan 

ve verimi yüksek bir üretim prosesidir. Kılavuz kesici takımı ile vida 

açma yöntemi, özellikle küçük vida dişleri için, düşük tezgah bekleme 

süreleri, yüksek kesme hızı ve uzun takım ömrüyle verimli ve ekonomik 

diş açma imkanı sunmaktadır. Kılavuz ile vida açma operasyonu, diğer 

kesici takımlar ile yapılan talaş kaldırma işlemlerine göre daha karmaşık-

tır. Pek çok kesicinin aynı anda kesme işlemi yapmaya çalışması, talaşın 

tahliye edilmesinin gerekliliği, kesici kenarların yağlanması, devir ve 

ilerleme arasındaki bağıntının kılavuz adımına göre doğru tespiti gibi 

sorunlar kılavuz ile vida açmayı zor hale getirmektedir. Çünkü kılavu-

zun delik içersinde kırılması ve kırılan kılavuzun da delik içerisinden 

çıkarılamama gibi bir olasılığı bulunmaktadır (Kayır, 2010; Uzun 2012).  

Kullanıldıkları yer esas alındığında kılavuzlar; el ve makine kılavuz-

ları olmak üzere ikiye ayrılırlar. El kılavuzları 2’li veya 3’lü takımlar ola-

rak imal edilirler (Avuncan, 1998; Uzun, 2013). Şekil 15’te el kılavuzu 

görülmektedir. 
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Şekil 15. El Kılavuzu 

Makine kılavuzları, el kılavuzlarının aksine tek parçalıdır. Ağızları-

nın bilenme şekilleri ve kanalları vida açma işlemi sırasında oluşan talaşı 

tahliye etmeye uygun olarak imal edilmektedir. Makine kılavuzları bile-

me şekline (bileme formuna) göre gruplandırılmaktadır (Uzun, 2013) 

.Şekil 16’da makine kılavuzu bileme formları gösterilmiştir. 

 

  

a) Düz Kanallı b) Eğik Ağız Bilemeli 
Düz Kanallı 

  

c) Kanalı 15º Helis 
Açılı 

d) Kanalı 40º Helis 
Açılı 

Şekil 16. Makine Kılavuzu Bileme Formları (Uzun, 2013) 

İç vida dişi açılırken tüm kesme, ağızlamadaki dişler tarafından ya-

pılmaktadır. Kılavuzun ömrü ve kalitesi açısından, en uygun ağızlama 

tipi seçilmelidir. Ağızlama formu ve boyu kılavuz ön deliğe bağlı olarak 
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değişmektedir. Çabuk körelme ve aşırı yüklenmeden kaçınmak için ağız-

lamadaki diş sayısı çok az seçilmemelidir. Uzun ağızlama boyu da torku 

yükseltmekte ve kırılmaya sebep olmaktadır. Bu nedenle ağızlama için 

optimum boyun tercih edilmesi önem arz etmektedir. DIN 2197'ye göre 

ağızlama formları Şekil 17’de gösterilmiştir. 

 

  

Form A: Ağızlama 6-8 diş  Form B: Ağızlama 3.5-5.5 diş 

  

Form C: Ağızlama 2-3 diş Form D: Ağızlama 3.5-5 diş 

  

Form E: Ağızlama 1.5-2 diş Form F: Ağızlama 1-1.5 diş 

Şekil 17. Makine Kılavuzlarının Ağızlama Formları 

Makine imalat sektöründe kullanılacak olan makine kılavuzlarında 

genel olarak Form B ve Form C tercih edilmektedir. Form B tipi (eğik 

ağızlama) talaşların ilerleme doğrultusunda sürekli atılmasını sağlamak-

tadır. 

Farklı Kılavuz Tipleri 

Kılavuz çekme takımları düz kanallı kılavuz, spiral uçlu kılavuz, spi-

ral fitil kılavuz ve biçim verme kılavuzu olmak üzere dörde ayrılır. Diş 

açılacak deliğin kör delik mi boydan boya delik mi olduğuna ve parça 

malzemesine göre hangi tipin kullanılacağı belirlenir. Şekil 18’de  kılavuz 

takım çeşitleri gösterilmiştir.  
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Şekil 18. Kılavuz Takım Çeşitleri a. Düz Kanallı Kılavuz b. Helisel 

Kılavuz c. Ovalama Kılavuzu d. Eğik Ağız Kılavuz 

Diş Çekme Pah Tipi 

Kılavuz pahı, kesme işlemini farklı dişlere dağıtan dişlerin konikleş-

tirilmesi işlemidir. Genellikle hangi pah tipinin kullanılacağı, kılavuz 

çekilecek deliğin tipine göre belirlenir. B, C ve E olmak üzere yaygın ola-

rak kullanılan 3 pah tipi bulunur: 

 

Uzun pah Pah tipi B=3.5 – 

5 x diş 

Orta pah Pah tipi C=2 

–3.5 x diş 

Kısa pah Pah tipi E=1.5 

– 2 x diş 

  
 

Kılavuzun Çalışma Verimini Etkileyen Önemli Hususlar  

Üretici firmaların kendi kılavuz kataloglarında verilen değerleri refe-

rans değerlerdir. İmalatçı firmaların aynı şartlarda çalışan kılavuzlar için 

bazen büyük farklılık gösteren çalışma referans değerleri (talaş açısı, 

kesme hızı, v.b) verdikleri gözlemlenmiştir. Bu durum, genelllikle kıla-

vuzun imalat özelliklerine (vida sırt düşürme değeri, geriye doğru ko-

niklik, v.s.) ve imalatçı firmaların tecrübelerine dayanmaktadır. Kılavu-
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zun çalışma verimini etkileyen parametreler aşağıda verilmiştir (Avun-

can, 1998).  

1. Talaş açısı  

2. Kesme hızı ve ilerleme 

3. Özel malzemelerde kullanılan kılavuzlar için öneriler  

4. Kesme sıvıları 

5. Delik tipi  

6.  Vida çapı  

7. Ağızlama boyu/Delik derinliği arasındaki uyum 

8. Eğik ağız bileme  

9. Kılavuz malzemeleri  

10. Kılavuzlara uygulanan yüzey işlemleri  

Doğru bir şekilde kılavuz çekmek için, diş açılmak istenen delik tipi, 

doğru diş form tipini ve malzemesi dikkate alınmalıdır. Çizelge 6’da kı-

lavuz ile vida açarken meydana gelebilecek bazı problemler ve çözüm 

önerileri gösterilmiştir. 

Çizelge 6. Kılavuz ile Vida Açarken Meydana Gelebilecek Bazı  

Problemler ve Çözüm Önerileri 

Genel Problem Sorun Çözüm 

Ölçüsünden büyük 
vida dişi 

 

 Yanlış tolerans 

 Uygulama için yanlış 
kılavuz 

 Hatalı eksenel ilerleme 

 Kılavuz hızı çok yavaş 

 Hatalı takım tutucu “faz-
la ilerlemeli diş” 

 Düşük toleransa 
sahip kılavuz seçil-
meli 

 Uygulama şema-
larına bakılmalı 

 İlerleme hızının 
uygunluğu kontrol 
edilmeli 
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Ölçüsünden küçük 
vida dişi 

 

 Yanlış tolerans 

 Kılavuz aşınmış 

 Aşırı çıkarma basıncı 

 Kılavuz matkap deliği 
çok küçük 

 Kılavuz çekme sonrası 
malzeme kapatma 

 Yüksek toleransa 
sahip kılavuz seçil-
meli 

 Kılavuz aşındıysa 
değiştirilmeli 

 Kılavuz çekme ek 
parçası uygun bir 
şekilde ayarlanmalı 

 Matkap çapı art-
tırılmalı 

Çentiklenme 

 

 Malzeme/uygulama için 
yanlış kılavuz 

 Hatalı veya yağlama 
eksikliği 

 Kılavuzun deliğin dibine 
vurması 

 Sıkışmış talaş 

 Delinen delikte yüzey 
sertleşmesi 

 

 Takım seçiminin 
doğruluğu kontrol 
edilmeli 

 Uygun çözelti 
veya yağ kullanıl-
malı 

 Delik delme de-
rinliği arttırılmalı 
veya diş derinliği 
azaltılmalı 

 Delik delme öne-
rileri kontrol edilme-
li 

Kırılma 

 

 Çok yüksek tork 

 Kılavuz aşınmış 

 Hatalı veya yağlama 
eksikliği 

 Kılavuzun deliğin dibine 
vurması 

 Kılavuz hızı çok yüksek 

 Sıkışmış talaş 

 Kılavuz matkap deliği 

 Tork ayarları 
yapılmalı ve bir kı-
lavuz tutucu kulla-
nılmalı 

 Uygun çözelti 
veya yağ kullanıl-
malı 

 Delik delme de-
rinliği arttırılmalı 
veya diş derinliği 
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çok küçük azaltılmalı 

 Kesme hızı azal-
tılmalı  

 Takım seçimi 
kontrol edilmeli 

 Daha uygun bir 
kılavuz ile değişti-
rilmeli 

Talaş Yığılması 
(BUE) 

 

 Uygulama için yanlış 
tipte kılavuz 

 Kılavuz aşınmış 

 Hatalı veya yağlama 
eksikliği 

 Kılavuz seçimi 
malzemeye uygun 
malzemede ve çapta 
olmalı 

 Uygun çözelti 
veya yağ kullanıl-
malı 

 

Pafta Kesici Takımı ile Vida Açma  

Pafta, silindirik yüzeylerin dışına vida dişi açmak için kullanılan, öl-

çüleri diş açılacak malzemeye göre belirlenen ve gövdesi yüksek alaşımlı 

çelikten üretilen bir kesici takımdır. Kılavuzda olduğu gibi, paftada da 

geriye doğru döndürülerek talaşların kırılması ve tahliyesi sağlanmaldır. 

Talaş tahliyesi sağlanmadığında, talaşlar pafta içinde toplana-

rak diş açmayı zorlaştırmaktadır. Vida açma operasyonu bittiğin-

de pafta, geriye doğru çevrilerek iş parçası üzerinden çıkarılır ve temiz-

lenir. Metrik bir pafta lokması üzerinde diş üstü çapı M harfi ile birlikte 

yazılırken Whitworth paftalarda inç cinsinden yazılır. Pafta lokmaları 

uygun pafta kollarına takılarak kullanılmaktadır. Şekil 19’da pafta kesici 

takımı görülmektedir. 
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Şekil 19. Pafta Kesici Takımı 

Ovalama Yöntemi İle Vida Açma  

Ovalama, silindirik kesitli cıvata ve vida saplarına, makara veya düz 

veya silindirik kalıplar arasında soğuk basınç uygulayarak, kalıp diş 

formunun iş parçasına aktarılmasıdır (Acıyan, 2011; Uzun, 2013).  Maka-

raların üzerinde vida dişi bulunan yüzeyleri, 57-60 Rc sertliğindedir 

(Acıyan, 2011). İşlemin başında, ovalama işlemi yapılacak olan yuvarlak 

malzemenin çapı, açılacak vidanın diş üstü çapından daha küçüktür. Bu 

işlemde talaş yoktur, malzeme kaybı olmaz. Ovalanacak parça akmaya 

zorlanır ve malzeme sadece şekil değiştirir.  

Ovalama ile vida açma işlemi Şekil 20’de, ovalama başlığı Şekil 21’de 

görülmektedir (Acıyan, 2011). 
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Şekil 20. Ovalama Yöntemi ile Vida Açma (Acıyan, 2011) 

 

Şekil 21. Radyal İçten Beslemeli ve Doğrudan Beslemeli Ovalama Baş-

lığı (Uzun, 2013) 

Ovalamanın Avantajları  

 Ovalanarak üretilen vidalar, mükemmel bir içyapı, düzgün gö-

rüntü ve yüksek mukavemete sahip olur.  

 Ovalama yöntemi ile vida açma diğer yöntemlere göre daha hızlı 

ve kullanılan takım ömrü daha fazladır.  
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 Talaşlı üretim tekniğiyle elde edilen vida dişinden %20 daha da-

yanıklı, aşınmaya karşı direnci daha yüksek, istenen ölçü tamlığı 

ve yüzey kalitesinde vida dişlerinin elde edilmesi önemli bir 

avantaj sağlamaktadır. 

 Üretilen ilk vida ile son vida arasında eşdeğer ölçü hassasiyeti 

vardır (Ay, 2005; Uzun, 2013). 

Ovalama Metodunun Sınırlamaları  

 Ovalama metodu ile vida dişi imalatında malzeme kullanımı ve 

imalat özgürlüğü bulunmamaktadır. Ovalama yöntemi genellik-

le malzeme sertliği 32 Rc veya daha büyük olan ve uzaması 

%12’den az olan malzemelere uygulanırken zorluk gösterir.  

 Ovalama işlemi, kalıbın şeklini almak yerine ufalanıp parçalan-

dıkları için sinterlenmiş metallere ve gri dökme demire uygu-

lanmamaktadır.  

 Vida diş açısı 60º olan vidalar bu yöntemle daha kolay şekil al-

maktadırlar.  

 Vida dişlerinin ovalanmasında, genellikle vida diş üstü çapının 

1/4’ü veya 1/5’i kadar olması gerekmektedir. Eğer bu değer diş 

üstü çapının 1/6 sı kadar alınırsa ve malzeme de sünek değilse, 

ovalama işleminden kaçınmak gerekmektedir (Acıyan, 2011). 

SONUÇ 

Vida açma operasyonları genel olarak değerlendirilecek olursa, vida 

açma yönteminin işlenecek malzemeye ve parça geometrisine göre belir-

lenmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Genel olarak dış yüzeylere vida açma 

operasyonu olarak tornalama veya ovalama yöntemi tavsiye edilebilir. 

Geleneksel üniversal torna tezgâhında dış vida ve iç vida çeşitli aparatlar 

yardımıyla açılabilir Günümüzde klasik tornaların yerini alan CNC tor-

nalar ile vida açmada işçilik, üretme süresi ürün eşdeğerliliği ve kalitesi 

daha yüksektir (Acıyan, 2011; Kaçal ve Yakup, 2008). Ovalama ise dış 

yüzeye diş açmada ekonomikliği ile ön plana çıkmaktadır genellikle vida 
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diş işlemenin en ekonomik yoludur. Dayanımın ve yüzey kalitesinin 

yüksek, maliyetin az olmasının beklenildiği yerlerde kullanılabilir.  

İç yüzeylere diş açma operasyonlarında ise işlenecek malzeme özel-

liği öne çıkmaktadır. İşlenebilirliği zor malzemelerde, asimet-

rik/dönmeyen parçalarda ve kılavuzun kırılıp parçayı bozmasının göze 

alınamayacağı durumlarda frezeleme yöntemi ile vida açma işlemi yap-

manın daha güvenli olacağı kanatine varılmaktadır. Freze ile diş açma 

operasyonu Çelik ve paslanmaz çelik, dökme demir, alüminyum gibi 

demir içermeyen metaller, titanyum, tungsten, molibden alaşımlar ve 

sertleştirilmiş çelikler için daha uygun olduğu söylenebilir. Freze tezga-

hının bulunamadığı durumlarda genel çelikler ve endüstriyel ürünlerde 

seri imalat açısından kılavuz yöntemi ile diş açma işlemi tavsiye edilebi-

lir. Kılavuz ile diş açma yöntemi frezeleme yöntemine göre daha hızlı bir 

diş açma yöntemi olarak öne çıkmaktadır. Zaman açısından yapılaçak 

olan değerlendirmelerde kılavuz ve pafta ile diş açma yöntemleri, freze-

leme ve tornalama yöntemine göre daha verimlidirler. 

Azdırma çakıları, vida yönteminde en az kullanılan kesme yönte-

minde kullanılan kesiciler olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle dişli 

çark üretmek için en çok tercih edilen kesici takımlardandır. Azdırma 

yöntemi; talaş oluşumu ve aşınma mekanizmasının karmaşık olmasına 

karşın yüksek kalitede ve hassasiyette dişli çark üretmek için etkili bir 

yöntemdir (Kaçal ve Gülesin, 2005; Kaçal ve Gülesin, 2009). 
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AKILLI ŞEBEKELERDE ENERJİ DEPOLAMA 
YÖNTEMLERİ 

Mehmet ÇINAR1 

 

Öz: Son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte elektrik enerjisine olan 

bağımlılık artarken, enerji kaynakları giderek azalmaktadır. Azalan 

enerji kaynakları enerjinin daha akıllı ve verimli kullanılması 

gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu beklentileri gerçekleştirebilmek 

için elektrik şebekelerinin akıllı hale getirilmesi gerekmektedir. Akıllı 

şebekeler özellikle son on yılda yapılan çalışmalar sonucu önem 

kazanan bir konu olmuştur. Çünkü akıllı şebekeler klasik tek yönlü 

iletişimin aksine çift yönlü iletişime olanak sağlar. Bu özelliği ile akıllı 

şebekeler gerektiğinde yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye geri 

beslenmesini veya daha sonra kullanılmak üzere geçici olarak 

depolanmasını sağlamaktadır. Enerji depolama teknolojileri sistem 

içerisinde üstlenebildikleri görevlerin çeşitliliği sayesinde akıllı 

şebekenin anahtar öğelerinden birisidir. Enerji depolama sistemleri 

(EDS) günümüzde elektrik şebekeleri için büyük önem taşımaktadır. 

Enerji depolama sistemlerindeki gelişmeler depolama ve uzun iletim 

hatlarının getirdiği maliyetlerin düşmesine, güç kalitesinin 

iyileştirilmesine, daha güvenli ve yüksek enerji depolama kapasitesine 

sahip uygulamaların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Ayrıca EDS, 

yenilenebilir enerji kaynaklarının yanında yedek güç olarak 

bekleyebilmekte ve ihtiyaç halinde şebekenin enerjisiz kalmasını 

engelleyebilmektedir. Her EDS elemanının kendi optimum çalışma 

uyumluluğu olduğu için kendine has çalışma karakteristiği vardır. 

EDS’ler elektrik şebekesinin sistem giderlerini düşürerek verimini 

artırır ve talep tarafı yönetiminde aktif rol alarak kaynak ve yük 

arasında dengeyi sağlar. Enerji depolamanın akıllı şebekelerde kısa ya 

da uzun süreli güç sağlanması, güç kalitesinin arttırılması, enerjinin 

zaman kaydırması ve güvenilirlik gibi faydaları vardır. Karşılaşılan en 
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önemli zorluk; EDS’nin şebekeye entegrasyonu ve ekonomik olarak 

kullanılabilirliğidir. Bu sistemler  önümüzdeki yıllarda giderek 

önemini artıracaktır. Bu çalışmada akıllı şebekeler için enerji depolama 

teknikleri ve uygulamaları üzerinde durulmuştur. Özellikle hibrid 

enerji depolama sistemi çözümleri araştırılarak akıllı şebekeye 

entegrasyonu konusu detaylandırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Akıllı Şebeke, Enerji Depolama Yöntemleri, Hibrid 

Enerji Depolama  

GİRİŞ 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK), geleneksel enerji kaynaklarına 

bağımlılığın azalmaya başlaması ve elektrik enerjisine olan ihtiyacın kar-

şılanabilmesi için yüksek güç talebi nedeniyle elektrik şebekesinde uygu-

lamaları hızla artmaktadır. Mikro şebeke, yenilenebilir enerji kaynakları-

nı ve Enerji Depolama Sistemlerini (EDS) verimli bir şekilde entegre et-

mek için kullanılabilir bir yapı olarak karşımıza çıkar. İmalat, ulaşım ve 

iletişim gibi endüstriler, elektrik enerjisine olan talebi önemli ölçüde art-

tırmıştır (Qian vd., 2017). Bu yüksek enerji talebini karşılamak için yeni-

lenebilir enerji kaynakları çok önemli bir rol oynamaktadır. YEK’ in kul-

lanımı, doğada bol olmaları, çevre dostu olmaları, ölçülebilir olmaları, 

endüstriyel, ticari, tarımsal ve yerleşim alanlarında uygulanabilmeleri 

nedeniyle kritik öneme sahiptir. Ancak, YEK dağıtılma özelliğine sahip 

olmayıp zayıf yük olma özelliği taşımaktadır. Enerji depolama sisteminin 

başarılı bir şekilde uygulanması bu sınırlamaların üstesinden gelinmesi-

ne yardımcı olacaktır. Yenilenebilir enerji kaynağından üretilen enerjiyi 

depolamak için birkaç seçenek vardır: Piller, akış pilleri ve süper kon-

dansatörler. Süper kondansatörler, geleneksel kondansatörlerden ve 

ikincil tip iyon pillerden daha fazla enerji depolama kapasitesine sahiptir 

(Barelli vd., 2019). 

Dolayısıyla enerji depolama sistemleri, yüklerin ihtiyacını karşıla-

mak için farklı enerji kaynaklarını destekleyerek güç üretiminde önemli 

bir rol oynar. Çoğu YEK, atmosferik koşullara dayalı olarak(mesela gü-

neş, rüzgar enerjisi gibi.) güç ürettiğinden, EDS güç kesintisi sorunlarını 

çözebilecek yöntemlerden birisidir. Bu nedenle, müşteriye sürekli güç 

kaynağı üretmek için piller, ultra kondansatörler, volan ve termokimya-
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sal depolama sistemleri gibi enerji depolama sistemleri yaygın olarak 

kullanılır. Geleneksel olarak fosil yakıtlar, müşterinin ihtiyaç duyduğu 

her an enerji üretebilir ve bu kaynaklar kolayca depolanabilir. Fosil ya-

kıttan farklı olarak YEK, yalnızca rüzgâr estiğinde veya güneş parladı-

ğında enerji üretir. Bu nedenle, EDS enerjiyi aşırı üretim sırasında veya 

enerji kullanılmadığında depolama özelliğine sahip olmalıdır. EDS ayrı-

ca güç kalitesinin iyileştirilmesi, frekans ve gerilim regülasyonu, güç 

varyasyonları ve yardımcı hizmetler sağlanmasına yardımcı olabilmek-

tedir (Chong vd., 2016). Bu bağlamda piller, süper kondansatörler, volan-

lar, süper iletken manyetik enerji depolama, basınçlı hava enerji depola-

ma, pompalı hidroelektrik enerji depolama sistemleri gibi bir dizi enerji 

depolama teknolojisi geliştirilmiştir. Bu teknolojiler temel olarak kimya-

sal, elektrokimyasal, mekanik ve elektriksel olarak kategorize edilir. EDS 

teknolojileri arasında piller, güç sistemi kararlılığını korumak için öne 

çıkan bir enerji depolama sistemi olarak kabul edilir. Ayrıca EDS, şebe-

keden bağımsız sistemlerde frekansı, güç dalgalanmalarını ve kararlılığı 

düzenlemede çok önemli bir rol oynar. Bununla birlikte, farklı enerji de-

polama sistemlerinin kombinasyonu, ihtiyaç anında kullanılmak üzere 

gücü depolamak ve kontrol etmek için kullanılabilir (Roy vd., 2020). 

McKinsey, pil enerji depolama sistemlerinden "güç sektöründe çığır açıcı 

bir yenilik" olarak bahseder (Frankel ve Wagner, 2017).  

Enerji depolama sistemlerinin minimum maliyeti, gelecekteki güç or-

tamını aşağıdaki gibi etkileyebilir: 

 Mevcut düşük maliyetlerde depolama, enerji piyasalarında daha 

kapsamlı bir rol üstlenmeye başlayacaktır. Örneğin şebeke dengeleme 

gibi özel kullanımlardan, güvenilirlik için düzenli güç jeneratörlerinin 

yerini alma, güç kalitesi hizmetleri verme ve daha kapsamlı kullanımlara 

geçiş yapılabilir. Böylece yenilenebilir enerjilerin entegrasyonu destek-

lenmiş olur.  

 Pil kurulumları 2017 yılında yüzde 27 artarak 431 MWh'e, 2018'de 

kapasite ikiye katlanmıştır (Mooney, 2018; Study, 2018). 
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AKILLI ŞEBEKELER 

Akıllı şebekeler, şehirlerin ve toplumların hem enerji talebi hem de 

enerji arzı için enerji sektörünün en büyük kazanımlarından birisidir 

(Colak vd., 2016). Dağıtılmış enerji kaynaklarından, enerji yüklerinden ve 

depolama bileşenlerinden yararlanmak için enerjinin merkezi olarak üre-

tildiği ve çeşitli tüketicilerine dağıtıldığı geleneksel elektrik şebekelerin-

den bir geçiş gereklidir. Geleneksel şebekeler, güç üretimi ve yük işleti-

minde esneklikten yoksundur; Bu nedenle sınırlı enerji yönetimi yete-

neklerine sahip yarı özerk bir yapı oluşturur. Ayrıca, akıllı bir mikro şe-

beke, ana şebekeye bağlı veya ada modunda çalışabilir. Akıllı şebekelerin 

devreye alınmasıyla şebekedeki dalgalanmalar azalacak, arızalara daha 

hızlı müdahale edilecek ve elektrik maliyetlerini optimize etmek için 

şebekeye gelen elektrik talepleri tahmin edilerek kontrol edilebilecektir 

(Lund vd., 2012).  

Akıllı şebekeler, enerji tüketimi hakkında büyük miktarda veri üre-

ten milyonlarca akıllı sayaç içerebilir. Bunlara ek olarak, enerji kaynakla-

rı, hava durumu, doluluk, bina performansı vb. hakkında önemli ek bil-

giler sağlanabilir. Akıllı şebekenin hızlı bir şekilde uygulanmasına yöne-

lik eylemler, akıllı şebeke güvenilirliğini, yenilenebilir enerjilerin enteg-

rasyonunu, talep yanıtını ve enerji depolamayı destekleyen politika ve 

düzenleyici girişimler nedeniyle son zamanlarda artmıştır. Enerji depo-

lama, akıllı şebekeler için kritik bir bileşendir (Duffy vd., 2019). Enerji 

hatlarında enerji depolama sistemlerinin önemi (Das vd., 2011)' de analiz 

edilmiştir. Depolama sistemlerinin optimum boyutlandırılması ve çalıştı-

rılması en yüksek güç talebinin etkin yönetimini sağlar, yenilenebilir 

kaynakların elektrik şebekesine entegre edilmesine yardımcı olur, güç 

kalitesini destekler ve enerji şebekesinin genişleme ihtiyaçlarını azaltır. 

Ayrıca, yoğun talepleri yönetmek için artan sermaye ve işletme maliyet-

leri, şebeke istikrarı, esneklik ve güvenilirlik gereksinimleri, şebekeler 

için depolamaya olan ilgiyi artırmıştır (Dunn vd., 2011).  
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Akıllı Şebekeler İçin Tipik Enerji Depolama Sistemleri Şunları 

İçerir 

 Elektriksel enerji depolama sistemleri: Kondansatörler, süper 

kondansatörler ve manyetik/akım enerji depolama dahil elektrostatik 

enerji depolama. 

 Mekaniksel enerji depolama sistemleri: Volanlar, basınçlı hava 

ve pompalı hidroelektrik enerji depolama. 

 Elektrokimyasal enerji depolama sistemleri: Konvansiyonel pil-

ler, yakıt hücreleri, güneş yakıtları, metal-hava pilleri ve termokimyasal 

tersinir süreçler gibi kimyasal enerji depolama. 

 Termal enerji depolama sistemleri: Duyarlı, gizli ve termokim-

yasal enerji depolama. 

Enerji depolama sistemlerinin çeşitli kategorileri Şekil 1'de gösteril-

mektedir. 

 

Şekil 1. Enerji Depolama Yöntemleri 
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Akıllı şebekelerin gelecekteki gelişiminde, bunların topluluk oluş-

turma ve şehir ölçeğindeki ara bağlantılarında depolama sistemlerinin 

rolünü analiz etmek için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Akıllı şebekelerin 

uygulanması, sıfır enerji ve karbon topluluklarının hedefleri, dağıtılmış 

enerji üretimi ve yenilenebilir kaynakların artan kullanılabilirliği, temel 

olarak enerji depolama sistemlerinin başarılı entegrasyonundan etkilenir. 

Enerji depolama sistemleri, aynı zamanda çeşitli araştırmacıların çalış-

malarında önemli bir odak noktası olmuştur (Karlessi vd., 2017).  

Araştırmaların bir başka yönü, akıllı şebekelerde depolama sistemle-

rinin optimize edilmesi çalışmalarıdır. Parçacık sürüsü algoritması, gene-

tik algoritma gibi çok amaçlı optimizasyon algoritmaları akıllı şebekeler-

deki enerji depolama sistemlerini optimize etmek için kullanılabilmekte-

dir. Enerji depolamanın akıllı şebekelere entegrasyonu, gerçek durum 

çalışmaları için performansları analiz etmek, temel performans gösterge-

lerini belirlemek ve kıyaslama yapmak için kapsamlı araştırma ve ince-

leme gerektirir.  

AKILLI ŞEBEKELERDE ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ 

Elektriksel ve Elektrokimyasal Enerji Depolama Sistemleri 

Elektriksel enerji depolama sistemleri akıllı şebekelerde çok önemli-

dir. Kondansatörler ve piller, elektrik enerjisini elektrokimyasal biçimde 

depolayabilir. Kondansatörler genel olarak elektrokimyasal, elektrolitik 

ve elektrostatik kondansatörler olmak üzere üç tipe ayrılır. Yukarıda 

belirtilen kondansatör türleri arasında elektrokimyasal kondansatörler, 

elektrot yapısına sahiptir. Bundan dolayı birim hacim başına yüksek bir 

kapasiteye sahiptir. Bu kondansatörlere; ultra kondansatörler veya süper 

kondansatörler de denir. Piller gelişmiş bir teknolojiye ve yüksek enerji 

yoğunluklarına sahiptir. Piyasada çeşitli uygulamalar için birçok pil türü 

mevcuttur. Akış pilleri, nikel-kadmiyum, lityum-parçacık, sodyum-

kükürt, kurşun-karbon piller örnek olarak verilebilir. Pilin maliyetini, 

gücünü, enerji yoğunluğunu, güvenliğini ve ömrünü artırmak için birkaç 

yeni elektrolit ve terminal malzemesi incelenmiş ve önerilmiştir. (Hall ve 

Bain, 2008)' de, pillerle ilgili farklı elektrokimyasal enerji depolama ge-

lişmeleri hakkında genel bir araştırma ve karşılaştırmalı çalışmalar su-
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nulmuştur. (Nitta vd., 2014)' de yazarlar, aktif malzemelerin boyutlarını 

azaltarak işlevselleştirmeyi, aktif malzemeler üzerinde kaplama geliştir-

meyi ve elektrolitleri yumuşatarak yeni gelişmeleri vurgulamışlardır. 

Ayrıca, lityum piller için katot ve anot malzemelerinin en son teknolojile-

ri, zorlukları ve özellikleri de ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Farklı pil tür-

leri arasında, lityum bazlı piller, yüksek enerji yoğunluğu ve özel enerji 

sergiledikleri için enerji depolama sistemlerinde büyük rol oynamakta-

dır. Şarj edilmiş bir Lityum hava pil, kullanılabilir enerji yoğunluğu yük-

sek olduğundan dolayı yakın zamanda elektrikli araçlarda depolama 

birimi olarak kullanılıp benzinin yerini alacaktır. 

Lityum hava pilleri kullanmadan önce katot yapısı reformasyonu, 

elektrolit bileşimler ve pillerin şarj edilmesini kolaylaştıracak kimyasal 

reaksiyonları aydınlatma gibi birkaç teknik açıdan zorlukların aydınla-

tılması gerekmektedir. Bruce ve arkadaşları (Bruce vd., 2011) kritik anali-

zi lityum hava ve lityum kükürt pilleri dikkate alarak gerçekleştirmiş ve 

özelliklerini lityum iyon pillerle ve lityum iyon pillerin gelişmelerini ar-

tırma olasılıklarını karşılaştırmıştır. Analizlerinden, lityum hava ve lit-

yum kükürdün lityum iyon pillerden daha uygun maliyetli olduğu so-

nucuna varmışlardır. Ancak lityum hava ve lityum kükürt pillerde yer 

alan kimyasal yapıyı analiz etmek için detaylı araştırmaların yapılması 

gerekmektedir. (Verma vd., 2010)’ da yazarlar, katı elektrolit ara yüzünü 

etkileyen faktörleri ve bunun pil performansı üzerindeki etkisini detay-

landırdılar. Sodyumun kolay elde edilmesi, düşük maliyeti, lityum ve 

sodyumun kimyasal olarak dahil edilmesinin karşılaştırılabilirliği nede-

niyle sodyum iyonları, yenilebilir enerji kaynaklarına akıllı şebeke enteg-

rasyonunun maliyetini en aza indirebilecek gelecekteki pillerde kullanı-

labilir. Araştırmacıların ve endüstriyel uzmanların aktif katılımıyla, ener-

ji depolama gereksinimlerini karşılamak için lityum iyon ve sodyum 

iyon teknolojileri alanında çeşitli çalışmalar yapılmıştır. (Watanebe vd., 

2017)' deki yazarlar, yüksek termal kararlılık, iyonik iletkenlik ve uçucu 

olmama gibi benzersiz özelliklere sahip iyonik sıvılara da odaklanmış-

lardır. Bu kapsamlı özellikler yenilenebilir enerji kaynaklarının uygula-

masında yardımcı olacaktır. Ayrıca, pazar eğilimlerine göre hücre kapa-

sitesini, enerji yoğunluğunu ve istikrarını geliştirmek için hala yeterli 
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alan bulunmaktadır. Bununla birlikte, elektrotlar için uygun elektrolitle-

rin ve malzemelerin seçilmesi hala zordur ve teorik aşamada çalışmalar 

yapılmaktadır. Yapılan deneyler sonucunda, alüminyum klorür, sülfür 

ve karbonlu malzemelerle yapılan elektrolitlerin pozitif elektrotlar için 

en uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Elektrokimyasal kondansatörlere 

dayalı enerji depolama cihazları, %95' in üzerinde depolama verimliliği-

ne ulaşılmıştır. Bu tip piller, depolama kapasitelerini kaybetmeden uzun 

süre çalışabilirler. Bu kondansatörler yüksek verim gösterse de, kendi 

kendine boşalma olasılığı göz önünde bulundurulmalı ve kimyasal reak-

siyonlar sürecinde çalışma gerilimleri potansiyelini aşamaz. 

Bu düşük gerilim seviyelerinin üstesinden gelmek için elektrolitik 

kondansatörler pillerle birleştirilebilir. Hâlihazırda mevcut olan elektro-

kimyasal kondansatör teknolojisiyle, pillerden 1 veya 2 kat daha az enerji 

büyüklüğü depolayabilir. Elektrokimyasal kondansatörlerin nano ölçekli 

enerji ve güç yoğunluklarının iyileştirilmesi, son yıllarda popüler bir 

araştırma alanı haline gelmiştir. Elektrokimyasal kondansatörlerin pren-

sipleri ve gelecekteki uygulamalarının tam bir incelemesi (Kötz ve Car-

len, 2000)’ de yapılmıştır. Elektrokimyasal kondansatörler, depolama 

mekanizmasına ve kullanılan elektrot malzemelerinin türüne göre kate-

gorilere ayrılır. Bunlar sahte kondansatörler, çift katmanlı elektro kon-

dansatörler veya bu ikisinin bir kombinasyonu olan kondansatörlerdir. 

Çift katmanlı elektrokimyasal kondansatörlerde, çözünmüş iyonların 

elektrolitlere dönüşümü daha hızlı gerçekleşir. Çift tabaka oluşumu, 

elektrolit aracılığıyla seri bağlanmış iki kondansatör gibi davranır ve 

devre açıldıktan sonra bile şarj olmaya devam eder. Çift katmanlı elekt-

rokimyasal kondansatörler hücre kapasitesini arttırır. Bu durum metal 

oksitler, karbon, iletken ve hibrit polimerlerden yapılmış elektrot mal-

zemelerinin kullanımını destekler.  

Piller aynı kütleye sahip süper kondansatörlerden yaklaşık 30 kat 

daha fazla enerji depolayabilir. Bu yüksek enerji yoğunluğu, çeşitli mal-

zemelerde yüklerin depolanmasıyla elde edilebilir. Ancak süper kondan-

satörler, elektrotlarda enerji depolayabildikleri için pillerden daha yük-

sek güç sağlayabilir. Elektrokimyasal kondansatörler, pillere kıyasla da-

ha uzun süre veya yıllarca çalışabilir. Ayrıca, metal iyon pillerin ve elekt-
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rokimyasal kondansatörlerin özellikleri birleştirilerek, gelecekteki enerji 

depolama gereksinimlerini karşılamak için karma cihazların üretilmesi 

önerilmektedir. Sabit elektrotlu piller daha az enerji yoğunluğuna sahip-

tir ve kısa süreli düzenleme için güneş veya rüzgar enerjisi ile bu olum-

suz durum giderilebilir. Akış pilleri bunun için uygun bir çözüm olarak 

görülmektedir. Bu akış pilleri, elektrolit akışı için iki elektrolit deposu 

içerir ve ince film, anot ve katodu ayırır. Bu pillerin enerji yoğunluğu 

elektrolitin depolama hacmine, boyut elektrokimyasal hücre tasarımına 

bağlıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklı depolama uygulamaları için en 

uygun olanı redoks akışlı pildir. Vanadyum redoks (VRB), polisülfid 

bromür (PSB) ve çinko bromür (ZnBr) akış pillerinin tasarımı için kulla-

nılabilmektedir. Hem sulu hem de sıvı olmayan sistemler için elektrolit-

lerin, terminallerin ve katmanların hücre parçaları dahil olmak üzere 

hücre konfigürasyonunu vurgulayan farklı redoks akışlı pil yenilikleri-

nin bir karşılaştırması (Choi vd., 2017; Niu vd., 2016)' da verilmiştir. Bu 

teknolojiler güç kapasitesini, yoğunluğu, verimliliği, şarj ve deşarj oran-

larını, elektrolitleri ve düşük maliyetli ağır metallerin gelişimini artırmış-

tır. 

TERMAL ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ 

Termal enerji depolama, orta büyüklükte bir depoda soğuk veya ısı 

depolamaktan başka bir şey değildir. Esas olarak depolama elemanların-

dan ve depolama ortamından ısı çıkarmak veya ısı vermek için bir cihaz 

içerir. Depolama ortamı topraktan yapılmış bir yapı olabileceği gibi, at-

mosferden ısı ekleyen veya kayıpları önleyen bir kap da olabilir. Bir ter-

mal enerji depolama sisteminde üç ana termokimyasal mod vardır. Ge-

nel olarak ısı, kapların ısısını artırmaya yardımcı olan orta derecede ısıda 

depolanır. Sıcak su depolama, yeraltı termal enerji depolama ve kaya 

dolgulu depolama, termal enerji depolama sistemlerine örnektir. Gizli ısı 

depolaması sıvı, katı-gaz ve katı-katı'nın erişilebilir aşama değişimine ek 

olarak, güçlü ve akışkan aşamalar arasında düzenli olarak değişen depo-

lama sürelerini içeren bir tekniktir. Gizli ısı depolama sistemi, genellikle 

aşama değişim döngüsünün izotermal doğası ve kapasite sınırı başına 

daha az ağırlığı nedeniyle, son zamanlardan itibaren yüksek ilgi görmüş-

tür. Yüksek gizli ısı ve kararlı faz değişim sıcaklığı gibi makul ısı depo-
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lama malzemelerinin aksine termal özellikleri iyileştirilmiştir. Depolama 

ortamı olarak kullanılan faz değişim malzemeleri yağ asitlerini, suyu ve 

parafin mumlarını içerir. 

Isı enerjisi depolama sistemlerinde, ısı arzındaki değişimler mevsim-

sel olarak veya daha az periyotlarla gerçekleşebilir. En yüksek enerji, 

depolama sistemlerinin kullanımı için gereken ısıyı uzun bir süre sonra 

koruyabilir. Yerden ısı depolama, ısıyı biriktirmek için binaya bağlanan 

bir sistemdir. Bu sistemde yaz aylarında ısı açığa çıkabilmekte, donmuş 

aylarda ise ısı kullanılabilmektedir. Güneş termal enerjisini yazın kış için 

stoklayarak karşılaştırmalı bir fikir uygulanabilir. Sistemler genellikle 

daha az kapasitede enerji depolar ve ısıyı birkaç saatten birkaç güne ka-

dar tutar. Bu tür sistemler gün içerisinde güneşin ısı enerjisini depola-

mak için kullanılabildiği gibi, ihtiyaç halinde daha soğuk saatlerde de 

kullanılabilir. Evlerde termal enerjiyi gündüzleri depolayarak elektrik 

maliyetlerini en aza indirmek için termal enerji depolama sistemleri kul-

lanılır. 

Isı enerjisi depolama sistemleri için çeşitli gelişmeler (Sarbu ve Se-

barchievici, 2018; Agyenim vd., 2010)’ da detaylandırılmıştır. Bu çalış-

mada, gizli ve hassas ısı enerjisi depolama sistemleri için termal enerji 

depolama modlarından, ısı malzemesi özelliklerinden ve termal iyileş-

tirme tekniklerinden bahsedilmiştir. Gizli ısı depolama sistemleri araş-

tırmaları, yeni depolama ortamları ve termodinamik ortam özelliklerini 

geliştirmek için son derece önemlidir. Son zamanlarda (Rozanna vd., 

2005)’ deki yazarlar, faz değişim materyalleri geliştirmek için hayvansal 

ve bitkisel yağlardan yağ asitlerini tanıttılar. Nazir ve arkadaşları (Nazir 

vd., 2019) termofiziksel, iletken ve enerji termal yoğunluğuna dayalı ola-

rak çeşitli faz değişim malzemelerinin uygulanması konusunda kapsamlı 

araştırmalar yapmışlardır. Yürütülen çalışmalar sonucunda suyun özgül 

ısısı, deşarj enerjisi ve kapasitesinin yüksek olması nedeniyle su depoları 

termodinamik açıdan en çok önerilen alternatif olmuştur (Florides ve 

Kalogirou, 2007; Lee, 2010). 
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MEKANİK ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ 

Volan Sistemi 

Metal bir şaft üzerinde dönen bir disk, bir volan sisteminin depola-

ma yerini temsil eder. Dönme hızının, diskin kütlesinin arttırılması veya 

kütlenin diskin kenarına yaklaştırılması volanın depolama kapasitesini 

arttırır. Volanlar genellikle kısa deşarj süresi gerektiren uygulamalar için 

kullanılır. Volan çok yönlü bir enerji depolama cihazıdır. Manyetik veya 

mekanik yataklar tarafından askıya alınan bir rotor ile inşa edilmiştir ve 

tümü güvenlik için bir kabuk içinde (sürtünmeyi azaltmak için) bir va-

kum odasında döner. Bu daha sonra bir sisteme (genellikle bir jeneratör) 

bağlanır ve enerjinin korunumu ilkesine dayalı olarak, volan döndüğün-

de enerji depolanır ve gerektiğinde enerji sağlanır. Volan şarj olurken, 

20.000 dev/dak'dan yaklaşık 50.000 dev/dak'ya kadar hızlanır. 

Volanın modellemesi, enerjinin volan içindeki dönen kütlede depo-

landığı hesaba katılarak yapılır. Başka bir ifadeyle, volanın içine veya 

dışına aktarılan kinetik enerji, dönen kütlenin sahip olduğu dönme ener-

jisini içerir. Volan motor çalışma modundayken, stator sargısına verilen 

elektrik enerjisi torka dönüştürülerek rotorun daha hızlı dönmesine ve 

kinetik enerji kazanmasına neden olur. Üretim modunda, rotorda depo-

lanan kinetik enerji, elektrik enerjisine dönüştürülerek uygulanır.  

Volanda depolanan kinetik enerji denklem (1) ile ifade edilir: 

2

2

1
wIEK                             (1) 

Eylemsizlik momenti şeklin bir fonksiyonudur. Bu nedenle, silindirik 

bir rotor için eylemsizlik momenti denklem (2) ile hesaplanır. 

 

42

2

1

2

1
rmrI           (2) 

Dolayısıyla, bir volan rotorunun maksimum enerjisi denklem (3)’te 

verilmiştir. 
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Şekil 2’de volan enerji depolama sisteminin kesiti görülmektedir. 

 

Şekil 2. Volan Enerji Depolama Sistemi 

Volanların avantajları arasında çok hızlı tepki süresi, yüksek güç se-

viyelerinin kullanımı, yüksek verimlilik ve güç yoğunluğu sayılabilir. 

Ancak volanın patlama riski, daha güçlü muhafaza kaplarına ihtiyacı 

yaratır. 
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Sıkıştırılmış Hava ile Enerji Depolama 

Sıkıştırılmış hava enerji depolama sistemi, havayı yeraltında depo-

lamak için yüksek verimli kompresörler kullanır. Çoğu depolama tekniği 

gibi, enerji de düşük maliyetli, düşük talep zaman periyotlarında depo-

lanır. Elektrik talep edildiğinde hava atmosfer basıncına genişler ve bu 

da türbinlerin akıllı şebeke tarafından kullanılabilecek elektrik üretmesi-

ne neden olur. Bu sistemin rüzgârdan ve diğer yenilenebilir enerji kay-

naklarından üretilen enerjiyi depolamak için uygun bir çözüm olduğu 

bulunmuştur. Bu sistemin temel çalışma prensibi, enerjinin yeraltı olu-

şumlarında veya mağaralarda talebin yoğun olmadığı dönemlerde depo-

lanmasıdır. Bu mağaralar ya çözüm madenciliği ya da terk edilmiş bir 

maden kullanılarak oluşturulur. Güç talebinin en yüksek olduğu dönem-

lerde, çoğunlukla gün içinde, depolanan basınçlı hava daha sonra ısıtılır 

ve bir buhar türbinini çalıştırmak için kullanılır. Sıkıştırılmış hava enerji 

depolama sistemi için modelleme, öncelikle havanın nasıl sıkıştırıldığını 

ve basınçlı havanın elektrik üretmek için nasıl kullanıldığını göstermeyi 

amaçlar. Şekil 3’de sıkıştırılmış havayla enerji depolama sisteminin akış 

şeması görülmektedir. 
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Şekil 3. Sıkıştırılmış Hava ile Enerji Depolama Akış Diyagramı (Er-

dinç vd., 2010) 

POMPALI HİDROELEKTRİK DEPOLAMA 

Bu depolama türü, bir üst rezervuarda su şeklinde, daha düşük bir 

kotta başka bir rezervuardan pompalanan enerjinin depolanmasını ko-

laylaştırır. Elektriğin ucuz olduğu dönemlerde, suyun bir rezervuarda 

depolandığı kotlara pompalanır. Güç talebi yüksek olduğunda su serbest 

bırakılır ve elektrik üreten hidroelektrik türbinleri itmesine izin verilir. 

Pompa ve türbinlerdeki yeni gelişmeler, bu depolama tekniğinin verimli-

liğini artıran değişken akış hızlarına yol açmıştır. Pompalı hidroelektrik 

depolama yöntemi çok basittir ve normal hidroelektrik barajların bir 

modifikasyonu olarak görülebilir. Bu depolama sisteminin işleyişi aşağı-

da açıklanmıştır:  

 Elektrik talebinin düşük olduğu zamanlarda, mevcut fazla enerji, 

suyu daha yüksek bir rezervuara pompalamak için kullanılır. 
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 Şimdi yerçekimi potansiyel enerjisine sahip olan pompalanan su, 

enerjiye ihtiyaç duyulana kadar rezervuarda yüksek bir noktada 

depolanır.  

 En yüksek enerji talebi (ve daha yüksek elektrik maliyeti) dönem-

lerinde su daha sonra rezervuarın tepesinden serbest bırakılır ve 

türbini elektrik üretmek amacıyla döndürmek için kullanılır. Bu 

modelin önemli kısmı, kaynaktan yüksekten aşağıya düşen su-

yun potansiyel enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. 

Şekil 4’te pompalı hidroelektrik enerji depolama sistemi görül-

mektedir. 

 
Şekil 4. Pompalı Hidroelektrik Enerji Depolama 

 Tablo 1’de farklı enerji depolama sistemlerinin karşılaştırılması görül-

mektedir. 
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Tablo 1. Farklı Enerji Depolama Sistemlerinin Karşılaştırılması 

Depolama 

Teknolojisi 

Temel Çalışma 

Prensibi 
Avantajları Dezavantajları 

Piller 

Bir veya daha 

fazla elektro-

kimyasal hüc-

re, kimyasal 

enerjiyi elektrik 

enerjisine dö-

nüştürür. 

--Yüksek gidiş-

dönüş verimliliği. 

--Uygun 

şarj/deşarj 

--Ani yük dalga-

lanmaları/ani 

yükselmeleri, 

elektrolizör geçici 

akımları, rüzgar 

enerjisi tepe nok-

taları vb.'nin ne-

den olduğu etki-

lerle ilgilenir. 

--Nispeten ucuz 

ve oldukça güve-

nilir. 

--Hızlı şarj ve de-

şarj. 

--Dönemsel enerji 

depolama için 

uygun değildir. 

--Düşük enerji 

yoğunluğu. 

--Kendi kendine 

deşarj ve sızıntı. 

--Darbe güç çıkışı 

sağlamak için 

uygun değildir. 

--Gerilim dalga-

lanır ve uzun süre 

büyük akımlar 

sağlayamaz. 

Volanlar 

Volan enerji 

depoları, bir 

rotoru çok 

yüksek hızda 

hızlandırarak 

çalışır ve sis-

temdeki enerji-

yi dönen enerji 

olarak tutar. 

Sistemden 

--Pillere ve diğer 

enerji depolama 

biçimlerine kıyasla 

daha yüksek de-

polama kapasitesi 

ve deşarj oranı. 

--Akü ile birlikte 

yük seviyelendir-

me için kullanıla-

bilir. 

--Hareketli parça-

nın sürekli devre-

ye girmesi nede-

niyle daha yüksek 

bakım maliyetine 

sahiptir. 

--Çekme muka-

vemeti açısından 

tasarım sınırla-

ması vardır. 
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enerji çekildi-

ğinde, enerjinin 

korunumu il-

kesi gereği vo-

lanın dönme 

hızı azalır. 

Benzer şekilde, 

enerjinin sis-

teme eklenmesi 

tam tersi bir 

durumla so-

nuçlanacaktır. 

--Enerjiyi hızlı bir 

şekilde depolaya-

bilir ve serbest 

bırakabilir, böyle-

ce darbeli güç uy-

gulamalarında 

kullanılabilir. 

--Sıcaklıktan 

olumsuz etkilen-

mez, bu nedenle 

geniş sıcaklık ara-

lıklarında çalışır. 

--Sınırsız çalışma 

ömrüne sahiptir. 

--Çevre dostu bir 

teknolojidir. 

--Sürtünme kaybı 

olarak enerji kay-

bı vardır. 

Sıkıştırılmış 

Hava Enerji 

Depolama 

Yoğun olma-

yan (düşük 

maliyetli) 

elektrik gücü, 

havayı bir ye-

raltı hava de-

polama tankına 

sıkıştırır ve 

daha sonra 

hava, yoğun 

talep dönemle-

rinde elektrik 

üretmek için 

gazla çalışan 

bir türbin jene-

ratörünü bes-

ler. 

--Basınçlı hava, 

gücü çok yüksek 

akış hızlarında 

aktarabildiğinden, 

hibrit araçlar için 

çok verimli bir 

teknoloji olduğu-

nu kanıtlamıştır. 

--Basınçlı kapların 

daha uzun kulla-

nım ömrü 

--Basınç, doludan 

boşa bir basınçlı 

kap kullanırken 

büyük ölçüde 

değişir. 

--Geniş bir basınç 

aralığında yüksek 

verimliliği ve 

yeterli gücü ko-

rumak için hava 

motorları tasar-

lamak teknik ola-

rak zordur. 
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Pompalı 

Hidroelekt-

rik Depola-

ma 

Enerji, su for-

munda depo-

lanır ve alt kot-

taki rezervuar-

dan daha yük-

sek kotlara 

pompalanır. 

Enerji talebinin 

yüksek olduğu 

dönemlerde, 

depolanan su 

elektrik üret-

mek için türbin 

aracılığıyla 

serbest bırakı-

lır. 

--Sadece büyük 

ölçekli endüstriyel 

uygulamalar için 

kullanışlı depola-

ma teknolojisidir. 

--Elektrik şebeke-

sindeki yük deği-

şimlerini düzleş-

tirdiği için eko-

nomik bir yön-

temdir. 

--Yeni kavramlar, 

daha verimli ol-

duğu kanıtlanabi-

lecek ve rüzgar ve 

güneş enerjisiyle 

ilgili değişkenliği 

düzeltebilecek 

pompa çalışması 

için güneş veya 

rüzgar enerjisinin 

kullanılmasına 

ilişkin gözlem 

altındadır. 

--Depolanmış 

mekanik enerjinin 

tekrar elektrik 

enerjisine dönüş-

türülmesiyle iliş-

kili önemli bir 

zaman gecikme-

sine sahiptir. 

-Pompalama iş-

lemi sırasında 

boşa harcanan 

enerji. 

--Maruz kalan su 

yüzeyinden bu-

harlaşma kayıpla-

rı. 

SONUÇ 

Bu çalışmada, farklı enerji depolama teknolojilerini ve bunların akıllı 

şebekeye uygulamalarından bahsedilmiştir. Bu enerji depolama teknolo-

jileri arasında volanlar, piller, pompalı hidro depolama, sıkıştırılmış hava 

depolama, süper kapasitörler, hidrojen depolama ve süper iletken man-

yetik enerji depolama bulunur. Enerji depolamaya yönelik daha yeni 

yaklaşımlar, özellikle akıllı şebeke teknolojisinin gelişmesiyle birlikte 

artacaktır. Buradaki genel fikir, akıllı şebekelerinde bir tür yük dengele-
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me elde etmek için volan gibi bazı merkezi depolama biçimlerini lityum 

iyon piller gibi dağıtılmış depolama ile birleştirmenin uygun yollarını 

bulmaktır. Depolama cihazları, enerjinin verimli kullanılmasını ve kulla-

nılmayanların daha sonra kullanılmak üzere depolanmasını sağlar. Çe-

şitli depolama teknikleri arasında karşılaştırma yapıldıktan sonra, bu 

depolama cihazlarını kullanmanın en iyi yolunun hibridizasyon olduğu 

sonucuna varılabilir. Bu, yalnızca bir depolama biçimine bağımlılığı ön-

lemek içindir. Her depolama tekniğinin kendine göre avantajları ve de-

zavantajları vardır. Bu nedenle, belirli bir uygulama için kullanılacak 

depolama teknolojisi buna göre seçilir. 
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SERT TORNALAMA 

Emin ÖZDEMİR1 

 

Öz: Sert tornalama, sertlik değeri 45 HRC’nin üzerinde olan ancak daha 

çok 58-68 HRC aralığında olan silindirik parçaların üzerinden tek nok-

talı kesici bir uç ile talaş kaldırılması işlemidir. Makine parçalarında 

yüzey aşınma direncini artırmak için uzun süredir sertleştirilmiş çelik-

ler tercih edilmektedir. Günümüze kadar sertleştirilmiş çelik yüzeyle-

rinin bitirme işleminde kullanılan taşlamanın yerini şimdi sert torna-

lama işlemi almaya başlamıştır. Taşlamaya göre birçok avantaja sahip 

olan sert tornalama temel olarak geleneksel tornalamadan farklı olup, 

başarılı bir proses, tüm sisteme bağlıdır. Sert tornalama işleminde yük-

sek dinamik rijitliğe sahip olması gerekli tezgâh ve kesici takım, daha 

büyük kuvvetlere ve daha yüksek sıcaklıklara dayanacak şekilde tasar-

lanmalıdır. Yarı ince işleme veya bitirme işlemi olan sert tornalamada 

yüzey kalitesi büyük önem taşır. Yüzey kalitesi, hem kesme kararsızlı-

ğının hem de takım-iş parçası yükleme koşulunun bir sonucudur. Ge-

nelde sert tornalama işlemlerinde düşük maliyetli kaplamalı karbür ta-

kımların yanında, CBN/PCBN ve seramik kesiciler gibi yüksek aşınma 

direnci ve yüksek sertliğe sahip takımlar kullanılır. Süper sert malze-

melerdeki gelişmeler sonucu, CBN ve PCBN kesiciler sert tornalamada 

önemli rol oynamaktadırlar. Sert tornalama, esneklik ve konvansiyonel 

taşlamaya kıyasla daha kısa ayar süreleri nedeniyle uygun maliyetli ol-

duğu kanıtlanmıştır. Taşlamanın gerektirdiği maliyetli form taşlarına 

ihtiyaç duyulmadan karmaşık konturlar kolayca işlenebilir ve birden 

fazla işlemin tek bir ayar ile işlenmesi mümkün olur. Küçük partiler 

veya özel parçalar üretilirken önemli bir avantaja sahip olan sert torna-

lama işleminde, yüksek talaş kaldırma oranlarında da iyi veya daha iyi 

yüzey kalitesi sağlanabilmektedir. Genelde kuru şartlarda yapılan sert 

tornalama işlemi soğutma sıvısı gerektirmediğinden, çevre dostu bir iş-

lemdir. Her geçen gün talaşlı imalat endüstrisinde yaygınlaşan proses 
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ile ilgili olarak, beyaz tabaka oluşumunu kontrol etme, takım tezgahı 

dinamik rijitliğini iyileştirme ve kombine tezgah tasarımı, efektif so-

ğutma yöntemi ve işlemi iyileştirme araştırmaları devam etmektedir. 

Başarılı araştırmalar, hali hazırda etkili olan bu işlemin tercih edilirliği-

ni artıracaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sert Tornalama, Talaşlı İmalat, Taşlama, Kesici Ta-

kım, Yüzey Kalitesi 

GİRİŞ 

Talaşlı imalat, sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl yaklaşık 300 

milyar dolar işçilik ve genel gider oluşturan talaş kaldırma sürecidir (Kalpakjian 

ve Schmid, 2002). Genellikle döküm ile üretilen parça yüzeylerinin kalitesini 

iyileştirmek için kullanılan bir bitirme işlemidir. Talaşlı imalatta; tornalama, 

frezeleme, taşlama ve elektro erozyon gibi gelişmiş işlemler ile talaş kaldırılır. 

Tornalama, tek noktalı bir kesici takım kullanarak bir torna tezgâhında rotasyo-

nel simetrik parçalar oluşturmak için kullanılan bir işleme sürecidir. İş parçası 

dönen bir eksene sabitlenir ve parçayı üretmek için iç ya da dış yüzeyinden bir 

kesici takım ile kontrol edilebilir ilerleme değerleri kullanılarak talaş kaldırılır 

(Yankee, 1979; Lindberg, 1968). 

 

 

Şekil 1. Sert Tornalama İşlemi 
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Sert tornalama, 45 HRC’ den daha sert malzemeler üzerinden tek noktalı bir 

kesici takım ile talaş kaldırma sürecidir (Şekil 1). Geleneksel tornalamaya çok 

benzer olan işlemde, tezgâh ve kesici takım daha büyük kuvvetlere ve daha 

yüksek sıcaklıklara dayanacak şekilde tasarlanmalıdır. CBN başta olmak üzere, 

PCBN, seramik ve karbür gibi çeşitli kesici uçlar kullanılır. Sert tornalama işle-

minin birincil amacı, yuvarlanma temas yorulma yüzeylerinin fonksiyonel ka-

pasitesini artıran yüksek boyutsal doğruluk ve yüzey bütünlüğüne sahip işlev-

sel yüzeyler üretmektir. Sert tornalama, esneklik ve geleneksel taşlamaya kıyasla 

daha kısa ayar süreleri nedeniyle uygun maliyetli olduğu kanıtlanmıştır. Taşla-

manın nispeten yüksek ilerleme hızlarında iyi yüzey kalitesi sağladığı bilinme-

sine rağmen, sert tornalama önemli ölçüde daha yüksek talaş kaldırma oranla-

rında iyi veya daha iyi yüzey kalitesi sağlayabilir. İşlem küçük kesme derinlikle-

rinde ve ilerleme hızlarında gerçekleştirilmesine rağmen, azaltılmış işleme süre-

si tahminleri, geleneksel sert tornalama için %60'a kadar çıkmaktadır (Bartarya 

ve Choudhury, 2012). 

Karmaşık geometrilere sahip sertleştirilmiş çelik parçalar, otomotiv şanzı-

manları, endüstriyel ve takım tezgâhı iş mili yatakları, havacılık motor bileşenle-

ri ve metal şekillendirme kalıpları dâhil olmak üzere birçok kritik uygulamada 

kullanılır (Şekil 2). Genellikle bu uygulamalar şiddetli dinamik yüklerle karakte-

rize edildiğinden, parçaların yüzey kalitesi ve yüzey bütünlüğü yüksek önem 

arz eder. Geleneksel olarak, işlevsel açıdan kritik yüzeylerin şekillendirilmesi, 

yumuşak tornalama, ısıl işlem, form taşlama ve süper bitirme işlemleri dizisi 

kullanılarak güvenilir bir şekilde gerçekleştirilir. Ancak bu süreç, zaman ve ma-

liyet açısından yoğun işlemler içerir. Bununla birlikte, tornalama teknolojisinde-

ki son gelişmeler, sertleştirilmiş çelik parçalar için önemli ölçüde daha yalın ve 

daha ekonomik bir üretim süreci yoluyla üretkenlik ve rekabetçilikte önemli 

kazanımlar için fırsatlar yaratmıştır. Taşlamaya kıyasla sert tornalama işlemin-

de; tek bir ayarda birden çok yüzey işlenebildiğinden, daha kısa takım değiştir-

me süreleri gerektirdiğinden, daha düşük enerji tüketimi ve daha çevre dostu 

olduğundan dolayı maliyetler azaltılarak ekonomik faydalar sağlanır (Liang, 

2006).  
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Şekil 2. Otomotiv Endüstrisinde Sert Tornalamış Parçalar ( Coromant, 2005) 

Esnek bir imalat işlemi olan sert tornalama, küçük partiler veya özel parça-

ların üretiminde önemli bir avantaja sahiptir. Taşlama işleminde karmaşık bir 

yüzey oluşturmak için, istenen yüzey profiline uygun özel olarak şekillendiril-

miş bir taşlama taşı kullanmak gerekir. Bu nedenle her karmaşık yüzey için fark-

lı bir taşlama taşı gereklidir ve bu durumun maliyeti çok yükseltir (Sheehy, 

1997). Diğer yandan özel profil taş ve birden fazla taşlama ayarı yerine tek bir 

ayarda birden fazla sert tornalama işlemi gerçekleştirilebilir (Şekil 3). Ayrıca 

araştırmalar, doğru kesici uç burun radyüsü, ilerleme hızı veya yeni kesici uç 

teknolojisi kombinasyonunun kullanılması ile sert tornalama işleminin taşlama-

dan daha iyi yüzey kalitesi sağlayabileceğini göstermiştir. Bu aynı zamanda sert 

tornalama ile elde edilen yüksek hassasiyete de katkıda bulunur (Bartarya ve 

Choudhury, 2012). 

 

 

Şekil 3. Taşlamaya Karşı Sert Tornalama (Bartarya ve Choudhury, 2012) 
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Sert tornalamanın yüzey tabakada ciddi şekilde deforme olmuş nanoyapı 

ürettiği bilinmektedir. Çoğu durumda, yüzeyde malzeme hatası meydana gelir 

ve mekanizmalar yüzeyin yapısına ve özelliklerine çok duyarlıdır. Nanoyapılı 

malzemelerin yüksek sertlik, gelişmiş kimyasal reaktivite ve olağanüstü tribolo-

jik özellikler gibi gelişmiş malzeme özelliklerine sahip olduğu bilinmektedir. Bu 

nedenle, yüzeye tabakada mikroyapı / nanoyapı modifikasyonu ve kontrolü, bir 

komponentin servis ömrünü uzatmak için muazzam bir fırsat sunar (Bedekar, 

2013). 

Diğer yandan taşlama işlemine kıyasla potansiyel avantajlarına rağmen, sert 

tornalama işlemi, işlenen yüzey-altındaki sığ bir katmanda oluşturulan yüksek 

seviyeli gerilmeler ve sertlik varyasyonları nedeniyle birtakım teknolojik zorluk-

lar doğurur. Parça bütünlüğü, takım performansı ve üretkenlik özellikle önem-

lidir ve bu nedenle tatmin edici bir süreç kapasitesi sağlamak için; takımlama, 

fikstür, ölçümler, süreç modelleme ve optimizasyon metodolojilerinin dikkatlice 

uygulanması gereklidir (Liang, 2006).  

ÖZELLİKLERİ 

Yarı ince işleme veya bitirme işlemi olan sert tornalamada yüzey kalitesi 

büyük önem taşır. Yüzey pürüzlülüğü hem kesme kararsızlığının hem de takım-

iş parçası yükleme koşulunun bir sonucudur. Sert tornalama işlemi uygulandı-

ğında, ürün boyutlarında ve şeklinde yüksek hassasiyet talep edilmektedir (Ko-

pac vd., 2006). 

Sert tornalama ile çelik alaşımları, rulman çelikleri, sıcak ve soğuk iş takım 

çelikleri, yüksek hızlı çelikler, kalıp çelikleri, sertleştirilmiş çelikler, inconel, has-

telloy, waspoloy, stellit ve diğer havacılık alaşımları, nitritli demirler ve sert 

krom kaplamalar gibi malzemeler işlenebilir (Boggio, 1996). Kesici takım üze-

rindeki çevrimsel yükleri azaltmak için metalin dar bir sertlik toleransında (yak-

laşık 2 HRC aralığında) sertleştirilmesi ve ısıl işlem derinliğinin sabit olması 

önemlidir. Yanlış sertleştirilmiş bir parça kesici takımın ömrünü kısaltmasının 

yanında işlem sonrası yüzeyinde çatlaklar oluşabilir (Sheehy, 1997). 

Ayrıca işlenmiş bir komponentin yüzey bütünlüğünü etkileyen temel işle-

me parametreleri: 

a. Kesici uç geometrisi (talaş açısı, honlama yarıçapı) 
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b. Takım aşınması (yan yüzey aşınması) 

c. Kesici uç tipi (kaplamalı veya kaplamasız) 

d. İşleme parametreleri (kesme derinliği, ilerleme, kesme hızı) şeklinde sıra-

lanabilir (Bedekar, 2013). 

Başarılı bir sert tornalama için, takım tezgâhı, kesici takım ve kesme sıvısı 

gibi kesme koşulları ile ilgili aşağıdaki gereklilikler karşılanmalıdır.  

Takım Tezgâhı 

Sert tornalama, konvansiyenel tornalama ile aynı takım tezgâhında gerçek-

leştirilebilmesine rağmen, sert tornalamada kullanılan tezgâhın ve takımların 

son derece rijit olması önemlidir. Ayrıca geniş bir frekans aralığında düşük titre-

şim seviyelerinde çalışan yüksek dinamik rijitliğe sahip tezgâh ve ekipmanlarına 

gerek vardır. Çünkü sert tornalama işlemi, rijit iş mili takımlarına ve rijit takım 

tutuculara ihtiyaç duyar. Yüzey kalitesi, boyut kontrolü ve takım ömrü, bir ta-

kım tezgâhının dinamik rijitliği tarafından belirlenir (Soroka, 2004).  

Sert tornalamada oluşan kesme kuvvetleri, eşdeğer bir tavlanmış iş parçası 

için gerçekleşen kuvvetlerin yaklaşık 1,5 ila 2 katıdır. Operasyonda oluşan yük-

sek kuvvetler, takımı eğme ve işlenen parçanın doğruluğunu azaltma eğilimin-

dedir. Takım tutucu tarete mümkün olduğunca kısa bağlanarak operasyon süre-

cinde sehim önlenmelidir. İş parçası, iş mili içine güvenli ve iş mili rulmanlarına 

mümkün olduğunca yakın bir şekilde bağlanmalıdır. Uygun statik rijitlik sevi-

yesine ulaşıldığında, dinamik rijitliği artırmak için kompozit dolgulu tabanlar ve 

hidrolik yataklar gibi sönümleme sistemlerinin torna tezgâhına eklenmesi gere-

kir. Meydana gelebilecek tırlamalar tezgâhtaki sönümleme sistemleri ile önlene-

bilmelidir  (Sheehy, 1997; Soroka, 2004). 

Tırlamaları azaltmak veya ortadan kaldırmak için, kesme genişliğini ve iler-

leme hızını veya takım geometrisini düşürmek olağan bir prosedürdür. Bu sınır-

lamalar, işleme sürecinin daha düşük verimliliğini ifade eder. Bu nedenle, di-

namik özelliklere aşina olmak ve hangi çalışma koşullarında ve parametrelerde 

titreşimlerin oluşacağını belirleyebilmek büyük önem taşımaktadır.  Tüm bo-

zukluklar ve dengesizlikler, işleme sistemindeki (takım tezgâhı-iş parçası) sap-

malardan kaynaklanır. Bunlar; takım tezgâhı parametreleri (ilerleme sürücüsü 

dengesizlikleri ve takım tezgâhının dinamik davranışı), takım parametreleri 
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(takım aşınmasının neden olduğu geometrik varyasyonlar) ve iş parçası para-

metreleri (geometrik sapmalar-çap varyasyonları, iş parçası malzemesinde ho-

mojensizlik) şeklinde sıralanabilir (Kopac vd., 2006). 

Silindirik parçaların üretildiği sert tornalama işleminin gelişimi, diğerleri-

nin yanı sıra, takım tezgâhının herhangi bir bileşeninde kendi kendine titreşime 

neden olabilecek iş parçalarının eksantrikliği ile ilişkilidir. Bu tür bir titreşimin 

varlığı, tezgâhtaişlenmiş şeklin düzensizliğine ve işlenmiş iş parçasının yüzey 

hasarına yol açabilir. Sert tornalama işlemi uygulandığında, ürün boyutlarında 

ve şeklinde yüksek hassasiyet talep edilmektedir. İşleme hassasiyetini ve üret-

kenliğini birçok faktör etkileyebilir ve en çok etkileyenlerden biri kontrol dışı 

kendi kendine oluşan titreşimdir. Öte yandan titreşimler, artan takım aşınması-

na ve takım kırılmasına da neden olabilir (Kopac vd., 2006). 

Kesme Parametreleri 

Sert tornalamanın taşlamaya uygun bir alternatif olması için işlem paramet-

relerinin operasyona uyacak şekilde seçilmesi çok önemlidir. Konvansiyonel 

tornalamaya göre sert tornalamadaki proses parametreleri, daha dar bir kabul 

edilebilir değerler aralığına sahiptir ve uygun şekilde optimize edilmemesi, dü-

şük takım ömrü, kötü yüzey kalitesi, kabul edilemez boyutsal doğruluk ve tır-

lama başlangıcına yol açabilir. 

Tablo 1. Çeşitli Araştırmalarda Kullanılan İş Parçası, Kesici Takım Malzemesi 

ve Kesme Koşulları (Bartarya ve Choudhury, 2012) 

İş Parçası Malzemesi Kesici Takım Malze-

mesi 

Kesme Koşulları 

Yaklaşık 60 RC değeri-

ne sertleştirmiş AISI 

52100, AISI 4340, D2, 

D13 vb. çelikler 

CBN (düşük ve yük-

sek içerikli), kaplamalı 

CBN, seramikler, kap-

lamalı seramikler ve 

karbürler 

Kesme hızı: 100-400 

m/min İlerleme: 0.05-

0.2 mm/rev Talaş 

derinliği max 0.2 mm 

Sert tornalama, esasen yüksek hız, düşük ilerleme ve düşük derinlikte yapı-

lan bir bitirme işlemidir. Çeşitli çalışmalarda bildirildiği gibi kesme hızları 100 

ile 250 m/min arasında değişmektedir (Dessoly vd., 2004; Diniz, 2008; Grezesik, 
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2008;  Ebrahimi ve Moshksar, 2009; Zhou vd., 2003). Bazen daha yüksek kesme 

hızları bildirmiş (Yallese vd., 2009) olsalar da, bunların çoğu stabilite sorunları 

nedeniyle yukarıdaki aralığa bağlı kalmışlardır. Bu nedenle, yüksek kesme hızı 

ve finiş işlenecek yüzey için sabit yüzey hızı ile gerekli yüzey kalitesini sağlaya-

cak yüksek hassasiyet ve rijitlik içeren takım tezgâhı gereklidir. İlerleme 0,05 ila 

0,2 mm/rev aralığındayken, kesme derinliği 0,2 mm'den fazla değildir. Tablo 1, 

sert tornalama için kullanılan kesme koşullarını, iş parçasını ve takım malzeme-

lerini özetlemektedir (Bartarya ve Choudhury, 2012). 

Kesici Takım 

Sert tornalamada 45 HRC'nin üzerinde bir iş parçası işlendiğinden yüksek 

kesme kuvvetleri oluşur. Sert tornalama için kullanılan kesici takımlar, ilgili 

yüksek kuvvetlere dayanacak kadar güçlü olmalı ve kimyasal bileşimleri, takım-

talaş arayüzündeki yüksek sıcaklıklarda iş parçasına yayılmaya direnmelidir. En 

önemlisi, işleme sırasında oluşan yüksek sıcaklıklarda kesici takım, iş parçası 

malzemesinden daha sert olmalıdır. Bu nedenle düşük aşınma kapasitesine sa-

hip sert kesici takım malzemesi gerektiğinden, araştırmalarda genellikle CBN 

(Kübik Bor Nitrür), PCBN, seramik veya sermet kesici takım uçları kullanılmış-

tır. Bilinen en sert malzeme olan elmas, sert tornalama için mekanik gereksinim-

leri karşılamasına rağmen, demir içeren metallerin işlenmesinde kullanılmaz. 

Çünkü bir karbon türü olan elmas, demire kolayca yayılır ve bu nedenle pahalı 

elmas takımlar, çelik işlenirken kısa bir takım ömrüne sahip olduğundan iyi bir 

kesici malzemesi değildir (Bartarya ve Choudhury, 2012; Tlusty, 2000; Dawson, 

1999).  

Elmasın yanı sıra en sert malzeme olan CBN uçlar, sertleştirilmiş çelikleri 

kesmek için mükemmel bir seçim olmakla beraber uygun maliyetli olduğu gös-

terilmiştir. Yüksek sertliği kenar mukavemetini artırır ve demir içeren metallere 

karşı kimyasal olarak inerttir. Aşınmaya karşı çok dayanıklı ve öngörüldüğü 

gibi aşınan CBN'nin bir başka avantajı da aşınma özelliğidir (Boggio, 1996). CBN 

takımlar, düşük veya yüksek CBN içeriklerine göre iki sınıfta üretilirler. Yüksek 

CBN içerikli kesici uçlar, yüksek sertliğe sahip olmakla beraber oldukça kırıl-

gandırlar. Kaba operasyonlarda, kesintili operasyonlarda veya özellikle sert 

malzemeleri tornalama gibi kesici kenar mukavemetinin önemli olduğu uygu-

lamalar için yüksek CBN içerikli kesici uçlar kullanılır. Yüksek CBN içerikli 
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takımlara nazaran düşük CBN içeriğine sahip kesici uçlar daha düşük sertliğe 

sahip olmakla beraber daha iyi mukavemete sahiptirler (Chou vd., 2003). 

Sertleştirilmiş çeliklerin işlenmesinde yaygın olarak kullanılan takımların 

en ucuzu seramik kesici uçlardır. Ancak bunlar zayıf kırılma tokluğuna sahip 

olduklarından dolayı hafif işleme parametreleri kullanılmalıdır. Seramik takım-

lar ayrıca termal veya mekanik şoklara maruz kaldıklarında kötü performans 

gösterdiklerinden dolayı kesme sıvısı kullanılan işlemler veya kesintili talaş 

kaldırmalar için uygun değildirler (Schneider, 1999). 

AISI S1 soğuk iş çeliğinin CBN ve seramik kesiciler ile yüksek hızlı sert tor-

nalama yapılan bir araştırmada; yükselen kesme hızı ile her iki kesici takımda 

da artan serbest yüzey aşınmasına göre, CBN kesicinin seramikten daha iyi per-

formansa sahip olduğu gözlemlenmiştir. Sert tornalanmış yüzeylerin taşlama 

kalitesinde olduğu belirtilmektedir (Kaçal vd., 2013). 

Soğutma Tekniği 

Sert tornalama işleminde genellikle soğutucu kullanılmazken, bazı araştır-

malarda beyaz tabaka kalınlığını en aza indirmek için farklı soğutucular kulla-

nılmıştır (Zurecki vd., 2003; Autret vd., 2003; Bicek vd., 2012; Umbrello, 2013; 

Grzesik vd., 2012). Fakat sert tornalamada artan kesme bölgesi sıcaklığı, soğutu-

cunun anında kaynamasına neden olarak, kesici takımın ısıl bozulma sonucu 

ömrünü kısaltır ve işlenen yüzey kalitesini bozar. Bu nedenle, sert tornalama 

işlemlerinde çoğunlukla soğutma sıvısı kullanılmaz. Ayrıca, soğutucu kullanıl-

mamasının, takım ömrünün azalmasına ve yüzey kalitesinin bozulmasına neden 

olacağı belirtilmiştir (Noorul Haq, 2006). 

Sertleştirilmiş parçaların kesme sıvısı olmadan işlenmesi sonucu talaş sıcak-

lıklarının son derece yüksek olduğu ve aslında kuru işlemlerde kesme bölgesi-

nin normalde 925 °C aralığında olduğu bildirilmiştir. Takım ucunda oluşan ısı, 

takımın hemen önündeki malzemeyi tavlamaya ve yumuşatmaya başlayarak 

kesmeyi kolaylaştırdığından, takım ucunda meydana gelen bölgesel ısıtma, 

kesme işlemine yardımcı olma eğilimindedir. Kesilen talaşların sertlik değerleri 

çoğunlukla, işlenmemiş malzemenin sertliğinin yarısının altındadır. Bu durum, 

iş parçası daha düşük sertlik seviyelerine tavlandığından dolayı yüksek kesme 

hızlarının takım ömrünü gerçekten nasıl iyileştirdiğini de açıklayacaktır (Soroka, 
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2004). 

Kuru sert tornalama işleminde dikkate alınması gereken beş önemli nokta 

vardır. Birincisi, kesme esnasında yükselen iş parçası sıcaklığı, kesimden hemen 

sonra yapılan ölçümlerde dikkate alınmalıdır. İkincisi, kuru kesme, kesme sıvısı 

ile kesmeye kıyasla takımda daha yüksek sıcaklıklara ve biraz daha düşük takım 

ömrüne neden olacaktır. Üçüncüsü, kuru kesim işlemleri için yüzey kalitesi 

nadiren kesme sıvısı ile elde edilebilecek kadar iyidir. Dördüncüsü, operatöre ve 

tezgâhta bulunabilecek yağlayıcılarla temas etmesinin engellenmesi gereken 

yüksek sıcaklıktaki talaşlara dikkat edilmelidir. Beşinci ve son olarak, kesici 

takım malzemesinin doğru seçilmesi gerekir. Termal şok koşullarında erken 

bozulmaya eğilimli olan seramiklerde soğutma sıvısı kesme için uygun olmaya-

cağından, seramikler her zaman kuru çalıştırılmalıdırlar. Kuru kesmede hem 

soğutma hem de talaş kontrolü için şiddetle tavsiye edilen en uygun etkili alter-

natif, uygun şekilde yapılandırılmış bir hava jetidir (Soroka, 2004). 

Sert tornalama işleminde, talaşlı imalatta olduğu gibi, üretilen ısının çoğu 

talaş tarafından uzaklaştırılır. Kesme işlemi sırasında ve sonrasında talaşların 

incelenmesi, prosesin iyi ayarlanmış olup olmadığını gösterir. Sürekli bir kesim 

sırasında, talaşlar turuncu renkte olmalı ve bir şerit gibi akmalıdır. Ayrıca yük-

sek kesme hızlarında üretilen ısının çoğu talaş ile uzaklaştırılarak, takım ve iş 

parçası sıcaklıkları önemli ölçüde azalır. Örneğin 360 m/min kesme hızında 

talaş/iş parçası sıcaklık oranı 16 olarak bulunmuştur (Yallese vd., 2009;  Bartar-

ya ve Choudhury, 2012). 

Genelde kesme sıvısı kullanılmayan sert tornalama işleminde, parçaların 

yüzey bütünlüğü kalitesinin iyileştirilmesi için değişik soğutma teknikleri araş-

tırılmaktadır. Autret vd., (2003) MQL tekniğinden; düşük takım aşınması, yük-

sek işlenen yüzey kalitesi ve kesme ısısının kontrolü açısından sert tornalamada 

uygulanabilir bir alternatif olarak bahsetmişlerdir. MQL kullanımı ile kesici 

takımda geç gerçekleşen serbest yüzey aşınması (takım ömrü %30 artmış) ile iyi 

yüzey pürüzlülüğü kalitesi, düşük kesme sıcaklığı (%10-30) elde etmişlerdir. 

Diğer taraftan MQL kullanımının kesme kuvvetleri üzerine etkisinin minimum 

olduğu görülmüştür.  

Bicek vd. (2012) sertleştirilmiş ve normalize edilmiş AISI 52100 rulman çeli-

ği ile yaptıkları işlenebilirlik çalışmasında sulu işleme, kuru işleme ve kriyojenik 
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işleme (likid azot)  olmak üzere üç farklı durumda takım aşınmasını ve kalıntı 

gerilmeleri incelemişlerdir. Sonuç olarak kriyojenik işleme ile diğer soğutma 

tekniklerine nazaran; takım ömrünün %370 arttığını ve termal etkilerden oluşan 

kalıntı gerilmelerin azaldığını gözlemlemişlerdir.  

Umbrello (2013) AISI 52100 rulman çeliği ve CBN takım kullanarak yaptığı 

dik kesme deneylerinde iş parçası üzerinde işleme sonrası oluşan yüzey başka-

laşmasını incelemiştir. Deneyler kuru, kriyojenik soğutma tekniği uygulanarak 

yapılmıştır. Deneysel sonuçlara göre kriyojenik soğutma ile birlikte doğru seçi-

len proses parametrelerinin uygulanmasıyla beyaz tabaka oluşumunun kısmen 

veya tamamen önlenebileceği bildirilmektedir. 

Grzesik vd., (2012) yüzey bütünlüğü kalitesini geliştirmek için yüksek da-

yanımlı, AISI 5140 düşük alaşımlı 41Cr4 çelik (57±1 HRC) ile kuru ve pre-

kriyojenik işleme deneylerini CBN-L uçlarla yapmışlardır. Kriyojenik işleme 

öncesinde deney çubukları sıvı azot ile dondurularak bu şekilde torna tezgâhına 

bağlanmışlardır. Deneyler sonucunda kuru işlemede beyaz tabaka gözlenmiş 

olup kriyojenik işleme ile beyaz tabaka oluşumu engellendiği için taşlama işle-

minin tamamen elimine edilebileceği vurgulanmıştır. Diğer taraftan kuru işleme 

ile elde edilen yüzey pürüzlüğü değerleri kriyojenik işlemeden daha iyi çıkmış-

tır. 

AVANTAJLARI  

Tek noktalı bir işleme yöntemi olan sert tornalama ile, çok noktalı işleme 

yöntemi olan taşlamanın gerektirdiği maliyetli form taşlarına ihtiyaç duymadan 

karmaşık konturlar kolayca gerçekleştirebilir. Benzer şekilde, sert tornalama, 

birden fazla işlemin tek bir ayar ile işlenmesine izin verir. Sonuç, mükemmel 

konum doğruluğu, daha az parça kullanımı ve daha az parça hasarı riskidir. 

Taşlama çamuru vb artıkları ortadan kaldırdığından ve soğutma sıvısı gerektir-

mediğinden, çevre dostu bir işlemdir. Sonuç olarak, sert tornalama takım tez-

gâhı maliyetlerini düşürür ve daha iyi üretim kontrolü, daha hızlı üretim ve 

daha yüksek kalite sağlar. Sağladığı avantajların bir araya gelmesiyle sert torna-

lama ile elde edilen maliyet tasarrufu önemlidir (Şekil 4). 
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Şekil 4. Taşlamaya Kıyasla Sert Tornalama İçin Maliyet Tahminleri  
(Coromant, 2005) 

Sert tornalama ile taşlamaya eşdeğer pürüzsüz yüzeyler elde edilebilirken, 

tornalanmış yüzeyler, taşlanmış yüzeylere göre çok daha geniş ve daha düzenli 

ilerleme izlerine sahiptir. Tornalanmış yüzey düzgün bir ilerleme izi deseni ser-

gilerken, taşlanmış yüzey kesme yönünde hizalanmış daha rasgele bir taşlama 

izi desenine sahiptir. Sert tornalama, taşlamadan daha kalın plastik deformas-

yona uğramış bir bölgeye neden olurken, taşlama yüzey-altının daha derinlerine 

nüfuz edebilen, daha yüksek yüzey sıcaklıkları oluşturabilir. Deformasyonun 

neden olduğu mekanik etkiler basma kalıntı gerilmeleri doğurur iken meydana 

gelen termal etkiler çekme kalıntı gerilmelerinin daha derine nüfuz etmesine 

neden olur (Warren ve Guo, 2006). Ayrıca sert tornalanmış parçaların taşlanmış-

lara göre yorulma ömründe artış olduğu bildirilmiştir (Hashimoto vd., 2006). 

Sert tornalama ve konvansiyonel tornalama genellikle aynı takım tezgâhın-

da gerçekleştirilebilir. Bu durum, sertleştirilmiş bir parçayı işlerken, parçayı ek 

işleme hücrelerine taşıma ve onu yeniden bağlama ihtiyacını ortadan kaldırarak, 

taşlamaya karşı sert tornalama için işleme süresini azaltan bir avantajdır. İlave 

finiş/bitirme işleme maliyetlerini ortadan kaldırma potansiyelinden dolayı en-

düstri için caziptir. Ayrıca taşlama merkezleri torna tezgâhlarından çok daha 
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pahalı olduğundan dolayı sert tornalama, taşlamaya göre daha az başlangıç 

sermayesi gerektirir. Sert tornalama işleminde kullanılan kesici takımların hazır 

satın alınabilmesi ve bir taşlama taşından çok daha ucuz olması işlemin bir diğer 

avantajıdır. Sert tornalama kesme sıvısı gerektirmeyebilir ve üretilen talaşlar 

taşlamadan daha büyüktür, bu da işlemin daha çevre dostu olduğu anlamına 

gelir (Boggio, 1996; Sheehy, 1997). 

Sert tornalama ile talaş kaldırma oranı, eşdeğer taşlama işlemine göre 4 ila 6 

kat daha fazladır (Soroka, 2004). Bu metodun taşlama işlemine kıyasla önemli 

avantajlarından bir diğeri, kaba işleme için yeterince yüksek talaş kaldırma hız-

larına sahip olmasının yanında bitirme işlemi için gerekli boyutsal toleransları 

ve yüzey dokusu gereksinimlerini karşılayabilmesidir. Çünkü sert tornalama 

işleminde, 0,0001 mm’den 0,0004 mm’ye kadar değişen yüzey pürüzlülük kalite-

si ve 0,005 mm boyut toleransı elde edilebilir (Boggio, 1996; Soroka, 2004).  

Isı ve gereksiz iş için daha az enerji kaybı sergileyen sert tornalama, enerji 

verimliği açısından taşlamadan daha verimli bir işlemdir. Kesme bölgesinde 

oluşan ısının çoğu talaş ile uzaklaştırıldığından ve iş parçasından daha az ısı 

dağıtılması gerektiğinden dolayı kesme sıvısına ihtiyaç duyulmaz. Bu durum, 

taşlama çamuru ile karıştırılmış çevreye zararlı kesme sıvılarının depolanması 

ve bertaraf edilmesi ihtiyacını da ortadan kaldırır. Bununla birlikte, sert torna-

lama işleminde kuvvet, kesme noktasında lokalize olduğundan, taşlamadan 

daha yüksek sıcaklıklar ve basınçlar gerektirir. Bu durum, sapmadan dolayı 

uzun ince parçaların tornalanmasını zorlaştırır (Sheehy, 1997). 

Diğer yandan soğutma sıvıları depolanmasındaki zorluklar, insan ve çevre 

sağlığına kötü etkileri, yüksek temizleme ve piyasa maliyetlerinden dolayı son 

zamanlarda çok tartışılan bir konudur. Çevreye olan olumsuz etkilerine ek ola-

rak soğutma sıvılarının parçalardan temizlenme zorunluluğu üretim zamanını 

ve maliyeti artırmaktadır. Çevre bilinci ve endüstriyel işletmeler üzerinde artan 

maliyet baskıları çoğu işleme süreçlerinde kullanılan geleneksel soğutma sıvıla-

rına eleştirel bir bakış açısı getirmiştir. İş parçasına bağlı olarak soğutucu sıvı 

kullanımının maliyeti, bütün parçayı üretmek için gerekli maliyetin %7 ile 17‘si 

arasında olabilmektedir. Takım maliyetleri ise sadece %2 ila 4 aralığındadır 

(Tumis vd., 2009). 
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Şekil 5. Tahrik mili üretimi için maliyet karşılaştırması (Sert Tornalama – 
Taşlama) (Reisner ve Vogt, 2003) 

PCBN kesici takımlar, yüksek fiyatlarına rağmen (geleneksel takımlardan 

10 ila 20 kat daha fazla), üretkenlik ve takım ömrü açısından 10 ila 300 kata ka-

dar daha yüksek verimliliğe çıkmaktadırlar. PCBN takımlar ile sert tornalama 

işleminin taşlamaya kıyasla başlıca faydaları şunlardır: Birincisi, bir torna tez-

gâhı bir taşlama makinesinin fiyatının sadece üçte biri ila yarısı kadardır. İkinci 

olarak, PCBN takımların yalnızca düşük bakım gereksinimleri vardır. Üçüncü-

sü, PCBN kesici uçlar, taşlama kadar iyi hatta daha iyi yüzey kalitesi sağlaması-

nın yanında daha yüksek talaş kaldırma oranına sahiptir. Örneğin Mercedes 

Benz Sprinter'ın tahrik millerinin bitirme işlemi daha önceden taşlama ile yapı-

lırken, prosesi PCBN takımlar ile tek bir ayarda sert tornalamaya dönüştürme-

nin üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürdüğü bildirilmiştir. Daha önce, 

sadece flanşa yumuşak tornalama uygulanırken, diğer tüm bitirme işlemleri 

(yatak yuvasının bitirilmesi, ABS yuvası, baskı halkası, sızdırmazlık halkası 

yuvası, dişli) konvansiyonel ve CBN diskler kullanılarak taşlama ile gerçekleşti-

riliyordu. Gerekli işlemler dört adımda gerçekleştirildiğinden, büyük bir kısmı 

ayarlar gibi üretken olmayan adımlara harcanmakta idi. Prosesi sert tornalama-

ya dönüştürmek için yalnızca bir kurulum gerekmektedir. Sadece vida çekmek 

için özel bir PCBN uç gerekli olup, diğer işlemler aynı kesici uç ile gerçekleştiri-
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lebilir. Bu durum daha kısa bir ayar zamanına ve dolayısıyla daha kısa bir pro-

ses süresine yol açarken, gerekli işleme kalitesini de karşılamaktadır. Şekil 5’de 

ki grafik, prosesin maliyet düşürme potansiyeli hakkında genel bir bakış açısı 

sunmaktadır. Yüksek takım maliyeti dışında, tüm alanlarda maliyetler azalmış 

veya ortadan kalkmıştır (Reisner ve Vogt, 2003). 

 

Şekil 6. Zımba Üretiminde Sert Tornalama ve Taşlama Maliyetlerinin Karşı-
laştırması (Liang, 2006) 

Endüstrideki pilot bir araştırma projesi, taşlama yerine sert tornalama kul-

lanmanın işleme süresini kısaltabileceğini göstermiştir. Şekil 6, bir zımba üretimi 

için hem sert tornalama hem de taşlama maliyet yapıları hakkında karşılaştırma-

lı bir genel bakış sunar. Takım maliyetleri yaklaşık 15 kat daha yüksek olsa da, 

özellikle işleme ve işçilik gibi diğer tüm maliyetler önemli ölçüde azaltılabilir. 

Sert tornalama ile karşılanabilen normal yüzey yapısı nedeniyle elde edilen yü-

zey kalitesi daha iyi olduğu için pahalı manuel bitirme işlemi gerekmediğinden, 

daha düşük işçilik maliyetine yol açar (Liang, 2006). 

Diğer bir araştırma sonucunda sert tornalama otomotiv sektöründe 58~62 

HRC sertliğe sahip traktör şanzıman şaftlarını işlemek için ana yöntem olarak 

kullanılan taşlamanın yerini almıştır (Şekil 7). CBN kesici uçlar ile yapılan sert 

tornalama işleminin bitirme işlemlerinin yanı sıra kesikli tornalama işlemlerinde 

başarı ile kullanıldığı bildirilmiştir. Sert tornalama ile parça başı işlem süresinin 

%50~80 oranında azaltılarak üretim hacminin arttığını ve bir CNC torna tez-

gâhının iki taşlama tezgâhının işini yaptığı belirtilmiştir (Coromant, 2005). 
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Şekil 7. Traktör Şanzımanı Şaftı (Coromant, 2005) 

PROBLEMLER 

Makine maliyeti, ayar maliyeti, soğutucu maliyeti ve zararları nedeniyle 

pahalı bir bitirme işlemi olan taşlamanın yerini alabilme kabiliyeti nedeniyle 

etkileyici bir süreç olan sert tornalama işleminin,  aşağıda belirtildiği gibi iş par-

çasının yüzey bütünlüğü açısından bazı sınırlamaları vardır (Bartarya ve Cho-

udhury, 2012). 

Yüzey altında belirli bir mesafede düşük değerde basma kalıntı gerilmeleri 

mevcut iken, işlenen yüzeyde genel olarak çekme kalıntı gerilmeler mevcuttur. 

Optik mikroskop altında beyaz görünen yüzey tabakası hasarı ("beyaz ta-

baka" olarak da bilinir) nedeniyle, yatak yüzeylerinin bitirme işlemlerinde taş-

lamaya alternatif olarak sert tornalamanın uygulanabilirliği hala sınırlıdır. Çün-

kü proses kaynaklı beyaz tabakanın yorulma ömrüne ve dolayısı ile komponen-

tin servis performansına zararlı olduğu ve bundan kaçınılması gerektiği düşü-

nülmektedir (Bedekar, 2013). Sert tornalanmış yüzeyler, Griffiths'e (Griffiths, 

1987) göre, 1) hızlı tane incelmesine neden olan ciddi plastik deformasyondan 
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veya 2) hızlı ısıtma ve soğutma sonucu olarak faz dönüşümlerinden kaynakla-

nabilen genellikle beyaz tabaka oluşumuna maruz kalır. Sert tornalama işlemi 

sonucu işlenen parçaların yüzey sertlikleri kesme öncesindeki sertliklerinin üze-

rindedir (Bosheh ve Mativenga, 2006). İşleme esnasında meydana gelen hızlı 

ısınma ve soğumadan dolayı işlenen yüzeyde beyaz tabaka oluştuğuna inanılır 

(Han vd., 2008). Endüstride beyaz tabaka adı verilen yüzey koşullarından dolayı 

sert tornalamayı benimseme konusunda isteksizlik vardır. Fakat beyaz tabaka-

nın bir parçanın mukavemetini veya yorulma ömrünü gerçekten azaltıp azalt-

madığı konusunda hala tartışmalar vardır. Ancak bu fenomen hala iyi anlaşıl-

madığından dolayı önlenmektedir (Abrao ve Aspinwall, 1996; Smith, 2001; Ak-

can vd., 2002). 

Takım aşınması; boyutsal, geometrik form ve yüzey pürüzlülüğü hatalarına 

neden olur. Diğer hata tahrik faktörleri, yüksek kesme kuvvetleri ve iş parçası 

ve kesici takım üzerindeki termal genleşmedir. 

Silindirik parçaların üretildiği sert tornalama işleminin gelişimi, diğerleri-

nin yanı sıra, takım tezgâhının herhangi bir bileşeninde kendi kendine titreşime 

neden olabilecek iş parçalarının eksantrikliği ile ilişkilidir. Bu tür bir titreşimin 

varlığı, tezgâhta işlenmiş şeklin düzensizliğine ve işlenmiş iş parçasının yüzey 

hasarına yol açabilir. İşleme hassasiyetini ve üretkenliğini birçok faktör etkileye-

bilir ve en çok etkileyenlerden biri kendi kendine çıkan titreşimdir. Öte yandan 

titreşimler, artan takım aşınmasına ve takım kırılmasına da neden olabilir (Ko-

pac vd., 2006). 

Sert tornalama işleminde lokal kesme kuvveti oluştuğundan dolayı, taşla-

maya nazaran daha yüksek sıcaklıklar ve basınçlar meydana gelir ve bu yüzden 

uzun ince parçaların tornalanması zordur (Sheehy, 1997). 

SONUÇ 

Sert tornalama ile taşlamanın gerektirdiği maliyetli form taşlarına ihtiyaç 

duymadan karmaşık konturlar kolayca işlenebilir. Benzer şekilde, sert tornala-

ma, birden fazla işlemin tek bir ayar ile işlenmesine izin verir. Sonuç, mükem-

mel pozisyon doğruluğu, daha az parça kullanımı ve daha az parça hasarı riski-

dir. Taşlama çamuru vb atıkları ortadan kaldırdığından ve soğutma sıvısı gerek-

tirmediğinden, çevre dostu bir işlemdir. Sonuç olarak, taşlama tezgâhlarının 
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daha pahalı olmasının yanında, dengeleme ve bileme aparatları gibi daha fazla 

yardımcı teçhizat gerektirmesine karşı, sert tornalama daha düşük takım tezgâhı 

maliyeti ve daha az alan ihtiyacının yanında daha iyi üretim kontrolü, daha hızlı 

üretim ve daha yüksek kalite sağlar. Sağladığı avantajların bir araya gelmesiyle 

sert tornalama ile elde edilen maliyet tasarrufu önemlidir. 

Başarılı sert tornalama, sadece bazı elemanlara değil, tüm sisteme bağlıdır. 

Bunlar; yüksek dinamik rijitliğe sahip tezgâh, verimli iş parçası tespit aparatları, 

doğru seçilmiş bir kesici takım malzemesi, yüksek kaliteli kesici uç ve kenarları, 

rijit takım montajı, uygun işleme parametreleri, iş parçası rijitliği, talaş yönetimi 

ve soğutma sistemi olarak özetlenebilir. 

Diğer yandan radyal kuvvetin baskın olması sert tornalamayı konvansiyo-

nel işlemeden farklı kılmaktadır. Bu yüzden sert tornalama işleminde oluşan 

kuvvet ve sürtünme koşulları hakkında etkili araştırmalar ve radyal kuvvetin 

baskınlığını ele alan modellemeler yapılması gerekmektedir. Genel olarak ger-

çek kesme işleminde, takım aynı anda farklı fazları kaldıracağı için kuvvet mo-

dellemesi mikroyapı seviyesinde gerçekleştirilmeli ve sert tornalama işleminin 

modellenmesi mikro yapı düzeyinde tartışılmalıdır. 

Beyaz tabaka oluşumunun martenzite faz dönüşümünden kaynaklandığı ve 

sert tornalanmış yüzeylerin çekme kalıntı gerilmelerine sahip olduğu sonucuna 

varılmıştır. Ancak istenen yüzey kalitesi için gerekli kesme parametrelerinden 

ödün vermeden, işlenmiş yüzeydeki bu çekme gerilimlerini azaltmak için farklı 

çalışmalar yapılması gerekmektedir. 

Genelde kuru şartlarda yapılan sert tornalama için kesme sıvısı kullanıldı-

ğını bildirilen çok az çalışma tespit edilmiştir. Literatürde soğutucu kullanımı-

nın faydası veya zararı konusunda farklı fikirler olduğundan bu alanda daha 

farklı ileri araştırmalar yapılmalıdır. Ayrıca etkili bir soğutma, kesici takım yan 

yüzey aşınma hızını yavaşlatabileceğinden dolayı beyaz tabaka kalınlığını ve 

çekme kalıntı gerilmelerini kontrol etmeye yardımcı olabilir.  

Sert tornalama bir taşlamanın üst düzey işleme kapasitesini gerektirmeyen 

uygulamalar veya ön kaba taşlama işlemleri için bir alternatif sağlar. Spesifik 

olarak, tornalama taşlama ihtiyacını tamamen ortadan kaldırmaz, ancak doğru 

seçilmiş uygulamalar için pahalı taşlama tezgâhlarının yükünü hafifletebilir. 

İşlem maliyetleri ve kontrol açısından değerlendirildiğinde, ince cidarlı veya 
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kesintili yüzeylere sahip parçaların işlenmesinde taşlamanın uygun olduğu, iç 

çapların, kalın cidarlı ve kesintisiz parçaların işlenmesinde ise sert tornalamanın 

daha uygun olduğu anlaşılmıştır.  

Hem taşlama hem de sert tornalama, talaşlı imalatta avantajlara sahip oldu-

ğundan, her iki işlemden en fazla üretkenliği elde etmenin bir yolu, her iki işle-

min tek bir takım tezgâhında birleştirmesi olabilir. Bu düşüncenin verimlilik ve 

sermaye gereksinimi açısından ekonomik bir avantaj olduğu ön plana çıkmak-

tadır. Her iki işlemin birleştirilmesiyle daha iyi bir yüzey kalitesi elde edilebilir. 

Sert tornalama genellikle yüzeyde kesici takım izleri bırakırken, taşlama ile bun-

lar yok edilebilir. Sert tornalama, yüksek miktarda talaş kaldırma için daha elve-

rişli iken taşlama, son bitirme için daha uygundur. Genel olarak, her iki işlemi 

tek bir tezgâhta birleştirmek daha fazla esneklik sunacak ve her iki işlemin avan-

tajlarını ön plana çıkaracaktır. 

Ayrıca, parçaları hem taşlama hem de tornalama ile kuru şartlarda işlemek 

mümkün olduğundan, kesme sıvısı kullanımına ve kesme sıvılarının atılmasına 

gerek yoktur. Bu durum üretimin hem maliyetlerini düşürecek hem de ekolojik 

bir avantaj sağlayacaktır. 

Sonuç olarak, tüm kısıtlamalara rağmen sert tornalama, bilyeli ve makaralı 

rulmanlar, denizcilik, kalıp erkekleri ve dişileri, takım tezgahları, havacılık, hid-

rolik ve pnömatik, krank milleri, benzinli motorlar, enjeksiyon memeleri ve di-

ğer otomotiv komponentlerinin tornalanması gibi sertleştirilmiş iş parçalarının 

bitirme işlemlerinde taşlamanın yerini aldığı için imalatta tercih sebebidir. 
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ATIK YÖNETİMİNDE SİSTEM YAKLAŞIMI VE 
GÖSTERGELER YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRMALI 

ANALİZİ 

Nesli AYDIN1 

 

Öz: Katı atıkların toplanması, işlenmesi ve bertarafı gelişmekte olan 

kentlerde önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bir bölgede, katı atık yö-

netim sisteminin etkinliği, o bölgenin yönetiminin başarısı olarak kabul 

edilir. Bu anlamda, “Atık Yönetimi Göstergeleri” yöntemi, katı atık yö-

netimi hizmetinin sağlanması alanında bir kentin performansının de-

ğerlendirilmesine, paydaşların kısıtlı imkanlar dahilinde yatırım ya-

pılması öncelikli alanlar hakkında karar vermeleri konusunda gerekli 

bilginin sağlanmasına ve bu kapsamdaki değişimlerin zaman boyunca 

izlenmesine olanak vermektedir.  Göstergeler yöntemi, Birleşmiş Mil-

letler Örgütü tarafından Entegre Sürdürülebilir Atık Yönetimi kapsa-

mında oluşturulmuştur. Bu yöntem, aynı zamanda, Birleşmiş Milletler 

Çevre Programı tarafından küresel atık yönetimi ve demografik verita-

banı oluşturma çalışmalarında da kullanılmıştır. Aynı zamanda, atık 

yönetimi alanında, atık projeksiyonu yapmayı amaçlayan çalışmaların 

sayısının gittikçe arttığı görülmektedir. Atık projeksiyonu oluşturmak 

hem atık üretimine etki eden faktörleri (örneğin, ekonomik büyüme, 

demografi, tüketici davranışları ve yönetim politikaları vb.) belirleme-

yi, hem de bu faktörlerin birbirleriyle ilişkisini formüle etmeyi gerekti-

rir. Bu anlamda, atık yönetim modelleri, atık yönetim sisteminin görsel-

leştirilip analizlerin yapılmasına ve sonuçların somut faktörler üzerin-

den yorumlanmasına imkân sağlamaktadır. Göstergeler yöntemi ise, 

bir kentin evsel nitelikli katı atıklarının ve ikincil kaynak (geridönüştü-

rülmüş atıklar) yönetiminin ortaya çıkarılması amacıyla kullanılmakta-

dır. Bu kapsamda, göstergeler yöntemi, bir kentteki atıkların toplanma-

sı, işlenmesi, bertaraf edilmesi, geri kazanılması ve finansal sürdürüle-

                                                            
1  Namık Kemal Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Te-
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bilirliğine ait mevcut durumun belirlenmesi ve katı atık yönetiminin 

uluslararası kapsamda diğer şehirler ile karşılaştırılıp kalkınma düzey-

lerinin tespit edilmesini içermektedir. Bu çalışma, öncelikle göstergeler 

yönteminin gelişmekte olan bölgelere nasıl uygulanacağı konusunda 

araştırmacılara bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu sayede, atık (malze-

me) akış modelleri oluşturularak kentlere ait mevcut katı atık yönetim 

sistemleri görselleştirilebilecektir. Bu kapsamda, belediye tarafından 

resmi olarak tanınmayan kayıt dışı sektörel geridönüşümün de bölge-

sel atık yönetimindeki etkinliği belirlenmiş olacaktır. Bu çalışmanın 

ikinci amacı ise, atık yönetimi alanında kullanılan sistem yaklaşımının, 

dinamik modellerinin doğrulanması (verifikasyon) ve geçerliliğinin 

(validasyon) analiz edildiği testler kapsamında incelenmesidir. Geçerli-

lik testleri, modelin, temsili olduğu gerçek sistem parçası ile tutarlı ve 

proje amacı doğrultusunda kapsamlı olup olmadığını analiz etmek için 

yapılır. Bu sayede, bu çalışma, model kullanıcılarına, oluşturdukları 

modellerin tutarlı sonuçlar sağlayıp sağlamadığını yapısal ve davranış-

sal analizler kullanarak belirleme imkânı sağlamış olacaktır. Bu çalış-

mada, geçerlilik testleri, sistem yaklaşımı ve çevre modellemesi alanın-

da yayınlanmış kaynakların kaynak taraması yapılarak ve uluslararası 

kuruluşlar ile üniversiteler gibi farklı kurumlarda görev yapan, ancak 

atık yönetimi alanında faaliyet gösteren paydaşların görüşleri alınarak 

incelenmiştir. Sonuç olarak, dinamik modellerin amacının, atık literatü-

ründeki ve veri tabanlarındaki mevcut bilgi ve veriyi kullanarak müm-

kün olan en güvenilir projeksiyonu ortaya koymak olduğu gerçeğinden 

hareketle iki önemli soru üzerinde modellerin geçerliliğinin sınanması 

gerekli görülmüştür. Bunlar, modellerin faydalı ve güven verici olup 

olmadığına dair sorularıdır. 

Anahtar Kelimeler: Atık Projeksiyonu, Atık Yönetimi Göstergeleri, Ge-

çerlilik, Geri Dönüşüm, Katı Atık Yönetimi, Sistem Yaklaşımı, Sürdürü-

lebilirlik 

GİRİŞ  

Katı atık yönetim sistemleri, yüksek gelirli ülkelerde standart bir uy-

gulama haline gelmiştir, ancak evsel katı atıkların geri dönüşümünü de 

içeren "atık endüstrisi" günümüzde hala atık yönetimine tam olarak 

dâhil edilmemiştir. Buna ek olarak, gelişmekte olan ülkelerde katı atık 

yönetiminde yer alan yetkililer, bulundukları bölgede resmi olmayan 

geri dönüşüm sistemlerini görmezden gelmektedir. Oysaki resmi olma-
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yan geridönüşüm faaliyetleri, çoğunlukla katı atık yönetiminde karar 

vericiler tarafından fark edilmese de, bir bölgenin atık endüstrisinin en 

önemli bileşenlerinden biridir.  

Bu çalışma, dünya çapında 50'den fazla şehirde çeşitli prototiplerin 

test edilmesi sonucunda geliştirilen, atık yönetimlerinin değerlendirilme-

sinde kullanılan göstergeler yöntemi (Wilson vd., 2015) konusunda de-

taylı bilgi vermek ve bu yöntemin farklı kentlerde nasıl uygulanacağı 

konusunda araştırmacılara yol göstermeyi amaçlamaktadır. Göstergeler 

yöntemi, atık yönetiminin üç ana fiziksel bileşeni olan toplama, işleme-

bertaraf ve geri dönüşüm aşamalarındaki hizmet kalitesinin ölçülebilme-

si için gereken sayısal göstergeleri ve aynı zamanda yönetim, finansal 

süreklilik, kurumsallaşma (sistematikleşme) gibi atık yönetiminin niteli-

ğini ölçen bileşke göstergeleri içermektedir. Böylelikle göstergeler yön-

teminin kullanıldığı projeler tamamlandığında elde edilecek sonuçlar, 

bölgesel katı atık yönetimindeki zayıflıkların ortaya çıkarılmasını ve tes-

pit edilen bu problemlerden öncelikli olanlarının belirlenmesini sağlamış 

olacaktır.  

Belediyelerin katı atık yönetimi alanında gerekli hizmeti sağlanması, 

hem halk sağlığının korunması, hem de o bölgenin imajının zarar gör-

memesi bakımından önem taşımaktadır. Bir bölgede, katı atık yönetim 

sisteminin etkinliği, o bölge yönetiminin başarısı olarak kabul edilir. Te-

miz bir şehir, turistler ve yatırımcılar için de ilgi çekici olmaktadır. Atık 

yönetimi ve geridönüşüm, bütüncül yaklaşımlarla ele alınması gereken 

mekanizmadır. Bütüncül atık yönetimi, belediyelerin atık yönetimi ala-

nındaki uygulamalarını optimize etmelerini ve çevresel faydaları müm-

kün olan en düşük maliyetle en üst düzeye çıkarmalarını hedefleyen sis-

tematik bir yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, atık ve ikincil kaynak (geridönü-

şüm) yönetim sistemlerinin çevresel, ekonomik, politik, kurumsal ve 

sosyal alanlarda bütüncül bir perspektifle ele alınmasına dayanmaktadır. 

Bir bölgede güçlü bir katı atık yönetim sisteminin kurulması ve bu siste-

min sürdürülebilirliği, o bölge otoritesinin en önemli hedeflerindendir. 

Bu anlamda, Şekil 1, sürdürülebilir gelişimin boyutlarını göstermektedir. 
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Şekil 1. Sürdürülebilir Gelişimin Boyutları 

Birleşmiş Milletler Şehirleşme Programı kapsamında yapılan bir ça-

lışmada, dünyanın birçok yerinde katı atık yönetiminin mevcut durumu 

analiz edilmiştir. Buna göre, katı atık toplama ve kontrollü bertaraf oranı 

düşük gelirli şehirlerde %50 olarak tespit edilmiştir (Scheinberg vd., 

2010).  

Katı atık literatüründe yapılan çalışmalar incelendiğinde, bu çalışma-

ların, atık yönetimi alanında ya eksik ya da mevcut durumu yansıtma-

yan eski veriler kullanarak sonuçlar ürettikleri ve bu sonuçları çoğunluk-

la ulusal ölçekte başka şehirler ile karşılaştırdıkları görülmektedir (Karak 

vd., 2012). Ayrıca ulusal katı atık yönetimi literatüründe yer alan yayın-

ların sayısı ve kapsamı oldukça sınırlıdır. Örneğin Batı Karadeniz Bölge-

si’nde yürütülen çalışmalar, demir-çelik fabrikaları kaynaklı hava kirlili-

ği ve topraktaki nitrat ve ağır metal birikimini inceleyen araştırmalar 

(Cansaran-Duman vd., 2014; Ekemen-Keskin 2010) ile kaya zeminlerdeki 

deponi sahalarını inceleyen yayınlardan (Ersoy vd., 2013) oluşmaktadır. 

Bu sebeple, atık yönetimindeki hem kamusal hem de özel faaliyetlerin 

ele alınarak atıkta bulunan değerli kaynakların yeniden kullanımının ve 

geri dönüşümünün, uluslararası ölçekte kabul görmüş bir yöntem kulla-

nılarak analiz edilmesi faydalı olacaktır.  

Ekonomi 

Sosyal Ya-

şam
 Ekonomi 

 

   Çevre 

Sürdürülebilir-

lik
 Ekonomi 

 

  Uygulanabilir-
lik 

  Eşitlik   Yaşanabilirlik 
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Modern katı atık yönetim sistemlerinin kurulması konusunda gös-

tergeler yönteminin kullanılması, hali hazırda atık yönetimi araştırmacı-

larının ilgisini çeken bir alandır. Göstergeler yöntemi, Birleşmiş Milletler 

Çevre Programı Üçüncü Evrensel Raporu’nda tanıtılmış ve 2010 yılında 

Üçüncü Su ve Sağlık Hizmetleri Küresel Raporu’nun hazırlanmasında 

kullanılmıştır (Wilson vd., 2015). Göstergeler kullanılarak yürütülen 

araştırmaların birçoğu yüksek gelirli ülkelere odaklanırken gelişmekte 

olan ülkeler üzerinde yoğunlaşan çalışmaların sayısı da hızla artmakta-

dır.  Tablo 1, katı atık yönetiminde yapılan çalışmalarda göstergeler yön-

teminin kullanıldığı alanları ve çalışma bölgelerini göstermektedir. 

Birleşmiş Milletler Örgütü Şehirleşme Programı kapsamında dünya 

kentlerinde katı atık yönetimine ait mevcut durumunun belirlenmesi 

amacıyla gösterge yöntemini kullanılarak bir çalışma yürütmüştür (Sche-

inberg vd., 2010). Dünyanın farklı bölgelerinden gelen katılımcılardan 

oluşan bir ekip, düşük, orta ve yüksek gelirli bölgelerden seçilen 20 tem-

sili şehirde gösterge yöntemini uygulayarak projeyi sonuçlandırmıştır. 

Bu bölgeler için elde edilen sonuçlar daha sonra ayrıntılı bir şekilde kar-

şılaştırılmış ve yayınlanmıştır (Wilson vd., 2012). Bu sonuçlar ile katı atık 

yönetimi literatüründe ilk defa araştırmacılara 'iyi uygulama' ifadesi ile 

nasıl bir uygulamanın temsil edildiği ifade edilmiştir. Bu kapsamda, gös-

tergeler yönteminin kullanıldığı bu çalışma katı atık terminolojisi konu-

sunda araştırmacılara yol gösterici olmuştur. 
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Tablo 1. Katı Atık Yönetiminde Göstergeler Yönteminin Kullanıldığı 

Alanlar 

Atık Yönetiminde Uygulama 

Konuları 

Uygulama 

Alanları 
Örnek Kaynaklar 

Sıfır atık yönetimi yaklaşımı Avusturya Zaman (2014) 

Atık önleme ve atık azaltımı Almanya Wilts (2012) 

Atık işleme teknolojileri  Brezilya Coelho vd. (2012) 

Katı atık yönetimi ve sistem 

yaklaşımı 

Yunanistan Handakas ve Sangiannis (2012) 

Atık yönetimi ve kentsel sür-

dürülebilirlik 

İtalya Nicolli (2012)  

Atık toplama sistemleri Tayland Menikpura vd. (2012) 

Atık yönetimi ve geridönüşüm  Brezilya Bringhentia vd. (2011)          

Sistem yaklaşımının ise uygulama aşamaları Şekil 2’de gösterilmek-

tedir. Bu yaklaşımın atık yönetimi alanında kullanıldığı çok sayıda ça-

lışma bulunmaktadır. Bu çalışmaların başlıca amacı ilgili atık türüne dair 

“projeksiyon” yapmaktır. Örneğin, atık işleme tesisinin kapasitesinin 

belirlenmesi için geleceğe yönelik evsel atık miktarının tahmin edilmesi 

için Prespa Park-Arnavutluk’ta (Grazhdani, 2016), Znojmo-Çek Cumhu-

riyeti’nde (Placek, 2015), Huangshi-Çin’de (Dai, 2015), Valle del Cauca-

Kolombiya’da (Marmolejo-Rebellon, 2013) ve Güney Brezilya’da (Simo-

netto ve Lobler, 2014) dinamik sistem modelleme tekniğinin kullanıldığı 

bilimsel çalışmalar yapılmıştır. 

Atık projeksiyonu yapılırken, ekonomik büyüme, demografi, tüketici 

davranışları ve yönetim politikaları gibi sistemdeki belirsizliklerin model 

simülasyon sonuçlarına olan etkisinin belirlenmesi amacıyla dinamik 

sistem yaklaşımının kullanıldığı çalışmaların sayısı hızla artmaktadır. Bu 

çalışmalar 2000’li yılların başında çoğunlukla evsel atıklara yönelik olsa 

da günümüzde, inşaat ve moloz atıkları, hastane atıkları ve paketleme 
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atıkları gibi diğer türdeki atıklar için de bu yaklaşımın kullanıldığı gö-

rülmektedir.  

 

 

Şekil 2. Sistem Yaklaşımın Uygulama Aşamaları (Rahim vd., 2017) 

Türkiye'de atık yönetimi konusunda güncel çalışmalar çoğunlukla 

iki amaca dayanmaktadır. İlk grupta, kamu kurum ve kuruluşlarına yö-

nelik anketler hazırlanıp ya da yerinde ölçümler yapılıp üretilen atık 

miktarının belirlendiği çalışmalar bulunmaktadır. Örneğin, İstanbul ilin-

deki hastanelerde 1.85 kg/yatak/gün atık üretimi olduğu belirlenmiştir 

(Yurtseven, vd., 2010). Samsun’da, hastane atığı üretimi üniversite has-

tanelerinde 2.89 kg/yatak-gün, özel hastanelerde 2.70 kg/yatak-gün, 

devlet hastanelerinde 2.47 kg/yatak-gün olarak ölçülmüştür (Senel, vd., 

2015). Aynı şekilde, Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde 

ise katı atıkların %35’i lastik eldiven; %30’unun kağıt olduğu gösterilmiş-

tir (Ozbek ve Sanin, 2004). 
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İkinci grup çalışmalar ise bölgesel ya da kurumsal ölçekli atık taşıma, 

işleme ve bertaraf süreçlerinin incelenip tavsiye ve değerlendirmelerin 

raporlandığı ya da genel anlamıyla atık yönetiminin zayıf veya eksik 

yönlerinin belirlenip çözüm önerilerinin tartışıldığı yayınlardır. Örneğin, 

katı atıkların, tıbbi katı atıklar ve tehlikeli atıklarla karışık olarak Kara-

deniz’e boşaltılmasının sebep olduğu kirliliğin ya da Trakya Bölge-

si’ndeki atık yönetiminin incelendiği çalışmalar bu gruptadır (Berkun, 

vd., 2005; Uysal ve Tınmaz, 2004). Bu çalışmada, ilk aşamada göstergeler 

yönteminin uygulanmasına dair esaslar incelenecek, ikinci aşamada ise 

atık yönetimi alanında yaygın olarak kullanılan sistem yaklaşım yönte-

mine dair geçerlilik testleri değerlendirilecektir. Bu çalışma, göstergeler 

yönteminin, gelişmekte olan bölgelere nasıl uygulanacağı konusunda 

araştırmacılara bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Göstergeler yöntemi, bir 

kentin evsel nitelikli katı atıklarının ve ikincil kaynak (geridönüştürül-

müş atıklar) yönetiminin ortaya çıkarılması ve o kentteki atıkların top-

lanması, işlenmesi, bertaraf edilmesi, geri kazanılmasına, ayrıca kentin 

finansal sürdürülebilirliğine ait mevcut durumun belirlenmesi amacıyla 

kullanılmaktadır. Bu sayede katı atık yönetiminin uluslararası kapsamda 

diğer şehirler ile karşılaştırılıp kalkınma düzeylerinin tespit edilmesi 

mümkün olmaktadır. Bu çalışma aynı zamanda, dinamik model kullanı-

cılarına, oluşturdukları dinamik modellerin tutarlı ve faydalı sonuçlar 

sağlayıp sağlamadığını yapısal ve davranışsal analiz yöntemleri kullana-

rak ölçme olanağı sağlamış olacaktır. 

MATERYAL ve YÖNTEM  

Atık göstergeleri yöntemi, temelde üç aşamadan oluşmaktadır. Bi-

rinci aşamada, kentin ekonomik gelişmişliği, nüfusu ve atık üretimine 

dair genel konular hakkında veri toplanır. İkinci aşamada, kentteki atık-

ların toplanmasının etkinliği, atık bertarafı ve de geridönüşüm kategori-

lerine ait veriler düşükten yükseğe doğru uzanan 5 aşamadan oluşan 

aralıklar kullanılarak puanlanır. Buna ek olarak, bu aşamada göreceli 

kategori olarak adlandırılan göstergelere yer verilir. Bunlar örneğin, atık-

ların ne kadarının kontrolsüz bertaraf edildiği, sokak çöplerinin temiz-

lenme verimliliği, atık sektöründe çalışan kişilerin iş sağlığı ve güvenli-

ğinin sağlanmasına yönelik değerlendirmelerdir. Üçüncü aşamada ise 
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yönetimsel kategoriye ait göstergeler ele alınır. Bunlar, katı atık alanın-

daki hizmet sağlayıcı ve kullanıcıların sisteme dahil olma dereceleri, fi-

nansal sürdürülebilirlik ve kurumsallaşma (sistematikleşme)’dır. Atık 

yönetimi sistem detayları Şekil 3’te gösterilmektedir. 

Hizmet sağlayıcı ve kullanıcıların sisteme dahil olma derecelerinin 

ölçülmesinde kullanılan göstergeler, örneğin toplumun hangi oranda iyi 

bir atık yönetim hizmeti aldığını, karar verme eylemlerine halkın dahil 

olma derecesini, özel sektörün temsil edilme seviyesini ya da sağlanan 

hizmete ilişkin toplumdan geri bildirim alma oranını ölçmeye yöneliktir. 

Finansal sürdürülebilirlik alanındaki göstergeler ise, vergilendirmenin 

katı atık hizmeti sağlanması kapsamındaki masraflara göre yapılması, 

katı atık vergisi ödemekle yükümlü mükelleflerin oranı, bu vergilerin 

halkın ekonomik durumu gözetildiğinde ödenebilir olup olmadığı, atık 

tesislerinin kurulması için gerekli yatırım maliyetinin hangi ölçüde karşı-

lanabilir olduğunu ölçmeye yöneliktir. Kurumsallaşma kategorisinde, 

atık üreticisinin yükümlülüğünün genişliği, atıkla ilgili yönetmeliklerin 

kapsamlılığı ve uygulanma derecelerinin ölçülmesi hedeflenir. Bu kap-

samda, temsili verilerin neler olduğu, içerikleri, nasıl elde edilecekleri 

atık yönetimi göstergeleri yöntemi kapsamında önceden hazırlanmış ve 

kullanıcılara tüm ayrıntısı ile Wilson vd. (2015) tarafından yürütülen 

“Kentlerde sürdürülebilir bütüncül atık yönetimi için atık yönetimi gös-

tergeleri” adlı çalışmada yer almaktadır.  

Göstergeler için altı kategoride bir puan mekanizması kullanılmak-

tadır. Bu puan mekanizması, örneğin evlerden katı atık toplanması faali-

yetinin etkinliğinin irdelenmesi için düşükten yükseğe doğru 5 adımdan 

oluşan seçenekler sunar. Toplanan verilerin mevcut durumda noktasal 

olamayacağından hareketle ilgili yöntem, verilerin bir aralık içerisinde 

kodlanabileceği bir mekanizma ortaya koyar. Böylece altı kategoride elde 

edilen veriler sonuçta bir araya getirilerek bölgesel performans değerleri 

kolayca elde edilir. Böylece, aynı zamanda, bir bölgenin atık yönetiminin, 

atık yönetimi hiyerarşisine (Şekil 4) uygunluğu da incelenmiş olmakta-

dır. 
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Şekil 3. Atık Yönetim Sistemi 

Sistem yaklaşımı kapsamında ise atık yönetiminde kullanılan model-

lerin geçerlilik testleri çevre modellemesi alanında literatür taraması ya-

pılarak ve paydaş görüşleri alınarak incelenmiştir.  

Aşağıdaki sorular İngiltere’de (Atık Yönetimi Enstitüsü) ve Malez-

ya’da (Malaya Üniversitesi) atık yönetimi alanında görev yapan paydaş-

lara sorulmuş ve görüşleri alınmıştır. 

1. Soru: Gelecekte üretilecek atık miktarının öngörülmesi için sistem 

yaklaşımının uygun bir yöntem olduğunu düşünüyor musunuz? 

ÇEVRE 

YÖNETİM 

ÇEVRESEL FAKTÖR-

LER: 

 

Atıkların 

İşlenmesi ve Berta-

rafı 

ÇEVRE SAĞLIĞI: 

 

Atıkların Toplanması 

GERİ-DÖNÜŞÜM 

GERİ KAZANIM: 

 

Atıkların Enerji ve 

Hammadde Potansiye-

li 

 

Atığa Erişim ve Kayna-

ğında Ayrıştırma 

 

 

FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİ-

LİRLİK: 

 

Kurulu Kapasite Yönetimi 

Vergilendirme 

 

Eşitlik ve Kapsayıcılık 

 

 

 

 

 

VERİ GİRİŞİ 

 

ARKA PLAN 

 
SİSTEM SINIRLARI 
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2. Soru: Yatakta tedavi ihtiyacından doğan tıbbi katı atıklar ile ayak-

ta tedavi ihtiyacından doğan tıbbi katı atıklar, şeklinde bir sınıflandır-

manın tıbbi katı katı atık projeksiyonu için uygun bir gruplandırma ol-

duğunu düşünüyor musunuz? 

 

 

Şekil 4. Atık Yönetimi Hiyerarşisi 

SİSTEM YAKLAŞIMI ve GÖSTERGELER YÖNTEMİ 

Atık yönetimi göstergeleri yönteminin kullanılmasının iki önemli 

avantajı bulunmaktadır. Birincisi, bu yöntem ile önceden belirlenmiş 

kategorilerde hem fiziki hem de yönetimsel kategorilere ait kriterler 

standart bir çerçevede ele alınmış olacaktır. İkincisi ise, herhangi bir böl-

genin katı atık yönetiminin değerlendirilmesinde standart bir yöntemin 

kullanılması ve bu çalışmaların farklı bölgeler için de yaygınlaşması, 

araştırmacılara, elde ettikleri sonuçları karşılaştırma imkânı verecektir. 

Bilindiği üzere katı atık literatüründe farklı terminoloji kullanımı, farklı 

bölgeler için elde edilen sonuçların karşılaştırılamaması ya da yanlış yo-

rumlanmasına sebep olmaktadır. Örneğin, “katı atık miktarı” ile ifade 

edilen değerler A ve B şehirleri için karşılaştırıldığında A şehrinin daha 

fazla katı atık ürettiği sonucuna ulaşılmış olabilir. Oysaki A şehrinde 

“katı atık” kapsamı içerisine mağaza atıkları dahil edilirken, B şehrinde 
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mağaza atıkları “katı atık” kapsamına alınmamış olabilir. Bu anlamda, 

bu kapsamdaki değerlendirmelerin standart bir yönteme dayanması ve 

bir çerçeve içerisinde yapılması, literatürde sıklıkla sözü edilen bu tür 

problemler için çözüm niteliğinde olması bakımından önemlidir. 

Atık yönetimi göstergeleri yöntemi kapsamında, kullanıcılar, proje 

bölgesindeki tüm iller için bir malzeme (atık) akış modeli oluştururlar. 

Bu modelin oluşturulması için STAN2 yazılımı kullanılmaktadır. Bu 

model, proje illerindeki katı atık ve geri dönüşüm sistemlerinin tamamı-

nın görselleştirilmesine yardımcı olur. İllerde üretilen tüm katı atıklar, 

sistem girdisi olarak ele alınmakta, malzeme akışları sistem sınırları bo-

yunca net bir şekilde gösterilmekte ve sistem çıktısını deponi sahaları 

oluşturmaktadır. Akış boyunca atıkların (malzeme) kütle dengesi, yazı-

lımın veri ilişkilendirme özelliği sayesinde kurulur. Böylece atıkların 

sistemdeki akışı model içinde hesaplanarak gösterilir. 

Son dönemde atık yönetimi göstergeleri yöntemi kullanılarak yayın-

lanmış olan iki önemli çalışma bulunmaktadır. Bunlardan biri güçlü kü-

reselleşmeye maruz kalan ve hızla gelişmekte olan ada ülkesi Bahreyn 

Krallığı'ndaki mevcut katı atık yönetiminin analiz edildiği çalışmadır (Al 

Sabbagh vd., 2012). Bu çalışmada, Bahreyn'in katı atık yönetimi ve geri 

dönüşüm profili ortaya çıkartılmıştır. Başkentin atık ve ikincil kaynak 

yönetim sistemlerine ait materyal akım diyagramları kurulmuştur. So-

nuçlar, dünyanın başka yerlerindeki düşük, orta ve yüksek gelirli şehir-

ler ile karşılaştırılmıştır. Diğer bir çalışma ise, Kırgızistan’ın başkenti Biş-

kek’te yürütülmüştür (Sim vd. 2013). Bu çalışmada mevcut katı atık yö-

netim sistemi, atık yönetimi göstergeleri kullanılarak tespit edilmiş ve 

elde edilen sonuçlar yirmi farklı şehir ile karşılaştırılmıştır (Wilson vd., 

2012). Bu araştırmanın odak noktası, devlet destekli geri dönüşüm siste-

minin sona ermesinin ardından kentteki geri dönüşüm faaliyetinin nite-

liğini ve kapsamını belirlemek olmuştur. 

Katı atık yönetimi alanında toplama-işleme ve bertaraf hizmetlerinin 

iyileştirilmesi için mevcut sınırlı finansal kaynakların öncelik sıralaması-

na karar verilmesi yönünde bilgi sağlaması ve zaman içinde bu alandaki 

değişikliklerin izlenmesine imkân vermesi, atık yönetimi göstergeleri 
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metodolojisinin kullanıldığı çalışmalarda vurgulanan ortak noktadır. 

Buna ek olarak, gelir düzeyi ne olursa olsun kentlerin performanslarının 

karşılaştırılmasını sağlayan uluslararası literatürde yeri olan atık yöneti-

mi gösterge setleri, daha iyi bir kentsel yönetim oluşturulmasına yönelik 

benzer ülkelerdeki farklı yaklaşımların karşılaştırılmasını da mümkün 

kılmaktadır. 

Bu karşılaştırmalı analizlerin bir sonucu olarak, orta gelir grubunda-

ki ülkelerde atık toplama etkinliğine ilişkin birtakım beklenmedik sonuç-

lar da ortaya çıkmıştır. Bunlar, örneğin, düşük gelir düzeyine sahip bazı 

ülkelerde resmi olmayan geri dönüşüm sektörüne bağlı olarak nispeten 

yüksek geri dönüşüm oranlarının tespit edilmesi ve geridönüşüme iliş-

kin yüksek gelirli ülkelerin kimi bölgelerinde yüksek, kimi bölgelerinde 

ise oldukça düşük olacak şekilde parçalı bir performans elde edilmesidir 

(Wilson vd., 2012). Tüm bu deneyimler, bir kentin katı atık yönetim sis-

teminin geliştirilmesinde “sonraki adımların önceliğini” ortaya koyarak, 

ele alınması gereken zayıf noktaların belirlenmesini sağlamaktadır. 

Bir dinamik modelin doğrulanması (verifikasyon) ile geçerliliğinin 

sınanması (validasyon) ise farklı kavramlardır. Geçerlilik testleri, mode-

lin, temsili olduğu gerçek sistem parçası ile tutarlı ve proje amacı doğrul-

tusunda kapsamlı olup olmadığını analiz etmek için yapılır. Verifikasyon 

ise model tasarımcısının, model üzerinde yapacağı kalibrasyona dayalı-

dır. Örneğin; Euler, dinamik modellerde değişken zaman aralıklarının 

kullanıldığı durumlarda kabul gören bir integrasyon türüdür (Greenber-

ger, 1976). Dinamik modellerde çoğunlukla Euler integrasyonu kullanıl-

maktadır.  

Modelleme çalışmasının tipik aşamalarına ilişkin döngü Şekil 5’te 

verilmektedir. Şekil 6 ve Şekil 7 ise model çalışmalarında kullanılan de-

ğişkenlerin farklı yazılımlarda kullanımını göstermektedir. 
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Şekil 5. Modelleme Çalışmasının Tipik Aşamaları, 

 

 

Şekil 6. Dinamik Model Çalışmalarında Kullanılan Parametreler  
(Stella Yazılımı)  
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Şekil 7. Dinamik Model Çalışmalarında Kullanılan Parametreler 

(VensimYazılımı)  

Sistem yaklaşımı alanında çalışan araştırmacılar, model güvenilirli-

ğinin tesis edilmesine yönelik bir takım testler kullanmışlardır (Carson 

ve Flood, 1990; Schlesinger, 1979; Barlas, 1996; Wehmeier, 1993). Bu test-

ler, modelin yapısına yönelik analizlerin yer aldığı “yapısal testler” ile 

model davranışının tutarlılığının incelendiği “davranış kalıbı testleri” 

olmak üzere iki grupta toplanmaktadır (Tablo 2). 

Tablo 2. Geçerlilik Testleri 

Geçerlilik Testleri Alt Grupları 

 

Yapısal Testler  

(Simulasyon içermez) 

Doğrudan yapısal testler: 

Temsili geçerlilik testi, 

Model kalifikasyonu, 

Parametre onaylama testi 

Yapısal Davranış Testleri 

Davranış Kalıbı Testleri  

(Simulasyon içerir) 

Geçmişe Yönelik Davranış Testi 

Ekstrem Durum Testi 
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Yapısal Testler 

Bu testler, model yapısının, temsil ettiği gerçek sistem ile kıyaslan-

masıyla yapılmaktadır. Böylelikle modeldeki her bir ilişki (matematiksel 

bağıntılar), gerçek sistem ile karşılaştırılır. Bu açıdan, yapısal testler, uy-

gulanması en zor olan testlerdendir. 

Doğrudan Yapısal Testler 

Sistem yaklaşımı terminolojisinde “doğrudan yapısal test” kavramı-

na araştırmacılar farklı isimler vermektedirler. Örneğin, Carson ve Flood 

(1990) “temsili geçerlilik testi”; Schlesinger vd. (1979) ise “model kalifi-

kasyonu” demektedirler. 

Doğrudan yapısal testlerde model simulasyonu yapılmaz, ancak, pa-

rametre seçiminin, model amacı ve kapsamı altında doğru olduğunun 

gösterilmesi gerekir. Barlas (1996), bu model geçerliliği testine parametre 

onaylama testi adını vermektedir. Modelin tasarımı esnasında gerçek 

sistemdeki faktörlerin, modeldeki parametrelere dönüştürülmesi ile mo-

del kavramsallaştırılmaktadır.  

Bu kapsamda dinamik modelleme yönteminin atık yönetiminde kul-

lanımı, uluslararası atık sektöründeki paydaşlar (akademisyen, atık yö-

netimi kuruluşu üyeleri) tarafından değerlendirilmiştir. Bu değerlendir-

menin yapılması için, sektördeki paydaşlara dinamik modelleme yönte-

mi tanıtılmış ve onlardan değerlendirme ve önerilerini iletmeleri isten-

miştir.  

Malaya Üniversitesi’nden katılan paydaşın ise kısaca bildirdiği de-

ğerlendirmesinde dinamik modellerde kullanılan verilerin güvenilir ol-

masına önem verilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

İngiltere’deki Atık Yönetimi Enstitüsü’nün Tıbbi Katı Atıklar Komi-

tesi çalışanları tarafından iletilen cevaplar şu şekilde olmuştur: 

Soru 1: Size göre dinamik sistem yaklaşımı, atık projeksiyonunun 

yapılması açısından uygun bir yöntem midir?  
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“Modele girilen parametre değerleri (veriler) gerçek verilerse (istatistiki) bu 

yöntemin makul olduğunu düşünüyoruz. Eğer veriler tahmini/hipoteze dayalı 

veriler ise model sonuçlarının güvenilirliği düşük olabilir.”  

Bu tür verilerin güvenilirlik açısından istatistik kurumlarınca rapor-

lanan veri-tabanlarından elde edilmesi önem taşımaktadır. 

Soru 2: Örneğin, tıbbi katı atık projeksiyonu açısından, atık oluşu-

munu yatakta tedavi ve ayakta tedavi tipi tedavi türü altında modelle-

mek sizce uygun bir yaklaşım mıdır?    

“Bu segmentasyon başka senaryolar için de kullanılıyor ise tedavi talepleri-

nin bu şekilde ele alınması uygun olacaktır. Ayrıca belirtmek isteriz ki İngilte-

re’de, hastanelerde görevli hemşireler de tedavi talebini karşılayabilmektedir.”   

Türkiye’de ise tedavi gereksinimlerini, pratisyenler ya da uz-

man/operatör doktorlar karşılamaktadır. Hemşirelerin bu anlamda tek 

başlarına görev veya yetkileri bulunmamaktadır. 

Ayrıca ilgili paydaşlara, örneğin, tıbbi katı atık üretiminin başka 

hangi faktörlerden etkilenebileceği konusunda yorumları sorulmuştur. 

Cevapları şu şekilde olmuştur: 

 Sağlık çalışanlarının iş yükünün fazla olması sebebiyle atık ayrışımı ile 

ilgilenecek zaman bulamaması, 

 Çöp kovalarının etiketlerinin açık ve anlaşılır olmaması, 

 Ayrıştırmanın başarılı yürütülmesinde doktorlar kadar hemşirelerin de 

rolü olduğunu, 

Ayrıca; 

 Yeni işe başlayan doktorların atık ayrıştırma konusunda yeterli bilgiye 

sahip olmayışı, 

 Teknolojinin gelişmesi ile tedavide kullanılan ekipmanların farklılaşması 

ve bu sayede atık türünün değişmesi hastane içi atık eğitiminde yeni-

leme yapılmasını gerektirebilir, 

 Atık kovalarına erişimin de önemli bir faktör olduğunu düşünüyoruz. 

İlaç atıklarının toplandığı kovaların hasta yakınlarının erişimine kapalı 
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alanlarda konumlandırılması, ilaç atığı kovasına evsel atıkların karış-

ması riskini azaltabilir. 

Sistem yaklaşımı tabanlı atık modellerinde kullanılan parametreler 

ve parametreler arası ilişkiler, proje bölgesinde erişilebilir verilerin kul-

lanılması ile atık sektöründeki paydaşlara katı atık yönetim sistemine 

dair genel bir anlayış sunmayı amaçlaması bakımından önemlidir.  Oluş-

turulan geniş kapsamlı atık modellerini takiben, dar kapsamlı ancak da-

ha detaylı (örneğin, tek bir hastane odaklı) başka dinamik modellerin 

kurulması mümkündür. Bunun için, tıbbi katı atık tesislerinin nerede ve 

kaç ünite halinde kurulmasına ya da stratejik hastane içi yönetim planı-

nın ne şekilde oluşturulması gerektiğine dair detaylı çalışmalar da yapı-

labilir.  

Ek olarak paydaşlara gönderilen, “Sizce, evsel atıkların tıbbi katı 

atıklara karıştırılmadan ayrı toplanması konusunda toplum başarısına 

etki edebilecek faktörler neler olabilir?”, sorusuna olan cevaplar şu şekil-

de özetlenebilir:  

 Eğitim: Görme ve duyma engelli hasta ve hasta yakınları için posterler 

ya da videolarla yapılabilecek eğitimler önemlidir. 

 Bölgede kurulmuş evsel atık tesisinin bakım, yenileme faaliyetlerinden 

ötürü çalışmadığı durumlar göz önüne alınarak atık yönetim planı 

oluşturulması da ayrıca önem taşır.  

 Son olarak, atık toplama metodunun ne olacağı (Çoklu/tekli konteyner, 

atık toplama sıklığı vs) da evsel atıkların tıbbi katı atıklardan ayrıştı-

rılması konusundaki başarı da önemli rol oynar. 

Oluşturulmuş bir katı atık modelinin kapsamını daraltıp daha detay-

lı bir sistem üzerinde çalışmak, spesifik ve zor elde edilen verilerin temin 

edilmesi ihtiyacını doğuracaktır. Türkiye’de, örneğin, tıbbi katı atık lite-

ratüründe veri yetersizliği böyle bir çalışmanın yapılması önündeki en-

gellerden biridir. Özellikle “atık bertarafının ve işlenmesinin sağlığa olan 

etkisi” konusunda ülkemizde sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bir 

diğer örnek ise, Türkiye’de toplum sağlığını etkileyebilecek konularda 

kamuoyu oluşumunun hızı ve farkındalığın yayılmasına yönelik aktivi-
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telerin sıklığı, Avrupa Birliği’ne üye ülkelere kıyasla düşüktür. Bu sebep-

le, daha detaylı ve güvenilir veriler ortaya koyan her yeni çalışma, söz 

konusu modellerin detaylandırılmasına katkıda bulunacaktır. 

Uç (ekstrem) durum testi, doğrudan yapısal testlere bir diğer örnek-

tir. Bu test, model yapısının, uç durumlar altında geçerliliğinin incelen-

mesi anlamına gelmektedir.  Normal şartların tersine, modelde uç bir 

durum oluşturulup, matematiksel bağıntılar takip edilerek model davra-

nışının nasıl olabileceği değerlendirilir. Örneğin, nüfus sıfır olursa, do-

ğum da, tüketim de sıfır olmalıdır. Eğer kirlilik çok yükselirse, ölümler 

artacak ve göç azalacaktır.  

Diğer bir doğrudan yapısal test ise “boyutsal tutarlılık testidir”. Bu 

test, modeldeki parametrelerin birimlerinin tutarlı olup olmadığının ana-

liz edilmesi için yapılır. Birimlerin tutarlılığı dinamik sistem modelleme 

programlarında “Units Check (Birim Kontrol)” özelliği ile de kontrol 

edilebilmektedir. Hatalı birimlendirme modelin simülasyonunun hata 

vermesine sebep olur.  

Yapısal Davranış Testleri 

 Doğrudan yapısal testler sonucunda model geçerliliği konusunda 

güven tesis edilmiş ise yapısal davranış testlerine geçilebilir.  

Herhangi bir dinamik benzetim modeline uygulanacak olan davranış 

testi, model davranışına yönelik olmak durumundadır. Bu şu anlama 

gelmektedir: “Modellerin uzun vadeli yönelimlere haiz olması sebebiyle, 

davranışsal geçerlilik testlerinde, odaklanılması gereken husus, noktasal 

tahminlerden çok davranış kalıbı tahmini olmalıdır” (Barlas, 1996). Bir 

diğer deyişle, geçerlilik testlerinin odak noktası model sonuçlarının has-

sasiyetinde değil, modelin çıktısı olan diyagramlardaki değerlerin yöne-

limindedir. 

Davranış Kalıbı Testleri 

Geçmişe Yönelik Davranış (Historical Behaviour) Testi, bu kapsamda 

kullanılan en yaygın testlerden biridir. Modelin verdiği sonuçların geç-

mişe ait (istatistiki) veriler ile olan benzerliğinin analiz edildiği bu test, 

en önemli geçerlilik testlerinden biridir. 
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Örneğin, Chaerul, vd. (2008) tarafından tasarlanan dinamik modelde, 

geçmişe yönelik model davranışının test edilmesi için,  istatistiki veriler 

ile model sonuçlarının karşılaştırılabileceği “Nüfus” ve “Hastane atığı 

miktarı” olmak üzere iki önemli parametre bulunmaktadır. 

SONUÇ 

Kentlerin hali hazırdaki katı atık yönetim sistemlerini ortaya çıkar-

mak amacıyla geliştirilen farklı yöntemler bulunmaktadır. Örneğin, (1) 

Desmond (2006), İrlanda’da indikatör serisi adı verilen bir yöntem geliş-

tirmiştir; (2) Guimaraes vd. (2010) “Kurumsal Karne” (Balanced Score-

card-BSC) ile ifade ettikleri bir yaklaşımı literatüre kazandırmışlardır. 

Bunlardan birçoğu yetersiz sayıda uygulama ile sınırlı kalmıştır. Örne-

ğin, BSC yöntemi, Mendes vd. (2012) ve Mendes vd. (2013) tarafından şu 

ana kadar sadece Portekiz’de uygulanmıştır.  

Oysaki özellikle gelişmekte olan kentlerde katı atık yönetimi alanın-

da yürütülmesi planlanan çalışmaların önündeki en büyük engel güncel 

ve detaylı veri eksikliğidir. Bu durum, bu tür çalışmaların yapılmasına 

engel teşkil ettiği gibi hatalı varsayımlarla yanlış sonuçların ve dolayısıy-

la yanlış eylemlerin ortaya çıkmasına da neden olabilir. Atık yönetimi 

göstergeleri yöntemi, noktasal verilerin eksikliğinde dahi ortalama de-

ğerlerin kullanılabileceği puan mekanizması sunması sayesinde kullanı-

cılarına avantaj sağlamaktadır. Ayrıca, bu gösterge setleri, literatürdeki 

örnekleri ile yaygın kullanıma hazır hale gelmiş ve olgunluğa ulaşmıştır. 

Bu yöntem, standart bir yöntem olarak yaygın şekilde uygulanırsa, diğer 

kentlerin de katı atık yönetim performanslarının dâhil edildiği karşılaş-

tırmaların yapılması mümkün olacaktır. Göstergeler, hem yüksek hem 

de düşük gelirli şehirlerin katı atık yönetimi performanslarının sistema-

tik bir şekilde kıyaslanmasını sağlayacaktır. Böylelikle toplumların ihti-

yaçlarını karşılayan ve sürdürülebilir kaynak yönetimine katkıda bulu-

nan güçlü bir katı atık yönetim sistemi tesis edilebilecektir. 

Dolayısıyla bu yöntemin uygulandığı çalışmaların literatüre kazan-

dıracağı iki temel özgün değer bulunmaktadır;  

 Geliştirilecek olan model, özgün hipotezi ve bu hipotez üzerine 
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geliştirilecek olan yapısı ile atık yönetimi göstergeleri literatürüne 

uluslararası alanda özgün katkı sağlayacaktır. 

 Gelişmekte olan bölgelerde yapılan çalışmalar, kayıt dışı geri-dönüşüm 

sektörünün katı atık yönetimine önemli miktarda fiziksel ve ekonomik 

katkıda bulunabileceğini göstermiştir. Bu yöntemin uygulandığı 

projeler ile resmi olmayan geridönüşüm sektörünün atık yönetimi 

sistemi içerisindeki etkinliği ilk defa ulusal bazda belirlenmiş olacaktır. 

Atık projeksiyonu yapmayı amaçlayan dinamik modellerin amacı 

ise, atık projeksiyonuna ait noktasal tahmin yürütmek değil, atık literatü-

ründeki ve veri tabanlarındaki mevcut bilgi ve veriyi kullanarak müm-

kün olan en güvenilir projeksiyonu ortaya koymak olmalıdır.  
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EŞDEĞER ULAŞILABİLİR OTOPARK DÜZENLEMESİ 
KRİTERLERİ 

Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ1  

 

Öz: Özellikle 19. yy’dan itibaren dünyada yaşanan sosyal ve iktisadi 

gelişim ve değişimlerin tetikleyicisi olan sanayi devrimi kentlerde ya-

şayan nüfus gittikçe artmasına neden oluştur.  Günümüzde tüm dün-

yanın toplam nüfusunun yarısının kentlerde yaşadığı bilinmektedir. 

Nüfus artışına bağlı olarak kentlerde bu nüfusun yaşam alanlarının ve 

kentin bu nüfusa sağlayacağı kentsel fonksiyonların yeterince plan-

lanmadan, altyapıları oluşturulmadan oluşturulması çok yönlü çevresel 

ve sosyal sorunlara neden olmuştur. Özellikle gelişmekte olan ülkeler-

de imar planları ile ulaşım planlarının bir eşgüdüm içinde üretilmediği 

plansız kentleşme süreçleri, otomobil sahipliği ve mobilizasyondaki ar-

tış ile birlikte otopark gereksinimlerinin karşılanmasında önemli sorun-

lara neden olmaktadır. Bu sorunlar ile başa çıkabilmek için özellikle ye-

rel yönetimlerin ve kent yöneticilerinin yararlanabileceği bir çerçeve 

oluşturulması ve uygulamaların izlenmesi gerekmektedir. Bu bağlam-

da gelişmiş ülkelerdeki metropollerde, teknolojik imkanlarında geliş-

mesine koşut olarak sürdürülen araştırmalar Türkiye’de de kent ulaşım 

sistemlerinin geliştirilmesi için aynı şekilde sistem ve metodoloji araş-

tırmalarının hız kazanmasına neden olmuştur. Bu araştırmalar netice-

sinde metropollerde her geçen gün artan ulaşımın ve onun paralelinde 

otopark probleminin çözüme kavuşturulması gereken unsurların ba-

şında geldiği belirlenmiştir. Diğer bir problem ise otopark eksikliği ne-

deni ile yayaların kullanım alanlarının gasp edilmesi ve akan trafik ile 

yaya yolları ve otopark alanlarının sınırları belirli olmayan, iç içe geç-

miş kullanımlar oluşturarak kent içinde kaotik bir ortam oluşturmala-

rıdır. Bu kaotik ortam gerek hava kirliliği ve gürültü kirliliği gibi çevre-

sel sorunlara neden olmakta iken aynı zamanda görsel kirliliği de ne-

den olarak kentlerde yaşayan insanların yaşam kalitesinde de sorunlara 
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neden olmaktadır. Bu bağlamda kentlerdeki otomobil sayısı ile otopark 

sayılarının yeterli oranda birbirini karşılar seviyede olması ve gerekti-

ğinde kısıtlamalara gidilmesi veya yeni yatırımların yapılması için imar 

düzenlemelerinin yapılması kaçınılmaz görünmektedir. Bu çalışmala-

rın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için kent genelinde mevcut oto-

parkların sayı ve fiziksel özelliklerinin tespit edildiği etütlerin tamam-

lanması, sürekli güncellenmesi ve kullanıcıların kullanım alışkanlıkla-

rının sosyal analizler ile ortaya konularak gelecek nüfus projeksiyonları 

ile uyumlu otopark gereksinimlerinin tespit edilmesi gerekecektir. Tüm 

bu süreçlerde başat role sahip olan kırdan kente göç olgusunun yoğun 

bir şekilde yaşandığı Türkiye’de de dünyada ki gelişmelere paralel ola-

rak bu olguların ivedilikle incelenmesi ve gerekli önlemlerin ve aksi-

yomların hayata geçirilmesi çok önemlidir. Bu amaçla yapılan bu ça-

lışma ile söz konusu otopark olgusunun evrensel kriterler çerçevesinde 

eşdeğer ve ulaşılabilir olma ölçütleri ortaya konularak, İstanbul Taksim 

Meydanı, Eminönü ve Konya ili örneklerinde analiz edilmiş ve çözüm 

önerileri getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Otopark, Yer Seçimi, Kentleşme, Sürdürülebilirlik 

GİRİŞ 

Kentlerin ortaya çıkışına bağlı olarak kentsel ulaşım olgusu özellikle 

19. yy’dan itibaren  bugünkü anlaşılan şekli ile ortaya çıkmıştır.  İlk yer-

leşmelerin ortaya çıkması ve antik dönemi kapsayacak şekilde ortaçağ 

sonlarına kadar kentlerdeki yolculuklar büyük oranda yaya yolculuğu 

şeklinde gerçekleşmekteydi. Bu dönemde aynı zamanda hayvan kuvve-

tine bağlı taşımacılık söz konusu olsa da genel ulaşım içinde çok az bir 

orana sahipti. Genellikle tarım sektöründe çalışan insanlar işledikleri 

tarlalara yürüyerek veya hayvan sırtında gidilebilecek bir mesafede yer 

alan bir konutta yaşıyorlardı. Çalışma alanı ve konut mesafesinin yakın 

olması ile ilgili bu eğilim sanayileşme ile birlikte sanayilerin yakınında 

kurulan yerleşim yerlerinde de söz konusu idi. Aynı şekilde bu dönemde 

diğer kentsel fonksiyonlar olan dini yapılar, eğitim, sağlık, eğlence ve 

ticaret yapıları da yürüme mesafesinde yer seçiyor ve kent büyüklükleri 

yürüyerek ulaşılabilirlik ölçütüne göre oluşuyordu. 

Özellikle 17. yy’ın sonlarında atölyelerin üretim açısından büyüme-

sine bağlı olarak daha fazla işçi çalıştırmaları sonucunda işçilerin çalışma 
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alanları ile konut alanları fiziksel olarak birbirlerinden tam olarak ayrıl-

maya başlamıştır. Bu konut ve işyerlerinin alansal farklılaşması berabe-

rinde birçok düzen değişikliğine ve yeni ihtiyaçların ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. 19.  yy’a gelindiğinde endüstri devrimi ile kentsel nüfu-

sun artışı beraberinde işyeri ile konut arasında ulaşım taleplerini yük-

seltmiş ve ilk toplu taşıma işletmeleri bu talebi karşılamak amacıyla ku-

rulmuştur. Toplu taşıma örneklerine bakıldığında maksimum 20 kişi 

taşıyabilen ve atlar ile çekilen omnibüsler ile başlayan bu olgu günü-

müzde elektrikle çalışan yeşil altyapı yatırımları şeklinde devam etmek-

tedir. İlk örnekleri 1890’li yıllarda genellikle burjuva tarafından kullanı-

lan otomobiller 20. yy’ın başlarında toplu üretim ile daha düşük gelir 

seviyelerinin de kentsel ulaşımda kullanmaya başladığı bir araç olarak 

ortaya çıkmışlardır. Böylelikle yaygınlaşan özel araç kullanımı kentlerde 

otopark gereksinimi ve eşdeğer ulaşılabilirlik olgusunu ortaya çıkarmış-

tır. Eşdeğer ulaşım bunulan bölgede erişimin engellenmeden kolayca 

yapılabildiği ve çevresindeki alanlar ile kolayca ulaşımın sağlanmasına 

olanak tanıyan ve günümüzde gittikçe önem kazanan olgulardan biridir. 

Kent planlama ve daha alt ölçekte kentsel tasarımda kentin gelişiminin 

sağlıklı bir şekilde olabilmesi için yerleşim alanları ve diğer kent fonksi-

yonlarının otopark ihtiyacının giderilmesi çok önemlidir. Kentleşme ol-

gusuna bağlı olarak yoğun yapılaşma olgusu da beraberinde otomobil 

sahipliğinde artış ve sosyo-ekonomik yapının iyileşmesi neticesinde yo-

ğun trafik sorunları oluşturmaktadır. Yoğun kentleşme ile karşı karşıya 

olmayan ve buna bağlı olarak iş ve ticaret alanlarının az olduğu kentler-

de otomobil sahipliği az olmasına karşın, bu bölgelerde ulaşım ağı altya-

pısının yetersiz olması da otopark sorunlarına neden olabilmektedir. Bu 

doğrultuda kentleşme olguları ile yüzleşmiş gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde herkes için eşdeğer ulaşılabilir otopark düzenlemeleri yapmak 

içinde çeşitli politikalar ve programlar oluşturulmuştur. Bu program ve 

politikalarda otopark sorunları irdelenerek geleceğe yönelik çözüm öne-

rileri sürdürülebilirlik bağlamında geliştirilmekte ve farklı metropollerde 

farklı sonuçlar verse de evrensel bazı kriterlerin önemi ortaya çıkmıştır. 

Genel olarak otoparkın günümüze kadar gelişimi ve ortaya çıkan 

problemler tarihsel bir perspektifte kentlerin ve otomobillerin ortaya 
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çıkışından itibaren farklı yoğunluklarda yaşanmaktadır. Günümüzde 

yaşadığımız kentler geçmişimizden süregelen yerleşimlerin devamı nite-

liğindedir. Antik çağdan beri yaşamı daha elverişli hale getirme düşün-

cesinden doğan ortak ulaşım alanları belirlemek, liman ve su kenarlarına 

elverişli bölgelerde yerleşme düşüncesiyle kentler giderek gelişmiş ve 

büyüyerek ulaşım imkânlarını geliştirmiş zaman geçtikçe de amaca yö-

nelik ulaşımlar genişletilerek bugünkü metropoller haline gelmiştir. Ula-

şımdaki bu gelişmeler, sanayi devriminde önemli bir yere sahip olmakla 

birlikte sonrasında daha da artmış, kentleşme ve metropol kavramlarının 

da bu süreçte ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu süreçte büyükşehirler ve 

metropol kentlerin oluşması sebebiyle yerleşim alanlarının fiziki yapısı, 

ekonomi, yaşam standartlarında değişimler meydana gelmesiyle, gide-

rek gelişmesinin yanında farklılaşmaya da başlamıştır. Bu bağlamda da-

ha çok kentli ulaşım için daha fazla fiziksel mekanlara ihtiyaç duymuş ve 

buna ek olarak bu olgu iş, alışveriş, eğlence, dinlenme alanları gibi farklı 

fonksiyonlar arasındaki hareketliliğin gittikçe artmasına neden olmuştur. 

Zamanla giderek artan araç sahipliği, plansız ve altyapısız kentsel bü-

yüme ve saçaklanma ile toplumsal ve ekonomik alışkanlıklardaki deği-

şimler ulaşım sorunlarının artmasına, giderek kentin taşıma kapasitesi-

nin üzerine çıkan araç sayıları ile trafik problemleri ortaya çıkmaya baş-

lamıştır.  

Trafik Tıkanıklığı ve Otopark Problemleri 

Planlama ve altyapı sorunları yanında motorlu araç sayısındaki ve 

seyahat ulaşım araçlarındaki artışın neden olduğu trafik tıkanıklığı met-

ropol yaşamının problemleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Trafik 

tıkanıklığı sorunu sadece güncel bir kentsel sorun değil aynı zamanda 

geçmişten günümüze kentleri ve kentlileri etkileyen bir sorundur. Örne-

ğin 18. yy’da sanayi devriminin etkileri ile ilk fabrikalar ve işçilerin ya-

şam alanları olan konutların yer aldığı ve ilk otomobillerin kent sokakla-

rında görüldüğü kent olan Londra’da, 19. yy’da  ise ABD’de de karşımı-

za çıkmaya başlayan trafik sıkışıklıkları 20. yy’da küresel ölçekte gelişmiş 

ve gelişmekte olan ülke metropollerinde yaşanan bir olgudur.  Ardından 

trafik sıkışıklıkları sadece kent merkezlerinde etkili olmakla kalmayıp 

aynı zamanda tüm kenti etkileyen bir hal almıştır. Kentler arasında hızlı 
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yolların yapılmaya başlaması ile kent merkezinden kent dışındaki oto-

yollara doğru etkisini sürdürerek yayılmıştır. Böylece sadece ana yollar-

da değil çevre ve ara yollarda da trafik tıkanıklığı söz konusu olup ağır 

taşıtların ve yayaların motorlu taşıt vasıtasıyla olan etkileşimi gün geç-

tikçe artmıştır.  

Bunlara ek olarak kent merkezine yapılan ofis, ticaret, finans, kamu 

ve eğitim binalarının artması ve kent merkezinde bu yapılaşmalar için 

yeterli alanların olmaması nedeniyle bu fonksiyonlar kent dışındaki ana-

yollar üzerinde yerleşmiştir. Böylece trafik yoğunluğu merkezlerden 

uzaklaşarak iş merkezleri ve konut alan mesafelerinin artmasına ve bir-

birinden uzaklaşmasına ve son olarak yeterli toplu ulaşım ağları olma-

yan kentlerde araç kullanımının zorunlu hale gelmesine neden olmuştur. 

Trafik tıkanıklığı ve otopark problemleri ile ilgili taşıma imkânlarının 

geliştirilmesi, toplu ulaşım olanaklarının gelişmesi, seyahat çeşitliliği 

(dolmuş, otobüs vb.) ile bir derece trafik sorunları azalmıştır. Ancak alış-

veriş merkezleri, iş, eğitim alanları gibi ayrılan otopark alanları yapılmış 

olsa da Şekil 1’de görüldüğü gibi bireysel araç kullanan kişi sayısı arttık-

ça yeterli otopark ihtiyacına cevap verilememekle birlikte alan kısıtlılığı-

nın bulunduğu yerlerde bile araçlar uzun süreli park halinde bekletil-

mektedir. Bunun gibi birçok sebepten park yeri ihtiyacı yeterince karşı-

lanamadığı için taşıt sürücülerinin zamanlarının çoğu park yeri aramakla 

geçmektedir. 

 

Şekil 1. Ülkelere Göre Otomobil Sahipliği (Zhou vd., 2020) 
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Ulaştırma sistemlerinin, kentleşme ile ilişkili olarak belirleyici bir 

faktör haline gelmesi ve ilk yatırım ücretlerinin fazla olması dikkate 

alındığında kentler içerisinde yaşanan trafik sorunlarını azaltacak oto-

parklar, kentleşme bakımından da önemli bir konumda yer almaktadır. 

Otopark yerlerini belirleme amacıyla alan seçilmesinde o kentin araç 

kullanımı ve nüfus ilişkisi ile önemli düğüm noktalarının tarihsel olarak 

trafik sıkışıklığı durumları analiz edilmelidir. Örneğin İstanbul’un en 

önemli ulaşım arterlerinin kesiştiği düğüm noktalarından biri olan Tak-

sim Meydanı’nın 1950, 1975, 2000 ve 2010 yıllarında ortalama trafik du-

rumunun görüldüğü Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5 incelendiğinde 

yıllar içinde trafik yoğunluğunun arttığı görülebilmektedir. Bu bağlamda 

2013 yılında Taksim Meydanı için bir ulaşım ve meydan düzenlemesi 

yapılarak trafik yer altına alınmıştır. Böylelikle Osmanbey-Aksaray yö-

nü, Beşiktaş ve Talimhane bağlantıları, Sıraselviler ve Maçka yönlerinde-

ki trafik birbirinden ayrılarak yaya ulaşımından arındırılmıştır. Bu dü-

zenlemenin trafik sıkışıklığı ile ilgili olumlu yansımaları günümüzde 

görülebilmektedir. Buna ek olarak Taksim Meydanı için yeni bir kentsel 

tasarım projesi İBB tarafından yarışma usulü ile seçilmiş ve uygulama 

aşamasındadır.  

Osmanlı döneminde suların çevrede yer alan ilçelere dağıtılmasında 

kullanılan Taksim Maksemi adı verilen su deposundan adını alan Tak-

sim Meydanı taksim edilmesi İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunmakta 

ve yaklaşık 210.000 m²’lik bir alanda farklı kentsel fonksiyonları yerine 

getiren bir özelliktedir. Tarlabaşı Bulvarı, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselvi-

ler Caddesi ve İstiklal Caddesi gibi çok önemli ulaşım akslarının kesiştiği 

bir nokta olan Taksim Meydanı’na özel araç, dolmuş, otobüs, metro, nos-

taljik tramvay ve füniküler gibi toplu taşıma araçları ile İstanbul’un farklı 

bölgelerinden ulaşım sağlanabilmektedir. 
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Şekil 2. Taksim Meydanı 1950 yılı (Erbey, 2017) 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ardından çok partili sisteme 

geçilmesi ile 1950’li yıllarda İstanbul’un da sosyal, ekonomik ve 

mekânsal dönüşümler geçirdiği görülmektedir. Prost planından vazgeçi-

lerek geniş imar hareketleri hayata geçirilmiş ve tarihi doku ortadan kal-

dırılarak büyük bulvarlar açılmıştır. Böylelikle Taksim Meydanı’da oto-

mobillerin ve toplu taşıma araçlarının geçmeye başladığı önemli alanlar-

dan birisi olarak öne çıkmaktadır. 
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Şekil 3. Taksim Meydanı 1975 yılı (Sadri, 2017) 

Bu dönemden sonra da özellikle 1960 yılında yaşanan askeri darbe 

ile birlikte iktidarın erk mücadelesinde önemli bir mekan olan Taksim 

Meydanı, 1970’li yıllarla birlikte ABD’nin 6. Filosunun İstanbul’a gelme-

sinin protesto edilmesi gibi toplumsal gösterilerin merkezi konumuna 

yerleşmiştir (Kuruyazıcı, 1998). Böylelikle sosyo-politik ve toplumsal 

olayların yaşandığı bir miting alanı olan Taksim Meydanı’nda trafik yo-

ğunluğu artışa geçmiştir. Ardından 1980’li yıllarda neoliberal politikala-

rın ve küresel rekabetçiliğin mekana yansıması kaçınılmaz olarak Tak-

sim’i de etkilemiştir.  

Özelikle Tarlabaşı Bulvarı’nın açılmasından sonra Feriköy, Kurtuluş, 

Dolapdere ve Kasımpaşa ile İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı arasın-

daki ulaşım sekteye uğramıştır. Böylece Tarlabaşı Bulvarı çevresinde 

çöküntü alanları oluşarak güvenlik sorunları yaşanmasına neden olmuş-

tur (Özbek, 2020). Bu durum yaya trafiğinin azalmasına neden olmuş ve 

bir anlamda bir durgunlaşma sürecine neden olmuştur. Ardından 1990’lı 

yıllarla birlikte tekrar bir canlanma dönemine geçilmiştir. Çöküntü hali-
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ne gelen eski yapılar kent elitleri ve sanatçılar tarafından satın alınarak 

restore edilmiş ve Taksim Meydanı çevresi yeni bir çekim merkezi haline 

gelmiştir. Ayrıca İstiklal Caddesi ile Tünel arasındaki güzergah yayalaş-

tırılarak önemli bir alışveriş ve turizm alanı işlevine bürünmüştür.  1994 

yılı itibari ile soylulaştırma projeleri hayata geçirilmeye başlanmış ve bu 

bağlamda bunun ilk örneği olarak 2003 yılında Fransız Sokağı Restoras-

yonu hayata geçirilmiştir. Bu tür soylulaştırma projeleri sosyal adalet ve 

eşitlik konularında toplumsal sorunlar ortaya koysa da turizm ve hiz-

metler sektörlerinin gelişmesine neden olmuş ve trafik yoğunluklarında 

büyük artışlara neden olmuştur. 

 

Şekil 4. Taksim Meydanı 2000 yılı (Souici, 2015) 

2004 yılı itibari ile kentsel dönüşüm politikaları hayata geçirilmeye 

başlamıştır. Buna ek olarak 2008 yılında AKM yenilenmek üzere kapa-

tılmış ve 2012 yılında Taksim Meydanı yayalaştırma projesi ile ilgili ça-

lışmalar başlamıştır. Son olarak 2020 yılında İBB tarafından yeni bir 

meydan önerisi için yarışma açılmış ve projeler belirlenmiştir. 
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Şekil 5. Taksim Meydanı 2010 yılı (Altınçekiç vd., 2015). 

Taksim Meydanı örneğinde de bütünleşik tasarımın önemi açısından 

görülebildiği gibi kent içinde bir alanda otopark alan seçimi  ancak bü-

tünleşik olarak tüm kentin ulaşım sisteminin değerlendirilmesi ve buna 

uygun olarak ulaşım yönetim planlarının oluşturulması ile mümkün 

olabilecektir.   

Trafik sıkışıklığı ile ilgili değerlendirmeler kentlerin önemli altyapı 

fonksiyonlarından olan otoparkların doğru yer seçimi ve yeterli sayıda 

planlanmasının önemini ortaya koymaktadır. Bu noktada kavramsal açı-

dan otopark motorlu araçların bekletildikleri (duraklamalar haricindeki) 

alanlar olarak düşünülebilir. Günümüzde kentleşmeyle artan hareketlilik 

sonucu araç kullanımındaki artış ve ulaşımda özellikle kent içlerinde 

park yeri ihtiyacının karşılanamaması sonucunda çok yönlü otopark 

problemleri ortaya çıkmaktadır. Buna rağmen özellikle Türkiye’de ulaş-

tırma problemleri arasında otopark problemleri en çok görmezden geli-

nen sorunların başında yer almaktadır.  
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Otopark Çeşitleri 

Otoparklar bulundukları yerlere göre yol üzeri (içi) parkı ve yol dışı 

parkı olarak ikiye ayrılmaktadır.  

Yol üzeri otoparkları yol kenarlarında arazinin konumuna ve ekse-

nine paralel 30°, 45°, 60° ve 90°’lik açılar ile araçların park edebilecekleri 

alanların düzenlenmesi ile oluşturulur.  Şekil 6’da görüldüğü gibi park 

etme açıları değiştikçe aynı metrekareye park edilen araçların sayıları da 

değişmekte ancak bu olay trafik yolunu daraltarak, park alanlarına giriş 

çıkış hareketlerini zorlaştırmaktadır. 

 

 

Şekil 6. Arazinin Konumuna ve Eksenine Paralel 30°, 45°, 60° ve 90°’lik Park 
Etme Şekilleri 

Kent içlerinde kaldırım boyunca araçların uzun süre park halinde 

kalması ve diğer araçların kısa süreli park etme olanaklarının işgal edil-

mesi nedeniyle yol boyu park sürelerini kısaltmak ve rahatlatmak için 

park ücretlendirilmesi kullanılmaya başlanmıştır. Yol kenarına park 

eden araçlar, Şekil 7’de görüldüğü gibi park etme çeşitlerine de göre 

farklılaşarak yolu kullanan hareketli trafiğin geçişini yavaşlatması gibi 

özelliklerinden dolayı trafik akımının sürekliliğini bozar.  
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Şekil 7. Park Etme Açılarına Göre 4 Aracın Kapladığı Alan İncelemesi 

Bu bağlamda yol kenarına park etmede dikkat edilmesi gereken bazı 

kurallar söz konusudur. Yol içi parklarında, genişliği 6.00 m’den az olan 

yollara park etmeye izin verilmemektedir. Acil durumlarda sağ kenarda 

olmak şartıyla tek yanlı park etme şeklinde yapılabilmektedir. İki yönlü 

trafik varsa, genişliği 6.00-7.00 m olan yollarda yol içi parkına izin veril-

memektedir. Tek yönlü trafik halinde ise, sağ kenarda olmak üzere para-

lel park yapılabilmektedir. İki yönlü trafik varsa, genişliği 7.50-10.00 m 

olan yollarda bir kenarda park etmeye, tek yönlü trafik halinde ve tek 

şerit yeterli olduğunda ise iki taraflı paralel ya da eğik parka izin verile-

bilmektedir. Bölünmüş ve genişliği 10.00 m’den fazla olan yollarda, trafik 

yoğunluğuna göre ve şerit sayısı dikkate alınarak kalan alana göre tek ya 

da iki yanda parka izin verilmektedir. Kentte ana arterlerinin geçtiği ve 

toplu taşıma araçlarının kullanıldığı trafiği yoğun yollarda yol içi parkla-

rına izin verilmemektedir. Trafik akışının çok yoğun olduğu bölgelerde, 

park genişliği sağlanmış olsa bile gündüz saatlerinde hiçbir durumda 

parka izin verilmeyebilmektedir. Yaya geçişinin olduğu yaya geçitleri ve 
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kurb civarındaki görme açısını kapayan yerlere de park yeri yapılmama-

lıdır (Haldenbilen vd., 1999). 

Yol dışı otoparklar ise araçların garajlarda ya da yolların hareketli 

alan yoğunluğunun az olduğu yerlerde park edilmesi için ayrılmış alan-

lardır. Yol dışı park etme açık alan otoparkları ve rampalı, yeraltı oto-

parkları ve mekanik sistemli otoparklardan oluşan katlı otoparklar şek-

linde ikiye ayrılmaktadır.  Açık alan otoparklar günlük yaşamımızda en 

çok karşılaştığımız yol dışı otopark tipidir. Açık alan otoparklarında 

araçlar, açılı ve dikey olmak üzere farklı şekillerde park alanlarını kulla-

nırlar. Bunun yanında paralel olarak park etme ya da dikey (dik açılı 90 ) 

park tipleri de görülebilmektedir. Katlı otoparklar (Yer altı, yerüstü) ise 

otopark ihtiyaçlarının artması ve daha kullanışlı arazi alanları için özel-

likle kent merkezlerinde arazi fiyatlarının da yüksek olması sebebiyle 

yapılan ve daha fazla kapasite alanı sağlamak amacıyla yer üstü ya da 

yer altı çok katlı otoparklara verilen isimdir. Rampalı ve mekanik sistem-

li otoparklar günümüzde sıkça kullanılmaktadır. 

Otopark Problemleri 

Otoparklar çok yönlü problemlerle karşı karşıya olabilmektedir. Bu 

problemlerin üstesinden gelebilmek için doğru strateji ve yönetim plan-

larının hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda otopark için alan 

seçiminde en önemli hususlardan biri uygulama yapılacak alanın etki 

alanındaki kullanıcıların otopark ihtiyaçlarının analiz edilmesi gerekir. 

Herkes için ulaşılabilir bir otopark planlaması için politikalar belirlenir-

ken sosyo-ekonomik yapı ve ulaşım yatırımlarının optimum düzeyde 

hesaba katılması çok önemlidir. Genel olarak metropollerde yaşanan 

otopark problemleri toplu taşıma sistemlerinin planlı, etkin kullanılma-

ması ve mevcut altyapının yeterli olmaması ve otopark türlerinin kulla-

nım alanlarına göre gruplara ayrılarak (Şekil 8) analiz edilmemesi gibi 

etmenlerle doğrudan ilişkilidir. Bu amaçla ulaşım problemlerine neden 

olan planlamadaki yetersizlikleri giderebilmek amacıyla otopark yöne-

tim ve stratejileri geliştirilmiştir. 

 



 
EŞDEĞER ULAŞILABİLİR OTOPARK DÜZENLEMESİ KRİTERLERİ 

221 

 

Şekil 8. Otopark Türlerinin Kullanım Alanlarına Göre Gruplara Ayrılma  
Şeması 

Otopark yönetimi genel olarak, otopark planlama alanlarındaki uy-

gulama problemlerini araştırmakta, geliştirilen yöntemlerin uygunluğu-

nu ve ekonomik olup olmadığını incelemekte, otopark tesislerinin mali-

yet ve bütçe durumlarının irdelenmesini sağlayarak mali optimizasyo-

nun nasıl sağlanabileceğini araştırarak uygulama esaslarını belirleyen bir 

süreçtir. 

Bu amaçla, otopark yeri etkinliğini arttıran stratejiler, park talebini 

azaltan stratejiler ve destek stratejileri otopark yönetiminin temellerini 

oluşturmaktadırlar. 

Otopark yönetimi çerçevesinde farklı stratejilerin uygulandığı gö-

rülmektedir. Örneğin, merkez ya da merkeze yakın yerlerde park etme-

nin yasak olmadığı yol kenarındaki parklarda, otopark ücretleri düşük 

tutularak kent içi ulaşılabilirliğin arttırılması sağlanabilirken, bu alanlar-

da uzun süreli park etme durumunda otopark ücretlerinin yükseltilmesi 

bunlardan biridir.  Böylelikle kent içindeki park yerleri daha fazla kişiye 

hizmet edebilmekte ve uzun süreli park etmeler önlenmeye çalışılmakta-

dır.  Kırdan kente göç olgusunun devam etmesi ve yüksek nüfus artışı ile 

hızlı kentleşme süreçlerinin devam ettiği kentlerde otopark sorunu gele-

cekte de devam edecek bir sorun olarak görülmektedir. Sürdürülebilir 

bir ulaşım planlamasının sağlanması ve kentlerde yaşam kalitesinin arttı-

rılabilmesi için otoparkların yeterli nitelik, nicelik ve ulaşılabilir mesafe-
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lerde olması oldukça önemlidir. Yeterli otopark hizmeti sunamayan ve 

trafik sıkışıklıklarının yaşandığı kentlerde otopark ulaşılabilirliği içinden 

çıkılmaz bir hal almakta ve sürdürülebilir kent içi ulaşım sisteminin oluş-

turulması için önemli bir yere sahip olan otopark problemleri gün geçtik-

çe artmaktadır. Kentler geliştikçe sürdürülebilir ulaşımın sağlanabilme-

sinde, birbirleriyle ilişkili toplu taşıma çeşitlerinin yanı sıra, toplu taşı-

mayla bütünleşmiş otopark hizmetleri ve otopark yönetiminin dikkatle 

değerlendirilmesi gerekir. Ulaşılabilir otopark düzenlemesini planlama 

anlayışında genellikle ihtiyaç duyulduğunda kapasite artışı ile destekle-

nen ulaştırma talep yönetimi kullanılmaktadır. Eski ve yeni otopark 

problemleri çeşitli anlayış farkları içermektedir. Eski park anlayışında 

park sorunu yetersiz park arzı demekken, yeni park anlayışında yetersiz 

arz yanında düşük ya da yüksek fiyatlar, verimsiz yönetim, yetersiz kul-

lanıcı bilgisi anlamına gelmiştir. Eski otopark yönetim anlayışında işleyiş 

yol üstünde park edilebilir ve ücretsiz park yerleri oluşturarak otopark 

arzı açığını kapatmak olmuştur. Bu sebepten park yeri sorunları sadece 

park yeri bulma sorunu haline gelmiş ve düzenlemeler üzerinde durul-

mamıştır. Fakat bu süreçte iş alanları, sosyal-kültürel merkezler yakını, 

alışveriş merkezleri gibi alanlarda ücretsiz yol üstü otoparkları ve düşük 

ücretli yol dışı otoparklarının varlığı bireysel araç kullanmaya teşvik 

etmiş ve otomobile bağımlılığı arttırmıştır ve park yeri trafikleri ortaya 

çıkarmıştır. Otopark alanlarının yetersiz gelmesi arz ve talep dengeleri-

nin artmasına sebep olmuştur. Arz ve talep dengelerinin yönetilmesi 

amacıyla süre, ücret, kullanıcı çeşitliliği, araç sınıfları çeşitliliği gibi fark-

lılaşmalara gidilmiştir. Ulaşım otomobil kullanmaktan ibaret olmaktan 

çıkmış ve yeni otopark anlayışları sonucunda otopark yönetim stratejileri 

geliştirilmiştir. Yeni otopark yönetim anlayışında ulaşım, otomobil trafiği 

sisteminin bir parçası olduğu kabul edilerek, ulaşım ağındaki yetersizlik-

ler, plansız büyüme, yetersiz park alanı gibi problemler anlamını içeren 

bir bütün haline gelmiştir. 

Ulaştırma sistemleri ve kent içi otopark yönetimi sürdürülebilirlik 

açısından incelendiğinde herkes için ulaşılabilir otopark düzenlemeleri-

nin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla; etkinlik alanları, okul, hastane 

ve alışveriş merkezleri gibi alanlarda yer alan otoparklar için optimum 



 
EŞDEĞER ULAŞILABİLİR OTOPARK DÜZENLEMESİ KRİTERLERİ 

223 

gereksinim değerleri göz önüne alınarak planlama yapılmalı, nüfus pro-

jeksiyonlarına göre özellikle yeni yerleşim alanları tahsis edilirken araç 

sahipliği analizleri ve trendleri analiz edilerek otopark planlamaları ya-

pılmalıdır. Bu değerlendirmelere bağlı olarak planlanan otopark yöneti-

mi yaklaşımı arazinin optimum kullanılmasına ve otopark erişimi açsın-

dan toplumsal eşitliğe ulaşılmasında önemli bir adım taşı işlevi görecek-

tir. Bunun yanında mimari ölçekte de yapılar ile otopark arasındaki ula-

şılabilirliğe uygun tasarımların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Sonuç 

olarak otopark yönetiminin kent ölçeğinde daha verimli ve sürdürülebi-

lir çevre koşulları sağlama çabalarında önemli bir bileşen olduğu söyleni-

lebilir. Bunlara ek olarak otopark yeri talep ve ihtiyaçlarını etkileyen fak-

törler incelendiğinde bir bölgedeki araç sahipliği oranındaki değişimlerin 

park yeri talep ve ihtiyaçlarını etkilediği görülmektedir. Park yeri talep-

leri belirli bir zaman aralığında yerin uygunluğuna, koşullarına göre 

ücretli ya da ücretsiz tutulabilecek alanları ve ihtiyaç duyulan park alan-

larının üzerinde durarak park yeri ihtiyaçların azalmasını amaçlamakta-

dır. Otomobil sahipliliği artması ya da azalması gibi değişimler, arz ve 

talep dengesini etkilemesinin yanında park yeri talep ihtiyaçlarını da 

ortaya çıkarır. Örneğin; daha yoğun ve düzenli altyapı ulaşım sistemleri-

ne sahip yerlerde yaşayan insanlar, otomobillere bağımlı yerlere göre 

daha az araç sahipliliğine yönelirler.  

Arazi kullanımı ise bölgedeki araç sahipliği ve araç kullanım oranları 

ile coğrafik ve demografik verilerin ilişkilendirilmesi ile şekillenir. Çev-

resindeki ulaşım hizmetlerine erişilebilirliği ve sisteminin kullanımı, kali-

tesi de bölgede otopark için ayrılan alanların fiyatlandırma çeşitliliğinde 

etkilidir. Bu bağlamda bölgede yaşayan halkın ve çalışan nüfusun yaşla-

rına ve fiziksel kabiliyetlerine, çalışanların ortalama gelirlerine göre böl-

gede otopark talep yöntemi programı oluşturulması gerekmektedir. Çev-

rede yürüme alanlarının kullanım şekli, mesafesi, kullanım kalitesi de bu 

talepleri etkileyen diğer sebepler arasında sayılabilir. 

OTOPARK YÖNETİMİ ve STRATEJİLERİ 

Otopark yönetimi, park alanlarının daha iyi kullanılabilir hale getir-

mek amacıyla ve park imkânlarının verimli hale gelmesini sağlamasına 
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yönelik yapılan politika ve programlar bütünüdür. Otopark yönetim 

sistemi, otopark tesisi ücretlerini ve elde edilebilecek kazançlar ve gelişti-

rilmesi gereken konular üzerinde tartışmakta, otopark alanlarının plan-

lamalarında ortaya çıkan problemleri çıkabilecek sıkıntılar ve sorunlar 

üzerinde çalışmaktadır. Ayrıca yönetim stratejileri geliştirerek bunların 

nasıl uyarlanabileceği ve nerelerde uygulanması gerektiğini açıklamak-

tadır. Otopark yönetim stratejileri; otopark yeri etkinliğini arttıran strateji 

ve yöntemler, otopark talebini düşüren stratejiler ve destek stratejileri 

olmak üzere 3 ana başlıkta değerlendirilebilir. 

Otopark Yeri Etkinliğini Artıran Stratejiler 

Bu stratejiler genel olarak otopark yerlerini daha fonksiyonel hale ge-

tirmek ve daha fazla hizmete yönelik düzenlemeler yapmak için oluştu-

rulan, otoparkların yeterli kapasiteye ulaşması ve kullanıcı çeşitliliğinin 

artmasını hedefleyen ve son olarak sürücülerin maksimum derecede 

fayda sağlamasını amaçlayan yönetim yaklaşımlarıdır. Bu bağlamda 

paylaşımlı otopark yeri, otopark yeri düzenlemeleri, daha uygun ve daha 

esnek standartlar, otopark maksimum değerlerini belirleme, ring servis-

leri sağlama, akılcı büyüme stratejileri uygulama, yürüme ve bisiklet 

kullanım alanlarını arttırma, kullanılmayan otopark alanlarını kişiye yö-

nelik planlamalar ile geliştirme gibi birçok konuda çalışmalar yürütül-

mektedir. 

Strateji tanımlama paylaşımlı park yerleri maksimum kişiye çok yönlü 

olarak hizmet verebilecek park yerleri sağlar. Aynı konumdaki iş merkezi, 

okul, sosyal alanlara ulaşım sebebiyle ortak alanların aktif olduğu yerlere 

ulaşım sağlamak amacında olan sürücülerin paylaşımlı park yerini kul-

lanmaları olumlu sonuçlara yer vermektedir. Örneğin hafta içi banka-

lar/kamu kuruluşları, ofis, iş merkezleri, okul, hastaneler ve dini kurum-

ların yaygın olarak kullanılması durumunda, hafta sonlarında ise ağırlıklı 

olarak parklar, alışveriş merkezleri, eğlence alanları gibi alanlar tercih edi-

liyorsa, bu kullanım yoğunluklarının istatiksel analizleri göz önüne alına-

rak hesaplanan otopark yönetim planlamaları daha sistematik bir çözüm 

ortaya koyabilir. Bu alanlar paylaşımlı park yerleri ile kullanıcıların ihti-

yaçları doğrultusunda genel nüfusa hizmet verebilmektedir.  Bunun ya-



 
EŞDEĞER ULAŞILABİLİR OTOPARK DÜZENLEMESİ KRİTERLERİ 

225 

nında paylaşımlı park esnek bir şekilde uygulandığı için bu alanlarda tam 

olarak bir koordinasyon sağlanamamaktadır.  Bu nedenle bazı durumlar-

da kurumsal destek yetersizliği gibi sebeplerden dolayı sınırlandırılmalara 

gidilmektedir. Bu durumun yönetim hizmetlerini kesintiye uğratmaması 

için belirli bir sistematiğe ihtiyaç duyulmaktadır. 

Otopark yeri düzenlemeleri açısından yapılan değerlendirmelerde 

bölgenin konumuna göre yapılan ve düzenlenen park alanlarının daha 

ulaşılabilir, fonksiyonel ve etkin hale getirilmesi için düzenlemeler belir-

lenir. Bu amaçla uygun ve esnek standartlar belirlenirken bazı durum-

larda istenilen talepler doğrultusunda düzenlemeler yapılarak daha uy-

gun ve esnek şartlar altında programlamalar yapılır. Böylece otopark 

kullanıcıları için uygun ortamın sağlamasına çalışılır. Otopark maksi-

mumları belirlenirken ise yoğun araç kullanımı olan yerlerdeki otopark 

ihtiyaçlarını düşürmeye ve rahat, ferah sokak alanı yaratabilmek için 

çalışmalar yapılarak planlamaları desteklemeye yönelik stratejiler belir-

lenir. Uzak otopark ve ring servisleri sağlanması açısından kent merkez-

lerinde ulaşımda çeşitliliği sağlamak ve fonksiyon alanlarının yakınla-

rında otoparklar kurarak, varılacak merkeze ilgili servis sağlamak ve 

kullanımını arttırmak amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Böylelikle kent 

merkezi dışında park tesisleri kullanımı desteklenmiş olacaktır. Buna ek 

olarak varılacak yere ücretsiz servisler, ring servisleri sağlayarak kullanı-

cıların otopark araç talep yoğunluğunu düşürmeyi planlayan çalışmalar 

yapılır. Akılcı büyüme stratejilerinin uygulanması açısından ise çok yön-

lü gelişmeyi teşvik edecek arazi kullanımı politikaları geliştirmek ve ula-

şıma bağlı gelişim stratejileri ile arazinin kullanımını daha kullanışlı hale 

getirmeyi, yoğunluğu fazla olan bölgelerdeki yoğunluğu azaltmayı 

amaçlayan politikaların üretimi söz konusudur. Bu akılcı büyüme strate-

jileri uygulanarak otopark yönetmeliği oluşturulursa, otopark ihtiyaçla-

rını belirlemede sürdürülebilirlik esaslarına dayanan bir yaklaşım belir-

lenmiş olur. Son olarak yürüme ve bisiklet kullanım imkânları arttırıla-

rak kullanıcıların yürüme ve bisiklete teşvik edilmesi ve kullanım yoğun-

luklarının arttırılması ile hem araç kullanımı düşmekte hem de otopark 

hizmet çeşitliliğini arttırmaya yönelik destek politikalarını uygulamaya 

konulmuş olur. 
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Otopark Talebini Düşüren Stratejiler 

Otopark talebini düşürme amaçlı trafik sıkışıklığı ve araç sahipliği-

nin daha da artmasını engellemeye yönelik olan ve aynı zamanda sürü-

cülerin ulaşımları için farklı seyahat yöntemlerini kullanmalarını sağla-

yabilmek için otopark taleplerini azaltmaya yönelik yapılan stratejiler bu 

çerçevede değerlendirilir. Otopark taleplerinde azalma sayesinde trafik 

sıkışıklığında azalma, gelişmiş seyahat çeşitliliğine olanak sağlama ile 

uygun arazi kullanım kararlarının verilmesi, yol uygulama maliyetlerini 

düşürmek, daha iyi yaşanılabilir kent olgusunun ortaya çıkması süreçle-

rinde olumlu etkiler görülebilmektedir. Bu stratejiyi başarılı bir şekilde 

uygulayabilen örnekler söz konusu olup en bilinenlerinden birisi 

Kamloops akıllı seyahat planı ve uygulamasıdır. 

British Colombia’da uygulanan Kamloops akıllı seyahat planı ile kul-

lanıcıların ulaşım davranışlarında dramatik değişiklikler oluşturulabil-

miştir. Bu bağlamda yerel yönetimler otopark taleplerinde düşüşlere 

neden olan ve kentlilerin yaşam kalitesini yükseltme amacıyla hayata 

geçirilen plan ve uygulamaları, akıllı seyahat olgusu çerçevesinde des-

teklemişlerdir. Akıllı seyahat uygulamaları ile ilgili 1997 yılından itibaren 

çeşitli öncelikler hayata geçirilmiştir. Bu önceliklerden ilki etkili bir oto-

yol kullanımı amacıyla uygun alanlarda çeşitli teşviklerin verilmesine 

karşın bazı bölgelerde ulaşım yoğunluğuna neden olabilecek kentsel ge-

lişmelerin sınırlandırılmasıdır. Ayrıca toplu taşımanın kentin uzak bölge-

lerine hizmet verebilecek bir ulaşım planlaması ile daha da geliştirilmesi 

ile bisiklet kullanımın özendirilmesi bu önceliklerden birkaçıdır. Bisiklet 

kullanımı ile ilgili geliştirilen stratejiler çerçevesinde yeni bisiklet yolları-

nın hayata geçirilmesi ve bisiklet yolu kullanıcılarının temel ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla bisiklet parkı ve duş gibi olanakların sağlandığı bir  

Kamloops Bisiklet Planı oluşturulmuştur. Son olarak yürüyüş ve bisiklet 

kullanımının özendirilmesinin yanında araç paylaşımı gibi ileri program-

lar da hayata geçirilmiştir. Toplamda çok büyük bir kısmının yerel yöne-

timler ve kentliler tarafından sağlandığı 300.000 $ bütçeye sahip akıllı 

şehir planı, gerekli noktalarda gelişim ve kontrol amaçlı beş yıllık peri-

yotlarla güncellenebilerek esnek bir yönetim stratejisi ortaya koyabilmek-

tedir. Bu uygulamalar neticesinde üç yıl gibi kısa bir sürede hava kirlili-
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ğinde ciddi oranlarda azalmalar yaşanırken aynı zamanda yeni yol plan-

lamaları ve uygulama maliyetlerinde verimlilik ölçütü çerçevesinde 

%75’e varan oranlarda azalmalar gözlemlenmiştir (Litman, 2006). 

Destek Stratejileri  

Otopark yönetim stratejilerinin sonuncusu olan ve otoparkların sü-

rücüler ile toplumdaki etkilerini, farklılıkları net bir şekilde ortaya koya-

rak ve hızlı şekilde uygulanmasını teşvik etmeye çalışarak bölgelerde 

ortak hareket etme amacıyla geliştirilen bir stratejidir. Kontrol mekaniz-

malarını geliştirmek, pazarlama ve kullanıcı teşvikini sağlamak, otopark 

taşması gibi sorunlar için planlamalar yapmak, ulaşım ve yönetim ku-

rumları belirleyerek güvenliği için çalışmalar yapmak, otopark yeri tasa-

rımlarını ve işletmeleri hedefe yönelik kontrollerini sağlayarak sorunla-

rın ortaya konması ve çözümlenme sürecini kolaylaştırmak hedefiyle 

geliştirilen politikalardır. 

TARİHİ YARIMADA- EMİNÖNÜ BÖLGESİ ÖRNEĞİ 

Tarihi Yarımada olarak adlandırılan bölge Haliç - İstanbul Boğazı - 

Marmara Denizi ile çevrili olan İstanbul’un en eski yerleşim merkezle-

rinden birisi olup Eminönü ve Fatih ilçelerinde yer almaktadır. Bulun-

duğu konum göz önüne alındığında, ulaşım açısından da odak noktası 

haline gelen bir bölgedir. Yarımada; karayolu, denizyolu ve demiryolu 

ile de ulaşım sağlanabilmesinden dolayı aktarma merkezi konumunda-

dır. Bu sebepten dolayı da aşırı yoğunluğa sahip bu fonksiyonların ne-

den olduğu yaya ve taşıt trafiği sorunları ortaya çıkmaktadır. Özellikle 

ticaret fonksiyonun çok önde olduğu bir ticaret merkezi olan alanda yer-

leşim alanı oldukça azdır. Gündüz nüfusunun gece nüfusundan çok 

yüksek olması nedeniyle gün içinde çok ciddi otopark sorunları yaşanan 

alanda otopark arzı oldukça sınırlı olduğu için yol kenarında park eden 

araçlardan dolayı sürekli bir trafik sıkışıklığı söz konusudur.  

Tarihi yarımada da otopark arzını oluşturan çeşitli türlerdeki oto-

parklar ile kullanıcı ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmakta ancak başarıya 

ulaşılamamaktadır. Otopark türlerinin dağılımı Tablo 1’de incelendiğin-

de; en büyük yüzdeye sahip  %61,9 oranla açık otoparkların en fazla ora-
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na sahip olduğu görülmektedir. Ardından %12,9 oranla yol üzeri oto-

parklarının geldiği söylenilebilir.  

Tablo 1. Eminönü İlçesinde Yer Alan Otoparkların Dağılımı  

(Okubay, 2008) 

OTOPARK  TÜRÜ OTOPARK SAYISI DAĞILIM  (%) 

Açık 153 % 61,9 

Kapalı 17 % 6,9 

Katlı 10 % 4,1 

Parkomat 22 % 8,9 

Yol Üzeri 32 % 12,9 

Açık- Kapalı 10 % 4,1 

Açık- Yol Üzeri 3 % 1,2 

Toplam  247 % 100 

 

Şekil 9’da görülen İSPARK Eminönü açık otoparkı gibi İBB’ye bağlı 

olan ve lifting sistemleri ile desteklenmiş otoparklar gibi otopark alanla-

rının yeterli gelmemesi sonucu dolu olan otoparklarda yer bulamayan 

araç sürücülerinin, diğer otoparkları dolaşarak boş yer olup olmadığına 

bakmalarından dolayı, ilçe genelinde ciddi ölçüde park arama trafiği 

oluşmaktadır. Ayrıca işletmecilerin de daha fazla kazanç sağlayabilmek 

uğruna gerekli alan kullanılmasına izin verilen alanların taşıma kapasite-

sini aşarak araç sayısı üstüne çıkmalarına, çift ve çok yönlü araç hizala-

maları yapmalarına, yönetmeliklere uymayarak park alanlarını yanlış 

kullanımları sonucunda yol daralmalarına, trafik sorunlarına ve kaza 

risklerine sebebiyet verdiği de görülmektedir. 
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Şekil 9. İSPARK Eminönü Açık Otoparkı 

Bölgede yapılan arazi keşif çalışmalarında özellikle ilk göze çarpan 

dağınık ve kontrolsüz otopark alanlarının çok fazla olmasıdır. Şekil 10 ve 

Şekil 11’de görüldüğü gibi bazı illegal veya çoğunluğu ruhsatsız oto-

parkların özellikle binalar arasındaki boş alanları açık otopark halinde 

kullanmaları, araç giriş çıkışlarını düzensiz yapmaları, bunun içinde yola 

doğru olan kaldırımlara büyük rampalar ve tabelalar koydukları görül-

müştür. Bu durum görsel bir kirliliğe neden olmasının yanında yolun 

dokusunu ve yol güvenliğini tehdit etmektedir. Ayrıca pek çok otopark 

alanının güvenli, konforlu olmadığı, fiziksel koşullarının (ışıklandırma, 

işaretleme, yüzey özelliği vb.) yetersiz olduğu görülmüştür. 
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Şekil 10. Eminönü’nde Binalar Arasında Boş Alanların Otopark Olarak  
Kullanımı 

Özellikle geçmişte kagir ve ahşap yapıların ağırlıkta olduğu ve gü-

nümüzde betonarme ama yaşlı yapıların yer aldığı Eminönü’nde bitişik 

nizam yapılaşma görülmektedir. Yan yana konumlanan bu yapıların 

bazıları zamanla köhnediği için yıkılmakta veya yangınlar ile yok olmak-

tadır. Böylelikle binalar arasında kalan bu boş parseller illegal yapılan-

maların eline geçmekte ve bazıları zamanla yasal bir statüye geçmekte-

dir.  
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Şekil 11. Eminönü’nde Binalar Arasında Boş Alanların Otopark Olarak  
Kullanımı 

Bunun yanında Şekil 12’de de görüldüğü gibi bazı fonksiyonunu 

kaybetmiş yapıların giriş veya bodrum katları da illegal olarak otopark 

şeklinde işletilmektedir. Üst katlarda konut, depo, ticaret ve diğer fonk-

siyonlar ile birlikte karma bir kullanıma sahip olan bu alanlarda özellikle 

araç geçişlerini sağlama ve yer kazanma amacıyla kolon kesimleri yapıl-

maktadır. Bu durum da özellikle 1999 öncesi yapılmış olan yapılarda 

deprem açısından risklere sebep olmaktadır. Plansız bir şekilde kullanı-

ma açılan bu otoparkların araç çıkış ve giriş ile cadde bağlantıları da çok 

problemli olup trafik kazalarına neden olmakta ve trafik sıkışıklığı açı-

sından olumsuz etkiler ortaya koymaktadır.  
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Şekil 12. Eminönü’nde Binaların Giriş Kat ve Bodrum Katlarının Otopark 
Olarak Kullanımı 
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Sonuç olarak özellikle tarihi yapıların fonksiyonu dışında kullanıl-

ması, tahrip edilmesiyle ortaya çıkan boş parsellerin açık otopark olarak 

kullanılması sürecinde yerel yönetimlerin denetim sorunları olduğu da 

görülebilmektedir.  

KONYA ÖRNEĞİ 

Diğer bir örnek olarak değerlendirilen Konya ili tarihi bir geçmişe 

sahip bir bölgede yer almakta olup, bulunduğu bölge için bir ulaşım 

merkezi özelliğindedir. Kırsal alanlardan kentlere yaşanan göç olgusu-

nun 1980’li yıllardan sonra Konya kent merkezinde de nüfus artışına 

neden olduğu bilinmektedir. Konya ili gerek Türkiye’nin merkezi bir 

noktasında yer alması gerekse Türkiye’nin en büyük yüzölçümüne sahip 

ili olması nedeniyle karayolu açısından yol uzunluğu parametresi bağ-

lamında en geniş olanaklara sahip illerden birisidir. Konya’da toplam 

9720 km yolun 1379 km’si devlet yolu, 1517 km’si il yolu ve 6828 km’si 

köy yoludur. Bu yolların %65’i asfalt, %28’i stabilize %5’i tesviye ve %2’si 

de ham yol şeklindedir (Güngör, 2006). Türkiye’nin ana ulaşım gü-

zergâhlarında kuzey güney bağlantısını sağlayan kavşak noktalarından 

biri olan Konya geçmişten günümüze konaklama ve ticaret merkezi olan 

tarihi İpek Yolu gibi önemli güzergahlar üzerinde yer almaktadır. Bunun 

yanında demiryolu ve havayolu olanakları da söz konusudur.  Son 50 

yıldır Konya ilinde nüfus ve araç sahipliği artışının yanında ticaret, iş 

merkezleri, eğitim kurumları da giderek artmış ve Şekil 13 ve Şekil 14’te 

görüldüğü gibi merkezde bulunan sokak ve caddelerin bir otopark ala-

nına dönüşmesine sebebiyet verir hale gelmiştir. Bu sebepten trafik yo-

ğunluğu beraberinde trafik ve otopark sorunlarını ortaya çıkarmıştır. 

Ulaşım planlamaları yetersiz ve otopark yönetmelikleri doğru şekilde 

uygulanmadığı için, kent merkezi otopark sorunlarında içinden çıkıla-

maz bir hal almıştır. 

Konya ilinde her geçen yıl araç sayısı daha da artmakta ancak oto-

park sorunları üzerinde hala yeterince önlem alınmamaktadır. Sokakları 

artık neredeyse tamamen otopark alanlarına dönmüş olan Konya kent 

merkezinde bazı sokakların yerinde incelenmesi yapılarak değerlendir-

meler yapılmıştır.  
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Tablo 2. Konya Kent Merkezinde Bazı Sokakların Doluluk Boşluk 

Oranları (Güngör, 2006) 

NO SOKAKLAR DOLU (%) BOŞ (%) 

1 Keyhüsrev Sokak 93 7 

2 Yokuşlu Sokak 91 9 

3 Bardakçı Sokak 85 15 

4 Hekim Hacı Mehmet Sokak 88 12 

5 Şair Gubari Sokak 93 7 

 

Tablo 2’de de görüldüğü gibi doluluk oranları %85 - 95 aralığında ve 

oldukça fazladır. Hatta iş çıkışları ve günün belirli saatlerinde doluluk 

oranlarının % 100’e yaklaştığı bölgelerde tespit edilmiştir.  Çevrede ya-

şayan ve iş yapan insanların da araçlarını uzun süreli bırakması sonucu 

otopark alanlarında park yerleri bulmakta güçlük çekilmekte oldukları 

da ortaya çıkmıştır. Park konusunda en çok üzerinde durulması gereken 

konu da uzun süreli araç bırakılması olmuştur. Çevrede yaşayan kentli-

ler ve dükkân sahipleri için bu konuda bilinçlendirme amaçlı bilgilen-

dirmeler yapılarak yol dışı park yerlerinin kullanım oranlarını artıracak 

bir eğilimin oluşturulmaya çalışılması gerekmektedir. Bunun yanında 

Zafer bölgesi ve yakın çevresinde güncel arazi fiyatlarının yüksek olması, 

erişilebilirlik problemleri ve araç – yaya ilişkisi bağlamında yaşanan so-

runlar bu bölgelerde erişilebilir otopark ihtiyacının fazlalığını göstermek-

tedir. Konya’da araç park etme davranışları açısından insanların ücretsiz 

olan yol boyu parkları tercih ettiği ve yol dışı parkların tercih edilmediği 

görülmektedir. Tablo 3’de de görüldüğü gibi kamuya açık otoparkların 

kent içindeki dağılımları incelendiğinde 12 ticari otoparkın 8’i kent mer-

kezinde, Mevlana Caddesi’ni de içine alan, batıda Kayalıpark arasında 

kalan bölge, doğuda Mevlana Türbesi, kuzeyde Şerafettin Caddesi, gü-

neyde Sahipata Caddesi ve çevresindeki bölge içinde görülmektedir. 

Geriye kalan 4 otoparkın 3’ü kentin yeni iş ve yönetim merkezi olarak 

gelişmekte olan Büyükşehir Belediye Binası ve iş merkezlerini içeren 



 
EŞDEĞER ULAŞILABİLİR OTOPARK DÜZENLEMESİ KRİTERLERİ 

235 

bölgededir (Güngör, 2006). Ayrıca şehirlerarası otobüs terminali içinde 

de bir açık otopark bulunmaktadır. 

Tablo 3. Konya merkezinde otopark yerleri ve kapasiteleri  

(Güngör, 2006) 

SAHİBİ YERİ TÜR 
KAPASİTE 

(taşıt) 

Meram Belediyesi  Eşrefoğlu sok.  Katlı  600 

Büyükşehir Bele-

diyesi  
Melike Hatun Çarşısı altı  Katlı  480 

Büyükşehir Bele-

diyesi  
Mevlana Çarşısı Altı  Katlı  446 

Karatay Belediyesi  Köprübaşı cad.  Katlı  400 

Büyükşehir Bele-

diyesi 
İplikçi Cami yanı  Katlı  257 

Büyükşehir Bele-

diyesi  

Esnaf San. Binası ile Bele-

diye yanı  
Açık  176 

Büyükşehir Bele-

diyesi  
Yeni Terminal  Açık  136 

Büyükşehir Bele-

diyesi  

Nüve, Demirci ve Kemerli 

önü-1  
Açık  129 

Büyükşehir Bele-

diyesi  
Fuar Doğu Kapısı  Açık  30 

Büyükşehir Bele-

diyesi  
Fuar Zindankale Kapısı  Açık  208 

Büyükşehir Bele-

diyesi  
Eski Buğday Pazarı  Açık  96 

Büyükşehir Bele-

diyesi  

Nüve, Demirci ve Kemerli 

önü-2  
Açık  109 
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Meram Belediyesi  Kızılay Dispanseri karşısı  Açık  60 

Büyükşehir Bele-

diyesi  
Kayalıpark yanı  Açık  44 

Büyükşehir Bele-

diyesi  
Hükümet ile Vakıflar arası  Açık  40 

Büyükşehir Bele-

diyesi 
Şems Parkı yanı  Açık  20 

TOPLAM  
  

3231 

Konya’da yol dışı otoparkların % 74’ü genellikle kent merkezinde 

yer alan katlı otoparklardan oluşmaktadır. Kullanıcı tercihleri açısından 

otopark doluluk oranları incelendiğinde bu katlı otoparkların diğer oto-

parklara göre daha az tercih edildiği görülmüştür. Bu katlı otoparklar 

arasında en yoğun kullanıma sahip olan ve yüksek doluluk oranı göste-

ren İplikçi Camisi yanındaki katlı otoparktır. Diğer katlı otoparkların 

doluluk oranları genellikle % 50’nin altındadır. Otopark işletmecileri ile 

yüz yüze yapılan derinlemesine görüşmeler sonucunda kapasite ve genel 

doluluk oranları açısından Konya kent merkezinin otopark arzı açısın-

dan yeterli olduğu ve mevcut kullanıcı davranışları ve ücretlendirme 

politikaları sebebiyle katlı otoparklar yerine yol üstü otoparkların tercih 

edildiği belirlenmiştir.  

 

Şekil 13. Konya’da Cadde kenarlarındaki Açıklıkların Otopark Olarak  
Kullanımı 
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Yol ve caddelerin kenarlarında farklı imar özelliklerine ve arazi kul-

lanımlarına sahip olması gereken alanların yüksek karlılık nedeni ile 

otopark olarak kullanıldığı Şekil 13 ve Şekil 14’teki örnekler incelendi-

ğinde Konya’nın otopark sorunlarının yerel yönetimlerin ve diğer ku-

rumların eş güdümünde çözülmesi için gerekli yatırım ve uygulamaların 

acilen hayata geçirilmesi gerektiği görülmektedir. 

 

Şekil 14. Konya’da Cadde kenarlarındaki Açıklıkların Otopark Olarak  
Kullanımı 

Yol dışı park yerlerinin yetersiz olması ve yerleşim bölgelerinde 

parkların çoğunluğunun yol içine yapılması sonucunda trafik de olum-

suz yönde etkilenmektedir. Özellikle yol dışı parklarının ücretli olması 

sebebiyle tercih edilmemesi ve yol içinde hatalı park etmeler sıkışıklığa 

sebebiyet vermektedir.  Bunun yanında gayri nizami park etme şeklinde 

yaya kaldırımlarına veya ana caddelere çift sıra şeklinde yapılan parklar 

önemli sorunlardandır. Bir diğer otopark sorunu da otopark yönetmeli-

ğinin belirlediği kurallar çerçevesinde hareket edilmemesinin yasal bir 

yolu olarak yeni yapılan her türlü inşaat faaliyetlerinde yapılması mec-

bur olan otoparkların yapılmamasıdır. Bu amaçla özellikle tarihi kent 

merkezlerinde, arsa değerlerinin çok yüksek olduğu alanlarda ve jeo-

morfolojik açıdan problemli alanlarda, yerel yönetimden izin alınarak 

gelecek otopark yatırımlarında kullanılmak üzere belediye bütçesine bir 

katkı sağlanmakta ve özellikle merkezi iş alanlarında bu yöntem kullanı-

larak otopark yönetmeliğinin dışına çıkılarak gerekli otoparklar inşaat 

alanında yapılmayabilmektedir. Yerel yönetimlerin bu bütçeyi başka 
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amaçlarla kullanması sonucunda da kent için gerekli otopark arzı oluştu-

rulamamaktadır. Bu gibi olgular otoparkların yanlış ücret politikaları ve 

yönetim planlamalarının doğru şekilde uygulanmaması ile gerekli dene-

timlerin ve yaptırımların yapılmamasından kaynaklanmaktadır.   

SONUÇ 

Gelişmiş ülkelerde ulaşım ve otopark problemlerinin çözümü ama-

cıyla bazı uygulamalar ve yaptırımlar içeren stratejik kararlar ve çözüm-

ler aracılığı ile kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar aracılığı ile sorunlar-

la baş edilmeye çalışılmaktadır. Fakat büyük bir çoğunluğu neo-liberal 

politikaların yönlendirmesinde kapitalist dünyada yaşayan insanların 

yaşam alanı olan kentlerin rant temelli dönüşümü çerçevesinde katlı 

otoparklar, katlı kavşaklar, yeni ulaşım koridorları açmak gibi betona 

dayalı şehircilik bütünselliği gözetmeyen projelerin hayata geçirildiği 

görülebilmektedir. Kendi içinde sorunlar yaşayan kapitalist ülkeler ile 

diğer ülkeler açısından da bu olguların gerçekleşme hızı ve şeklinde fark-

lılıklar söz konusudur. Bu durum aynı zamanda problemlerin tespiti ve 

çözüm önerilerinde de bütünleşik bir çözümün oluşturulmasını zorlaş-

tırmaktadır. Buna rağmen stratejik ve uygulanabilir politika ve planlama 

çerçevesinde gerekli kararlar alınmalı, ihtiyaçlar ön planda tutularak, 

yolculuk taleplerini bireysel taşıma yerine toplu taşıma çeşitlerine kaydı-

rılması sağlanmalıdır. Otomobil sahipliğinin gün geçtikçe arttığı Türki-

ye’de de özellikle petrol açısından dış alıma bağımlı ve sürekli ithalat 

yaparak bütçe açıklarına neden olan bu eğilimin toplu taşıma, raylı sis-

temler, elektrikli otomobiller ve bisiklet kullanımı gibi diğer ulaşım ola-

naklarına doğru ağırlık verilmesi sürdürülebilir kalınma hedeflerinin 

yerine getirilebilmesi için zorunluluktur. 

İstanbul ve Konya örneklerinde de görülebileceği gibi bireysel oto-

mobil kullanımının çok yüksek olduğu ilerde ve benzer şekilde Türki-

ye’deki diğer bölgelerde trafik problemlerinin gün geçtikçe içinden çıkı-

lamaz bir hal aldığı görülmektedir. Herkes için eşdeğer ulaşılabilir oto-

park düzenlemesi yaparken kalıcı çözümler üretebilmek için sürücülerin 

davranışları ve otopark yönetim politikalarında değişikliklere gidilebil-

mesi için sorunların temeline inilmesi gerekmektedir. Bunun için; imar 
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planlarında yerleşim alanları olarak planlanan yapı adalarında araç sa-

hipliği ve yerleşim alanı miktarına göre otopark ayrımı yapılmalıdır. 

Yerel yönetimler açısından park yeri arzlarını belirleyen farklı ulaşım 

araçları kullanmaya yönelik politikaların uygulamaya geçirilmesi ve üst 

ölçekte ulaşım planlarının hükümetler tarafından oluşturulması gerek-

mektedir. Buna ek olarak otopark sorunları sadece yol dışı otoparkları ile 

sağlanamadığı ortaya çıkarıldığı gibi yol içi otopark düzenlemelerinde 

destekleyici ve maksimum seviyede kullanılması da sağlanmalıdır. İmar 

planları açısından arazi seçimi bağlamında da sosyal tesisler, eğitim ku-

rumları, kamu binaları gibi yapıların kentin genelinde yayılması da ken-

tin merkezindeki yoğunluğu düşürmeye katkı sağlayacaktır. Ayrıca bü-

yük kapasiteye sahip otoparkların merkez bölgede yer alması yerine, 

merkez bölge yakını ya da çevresinde yapılması, merkez bölgedeki oto-

park ücret fiyatlarının da bu durumu göz önüne alarak fiyatlandırma 

politikalarını düzenlemeleri ve özel araç sahiplerinin toplu taşıma araçla-

rını kullanmaya teşvik edilmeleri gerekmektedir. Politikalar ve uygula-

ma araçları açısından temel belirleyici olan insan faktörünün de göz 

önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu bağlamda bilinçli sürücüler 

oluşturabilmek için eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ülke genelinde 

uygulamaya geçirilmelidir.   
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TAHRİBATSIZ YÖNTEMLERİN TARİHİ YAPILARDAKİ 
UYGULAMALARI: TARİHİ DİYARBAKIR NASUH PAŞA 

CAMİDEKİ STRÜKTÜREL PROBLEMLERİN 
GEORADAR (GPR) YÖNTEMİYLE TESPİTİ VE 

DEĞERLENDİRMESİ  

Nursen IŞIK1,  Fatma Meral HALİFEOĞLU2 

 

Öz: Diyarbakır kenti, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği 

yapmıştır. Kentin ilk yerleşim yeri Suriçi Bölgesinde, cami, kilise, han, 

hamam, v.b kültürel mirasımıza ait anıtsal ve tarihi yapılar bulunmak-

tadır. UNESCO Dünya kültür miras listesindeki Tarihi surlarla çevrili 

bulunan Suriçi Bölgesindeki tarihi camiler günümüzde ibadete açıktır. 

Bu yapılarda zaman içinde birçok deformasyon meydana gelmekle bir-

likte strüktürel problemlerin daha belirgin olduğu ve cami strüktürünü 

tehdit ettiği bazı örnekler bulunmaktadır.  Tarihi yapılardaki strüktürel 

problemlerin tespitinde yerinde tespit (gözlemsel) ve bir cihaz yardı-

mıyla yapılan aletsel tespitlerin yapılması gereklidir. Tarihi yapılarda 

strüktürel problemlere neden olan etkenlerin tespit edilmesi ve buna 

yönelik güçlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi bu yapıların korun-

ması ve sürekliliği açısından önemlidir. Bu nedenle tahribatsız yöntem-

lerle strüktürel problemlerin tespiti ile ilgili akademik ve kurumsal ça-

lışmalarda kullanılması son yıllarda oldukça yaygınlaşmıştır. Georadar 

(GPR),  bu alanda kullanılan tahribatsız yöntemlerden biridir. Yapının 

zemin, duvar ve tüm taşıyıcı elemanlarındaki muhtemel hasarların tes-

pitinde birçok alanda bu yöntem tercih edilmektedir. Yapıda gözlemsel 

olarak tespit edilemeyen hasarların, önceden belirlenen yapı elemanına 

elektromanyetik dalgalar göndererek, hasarların boyutları, konumları 
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belirlenebilmektedir.  Nasuh Paşa Cami Diyarbakır Suriçi Bölgesinin 

kuzeyinde yer alan tarihi camilerden biridir. Bu çalışmada, 2020 yılında 

restorasyon çalışması tamamlanan camide zemin ve duvarlara yönelik 

georadar (GPR) taramaları yapılarak hasarlar belirlenmiştir. Daha önce 

yapılan müdahalelerde hasarların tespitine yönelik Georadar (GPR) 

yöntemi kullanılmamıştır. Caminin zemin ve duvarları için yapılan bu 

araştırma yöntemi gözlemsel olarak belirlenemeyen strüktürel prob-

lemlerin tespiti açısından önemli bir çalışmadır. Camide tahribatsız 

yöntemlerden biri olan Georadar (GPR) yönteminin kullanılarak hasar 

tespitleri yapılmış, hasar tespit durum ve konumları radargram kesitle-

rinde belirtilmiştir. Çalışma strüktürel problemlere yönelik önerilerle 

tamamlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Nasuh Paşa Cami, Georadar (GPR), Strüktürel 

Problem, Diyarbakır 

GİRİŞ 

Tarihi yapılar, kentlerin kimliğini, geçmişteki yaşamın izlerini barın-

dıran, geçmişten geleceğe köprü görevi üstlenen kültürel miraslardır. 

İnşa edildikleri dönemden günümüze birçok medeniyetin tarih, kültür 

ve belleğini bünyelerinde koruyan bu yapılar, kentler için vazgeçilmez 

unsurlar olmuştur.   

Tarihi yapılar, geçmişten günümüze ulaşana dek zaman içinde bo-

zulmaya uğramış, bir kısmı tümüyle yıkılarak yok olmuş ya da arkeolo-

jik kalıntı olarak kalmıştır. Bu yapılarda meydana gelen bozulma ve so-

runlar dönemsel onarımlarla giderilerek, yapılar kısmen koruma altına 

alınmıştır.  Tarihi yapılarda meydana gelen bozulma ve sorunların gide-

rilmesi amacıyla yapılan tespitler ve bu tespitler sonrası yapılacak ona-

rımları yapıların devamlılığı açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle 

yapılardaki bozulma ve sorunların tespitinde yapıya zarar vermeyen 

uygulamaların tercih edilmesi gereklidir.  Son yıllarda, tarihi yapıların 

korunması yaşatılması ve devamlılığına yönelik koruma ve özgün yapı-

ya zarar vermeyen yaklaşımlar artmıştır. Tarihi yapılarda yapılacak mü-
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dahalelerin çerçevesi, Türkiye ile dünyada kabul gören tüzük3 ve kural-

larla belirlenmiştir. 

Tarihi yapılarda zaman içinde meydana gelen bozulma ve strüktürel 

problemlerin tespitinde tahribatsız yöntemlerin uygulanabilirliği tercih 

edilen ve yaygınlaşan uygulamalardır. 

Strüktürel problemleri bulunan tarihi yapılar için tahribatsız yön-

temlerin kullanılması, bu yapıların zarar görmesini önleyen çalışmalar-

dır. Georadar (GPR) yöntemi tarihi yapılarda kullanılan ve son yıllarda 

sıklıkla tercih edilen tahribatsız yöntemlerden biridir. 

Georadar (GPR) yönteminde toprağın stratigrafisi ile jeolojik birimle-

rinin tespiti ve kesitlerinin belirlenmesinde (Davis v.d, 1989) etkili bir 

yöntemdir. Ayrıca zeminde muhtemel boşluk, kırık, yeraltı suyu seviye-

lerinin tespitinde (Harari, 1996), bu yöntem kullanılmaktadır.  

Georadar yönteminde, yüzeye yakın araştırmalarda kullanılan yük-

sek frekanslı elektromanyetik dalgalarla,  hasarların tespit edildiği jeofi-

zik yöntemlerinden biridir.  Taşınabilir portatif aletlerle yapılan ölçüm-

lerde veri toplama hızlı ve kolay yapılabilmektedir. Veri toplama esna-

sında ölçümü yapılan yapıya zarar vermemesi, yüksek çözünürlüklü 2B 

ve 3B görüntüleme teknikleri bu yöntemin kullanılabilirliğini yaygınlaş-

tırmıştır. Bu yöntemde, yapıdaki muhtemel bozulma ve anomalilerin 

konum ve boyutları ile tespit edilmesi istenen yer altındaki nesne veya 

buluntular görüntüleme teknikleri ve radargram kesitleriyle kolaylıkla 

tespit edilebilmektedir (Annan, 2000, Demirci 2012)). Yapılarda kullanı-

lan malzemede donatı, boşluk, kırık veya çatlak hasarlarının belirlenme-

sinde georadar (GPR) yöntemi tercih edilen tahribatsız yöntemlerinden-

dir ((Faella vd.,2012) ( Şekil 1) 

                                                            
3 Venedik Tüzüğü (1964). “Tarihi Anıtların ve Yerleşmenin Korunması Onarımı için 

Uluslararası Tüzük” II. Uluslararası Tarihi Anıtlar Mimar ve Teknisyenleri Kongresi. 



 
Nursen IŞIK,  Fatma Meral HALİFEOĞLU 

244 

 

Şekil 1. Georadar (GPR) Çalışma Prensibi (Demirci, 2012) 

Georadar (GPR) yöntemi, arkeoloji ve jeofizik alanlarındaki yüzey 

araştırmalarında yüksek frekanstaki manyetik alanlarında kullanılan 

aletsel tespitlerdir. Arazinin konumu ve fiziksel durumuna bakılmaksı-

zın ölçümler yapılabilmektedir. Georadar (GPR) yöntemi uygulanan 

alanlarda ve yapılarda, kullanılan cihazın ve antenlerinin taşınabilir ol-

ması bu yöntemin avantajlarından biridir.  

Diyarbakır birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış tarihi bir kenttir. Su-

riçi Bölgesi, UNESCO kültür mirası listesine girmiş surlarla çevrili, han, 

hamam, kilise ve camilerin bulunduğu kentin ilk yerleşim merkezidir. 

Suriçi Bölgesinde yer alan zaman içinde meydana gelen sorunlar yapılan 

restorasyon çalışmalarında giderilmeye çalışılmıştır.  

Bu çalışmada, Suriçi Bölgesinin kuzeyinde bulunan tarihi Nasuh Pa-

şa Cami zemini ve duvarlarındaki strüktürel problemler Georadar (GPR) 

yöntemiyle belirlenmiştir. Strüktürel problemlerin tespiti sonrasında elde 

edilen verilere yönelik öneriler sunularak çalışma tamamlanmıştır.  
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2. Nasuh Paşa Cami’nin Suriçi Bölgesindeki Konumu ve Mimari 

Özellikleri 

Suriçi Bölgesinin kuzeydoğusunda İç kale surlarının Saray Kapı 

mevkiine yakın konumda yer almaktadır. Osmanlı valilerinden Nasuh 

Paşa tarafından eşi Servinaz Hanım adına 1606-1611 (H.1015-1020) yılları 

arasında yaptırılmıştır (Sözen, 1971, Beysanoğlu 1998).  

Suriçi Bölgesinde bulunan ve günümüze ulaşan camiler genellikle 

Akkoyunlular ve Osmanlı dönemi eserleridir. Akkoyunlular döneminde 

1401-1507 yılları arasında anıtsal değeri yüksek tarihi camiler yapılmıştır. 

Bunlar Nebi Cami, Parlı Safa Cami (İpariye), Şeyh Mutahhar (Kasım Pa-

dişah) Cami, Lala Kasım (Lale Bey) Cami, Hoca Ahmet (Ayn Minare), 

Cami günümüze ulaşan tarihi camilerdir. Osmanlı döneminde ise cami-

lerin yapımına devam edilmiş olup, bu dönemde Fatih (Kurşunlu) Cami 

(1516-1521), İskender Paşa Cami (1553-1566), Hadım Ali Paşa Cami 

(1535-1537), Behram Paşa Cami (1564-1572), Melik Ahmet Paşa Ca-

mi(1587-1591), Nasuh Paşa Cami (Servinaz Hatun 1606-1611)  yapılan 

tarihi camilerdendir (Beysanoğlu, 1998, Yılmazçelik 1995, Tuncer, 2008). 

Osmanlı döneminde yapılmış caminin minaresi, 1819 yılında çıkan 

yerel isyan nedeniyle top mermisiyle yıkılmıştır ( Sinclair,1989, Kara-

ca,2010). Bölgede kot minare4 olarak da bilinen bu caminin minaresi 1960 

yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından onarılarak tamamlanmıştır 

(URL 1) ( Şekil 2 a, ve b) 

                                                            
4 URL 1 https://twitter.com/ant_diyarbakir/status/1175663226140418048 
 

https://twitter.com/ant_diyarbakir/status/1175663226140418048


 
Nursen IŞIK,  Fatma Meral HALİFEOĞLU 

246 

   

                      a                                                                          b 

Şekil 2. 1940’lı yıllarda Nasuh Paşa Cami (Kot Minare)5 

 

 

Şekil 3. Nasuh Paşa Caminin Suriçi Bölgesindeki Konumu (KAİP 2012) 

Yığma yapım tekniğiyle inşa edilen camide ana yapım malzemesi 

yöresel bazalt taşıdır. Güneydoğu yönünde ortada şadırvanı bulunan 

camiye üstü kemerli taç kapıyla girilmektedir. Kare planlı harim bölümü 
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batıda, dörtgen formlu üstü ahşap kirişlerle geçilmiş son cemaat yeri 

güneyde bulunmaktadır. Bu iki mekan L formlu plan düzeni oluştur-

maktadır (Şekil 4 a, b, ve c).  

    

          a                                           b                                        c 

Şekil 4. Nasuh Paşa Cami Giriş, Son Cemaat Yeri ve Harim Görünümü (2021) 

Batıdaki harimin doğu yönüne girişi bulunmakta olup, avluya bakan 

dört adet düz lentolu ve üstü işlemeli dörtgen formlu penceresi vardır. 

Ayrıca harimin güney duvarında iki, kuzey ve batı duvarında dört adet 

dörtgen formlu pencere daha bulunmaktadır. Harime girişten yaklaşık 

30 cm’lik kot farkıyla ulaşılmaktadır (Şekil 5).  

 

 Şekil 5.Nasuh Paşa Cami Harim Bölümü (2021) 
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Camin ortada bir kubbe ve onu saran çapraz tonozlarla geçilmiş plan 

düzenindedir. Bu bakımdan harimin orta alanında bağımsız dört sütun 

bulunmaktadır. Sütunların orta kısmındaki sekizgen formunda bazalt 

taştan yapılmış prizmatik (külah) kubbeye geçiş pandantiflerle sağlan-

maktadır (Şekil 6a ve b). 

    

                                         a                                                                   b 

Şekil 6. Nasuh Paşa Planı ve Kuzey Cephesi (Vakıflar Bölge  
Müdürlüğü Arşivi) 

Son cemaat yeri, üç adet silindirik gövdeli bazalt sütunlu ve üstü 

dört adet sivri kemerle geçilmiştir. Son cemaat yerinin duvarı moloz taş 

örgülüdür. Harim doğu duvarına bitişik olan son cemaat yeri kuzey cep-

hesi avluya bakmaktadır (Şekil 7) 
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 Şekil 7.Nasuh Paşa Cami Son Cemaat Yeri (2021) 

Caminin minaresi, kare planlı sekizgen silindirik formlu ve tek şere-

felidir. Son cemaat yerinden bir kapıyla ulaşılan minare bazalt taştan 

yapılmış, yüksekliği yaklaşık 28.00 metredir. Kaynaklara6 göre, caminin 

yanında bir medrese ve türbe bulunmaktadır. Medrese günümüze ulaş-

mamış, türbe güneyde yer almaktadır.  

NASUH PAŞA CAMİDE TESPİT EDİLEN YAPISAL SORUNLAR 

Camide en önemli tahribat, 1819 yılında minarenin top mermisiyle 

yıkılmasıdır. 1819- 1960 aralığına kadar minaresinin yaklaşık yarısı yıkık 

olan caminin, 1960 yılında restorasyon sonrası minaresi yeniden yapıl-

mıştır. Bu nedenle o dönemler  ‘kot minare” ismiyle anılmıştır. Günümüze 

kadar birçok kez restorasyonu yapılan caminin, en son onarımı 2020 ta-

rihinde tamamlanmıştır. Yapılan restorasyonlarla cami duvarlarında 

temizleme ve malzeme kayıpları yenilenmiştir. Kuzeybatıda bulunan 

abdest alma yerleri ile helaların tesisat ve tüm hasarları giderilmiştir. 

Harimdeki neme bağlı oluşan hasarlar giderilerek, sıvalı ve boyalı alan-

                                                            
6 Yılmazçelik; İ. (1995). “XIX. Yüzyılın ilk yarsında  Diyarbakır”  Türk Tarih Kurumu Yayın-

ları s.56 
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larda yenilemeler yapılmıştır. Son cemaat yerinin üstündeki ahşap kiriş-

lemelerdeki sehim ve yıpranan elemanlar yenileriyle değiştirilmiştir. 

2020 yılında tamamlanan restorasyon sonrasında mevcut yapısal so-

runlar giderilmişse de, zemin ve duvarlarda dıştan gözlenemeyen muh-

temel hasarlar için bir herhangi çalışma yapılmamıştır.  

Bu çalışmada, Nasuh Paşa Cami harim, son cemaat yeri ve avlu ze-

min ve duvarlarında hasarların tespiti için tahribatsız yöntemlerden biri 

olan Georadar (GPR) yöntemiyle taramalar yapılarak tespitlerde bulu-

nulmuştur. 

Nasuh Paşa Camide Georadar (GPR) Yöntemiyle Tespit Edilen Ya-

pısal Sorunlar ve Değerlendirmeleri  

Nasuh Paşa camide, georadar(GPR) yöntemiyle yapılan aletsel öl-

çümler öncesi, caminin mevcut durumu gözlemsel olarak değerlendiril-

miştir. Gözlemsel tespitlerde harim ve avluda kısmi kot düzensizlikleri 

olduğu düşünülerek aletsel ölçümlere geçilmiştir. Aletsel ölçümlerde 

Georadar (GPR) ölçüm ve taramaları için Python-3 GPR cihazı ile Veri 

işlem basamakları izlenerek, bu işlemlerde Reflex W programı kullanıl-

mıştır (Şe kil 8 a ve b). 

   

a                                                                           b  

Şekil 8. Nasuh Paşa Camide Python 3 Cihazı ve Kullanımı (2020) 
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Nasuh Paşa Camide, uzman jeofizik mühendisleri tarafından, zemin 

için yapılan taramalarda çalışma alanı farklı lokasyonlara ayrılmış ve bu 

lokasyonlarda hat / profil şeklinde GPR kesitleri alınmıştır. Penatrasyon7 

derinlikleri her lokasyonda farklı olmak üzere en sığ duvar için 2.00 met-

re, en derin 4.00 metre ve zemin için en sığ 10 metre en derin 20 metre 

olacak şekilde ayarlanmıştır. Çalışma boyunca 100 Mhz ve 1.8 Ghz anten 

kullanılmış ayrıca ihtiyaç duyulması halinde 250 Mhz, 50 Mhz 38 Mhz ve 

25 Mhz antenlerde sahada hazır bulundurulmuştur.  

   

a                                                                        b       

Şekil 9. Georadar (GPR) Ölçümü Yapılan Nasuh Paşa Caminin Konumu8  

Nasuh Paşa Cami Zemininde Yapılan Georadar (GPR) Taramaları 

Nasuh Paşa Camide, georadar (GPR) taramaları harim, avlu ve son 

cemaat yerinde yapılmıştır. Zeminde yeraltı boşluğu, konumu, kaynağı 

ve boyutlarının belirlenmesi amacıyla uzman jeofizik mühendisleri tara-

fından yapılan taramalarla mevcut strüktürel problemler ve konumları 

belirlenmiştir. Taramalarda her bölge için ayrı profil boyu ve araştırma 

derinliği (penetrasyon derinliği) seçilmiştir. İnceleme alanında zeminde-

ki araştırma (penetrasyon) derinliği 20 metre olarak belirlenmiştir. Ze-

minde yapılan georadar (GPR taramalarında birçok kırık, çatlak ve su 

                                                            
7  Penetrasyon derinliği, elektromanyetik radyasyonun nüfuz edebileceği bir malzemede-

ki derinliktir (URL 2) 
8https://earth.google.com/web/search/Dabanoglu,NasuhPasa+Cami,+Ugurlu+Meydan

+Sokak,Suriçi/Diyarbakır  
 

https://earth.google.com/web/search/Dabanoglu,NasuhPasa+Cami,+Ugurlu+Meydan+Sokak,Suriçi/Diyarbakır
https://earth.google.com/web/search/Dabanoglu,NasuhPasa+Cami,+Ugurlu+Meydan+Sokak,Suriçi/Diyarbakır
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sızıntısı bulunan bölgelerin olduğu tespit edilmiş olup, mevcut bozulma 

ve anomaliler radargram kesitlerinde detaylı olarak gösterilmiştir.   

Nasuh Paşa Cami harim bölümünde dört adet, avluda iki adet, son 

cemaat yerinde bir adet olmak üzere zemin taramaları belirli alanlara 

ayrılarak yapılmıştır ( Şekil 10) 

 

Şekil 10. Nasuh Paşa Cami Zemininde Yapılan Taramaların Konumları 

(Vakıflar Bölge Müdürlüğü Arşivi) 
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Nasuh Paşa Cami GPR 1 Zemin Tarama Konumu ve Değerlendirme-

leri 

Harimin doğu yönünde yapılan GPR 1 zemin taramalarında 100.00 

metre profil boyu ve 20.00 metre araştırma (penetrasyon) derinliği seçil-

miştir.  Taramalar sonrası elde edilen radargram kesitlerine göre zemin-

de iki farklı seviye tespit edilmiştir. Zeminden 2.50 metreye kadar orta 

gevşek birim, 2.50-10.00 metreler arası orta sert birim olduğu görülmüş-

tür. 10.00 metre derinlikte cami içinde tüm alan boyunca cami içerisine 

paralel olacak şekilde bir adet su tablası anomalisi bulunmaktadır. Bura-

da tespit edilen su tablasının eski sistem kanalizasyon hattı olabileceği 

düşünülmektedir.  

Yapılan taramalar hız analizleri9 sonucu doğrulanmıştır. Su tablası-

nın alt kısımlarında kısmi çökmeler olduğu belirlenmiştir. Caminin ha-

rim bölümü zeminindeki kot düzensizlikleri ve harimdeki yoğun nem 

etkisinin, su sızıntısına ve oluşan hasarlara bağlı devam ettiği düşünül-

mektedir ( Şekil 11, Şekil 12). 

 

                                                            
9 Hız analizi: Derinliğin fonksiyonu olarak hızı kullanarak yer radarı verisinden hız ana-

lizi yapmak veri işlem tespitlerinden biridir                 ( Candansayar,2019)  
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 Şekil 11. Nasuh Paşa Harimin Doğu Bölümü Zeminindeki GPR 1 Ölçümleri 

 

Şekil 12.Nasuh Paşa Cami Harimin Doğu Bölümü Zeminindeki GPR 1  
Radargram Kesiti 
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Nasuh Paşa Cami GPR 2 Zemin Tarama Konumu ve Değerlendirme-

leri 

Harimin güney bölümünde mihrabın bulunduğu koridorda yapılan 

GPR 2 zemin taramalarında 40.00metre profil boyu 20.00 metre araştırma 

derinliği seçilmiştir. Profilde elde edilen radargram kesitine göre 3 farklı 

seviyenin ayrımlandığı görülmüştür.  Zemin ve 2.50 metre aralığında 

orta gevşek birim, 3.00 -10.00 metre su sızıntısına bağlı çökme alanları 

olduğu belirlenmiştir (Şekil 13, Şekil 14). 

 

Şekil 13. Nasuh Paşa Cami Harimin Güney Bölümü Zeminindeki GPR 2  
Ölçümleri 
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Şekil 14.Nasuh Paşa Cami Harimin Güney Bölümü Zeminindeki GPR 2 Ra-
dargram Kesiti 

Nasuh Paşa Cami GPR 3 Zemin Tarama Konumu ve  

Değerlendirmeleri 

Harimin kuzey yönündeki bölümde yapılan georadar (GPR) tarama-

larında, 3 farklı seviye tespit edilmiştir. Taramalarda profil boyu 150.00 

metre, araştırma derinliği 20.00 metre olarak seçilmiştir. Zeminden 2.50 

metreye kadar orta gevşek birim, 2.50 -20.00 metre arasında orta sert bi-

rim olduğu düşünülmüştür.5.00 -17.00 metreye kadar devam eden ve 

hiperbol özelliğinde istif değişimleri olduğu görülmüştür. İstif değişim-

leri yapılan hız analizleri ile doğrulanmıştır. İstif10 değişimi doğal olu-

şum olup, yapısal anomali (belirti/bozukluk/anormallik) özelliği taşı-

mamaktadır ( Şekil 15, Şekil 16).  

                                                            
10 URL 4:Tabakaların üst üste gelerek dizilmeleriyle oluşur. İstif resmi olmayan litostra-

tigrafi birimleridir. 
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 Şekil 15. Nasuh Paşa Cami Harimin Kuzey Bölümü Zeminindeki GPR 3  
Ölçümleri 

 

Şekil 16.Nasuh Paşa Cami Harimin Kuzey Bölümü Zeminindeki GPR 3 Ra-
dargram Kesiti 

Nasuh Paşa Cami GPR 4 Zemin Tarama Konumu ve Değerlendirme-

leri 

Harimin batı yönündeki zeminde yapılan ölçümlerde 80.00 metre 

profil boyu, 20.00 metre araştırma derinliği seçilmiştir. Bu bölümde yapı-

lan GPR ölçümlerinde 3 ayrı seviyenin ayrımlandığı görülmüştür. Zemin 

ile 2.50 metreye kadar orta gevşek birim, 2.50 - 20.00 metreye kadar orta 
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sert birim olduğu düşünülmüştür. İstif değişimleri dışında bu bölümde 

herhangi bir deformasyon ve anomali yapı belirlenmemiştir ( Şekil 17, 

Şekil 18). 

 

Şekil 17. Nasuh Paşa Cami Harimin Batı Bölümü Zeminindeki GPR 4  
Ölçümleri 

 

Şekil 18. Nasuh Paşa Cami Harimin Batı Bölümü Zeminindeki GPR 4 Radarg-
ram Kesiti 



TAHRİBATSIZ YÖNTEMLERİN TARİHİ YAPILARDAKİ UYGULAMALARI: TARİHİ 
DİYARBAKIR NASUH PAŞA CAMİDEKİ STRÜKTÜREL PROBLEMLERİN GEORA-

DAR (GPR) YÖNTEMİYLE TESPİTİ VE DEĞERLENDİRMESİ 

259 

Nasuh Paşa Cami GPR 5 Zemin Tarama Konumu ve Değerlendir-

meleri 

Cami avlusunun güneyinde yapılan georadar (GPR) ölçümlerinde 

25.00 metre profil boyu ve 20.00 metre araştırma derinliği seçilmiştir. 

Zemin yapısı 2.50 metreye kadar orta gevşek birim, 2.50-10.00 metreler 

arasında orta sert birim olduğu görülmüştür. Zeminden sonra 3.00 metre 

derinlikte çökmeye bağlı deformasyonlar tespit edilmiştir ( Şekil 19, Şekil 

20) 

 

Şekil 19. Nasuh Paşa Cami Avlunun güneyinde Yapılan GPR 5 Ölçümleri  
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Şekil 20. Nasuh Paşa Cami Son Cemaat Yeri Önündeki Avlu Zemininde Yapı-
lan GPR 5 Radargram Kesiti 

Nasuh Paşa Cami GPR 6 Zemin Tarama Konumu ve  

Değerlendirmeleri 

Harim kuzey duvarı önündeki WC bölümüne geçen aralıkta yapılan 

georadar (GPR) ölçümlerinde 125.00 metre profil boyu, 20.00 metre araş-

tırma derinliği seçilmiştir. Yapılan taramalarda 3 ayrı seviye ayrımlandı-

ğı görülmüştür. Zeminden 2.50 metreye kadar orta gevşek birim, 2.50-

10.00 metreler arasında orta sert birim olduğu düşünülmüştür. 2.50 met-

re derinlikte başlayan 17.50 metre seviyesine kadar devam eden 48-50 

metre aralıkta çökmelerin olduğu tespit edilmiştir ( Şekil 21, Şekil 22).  
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Şekil 21. Nasuh Paşa Cami Harimin Kuzeyindeki Avlu Zemininde Yapılan 
GPR 6 Ölçümleri  

 

Şekil 22. Nasuh Paşa Cami harimin kuzeyindeki avlu zemininde yapılan GPR 
6 radargram kesiti 
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Nasuh Paşa Cami GPR 7 Zemin Tarama Konumu ve  

Değerlendirmesi 

Nasuh Paşa Cami son cemaat yerinde yapılan georadar ölçümlerinde 

60 metre profil boyu, 20 metre araştırma derinliği seçilmiştir. Zeminden 

2.50 metreye kadar orta gevşek birim, 2.50-10.00 metreye kadar orta sert 

zemin tespit edilmiştir. Son cemaat yerinin bulunduğu alanlarda istif 

değişimleri ile 5.00-10.00 metre derinlikte ve 16.00-28.00 metre aralığında 

kısmi çökmelerin olduğu taramalarla tespit edilmiştir (Şekil 23, Şekil 24). 

 

Şekil 23. Nasuh Paşa Cami Son Cemaat Yeri Zemininde Yapılan GPR 7  
Ölçümleri  
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Şekil 24. Nasuh Paşa Cami Son Cemaat Yeri Zeminindeki GPR 7  
Radargram Kesiti 

Nasuh Paşa Cami Duvarlarında Yapılan Georadar (GPR)  

Taramaları Konumları ve Değerlendirmeleri 

Nasuh Paşa Camide duvar taramaları, harimin tüm duvarları ile son 

cemaat yerinin güney yönündeki duvarında yapılmıştır. Harimde yapı-

lan duvar taramalarında birçok kırık ve çatlak deformasyonları tespit 

edilmiştir (Şekil 25). 
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Şekil 25. Nasuh Paşa Cami duvar ölçüm noktaları konumları 

Nasuh Paşa Cami D1 Konumundaki GPR 1 Duvar Taraması ve De-

ğerlendirmeleri 

Harim doğu duvarında yapılan georadar (GPR) taramalarında 55.00 

metre profil boyu, 4.00 metre araştırma derinliği seçilmiştir. Yapılan ta-

ramalarda duvar içinde birçok çatlak sistemi olduğu tespit edilmiştir. 

Çatlak sistemleri aynı doğrultuda olup, aralarında boşluk yapıları bu-

lunmaktadır. Kırık ve çatlak boyutları 0.30-0.45 m arasında değişkenlik 

göstermektedir (Şekil 26). 
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Şekil 26.Nasuh Paşa Cami Harim Doğu Duvarında Yapılan D1 Konumundaki 
GPR 1 Radargram Kesiti 

Nasuh Paşa Cami D2 Konumundaki GPR 2 Duvar Taraması ve De-

ğerlendirmeleri 

Harim güney duvarında mihrabın bulunduğu duvarda yapılan geo-

radar (GPR) taramalarında 12.00 metre profil boyu, 4.00 metre araştırma 

derinliği seçilmiştir. Yapılan taramalarda ayrımlanan duvar boyunca 0.50 

metre derinlikte su alan/ korozyonlu bölgeler tespit edilmiştir (Şekil 27). 

 

Şekil 27.Nasuh Paşa Cami Harim Güney Duvarında Yapılan D2 Konumunda-
ki GPR 2 Radargram Kesiti 
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Nasuh Paşa Cami D3 Konumundaki GPR 3 Duvar Taraması ve De-

ğerlendirmeleri 

Batı duvarında yapılan georadar (GPR) taramalarında 18.00 metre 

profil boyu ve 4.00 metre araştırma derinliği seçilmiştir. Batı duvarındaki 

taramalarda taşıyıcı sistemi etkileyecek pek çok çatlak ve kırık olduğu 

tespit edilmiştir. Çatlak ve kırık deformasyonları 0.50-3.00 metre derinlik 

boyunca 310. 00 ile 1302.00 aralığındaki alan içinde yer almaktadır. Tes-

pit edilen bu durumun taşıyıcı sistemde risk oluşturacak düzeyde oldu-

ğu düşünülmektedir (Şekil 28).  

 

Şekil 28.Nasuh Paşa Cami Harim Güney Duvarında Yapılan D3  
Konumundaki GPR 3 Radargram Kesiti 

Nasuh Paşa Cami D4 Konumundaki GPR 4 Duvar Taraması ve De-

ğerlendirmeleri 

 Nasuh Paşa Cami harimin kuzey duvarında yapılan georadar(GPR) 

taramalarında 22.00 metre profil boyu ve 4.00 metre araştırma derinliği 

seçilmiştir.  Duvarın 1.50 metre derinlikte ve 00.00-1310 traces aralığı 

boyunca yoğun bir korozyon yapısı bulunmaktadır. WC alanlarının ko-

numlandığı bu bölgede duvar su almış olup, duvar ve zemini korumaya 

yönelik bir önlem alınmamıştır. Korozyonun devam etmesi duvarda kı-

rık, çatlak ve boşlukların oluşmasına neden olacaktır ( Şekil 29). 
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Şekil 29.Nasuh Paşa Cami Harim Kuzey Duvarında Yapılan D4 Konumunda-
ki GPR 4 Radargram Kesiti 

Nasuh Paşa Cami D5 Konumundaki GPR 5 Duvar Taraması ve De-

ğerlendirmesi 

Son cemaat yeri güney duvarında yapılan taramalarda, harim doğu 

duvarına bitişik olan bölümde kırık olduğu tespit edilmiştir. Araştırma 

derinliği 4.00 metre olarak seçilmiştir. Harim bölümü doğu duvarındaki 

yoğun çatlak kısımlar son cemaat yerine yakın kısımlarda kırığa dönüş-

müştür. Duvarın 300- 350 m traces aralığında, 1.5 m derinliğinde çatlak 

ile 625-700 traces aralığında ve 1.00-2.00 metre aralığında kırık bir yapı 

olduğu belirlenmiştir   ( Şekil 30).  

 

Şekil 30. Nasuh Paşa Cami Son Cemaat Yeri Güney Duvarında Yapılan D5 
Konumundaki GPR 5 Radargram Kesiti 
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SONUÇ 

Nasuh Paşa Cami’de tahribatsız yöntemlerden biri olan georadar 

(GPR) taramaları yapılarak yapısal sorunları oluşturacak çatlak, kırık, boş-

luk, korozyon v.b muhtemel deformasyonlar araştırılmıştır. Tarihi yapı-

larda gözlemsel olarak görülemeyen hasar ve deformasyonların, tahribat-

sız yöntemler uygulanarak tespiti, son yıllarda tercih edilen ve sıklıkla 

kullanılan yöntemlerdendir. Georadar (GPR) yönteminde, yapıda zemin 

ya da duvarlara gönderilen elektromanyetik dalgaların geri dönüşünde 

uğradığı bozulmalar prensibiyle hasar ya da deformasyonlar tespit edil-

mektedir. Bu nedenle gözlemsel tespitlerin yetersiz kaldığı yapılarda alet-

sel tespitlerle hasarların belirlenmesi için yararlanılan bir yöntemdir.  

Nasuh Paşa Camide restorasyon öncesi, harim duvar, tonoz ve kub-

belerinde nemlenme problemleri bulunmaktaydı. Sıva ve boyaların dö-

küldüğü camide buna yönelik yenileme çalışmaları yapılmıştır. Ancak 

cami harim bölümünde giderilemeyen rutubet kokusu bulunmaktadır. 

Duvar ve zeminde yapılan taramalarda, harimin zemininde su sızıntısı 

ve korozyona bağlı deformasyonlar tespit edilmiştir. Bu durum, geora-

dar (GPR) tespitlerinin doğruluğunu ve güncelliğini de açıklamaktadır. 

Camide, zemin için 20.00 metre, duvarlar için ise 4.00 metre araştır-

ma derinliği seçilmiştir. Tarama yapılan zeminlerde çökme, su sızıntısı 

olan bölgeler, duvarlarda kırık, çatlak ve korozyonlu alanlar olduğu tes-

pit edilmiştir. Zemin ve duvarlarda tespit edilen deformasyonların ko-

numları radargram kesitleriyle gösterilerek, camideki hasar durumu be-

lirlenmiştir. Bu yöntemle, harim ve avlu duvarlarında tespit edilen kot 

düzensizliklerinin, zemindeki deformasyonlara bağlı oluştuğu georadar 

(GPR) taramaları sonrasında netleştirilmiştir. Harim, son cemaat yeri ve 

avlu zemininde yapılan georadar (GPR) taramalarında kırık, çatlak ve su 

sızıntıları dışında çökme deformasyonları olduğu belirlenmiştir. Caminin 

giriş kısmından başlayarak avlu ve harim zemini olmak üzere yaklaşık 

3.00-3.50 metre derinlikte çökme ve su sızıntısı olan bölgeler bulunmak-

tadır.  Harimin güneydoğu duvarı ile son cemaat yerinin batı duvarında 

tespit edilen deformasyonlar, çatlak, kırık ve lokasyonel sızıntı alanları 

şeklindedir. Uzman jeofizik mühendisleri tarafından yapılan taramalar-
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da, harim duvarlarında en küçüğü 22 cm, en büyüğü 48 cm boyutunda 

çatlak ve kırıklar tespit edilmiştir. Duvarlardaki deformasyonlara yöne-

lik müdahalelerin yapılmaması durumunda, sorunların taşıyıcı sistemi 

etkileyecek düzeye ulaşacağı düşünülmektedir. 

Bu çalışmada, tarihi yapılardaki muhtemel hasarların, tahribatsız 

yöntemlerden biri olan Georadar (GPR) yöntemiyle tespitleri Nasuh Paşa 

Cami örneğiyle yapılmıştır. Yapılan taramalarla Nasuh Paşa Camide, 

gözlemsel olarak tespit edilemeyen hasarlar, Georadar (GPR) yöntemiyle 

aletsel olarak tespit edilmiştir. Tespitlerde mevcut yapısal sorunları arttı-

racak düzeyde hasarların (çatlak, kırık, çökme, su sızıntısı vb) bulundu-

ğu görülmüştür.   

Tahribatsız yöntemlerin tarihi yapılarda kullanımı ve uygulanabilir-

liği ve yapısal sorunları konum ve düzeyine göre yakalama yeteneği, bu 

yöntemlerin tercih edilmesini sağlamıştır. Bu nedenle Nasuh Paşa Cami-

de gözlemsel olarak tespit edilemeyen strüktürel problemlerin, durum 

ve boyutlarının belirlenmesi için georadar (GPR) yöntemi kullanılmıştır.  

Çalışmada tespit edilen strüktürel problemlerin giderilmesine yöne-

lik bazı öneriler sunulmuştur; 

 Restorasyonu yeni tamamlanan camide, bilimsel etkinliği olan 

uzmanların önerileri doğrultusunda güçlendirme projeleri hazırlanarak, 

hasar ve deformasyonlar ivedilikle giderilmelidir.  

 Zeminde iyileştirme ve güçlendirme yapılmaması, zaman içinde 

su alan bölgelerin genişlemesine ve bünyesel boşluklar ve buna bağlı 

çökmeler oluşmasına neden olacaktır. Bu bakımdan zemin güçlendirme-

sine yönelik çalışmalar önem arz etmektedir. 

 Tahribatsız yöntemlerden biri olan Georadar (GPR) yöntemiyle 

tespit edilen hasar ve deformasyonların, camide uzmanlar tarafından 

gösterilecek alanlarda muayene çukurları açılarak, fiziksel durumları 

belirlenmelidir. Hasarlı duvar bölümlerindeki değişim ve yenilemelerin, 

taşıyıcı sistemi etkilemeyecek şekilde, gerekirse askıya alınarak yapılma-

ları sağlanmalıdır.    
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 Nasuh Paşa Camide yapılacak restorasyon çalışmalarında önce-

likle georadar (GPR) yönteminin kullanılması, cami için yapılacak mü-

dahalelerde kolaylık sağlayacaktır. 

Tarihi yapılarda doğru hasar tespiti, beraberinde doğru müdahale 

yöntemini belirleyecektir. Böylece varlığı ve özgün değerleri korunan ya-

pının, kültür mirası içerisinde sürekliliği sağlanmış olacaktır. Gözlemsel 

olarak belirlenemeyen hasarların tespiti için, bazı aletsel ölçümlerin kulla-

nılması zaruri bir gereksinimdir. Ancak tahribatsız yöntemlerin belirlen-

mesi ve alanında uzman kişiler tarafından uygulanması, yapının korun-

ması ve ölçüm işlemlerinde zarar görmemesi için, oldukça önemlidir. Bu 

çalışmada tahribatsız bir yöntem olan georadar (GPR) yöntemi kullanıla-

rak zemin ve duvar çalışması yapılan, Diyarbakır Nasuh Paşa Cami örneği 

ile anlatılmış, belirlenen hasarlar şematik olarak açıklanmıştır. Sorunlara 

yönelik sunulan önerilerin, yapılacak onarım çalışmalarında yapı özelinde 

ayrıntılı biçimde ele alınarak uygulanması sağlanmalıdır. 
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Mesut DÜZGÜN1 
 

Öz: Günümüz otomotiv endüstrisi teknolojik ve bilimsel açıdan olduk-

ça hızlı bir değişim ve dönüşüm gösteren, birçok gelişmiş ekonominin 

ana kaynaklarından birisidir. Ana endüstri olmanın yanı sıra otomotiv 

endüstrisi kendisini besleyen alt endüstriler, üretim sonrası ortaya ko-

nulan ürünlerin kullanıldığı diğer sanayi kolları ve üretim prosesleri 

sürecinde ortaya çıkan ana hizmet ve sanayi kolları ile oldukça yüksek 

yoğunlukta istihdam, ekonomik aktivite ve mühendislik yoğun iş sü-

reçleri ortaya çıkarmaktadır.  Geçen yüzyılda konvansiyonel şartlarda 

mühendislik ve tasarım parametreleri ile geliştirilen taşıtlar günümüz-

de oldukça modern teknik ve yöntemler ile tasarlanıp üretilmektedir-

ler. Başlangıçta konvansiyonel güç sistemleri ile kullanılan taşıtlar, geli-

şen otomotiv endüstrisinin dünya enerji kaynaklarını efektif kullanımı 

amaçları doğrultusunda daha yenilikçi sistemler ile donatılarak üretil-

mekte ve insanların kullanımına sunulmaktadır. Bu kapsamda bir taşı-

tın güç üretim ve iletim sistemleri, bu çalışmada konvansiyonel sistem-

lerden güncel modern sistemlere dönüşüm noktasında ele alınıp, mev-

cut teknolojilerin kullanım, güvenlik ve mühendislik teknolojileri de-

ğerlendirilmektedir. Taşıtların motor ve enerji kaynakları, vites sistem-

leri, tekerlek bağlantı mekanizmaları, süspansiyon ve yönlendirme 

elemanları şeklinde sınıflandırılan taşıt güç aktarma sistemleri ve şasi 

donanımlarındaki değişim ve mühendislik yaklaşımları sistem bilgisi 

şeklinde ele alınmakta ve teknolojik süreçlerin detaylı sunulması bakı-

mından da büyük önem arz etmektedir.      

Anahtar Kelimeler: Otomotiv Endüstrisi, Taşıt Sistemleri, Konvansiyo-

nel Taşıtlar, Elektrikli Taşıtlar, Seri Bağlantılı Hibrit Elektrikli Taşıtlar, 

Paralel Bağlantılı Hibrit Elektrikli Taşıtlar 
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GİRİŞ 

Motorlu taşıtlar günümüz dünyasında özellikle mobilite yaklaşımını 

oldukça hızlandıran temel başlıklardan birisidir. Otomobil, taşıt veya 

araç kavramları ile 1900’lerin başında hayatımıza giren taşımacılık maki-

neleri günümüz endüstrisinde ve toplum hayatında oldukça büyük bir 

yer edinmektedir. Birçok sektör için de lokomotif güç haline gelen oto-

motiv endüstrisi son yüz yıllık serüveninde ciddi mühendislik hizmetle-

rinin ve ürünlerinin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Başlangıçta kon-

vansiyonel teknolojiler ile üretilen taşıtlar günümüzde yeni yaklaşımlar 

ve yeni mühendislik alanları ile üretilmektedir. Fosil yakıtlı güç üretim 

sistemlerinden elektrik tahrikli güç sistemlerine dönüştürülen taşıtlarda 

sürüş sistemleri bakımından da oldukça yenilikçi ve ileri teknoloji ürünü 

alt yapılar geliştirilmektedir. Geçen yüz yılda fosil yakıtlı güç tahrik sis-

temlerine göre üretilen taşıt sistemleri şimdilerde elektrik ve elektronik 

teknolojileri ile donatılmış, bilgisayar kontrollü karar verme mekanizma-

larına sahip donanımlara dönüşmüşlerdir. Bu dönüşüm temelde enerji-

nin verimli kullanımı ve alternatif güç sistemleri arayışı ile kendisini or-

taya çıkarmış ve kullanım ihtiyaçlarına göre sektör dinamiklerini zorla-

yıcı bir etki oluşturmuştur. Ve artık yıkıcı bir etki ile dünya otomotiv 

endüstrisi konvansiyonel sistemleri terk ederek yeni teknoloji ürünü sis-

temlere geçiş yapmaktadır. Elektrikli, hibrit elektrikli ve yakıt pilli enerji 

sistemleri ile donatılmış taşıtlar bütün endüstrinin hedef çıktısı olmuş ve 

alt sistemlerde bu kurgu ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmaktadır. 

Otomotiv endüstrisindeki dönüşüm büyük bir hızla devam ederken aynı 

zamanda geçmişten gelen geleneksel yapılar hala dünyada büyük bir 

kullanım alanına sahiptir. Bu nedenle mevcut üretim standartlarında 

ürünlerin daha da iyileştirilerek üretiminin yanı sıra insanlara yenilikçi 

taşıtların kullanımı yaklaşımı ve bu taşıtlarda bulunan sistemlerin kulla-

nımı ile kazandırılacak alışkanlıklarda ön plana çıkarılmaktadır. 

Otomotiv endüstrisinde üretimi şekillendiren temel unsurlar dijital 

teknolojilerin kullanımı, farklı enerji modlarının kullanımı ve üretim ma-

liyetlerinin etkileridir. Dijital teknolojiler ile taşıtlarda haberleşme, kont-

rol, konum ve takip sistemleri, büyük veri kontrolü ve yapay zeka uygu-

lamaları ile taşıtlar artık bir yaşam alanı haline dönüştürülmekte ve karar 
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destek sistemleri ile mobilite kavramına farklı bir yaklaşım getirilmekte-

dir. Enerji kullanımı son yıllarda bütün dünya gündeminde bulunmakla 

birlikte son elli yıllık süreçte fosil yakıtlardan kaynaklı ciddi bir çevre 

sorunu ile de bütün insanlık karşı karşıya kalmaktadır. Gerek yeraltı 

kaynaklarındaki rezerv azalmaları gerek yakıt maliyetleri gerekse yanma 

süreçleri sonrasında ki NOx, CO ve daha az CO2 salınımlarının ortaya 

çıkarttığı çevre problemleri yenilikçi yaklaşım ile elektrik kullanım ihti-

yaçlarını tetiklemiştir. Bu kapsamda elektriğin yenilenebilir ve temiz 

enerji kaynaklarından elde edilmesi ve elde edilen bu enerjinin taşıt en-

düstrisinde kullanımı ile bir dönüşümün başlangıcı yapılmaktadır. Ayrı-

ca geleneksel içten yanmalı motorlarda kullanılan yakıtların performans 

parametrelerinin iyileştirilmesi amacı ile yakıt içerisine eklenen katkı 

maddeleri ile de çevresel birçok ciddi sorun ortaya çıkarken fosil yakıtla-

rın terkedilmesi bu tür problemlerinde ortadan kalkmasını sağlayacak 

bir parametre olarak değerlendirilmektedir. Ağır metaller, kurşun ve 

civa gibi birçok madde artık sınırlandırılmış ve çevreye salınımı engel-

lenmiş olabilecektir. Son olarak üretim maliyetleri ve rekabetçilik ise bü-

tün dünyada endüstrilerin ve toplumların temel değerlendirme sırasında 

ilk başlarda yer almaktadır. İnsan iş gücünün azaltılıp otomasyon ve 

robotik süreçler ile standart tekrarlanabilir kalite parametrelerinde ürün 

ortaya konulabilmesi ve üretim maliyetlerinde rekabetçiliğin yakalanma-

sı temel bakış açısı olarak otomotiv endüstrisinde ortaya konulmaktadır. 

Bütün bunlar bir araya geldiğinde 21. Yüzyılda artık bir önceki yüzyıla 

ait birçok sistem ve alt yapının değişmeye başladığını belirtebiliriz. 

Bu değerlendirmeler ışığında günümüz otomobil teknolojilerini 

mevcut yapı ve yenilikçi teknolojik sistemler ile birlikte değerlendirmek 

için taşıtların mühendislik alt yapılarını ve enerji kullanımını detaylan-

dırmak gerekmektedir. 

Ulaşımda Enerji Yönetimi 

2012 yılında yayımlanan bir Otomotiv Sektör Raporuna göre (Tun-

cay ve Üstün, 2012) dünyada tüketilen enerjinin yaklaşık % 20-25’i taşı-

macılıkta harcandığı ifade edilmektedir.  Ayrıca dünyada kara taşımacı-

lığının toplam petrol tüketimi içindeki payı yaklaşık % 40, gelişmiş ülke-
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lerde % 50, Türkiye’de ise % 80’nin üzerinde olduğu ve petrol üretiminin 

2040-2050’li yıllarda ciddi oranda azalacağı ve buna bağlı olarak büyük 

oranda fiyat artışı olacağı öngörülmektedir. Bu artışa bağlı olarak mevcut 

üretimin sadece stratejik alanlarda kullanılması ve bu kullanım azlığına 

bağlı olarak emisyon ile ilgili olarak; şehir içerisindeki atık sera gazları ve 

partiküllerin (CO2, CO, NOx, HC) toplam kirlilik içerisindeki oranının 

yaklaşık % 60 mertebesinde olduğu bunun büyük kısmının kara ulaşım 

taşıtlarından kaynaklandığı ifade edilmektedir. Ayrıca bir rapora göre 

bir diğer değerlendirme ise kara taşımacılığında regülasyon ve standart-

ların endüstriyi ciddi oranda sıkıştırdığı, bu sınırlamalar nedeniyle, bir-

çok otomotiv endüstri kuruluşunun çok sera gazı yayan taşıt modelle-

rinde hibrit elektrikli taşıt teknolojisine yöneldiği vurgulanmıştır. Bu 

kapsamda IEA (International Energy Agency, 2010) verileri ve çalışmala-

rına göre yıllara göre farklı taşıt türlerinin ortalama CO2 salınımları ve % 

adetlerinin değişimi Grafik 1’de verilmiştir.   

 

Şekil 1. Dünyada Farklı Türlerde Taşıtların Ortalama Satış Oranları ve CO2 
Salınım Öngörüsü (Tuncay ve Üstün, 2012) 

Elektrikli taşıtlar ile konvansiyonel taşıtlar karşılaştırılırken özellikle 

“Kuyudan Tekerleğe Verim” karşılaştırmasının yapılması gerekmekte-

dir. Bu karşılaştırma sonucu içten yanmalı motor kullanılan taşıtlarda 

kuyudan tekerleğe verim % 14-15 civarında olurken, elektrikli taşıtlarda 

bu verim % 40-42 civarına kadar yükselmektedir. Bunun yanı sıra özel-

likle otomotiv endüstrisinde hafifletme çalışmaları ile günümüz taşıt 
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ağırlıkları azaltılmakta ve farklı alaşımlar ile mukavemet artışı elde edi-

lirken emisyon salınım oranları da bu kapsamda azaltılmıştır. Ancak 

yine de bu çalışmalar emisyon sınırlandırmaları için çok yeterli bir seviye 

ya ulaşamamaktadır. 

Fosil yakıtlı güç kaynağı olan içten yanmalı motorlarda ve bu motor-

ların kullanıldığı taşıtlarda öngörülen dezavantajlar ve değişen şartlara 

bağlı olarak büyük bir değişim gerçeklemeye başlamıştır. Bu kapsamda 

alternatif enerjili olan taşıtlar ise genellikle 3 farklı grupta elektrikli, hib-

rit elektrikli ve yakıt pilli taşıtlar olarak sınıflandırılmaktadır. Bu sınıf-

landırmada yer alan taşıtların tasarım, üretim ve satış sonrası hizmetleri 

göz önüne alındığında otomotiv endüstrisinde birçok teknolojinin deği-

şimi söz konusu olmaktadır. Elektrikli taşıt endüstrisinde şarj ve batarya 

konusu enerji yönetimi konusunda ilk planda yer almaktadır. Ayrıca 

süper kapasitör kullanımları, enerji yönetim ve kontrol yazılımları, güç 

konvertörleri, enerji geri kazanım sistemleri gibi birçok husus enerji ve-

rimliliği açısından taşıt üretim süreçlerinde ele alınması gereken konular 

arasındadır. Hibrit elektrikli taşıt endüstrisinde konvansiyonel motorlar 

ile birlikte kullanılan elektrikli tahrik ve güç sistemleri, enerji depolama 

ve şarj sistemleri, dönüştürücüler ve verimlilik yazılımları ilk planda ele 

alınacak hususlar olarak öne çıkmaktadır. Yakıt pilli taşıt endüstrisinde 

ise yakıt ve yakıt depolama sistemleri, yakıtın dönüştürülmesi, alternatif 

yakıt teknolojileri ve güvenlik konuları ilk planda yer alan hususlardır. 

Ayrıca yakıt pilli taşıt teknolojilerinde yakıt pili muhteviyatına göre pro-

ton elektrolit membranlı yakıt pilleri ve katı oksitli yakıt pilleri konuları 

en önemli enerji yönetim konuları içerinde yer almaktadır. 

KONVANSİYONEL TAŞIT TEKNOLOJİLERİ 

Konvansiyonel taşıt teknolojilerinde güç kaynağı fosil yakıt ile çalı-

şan içten yanmalı motorlardır. Benzinli ve dizel yakıt sistemlerine sahip 

taşıtlarda güç üretimi 4 zaman prensibine göre iş zamanında elde edil-

mekte ve sürekli hareket tekrarlanan çevrimler şeklinde devam etmekte-

dir. Yakıtın motor tarafından yakılması ile elde edilen enerji mekanik 

hareket şeklinde içten yanmalı motorun volanından güç aktarma siste-

mine iletilmektedir. Motor kısmından sonra vites kutusuna hareket kav-
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rama mekanizması ile iletilmekte ve vites kutusunda her türlü yol şartla-

rına uygun taşıtın hareketini sağlayan güç ve tork değişimleri farklı dişli 

sistemleri ile sağlanabilmektedir. Geleneksel içten yanmalı motorların 

ürettiği güç ve tork değerleri taşıtın farklı sürüş şartlarına göre ihtiyaç 

duyduğu güç ve tork değerleri ile uyumlu değildir. Bu nedenle vites ku-

tuları bu uyumluluğu sağlayarak gerekli tork ve güç değerlerinde en 

efektif çalışma şartlarının temin edilmesini sağlayabilmektedir. Ayrıca 

vites kutuları sayesinde yakıt tüketiminde ekonomiklik ve sürekli sürüş 

durumu olan hallerde ise hız elde edilmesi sağlanabilmektedir. 

Vites kutusu çıkışında hareket tork artışı ile birlikte yön değişiminin 

de sağlanması ile farklı iki tekerleğe iletilmektedir. Bu fonksiyonun sağ-

lanması için taşıtlarda tahrik tekerleklerinin bağlı bulunduğu aks hattına 

diferansiyel mekanizması yerleştirilmektedir. Diferansiyel aynı zamanda 

taşıtlarda viraj dönme hareketi esnasında dönüş yönü istikametinde içe-

ride olan tekerleğin dış kısımda kalan tekerleğe göre daha yavaş hareket 

etmesini sağlayarak taşıtta dinamik kararlılık kontrolünün sağlanmasına 

da yardımcı olmaktadır. Diferansiyel mekanizması içerisinde bulunan 

dişli tertibatı sayesinde iç ve dış tekerlekler ortak bir mil üzerinde yatak-

landırılmış ve bir dişlide meydana gelen yavaşlama hareketi kadar hare-

ket diğer dişli sistemine iletilebilmektedir. Taşıtta dönüş istikametinde 

tekerleklerinde dönüş mesafesi açısından farklı hareket etmesi gerek-

mektedir. Dönüş hareketinde tekerlekler arasındaki hız farkı diferansiyel 

ile elde edilirken mesafe farklılığı direksiyon sisteminde ackerman teorisi 

olarak adlandırılan dönüş açıları ile sağlanabilmektedir. Motordan sonra 

hareketin iletildiği; kavrama, vites kutusu, diferansiyel, aks ve tekerlek-

lerden oluşan hareket iletim sistemlerine güç aktarma organları denil-

mektedir (Şekil 1). Konvansiyonel taşıtlarda güç aktarma organları ara-

sındaki bütün hareket iletimi mekanik olmakla birlikte kontrol sistemleri 

elektromekanik kontrollü sistemlerden oluşabilmektedir. Ayrıca kavra-

ma mekanizması özelinde hareket iletimi kuru sürtünme şeklinde olabil-

diği gibi hidrodinamik olarak akışkan enerji iletimi ile de olabilmektedir. 

Bu tür kavrama sistemleri tork konvertör sistemleri olarak adlandırıl-

maktadır. Vites kutusu kontrolünde vites aralıkları sürücü isteği ile kont-

rollü bir şekilde manuel olarak sağlandığı durumlarda kavrama sistem-
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leri de sürtünmeli tip kavrama mekanizmaları ile sağlanmaktadır. Hidro-

lik, elektronik ve elektrohidrolik kontrollü vites değişimi sağlanan oto-

matik tip vites kutularında ise hidrodinamik kavrama sistemleri kulla-

nılmaktadır.  

 

Şekil 2. Konvansiyonel Bir Taşıtın Güç Aktarma Organları 

Konvansiyonel taşıtlarda kullanılan güç iletim teknolojilerinde iletim 

kayıpları ve alt sistemlerin kendi performans kayıpları bütün sistemi 

verimlilik açısından etkilemekte ve taşıt kullanım karakteristiklerini ve 

performans karakteristiklerini negatif olarak etkileyebilmektedir. Bu ne-

denle güncel konvansiyonel sistemlerde kayıpların minimize edilmesi 

amacı ile birçok kontrol mekanizması ve elektronik kontrollü sistem ge-

liştirilmiştir. 

ELEKTRİKLİ TAŞIT TEKNOLOJİLERİ 

Elektrikli taşıtlar konvansiyonel taşıtlara göre daha farklı güç üretim 

ve iletim sistemlerine sahip olmakla birlikte, enerji dönüşümü ve verim-

lilikleri de oldukça farklıdır. Sabit bir enerji kaynağı olan bataryadan elde 

edilen elektrik enerjisi dönüştürücü sistemlerden geçirilerek elektrik mo-
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torunda mekanik harekete çevrilmekte ve bu hareket taşıtın ihtiyaç duy-

duğu gücü ortaya çıkarmaktadır. Ana besleyici batarya sistemlerinin 

yanı sıra yardımcı güç kaynağı olan bataryalar bulunmakta ve bütün 

batarya modüllerini yöneten bir elektronik kontrollü enerji yönetim yazı-

lımı bulunmaktadır. Dönüştürücü sistemler ile birlikte kullanılan süper 

kapasitörler ile yardımcı batarya sistemleri taşıtın hareketi esnasında 

ihtiyaç duyduğu ani tork ve güç değişimlerinde tepe değerlerde birincil 

batarya ve sürüş sistemlerine yardımcı olmaktadır (Şekil 3).  

Elektrikli taşıtlarda sürekli hız konumunda, yüksek tork ve güç ihti-

yacı durumunda yüksek yoğunlukta bir enerji tüketimi söz konusu ol-

maktadır. Bu nedenle sürekli ivmelenme, tırmanma veya yüksek sürat-

lerde hareket durumlarında süper kapasitörler ile oluşturulan yüksek 

yoğunluklu enerji tüketimi söz konusu olmakta ve taşıtın batarya sistem-

lerindeki enerji ile menzil artırıcı etki sağlanmaktadır. Bu bağlamda sü-

per kapasitör ve batarya kullanım sürelerine taşıtın enerji yönetim yazı-

lımı ile kontrol sağlanmaktadır.    

 

Şekil 3. Elektrikli Bir Taşıtın Güç Aktarma Organları 
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Elektrikli taşıtlarda enerji kaynağı olan batarya sistemlerinde çoklu 

modül yapısı ile enerji depolanması en efektif metotlardan birisidir. Bu 

sayede kısmı tahribat veya deşarj durumlarında diğer modüller ile enerji 

beslemesine devam edilmekle birlikte şarj süresi boyunca meydana gele-

bilecek zararlarda da her bir modül bağımsız hücre yapısında hareket 

edeceği için taşıtın bütün batarya sistemi zarardan korunmuş olmakta-

dır. 

Taşıtların farklı sürüş ve yol durumlarında gerekli olan güç ve tork 

ihtiyacını elektrikli taşıtlarda bir vites konumuna gerek kalmadan elekt-

rik motorlarının karakteristik özelliklerinden yararlanarak sağlamak 

mümkün olmaktadır. Gaz pedalı konumu ve pedal ile iletilen 

akım/gerilim miktarları değiştirilerek taşıtın ihtiyaç duyduğu güç ve 

tork sağlanabilmektedir. 

Elektrikli taşıtlar konvansiyonel taşıtlara göre daha verimlidir. Bir 

bataryalı elektrikli taşıt yaklaşık % 46 verimle çalışmasına karşın, kon-

vansiyonel taşıtlar %18-25 arasında çalışmaktadırlar. Bir başka deyişle 

elektrikli taşıt bataryalarının şarjı için prizden çekilen enerjinin % 46’sı 

tekerleklerde kullanılabilir işe dönüştürülmektedir (Ünlü ve arkadaşları, 

2003). Bunun tersi, konvansiyonel taşıtlarda yakıt tankında bulunan sıvı 

yakıtın % 18–25 kadarı tahrik tekerlerinde işe dönüştürülebilmektedir. 

Bu durumda toplam verimlilik açısından elektriğin santrallerde üretil-

mesi sırasında oluşan kayıplar da dikkate alınması gerekmektedir.  

HİBRİT ELEKTRİKLİ TAŞIT TEKNOLOJİLERİ 

Hibrit elektrikli taşıtlar iki farklı enerji kaynağından beslenerek ha-

reket enerjisinin sağlandığı taşıtlardır. Konvansiyonel ve elektrikli taşıt 

özelliklerinin her birisindeki özellikleri bünyesinde barındıran, en efektif 

kullanım süreçleri için taşıt enerji yönetim algoritmaları ile tasarlanmış 

kontrolcülerin bulunması bu taşıtları diğer taşıt gruplarından ayırmak-

tadır. İki farklı enerji grubundan mutlaka birisinin elektrik enerjisi olma 

özelliği bakımından uluslararası literatürde ön plana elektrikli taşıt ter-

minoloji ile çıkan taşıtlarda konvansiyonel içten yanmalı motorlarında 

kullanılması bu taşıtlara hibrit taşıt olma özelliği kazandırmaktadır.  
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Yüksek yoğunlukta enerji ihtiyacı olduğu durumlarda konvansiyo-

nel içten yanmalı motorların güç ve tork değerlerini hareket enerjisine 

çeviren, sürüş ekonomisi ve menzil gereksinimi durumlarında elektrik 

enerjisi ile hareket eden ve optimum çalışma şartlarının sağlanması için 

bazı durumlarda her iki enerji kaynağını da kullanan veya bir enerji mo-

dunu kullanırken diğerini besleme enerjisi olarak değerlendiren sistem-

ler konvansiyonel taşıtlardan elektrikli taşıtlara geçiş sürecinde sektörel 

olarak ta çok tercih edilen taşıtlardır. Seri bağlantılı hibrit elektrikli ve 

paralel bağlantılı hibrit elektrikli olmak üzere ana iki farklı grupta mo-

dellendirilen hibrit elektrikli taşıtlarda güç kaynaklarının birbirleri ile 

olan ilişkileri veya güç aktarma organları içerinde sistemlerin birbirleri 

ile olan entegrasyonlarına göre isimlendirilmektedirler.    

Seri Bağlantılı Hibrit Elektrikli Taşıt Teknolojileri  

Seri bağlantılı hibrit elektrikli taşıtlarda konvansiyonel içten yanmalı 

motor bir kavrama sistemi ile elektrik motoruna bağlanarak hareket 

elektrik motoru üzerinden tekerleklere iletilmektedir. İçten yanmalı mo-

tordan alınan mekanik hareket bir generatör sistemi sayesinde elektrik 

enerjisine dönüştürülerek bu enerji elektrik motoruna iletilmekte ve 

elektrik motorundan elde edilen tahrik torku ve gücü taşıt tekerleklerine 

iletilmektedir. Aynı zamanda batarya sistemini besleyen generatör sis-

temi sayesinde sürekli bir şarj işlemi de devam etmektedir. Bu sisteme 

entegre edilen rejeneratif fren sistemi ile taşıtta güç ve tork ihtiyacı ol-

madığı ve taşıtın frenleme durumlarında, yokuş aşağı hareket veya düz 

yol şartlarında gaz pedalı basılı olmadığı durumlarda hareket enerjisi 

tersinir bir şekilde bataryaya şarj gerilimi olarak etki etmektedir (Şekil 3). 
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Şekil 4. Seri Bağlantılı Hibrit Elektrikli Taşıt Güç Aktarma Organları 

Seri bağlantılı hibrit elektrikli bir taşıtta güç iletimi esnasında elektrik 

enerjinin kullanımı ve enerjinin efektif yönetimi açısından sisteme enteg-

re edilmiş konvertör ve enerji yönetim yazılımları ile batarya şarj seviye-

sine göre içten yanmalı motorun devreye girmesi, devre dışı kalması 

veya ihtiyaç halinde taşıtta hem içten yanmalı motor ile hem de batarya 

gerilimi ile beslenen elektrik motoru ile tahrik ve ivmelenme sağlanmak-

tadır.  

Ayrıca görsel olarak sürücü kontrolü açısından sürüş paneline yer-

leştirilen bazı görsel yazılım unsurları ile taşıtın hangi durumlarda ba-

tarya ile elektrik motorunun tahrik edildiği veya içten yanmalı motor ile 

birlikte batarya- elektrik motoru modülünün çalıştırıldığı takip edilebil-

mektedir. Sürekli görünürlüğü yüksek seviyede batarya şarj durumunu 

gösteren paneller ile de sürücüye sürüş ekonomisi konusunda bilgi ve-

rilmektedir. 
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Şekil  5. Seri Bağlantılı Bir Hibrit Elektrikli Taşıtın Zamana Bağlı Güç ve Hız 
Değişimi 

Grafik 2’de görüldüğü gibi zamana bağlı güç ve hız değişimi eğrile-

rinde seri bağlantılı hibrit elektrikli bir taşıtın ivmelenme ve yavaşlama 

süreçlerindeki değişimler gözlemlenmektedir. İçten yanmalı motor, 

elektrik motoru ve generatörden gelen gücün, güç aktarma organlarına 

iletim durumunu gösteren grafikte, sürekli sabit güçte çalışan bir içten 

yanmalı motor ile generatörün sabit bir DC akım üretmesi sağlanmakta-

dır. Bu sayede elde edilen enerji elektrik motoruna aktarılarak ivmelen-

me esnasında istenilen güç sağlanmaktadır.  

Ayrıca frenleme esnasında aynı iletim yönteminin tersi ile rejeneratif 

frenleme sağlanarak bataryada şarj değerinin artışı yine jeneratör saye-

sinde sağlanmaktadır.          

Paralel Bağlantılı Hibrit Elektrikli Taşıt Teknolojileri 

Paralel bağlantılı hibrit elektrikli taşıtlarda hareket taşıt tekerlekleri-

ne mekanik olarak konvansiyonel içten yanmalı motor üzerinden iletil-
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mektedir. Aynı zamanda taşıtın vites kutusuna bağlı bir elektrik motoru 

sistemi sayesinde de taşıta hareket iletimi sağlanmaktadır. Dolayısı ile 

seri bağlantılı hibrit elektrikli sistemden farklı olarak taşıtın tekerlekleri-

ne her iki motor (içten yanmalı motor- elektrik motoru) ile de tahrik tor-

ku ve gücü iletilmektedir. Her iki motorun sekronize çalışması için taşıt 

üzerinde bir kontrolör bulunmakta ve bu kontrolör taşıtın hangi moto-

rundan ne kadar güç kullanılacağı, yakıt ekonomisi, enerji yönetimi, tork 

ve güç ihtiyacı parametrelerini sürekli kontrol ederek taşıtı hareket et-

tirmektedir. Seri bağlantılı hibrit elektrikli taşıtlara göre daha karmaşık 

yapıya sahip bu sistemde de aynı şekilde rejeneratif frenleme veya gaz 

pedalı kullanımının kapalı olduğu durumlarda enerji verimliliği sağla-

nabilmektedir (Şekil 4).  

 

Şekil 6. Paralel Bağlantılı Hibrit Elektrikli Taşıt Güç Aktarma Organları 

Paralel bağlantılı hibrit elektrikli taşıt sistemlerinde bataryalar genel-

likle küçük kapasitelerde tasarlanmaktadır. Ayrıca sistemde batarya sa-

dece rejeneratif frenleme esnasında şarj edilmektedir. Seri bağlantılı hib-

rit elektrikli taşıt bataryalarına göre daha küçük ve kapasiteleri daha dü-

şük olan bataryaların tahrik ettiği elektrik motorları da daha küçüktür. 
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Bu nedenle paralel bağlantılı hibrit elektrikli taşıtların gerek üretim ma-

liyetleri gerekse satış bedelleri seri bağlantılı hibrit elektrikli taşıtlara 

göre daha uygun görülmektedir. 

Enerji verimliliği açısından içten yanmalı motor direk aks hattı üze-

rinden hareketini tekerlekler ilettiği için bu sistemlerde daha verimli bir 

hareket iletimi ve güç aktarımı mümkün olmaktadır. Bununla birlikte 

taşıtın yüksek güç ve tork ihtiyacına her iki motorda devrede olduğu 

zaman daha hızlı cevap üretilmekte ve sürüş performans karakteristikle-

ri, seri bağlantılı hibrit elektrikli taşıtlara göre daha iyi görülmektedir. 

 

 

Şekil 7. Paralel Bağlantılı Hibrit Elektrikli Bir Taşıtın Zamana Bağlı Güç ve 
Hız Değişimi 

Grafik 3’de görüldüğü gibi zamana bağlı güç ve hız değişimi eğrile-

rinde paralel bağlantılı hibrit elektrikli bir taşıtın ivmelenme ve yavaşla-

ma süreçlerindeki değişimler gözlemlenmektedir. İçten yanmalı motor 
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taşıtın ihtiyaç duyduğu sabit güç ve torku sağlamakta ve güç aktarma 

organları sayesinde tekerleklere kadar bu güç iletimi sağlanmaktadır. 

İvmelenme esnasında bu güce ek olarak bataryalarda bulunan şarj enerji-

si ile elektrik motoru enerjilendirilmekte ve içten yanmalı motorlara ek 

olarak tekerleklere ek bir güç iletimi söz konusu olmaktadır. Yavaşlama 

esnasında ise içten yanmalı motor güç üretimi ortadan kalkmakta ve 

elektrik motoru üzerinden rejeneratif frenleme ile elde edilen enerji ba-

taryalara şarj enerjisi olarak depolanmaktadır.     

Seri/Paralel Bağlantılı Hibrit Elektrikli Taşıt Teknolojileri   

Seri/paralel bağlantılı hibrit taşıt teknolojileri yapısal olarak daha 

çok seri bağlantılı hibrit elektrikli taşıt güç iletim sistemlerine benzemek-

tedir. Her iki sistemin avantajlı yönleri kullanılarak geliştirilmiş ve ve-

rimlilik seviyesi daha yüksek olan bir teknoloji seviyesine sahiptir. Dü-

şüh hız ve güç iletim durumlarında seri bağlantılı hibrit elektrikli taşıt 

özelliklerinde kullanılan taşıt yüksek hız ve güç gerektiren durumlarda 

paralel bağlantılı hibrit elektrikli taşıt güç iletim teknoloji seviyesinde 

kullanılmaktadır. İçten yanmalı motor sistemi seri bir şekilde elektrik 

motoru ve batarya sistemine bağlı çalışırken planet dişli sistemi ile direk 

aksa bağlanan redüktör dişli mekanizması ile de bir hareket bağlantısı 

sağlanmıştır. Şekil 5’de görüldüğü gibi içten yanmalı motordan çıkan 

mekanik hareket planet dişli sistemi üzerinden bir mekanik bağlantı ile 

dişli redüktör sistemine bağlanmakta ve aks miline direk ürettiği tahrik 

gücünü iletebilmektedir. Bu sayede taşıtın ihtiyaç duyduğu güç ve tork 

değerine göre planet dişli sistemini bir kontrolcü hareket ettirerek ihtiyaç 

halinde mekanik bağlantıyı sağlamakta ihtiyaç durulmadığı noktalarda 

içten yanmalı motorun generatöre hareket iletimi ve elektrik akımı üret-

mesi sağlanmaktadır. Sistemin en büyük avantajı yüksek güç ve tork 

gerektiren durumlarda seri bağlantılı hibrit elektrikli taşıtlardaki içten 

yanmalı motor ve generatör arasındaki kayıplar ortadan kaldırılarak 

hareket direk tekerleklere içten yanmalı motor tarafından iletilmektedir. 

Karmaşık yapısı ve sistem elemanlarının sayısının fazlalığından dolayı 

bu sistem aynı zamanda kompleks seri/paralel bağlantılı hibrit elektrikli 

yapı olarak adlandırılmaktadır. 
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Şekil 8. Seri/Paralel Bağlantılı Hibrit Elektrikli Taşıt Güç Aktarma Organları 
Hareket İletimi 

Seri ve Paralel Bağlantılı Hibrit Elektrikli Taşıtların Güç ve Hız 

Karakteristikleri 

Seri ve paralel bağlantılı hibrit elektrikli taşıtlar ile ilgili birçok farklı 

kontrolcü tasarlanmış ve birçok model ile analizler yapılmıştır. Bir paket 

programda hazır bulunan bazı taşıt modülleri ile kurulan dinamik sürüş 

modelinde (Turan vd., 2020) seri ve paralel bağlantılı hibrit elektrikli 

taşıtının güç ve hız karakteristikleri detaylı incelenmiş ve Grafik 4’de 

görülen grafik elde edilmiştir. Grafikte de görüleceği üzere seri bağlantılı 

hibrit elektrikli taşıt modelinde elektrik motorundan devamlı tahrik sağ-

lanması ve tekerleklere verilmesi gereken güç ve hız ihtiyacı daha fazla-

dır.  
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Ancak modelde tasarlanan paralel bağlantılı hibrit elektrikli taşıt 

modeli için güç 60 sn 18 kW görülürken, seri bağlantılı hibrit elektrikli 

taşıt modeli için güç 12,4 kW olarak görülmektedir. Paralel bağlantılı 

hibrit elektrikli taşıt sistemindeki elektrik motorunun gücünün yüksek 

olmasının nedeni, sisteme avantaj olarak içten yanmalı motorun da tah-

rik gücü iletmesidir. Bu durumun elektrik motorunun daha iyi güç ileti-

mine yardımcı olduğu gözlemlenmektedir. Bu yüzden paralel bağlantılı 

hibrit elektrikli taşıt sisteminin güç grafiği daha yüksek bulunmaktadır 

(Turan vd., 2020). 

 

Şekil 9. Seri ve Paralel Bağlantılı Hibrit Elektrikli Taşıtın Güç ve Hız Karşı-
laştırması (Turan vd., 2020) 

Benzer bir şekilde seri ve paralel bağlantılı hibrit elektrikli taşıtın ay-

nı taşıt modelindeki elektrik motoru verimleri ise Grafik 5’de gösteril-

mektedir (Turan vd., 2020). Modelde paralel bağlantılı hibrit elektrikli 

taşıtın zamana bağlı elektrik motor verimi, seri bağlantılı hibrit elektrikli 

taşıtın motor veriminden daha düşük olduğu gözlemlenmiştir.   
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Şekil 10. Seri ve Paralel Bağlantılı Elektrikli Taşıt, Elektrik Motorlarının  
Verim Değişimi 

Seri bağlantılı hibrit elektrikli taşıt modelinde 60 sn’de %86 civarında 

verim görülürken, paralel bağlantılı hibrit elektrikli taşıt modelinde 60 

sn’de %55’lerde verim görülmektedir (Grafik 5). Elektrik motoru seri 

bağlantılı hibrit elektrikli taşıt modelinde tahrik sistemine verimlilik ba-

kımından tek başına pozitif etki sağlarken, paralel bağlantılı hibrit elekt-

rikli taşıt modelin de bulunan içten yanmalı motordan dolayı elektrik 

motorunun tahrik sistemine katkısı verimini negatif yönde etkilemekte-

dir (Turan vd., 2020). 

Örnek model analiz sonuçlarından anlaşılacağı üzere seri bağlantılı 

hibrit elektrikli taşıtlarda elektrik motor verimliliği yüksek seviyede iken, 

paralel bağlantılı hibrit elektrikli taşıtlarda güç daha yüksek elde edil-

mektedir.  
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Aynı zamanda paralel bağlantılı hibrit elektrikli taşıt sistemlerinde 

elektrik motorunun yanı sıra içten yanmalı motorda sisteme güç sağladı-

ğı için batarya şarj seviyesi bu sistemlerde daha yüksek olmaktadır.    

Yakıt Pilli Taşıt Teknolojileri 

Yakıt pili kullanılan taşıtlarda, taşıt üzerinde bulunan yakıt depo-

sundaki yakıt özel tasarlanmış bir hücrede elektrik enerjisine dönüştürü-

lerek, elde edilen enerji elektrik motoru vasıtası ile tekerleklere iletilmek-

tedir. Elektrik motoru ünitesinden sonra tekerleklere kadar olan güç ak-

tarma organları tam elektrikli taşıtlardaki sistemin aynısıdır. Elektrik 

motoru öncesindeki kısımda elektriğin elde edilme şekli ve depolanması 

kısmı bu taşıtlara farklılık sağlayan taraf olarak ön plana çıkmaktadır. 

Yakıt pilli taşıtlarda yakıt deposu, yakıt pili kontrol ünitesi, güç kontrol-

cüsü ve tahrik sistemi güç kaynağı olarak motordan oluşan bir yapı bu-

lunmaktadır (Şekil 6). Yakıt deposunda hidrojen veya fosil kökenli rafine 

edilmiş yakıtlar yüksek basınç altında depolanarak rezerv enerji olarak 

kullanılmaktadır. Yakıtın elektrik enerjisine dönüştürülmesi amacı ile 

özel geliştirilmiş olan yakıt işleme donanımı ile işlenmiş yakıttan bir geri-

lim elde edilmektedir. Elde edilen gerilim seviyesi düşük olduğu için 

birkaç yakıt işleme ünitesi seri olarak birbirine bağlanarak yüksek bir 

enerji seviyesine çıkılabilmektedir. Bu sayede elde edilen enerji batarya 

sistemlerinde depolanarak elektrik motorunun ihtiyaç duyduğu anda 

sistemde kullanılmaktadır. Yakıt pilinde üretilip depolanan enerji ile 

elektrik motorunun ihtiyaç duyduğu enerji miktarını düzenleyen ara güç 

elektroniği devreleri ile en efektif enerji kullanımı söz konusu olmakta-

dır. Ayrıca güç elektroniği devreleri ve kontrolcüleri AC/AC veya 

DC/AC şeklinde ihtiyaç duyulan enerji türüne göre de fonksiyonlarını 

yerine getirmektedir. Yakıt pilli taşıtlarda sadece bataryalar kullanılabil-

diği gibi yakıt pili ile birlikte süperkapasitörler veya yalnız süperkapasi-

törlerin kullanımı da mevcuttur. 
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Şekil 11. Yakıt Pilli Taşıt Güç Aktarma Organları Hareket İletimi 

SONUÇ 

Otomotiv endüstrisi petrol kaynaklı yakıt kullanan taşıt teknolojile-

rinde ciddi bir değişim ve dönüşüm ile güncel hibrit, elektrikli ve yakıt 

pilli taşıt teknolojilerine yönelmiş olup bütün taşıt üreticilerin ar-ge ça-

lışmalarında yenilikçi taşıtlar hedef olarak ortaya konulmuştur. Bu kap-

samda otomotiv ana endüstrisine hizmet üreten bir çok sistem ve parça 

üretimi gerçekleştiren tedarikçilerde kendilerini bu hedefler doğrultu-

sunda revize etmektedirler. Emisyon kısıtlamaları, regülasyon ve direk-

tiflerin oluşturduğu baskılar, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanı-

mı, ekonomik faktörler ve tüketici tercihleri açısından bu değişim değer-

lendirildiğinde her geçen gün hedef tarihler daha da öne çekilmektedir. 

2050’ li yıllarda yaygınlaşma öngörüsü olan birçok elektrikli ve hibrit 

elektrikli taşıt bu faktörlerden dolayı aynı zamanda sektörün değişim 

motivasyonu ile 2030’lu yıllara çekilmiştir. Bu kapsamda günümüzde 

birçok karayolu ve sürüş alanında hibrit elektrikli ve elektrikli taşıt kul-

lanımı görmekteyiz. Elektrik depolama kapasiteleri ve şarj alt yapıların-

dan kaynaklı kısıtlılıklar nedeni ile elektrikli taşıtlarda daha küçük kütle-

li ve enerji tüketimi az olan taşıtlar ön plana çıkarken hibrit elektrikli 
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taşıtlarda daha büyük ve orta sınıf taşıtlar üretim ve kullanım noktasında 

ön palan çıkmaktadır. 

Hibrit elektrikli, elektrikli ve yakıt pilli sistemlerin tamamında ortak 

nokta ve en büyük ar-ge konusu batarya teknolojileridir. Bu bağlamda 

bütün endüstride çok yoğun depolama kapasitesi artırımı, verimliliği 

yüksek, çevreci ve yenilikçi batarya sistemleri üzerinde ar-ge çalışmaları 

gerçekleştirilmektedir. Menzil, güç, tork ve hız konularını birinci derece-

de etkileyen batarya teknolojisi yeni nesil taşıtlar için en hayati konu ola-

rak ön plana çıkmaktadır. 

Bunun yanı sıra batarya yönetim sistemleri, güç elektroniği ve şarj 

sistemleri teknolojileri de hibrit elektrikli, elektrikli ve yakıt pilli taşıt 

teknolojileri ile güncelliği artmış yeni çalışma alanlarıdır. Otomotiv en-

düstrisinde gelecekte daha yoğun çalışılacak konuların başında olan bu 

hususlar geçmiş yıllarda mekanik hareket iletimi, güç kayıplarının azal-

tılması, yakıt ekonomisi ve emisyon konularında yapılan birçok çalışma-

nın tamamlanıp, enerji yönetimi ve optimizasyonu konularının çalışılma-

sını ortaya çıkarmıştır. 

Taşıt tahrik sistemlerinde elektrik motoru kullanımının bahse konu 

taşıtların artması ile birlikte endüstride daha yoğun ele alındığı bir ar-ge 

süreci devam ederken, güç makinalarının verimliliği, yeni elektrik motor 

teknolojileri, tekerlek içi elektrik motor kullanımı, üretim maliyetleri da-

ha düşük elektrik motorları başlıkları da güncel çalışma konularıdır. 

Sürüş modları bakımından otonom taşıt teknolojileri de otomotiv 

endüstrisinin bir diğer çalışma ve hedef konuları içerisinde yer almakta-

dır. Bu kapsamda elektrikli taşıtların elektronik alt yapılarının ve enerji 

yönetim sistemlerinin bulunması, bu sistemleri kontrol eden yüksek hız-

larda işlem yapabilen programlama ünitelerinin bulunması otonom sü-

rüş çalışmalarında elektrikli taşıtları çalışma platformu olarak tercih edi-

len bir noktaya getirmektedir. Aynı zamanda taşıt güvenlik ve bilgi sis-

temleri ile ilgili teknolojilerin geliştirilmesi sayesinde yüksek hız ve sürüş 

durumunda, yoğun trafik şartlarında bir çok taşıtın senkron hareket et-

mesi gereken trafik koşullarında daha kontrollü sevk ve idare etmeye 

yönelik sistemlerde de oldukça uzun bir yol alınmıştır. Taşıt-taşıt, taşıt-
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yaya etkileşimli birçok sistem geliştirilmiş olup bu sistemler sayesinde 

büyük veri olarak adlandırılan yeni bir veri depolama ve bu verinin iş-

lenmesi süreçleri de ortaya çıkmaktadır. 

Yakıt pilli taşıtlarda ise özellikle yakıtın depolanması ve enerji dönü-

şümü gerçekleştirilen yakıt pillerinin teknolojik olarak gelişim süreçleri 

yavaş ilerlemesi ve endüstriyel olarak üretim maliyetlerinin henüz çok 

uygun olmaması dolayısı ile taşıtlarda yaygınlaşması biraz daha yavaş 

ilerlemektedir. Bu kapsamda hibrit elektrikli ve elektrikli taşıtlara göre 

yakıt pilli taşıtların üretim sayıları da oldukça düşük orandadır. Yakın 

gelecekte özellikle yakıtın enerjiye dönüştürüldüğü ve yakıtın depolan-

dığı sistem teknolojilerinin daha ileri bir düzeyde geliştirilmesi ile bütün 

dünyada yakıt pilli taşıtların sayışlarının artması da öngörülmektedir.    

Bütün bu değerlendirmeler ışığında günümüz otomotiv endüstrisi 

geleneksel sistemlerden çok daha farklı ve sadece mobilite yaklaşımı ile 

hareket edilen değil aynı zamanda yeni bir yaşam tarzı ve alanı oluştu-

rulmuş, verimli, teknolojik, konforlu, güvenli bir taşıt kullanım ve en-

düstri açısından da bu taşıtların üretimi sürecinde girmiştir. 
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GEMİ DİZEL MOTORLARINDA NOX EMİSYON 
AZALTMA YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kubilay BAYRAMOĞLU 1, Semih YILMAZ 2 

 

Öz: Dünyada taşımacılığın büyük bir bölümünün gemiler aracılığı ile 

yapılması, gemilerde verimli sevk sistemlerinin kullanılmasını zorunlu 

kılmaktadır. Günümüzde kullanılan en verimli sevk sistemlerinin ba-

şında içten yanmalı motorlar gelmektedir. Gemi sevk sistemlerinde ço-

ğunlukla ağır devirli iki zamanlı dizel motorlar kullanılmaktadır. Stan-

dart kara taşıtlarında kullanılan dizel yakıttan daha düşük kalitede 

olan ağır yakıtların (HFO) kullanılması sonucu atmosfere salınan NOX 

ve SOX emisyonları çevresel kirliliklere neden olmaktadır. Gemilerden 

kaynaklı bu emisyonların azaltılması amacıyla Uluslararası Denizcilik 

Örgütü (IMO) birtakım düzenlemeler getirmiştir. NOX emisyonlarının 

azaltılması amacıyla IMO’ya taraf ülkeler tarafından kabul edilen De-

niz Kirliliğini Önleme (MARPOL) sözleşmesi ile gemi kaynaklı NOX 

emisyonlarının azaltılması amacıyla Tier I, Tier II ve Tier III düzenle-

meleri yürürlüğe girmiştir. Bu çalışmada NOX emisyon mekanizmaları 

ve NOX emisyonlarının azaltılmasında kullanılan teknikler incelenmiş-

tir. İncelenen teknikler dizel motorlarda kullanılan alternatif yakıtlar ve 

özellikleri, motor yanma parametreleri ve egzoz gazlarından kimyasal 

yöntemler ile NOX emisyonlarının azaltılması olarak sınıflandırılmıştır. 

Her bir teknik alt detaylara ayrılmış ve bu tekniklerin motor perfor-

mansı ve NOX emisyonlarına etkisi ayrı ayrı incelenmiştir. Gemilerde 

yenilenebilir alternatif yakıtların NOX emisyonlarını tamamen ortadan 

kaldırmasına rağmen, gemilerin yüksek güç gereksinimleri fosil kay-

naklı yakıtların en azından yakın gelecekte kullanılacağını göstermek-
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tedir. Dolayısıyla NOX azaltma tekniklerinin motor performansını en az 

oranda etkileyecek şekilde seçilmesi gerekmektedir. İncelenen teknikler 

içerisinde en kullanılabilir teknik SCR sistemleri olarak belirlenmiştir. 

SCR sistemler motor performansına en az etki eden, egzoz sisteminde 

kimyasal yollarla NOX emisyonlarını azaltan bir teknik olarak karşımı-

za çıkmaktadır. SCR sisteminin gemi dizel motorlarda kullanımının en 

büyük dezavantajı makine dairesi yerleşimidir. Dizel motorlarda NOX 

emisyonlarının oluşumunu etkileyen en önemli parametre yanma odası 

sıcaklığıdır. Yanma odası sıcaklığının azaltılması NOX emisyonlarının 

da azalmasını beraberinde getirmektedir. Yanma parametrelerinin de-

ğiştirilmesi ile yanma odası sıcaklığı değişmekte buna bağlı olarak da 

NOX emisyonları kontrol altına alınabilmektedir. Çalışma NOX emis-

yonlarının gemi dizel motorlarında oluşum ve kontrol mekanizmaları 

hakkında bilgi vererek en uygun NOX azaltma tekniğinin seçilmesine 

olanak sağlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Gemi Dizel Motoru, NOX  Emisyonları, Çevre Kirli-

liği, Küresel Isınma 

GİRİŞ 

Uluslararası taşımacılığın %90 fazlası gemiler aracılığı ile yapılmak-

tadır. Dünya taşımacılığında kullanılan gemilerin sevk sistemleri de dizel 

motorlar ile tahrik edilmektedir. Uluslararası taşımacılıkta kullanılan 

gemi dizel motorlarının büyük çoğunluğu orta ya da düşük devirli iki 

zamanlı gemi dizel motorlarından oluşmaktadır. Ucuz ve yüksek verime 

sahip ağır dizel yakıt (HFO) iki zamanlı dizel makinelerde kullanımı en 

muhtemel yakıtlardandır (Nielsen, Haglind ve Larsen, 2014). Gemi dizel 

motorlarında HFO cinsi fosil yakıtların yanması sonucu oluşan zararlı 

gazların çevresel etkileri ve yakıt tüketimini en aza indirgemek amacıyla 

evrensel nitelikte düzenlemeler getirilmektedir (Endresen ve diğerleri, 

2003). Gemilerde fosil kaynaklı yakıtların kullanımından kaynaklı NOX, 

SOX, CO2 ve PM gibi sera gazı ve küresel ısınmaya sebep olan zararlı 

gazlar oluşmaktadır. İçten yanmalı motorlarda yanma sonucu oluşan 

NOX emisyonları NO ve NO2 bileşenlerinden oluşmaktadır. Nitrojenin 

bu oksitlenmesi temel olarak havada bulunan oksijen ile oluşmaktadır. 

NOX bileşenleri temel olarak kirli hava ve asit yağmurlarına sebep ol-

maktadır (McAllister, Chen ve Fernandez-Pello, 2011). Genel olarak 
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yağmurda CO2 tamamı emildiğinde pH değeri yaklaşık 5.6’dır. Ancak 

yağmurun pH değeri 5.6 dan küçük olduğunda bu durum asit yağmuru 

olarak ifade edilmektedir (Okubo ve Kuwahara, 2020). Şekil 1.1 asit 

yağmuru oluşum diyagramını göstermektedir. Burada, atmosferde fosil 

kaynaklı yakıtlarda ya da atmosferde bulunan nitrojen yanma etkisi ile 

NO, NO2 ya da N2O5 bileşenlerine dönüşmektedir. Bu bileşenler de yağ-

mur suları ile birleşerek asit yağmuru olarak tanımlanan nitrik aside dö-

nüşmektedir.  

 

Şekil 1. NOX Emisyonlarından Kaynaklı Asit Yağmuru Oluşum Mekanizması 

Gemilerden kaynaklı NOX emisyonlarının azaltılması amacıyla çeşitli 

adımlar atılmıştır. İlk olarak otomobil motorlarında getirilen Euro stan-

dartları gibi düzenlemeler zaman içerisinde uluslararası denizcilik örgü-

tü (IMO) tarafından gemi kaynaklı emisyonların azaltılması amacıyla 

gemi dizel makinelerinde de Tier I, Tier II ve Tier III düzenlemeleri ola-

rak uygulamaya konulmuştur. (Lu, Geng ve Chen, 2020).  

Gemilerden kaynaklı NOX emisyonlarının azaltılması IMO tarafın-

dan ilk olarak 1 Ocak 2000 tarihinde Tier I düzenlemesi ile getirilmiştir. 

Bu düzenleme ile gemi kaynaklı NOX emisyonlarının motor devir sayısı-

na göre salım miktarları belirtilmiştir. Bu düzenleme ile Uluslararası ka-

rasularda çalışan düşük devirli gemi dizel motorlarında NOX emisyon 

sınırlaması 16 g/kWh olarak yürürlüğe girmiştir (IMO, 2020a). Bu dü-

zenlemeyi sırasıyla 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe giren Tier II ve 1 

Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Tier III düzenlemeleri takip etmek-

tedir. Şekil 2’de gemi dizel makinelerinden kaynaklanan NOX emisyonla-
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rının MARPOL Annex VI kapsamındaki değişimi verilmiştir3 (IMO, 

2020b).  

 

 

Şekil 2. IMO NOX Emisyon Sınırları 

1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe giren Tier II düzenlemesi global 

alanlarda NOX emisyonlarının sınırlanmasını sağlarken, Tier III düzen-

lemesi sadece emisyon kontrol alanlarında (ECA) uygulanmaktadır (Chu 

Van, Ramirez, Rainey, Ristovski ve Brown, 2019). IMO kapsamında 

emisyon kontrol alanı olarak ifade edilen bölgeler Şekil 3’te sunulmuştur.  

 

                                                            
3 IMO. (2020b). Nitrogen Oxides (NOx) – Regulation 13. 

https://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/Nitrogen-oxides-
(NOx)%E2%80%93-Regulation-13.aspx. 

 
 

https://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/Nitrogen-oxides-(NOx)%E2%80%93-Regulation-13.aspx
https://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/Nitrogen-oxides-(NOx)%E2%80%93-Regulation-13.aspx


 
GEMİ DİZEL MOTORLARINDA NOX EMİSYON AZALTMA YÖNTEMLERİNİN  

DEĞERLENDİRİLMESİ 

299 

 

Şekil 3. Emisyon Kontrol Alanları 

Gemilerden kaynaklı NOX emisyonlarının azaltılması amacıyla 

getirilen Tier II düzenlemesi maksimum salınabilecek emisyon oranını 

14.4 g/kWh ile sınırlamaktadır. Ancak emisyon kontrol alanlarında 

işletilen gemilerin Tier III NOX emisyon sınırlaması Tier II 

düzenlemesine oranla yaklaşık %80 azalma ile 3.4 g/kWh olarak 

düzenlenmiştir (Bayramoğlu, Özmen ve Cerit, 2019). Fosil kaynaklı 

emisyonların yanma odasında yanması sonucu NOX oluşumu farklı 

şekillerde meydana gelmektedir.  

Çalışma, NOX oluşum mekanizmaları ile farklı NOX indirgeme 

tekniklerini içermektedir. Çalışmanın amacı özellikle getirilen yeni 

emisyon kısıtlamaları ile gemi dizel motorlarında uygun NOX emisyon 

azaltma tekniklerinin belirlenmesi konusunda literatüre bütüncül şekilde 

katkı sağlamaktır. Kullanılan her bir teknik, avantaj ve dezavantajları ile 

birlikte çalışmada sunulmuştur. Ayrıca NOX oluşum mekanizmalarının 

ve indirgeme yöntemleri de çalışma kapsamında neden sonuç ilişkisi 

şeklinde sunulmuştur.  
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NOX OLUŞUM MEKANİZMALARI 

NOX emisyonları temel olarak nitrit oksit (NO) ve nitrojen dioksit 

(NO2) bileşenlerinden oluşmaktadır. Şekil 1’de de ifade edildiği üzere 

NO yanma işlemi sonucu oluşur ve oluşan NO bileşenlerinin bir kısmı 

sıcaklığın düştüğü egzoz bölümünde NO2 bileşenlerine dönüşmektedir. 

İçten yanmalı motorlarda oluşan NOX emisyonlarında NO baskın tür 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Yanma işleminde NO bileşenlerinin üç 

farklı oluşum türü vardır. Bunlar ısıl NO, ani NO ve yakıt NO’dur 

(Bayramoğlu, 2018).   

Isıl NO 

NO oluşumunun temel sebebi ısıl NO’dur. Rus bilim adamı Zeldo-

vich’in 1939 yılında önerdiği ve Zeldovic mekanizması adı verilen NO 

oluşum mekanizmaları Denklem 1, Denklem 2 ve Denklem 3’te sunul-

muştur (Özgür, 2015).  

 

      (1) 

 

      (2) 

 

      (3) 

 

Kimyasal reaksiyonlarda reaksiyon oranlarının belirlenmesi, yanma 

işlemi sonucunda oluşan ürünlerin zaman ve miktarlarının 

belirlenmesinde kolaylıklar sağlamaktadır. Örneğin Denklem 4’te 

tanımlanan örnek kimyasal reaksiyonu ele alalım (McAllister ve 

diğerleri, 2011). 

 

      (4) 
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 Verilen reaksiyonda, a, b, c ve d herbir bileşen için sitokiyometrik 

katsayıları ifade etmektedir. Denklem 4’te verilen örnek reaksiyon için 

reaksiyon oranı Denklem 5 gibi ifade edilmektedir.  

 

          (5) 

 

Verilen ifadede k Arrhenius sabiti olarak tanımlanmaktadır. 

Kimyasal reaksiyonlarının hızının velirlenmesinde kullanılan Arrhenius 

ifades  Denklem 6’daki gibi ifade edilebilir.  

 

       (6) 

 

Burada,  ön üssel faktör,  aktivasyon enerjisini,  evrensel gaz 

sabitini ifade etmektedir. Denklem 6’da verilen Arrhenius ifadesi 

Denklem 1, 2 ve 3 için Tablo 1’de verilmiştir.  

 

Tablo 1. Isıl No Reaksiyon Katsayıları (McAllister ve Diğerleri, 2011) 

Reaksiyon 
 numarası   

1 1.8·  -38770 

2 1.8·  -4680 

3 7.1·  -450 

Hızlı NO 

Azotoksitler, yanma sürecinde alev ile birlikte anında üretilen 

bileşenlerdir. CH radikalleri ise görece olarak sadece alev cephesinde 

üretilen bir ara türdür. Yanma işleminde görece sadece alev cephesinde 

üretilen CH radikalleri ile reaksiyona giren nitrojenler ile NO bileşenleri 



 
Kubilay BAYRAMOĞLU, Semih YILMAZ   

302 

oluşmaktadır. Denklem 7 ve Denklem 8 hızlı NO oluşum 

mekanizmalarını ifade etmektedir (Glassman ve Yetter, 2008).  

 

     (7) 

 

      (8) 

 

Verilen denklemlerde,  atomları Denklem 7’de verilen reaksiyon ile 

üretilmektedir. Üretilen bu  atomları iki şekilde NO bileşenlerine 

dönüşmektedir. Bunlar ya  ile birleşerek ya da HCN radikalleri ile 

birleşerek NO’ya dönüşüm mekanizmalarıdır. Denklem 7’de verilen 

ifadenin aktivasyon sıcaklığı yaklaşık 9020 K’dir. Dolayısıyla hızlı NO 

1000 K gibi düşük sıcaklıklarda oluşabilmektedir (Glassman ve Yetter, 

2008; McAllister ve diğerleri, 2011).   

Yakıt NO 

İçten yanmalı motorlarda kullanılan yakıtların tamamına yakını fosil 

kaynaklı yakıtlardır. Fosil kaynaklı yakıtlar içeresinde C, H, O ve N 

atomları bulunabilmektedir. Yakıt içerisinde bulunan nitrojeninin bir 

kısmı yanma süresince oluşan yakıtın etkisi ile NO bileşenlerine dönüş-

mektedir. Yakıt NO oluşum mekanizması Denklem 9 ile ifade edilebilir 

(Toof, 1986).  

 

  NO    

                            

(9) 

 N2    

NO2 oluşumu  

Yanma sonucu oluşan ürünler ve kimyasal denge oranları, tipik alev 

sıcaklıklarındaki yanmış gazlarda NO2/NO oranının ihmal edilebilecek 

+NO 

+Oksitlenme 
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kadar küçük olduğunu göstermektedir. Literatürde elde edilen bulgu-

larda NOX bileşenlerinin yaklaşık %90’ının NO bileşenleri %10’luk kısmı 

ise diğer bileşenlerden meydana gelmektedir. NO2 oluşum mekanizma-

ları Denklem 10 ve Denklem 11 de ifade edilmiştir (Heywood, 1988).  

 

     (10) 

 

     (11) 

 

Verilen ifadelerde NO2 oluşum mekanizmalarının adımları ifade 

edilmiştir. Denklem 10 sonucu oluşan NO2 bileşenleri, Denklem 11 ile 

NO bileşenlerine dönüşmektedir.  

N2O oluşumu  

Yüksek basınç koşulları altında, N2O oluşumu Denklem 12 ve Denk-

lem 13 de sunulmuştur. Verilen ifadeler 3 bileşenli kombinasyon reaksi-

yonlarıdır (McAllister ve diğerleri, 2011). 

 

     (12) 

 

     (13) 

 

Verilen denklemlerde artan basınç, Denklem 12 sonucu oluşan N2O 

bileşenlerinin NO’ya dönüşmesine yol açmaktadır. Denklem 13 

aktivasyon sıcaklığı yaklaşık 11670 K’dir. Dolayısıyla yaklaşık 1200 K 

gibi düşük sıcaklıklarda NO oluşabilir. 

 

 



 
Kubilay BAYRAMOĞLU, Semih YILMAZ   

304 

NOX EMİSYONLARINI AZALTMA TEKNİKLERİ  

İçten yanmalı motorlarda NOX emisyonlarının azaltılması hem motor 

imalatçıları hem de uluslararası kuruluşlar tarafından önemle takip edi-

len bir konulardandır. Gemi dizel motorları, hem yük taşımacılığının 

büyük bir bölümünde aktif rol oynaması hem de kullanılan yakıtların 

düşük kalitede olmasından dolayı diğer kara taşıtlarına göre daha kirle-

ticidir (Balcombe ve diğerleri, 2019; Lion, Vlaskos ve Taccani, 2020). İki 

ve dört zamanlı gemi dizel makinelerinden kaynaklı emisyonların azal-

tılmasında kullanılan teknolojiler Şekil 4’deki gibi ifade edilebilir 

(Raptotasios, Sakellaridis, Papagiannakis ve Hountalas, 2015).  

IMO tarafından NOX emisyonlarının azaltılması amacıyla üç farklı 

düzenleme yürürlüğe girmiştir. İlk iki düzenleme uluslararası sularda 

geçerli iken Tier III düzenlemesi sadece emisyon kontrol alanlarında uy-

gulanmaktadır. Dolayısıyla gemiler, sefer yerlerine göre kendilerine en 

uygun NOX azaltma teknolojisini seçmek zorundadır. Tablo 2  NOX 

emisyon azaltma tekniklerinin performans değerlerini ifade etmektedir 

(Yang ve diğerleri, 2012).   
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Tablo 2. NOX Azaltma Tekniklerinin Performans Yüzdeleri 

NOX Azaltma Tekniği NOX Azaltma Performan-

sı [%] 

Alternatif yakıtlar 50-60 

Yakıt-su karışımı 50-60 

Temel motor modifikasyonları 20 

Püskürtme zamanlaması 30 

Sıkıştırma oranı modifikasyonları 10-30 

Emme havası soğutma 14 

Emme havası basınç değişimi 10-40 

Doğrudan su püskürtülmesi 40-60 

Nemli hava motoru 70-80 

Egzoz gaz resirkülasyonu (EGR) 80 

Seçici indirgeme sistemi (SCR) 80-99 

 

 

Şekil 4.  NOX Azaltma Tekniklerinin Şematik Görünümü  
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Ön Emisyon Azaltma Teknolojileri  

NOX emisyonlarının oluşumunun temel sebebi fosil kaynaklı yakıtla-

rın yanması sonucu oluşan sıcaklık etkisidir. Yanma odası sıcaklıklarının 

düşürülmesi ve NOX emisyonlarının azaltılması amacıyla ya alternatif 

yakıtlar kullanılmakta ya da yakıt denitrasyonu sağlanmaktadır (IEA, 

2013).  

İçten yanmalı motorlarda alternatif yakıtların kullanılması hem artan 

endüstriyelleşme hem de fosil kaynaklı yakıtların azalması ile artmıştır. 

Bu durum özellikle içten yanmalı motorlarda doğrudan ya da katkı 

maddesi olarak alkol, doğal gaz, biyodizel ve dimetileter (DME) gibi al-

ternatif yakıtların kullanılmasını beraberinde getirmiştir. Bu yakıtların 

çoğunlukla kullanılmasının temel sebebi kolay elde edilmesi ve depo-

lanmasıdır (Cheenkachorn, Poompipatpong ve Ho, 2013; Hansen, Zhang 

ve Lyne, 2005; Shahir, Jawahar ve Suresh, 2015). 

Alkoller 

İçten yanmalı motorlarda alkolün kullanılması yeni bir yenilik olma-

yıp, içten yanmalı motorların icadından beri kullanılmaktadır. Alkollerin 

bu motorlarda kullanılmasının temel sebebi yakıt kıtlığı ve emisyonların 

azaltılmasıdır. Genel olarak içten yanmalı motorlarda ethanol, methanol 

ve bütanol yakıt olarak kullanılmaktadır. Alkoller yenilenebilir enerji 

kaynakları olup, atık ve tarımsal ürünlerden elde edilmektedir (Lion ve 

diğerleri, 2020).  

Metanol, yaygın olarak metil alkol olarak bilinir ve yapısında sadece 

bir karbon atomu vardır. Genel molekül formülü ise CH3OH şeklindedir. 

Metanol ’ün parlama, erime ve kaynama noktası sırasıyla 12 °C, -97.8 °C 

ve 64.7 °C’dir. Methanol aleve maruz kaldığında alevlenebilme ve pat-

lama özelliğine sahiptir. Metanol, doğada nem çekme özelliğine sahip 

olup, atmosferden su buharını absorbe edebilir. Absorbe edilen su meta-

nol ’ün yakıt değerini yükseltebilir ve metanol dizel karışımlarında faz 

ayrılmalarına neden olabilir. Metanol yakıtlar ayrıca dizel yakıtlar ile 

karıştırıldığında NOX emisyonlarının azalmasını da beraberinde getir-

mektedir. NOX emisyonları, metanolün yanma odası sıcaklığını düşür-
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mesi sonucu daha az oluşmaktadır. Yanma odası sıcaklığının düşürül-

mesi ise yanmanın tamamlanmaması dolayısıyla da CO emisyonlarının 

artmasını da beraberinde getirmektedir  (Deng ve diğerleri, 2021; Shahir 

ve diğerleri, 2015) .  

Etanol; yapısında karbon, hidrojen ve oksijen içeren bir alkoldür. 

Etanol iki karbon atomuna sahip olup moleküler formülü CH3CH2OH 

şeklindedir. Etanol kauçuk ile reaksiyona girerek yakıt borusunda tı-

kanmalara neden olabilmektedir. Dolayısıyla yakıt olarak kullanılacak 

etanol için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Benzinli motor-

larda sıkıştırma oranı nedeniyle daha yüksek güç elde edilmesine olanak 

sağlamaktadır. Yanma odası sıcaklığını düşüren etanol NOX emisyonla-

rının azaltılmasını da sağlamaktadır. Dizel yakıtlara oranla tutuşma sı-

caklığı daha yüksek olan etanolün depolanması ve nakliyesi daha güve-

nilirdir. Fermantasyon ve damıtma işlemi ile nişasta bitkilerinden basit 

şekerlere dönüştürüldükten sonra etanol üretilebilir. Etanol, pirinç sa-

manı, mısır sapları, şeker kamışı küspesi, şalt otu ve kâğıt hamuru gibi 

çeşitli selülozik hammaddelerden üretilebilir. Atık odundan elde edilen 

etanol, yaşam döngüsü serasından kaynaklanan CO2 emisyonunu azalt-

mak için önemli bir potansiyele de sahiptir. Etanol genellikle dizel yakıt-

lara katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. (Imran, Varman, Masjuki ve 

Kalam, 2013; Rosa, Telli, Altafini, Wander ve Oliveira Rocha, 2021; 

Sandalci, Karagöz, Orak ve Yüksek, 2014). 

Dört karbon atomundan oluşan bütanol genel molekül formülü CH3-

CH2CH2CH2OH şeklindedir. Bütanol karbon sayısına göre 2 ve 3 bütanol 

olmak üzere farklı izomerlere sahip bir yakıt tipidir. Farklı izomerlerin 

özellikleri farklı olsa da ana uygulamaları aynıdır. Başka bir noktadan 

bakılacak olursa bütanol izomerlerinin tamamı biokütle yanında fosil 

yakıtlardan da elde edilmektedir.  Bütanol olarak bilinen n-bütanol kar-

bon yapısı, -OH bileşenleri ile düz zincirli bir yapı oluşturması sayesinde 

sıvı yakıtlarla kolaylıkla karışım halinde kullanılabilmektedir. Bütanol 

dizel yakıtlar ile katkı maddesi olarak kullanıldığında yanma sürecini 

iyileştirebilme özelliğine sahiptir. Ayrıca bir yakıt olarak bütanolun 

avantajlarına bakıldığında, bunlar kısaca karbon atom sayısının diğer 

alkollere oranla yüksek olması sonucu ısıl değerinin artmasıdır. İkincil 
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olarak karbon atom sayısının artması alkollerin uçuculuğunu azaltmak-

tadır. Dolayısıyla bütanol diğer alkoller ile karşılaştırıldığında düşük 

uçuculuk özelliğine sahiptir. Son olarak düşük ateşleme problemlerine 

karşı dayanıklı olması, yüksek viskozite ve yağlama özelliklerine sahip 

olması da bütanol yakıtı diğer alkollere göre daha güçlü kılmaktadır. 

Dezavantajlarının başında ise yüksek yakıt tüketimi, motor performansı-

nın azalması ve oktan sayısının az olması gelmektedir (Trindade ve 

Santos, 2017).  

Tablo 3. Alkol Yakıtların Özelliklerini İfade Etmektedir  

(Kumar, Cho, Park ve Moon, 2013). 

Özellik Birim Metanol Etanol Bütanol Dizel Benzin 

Molekül formü-

lü 
- CH3OH C2H5OH C4H9OH 

C12-

C25 

C4 – 

C12 

Yoğunluk g/ml 0.7866 0.7851 0.8098 0.829 
0.74-

0.8 

Kaynama nok-

tası 
°C 65 78 117-118 

187-

343 
27-225 

Oktan sayısı - 104 102 78 - 81-89 

Setan sayısı - 3.8 5-8 25 40-55 91-99 

Enerji yoğunlu-

ğu 
Mj/L 16 19.6 27-29 46 32 

LHV Mj/kg 20.1 26.9 33.1 42.8 43.1 

HHV Mj/kg 22.7 29.7 36.6 44.8 47.3 

Donma noktası °C -97 -114 -89.3 -37 -40 

Parlama nok-

tası 
°C 12 13 35 74 -42 

Kendiliğinden 

tutuşma  

sıcaklığı 

°C 463 423 397 235 257 

Viskozite 
10-3 

Pa·s 
0.5445 1.078 2.593 - 0.27 
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Biyodizeller 

Biyodizel yakıtlar, atık bitkisel yağlardan, hayvansal yağlardan, mik-

robiyal yağlardan ve alglerden elde edilebilen ve içten yanmalı motor-

larda katkı maddesi olarak kullanılabilen yakıtlardır. Biyodizeller yeni-

lenebilir kaynaklardan temel kimyasal işlemler ile üretilebilen temiz, 

biyolojik olarak parçalanabilen, toksik olmayan yakıtlardır. Biyodizel 

üretimi bölgelerin coğrafi şartlarına göre değişmektedir.  Örneğin, Ma-

lezya ve Endonezya gibi tropikal iklimlerde palm yağı, Hindistan ve Gü-

neydoğu Asya'da jatropha, Amerika Birleşik Devletleri'nde soya fasulye-

si yağı, Filipinler'de hindistancevizi yağı ve Avrupa'da kolza tohumu ve 

ayçiçeği yağları büyük ölçüde biyodizel üretmek için kullanılmaktadır. 

Biyodizel üretimi için kullanılan yağlar, yenilebilir yağlar ve fosil 

yakıtların yerini alabilecek çeşitli yenmeyen yağ kaynaklardır. Yenilebilir 

olmayan yağların yenilebilir yağlara göre birçok avantajı vardır. Yenme-

yen yağlar, onları uygun olmayan hale getiren toksik bileşenlere sahiptir. 

Biyodizel üretimi için yenmeyen yağların kullanılması, gıda-yakıt soru-

nunu ve diğer sorunları çözmektedir (Gui, Lee ve Bhatia, 2008). Tablo 4 

yenmeyen yağların özelliklerini göstermektedir.  



 
Kubilay BAYRAMOĞLU, Semih YILMAZ   

310 

Tablo 4. Yenmeyen Biyodizel Yakıt Özellikleri  

(Ashraful ve Diğerleri, 2014) 

Yakıt Adı Yoğunluk Viskozite 
Parlama 

noktası 

Setan 

sayısı 

Isıl 

değer 

Karanja (Pon-

gamia) 
876-890 4.37-9.60 163-187 52-58 36-38 

Polanga 888-910 4-5.34 151-170 57.3 39-41 

Mohua 904-916 3.98-5.8 127-129 51-52 39-40 

Kauçuk tohumu 

yağı 
860-881 5.81–5.96 130-140 37-49 36.5-41 

pamuk yağı 874-911 4-4.9 210-243 41.2-59.5 39.5-40 

Jojoba yağı 863-866 19.2-25.4 61-75 63.5 42-48 

Tütün yağı 860-888 3.5-4.23 152-165 49-52 38-40 

Neem yağı 912-965 20.5-45.5 34 51 33 -40 

Keten oil 865-950 16.2-36.6 108 28-35 37-40 

Jatropha 864-880 3.7-5.8 163-238 46-55 38-42 

Dizel 816-840 2.5-5.7 50-98 40-55 42-45 

Biyodizel esas olarak yenilebilir bitkisel yağlardan üretilmiştir. Dün-

ya geneline bakıldığında biyodizel yakıtların %95'inden fazlası, tarım 

endüstrisinden kolaylıkla temin edilebilen yemeklik yağlardan üretil-

mektedir. Bununla birlikte, yenilebilir yağlardan sürekli ve büyük ölçekli 

biyodizel üretimi gıda fiyatlarındaki fazlalık ve gıda maddeleriyle reka-

betten kaynaklı olarak azalmaktadır. Gıda-yakıt arasındaki bu orandan 

kaynaklı olarak yenilebilir yağların önümüzdeki dönemlerde oranlarının 

azalacağı, onun yerine yenilemeyen yağların kullanımının artacağı öngö-

rülmektedir (Balat, 2011).  
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Tablo 5. Yenen Biyodizel Yakıt Özellikleri  

(Mirhashemi ve Sadrnia, 2020) 

Yakıt Adı Yoğunluk Viskozite 
Parlama 

noktası 

Setan 

sayısı 
Isıl değer 

Soya yağı 914 32.6-33.1 254-315 38 37-40 

Pirinç yağı 927 38.8 270 - 37.9 

Kolza yağı 920 37.3 - 37.6 37.4 

Mısır yağı 909.5 34.9 277 37.6 39.5 

Ayçiçek 

yağı 
916 33.9 274 37.1 39.6 

 

Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG)  

Gemilerde LNG kullanımı son yıllarda giderek önemini arttırmıştır. 

Doğrudan yakıt olarak kullanılan LNG, temiz yakıt olarak önemini art-

tırmıştır. LNG yakıtın gemilerde kullanılmasının faydaları aşağıdaki gibi 

sıralanabilir (DNV, 2021).  

 Yeni inşa edilen gemilerde EEDI oranını yaklaşık %20 oranında azalt-

maktadır. 

 NOX emisyonlarının yaklaşık %80 oranında azaltan LNG kimyasal bile-

şeninde sülfür olmaması nedeniyle SOX emisyonlarının oluşumuna da 

neden olmaz. 

 Modern motor teknolojileri sayesinde sera gazı emisyonlarını yaklaşık 

olarak %23 oranında azaltmaktadır.  

LNG artık olgun bir alternatif yakıt seçeneği olarak görülüyor. An-

cak, belirli gemi tasarımına ve operasyonel gereksinimlere bağlı olarak 

yapılması gereken birçok teknoloji seçeneği vardır. Rekabetçi bir tasarı-

ma sahip olmak için doğru seçimler belirleyicidir. 

LNG yakıtlı gemiler için en büyük zorluklardan biri, yakıt deposu ve 
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ilgili sistemler için bir geminin mevcut alanının en verimli kullanımını 

bulmaktır. Gemide LNG depolaması, geleneksel akaryakıt depolamasın-

dan daha fazla alan gerektirir. Bunun temel nedeni, LNG'nin akaryakıt-

tan daha düşük bir enerji yoğunluğuna sahip olması ve bu nedenle aynı 

operasyonel aralığı sağlamak için daha büyük bir tank gerektirmesidir. 

Ayrıca LNG'nin düşük sıcaklığı, tank yalıtımı ve gerekli gaz taşıma sis-

temleri nedeniyle ek alana ihtiyaç duyulmaktadır. 

Hidrojen  

Hidrojen kullanımı, hidrojenin yüksek enerji potansiyeli nedeniyle 

dizel makinelerde motor performansının arttırılmasında önemli rol oy-

namaktadır (Akal, Öztuna ve Büyükakın, 2020). Ancak hidrojenin yük-

sek enerji potansiyeline sahip olması, doğrudan yakıt olarak dizel maki-

nelerde kullanılmamasına neden olmaktadır. İçten yanmalı makinelerde 

hidrojen doğrudan ikinci bir enjektör aracılığı ile dizel yakıta ek olarak 

ya da emme havasına eklenti olarak kullanılmaktadır (Bayramoğlu ve 

Yılmaz, 2020).  

Hidrojenin dizel makinelerinde yakıt olarak kullanılması emisyonla-

rın oluşumunu da etkilemektedir. Hidrojen yüksek enerji kapasitesi ne-

deniyle yanma odası sıcaklığının artmasına neden olmaktadır. Artan 

yanma odası sıcaklıkları termal NO oluşumunu arttırırken, CO emisyon-

larının da azalmasına neden olmaktadır. Ancak biyodizel ya da dizel 

yakıta eklenti olarak kullanılan hidrojenin NOX emisyonlarını azalttığı da 

yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bulgulardandır (Tripathi, 

Sharma, Dhar ve Sadiki, 2019; Yip ve diğerleri, 2019).  

Yanma Kontrol Teknolojileri  

Dizel motorlarda yanmayı etkileyen parametrelerin optimize edil-

mesi, yanma sonucu oluşan emisyonların oluşumunu etkilemektedir. 

Dizel motorlarda NOX oluşunu etkileyen temel etkenin sıcaklık olduğu 

yukarıda ifade edilmiştir. Yanma odası sıcaklığının azaltılması NOX 

emisyonlarının azalmasını da beraberinde getirmektedir. NOX emisyon-

larının azaltılmasında kullanılan teknikler bu kısımda incelenmiştir.  
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Doğrudan Su Püskürtülmesi  

Yanma işlemlerinde yanma odasına su ya da buhar püskürtülmesi 

hem NOX emisyonlarının azaltılmasında hem de motor performansının 

arttırılmasında kullanılan tekniklerden biridir. Yanma odasına püskürtü-

len su ya da buharın pompalanmasında harcanan iş havanınkinden daha 

küçük olduğundan, buhar tarafından üretilen net güç çıkışı, birim kütle 

akış hızı açısından havanınkinden çok daha yüksektir. Ayrıca, kızgın 

buharın özgül ısısı, havanın özgül ısısının yaklaşık iki katıdır. Ayrıca 

buharın entalpisi, belirli bir sıcaklıkta havanın değerinden daha yüksek-

tir. Bu nedenle, buhar püskürtme yöntemi net gücü ve verimliliği artır-

manın çok etkili bir yoludur (Kayadelen ve Ust, 2013). Şekil 5 doğrudan 

su püskürtülmesini göstermektedir (Ayhan, 2009).  

 

Şekil 5. Doğrudan Su Enjeksiyonu 

Nemli Hava 

Dizel motorlarda NOX emisyonlarını azaltmada kullanılan teknikler-

den biri de emme havası ile yanma odasına nemli hava gönderilmesidir. 

Emme havasından gönderilen hava ile dengede olan su, içerisinde farklı 
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oranlarda çözünmüş O2 ve N2 içermektedir. (Pirola ve diğerleri, 2020).  

Dizel motorlarda emilen havanın kütlesel olarak %1’i kadar su püs-

kürtüldüğünde, NOX emisyonlarında %20’lik azalma gösterdiği deneysel 

çalışmalardan elde edilmiştir. Emme manifolduna gereğinden fazla su 

göndermenin çeşitli dezavantajları da mevcuttur. Yanma odasına gönde-

rilen fazla suyun buharlaşamaması durumunda silindir yağlamada kul-

lanılan yağın bozulmasına neden olmaktadır. Yağlama yağındaki bo-

zulmalar ise silindirlerde aşınmalara neden olmaktadır. Ayrıca püskür-

tülen fazla hava emme subabın da korozyon oluşmasını da beraberinde 

getirmektedir. Şekil 6, emme havasına su enjeksiyonunu göstermektedir 

(Ayhan, 2009).  

 

 

Şekil 6. Su Enjeksiyonu  

Motor Modifikasyonları  

İçten yanmalı makinelerde, yanma performansının ve NOX emisyon-

larının belirlenmesinde yanma odasına alınan havanın miktarının, za-

manlamasının, basıncının ve sıcaklığının etkisi vardır. Ayrıca egzoz ga-
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zının bir kısmının tekrar yanma odasına verilmesini sağlayan egzoz gazı 

resirkülasyon (EGR) sisteminin de incelenmesi gerekmektedir. Bu kısım-

da yakıt püskürtme zamanlaması, EGR sistemi, sıkıştırma oranı ve yan-

ma odası geometrilerinin motor performansı ve emisyonlara etkisi ince-

lenmiştir.  

Püskürtme Zamanlaması  

Püskürtme zamanlaması, yanma odası içerisinde yakıt hava karışı-

mının sağlanması amacıyla olabildiğince erken, ancak tutuşma gecikmesi 

ve yanma koşullarının oluşabilmesi için de üst ölü noktaya en yakın böl-

gelerde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yanma işlemlerinde yakıtın 

yanma odasına püskürtülmesi ile yanmanın gerçekleştiği zaman farkına 

tutuşma gecikmesi denilmektedir. Erken püskürtme zamanlamasında 

tutuşma gecikmesi yeterli ortam sıcaklığı olmadığından dolayı uzamakta 

iken, daha geç püskürtme zamanlamasında ise bu zaman azalmaktadır. 

Dolayısıyla yanma performansı ve elde edilen güç bakımından tutuşma 

gecikmesinin kısa olması önemli bir etkendir. Diğer bir taraftan, yanma 

odasında hava yakıt oranının homojen olarak dağılması yanma perfor-

mansının arttırılmasında önemli bir etken olarak görülmektedir 

(Dhahad, Fayad, Chaichan, Abdulhady Jaber ve Megaritis, 2021).  

Püskürtme zamanlamasının NOX emisyonları üzerindeki etkisi ince-

lendiğinde, geç püskürtme zamanlamasının NOX emisyonlarını azalttığı 

buna karşılık kül ve karbon emisyonlarını arttırdığı belirlenmiştir. Bu 

durum erken püskürtme oranlarında hava yakıt karışımının homojenliği 

ve tutuşma gecikmesi gibi parametrelere bağlıdır. Geç püskürtme oran-

larında hava yakıt karışım homojenliğinin tam gerçekleşememesi yanma 

performansınım azalmasına bu durum da yanma odası sıcaklıklarının 

düşmesine neden olmaktadır. Düşük yanma odası sıcaklıkları, NOX 

emisyonlarının azalmasına neden olan başlıca etmenlerdendir (Liu ve 

diğerleri, 2021). Genel olarak içten yanmalı motorlarda püskürtme za-

manlaması pistonun üst ölü noktaya gelme zamanlamasında 20-25 krank 

açısı (KA), daha erken olarak yapılan çalışmalar ile belirlenmiştir 

(Bayramoğlu ve Nuran, 2020). Şekil 7 dört zamanlı içten yanmalı motor-

larda zamanlama ifadelerini göstermektedir.  
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Şekil 7. İçten Yanmalı Motorlarda Zamanlama Diyagramı 

Sıkıştırma Oranı  

İçten yanmalı motorlar çalışma prensibi olarak, sıkıştırılan havanın 

püskürtülen yakıt ile verimli bir şekilde yanması prensibine dayanmak-

tadır. Dizel motorlarda yanma odasına püskürtülen yakıt, yeteri derece-

de sıkıştırılmış yakıt ile kendiliğinden tutuşmaktadır. Sıkıştırılan havanın 

basıncının fazla olması, yanma işleminin daha etkin bir şekilde gerçek-

leşmesine bağlıdır. Denklem 14 ve Denklem 15 sırasıyla dizel ve benzinli 

motorlarda sıkıştırma oranının motor verimliliğini üzerindeki etkisini 

ifade etmektedir (Cengel ve Boles, 2012).  

 

      (14) 

 

       (15) 

 

Verilen ifadeler her iki tip motor içinde sıkıştırma oranı arttıkça 

yanma verimliliğinin arttığını göstermektedir. Artan yanma verimliliği, 



 
GEMİ DİZEL MOTORLARINDA NOX EMİSYON AZALTMA YÖNTEMLERİNİN  

DEĞERLENDİRİLMESİ 

317 

yanma odasının sıcaklığını arttırmaktadır. Artan yanma odası sıcaklığı 

oluşan NOX emisyonlarının miktarının artmasını da beraberinde getir-

mektedir. İçten yanmalı motorlarda NOX emisyonlarının azaltılması için 

sıkıştırma oranı yanma koşullarını sağlayacak en küçük sıkıştırma oranı-

nın seçilmesi ile mümkün hale gelmektedir. Ancak sıkıştırma oranının 

azalması motor performansını olumsuz yönde etkilemektedir (Ismet, 

2018).  

YANMA ODASI MODİFİKASYONLARI  

İçten yanmalı motorlarda yanma odası modifikasyonlarının temel 

nedeni türbülanslı bir akış oluşturmaktır. Türbülanslı akışın temel amacı, 

yanma odasına püskürtülen yakıtın yanma odasında hava ile homojen 

olarak dağılmasını sağlamaktadır. Bu amaçla çeşitli tiplerde yanma odası 

geometrisi modellenmektedir (Doppalapudi, Azad ve Khan, 2021). Yan-

ma odasında türbülans oluşumunu sağlamak amacıyla farklı yanma 

odası geometrileri vardır. Şekil 8 bazı yanma odası geometrilerini gös-

termektedir (Yan, Wang, Zheng, Qin ve Yao, 2018). Yanma odasındaki 

akışın türbülanslı olması yanma verimi ve motor performansının arttı-

rılmasında önemli bir etkendir. Ancak homojen hava yakıt karışımı per-

formans artışının yanı sıra yanma odası sıcaklığının da yükselmesini 

beraberinde getirmektedir. Termal NO oluşumundan dolayı yüksek sı-

caklık oluşan NOX emisyonlarının artmasını sağlamaktadır. Ancak litera-

türde yapılan bazı çalışmalar modifiye edilmiş yanma odası geometrileri 

ile performans artışını sağlarken NOX emisyonlarında da azalmalar ol-

duğunu belirlemişlerdir (Shivashimpi, Alur, Topannavar ve Dodamani, 

2018). Dolayısıyla uygun yanma odası modifikasyonlarının motor per-

formansını arttırdığı buna karşılık NOX emisyonlarında da azalmalar 

sağlayacağı yapılan çalışmalar ile elde edilmiş bulgulardandır.  
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Şekil 8. Yanma Odası Geometrileri 

Emme Sistemi Modifikasyonları  

İçten yanmalı makinelerde yanma odasına alınan havanın basınç, sı-

caklık ve miktarı gibi parametreler motor performansı ve emisyonları 

etkileyen parametrelerdendir. Emme sıcaklığının artması yanma odası 

sıcaklığını arttıracağından dolayı yanma performansını arttırırken yanma 

odasında oluşan NOX miktarını da arttırmaktadır. Ayrıca aşırı doldurma 

kullanılarak arttırılan emme basıncının artması tutuşma gecikmesini kı-

saltacağından dolayı NOX oluşunu önce arttırmakta, belli bir seviyeden 

sonra da azalmasına neden olmaktadır. Ayrıca emme havasından alınan 

havanın miktarı da performans ve emisyonları etkileyen bir diğer para-

metredir. Yanma odasına alınan hava, yakıt hava karışım oranının belir-

lenmesinde önemlidir. Hava yakıt oranı 1’in altında olan karışımlara 

fakir karışım, 1’in üzerinde olan karışımlara ise zengin karışın denilmek-

tedir. Zengin karışımda yanma odasına püskürtülen yakıtın tamamı 

yanmakta iken fakir karışımlarda egzozda hidrokarbon oluşumu görül-

mektedir. Dolayıyla zengin karışımlarda yanma odası sıcaklığının artma-

sına bağlı olarak NOX ve motor performansının artmaktadır. NOX emis-

yonlarının kontrol edilmesi, emme sistemi parametrelerinin un uygun 

şekilde seçilmesini gerektirir (Heywood, 1988; McAllister ve diğerleri, 

2011).  

Egzoz Gaz Resirkülasyon (EGR) Sistemi 

Egzoz gazı resirkülasyon (EGR) sistemi, emme havası modifikasyon-

ları ile NOX emisyonlarının azaltılmasını sağlayan metotlardan biridir. 

Genel olarak otomotiv motorlarında kullanılan bu yöntem gemi dizel 

motorlarında Tier II ve Tier III düzenlemesinin sağlanmasında da kulla-
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nılmaktadır (Wang, Zhou, Feng ve Zhu, 2017). Gemi dizel makinelerinde 

EGR teknolojisi ile NOX emisyonlarının azaltılması, egzoz gazının belirli 

oranlarda emme havası ile yanma odasına tekrar aktarılması ile sağlan-

maktadır. Şekil 9 gemi dizel motorlarında EGR yerleşimini göstermekte-

dir (MAN, 2017a).  

 

Şekil 9. EGR Sistem Yerleşimi 

Yanma sonucu oluşan egzoz gazlarının bir kısmı EGR valfi ile tek-

rardan emme havasına aktarılarak yanma odasına gönderilmektedir. 

Egzoz hattından alınan gazlar emme havasına verilmeden önce hem so-

ğutulmaktadır hem de temizlenmektedir. Böylece yanma odası sıcaklığı 

düşülerek NOX emisyonlarının azalması sağlanmaktadır. Yapılan çalış-

malarda Tier II ve Tier III düzenlemesinin karşılanmasında egzoz hattın-

dan emme havasına verilen egzoz oranı yaklaşık %15 ve %35 olarak be-

lirlenmiştir (Wang ve diğerleri, 2017). Artan EGR oranı motor yanma 

performansının azalmasına bununla birlikte karbon emisyonlarının ise 

artmasına neden olmaktadır (Woodyard, 2009). EGR sisteminin NOX 

emisyonlarını azaltırken, dizel motorlarda yanma hızının düşmesine 

neden olmaktadır. Bu durumlarda yanma odasına püskürtülen fosil 

kaynaklı yakıtların tam olarak yanmamakta ve yakıt tüketimi artmakta-

dır. EGR kullanım durumunda yakıtın tutuşma gecikmesini kısaltmak 

amacıyla yakıt setan sayısı arttırılarak yanma performansı arttırılabilir. 

Ayrıca egzoz gazı ile birlikte yanma odasına gelen küçük partiküllerin 
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dizel motor silindir duvarlarında aşınmaya sebep olması gibi olumsuz-

luklarda görülmektedir (Haşimoğlu, Içingür ve Öğüt, 2002).  

Son Emisyon Kontrol Teknolojileri   

İçten yanmalı motorlardan kaynaklı NOX emisyonlarının azaltılma-

sında kullanılan tekniklerden biri de egzoz gazı arıtma sistemleridir. Bu 

sistemler egzoz gazındaki NOX gazları ile reaksiyona girebilecek farklı 

kimyasallar ile egzoz gazındaki emisyonların azaltılması prensibine da-

yanmaktadır. Bu sistemlerin başında SCR ve SNCR sistemleri gelmekte-

dir. SCR ve SNCR sistemleri katalizör kullanılıp kullanılmamasına göre 

değişmektedir.  

Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) Sistemleri  

SCR sistemleri gemi dizel motorlarında Tier III sınırlamalarında kul-

lanılan en etkin tekniklerden biridir. Bu sistemlerin NOX indirgeme per-

formansları %95 seviyelerine kadar çıkmaktadır. Bu sistemlerin gemiler-

de kullanımları iki farklı şekilde gerçekleşmektedir. Bunlar Yüksek ba-

sınç koşullarında çalışan SCR sistemi ve alçak basınç koşullarında çalışan 

SCR sistemleridir. Gemilerde bu farklılığın oluşmasının temel sebebi 

egzoz gazı sıcaklıklarıdır. Şekil 9 iki zamanlı dizel motorlarda kullanılan 

SCR sistem tasarımını ifade etmektedir (MAN, 2017b; Zheng, Palmer, 

Salanta ve Kotrba, 2009).  
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Şekil 9. Gemi Dizel Motorlarında SCR Sistemi 



 
Kubilay BAYRAMOĞLU, Semih YILMAZ   

322 

İki zamanlı gemi dizel motorlarında, egzoz gazı sıcaklıkları turboşar-

jer çıkışında dört zamanlı motorlara oranla daha düşüktür. Düşük sıcak-

lıklarda SCR katalizörlerinde reaksiyonların verimli gerçekleşememesi 

nedeniyle sistem tasarımı doğrudan motor çıkışına yerleştirilmektedir. 

Dolayısıyla doğrudan egzoz çıkışına yerleştirilen ve yüksek basınç koşul-

larında çalışan bu sistemlere yüksek basınç SCR sistemi diğer sisteme ise 

alçak basınç SCR sistemi adı verilmektedir. SCR sistemleri Egzoz gazın-

da bulunan NOX emisyonları ile NH3 bileşenlerinin reaksiyona girerek 

serbest azot atomları ve su buharı oluşturma prensiplerine göre çalış-

maktadır. NOX azaltılmasında kullanılan amonyak bileşenleri ise termo-

liz ve hidroliz reaksiyonları ile oluşmaktadır. Denklem 16, 17, 18 ve 19 

SCR sistem reaksiyonlarını ifade etmektedir (Sung ve diğerleri, 2020).  

 

      (16) 

 

     (17) 

 

     (18) 

 

     (19) 

 

Verilen ifadelerde sıvı olarak püskürtülen üre öncelikle amonyak ve 

isosiyanik asite dönüşmektedir. Egzoz gazı sıcaklığı ile gerçekleşen 

Denklem 16 ve Denklem 17 termoliz ve hidroliz reaksiyonu olarak ta-

nımlanmaktadır. Belirtilen reaksiyonlar sonucu oluşan amonyak bileşen-

leri Standart ve Hızlı SCR reaksiyonu olarak adlandırılan Denklem 18 ve 

19 ile serbest azot ve suya dönüşmektedir.  

Seçici olmayan Katalitik İndirgeme (SNCR) Sistemleri  

Seçici olmayan katalitik indirgeme sistemleri 850 °C ile 1050 °C arası 

sıcaklıklardaki egzoz gazlarının katalizör kullanılmadan NOX emisyonla-
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rını azaltmada kullanılan teknolojilerdendir. Bu sistemlerde termoliz ve 

hidroliz reaksiyonları sonucu oluşan amonyak bileşenleri doğrudan NOX 

emisyonları ile reaksiyona girerek su buharı ve serbest azot atomlarını 

oluşturmaktadır.  

Gemi dizel motorlarında kullanılan bu sistemler, NOX emisyonlarını 

azaltırken motor performansında önemli derecede bir kayba yol açma-

maktadır. Dizel motorlarda görülen tek dezavantajı ise motor egzoz sis-

teminde kullanılan katalizörlerden kaynaklı karşı basıncın oluşmasıdır 

(Masera ve Hossain, 2021).  

SONUÇ 

Bu çalışmada fosil kaynaklı yakıtların yanması sonucu özellikle gemi 

dizel motorlarında oluşan NOX emisyonlarının indirgenme teknolojileri 

ve bu teknolojilerin motor performansına etkisi incelenmiştir. Gemi dizel 

motorlarında kullanılan HFO yakıtlar Standard dizel yakıtlar ile karşılaş-

tırıldığında daha kirleticidir. Bu kirletici yakıtlardan kaynaklı NOX emis-

yonlarının indirgenmesi amacıyla Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 

Tier I, Tier II ve Tier III olmak üzere farklı zamanlarda üç farklı kısıtlama 

getirmiştir. Tier I kısıtlamasının yürürlüğe girdiği 2000 yılı ile Tier III 

düzenlemesinin yürüklüğe girdiği Tier III kısıtlaması arasında farklı 

emisyon indirgeme teknolojileri kullanılmıştır. Bu teknolojiler başlıca 

yakıtlarda gerçekleştirilen değişiklikler, motor yanma bileşenleri üzerin-

de yapılan modifikasyonlar son olarak da egzoz sisteminden istenmeyen 

gazların kimyasal teknikler ile uzaklaştırılması olarak karşımıza çıkmak-

tadır.  

Dizel motorlarda daha temiz yakıtların kullanılması ya da yakıt içe-

risindeki kirliliğin azaltılması NOX emisyonlarının indirgenmesinde 

önemli bir rol oynamaktadır. Çalışma kapsamında alkoller, biyodizeller 

ve yenilenebilir yakıtların kullanımı üzerinde durulmuştur. Alkoller ve 

biyodizel yakıtlar içten yanmalı motorlarda düşük enerji potansiyeli se-

bebiyle doğrudan değil katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Bu yakıt-

ların kullanımı NOX emisyonların azaltırken motor performansında da 

azalmalar neden olmaktadır. LNG ve hidrojen yakıtların gemi dizel mo-

torlarda kullanımı üzerine çalışmalar hali hazırda devam etmektedir. 
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LNG yakıtı, NOX emisyonlarının azaltılmasında etkin rol oynamaktadır. 

Bu yakıtların kullanılamama sebebi ise dünya üzerinde yeterince LNG 

terminalinin bulunamaması ve daha büyük yakıt depolama alanına sa-

hip olmasıdır. Hidrojen yakıtı ise yüksek enerji potansiyeline sahip yakıt 

olup, gelecekte farklı şekillerde kullanılması en muhtemel yakıtlardan 

biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Hidrojenin yüksek enerji kapasitesine 

sahip olması yanma odası sıcaklığını arttırarak NOX emisyonlarının da 

artmasına neden olmaktadır.  

Motor modifikasyonları, dizel motor yanma sürecine bağlı emisyon 

kontrol tekniklerindendir. Dizel motora bağlı püskürtme parametreleri, 

emme havası parametreleri ve yanma odası geometrik parametreler bu 

kapsamda incelenmiştir. En uygun püskürtme parametresinin seçimi, 

yanma odasına su buharı enjeksiyonu gibi NOX emisyon kontrol meka-

nizmaları ile de emisyonların azaltılması mümkün hale gelmektedir. 

Ayrıca emme havası basınç, sıcaklık ve emme havasına katkı maddeleri 

de yanma sıcaklığını etkileyerek NOX emisyon oluşum mekanizmasında 

önemli rol oynadığı incelenen çalışmalar ile ortaya konulmuştur. Ayrıca 

yanma odasında en uygun hava yakıt karışımını etkileyen yanma odası 

modifikasyonları ile de yanma odası sıcaklığı homojen olarak dağılmakta 

ve NOX emisyonları azaltılmaktadır. Yanma prosesini etkileyen NOX 

emisyon kontrol tekniklerinden biri olan EGR de yine çalışma kapsa-

mında incelenmiştir. EGR sistemlerinin yanma odasına egzoz gazlarının 

bir kısmının gönderilmesi ile yanma odası sıcaklığı düşürülmekte buna 

bağlı olarak da NOX emisyonları azalmaktadır. Tier II düzenlemesini 

sağlamak amacıyla %15 EGR, Tier III düzenlemesi için %35 EGR oranları 

kullanılmaktadır.  

Çalışma kapsamında son incelenen konu ise egzoz gazlarından NOX 

emisyonlarının kimyasal olarak ile azaltılmasıdır. SCR ve SNCR bu kap-

samda incelenen tekniklerdendir. Bu sistemler egzoz sistemine püskürtü-

len üre çözeltisinin buharlaşma, termoliz ve hidroliz reaksiyonları sonu-

cu oluşan amonyağın NOX emisyonları ile reaksiyona girerek su buharı 

ve serbest azot atomları oluşturma prensibine dayanmaktadır. Düşük 

sıcaklıklarda amonyak NOX reaksiyonu katalizörde gerçekleşirken, 850 

°C’den sonra doğrudan egzoz hattında gerçekleşmektedir. Eğer indir-
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genme reaksiyonu katalizörde gerçekleşiyorsa SCR, yüksek sıcaklıklarda 

egzoz sisteminde gerçekleşiyorsa SNCR olarak adlandırılmaktadır.  
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WELL SERTİFİKA SİSTEMİ KAPSAMINDA 
GELİŞTİRİLEN V1 VE V2 VERSİYONLARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI  

Fatma Berfin YAMAK 1, Ebru DOĞAN2 

 

Öz: İlk çağlardan itibaren insanoğlu dünya üzerinde hem somut hem 

de soyut bir şekilde mirasını oluşturmaya başlamıştır. Kümülâtif bir 

şekilde biriken kültürel, yapılı ve doğal çevreler, bireysel ve toplumsal 

açıdan alınan kararlar ve bu kararların uygulanmaları sonucunda gele-

cek nesillere sağlıklı bir biçimde aktarılır. Bu yaşam süreci içinde olu-

şan mirasların korunması ve aktarılmasında insanlar zorluklarla karşı-

laşır. Özellikle yenilenemez doğal kaynakların ve çevrenin insanlar için 

sağladığı olumlu durumlar göz önünde bulundurulursa doğal mirasın 

korunması daha da önem kazanır. Toplumların sahip oldukları mirasın 

sürekliliği için son dönemlerde küresel ısınma, iklim değişikliği ve do-

ğal afetlerin oluşturduğu hasarların yaratabileceği tahribatlar üzerinde 

düşünülmeye başlanmıştır. Bu olumsuz durumlar ile yaşamak ve bun-

lar ile mücadele etmek zorunda kalan bilim insanları, araştırmacılar, 

akademisyenler gibi pek çok farklı meslek grubu odak noktalarını sür-

dürülebilirlik başlığına yöneltmiştir. 1970’li yıllarda başta ekonomi ol-

mak üzere hayatımıza girmiş olan sürdürülebilirlik kavramı zaman içe-

risinde mimarlık pratiğinde de kendisine önemli bir yer bulmuştur. 

Sürdürülebilirlik kavramı yenilenebilir kaynakların kullanımı, enerji 

tasarrufu, geri dönüşüm gibi başlıklar kapsamında hem yapı tasarımı 

hem de yapı uygulaması alanlarında etkili olmuştur. Sürdürülebilirlik 

kavramının yapılarda ve yapılı çevrelerde kullanım düzeylerini belir-

lemek ve yaygınlaşmasını sağlamak üzere uluslararası geçerlilikleri 

olan enerji sertifikaları oluşturulmuştur. Enerji sertifikaları binaları be-

lirledikleri amaç ve yöntem doğrultusunda çeşitli değerlendirmelere 

                                                            
1 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Malatya / 

Türkiye fatmaberfin.yamak@ozal.edu.tr, Orcid No: 0000-0003-0303-4057 
2 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Malatya / 

Türkiye ebru.dogan@ozal.edu.tr, Orcid No: 0000-0002-3143-347X 
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tabi tutarak binaların sürdürülebilirliğe olan bakış açılarının ve doğal 

çevreye olan yüklerinin somut bir şekilde ortaya konulmasına yardımcı 

olur. Uzun zamandır hem toplumda hem de mimarlık pratiğinde 

önemli bir yer tutan enerji sertifikalarına son yıllarda iç mekân kalitesi 

ve bina sağlığı açısından da değerlendirmeler yapan yeni sertifikalar 

eklenmiştir. Bu sertifikalardan en etkili olanı WELL Bina Sertifikası bi-

naların enerjiye olan bakış açılarının yanı sıra iç mekân kalitesinin ve 

bina sağlığının da değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Well 

Bina Sertifikası belirlediği amaçlar doğrultusunda 2014 yılından gü-

nümüze kadar dünya üzerinde çok sayıda ülkede, farklı işleve sahip 

yapıları değerlendirerek uygun koşulları sağlayan binalara sertifika 

imkânı sunmuştur. Dünya üzerinde meydana gelen değişimlere ve 

güncel ihtiyaçlara bağlı olarak WELL Bina Sertifikası benimsediği he-

def ve yöntem açısından kendisini sürekli geliştirmiştir. WELL v1 serti-

fikası ile başlayan bu süreç WELL v2 pilot ile devam etmiş ve günü-

müzde kullanılan WELL v2 sertifikası halini almıştır. IWBI (Internatio-

nal WELL Building Institute) tarafından verilen WELL Bina Sertifikası 

özellikle içerisinde bulunduğumuz küresel pandemi koşullarına etkili 

ve hızlı bir şekilde cevap verip ve WELL Covid-19 Sağlıklı Bina Sertifi-

kasını oluşturarak toplum üzerinde ve mimarlık pratiğinde etki alanını 

artırmıştır. Yapılan bu çalışma ile birlikte öncelikle, WELL Bina Sertifi-

kasının genel yapısı LEED ve BREAM Sertifika sistemleri ile karşılaştı-

rılmış ve sertifikanın ortaya çıkış nedenine vurgu yapılmıştır. Ardın-

dan, WELL Bina Sertifikasının v1 ve v2 versiyonları karşılaştırılmış ve 

sistemin kendini yenileme gerekçeleri sunulmuştur.  Çalışmada son 

olarak da WELL v1 ve WELL v2 versiyonlarından sertifika sahibi bina 

türlerinin ve aldıkları sertifika çeşitlerinin sayısal bir analizi tablo ha-

linde sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Enerji, Sertifika, Sürdürülebilirlik, Bina Sağlığı, 

WELL Sertifikası  

GİRİŞ 

Değişen toplumsal düzenler ve gelişen teknolojiler sayesinde dün-

yada mevcut olan hiçbir şey aynı kalmamaktadır. Hayatımızda bulunan 

pek çok durum sürekli bir değişim ve gelişim halinde olup gelecek nesil-

lere aktarılmaktadır.  Ancak bu süreçten her durum olumlu bir şekilde 

etkilenmemektedir. Örneğin siyasi yönetim ve toplumların yaşayış bi-

çimleri olumlu etkilenirken doğal çevrenin korunumu ile enerji kaynak-
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larının etkin kullanımı ise olumsuz bir biçimde etkilenmiştir. Dünya üze-

rinde yaşanan bu değişim ve gelişim sürecinden en çok etkilenen alan-

lardan birisi de doğal çevre olmuştur. İnsanlar teknolojik gelişmelerin de 

etkisi ile birlikte bilinçsiz bir şekilde enerji kaynaklarını tahrip etmekte ve 

mevcut doğal kaynakları hızla tüketmektedir. Bunun yanı sıra uzun sü-

redir hayatımızda bulunan küresel ısınma, iklim değişikliği gibi konulara 

son yıllarda yaşadığımız salgınların ve doğal afetlerin de eklenmesi ülke-

lerin, enerji kullanımı, yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilirlik 

konularına yönelmesine neden olmuştur. Yapılan akademik çalışmalar-

dan, projelerden, teşvik ve denetimlerden mimarlık pratiği de etkilenmiş 

ve hayatımıza enerji etkin yapı tasarımı, çevre dostu binalar gibi yeni 

kavramlar girmiştir.  

Enerji verimliliği, binalarda hayat standartları ve hizmet kalitesin-

den, endüstri alanında ise üretim kalitesinden ve miktarından ödün 

vermeden, birim hizmet veya ürün adedi başına enerji kullanımının 

azalmasıdır (T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2021). Türkiye 

Ulusal Enerji Ajansı’nın verilerine göre enerji tüketimini azaltmak için 

binalar en verimli alanlardır. Ajansın 2050 yılı için yaptığı tahminlerinde, 

binalarda enerji verimliliği ile yaklaşık 1.5 milyon tonluk petrole eşdeğer 

enerji tasarrufu sağlanabileceği öngörülmektedir. Bu önlemlerin alınması 

ile inşaat sektöründen kaynaklanan CO2 salınımının da önemli ölçüde 

azalacağı aşikârdır (International Energy Agency, 2010, aktaran, Kaplan, 

2018). 

Çevre dostu bina yapımına ilgi giderek artarken yeşil bina olarak ta-

bir edilen yapılar ortaya çıkmıştır. Belirli standartlar getirilerek sertifika 

almakta olan binalar yapı sektöründe daha değerli, doğaya saygılı, eko-

lojik, konforlu ve enerji tüketimini azaltan binalar olarak yeni bir yöne-

lim ve sektör ortaya çıkarmıştır. Yeşil bina uygulamaları ile enerji tasar-

rufu, doğayı koruma ve konforlu bir yaşam ortamı hedeflenmektedir 

(Öztürk, 2014). 

Binaların enerjiye olan bakış açılarını, doğal kaynak kullanımlarını 

ve bunlara bağlı olarak aldıkları tasarım kararlarını değerlendirebilmek 

için belirli kriterler etrafında çalışmalar yapan çeşitli sertifika sistemleri 
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bulunmaktadır. Bu sistemler konut, ofis, eğitim, sağlık yapıları gibi pek 

çok farklı yapı türü üzerinden çeşitli analizler yapmakta ve kendi stan-

dartlarında çıkan sonuçlara göre binaları belirli kategorilere ayırmakta-

dır. Dünya’da geçerli olan değerlendirme sistemleri incelendiğinde, bu 

sistemlerde kriterler değerlendirilirken, o konuyla ilgili ulusal ve ulusla-

rarası normlara dayandırılır. Bu normlar, ülkede geçerli olan yönetmelik-

ler, standartlar ve konu ile ilgili kılavuzlardır. Bu sayede sertifika sistem-

leri normlarla desteklenir ve uluslararası projelere entegre edilir (Öztürk, 

2014). 

Uzun süredir mimarlık pratiğinde etkin bir şekilde kullanılan enerji 

sertifika sistemleri zaman içerisinde kendilerini yenileyerek hem günü-

müz koşullarına uygun hale gelmiş hem de yeni sertifika sistemlerinin 

oluşmasına imkân sağlamıştır. LEED ve BREAM gibi uzun süredir ulus-

lararası çapta kullanım imkanı bulan sertifikalara ek olarak, kapsamına 

pandemi sürecini de dâhil eden ve 2014 yılında ortaya çıkan WELL Bina 

Sertifikası da eklenmiştir. Sertifikanın oluşturulması ve uygulanmaya 

başlanması ile birlikte iç mekân kalitesi, kullanıcı sağlığı ve konforu baş-

lıkları da sertifika standartlarına kazandırılmıştır. Zaman içerisinde pek 

çok farklı işlevdeki yapılar bu sertifika sistemine ilgi göstermiş ve bina 

tasarımlarında yeni kararlar almıştır. Ülkemizde enerji kullanımı ve yapı 

tasarımı ilişkisi, yapılan çalışmalar ile birlikte hem mimarlık pratiğinde 

hem de toplum üzerinde etkisini arttırmış olsa da aynı durum iç mekân 

kalitesi, bina ve insan sağlığı ilişkisi için geçerli olmamaktadır. Tasarım-

cıların, uygulayıcıların ve bireylerin bu konu hakkındaki bakış açılarının 

geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası yönetim birimleri tarafından çeşitli 

destek ve hibe çalışmalarının yapılması gerekmektedir.  

MATERYAL ve YÖNTEM 

Çalışma kapsamında literatür araştırmasına dayalı bir veri toplama 

süreci geçirilerek, dünya üzerinde kabul görmüş enerji sertifikalardan 

BREEAM, LEED ve WELL sertifika sistemlerinin enerjiye olan bakış açı-

ları ve binaları değerlendirme sistemleri incelenmiştir. Literatür çalışma-

sının ardından seçilen sertifikaların belirlenen başlıklarda karşılaştırma-

ları yapılarak aralarında oluşan güçlü ve zayıf yönleri belirlenmiştir. Ar-
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dından, güncel ihtiyaçlar karşısında kendini sürekli geliştiren ve yenile-

yen WELL Bina Sertifikasının değişim gerekçeleri, değişime ihtiyaç duy-

dukları konu başlıkları ve değişimin nasıl gerçekleştiği ortaya konulmak 

istenmiştir. Bu bağlamda, WELL Bina Sertifika sisteminin ilk versiyonu 

olan v1 ile son versiyonu v2 karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonunda 

WELL v1 ve WELL v2 versiyonlarından dünyada sertifika alan binaların 

türleri ve sahip oldukları sertifika çeşitlerinin sayısal bir analizi tablo 

halinde sunulmuştur. Böylece pek çok ülke tarafından kabul gören 

WELL Bina Sertifika sisteminin genel yapısı ve etki alanına vurgu yapıl-

mak istenmiştir. 

BREEAM SERTİFİKA SİSTEMİ  

Yapı Araştırma Kurumu (BRE – Building Research Establishment), 

1921 yılında devlet tarafından kurulmuş laboratuvarları ve araştırma 

enstitüleri ile inşaat sektöründe uzun süre çalışmalarda bulunmuştur. 

1997 yılında özelleştirilmiş ve 2006 yılından itibaren de uluslararası pro-

jelere sertifikalar vermektedir (Tuna, 2013). BREEAM (Bina Araştırma 

Kurumu Çevre Değerlendirme Yöntemi), BRE’nin bağımsız uzmanlarla 

birlikte çalışması sonucu 1990 yılında oluşturulan ve hala en geniş kulla-

nımlı çevresel değerlendirme yöntemidir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

2018; aktaran, Öztürk, 2014). İlk olarak ofis binalarında kullanılmak üze-

re oluşturulan BREEAM Sertifikası, 1991 yılında endüstri yapılarının ve 

1993 yılında da ticari yapıların değerlendirilmesi amacıyla yeni modüller 

geliştirmiştir. 1998 yılında mevcut halini alan sertifika, 2009 yılında ise 

ilk uluslararası versiyonunu çıkarak uygulama alanlarını genişletmiştir 

(Açıkel, 2019). Sürekli bir gelişim ve değişim içerisinde olan BREEAM 

sertifikası günümüzde topluluk (communities), altyapı (infrastructure), 

yeni bina (new construction), kullanımda olan bina (ın-use) ve yenileme - 

donatma (refurbishment & fit-out) kapsamlarında binaları değerlendir-

mektedir.2 İngiltere’de BREEAM’in oluşturulmasından sonra çok sayıda 

ülke sertifika sistemlerinin yerel düzenlemeler, iklimsel koşullar ve teda-

rik zincirine uymasını sağlamak için kendi sertifika sistemlerini geliştir-

mişlerdir (Yapı Dergisi, 2009; aktaran, Öztürk, 2014). 

                                                            
2 BRE Global Ltd. BREEAM Technical Standards.  



 
WELL SERTİFİKA SİSTEMİ KAPSAMINDA GELİŞTİRİLEN V1 VE V2  

VERSİYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

337 

BRE tarafından özel bir eğitim ve sınav sonrası bu hakkı kazanmış 

BREEAM değerlendirme uzmanları bulunmaktadır. Bu uzmanlar tara-

fından, sertifika almak üzere yapılan başvurular değerlendirilmektedir. 

Önce projenin hangi kategoriye ait olduğu belirlenir sonra hangi aşama 

için sertifika alacağı belirlenir (Öztürk, 2014). Bu çalışma kapsamında 

yeni bina (new construction) kapsamında yayınlanan son versiyonu olan 

BREEAM 2018 3.0 sertifikası incelenmiştir (Tablo 1). BREEAM 2018 3.O 

sertifikası 3 farklı aşamada yapılar üzerinde değerlendirme yapmaktadır. 

Yapılar inşaat aşamaları devam ederken, inşa aşaması tamamlanıp kul-

lanım aşamasına geçildiğinde ve kullanım aşamasına geçildikten mini-

mum 12 ay sonra değerlendirmeye tabi tutulup sertifikaya başvurabilir-

ler.  

BREEAM şemaları spesifik ülke veya bölgeler için uyarlanabilir. Kri-

terler ya da ağırlıkları; iklim, doğal yapı gibi çevresel kriterler, konstrük-

siyon ve üretim yöntemleri, yerel ürün ve materyaller, yerel kod ve stan-

dartlar ile uygulama teknik şartnamesine göre farklılık göstermektedir. 

Yapı; çeşitli performans kriterlerine göre değerlendirilir.  

Tablo 1. BREEAM 2018 3.0 Sertifika Sisteminin Değerlendirme  

Kategorileri 3 

Yönetim (Management) 

Sağlık ve Konfor (Health and Well-

being) 

-Man 01 Proje özeti ve tasarımı (4 kre-

di) 

-Man 02 Yaşam döngüsü maliyeti ve 

servis ömrü planlaması            (4 kredi) 

-Man 03 Sorumlu uygulama ekibi (6 

kredi) 

-Man 04 Görevlendirmek ve devret-

mek (4 kredi) 

-Hea 01 Görsel konfor (en fazla 6 

kredi) 

-Hea 02 İç hava kalitesi (5 kredi) 

-Hea 04 Termal konfor (3 kredi) 

-Hea 05 Akustik performans (en 

fazla 4 kredi) 

-Hea 06 Güvenlik (1 kredi) 

-Hea 07 Güvenli ve sağlıklı çevre (2 

                                                            
3 BRE Global Ltd. (2019, 31 Temmuz). Technical Manual SD5078: BREEAM UK New 

Construction 2018 3.0. 
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-Man 05 İyileşme (3 kredi) kredi)   

Enerji (Energy) Malzeme (Materials) 

-Ene 01 Enerji kullanımı azaltımı ve 

karbon salınımı (13 kredi) 

-Ene 02 Enerji takibi (2 kredi) 

-Ene 03 Dış aydınlatma (1 kredi) 

-Ene 04 Düşük karbon salınımı tasarı-

mı (3 kredi) 

-Ene 05 Enerji korunumlu soğutma 

sistemleri (2 kredi) 

-Ene 06 Enerji korunumlu ulaşım sis-

temleri (3 kredi) 

-Ene 07 Enerji korunumlu laboratuvar 

sistemleri (5 kredi) 

-Ene 08 Enerji korunumlu ekipmanlar 

/cihazlar (2 kredi) 

-Mat 01 İnşaat ürünlerinden kay-

naklanan çevresel etkiler –Bina 

yaşam döngüsü (LCA) ( en fazla 7 

kredi) 

-Mat 02 İnşaat ürünlerinden kay-

naklanan çevresel etkiler – Çevresel 

ürün beyanı (EPD) (1 kredi) 

-Mat 03 İnşaat ürünlerinin temini 

sorumluluğu (4 kredi) 

-Mat 05 Dayanıklı ve esnek tasarım 

(1 kredi) 

-Mat 06 Malzeme etkinliği (1 kredi) 

 

Su (Water) Ulaşım (Transport) 

-Wat 01 Su tüketimi (5 kredi) 

-Wat 02 Su izleme (1 kredi) 

-Wat 03 Su kaçak tespiti ve önlenmesi 

(2 kredi) 

-Wat 04 Su tasarruflu ekipman (1 kre-

di) 

-Tra 01 Ulaşım yönetimi ve seyahat 

planı (2 kredi9 

-Tra 02 Sürdürülebilir ulaşım çeşit-

liliği (10 kredi) 

  

Atık (Waste) 
Arazi Kullanımı ve Ekoloji (Land 

Use and Ecology) 
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-Wst 01 İnşaat atık yönetimi (5 kredi) 

-Wst 02 Geri dönüştürülmüş ve sürdü-

rülebilir kaynaklı agregaların kullanı-

mı (1 kredi) 

-Wst 03 Operasyonel atık (1 kredi) 

-Wst 04 Bitiş detayları (Yalnızca ofis 

yapıları) (1 kredi) 

-Wst 05 İklim değişikliğine uyum (1 

kredi) 

-Wst 06 Söküm-takım ve uyumlu tasa-

rım (2 kredi) 

-LE 01 Yer seçimi (2 kredi) 

-LE 02 Ekolojik riskler ve fırsatlar 

(en fazla 2 kredi) 

-LE 03 Ekoloji üzerindeki etkileri 

yönetmek                                          

(en fazla 3 kredi)  

-LE 04 Ekolojik değişim ve gelişim 

(en fazla 4 kredi) 

-LE 05 Uzun süreli ekolojik yönetim 

ve bakım                          (en fazla 2 

kredi) 

Kirlilik (Pollution) Yenilik (Innovation) 

-Pol 01 Soğutucu akışkanların etkisi (3 

kredi) 

-Pol 02 Yerel hava kalitesi (en fazla 2 

kredi) 

-Pol 03 Sel ve yüzey suyu yönetimi (5 

kredi) 

-Pol 04 Gece ışık kirliliğinin azaltılması 

(1 kredi) 

-Pol 05 Ses kirliliğinin azaltılması 

(1kredi) 

-Inn 01 Yenilik (en fazla 2  kredi) 

 

Bu kriterlerden alınan puanlar önceden bölgelere göre belirlenmiş 

ağırlık katsayıları ile çarpılır ve sonuç puanı elde edilir. Belirlenen kriter-

lere göre değerlendirilen projeler sonuç puanlarına göre; Geçer, Çok İyi, 

Mükemmel, Seçkin olmak üzere sertifika alabilmektedir (Öztürk, 2014). 
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LEED Sertifika Sistemi 

The U.S. Green Building Council – USGBC (ABD Yeşil Bina Konseyi) 

1993 yılında Amerika’da mimarlar, mal sahipleri, yapı ürünü üreticileri, 

yükleniciler ve çevre grupları tarafından oluşturulan gönüllü bir kurum-

dur. Konsey, dünyada kullanılan birçok farklı yaşam döngüsü değerlen-

dirme sistemini gönüllü olarak incelemiş ve değerlendirmiş; 1998 yılında 

‘Yeşil Yapı’ kavramını tanımlayan yeni bir model olarak LEED 1.0 pilot 

modeli oluşturmuştur (Ölmez, 2019). USGBC, 26 Mart 2019’da LEED 

v4.1 versiyonunu çıkarmış ve Mevcut Binalarda Operasyon ve Bakım 

(O+M) sistemini yayınlamıştır. LEED v4.1 versiyonuyla mevcut binalar-

da sertifikasyon ve dokümantasyon sürecinin basit, veri odaklı ve sürekli 

olması amaçlanmıştır (Aytekin, 2019). 

LEED’in hedefi, yapıların, yapı sektöründe bulunan ve payı olan tüm 

kuruluşların ve kişilerin ortaya çıkardıkları ürünlerin yaşam döngüsü 

süresince çevre üzerinde oluşturdukları etkilere dikkat çekmek ve bu 

etkileri azaltmaya yönelik girişimlerde bulunulmasını sağlamaktır (Sev 

ve Canbay, 2009; aktaran, Ölmez, 2019). 

LEED Sertifika sisteminde binaların tasarım, yapım ve işletim süreç-

leri belirli kategorilere göre değerlendirilmektedir (Tablo 2). Günde yak-

laşık 205 bin metrekare alanı belgelendirilerek dünyadaki en yaygın de-

ğerlendirme sistemi haline gelmiştir. LEED 165’ten fazla ülkede ve böl-

gede her türlü bina tipi için verilebilmektedir. LEED Sertifikasını almak 

isteyen projeler, sürdürülebilirliğe yönelik çeşitli alanlarda puan kazana-

bilirler. Yapılar elde edilen toplam puanlarına göre; Sertifikalı, Gümüş, 

Altın ve Platin olmak üzere dört sertifika düzeyinden birine sahip ola-

bilmektedir (Çelebi, 2018). 
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Tablo 2.  LEED v4.1 Sertifika Sisteminin Değerlendirme Kategorileri 

(Şahin, 2018), (Aytekin, 2019) 

Lokasyon ve Ulaşım (Location and 

Transportation) 

Sürdürülebilir Çevre (Sustainable 

Sites) 

-Ulaşım performansı – Ön koşul (14 

puan) 

-Yağmursuyu yönetimi – Kredi (1 

puan) 

-Isı adası azaltımı –Kredi (1 puan) 

-Işık kirliliğinin azaltılması – Kredi (1 

puan) 

-Saha yönetimi – Kredi (1 puan) 

Su Verimliliği (Water Efficiency) Enerji ve Atmosfer (Energy and At-

mophere) 

-Su performansı – Ön koşul (15 puan) -Enerji verimliliği yönetim uygula-

maları – Ön koşul (Zorunlu) 

-Temel soğutma yönetimi – Ön koşul 

(Zorunlu) 

-Enerji performansı – Ön koşul (33 

puan) 

-Gelişmiş soğutma yöntemi –Kredi (1 

puan) 

-Şebeke harmonizasyonu – Kredi (1 

puan) 

Malzeme ve Kaynak (Materials and 

Resources) 

İç Çevre Kalitesi (Indoor Environ-

mental Quality) 

-Satın alma politikası – Ön koşul 

(Zorunlu) 

-Tesis bakım ve yenileme politikası –

Ön koşul (Zorunlu) 

-Minimum iç hava kalitesi –Ön koşul 

(Zorunlu) 

-Çevresel duman kontrolü – Ön ko-

şul (Zorunlu) 
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-Atık performansı – Ön koşul (8 

puan) 

-Satın alma – Kredi (1 puan) 

-Yeşil temizlik politikası – Ön koşul 

(Zorunlu) 

-İç çevre kalitesi performansı –Ön 

koşul (20 puan) 

-Yeşil temizlik –Kredi (3 puan) 

-Entegre zararlılık yönetimi –Kredi (1 

puan) 

Yenilik (Innovation) 

-Yenilik –Kredi (1 puan) 

 

WELL Bina Sertifika Sistemi 

İnsan sağlığını iyileştirmek için ABD’nin gayrimenkul firmalarından 

biri olan Delos ile Mayo Klinik, Kolombiya Üniversitesi Tıp Merkezi bir 

araya gelerek uzman doktorların, bilim adamlarının, mimarların, mü-

hendislerin ve bina işletme konusundaki uzmanların bulunduğu bir ekip 

kurmuşlardır. 2007 yılında kurulan bu ekip tarafından çevre sağlığı, dav-

ranışsal etmenler, sağlık sorunları ve sonuçları ile demografik risk et-

menler; bilimsel, uygulama ve tıbbi yönleri ile incelenerek rapor hazır-

lanmış ve 2014 yılında sonuçlanan çalışma sonucunda ‘Well Bina Sertifi-

kası’ oluşturulmuştur (Çakır, 2017; aktaran, Ölmez, 2019). 

Delos, kullanıcıların iş sağlığını ve yaşam kalitesini arttıran alanlar 

kurulmasını hedeflemiş, Clinton Global Initiative (Clinton Küresel Giri-

şimi) kararlarına bağlı kalarak 2014 yılında Uluslararası WELL Bina Ens-

titüsü’nü (IWBI - The International WELL Building Institute) kurmuştur. 

WELL Bina Sertifikası IWBI tarafından yönetilmektedir (Delos, 2014; 

aktaran, Ölmez, 2019). 

WELL’in hedefi, kullanıcı sağlığını ve konforunu; yapının tasarım, 

üretim, işletme ve kullanımının sonlandırılması aşamalarında ön planda 

tutulmasını sağlamaktır. Ayrıca kullanıcıların daha sağlıklı ve aktif bir 

yaşam tarzına sahip olmalarını; doğru tasarım, uygulama ve işletme ka-
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rarlarının alınmasını da hedeflemektedir (Osso, 1994; aktaran, Ölmez, 

2019). 

IWBI tarafından ilk olarak 2015 yılında WELL v1 sertifikası oluşturu-

larak bina değerlendirmesi yapılmaya başlanmıştır. WELL Bina Sertifi-

kası genel olarak çok sayıda yapıyı kapsamına almasına rağmen WELL 

v1 sertifikası ticari ve kurumsal binalarda özelleşmiştir. WELL v1 sertifi-

kasında yapılar bütün bina, iç mekân ve çekirdek ve kabuk olmak üzere 

3 farklı türde değerlendirilmektedir (Tablo 3).  

Tablo 3. WELL v1 Sertifika Sisteminin Değerlendirme Puanları4 

Değerlendirme Türü Ön Koşul Optimizasyon Toplam 

Bütün Bina 41 59 100 

İç Mekan 36 62 98 

Çekirdek ve Kabuk  26 28 54 

 

WELL v1 sertifikasını almaya başvuran binalar yapılan değerlendir-

meler sonucunda Gümüş, Altın ve Platin derecelerinde sertifikalara sa-

hip olabilmektedir. Sertifikanın değerlendirme kategorileri ve alt başlık-

larında yapılan incelemeler doğrultusundan ön koşulların ve optimizas-

yon koşullarının sağlandığı oranlar açısından farklılaşmaktadır (Tablo 4). 

Yapılar sertifika alabilmek için her üç derece için de ön koşulların hepsi-

ni sağlamak zorundadır. Yapı ön koşulları sağlayıp optimizasyon koşul-

larını sağlamıyorsa Gümüş derecesini, optimizasyon koşullarının %40’ını 

sağlıyorsa Altın derecesini ve optimizasyon koşullarının %80’ini sağlı-

yorsa Platin derecesini almaktadır.5  

                                                            
4 IWBI (International WELL Building Institute). WELL v1 Standard Project Types.  
5 IWBI (International WELL Building Institute). WELL v1 Standard Scoring.  
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Tablo 4. WELL v1, Q2 2020 Sertifikasyon Sisteminin Değerlendirme 

Kategorileri (Ölmez, 2019) 

Hava (Air) Su (Water) Beslenme (Nourish-

ment) 

-01 Hava kalitesi standart-

ları (Önkoşul) 

-02 Sigara içme yasağı 

(Önkoşul) 

-03 Havalandırma etkisi 

(Önkoşul) 

-04 VOC değeri denetimi 

(Önkoşul) 

-05 Hava filtrele-

me(Önkoşul) 

-06 Mikroorganizma ve küf 

kontrolü (Önkoşul) 

-07 İnşaat kirliliği yönetimi 

(Önkoşul) 

-08 Sağlıklı giriş  (Önkoşul) 

-09 Temizlik protokolleri  

(Önkoşul) 

-10 Pestisit yönetimi (Ön-

koşul) 

-11 Temel malzeme güven-

liği (Önkoşul) 

-12 Nem yönetimi (Önko-

şul) 

-13 Hava akışı (Kredi pua-

-30 Temel su kalitesi 

(Önkoşul) 

-31 İnorganik içerik-

ler (Önkoşul) 

-32 Organik içerikler 

(Önkoşul) 

-33 Tarımsal içerik-

ler (Önkoşul) 

-34 Kamusal sularda 

katkı maddeleri 

(Önkoşul) 

-35 Periyodik su 

kalitesi testleri (Kre-

di puanı) 

-36 Su iyileştirme 

(Kredi puanı) 

-37 İçme suyu tanı-

tımı (Kredi puanı) 

  

-38 Meyveler ve sebze-

ler  (Önkoşul) 

-39 İşlenmiş gıdalar 

(Önkoşul) 

-40 Gıda alerjileri (Ön-

koşul) 

-41 El kirliliği (Önkoşul) 

-42 Gıda kirliliği (Önko-

şul) 

-43 Yapay içerikler 

(Önkoşul) 

-44 Kullanıcıların bes-

lenme üzerine bilgilen-

dirilmesi (Önkoşul) 

-45 Gıda reklamları 

(Önkoşul) 

-46 Sağlıklı gıda hazır-

lama ekipmanları (Kre-

di puanı) 

-47 Servis boyutları 

(Kredi puanı) 

-48 Özel beslenme di-

yetleri (Kredi puanı) 

-49 Gıda üretimi aşama-

larında çevreye karşı 
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nı) 

-14 Hava filtreleme yönte-

mi (Kredi puanı) 

-15 Arttırılmış havalan-

dırma (Kredi puanı) 

-16 Nem kontrolü (Kredi 

puanı) 

-17 Kaynağın doğrudan 

havalandırılması (Kredi 

puanı) 

-18 Hava kalitesinin göz-

lenmesi ve geri bildirimi 

(Kredi puanı) 

-19 Kullanışlı pencereler 

(Kredi puanı) 

-20 Dış hava sistemleri 

(Kredi puanı) 

-21 Yer değişimli havalan-

dırma (Kredi puanı) 

-22 Haşere kontrolü (Kredi 

puanı) 

-23 İleri düzeyde hava 

temizleme (Kredi puanı) 

-24 Yanma minimizasyonu 

(Kredi puanı) 

-25 Zehirli madde azaltımı 

(Kredi puanı) 

-26 Gelişmiş malzeme gü-

venliği (Kredi puanı)  

sorumluluk (Kredi pu-

anı) 

-50 Gıda depolama  

(Kredi puanı) 

-51 Gıda üretimi (Kredi 

puanı) 

-52 Dikkatli ve bilinçli 

beslenme (Kredi puanı) 
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-27 Antimikrobiyal yüzey-

ler (Kredi puanı) 

-28 Temizlenebilir çevre 

(Kredi puanı) 

-29 Temizlenebilir ekip-

manlar (Kredi puanı) 

Işık (Light) Hareket (Fitness) Konfor (Comfort) 

-53 Odaklanma için görme 

keskinliği (Önkoşul) 

-54 Sirkadyen ritim için 

aydınlatma tasarımı (Ön-

koşul) 

-55 Kamaşma kontrolü 

(Önkoşul) 

-56 Günışığı kaynaklı ka-

maşma kontrolü (Önkoşul) 

-57 Kamaşma etmenli ça-

lışma alanı tasarımı (Kredi 

puanı) 

-58 Renk kalitesi (Kredi 

puanı) 

-59 Yüzey tasarımı (Kredi 

puanı) 

-60 Otomatik gölgeleme ve 

dimleme kontrolleri  (Kredi 

puanı) 

-61 Doğrudan aydınlatma 

(Kredi puanı) 

-62 Günışığı modellemesi 

-64 İç mekanda ha-

reket ve sirkülasyon 

(Önkoşul) 

-65 Aktiviteye özen-

dirme programları 

(Önkoşul) 

-66 Kurumsal üretim 

olanakları  (Kredi 

puanı) 

-67 Dış mekânda 

hareket sirkülasyo-

nu  (Kredi puanı) 

-68 Fiziksel aktivite 

alanları  (Kredi pua-

nı) 

-69 Aktif taşıma 

desteği  (Kredi pua-

nı) 

-70 Egzersiz aletleri  

(Kredi puanı) 

-71 Aktif mobilya-

landırma  (Kredi 

puanı) 

-72 Erişilebilir tasarım 

(Önkoşul) 

-73 Görsel ve fiziksel 

ergonomi (Önkoşul) 

-74 Dış çevre gürültüsü 

(Önkoşul) 

-75 İç çevre gürültüsü 

(Önkoşul) 

-76 Termal konfor (Ön-

koşul) 

-77 Koku konforu  

(Kredi puanı) 

-78 Yansışma süresi – 

Reverberasyon süresi  

(Kredi puanı) 

-79 Gürültü ses maske-

leme  (Kredi puanı) 

-80 Gürültü azaltıcı 

yüzeyler  (Kredi puanı) 

-81 Ses bariyerleri  

(Kredi puanı) 

-82 Kişisel termal kon-
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(Kredi puanı) 

-63 Günışığı için pencere 

düzenlemesi (Kredi puanı) 

 for  (Kredi puanı) 

-83 Işınımlı termal kon-

for  (Kredi puanı) 

Zihin (Mind) 

-84 Sağlık ve sağlıklı olma farkındalığı (Önkoşul) 

-85 Bütünleşik tasarım (Önkoşul) 

-86 Kullanım sonrası anketler (Önkoşul) 

- 87 Estetik ve Tasarım -1 (Önkoşul) 

-88 Biyofili-1 ve Niteliksellik (Önkoşul) 

-89 Uyarlanabilir Alanlar (Kredi puanı) 

-90 Sağlıklı uyku düzeni ve politikası (Kredi puanı) 

-91 İş gezileri (Kredi puanı) 

-92 İşyeri sağlık politikası (Kredi puanı) 

-93 İşyerinden aile desteği (Kredi puanı) 

-94 Kişisel kontrol ve izleme (Kredi puanı) 

-95 Stres ve bağımlılık tedavisi (Kredi puanı) 

-96 Alturizm, diğer insanlara maddi ve manevi kişisel çıkar gözetmeksizin 

yararlı olmaya çalışma (Kredi puanı) 

-97 Kullanılan malzemeler hakkında şeffaf olma (Kredi puanı) 

-98 Organizasyonel şeffaflık (Kredi puanı) 

-99 Estetik ve tasarım -2 (Kredi puanı) 

-100 Biyofili -2 ve niteliksellik (Kredi puanı) 

-101 Yenilik özelliği -1 (Kredi puanı) 

-102 Yenilik özelliği -2 (Kredi puanı) 
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BREEAM – LEED  – WELL Sertifika Sistemlerinin Karşılaştırılma-

sı  

Sertifika sistemleri başta değerlendirme kriterleri olmak üzere belir-

ledikleri hedef ve yöntemleri açısından incelendiğinde WELL Bina Serti-

fikası hem bireysel açıdan hem de ortak çalışma prensibi açısından mi-

marlık pratiğinde önemli yer tutmaktadır. İç mekân kalitesi, kullanıcı ve 

bina sağlığının ön planda tutulduğu WELL Bina Sertifikası bireysel ola-

rak binalara yaklaştığı bakış açısı ile özelleşmektedir. WELL, bireysel 

sistematiğinin yanı sıra pek çok açıdan BREEAM ve LEED sertifikalarını 

destekleyecek özelliklere de sahiptir.  

Tablo 5. BREEAM, LEED ve WELL Sertifika Sistemlerinin Güçlü Yön-

lerinin Karşılaştırılması (Gulacsy, 2020) 

BREEAM LEED WELL 

Çevresel sürdürülebilir-

liği kapsamlı bir şekilde 

ele alır 

Güneş yansıması gibi 

daha az bilinen sürdü-

rülebilirlik yönlerine 

dikkat çekilir 

Kullanıcılara odaklanır 

ve onları doğrudan 

etkileyen öğeleri ele alır  

Birleşik Krallık mevzu-

atına ve en iyi uygula-

malara sorunsuz bir 

şekilde uyar 

Entegre proje teslimi 

gibi Birleşik Krallık’ta 

daha az bilinen veya 

uygulanan bazı ölçütle-

ri teşvik eder 

Biyofilik tasarım gibi 

daha önce bilinmeyen 

veya daha az bilinen 

kavramların tanınırlığı-

nı arttırır 

Esneklik – Değerlen-

dirme sistemi hemen 

hemen her bina için 

uygundur ve farklı 

özellikteki binalar için 

yeniden düzenlenebilir 

 Esneklik – Puanlama 

sistemi, tüm bina türle-

rine izin verecek şekilde 

esnektir 

WELL ile birlikte çalı-

şabilir 

WELL ile birlikte çalı-

şabilir 

LEED ve BREEAM’i 

barındırır 

 Uluslararası pazara Birleşik Krallık stan-
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açılma girişimleri daha 

fazla olmuştur 

dartlarına karşı daha 

fazla esneklik ve açıklık 

içerir 

  Devam eden perfor-

mans doğrulaması ve 

sertifika yenilemesine 

sahiptir 

Pazarlama aşaması son 

yıllarda daha çok ge-

lişmiştir 

Daha güçlü pazarlama 

imkânı vardır 

Daha güçlü pazarlama 

imkânı vardır 

Sertifika zaman içeri-

sinde kendisini gelişti-

rerek güncel ihtiyaçlara 

cevap verebilecek hale 

gelmektedir 

Sertifika zaman içeri-

sinde kendisini gelişti-

rerek güncel ihtiyaçlara 

cevap verebilecek hale 

gelmektedir 

Sertifika zaman içeri-

sinde kendisini gelişti-

rerek güncel ihtiyaçlara 

cevap verebilecek hale 

gelmektedir 
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Tablo 6. BREEAM, LEED ve WELL Sertifikasyon Sistemlerinin Zayıf 

Yönlerinin Karşılaştırılması (Gulacsy, 2020) 

BREEAM LEED WELL 

Sosyal ve ekonomik 

sürdürülebilirlik dikka-

te alınmaz 

Sosyal ve ekonomik 

sürdürülebilirlik dikka-

te alınmaz 

Sosyal sürdürülebilirlik 

sağlık bakımında ele 

alınır 

Sürekli performans 

gereksinimi yoktur 

Sürekli performans 

gereksinimi yoktur 

 

Değerlendirmeler nis-

peten zayıf bir şekilde 

yerinde doğrulanır 

Değerlendirmelerin 

pratikte yerinde doğru-

laması yoktur  

 

  Yerinde doğrulamayı 

yapabilmek için çok sıkı 

program kontrolü yapı-

lır 

  Değerlendirmelerin 

yerinde doğrulanması 

nedeniyle nispeten 

yüksek maliyetler içerir 

 

BREEAM ve LEED sertifika sistemleri, iç mekân kalitesi ve bina sağ-

lığı bakış açılarında kullanılan WELL Bina Sertifikası ile birlikte kullanı-

labilir. Özellikle enerji, iç mekân kalitesi, bina ve kullanıcı sağlığı konula-

rının güçlü bir etkileşim içerisinde olduğu göz önünde bulundurulursa 

sertifikaların bir arada kullanılabilmesi, sertifika sistemlerinin kendilerini 

ve etki alanlarını genişletmesine aynı zamanda belirledikleri hedeflere 

ulaşmasına imkân sağlamaktadır (Tablo 5) (Tablo 6). 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

IWBI tarafından verilen WELL Bina Sertifikasının oluşturulması ve 

zaman içerisinde geliştirilmesi aşamalarında farklı meslek gruplarından 
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çok sayıda bilim insanı, akademisyen ve iş insanı ortaklaşa çalışmakta-

dır. Bu ekip aynı zamanda çeşitli firmalar ve paydaşlar ile işbirliği yapa-

rak binaları sadece tasarım öğesi olmaktan kurtarıp binaların etkinliğini 

de artırmaktadır.  

WELL ekibinin ar-ge departmanının güçlü olması, ekibin daima aktif 

kalması ve ortaklaşa çalışma prensibinin belirlenmesi ile birlikte dünya 

genelinde yaşanan değişimlere ve ani risklere karşı hızlı şekilde cevap 

verilerek sertifika sistemi üzerinde gerekli güncellemeler yapılabilmek-

tedir. WELL Bina Sertifikasının ilk kurulduğu tarihten günümüze kadar 

15’ten fazla yeni sürümü yayınlanmıştır. WELL v1, v2 pilot ve v2 sertifi-

kalarının hakim olduğu bu süreçte, aynı yıl içerisinde sertifikanın Q1, 

Q2, Q3 ve Q4 alt başlıklarından oluşan sürümleri de yayınlanmıştır. 2019 

yılında küresel pandeminin oluşmasına neden olan Covid-19 virüsü, 

kullanıcı ve yapı sağlığı odaklı bir sertifika olan WELL Bina Sertifikasının 

kendi prensiplerini sorgulamasına ve yeni çalışmalar yapmasına neden 

olmuştur. Bu olumsuz durumun sonucunda da 2020 yılında IWBI tara-

fından WELL Covid-19 Sağlıklı Bina Sertifikası oluşturulmuştur. 

Çalışmanın bu aşamasında WELL Bina Sertifikasının son sürümü 

olan WELL v2 sertifikası incelenerek, WELL v1 ile karşılaştırmalı analizi 

yapılacaktır. Sertifikasının ilk kurulduğu halinden mevcut durumuna 

geldiğinde geçirmiş olduğu değişim ve gelişimler belirlenerek sertifika-

nın bundan sonraki dönemlerde uygulayabileceği yenilikler ortaya ko-

nulacaktır.  

WELL v2 Sertifikasyon Sistemi 

2018 yılında WELL v2 pilot çalışmasının yayınlanması ile birlikte 

WELL v2 sertifikasının temelleri atılmıştır. 2020 yılında WELL v2 sertifi-

kasının yayınlanmasına kadar geçen süre içerisinde yapılan incelemeler 

ve alınan geri dönüşler sonucunda sertifika kendisini geliştirmiş ve son 

halini almıştır. WELL v2 sertifikası eşit, küresel, kanıta dayalı, teknik 

olarak sağlam, kullanıcı odaklı ve dayanıklı kavramlarından temel alarak 

insan sağlığını iyileştirmeyi, herkes için konforu sağlamayı, herhangi bir 
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ortama ve kuruluşa uyacak şekilde duyarlı, kapsayıcı, uyarlanabilir ve 

küresel anlamda uygulanabilir olmayı hedeflemektedir.6   

WELL v2 sertifikası yapılan yenilemeler ve pilot uygulamalar ile bir-

likte tüm proje türlerini ve sektörleri kapsayacak şekilde tasarlar ve de-

ğerlendirmelerini tek bir sistem üzerinden gerçekleştirir. Bu değerlen-

dirme sistemine göre binalar; her kategoriye göre (Tablo 7) minimum 0 

puan alırlarsa toplamda 40 puana ulaşır ve WELL Bronz sertifikasını, 

minimum 1 puan alırlarsa toplamda 50 puana ulaşır ve WELL Gümüş 

sertifikasını, minimum 2 puan alırlarsa toplamda 60 puana ulaşır ve 

WELL Altın sertifikasını, minimum 3 puan alırlarsa toplamda 80 puana 

ulaşır ve WELL Platin sertifikasını alırlar. 67  

Tablo 7. WELL v2, Q3 2021 Sertifika Sisteminin Değerlendirme Kate-

gorileri 6 

 

 

Hava (Air)  

 

 

 

 

Su 
(Water)  

 

 

 

 

Beslenme      
(Nourish-
ment) 

 

 

-A01 Temel hava kalitesi 
(Önkoşul) 

-A02 Dumansız çevre 
(Önkoşul) 

-A03 Havalandırma tasa-
rımı (Önkoşul) 

-A04 Yapı atık yönetimi  
(Önkoşul) 

-A05 Gelişmiş hava kali-
tesi (4 puan) 

-A06 Gelişmiş havalan-
dırma tasarımı (3 puan) 

-A07 Hareketli pencere-

-W01 Su kalite göster-
geleri (Önkoşul) 

-W02 İçme suyu kali-
tesi  (Önkoşul) 

-W03 Temel su yöne-
timi (Önkoşul) 

-W04 Geliştirilmiş su 
kalitesi (1 puan) 

-W05 İçme suyu kalite 
yönetimi (3 puan) 

-W06 İçme suyu kuru-
lumu (1 puan)  

-W07 Nem yönetimi (3 

-N01 Meyve ve sebzeler 
(Önkoşul) 

-N02 Beslenme şeffaflığı 
(Önkoşul) 

-N03 Rafine içerikler (2 
puan) 

-N04 Yemek tanıtımı (1 
puan) 

-NO5 Yapay içerikler (1 
puan) 

-N06 Porsiyon büyük-
lüğü (1 puan) 

-NO7 Beslenme eğitimi 

                                                            
6 IWBI (International WELL Building Institute). WELL v2 Standard Overview.  
6 IWBI (International WELL Building Institute). WELL v2 Standard Overview. 
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ler (2 puan) 

-A08 Hava kalitesi izle-
me ve farkındalık (2 
puan) 

-A09 Kirlilik sızma yöne-
timi (2 puan)  

-A10 Yanma minimizas-
yonu  (1 puan) 

-A11 Kaynak ayrımı (1 
puan) 

-A12 Hava filtreleme (1 
puan) 

-A13 Geliştirilmiş hava 
besleme (1 puan)  

-A14 Mikrop ve küf 
kontrolü (1 puan)  

puan) 

-W08 Hijyen desteği (4 
puan) 

-W09 β yerinde içil-
meyen suyun yeniden 
kullanımı (2 puan) 

(1 puan) 

-N08 Dikkatli yemek (2 
puan) 

-N09 Özel diyetler (2 
puan) 

-N10 Yemek hazırlama 
(1 puan) 

-N11 Gıda tedariği so-
rumluluğu (1 puan)  

-N12 Yemek üretimi (2 
puan)  

-N13 Yerel yemek çev-
resi (1 puan) 

-N14 β kırmızı ve iş-
lenmiş etler (1 puan) 

Işık 
(Light)      

Hareket 
(Move-
ment) 

 

Isıl Kon-
for (Ther-
malCom-
fort) 

     

-L01 Işığa maruz kalma 
(Önkoşul) 

-L02 Görsel ışık tasarımı 
(Önkoşul) 

-L03 Sirkadiyen aydın-
latma tasarımı (3 puan) 

-L04 Elektrikli ışık par-
lama kontrolü  (2 puan) 

-L05 Günışığı tasarım 
stratejileri (4 puan) 

-L06 Günışığı simülas-
yonu (2 puan)  

-L07 Görsel denge (1 
puan) 

-V01 Aktif bina ve 
topluluklar (Önkoşul) 

-V02 Ergonomik iç 
alanı tasarımı (Önko-
şul)  

-V03 Dolaşım ağı (3 
puan)  

-V04 Aktif kullanıcılar 
için tesisler (3 puan) 

-V05 Alan planlaması 
ve seçimi (4 puan)  

-V06 Fiziksel aktivite 
fırsatları (2 puan)  

-V07 Aktif mobilyalar 

-T01 Isıl performans 
(Önkoşul) 

-T02 Doğrulanmış ısıl 
konfor (3 puan) 

-T03 Isı alanları (2 
puan) 

-T04 Bireysel ısıl konfor 
(3 puan) 

-T05 Radyant ısıl konfor 
(2 puan) 

-T06 Isıl konfor izleme 
(1 puan) 

-T07 Nem kontrol (1 
puan) 
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-L08 Elektrikli ışık kalite-
si (3 puan) 

-L09 Kullanıcı aydınlat-
ma kontrolü (3 puan) 

(2 puan) 

-V08 Fiziksel aktivite 
alanları ve ekipmanla-
rı (2 puan) 

-V09 Fiziksel aktivite 
artırımı (1 puan)  

-V10 Kendini izleme (1 
puan) 

-V11 β ergonomik 
programlama  (3 
puan)  

 

 

-T08 β gelişmiş hareket-
li pencereler (1 puan) 

-T09 β dış ortam ısıl 
konfor (3 puan)  

 

Ses (So-
und) 

 

 

Malzeme 
(Materi-

als) 

 

 

Zihin  
(Mind) 

 

-S01 Ses haritalanması / 
eşlemesi (Önkoşul) 

-S02 Maksimum gürültü 
seviyesi (3 puan)  

-S03 Ses bariyerleri (3 
puan)  

-S04 Reverberasyon süre-
si (2 puan) 

-S05 Ses azaltma yüzey-
leri (2 puan) 

-S06 Minimum arka plan 
sesi (2 puan) 

-S07 β darbe gürültüsü 
yönetimi (3 puan) 

-S08 β geliştirilmiş ses 
kaynakları (2 puan)  

-S09 β işitme sağlığının 

-X01 Malzeme kısıtla-
maları (Önkoşul) 

-X02 İç ortam tehlikeli 
malzeme yönetimi 
(Önkoşul) 

-X03 Kromatlı bakır 
asesat ve yönetimi 
(Önkoşul) 

-X04 Alan düzeltme (1 
puan) 

-X05 Gelişmiş malze-
me kısıtlamaları (2 
puan) 

-X06 VOC kısıtlamala-
rı (4 puan)  

-X07 Malzeme şeffaflı-
ğı (3 puan) 

-M01 Ruh sağlığı iyileş-
tirme (Önkoşul) 

-M02 Doğa ve yer (Ön-
koşul) 

-M03 Ruh sağlığı hiz-
metleri (4 puan) 

-M04 Ruh sağlığı eğiti-
mi (2 puan) 

-M05 Stres yönetimi (2 
puan) 

-MO6 Onarım fırsatları 
(2 puan) 

-MO7 Onarım alanları 
(1 puan) 

-MO8 Onarım program-
lama (1 puan) 

-MO9 Gelişmiş doğaya 
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korunması (1 puan) -X08 Malzeme optimi-
zasyonu (2 puan) 

-X09 Atık yönetimi (1 
puan) 

-X10 Haşere yönetimi 
ve pestisit kullanımı (1 
puan) 

-X11 Temizlik ürünleri 
ve protokolleri (2 
puan) 

-X12 β temas azaltma 
(2 puan) 

ulaşım (2 puan) 

-M10 Tütün bırakma (3 
puan) 

-M11 Madde kullanım 
hizmetleri (2 puan) 

 

Toplum (Com-
munity) 

 

 

 

Yenilik (Innovation) 

-C01 Sağlık ve refah arttırma (Önko-
şul) 

-CO2 Bütünleştirici tasarım (Önko-
şul) 

-CO3 Acil durum hazırlığı (Önkoşul) 

-CO4 Kullanıcı anketi (Önkoşul) 

-CO5 Gelişmiş kullanıcı anketi (4 
puan) 

-CO6 Sağlık hizmetleri ve faydaları 
(4 puan) 

-C07 Gelmiş sağlık ve refah arttırma 
(2 puan) 

-C08 Yeni ebeveyn desteği (3 puan) 

-C09 Yeni anne desteği (3 puan) 

-C10 Aile desteği (3 puan) 

-C11 Sivil katılım (2 puan) 

-C12 Çeşitlilik ve katılım (3 puan) 

-C13 Ulaşılabilirlik ve evrensel tasa-

-I01 WELL’de yenilik yapmak (10 
puan) 

-I02 Profesyonel WELL akreditesi (1 
puan) 

-I03 WELL sertifikası deneyimi (1 
puan) 

-I04 Refah için sunulan imkânlar(1 
puan) 

-I05 Yeşil bina derecelendirme sis-
temleri (5 puan)  

-I06 β karbon salınımı ve azaltılması 
(10 puan) 
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rım (2 puan) 

-C14 Acil durum kaynakları (2 puan) 

-C15 β acil durumlara uyum ve iyi-
leşme (4 puan) 

-C16 β konut sermayesi (2 puan) 

-C17 β sorumlu işgücü uygulamaları 
(3 puan) 

-C18 β aile içi şiddet mağdurlarına 
destek (2 puan) 

 

WELL Bina Sertifika Sisteminin v1 ve v2 Sertifikalarının Karşılaş-

tırılması 

WELL v1 sertifikası 2014 yılında yayınlanırken v2 sertifikasının son 

hali ise 2021 yılında yayınlamıştır. Doğal olarak aradan geçen 7 yıl içeri-

sinde hem dünya düzeni hem sertifika sisteminin pek çok başlığı değiş-

miştir. Sertifika sisteminin temel amacı ve yöntemi aynı kalsa da sistemin 

başta binalara bakış açıları ve değerlendirme kriterleri kendisini geliştir-

miştir.  

Bu çalışma kapsamında WELL v1 ve v2 sertifikalarına ait karşılaş-

tırmalar sertifikaların genel özellikleri göz önünde bulundurularak de-

ğerlendirme başlıkları ve alt kriterleri, puanlama sistemi ve kapsanan 

yapı grupları gibi başlıklarda yapılmaktadır. Tablo 8’de yapılan karşılaş-

tırmada WELL v2 pilot sertifikası, WELL Covid-19 Sağlıklı Bina Stan-

dardı ve WELL v2 sertifikasına entegre edilmiş WELL Covid-19 Sağlıklı 

Bina Standardı kapsam dışı bırakılmıştır.  
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Tablo 8. WELL v1 ve v2 Sürümlerinin Değerlendirme Başlıkları Açı-

sından Karşılaştırılması 5,689 

Değerlendirme Başlıkları WELL v1 sürü-

mü 

WELL v2 sürü-

mü  

Hava (Air) 

Ön koşul 12 4 

Optimizasyon 17 10 

Su (Water) 

Ön koşul 5 3 

Optimizasyon 3 6 

Beslenme (Nou-

rishment) 

Ön koşul 8 2 

Optimizasyon 7 12 

Işık (Light) 

Ön koşul 4 2 

Optimizasyon 7 7 

Konfor (Com-

fort) 

Ön koşul 5 - 

Optimizasyon 7 - 

Hareket (Fitness) 

Ön koşul 2 2 

Optimizasyon 6 9 

                                                            
5 IWBI (International WELL Building Institute). WELL v1 Standard Scoring. 
6 IWBI (International WELL Building Institute). WELL v2 Standard Overview. 
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Isıl Konfor 

(Thermal Com-

fort) 

Ön koşul - 1 

Optimizasyon - 8 

Ses (Sound) 

Ön koşul - 1 

Optimizasyon - 8 

Malzeme (Mate-

rials) 

Ön koşul - 3 

Optimizasyon - 9 

Zihin (Mind) 

Ön koşul 5 2 

Optimizasyon 14 9 

Toplum (Com-

munity) 

Ön koşul - 4 

Optimizasyon - 14 

Yenilik (Innova-

tion) 

Ön koşul - - 

Optimizasyon - 6 

 

WELL v1 sertifikasında toplamda 7 başlık bulunurken v2 sürümün-

de ısıl konfor, ses, malzeme, toplum ve yenilik başlıkları da eklenerek 

toplamda 10 başlıkta değerlendirme yapılmaktadır. Ayrıca v1 sürümün-

de toplamda 102 değerlendirme kriteri bulunurken v2 sürümünde içme 

suyunun kurulumu, hijyen desteği, ses haritalanması gibi kriterlerinin 

eklenmesi ile 122 değerlendirme kriteri bulunmaktadır.    
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Sertifika sistemine başvuru yapan yapılar temel olarak aynı yöntem 

üzerinden değerlendirilir ve ardından sonuca ulaşılır. Sertifikaların de-

ğerlendirme başlıkları ve kriterleri değişime uğrasa bile ön koşulları sağ-

lamayan yapılar WELL v1 ve v2 sertifikasından derece elde edemezler. 

Sertifikaların değerlendirme kriterlerinin ve bu kriterlerin puan ağırlıkla-

rının farklılaşması sonucunda binaların alabilecekleri dereceler farklı-

laşmaktadır. WELL v1 sertifikasında Gümüş, Altın ve Platin dereceleri 

bulunurken WELL v2 sertifikasında sistem Bronz, Gümüş, Altın ve Pla-

tin olarak düzenlenmiştir.  

WELL v2 sertifikası genel yapısı itibariyle yapılan değişiklikler sonu-

cunda WELL v1 sertifikasından daha kapsamlı bir hale gelmiştir. WELL 

v1 sertifikası genel olarak ticari ve kurumsal yapıları sertifikalandırmak 

üzerine yoğunlaşmış olsa da WELL v2 sertifikasında bu durum tüm bina 

tipleri için orta bir hale gelmiştir. WELL v2 sertifikasının kapsamının 

genişlemesi ile birlikte mevcut durumda etkin olarak kullanılan enerji 

sertifikaları ile birlikte uygulanabilme potansiyeli de kazanmıştır. LEED, 

BREEAM gibi önde gelen enerji sertifikaları ile gerek değerlendirme kri-

terleri gerekse de değerlendirme sistemleri açısından benzer stratejilerin 

geliştirilmesi ile binaların aynı anda farklı özellikteki sertifikalara sahip 

olma potansiyelleri artmıştır. Bunun haricinde IWBI tarafından geliştiri-

len Covid -19 Sağlıklı Bina Sertifikası da WELL v2 Sertifikası ile birlikte 

kullanılabilmektedir.  

Tablo 9. WELL v1 Sertifikası ve WELL v2 Sertifikasının Karşılaştırıl-

ması 710 

Binanın Türü 

WELL v1 Sertifikası WELL v2 Sertifikası 

Ön-

ser. 

G

ü

m

üş 

   

Altın 

Pla-

tin 

Ön-

ser. 

Bro

nz 

Gü-

müş 

Al-

tın 

Pla-

tin 

                                                            
7 IWBI (International WELL Building Institute). WELL Certified Project Directory. 
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Çok  

fonksiyonlu 

yapı 

(All projects 

in) 

1 1 3 1 - - - - - 

Çok Fonksi-

yonlu Kulla-

nım Alanları 

(All spaces) 

- - - - - - - - - 

Yaşam Des-

tek Binaları 

(Assisted 

Living) 

- - - - - - - - - 

Oditoryum 

(Auditorium) 
- - - - - - - - - 

Çocuk Bakım 

Binaları 

(Childcare) 

- - - - - - - - - 

Eğitim 

(Classroom, 

Education, 

Laboratory) 

E-3 
E-

1 
E-2 - - - - - - 

Ticari Yemek 

Alanları 

(Commercial 

Dining Spa-

ces) 

- - - - - - - - - 
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Toplum 

(Community) 
13 1 - 1 - - - - - 

Kabuk ve 

Çekirdek 

(Core and 

Shell) 

- - - - - - - - - 

Kültürel Ens-

titüler (Cultu-

ral Instituti-

ons) 

- - - - - - - - - 

Veri Merkez-

leri (Data 

Center) 

- - - - - - - - - 

Konut Birim-

leri (Dwel-

ling Units, 

Hotels, Resi-

dential) 

R-

159 

R-

10 
R-31 R-1 

DU-

29 
- - - - 

Spor Binaları 

(Fitness, 

Sporting Ve-

nue, Sports / 

Entertain-

ment) 

- - - - - - - - - 

Sağlık (He-

althcare, 

Hospitality, 

- - - - 
HE-1 

H-1 
- - - - 
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Medical Offi-

ce) 

Endüstri Bi-

naları (In-

dustrial) 

- - - - - - - - - 

Üretim Mer-

kezi (Manu-

facturing) 

- - - - - - - - - 

Ofis Binaları 

(Office, Offi-

ce Spaces) 

O-

9583 

O-

22

74 

O-

3100 

O-

644 
OS-6 - - 

OS-

3 
OS-5 

Diğer 

(Others) 
- - - - - - - - - 

Genel Kurul 

Binası  

(Public As-

sembly) 

- - - - - - - - - 

Ticaret, Tica-

ret Alanları 

(Retail, Retail 

Spaces) 

RE-1 - RE-11 
RE-

3 
- - - - - 

Alışveriş 

Merkezi 

(Shopping 

Center) 

- - - - - - - - - 
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Ulaşım 

(Transporta-

tion) 

- - - - - - - - - 

Toplanma 

Alana (Ve-

nue) 

- - - - - - - - - 

Antrepo - - - - - - - - - 

E: Education           O: Office         R: Residential         OS: Office spaces 

HE: Healthcare       RE: Retail       H: Hospitality         DU: Dwelling Units 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Yapılan inceleme ve karşılaştırmalı analizler sonucunda WELL Bina 

Sertifikasının, binaları mevcut durumlarında veya yapım aşamalarında 

değerlendirdiği görülmüştür. Bina sağlığı, iç mekan kalitesi gibi kavram-

ların ön planda tutulduğu sertifika sisteminde binan kullanım aşamasın-

da da değerlendirilmesi hem sertifikanın sürekliliğinin oluşmasını hem 

de sertifika kapsamında belirlenen hedeflerin uygulanabilmesini sağla-

maktadır.  

WELL Bina Sertifika sisteminin tıpkı LEED ve BREEAM gibi güncel 

ihtiyaçlar karşısında kendi yapısını güncellediği belirlenmiştir. Çalışma 

kapsamında WELL Bina Sertifika sisteminin ilk ve son versiyonları olan 

v1 ve v2 sertifikaları karşılaştırılmış, sonuç olarak da versiyonların temel 

amaç ve sertifika yönteminin ortak olduğu tespit edilmiştir. Ancak v2 

versiyonunda değerlendirme başlıkları ve kriterlerinin sayısı arttırılmış 

ve sertifikanın kapsamı genişletilmiştir. WELL v1 sertifikasında 7 olan 

değerlendirme başlığı ve 102 olan değerlendirme kriterlerinin sayısı 

WELL v2 sertifikasında 10 değerlendirme başlığı ve 122 değerlendirme 

kriteri olarak geliştirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda her iki 
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sertifika için binaların alabilecekleri derecelerde farklılıklar görülmüştür. 

WELL v1 sertifikası Gümüş, Altın ve Platin derecelerine, WELL v2 serti-

fikası ise Bronz, Gümüş, Altın ve Platin derecelerine sahip olduğu belir-

lenmiştir.  

Çalışma kapsamında WELL v1 ve v2 sertifikalarının karşılaştırıldığı 

Tablo 9’da WELL v2 sertifikasının eksik yanlarının olduğu ve sertifikanın 

geliştirilebilme potansiyelinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. WELL v2 

sertifikası almaya hak kazanan binaların genel olarak Ofis alanları oldu-

ğu;  Müstakil Konutlar, Sağlık Hizmetleri, Hastane, Ofis ve Ticaret bina-

larının ise ön sertifikalandırma aşamasında kaldığı görülmüştür. Özellik-

le günümüzde yaşanan gelişmeler sonucunda iç mekan kalitesinin önem 

kazandığı ticari alanlar, eğitim yapıları ve sağlık yapı türünden WELL v2 

sertifikası alan binaların sayısının az olduğu belirlenmiştir. Bu durumda 

WELL Covid-19 Sağlıklı Bina sertifikasının ayrı değerlendirilmesinin 

etkisi olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda, son versiyon olarak ortaya 

çıkan WELL v2 sertifikası kapsamında değerlendirilen bina sayısının 

artması için WELL Covid-19 Sağlıklı Bina sertifikası ile entegre bir şekil-

de çalışması gerekir. 

Covid-19 küresel pandemisi ile birlikte hem toplumların hem de ya-

şamlarımızı sürdürdüğümüz binaların sağlık sektörü açısından oluşan 

acil durumlara kısa sürede cevap verememiştir. Yaşanan pandemi süre-

cinde, WELL Covid-19 Sağlıklı Bina Sertifikası önemli bir adım atmış 

olsa da mevcutta bulunan diğer sertifikaların da gerekli düzenlemeleri 

ve kriterleri oluşturması gereklidir. Ayrıca tüm sertifikaların, dünya ge-

nelinde yaşanan doğal afet ve salgın gibi durumların yönetilmesi için 

risk değerlendirmesi ve yönetilmesi gibi başlıklarda eksiklerinin olduğu 

tespit edilmiştir. Bu başlıkların sertifikalara eklenmesi ile yapılı çevrele-

rin ve toplumların olası bir afet durumuna hazırlıklı olması sağlanabilir. 

WELL Bina Sertifikası mevcut olarak uygulamaya sunduğu v2 serti-

fikası ile birlikte yapıları tekil bir sistem üzerinden değerlendirir. Bu du-

rum sertifika sisteminin kapsamını genişletip diğer enerji sertifikaları ile 

birlikte uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlasa da bazı durumlar için ge-

liştirilebilir yanları olduğunu da göstermektedir. Sertifika sisteminin be-
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lirlediği genel amaç ve yöntemi doğrultusunda ilk aşamada geniş ölçekte 

bir çalışma yürütülüp ikinci aşamada yapının bulunduğu ülke, iklim 

koşulları veya yapının işlevi göz önünde bulundurularak değerlendirme 

yapılabilir. Sertifika sistemine başvuru yapan yapının değerlendirilmesi 

sadece uluslararası ölçekte kalmayıp ulusal alanda da somut bir sonuca 

ulaşmış olur.  Ayrıca, WELL Bina Sertifika sisteminin dünya genelinde 

daha yaygın hale gelmesi ve sürekliliğinin sağlanması için tüm ülkelerin 

birlikte hareket etmesine, ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli teşvik, 

denetleme ve yaptırımların uygulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.  

Çalışmanın geleceğe dönük olarak öngörüsü; her ne kadar farklı 

alanlarda uzmanlaşmış olsalar da WELL, LEED ve BREEAM sertifikala-

rının, toplumsal, sosyal ve ekonomik gereksinimler doğrultusunda ulus-

lararası yönetmeliklere uygun bir biçimde ortak tek bir sertifika yapısı 

altında toplanacağıdır. Ayrıca çalışma kapsamında incelenen WELL, 

LEED ve BREEAM sertifikalarının ortak bir bilgi, değerlendirme ve yö-

netim modeli altında çalışmaya uygun oldukları tespit edilmiştir. Bu 

bağlamda, oluşturulacak bu ortak sertifika sistemi BIM (Building Infor-

mation Model) gibi ortak yönetim başlığında çalışmalarını gerçekleştire-

bilir. Böylece, küresel çapta bir katılım ile ortak bir değerlendirme ve 

sertifika sistemi üzerinden farklı türde ve çok sayıda binanın değerlendi-

rilmesi yapılabilir. 
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YENİ İŞ YERİ RİSKLERİ VE YAPAY ZEKÂNIN İŞ 
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE KULLANIMI 

Ali Riza MOTORCU1, Bilal MURAT2 

 

Öz: Endüstri 4.0 ile birlikte iş yaşamında köklü değişimler meydana 

gelmiş olup halen uygulanmakta olan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) tek-

niklerinde ve risklerinde önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Üre-

tim olgusundaki bu değişimler ile birlikte iş yerlerinde günümüz İSG 

tekniklerinin yetersiz kalacağı değerlendirilmektedir. Gelinen aşamada 

robotlar, giyilebilir destek kıyafetleri (eksoskeletonlar), Yapay Zekâ 

(YZ) tabanlı izleme, akıllı Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) ve iş bir-

likçi robotların (cobotlar) iş yerlerinde artan bir oranda kullanılması ile 

yeni iş risklerinin ortaya çıkacağı değerlendirilmektedir. Tüm bu deği-

şimler İSG’nin daha karmaşık ve yönetilmesi zor bir süreç olmasına 

neden olabilecektir. Bu nedenle, diğer disiplinlerde olduğu gibi, İSG 

alanında da YZ uygulamalarının kullanılarak başarılı ve yüksek doğru-

lukta risk analizi, kaza analizi ve tahmini yapılarak güvenli işyerlerinin 

oluşturulabileceği değerlendirilmektedir. Bu çalışmada İSG alanında 

YZ teknikleri kullanılarak geliştirilen araştırmalar ve iyi uygulama ör-

nekleri değerlendirilmiştir. Bu derleme çalışması sonucunda İSG ala-

nında YZ çalışmalarının uzman sistemler, makine öğrenmesi ve veri 

madenciliği alt başlıkları altında toplandığı görülmüştür. Alan bazında 

yapılan çalışmalarla birlikte piyasada da satışa sunulan YZ uygulama-

larının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak; yapılan çalışma-

lar neticesinde risk değerlendirmesinin daha kısa zamanda ve insan ha-

tasında arındırılmış olarak yapıldığı, kaza tahmin modellerinin yüksek 

doğrulukta tahminlerde bulunduğu, kaza kök nedenlerinin oldukça et-

kin olarak tespit edilebildiği ve geliştirilen modellerin oldukça başarılı 

sonuçlar verdiği görülmüştür. Sağlıklı çalışan ve güvenli iş yerlerinin 

                                                            
1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çanakkale / Türkiye, 

armotorcu@comu.edu.tr, Orcid No: 0000-0002-9129-8935 
2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çanakkale / Türki-

ye, murratbilal@gmail.com, Orcid No: 0000-0002-1257-3039 

mailto:isikbayraktar@outlook.com
mailto:murratbilal@gmail.com


 
Ali Riza MOTORCU, Bilal MURAT 

370 

oluşturulabilmesi günümüz endüstriyel şartlarında YZ uygulamaları-

nın kullanılarak daha etkili sağlanabileceği tahmin edilmekte olup iler-

leyen süreçte daha fazla kullanım alanı bulacağı değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, İş Sağlığı, Yapay Zekâ, Uzman Sistem-

ler, Makine Öğrenmesi 

GİRİŞ 

Bilgi teknolojilerinin katkısıyla "iş görme teknikleri ile ürün ve hiz-

met özellikleri" küresel düzeyde herkesçe bilinip uygulanır hale gelmiş-

tir. Pazar payını elde etmek isteyen firmaların müşteri odaklı üretime 

yönelmeleri emtianın veya hizmetin ömrünü "kelebek ömrüne" benzer 

şekilde kısaltmıştır. Değişimin dahi oldukça yüksek bir şekilde değişime 

uğradığı ve "ivmeli değişim çağı" olarak adlandırdığımız bu günlerde 

meydana gelen yönelimsel boyuttaki değişimler ile zaten müşteri bulma 

sıkıntısı çeken firmaların günümüz teknolojisine uyum sağlamakta geç 

kalmaları durumunda yok olmaları söz konusu olabilmektedir (Banger, 

2018). 

4. Endüstri Devriminin (Endüstri 4.0) konuşulduğu bu günlerde ge-

lecek on yılda çalışma ortamı ve iş yerleri üzerinde yapay zekâ ve robot-

ların oldukça büyük bir etkisi olacaktır. İşin algılanmasından icrasına 

kadar geniş bir yelpazede temel değişimlerin yaşanması tahmin edilmek-

te olup işlerin farklı bir şekillere bürünebileceği değerlendirilmektedir 

(Stacey vd., 2018). Endüstri 4.0’ın işin yapılışında köklü değişimler mey-

dana getirmesiyle birlikte iş yerlerinde çalışanlara ve iş yerine yönelik 

ilave tehlike ve risklerin ortaya çıkmasına sebebiyet vererek İSG'yi etki-

leyeceği, özellikle üretim olgusundaki yenilikler nedeniyle günümüz İSG 

tedbirlerine yetersiz kalması ile yeni tekniklerin eklenebileceği tahmin 

edilmektedir (Çelik, 2019). Ayrıca, firmaların teknolojik yenliklerin adap-

tasyonunda göstermiş oldukları hızla birlikte piyasada üretim yapan ve 

sermayeden pay almak isteyen üretici sayısında oldukça hızlı bir artış 

olmuştur. Bu rekabetçi ortamda ayakta kalabilmek yeni ortaya çıkan tek-

nikler ve yönelimlerin kavranabilmesi ile mümkün olabilecektir (Banger, 

2018).  

Teknolojik gelişimlerin beraberinde getirdiği yenilikler ile sadece 
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ekipman veya yeni ürünler ortaya çıkmakla kalmamış, mevcut iş şekille-

rine yenileri de eklenmiş ve eklenmeye devam etmektedir. “Gig” veya 

“crowdwork” olarak adlandırılan işlerin internet vasıtasıyla daha yaygın 

bir biçimde hayatımıza girmeye başlaması işlerin algılanması ve uygu-

lanmasında değişikliklere sebebiyet vermiştir. Uluslararası Çalışma Ör-

gütü (ILO), dijital platformların kullanımındaki artışla birlikte geniş çe-

şitlilikte işin dijital platformlar tarafından desteklendiğini, bazı işlerin 

platformun ve işin nev’ine göre bir ekip veya bireye yönelik olacak şe-

kilde iş dağılımı yapıldığını belirtmiştir. Online çalışma platformları sa-

dece mevcut ticaret modelleri ve bu modellerin dayandığı iş verme mo-

dellerini değiştirmemiş bunun yanı sıra çalışanlara mekân ve yer farkı 

olmaksızın çalışma imkânı ve iş seçme imkânı da tanımıştır (Berg vd., 

2018). Mevcut iş biçimleri ve bu iş biçimlerinin çalışana yönelik getirdiği 

risklerin üzerine yeni iş tanımlarının eklenmesi ile İş Sağlığı ve Güvenliği 

(İSG) daha karmaşık, çok disiplinli ve disiplinlerarası bir hal almaya baş-

lamıştır.  

Bilgisayar ve otomasyon desteği ile yürütülen üretimde halen “in-

san” çalışanlara olan ihtiyaç devam etmekte iken yaşanan endüstri dev-

rimi ile insan çalışanların sayısının azalarak otonom olarak çalışan üre-

tim tesisleri oluşacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca üretimin fabrika dışı-

na çıkarak ofis ortamına yoğunlaşacağı ve çalışan sayısının önemli oran-

da azalacağı da değerlendirilmektedir. Çalışanın makine ile olan irtibatı-

nın azalacak olması beraberinde bazı kaza türlerinin daha az karşılaşıl-

masına neden olsa da iş güvenliği açısından yeni risklerin meydana gel-

mesine sebebiyet verecektir (Çelik, 2019). 

Tüm bu değişimlere piyasada mevcut olan rekabetçi ortamda ayakta 

kalmaya çalışan firmaların rekabet güçlerini artırmak için geliştirdikleri 

müşteri odaklı üretimin getirdiği riskler de eklenirse klasik iş ortamları-

nın hızlı bir değişim içerisinde olduğu söylenebilir (Banger, 2018). Deği-

şen iş ortamı ve şekilleri nedeniyle çalışanların sağlığını etkileyecek ol-

dukça geniş çeşitlilikte yeni ve eski tehlikelerin kombinasyonu riskler ve 

tehlike kaynakları ortaya çıkacaktır. Bu tehlike kaynakları ve riskler ile 

mücadele edebilmek için disiplinlerarası ve çok disiplinli yaklaşımlar 

sergilenmesi gerekmektedir (Schulte vd., 2020). Teknolojinin yoğun kul-
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lanımı neticesinde işler “çeşitlenip ve dağınık” bir hal almakta olup be-

raberinde yeni kapılar açtığı gibi İSG riskleri de dahil olduğu bazı zor-

lukları da getirmiştir. Bu çerçevede geleceğin işini tahmin etmek oldukça 

zor olup, bu durumun üstesinden gelerek geleceğin tahmin edilmesi ve 

karar vericilere yardımcı olabilmesi kapsamında senaryolar geliştirilmiş-

tir (Stacey vd., 2018). 

İSG kurallarının uygulanmamasının doğurduğu sonuçları; kar kaybı, 

sorumluluk sahibi bir şirketin itibar kaybı, İSG uygulanmaması netice-

sinde oluşan yükümlülük, üretkenlik kaybı,  çalışan kaybı, çalışan morali 

kaybı, sermaye kaybı veya sermayeye verilecek zarar, şirketin bütünlüğü 

ve ününde azalma, şirketin iyi iş uygulamaları yerine getirmediğine dair 

algılanma olarak sıralayabiliriz. Buradan hareketle işverenler üzerinde 

oldukça ciddi etkileri olan İSG’nin etkili ve yerinde tedbir alınması gere-

ken elzem bir konu olduğunu ifade edebiliriz (Reese, 2017). Ayrıca “sağ-

lık ve gelişimin de kalbi” olan İSG ülkelerin iş kazalarından kaynaklı 

mali ve iş gücü kayıplarının önüne geçerek kalkınmasında önemli oran-

da katkı sağlamaktadır. Önlenemeyen her kazanın dolaylı maliyetinin ne 

kadar büyük olduğu tahayyül edilebilecektir. (Jilcha ve Kitaw, 2016). 

Yukarıdaki bilgiler ışığında artan tehlike çeşitliliği nedeniyle çalışanlara 

yönelik iş yerlerinde bulunan risklerin tespit edilerek kontrol altına 

alınmasının büyük bir öneme sahip olduğu görülmektedir (Rausand, 

2011; Pavlovic-Veselinovic vd., 2016; Dabbagh ve Yousefi, 2019; Ajayi 

vd., 2020). Risklerin kontrol altına alınması sürecinde sorumluluk top-

lumdaki algının aksine bir kişinin (İSG Uzmanı) sorumluluğu olmayıp 

tepe yöneticiden başlayarak en uçtaki çalışanın da içerisinde olduğu bir 

süreçtir (Şengül, 2018). 

Mevcut haliyle oldukça karmaşık olan İSG yeni teknolojik gelişmele-

rin, üretim tekniklerinin ve çalışma şekillerinin iş yaşamına dahil edilme-

siyle birlikte daha da karmaşık bir seviyeye ulaşmış, iş güvenliği profes-

yonellerince güvenli iş yerleri oluşturulması çok daha zor bir hale gel-

miştir. Mücadele edilmesi zorlaşan iş güvenliği risklerinin ortadan kaldı-

rılabilmesi için multidisipliner seviyede, organizasyon içi ve dışından 

kaynaklı faktörler, sosyo-ekonomik statü, teknolojik gelişmeler, liderlik, 

güvenlik kültürü, Deming döngüsü, bilgi transferi, takım inovasyonu, iş 
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yeri inovasyonu ve fiziksel çevre faktörleri gibi birçok etkeni ile entegre 

model geliştirilmesi gerekmektedir (Jilcha ve Kitaw, 2016). Böylesine 

multidisipliner bir modelin insan uzmanlarca yürütülmesi oldukça zor 

bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle diğer sektörlerde 

olduğu gibi İSG alanında da akıllı sistemlerin uygulanması İSG profes-

yonellerinin/uygulayıcılarının işlerini kolaylaştırmak, kişisel özellikten 

kaynaklı hataları azaltmak ve zaman tasarrufu açısından gereklilik hali-

ne gelmiş olup artan bir hızda kullanılmaya başlanmıştır (Taçgın ve Sa-

ğır, 2020). Endüstriler geçirdikleri devrimler neticesinde yeni kazandıkla-

rı iş şekilleri ve çeşitleri sonucunda ortaya çıkan iş kazaları ve meslek 

hastalıklarının sebep oldukları üretim verimliliği ve ekonomik kayıpları 

azaltmak için süre gelen çalışmalar yapmışlardır. 4'üncü nesil endüstri-

nin ürettiği dijital çözümler günümüzde karşılaşılan kaza ve riskleri 

azaltmak veya bertaraf etmek için kullanılmaktadır. 

İş kazalarının önlenerek can ve mal kaybının önüne geçilebilmesi 

için en önemli safha olan risklerin tespiti, değerlendirilmesi ve bertarafı-

na yönelik kontrol tedbirlerinin alınması İSG en kritik safhasıdır (Dab-

bagh ve Yousefi, 2019). Bu sürecin etkinliği İSG profesyonellerinin mes-

leki bilgisi, tecrübesi ve kişisel özellikleri yakından alakalıdır. İSG pro-

fesyonellerinin görevleri, iş yerlerinde gerekli kayıtların tutularak güven-

li iş yerleri için alt yapının tesis edilmesi ve önlemleri almaktır. Ancak 

her insan uzmanda olduğu gibi İSG profesyonelleri tecrübesizlik, bilgi 

eksikliği, yorgunluk gibi nedenlerden ötürü hata yapmaya oldukça yat-

kındırlar (Alaeddinoğlu vd., 2016). 

Teknolojik süreç ve küresel eğilimlerin beraberinde getirdikleri diji-

talleşme, globalleşme, bireyselleşme ve demografik değişiklikler berabe-

rinde sistemli ve bilimsel çalışmalar bütünü olan İSG’ye bilgi teknolojile-

rinin dahil edilmesini sağlamıştır (Hauke vd., 2020; Alaeddinoğlu vd., 

2016). Özellikle insan uzman sayısının ve yeteneğinin yetersiz kaldığı 

noktalarda yapay zekâ ve uzman sistem uygulamaları devreye girmiştir. 

Gelişen teknoloji ile daha etkili İSG eğitimi, gelişmiş risk analizi, iş yeri 

iletişimi ve İSG teftişi imkânları sağlayarak daha güvenli iş yerleri mey-

dana getirilebilmektedir (EU-OSHA, 2020). 
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İSG alanında yetişmiş uzman insan sayısının yetersizliği, insanın do-

ğası gereği her alana hakim olmasının mümkün olmaması ve gün geçtik-

çe çeşitlenen riskler nedeniyle güvenli iş yerlerinin oluşturulması zor-

laşmaktadır. Ayrıca artan rekabetçi ortamda maliyetlerin düşürülmesi 

büyük önem arz etmekte olup piyasa rekabetçi koşullarına uyum sağla-

mada İSG oldukça önemli bir enstrüman haline gelmiştir. Buna karşın 

özellikle orta ölçekli işletmelerin karşılaştıkları krizlerde İSG ilk olarak 

gözden çıkardıkları alanlar arasında yer almaktadır. İş kazalarının doğ-

rudan ve dolaylı maliyetlerinin yüksek olması, yetişmiş iş gücü kaybı, 

zaman ve itibar kaybı ile çevreye verdiği zararlarda dikkate alındığında; 

İSG’nin önemi daha da artmaktadır. İSG çalışmalarının verimliliğinin 

artırılarak hem firma hem de ülke ekonomisinde karın artırılması büyük 

bir önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, bu çalışmada, Endüstri 4.0 dev-

riminin beraberinde getirdiği yeni iş risklerini de içerecek şekilde tüm 

riskler ile mücadele etmede kullanılmak amacıyla literatürde araştırılan 

ve geliştirilen yapay zekâ ve uzman sistem çalışmalarının derlenerek 

değerlendirilmesi, araştırmacılara ve İSG profesyonellerine yol gösterici 

olması amaçlamıştır. Diğer bir ifade ile bu çalışma ile literatürde yapılan 

çalışmalarda (ulaşılan) elde edilen önemli bulguların, sonuçların ve uy-

gulanan yöntemlerin tek çatı altında toplanarak araştırmacılara ve İSG 

profesyonellerine rehber olmak amaçlanmıştır. 

Risk Değerlendirme 

Bu bölümde sıklıkla kullanılan ve birçok uygulama örneği mevcut 

olan risk değerlendirme tekniklerin tekrar edilmesinden ziyade günü-

müze has İSG riskleri ve tehlikelerine odaklanılmaya çalışılmıştır. Bu 

nedenle çalışma bütünlüğünün muhafaza edilmesi maksadıyla bu bö-

lümde önce özet olacak şekilde risk değerlendirmesi üzerine bilgi akta-

rımı yapılacaktır. İş güvenliği uzmanının proaktif yaklaşım sergileyerek 

iş yerindeki riskleri belirleme, analiz etme ve değerlendirmek üzere izle-

diği süreç “risk yönetim süreci” olarak adlandırılmaktadır (Şekil 1).  Risk 

yönetim sürecinin önemli adımlarından olan risk değerlendirmesi kalita-

tif ve kantitatif olmak üzere iki ana alt başlık altında toplanmakta olup 

oldukça zaman alıcı ve zor bir süreçtir (Rausand, 2011). Ancak, kazaların 

ve meslek hastalıklarının önceden ön görülerek meydana getireceği do-
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laylı ve doğrudan maliyetler ile birey, işyeri, aile ve toplumda meydana 

getirebileceği yıkımların önüne geçilebilmektedir. Bu bağlamda risk de-

ğerlendirmesi henüz çalışan veya iş yerine yönelik bir zarar meydana 

gelmeden muhtemel tehlike ve risklerin önceden proaktif bir yaklaşımla 

öngörülmesi olarak ta ifade edilebilir. Risk değerlendirmesi kapsamlı 

çalışmalar bütünü olup riskin bertaraf edilmesi veya kabul edilebilir se-

viyeye taşınması için oldukça fazla sayıda tekniği ve danışmanlık gerek-

tirecek seviyede yöntemlerin sürecin içine dahil edildiği bir süreçtir 

(Şengül, 2018). Yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde işletme üzerinde 

kar ve verimlilik artışı gibi olumlu etkileri gözlemlenebilmektedir. Tüm 

avantajlarının yanında her gün bir yenisinin eklendiği tekniklerle ile da-

ha karmaşık bir hale bürünmektedir.  

 

 

Şekil 5. Risk Değerlendirme Süreci (Rausand, 2011) 

Bir işletmede çalışan ve iş yeri güvenliğinin sağlanması, proaktif 

yaklaşım sergilenmesi için önemli olan risk değerlendirmesi, uygulayıcı-

lar için "riskle alakalı bilgilerin etkili yönetimini gerektiren" bilgi yoğun 

süreçlerdir (Piispanen vd., 2018). Bu süreçlerin yönetilebilmesi için geliş-

tirilmiş ekipmanlar bulunmasına karşın bu ekipmanların yetersiz kaldığı 

alanlar mevcut olup süreklilik arz eden çalışmalar yapılmaktadır (Oku-

dan vd., 2021). İSG uygulayıcıları için oldukça kritik olan risk değerlen-

dirmesinin bilgi yoğun yapısı ve insan doğası gereği hata yapma ihtimali 
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artmaktadır. Bu nedenle bilgi teknolojilerinden azami derece istifade ile 

oldukça etkili sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. 

Yeni Mesleki İş Riskleri ve İSG 4.0 

Dijitalleşme ile günümüzde bilenen meslekler kaybolarak yeni mes-

lekler ortaya çıkmaktadır. Bu yeni işler/meslekler çalışan güvenlik ve 

sağlığını tehdit eden yeni riskleri de meydana getireceklerdir (Brun vd., 

2018). Ayrıca bu yeni iş ve mesleklerin ve gelecekte ortaya çıkması muh-

temel iş ve iş alanlarının gelişen teknoloji, piyasa koşulları ve devlet poli-

tikaları doğrultusunda şekilleneceği değerlendirilmektedir. Ancak tehli-

kelerin ön görülerek ortaya çıkmadan gerekli önleyici tedbirlerin alınma-

sı çalışan sağlığı ve güvenliği açısından oldukça önemlidir. 

“Yapay zekâ (YZ), gelişmiş robotlar, nesnelerin interneti, büyük veri, 

giyilebilir ve mobil cihazlar" gibi gelişen teknolojilerle birlikte dijitalleş-

me iş yerlerinde yeni ve heyecan verici ortamların oluşmasını sağlamış-

tır. Gelişen teknoloji ile iş yerlerinde artan bir oranda robotlar, giyilebilir 

destek kıyafetleri (eksoskeletonlar), YZ tabanlı izleme, akıllı KKD, sanal 

gerçeklik, artırılmış gerçeklik, 3 boyutlu yazıcılar gibi geliştirilecek yeni 

üretim tekniklerin gelecekte artan bir oranda kullanılması beklemektedir 

(EU-OSHA, 2020). Ancak bu gelişmeler beraberinde her ne kadar inova-

tif seçenekler sunsa da, İSG bağlamında yeni risklerin ortaya çıkmasına 

da neden olmaktadır. "İşleri kimin yapacağı, nerede, ne zaman ve nasıl 

çalışacağı" gibi işin geleneksel bilgisinin değişmesine neden olmaktadır. 

Kesintisiz bir şekilde işlemekte olan küresel ekonominin ışığında bu ge-

lişmeler hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde oluşup gelişmeye devam 

etmektedirler (EU-OSHA, 2020). 

“Gelişmiş üretim, biyoteknoloji, sentetik biyoloji, sürdürülebilirlik, 

politik ve ekonomik faktörler, teknoloji, demografik (göçmen, yaşlı genç, 

vb.) yapı, geçici, küresel, kentsel, iklim ve insan gelişmeleri (bilişsel, işçi 

izleme, fiziksel)” gibi faktörler geleceğin işinin şekillenmesine neden 

olabilecek faktörler olarak sıralanabilirler (Schulte vd., 2020). Bu faktörle-

rin toplumsal düzeyde etkileme çeşitliliğine ve düzeyine göre geleceğin 

işinin alacağı yeni boyutların şekilleneceği değerlendirilmektedir. 
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YZ kullanılarak sensörlerden elde edilen veriler vasıtasıyla elde edi-

len veriler işlenerek iş yerlerinin güvenli olmaları sağlanmaktadır. Gü-

nümüzde IBM ve Microsoft gibi bazı firmalarca bu tarz programlar kul-

lanılmaktadır. Sisteme veri sağlayan sensörleri; cep telefonları, giyilebilir 

KDD ve bluetooth teknolojisi gömülü ekipmalar olarak sıralayabiliriz. 

YZ tabanlı olarak geliştirilen sistemlerle iş yeri takip ve izlemeleri sonucu 

elde edilen veriler ile İSG riskleri tespit edilerek kazalar oluşmadan en-

gellenebilmektedir. 

Çalışana yönelik korunmanın daha etkili hale getirilmesi için akıllı 

KKD kullanımı (Michael, 2020), kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarına 

sebebiyet veren zorlayıcı fiziksel aktiviteler, dinamik yük kaldırma uzun 

süreli uygun olmayan postürde çalışma gibi işlerin yerine getirildiği bir-

çok sektörde kullanılması planlanan eksoskeletonlar (dış iskelet) ve işbir-

likçi robotlar gibi yeni uygulamalar ile İSG alanında önemli seviyede 

dönüşümlerin olması beklenmektedir (Monica vd., 2020). Henüz gelişim 

evresinde olmasına karşın yeni geleceğin işyerindeki YZ uygulamaları 

İSG araştırmacıları, uygulayıcılar, işverenler ve çalışanlar için önemli 

konuları gündeme getirmektedir (Howard, 2019a).  

Moore (2019), İSG açısından YZ’nin yarar mı zarar mı getireceğini 

gösteren az sayıda araştırma olmasına karşın YZ uygulamalarının varlı-

ğının başlı başına bir risk etmeni olmadığını, aksine uygulama esnasında 

"karar verme sürecinin geliştirilmesine, kişisel gelişim için zaman ayır-

maya" ve üretkenliği artırmaya faydalarının olabileceğini belirtmiştir. 

Ancak YZ’nin uygulama biçimleri nedeniyle çalışanlar açısından İSG 

riskleri ortaya çıkabileceğini belirtmiştir. 

Hauke vd. (2020) değişen ve gelişen teknoloji ile birlikte İSG anla-

mında 63 adet yeni ve aciliyet gerektiren riskler tespit etmişlerdir (Tablo 

1). Bu riskleri 8 başlık altında toplamışlardır: 

 Yeni teknolojilerin kullanımı,  

 Sağlığa tehlikeli maddelere maruziyet,  

 Fiziksel etkilere maruziyet,  

 Küreselleşme,  
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 Hizmet ekonomisine geçiş,  

 Demografik yapıda değişiklik,  

 Felaketlerin sayı ve/veya şiddeti,  

 Sağlıksız yaşam tarzı. 

Ayrıca "ekonomik, teknik, sosyal, politik ve çevresel gelişmelerin" iş 

yerlerinde çalışanların çalışma şartlarını çok yüksek oranda etkilediğini 

de belirtmişlerdir (Hauke vd., 2020). Teknolojik gelişmeler neticesinde 

artan dijitalleşmenin "iş prosesinin doğasını ve çevresini" değiştirmesi 

beklenmektedir. Ayrıca, bu değişim neticesinde çalışanların "özerkliği-

nin, özel yaşamının, iş güvencesinin, gelir seviyesinin, iş programının ve 

iş yaşam uyumunun" bazı ciddi sorunları da beraberinde getirmesi ön-

görülmektedir (Schulte vd., 2020). Bu bağlamda, Schulte vd. (2020) gele-

ceğin işinin ve tehlikelerin değişimi üzerine yaptıkları araştırmalarında 

yeni iş senaryolarını; 

 İşe alma ve organizasyon yapılarında değişim,  

 İnsan robot ilişkileri ve teknolojik değişim,  

 İSG zorlukları,  

 Etik konular,  

olmak üzere dört başlık altında toplamışlardır. 
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Tablo 1. Yeni İSG Riskleri (Hauke et al., 2020, p. 192) 

Küresel  

Eğilim 
Alakalı Gelişme 

Yeni teknolo-

ji kullanımı 

 Hareket halinde ve/veya mobil iş yerlerinde bilişim tek-

nolojisi kullanımı, 

 Yenilenebilir enerji üretmek ve karbon emisyonlarını 

azaltmak için teknolojilerin kullanımı, 

 Biyoteknoloji kullanımı, 

 Genetik olarak modifiye edilmiş organizmaları elleçleme, 

 Biyonik kullanımı, 

 Nanoteknoloji kullanımı, 

 İnsan-makine ara yüzlerinin karmaşıklığı, 

 İnsanlar ve makineler arasında işbirliği, 

 İzleme faaliyetlerinin merkezileştirilmesi ve yoğunluğu, 

 Egzoz havasını temizlemek için teknolojilerin kullanımı, 

 Atıkları işlemek için teknolojilerin kullanımı, 

Sağlığa teh-

likeli madde-

lere/ ürünlere 

maruz kalma 

 Nanomalzemelere maruz kalma, 

 Epoksi reçinelerine maruz kalma,  

 Sentetik mineral liflere maruz kalma, 

 Dizel motor emisyonlarına maruz kalma, 

 Bakterisitlerin (örneğin, tarımda, tıp, endüstride) kullanı-

mı, 

 Kalıp sporlarına maruz kalma, 

 Endotoksinlere maruz kalma, 

 İlaçlara direnç, dezenfektanlara/sterilizasyon ajanlarına 

direnç, 
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Fiziksel etki-

lere maruz 

kalma 

 Uzun süreli ve/veya tek taraflı ergonomik streslenme, 

 UV radyasyonu, 

 Kötü iç mekân hava kalitesi, 

 Elektrik ve elektromanyetik alanlar, 

 Termal maruziyet (sıcak, soğuk), 

 Yetersiz görünürlük ve aydınlatma kaynaklı stres, 

 Gürültü, titreşim, radyasyon 

Küreselleşme 

 İş güvencesizliği ve artan oranda güvenli olmayan iş söz-

leşmeleri, 

 İş yoğunluğu ve daha uzun çalışma saatleri, 

 Sorumluluk genişlemesi (örn. Çalışan azaltılması), 

 Okulda ve eğitim sürecinde başarı baskısı, 

 Esnek çalışma saatleri ve vardiya sistemleri, 

 Erişilebilir olmak, IT ve seyahat hali de dahil olmak üzere 

bilgisayarlar yardımıyla kontrol, 

 Mobilitedeki talep/artan trafik yoğunluğu, 

 Serbest zamanla çalışma yükümlülüğü arasında ki denge-

sizlik, 

 Kültürler arası ve dil yeteneği ihtiyacı, 

 Yetersiz bakım, 

 Kuralları devre dışı bırakma eğilimi, 

 Global epidemi sıklığı 

Servis eko-

nomisine 

geçiş 

 Sigortalı faaliyet sırasında hareketsiz kalmak, mental yor-

gunluk, 

 Sigortalı faaliyet sırasında medya ve metodolojik beceriler 

açısından talepler, 
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 Sigortalı faaliyet sırasında duygusal (psikolojik) talepler, 

 Sigortalı faaliyet sırasında hizmetlerin kalite ve miktarın-

daki beklentiler, 

 Sigortalı faaliyet sırasında fiziksel şiddet ve psikolojik 

şiddet, 

Demografik 

yapıda deği-

şiklik 

 Yaşlı insan oranında artış, 

 Kadın çalışan oranında artış, 

 İşe alma ilişkilerinde göçmen oranlarında artış, 

 Engelli insanların dahil edilmesi, 

 Yetenekli/gelişmiş çalışan kıtlığı, 

Felaketlerin 

sayı ve/veya 

şiddeti 

 Doğal felaketler ve ekstrem hava koşulları 

 Endüstriyel kazalar, 

 Trafik felaketleri, 

 Terörist saldırıları, soygunlar ve toplu silahlı saldırılar 

Sağlıksız 

yaşam şekli 

 Serbest zamanlarda fiziksel aktivite olmaması, 

 Sağlıksız diyet, 

 İş ortamında/eğitim kurumlarında sigara içmeyenlere 

yönelik koruma eksikliğinden kaynaklı stres, 

 Bağımlılık yapıcı madde tüketimine izin verilmesi, 

 IT ve video/ses platformlarının serbest zaman ve/veya 

sigortalı faaliyetlerde kullanımı, 

 Serbest zamanlarda doğal ve yapay radyasyona maruz 

kalma 

 

Tüm bu değişimlere uyum sağlamak, geleceğin iş yerlerinde çalışan-

ların güvenliğini sağlamak maksadıyla yapılacak iş güvenliği faaliyetleri 

“İSG 4.0” terimi altında toplanmıştır. Yeni endüstriyel düzende artık 



 
Ali Riza MOTORCU, Bilal MURAT 

382 

karşımıza çıkacak olan İSG 4.0'da fiziksel risk faktörlerinin mevcut halini 

koruyacağı, biyolojik risk etmenlerine maruziyetin artacağı, kimyasal 

risk faktörlerinin mevcudiyetini koruyacağı hatta artabileceği, psikosos-

yal risk etmenlerinin daha da etkili olarak önem kazanacağı ve ergono-

mik risk etmenlerinin de artacağı tahmin edilmektedir (Çelik, 2019). 

Zaten çok çeşitli olan iş ve iş alanları ile müşteri odaklı olarak üreti-

me geçme neticesinde artan üretim çeşitliliği nedeniyle var olan iş yeri 

tehlikeleri daha da artarak ortaya çıkmaya devam edeceğini göstermek-

tedir. Bu durum karşısında kendini sürekli güncelleyen ve hemen hemen 

her alana hâkim olması gereken iş güvenliği uzmanlarına ihtiyaç artmak-

tadır. Ancak insan doğası gereği her alana önleyici tedbirler alabilecek 

kadar hâkim olmasının oldukça zor ve neredeyse imkânsız olduğu göz 

önüne alındığında YZ tabanlı bilgi sistem uygulamalarının geliştirilmesi 

önem kazanmaktadır. "Yeni tehlike ve senaryolar, iletişim kuramayan 

hastalığın giderek artan insidansı ve prevalansı" tüm iş yaşantısında 

meydana gelen değişimlerin sonucunda geleceğin İSG’sinin üzerinde 

çalışmak zorunda kalacağı sorunlar olacaktır (Schulte vd., 2020). 

İSG 4.0 ile birlikte yeni üretim ve çalışma teknik ve şekillerine göre 

eğitim verebilecek İSG uzmanı yoksunluğu, dijitalleşme kapsamında 

edinilen bilişim teknolojilerine uyum sağlayamama gibi bazı sorunların 

ortaya çıkabileceği tahmin edilmektedir (Çelik, 2019). Çalışan sayısının 

azalarak ofis ortamlarından üretimin yönetilebilmesi için ihtiyaç duyula-

cak nitelikli iş gücü neticesinde meslek hastalıkları kapsamının da özel-

likle ergonomik meslek hastalıklarının daha önem kazanacağı değerlen-

dirilmektedir (Çelik, 2019). 

Bilgi teknolojilerinin kullanımı ve bu teknolojileri ile kontrol edile-

bilme, erişilebilir olmak ve çalışma ağı kurmak ticaret ve üretim endüst-

risi için gelecekte önemli bir risk kaynağı teşkil etmektedir. Bu sektörlere 

kıyasla daha az oranda olsa da kamu, sosyal sigorta, sağlık ve sosyal 

hizmet sektöründe de İSG önemli bir yer tutmaktadır. Bunlara ilave ola-

rak üretim endüstrisinde iş kaybetme korkusu oldukça yüksek olup, ti-

caret, inşaat ve sağlık ve sosyal hizmetler için de önemli bir risk etmeni 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Hauke vd., 2020). 
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Bilişsel görevler yapan, çalışanları tehlikeli ortamlardan uzaklaştıran 

“işin kalitesini hızlı, doğru ve yorulmak bilmeden yaparak artıran” ro-

botlar avantajlarının yanı sıra özellikle çalışanların iş arkadaşlarından ve 

sosyal ortamlardan kopukluk yaşayarak özellikle mental sağlıklarının 

bozulmasına neden olabilmektedirler. Bunların kullanımından kaynaklı 

avantajların yanında sürekli erişilmek, iş özel yaşam arasındaki bulanık-

lık, düzensiz iş saatleri ve belirsiz iş şekilleri ortaya çıkarak çalışanları 

etkilemektedir. Dijitalleşme “iş stresi ve kötü mental sağlık” gibi psiko-

sosyal risk etmenlerini görülmesini artırabilmektedirler (EU-OSHA, 

2020). 

Moore (2019), “gig” çalışmanın giderek yaygınlaştığını ancak henüz 

bir standardının olmaması sebebiyle çalışanların bazı haklarının olma-

ması, çocuk işçilik, su istimal, zorla çalıştırılma gibi durumların ortaya 

çıkmasına neden olabileceğini belirtmiştir. Ayrıca “gig” çalışanlarının iş 

kalitesi, hızlı teslimat, müşteriler tarafından verilen değerlendirme ve 

yorumlarla belirlendiği için çalışanların yeni İSG tehlikeleri ile karşı kar-

şıya kalmalarına sebebiyet vermekte olup yapılan değerlendirmelerin 

çalışanın “ruh hali, içinde bulunduğu ortam ve çalışanın elinde olmayan 

nedenlerle” göz ardı edilerek verilmesi nedeniyle işçiler üzerinde oluşa-

cak İSG risklerinin artmasına neden olacaktır. Çünkü elde edilmiş iyi bir 

ün “gig” çalışanı için daha fazla iş ve gelir demektir. Bu hususlara ilave 

olarak düzensiz gelir, sigortanın olmaması, eğitimsiz olmaları, uzun ça-

lışma saatleri gibi çalışan için risk oluşturan etmenler bulunmaktadır. 

Çağrı merkezlerinde insanlara destek için geliştirilen ve insanların daha 

karmaşık sorunlarla uğraşmasını sağlayan chatbotların (kullanıcısıyla 

konuşma ya da metin yoluyla iletişim kurarak bilgilendirme yapan ya da 

işlemleri gerçekleştiren yazılımlar) kullanılmaya başlanması, iş kaybı ve 

çalışanın yerini alma gibi korkularla psikososyal risk etmenleri oluşma-

sına neden olabilmektedir (Moore, 2019). 

Özetle; mevcut üretim teknikleri ile dahi farklılaşan ürün ve üretim 

tekniklerinden ziyade risk değerlendirme tekniklerinin paralel olarak 

karmaşık ve artan sayısı, kazaların analizinde kullanılan farklı teoriler ve 

yasal sorumluluklar ile iş yaşantısının bulanık ve dinamik yapısı ile mü-

cadele etmek bir İSG profesyoneli için oldukça zor bir durum ortaya çı-
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karmaktadır. Bu nedenle gelişen bilgi teknolojileri ile İSG alanında YZ 

tabanlı çalışmalar yapılmış ve oldukça başarılı sonuçlar ortaya çıkmıştır. 

Müteakip başlıkta yapılan çalışmalar derlenmiştir. 

Yapay Zekâ (YZ) ve Uzman Sistemler (US) 

Yapay zekâ uygulamaları “makinelerin ve bilgisayarların insan gibi 

düşünme ve hareket etmesi” fikrinden hareketle (Agarwal ve Goel, 

2014), 1956 yılında bir yaz araştırma çalıştayında ilk kullanıldığı günden 

bugüne kadar disiplinlerarası bir yapıya kavuşmuş olup halen gelişimini 

hızla sürdürmektedir (Gupta ve Nagpal, 2020). Yılmaz (2020), yapay 

zekâyı; “insanın idrağına yönelik olan yeteneklerin, davranışların taklit 

edilerek bilgisayar sistemlerinde bu yeteneklerin modellenmesi” olarak 

tanımlamıştır. Yapılacak modellemeler ile insanlar tarafından yapılmakta 

olan ve insan zekâsına ihtiyaç duyulan işlerin makinelere yaptırılması 

amaçlanmaktadır. Her ne kadar sayısal problemleri insanlara kıyasla 

daha hızlı çözebilme kabiliyetine sahip olsalar da bilgisayarlar insanlar 

gibi “deneyim yoluyla öğrenme, anlama ve yorumlama, vb.” yeteneklere 

sahip değillerdir (Yılmaz, 2020). Oldukça geniş alt dalları olan yapay 

zekânın gelecekte kazaların teşhis edilmesi ve tanımlanmasında yaygın 

olarak kullanılması ve bilimsel araştırmalara da konu olması beklenmek-

tedir (Xie vd., 2019). 

YZ, iş hayatında meydana getirdiği değişiklikler ile İSG için önemli 

konular oluşmasına neden olmuştur. Artan YZ uygulamaları iş ortamı-

nın ve işin değişmesine sebebiyet vererek yeniden tasarlanmasını sağla-

mıştır (Howard, 2019b). Hemen hemen her alanda uygulama örneklerine 

rastlanılan YZ insan zekâsı ile kıyaslandığında (Tablo 2) oldukça üstün 

tarafları bulunmaktadır (Yılmaz, 2020).  
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Tablo 2. Doğal ve Yapay Zekâ Kıyaslaması 

Doğal Zekâ Yapay Zekâ 

 Bilgi unutulabilir, 

 Bilgi aktarımı için belirli bir zama-

na ihtiyaç vardır, 

 Karşı tarafa tüm veriler aktarıla-

maz, 

 Uzmanlaşma eğitimi kazandırmak 

için eğitim verme işlemi zaman 

alıcı ve maliyetlidir, 

 Karar aşamasında çevresinden 

eklenmesi nedeniyle aynı duruma 

farklı kararlar verebilir, 

 Bilgileri raporlamak ve belgele-

mek daha zordur, 

 Tecrübe ve deneyim yoluyla yeni 

durumlara bilgi üretebilir, 

 Bilgi kalıcıdır, 

 Bilgi aktarımı kolaydır, 

 Kopyalama ile tüm veriler hızlıca 

aktarılabilir, 

 Uzmanlaşma eğitimi kazandır-

mak için eğitim verme işlemi da-

ha az zaman alıcı ve daha az ma-

liyetlidir, 

 Çevresinden etkilenmediği içim 

aynı duruma sürekli aynı cevabı 

verir, tutarlıdır, 

 Bilgileri raporlamak ve belgele-

mek daha kolaydır, 

 Yaratıcı değildir, 

 Benzetimler yaparak öğrenmeye 

çalışır 

 

1970'lerde ilk uygulamalarıyla hayatımıza giriş yapan YZ’nin alt sis-

temi olan Uzman Sistemler (US), insan uzmanları taklit ederek karmaşık 

problemleri çözmek üzere üretilmiş bilgisayar programlarıdır. Belirli bir 

konuda uzmanlaşmış ve tecrübe sahibi olmuş insan uzmanın muhakeme 

ve davranışını taklit ederek sorunları çözmeye odaklanan bilgi ve kural 

tabanlı sistemlerdir. Sahada hastalara teşhis koymadan, finansal tahmin-

ler yapmaya kadar çeşitli alanlarda kullanımlarına ilave olarak İSG ala-

nında da kullanım yeri bulmaktadır (Gupta ve Nagpal, 2020). 

Değişimin hızlı yaşandığı günümüzde doğru kararların verilebilmesi 

için bilgi önemli bir rol oynamaktadır (Lilić vd., 2010). İş yerlerinde gü-

venliği sağlamaktan sorumlu İSG profesyonelleri dalgınlık, bilgi ve tec-
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rübe eksikliği, yorgunluk ve unutkanlık gibi nedenlerden ötürü yetersiz 

kalabilmektedirler (Alaeddinoğlu vd., 2016). Bilişim sistemlerindeki geli-

şimler karmaşık sistemlerinin meydana getirdiği sorunları çözebilmek 

için oldukça yüksek etkinliğe sahip araçlardır. Dolayısıyla insana bağım-

lılığı ve insan hatasını ortadan kaldırmak, bilginin düzgün organize 

edilmesini ve sunulması sağlamak için ve yine risklerin azaltılması için 

kullanılabilir (Sattari vd., 2021). 

İnsanların yetersiz kaldığı noktalarda yine uzmanlaşmış kişilerin bil-

gilerinin programlama dilleri ile bilgisayar ortamlarına aktarılarak kulla-

nılan uzman sistemler geliştirilmiştir (Ünal, 2018). Konuya veya alana, 

yeni kullanıcılara veya diğer uzmanlara karar vermede gerçek bilgi ve 

tecrübeleri kullanarak daha doğru kararların alınmasında kullanılmak-

tadırlar (Pavlovic-Veselinovic vd., 2016). Özetle; bilgi tabanları ile insan 

uzmanların sorun çözerken izlediği davranışları taklit eden bilgisayar 

programlarını US olarak tanımlayabiliriz (Başak vd., 2008). 

İSG alanında oldukça yaygın olarak kullanılan US’lar alana vakıf 

uzman insanın olmadığı sorunlara cevap üreten “akıllı danışmanlar” 

olarak ta adlandırılmaktadırlar (Murat vd., 2021; Adair ve Briggs, 1993). 

US’lar tehlikeyi ve maliyeti azaltma, kalıcılık, katmanlı uzmanlık, güve-

nilebilirlik, açıklama, hızlı ve hazır cevap verme, duygusal olmayan tep-

kiler ve bilgi bankası gibi avantajlarıyla ön plana çıkmaktadırlar 

(Agarwal ve Goel, 2014). 

Artan üretim teknikleri ve ürün yelpazesi nedeniyle çalışanlar her 

gün daha fazla riske maruz kalmaktadırlar. Meslek hastalıkları ve kaza-

ların ülke ekonomilerine getirdiği yüksek maliyetin yanı sıra itibar kaybı, 

yetişmiş personel kaybı, üretimin durması gibi etkenlerin dahil edilme-

siyle İSG öneminin daha da artıracağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle 

kazaların önlenmesinde proaktif yaklaşımlar kritik rol oynamaktadır 

(Sattari vd., 2021). Sonuç olarak, yaygın bir biçimde kullanılan US ve 

diğer YZ uygulamalarının elde ettikleri başarılı örnekler ile İSG alanında 

da giderek artan bir oranda kullanılması beklenmektedir. 
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Yapay Zekâ ve Uzman Sistemlerle İş Güvenliği Uygulamaları 

YZ uygulamalarını günlük hayatta sıklıkla gördüğümüz bu dönem-

de İSG alanında risklerin tespit edilmesi, önleyici tedbirlerin alınması ve 

kazaların analizinde ve önlenmesinde YZ kullanımının artan bir oranda 

yükselmesi beklenmektedir. Yapay zekâ uygulamalarının İSG alanında 

kullanılması risklerin önceden tahmin edilerek uygun önleyici tedbirle-

rin alınması ve kazaların doğru analizlerinin yapılaması daha güvenli iş 

yerleri ve daha sağlıklı çalışanlar oluşmasını sağlayacaktır (Fu vd., 2020). 

YZ’nin İSG alanında kullanımı sadece US ile sınırlı kalmamış, maki-

ne öğrenmesi, yapay sinir ağları, Bayes ağları da yoğun olarak kullanıl-

maktadır. YZ uygulamalarının İSG alanında kullanımı ile risk analizleri-

nin daha kısa ve etkili olarak yapılabileceği, kaza kök nedenlerin daha 

doğru analiz edilebileceği, iş gücü, zaman ve maliyet kayıplarının büyük 

oranda önlenebileceği ve insan doğasından kaynaklı hataların en aza 

indirilebileceği tahmin edilmektedir (Murat vd., 2021). 

Güvenli iş yerlerinin oluşturulabilmesi için önemli bir yere sahip 

olan proaktif yaklaşım sergilemek için işletmelerin geçmiş kazalarını 

analiz etmeleri ile mümkün olmaktadır. Kaza raporlarının tek düze ol-

maması veya oldukça fazla olması nedeniyle işletmelerin işini zorlaştır-

makta ve gerekli tedbirleri almalarını geciktirmektedir (Goh ve 

Ubeynarayana, 2017). Bu nedenle, YZ uygulamaları kullanılarak süreçler 

kısaltılıp daha etkili tedbirlerin alınması sağlanabilmektedir. YZ tabanlı 

olarak geliştirilen sistemlerle iş yeri takip ve izlemeleri sonucu elde edi-

len veriler ile İSG riskleri tespit edilerek kazalar oluşmadan engellene-

bilmektedir. 

Çalışan sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi için literatürde yoğun 

olarak (Pavlovic-Veselinovic vd., 2016) kullanılan YZ uygulamalarından 

bir tanesi de Uzman Sistemlerdir (US). 1990’lı yılların başlarında yoğun 

bir şekilde uygulama örneklerine rastladığımız US halen yüksek tercih 

edilirliklerini sürdürmektedirler (Tablo 3). Geliştirilen uygulamalar ile 

sahada oldukça başarılı sonuçlar elde edildiği görülmüştür. 
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Tablo 3. Erken Dönem İSG Uzman Sistem Örnekleri  

(Pavlovic-Veselinovic vd., 2016) 

Uzman Sistemin Kapsamı Programın Adı Yılı 

Antropometri/Çalışma lo-

kasyonu 

SAMMIE  

WERNER 

AutoCAD 

TADAPS  

APOLIN  

1990  

1990 

1990 

1990 

1992 

İşyeri Tasarımı 

ERGOSPEC  COM-

BIMAN/CREW CHIEF  

SAFEWORK 

1990 

1990 

1990 

İş/İi Yükü ölçümleri 

OWLKNEST 

MTM 

MOST 

1990 

1990 

1990 

Postür/Elleçleme 
OWASCA 

ERGON-EXPERT   

1990 

1990 

Performans Değerlendirme-

si/ Karar Destek 
SPES 1990 

Kullanıcı-Makine Arayüzü INTUIT 1990 

Tarım FARM SAFETY 1995 

 

US kullanıldığı alanlardan bir tanesi olan İnsansız Hava Araçları 

(İHA) alanında Başak vd. (2008) yaptıkları çalışmada İHA kazalarını en-

gellemek için bir US geliştirmişlerdir. Geliştirilen US tabanlı risk yönetim 

modeli ile insan hatalarının kazalara etkisinin kaybolduğu ve risk değer-

lendirme süreçlerinin önemli ölçüde kısaldığı görülmüştür. Kesme sıvı-

larına maruziyet neticesinde meydana gelen kanser ve deri hastalıklarını 
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engellemek maksadıyla geliştirilmiş US çalışması mevcuttur (Meciarova, 

2011). Ayrıca çalışanların iş yerlerinde maruz kaldıkları risk etmenleri 

neticesinde yakalandıkları kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarının tespit 

edilmesi ve meydana gelmesi muhtemel olumsuzlukların bertaraf edile-

bilmesi için geliştirilmiş SONEX isimli US çalışması yapılmıştır. SO-

NEX’in kaza kök nedenlerini analiz etmede oldukça başarılı olduğu gö-

rülmüştür (Pavlovic-Veselinovic vd., 2016). Bu çalışmalara ilave olarak iş 

yerinde çalışan sağlık ve güvenliğini tehlikeye atan risklerin kabul edile-

bilir düzeye indirilebilmesi, yaşam kaybı, çevre ve sisteme verilecek za-

rarların belirlenebilmesi için geliştiren başka bir US çalışması da bulun-

maktadır (Baron vd., 2012). Azadeh vd. (2008) tarafından geliştirilen sağ-

lık, güvenlik, çevre ve ergonomi ışığında iş güvenliğini ölçen, değerlen-

diren ve artıran uyumlaştırılmış akıllı algoritmalar da bulunmaktadır. 

İlaveten, insan uzmanın yargılarını simüle ederek, devam eden yargıla-

ma süreçlerinin değerlendirme aşamalarında doğru ve dürüst hata oran-

larının toplanmasını sağlayabilen, değerlendirme süreçlerinde kaybedi-

len zamanın önüne geçerek yargılama süreçlerinin hızlanmasını sağlaya-

bilen DsSafe adlı geliştirilmiş US bulunmaktadır (Birgonul vd., 2016). 

Akademik ve bilimsel çalışma ve araştırmaların yanı sıra sektörel 

uygulamalar da bulunmaktadır. Bunlara ABD İSG birimi (OSHA) tara-

fından geliştirilen US’lar örnek olarak verilebilir. Bu sistemler ile küçük 

işletme sahiplerine İSG alanında katkı sağlanması hedeflenmiştir. Gelişti-

rilen US bir tanesi olan tehlike farkındalığı ile iş yerlerinde yürütülen 

faaliyetler ve bu faaliyetler ile yönelik sorulara verilen cevaplar sonu-

cunda iş yerlerinde bulunan tehlikeler belirlenebilmektedir. İSG alanında 

yeterli teknik bilgiye sahip olmayan kişilerce dahi kullanılabilecek sis-

temler olması hasebiyle saha çalışmalarına oldukça yüksek verimde kat-

kı sağladığı değerlendirilmektedir. 

Klasik US ile birlikte bulanık mantık ile geliştirilmiş US çalışmaları 

da mevcuttur. Bu çalışmalardan bir tanesi olan Azadeh vd. (2008) tara-

fından bir petrol rafinesindeki her farklı alan için yapılan çalışmaları so-

nucu oluşan büyük veri yığını ile kolaylıkla baş edebilen bunun yansıra 

İSG, çevre ve ergonominin değerlendirilmesi, izlenmesi, kontrolü ve ge-

liştirilmesini de sağlayan bir çalışmadır. Çalışmalar sadece petrol endüst-
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risi ile sınırlı kalmamış olup; inşaat sektöründe kazların kök nedenlerinin 

tespiti için iş yerinde mevcut tehlikelerin değerlendirilmesi ve ölçülmesi 

için geliştirilen bulanık mantık US (Amiri vd., 2017); çelik, inşaat ve ref-

rakter sektöründe kazaların tahmin edilmesi için geliştirilen bulanık US 

(Beriha vd., 2012) ve havacılık sektöründe İSG’de proaktif yaklaşım ser-

gilenmesi için risk değerlendirmesi yapan bulanık US çalışmaları yapıl-

mıştır (Hadjimichael, 2009). Yapılan çalışmalar başarılı ve yüksek doğru-

lukta sonuçlar (Amiri vd., 2017) ile yöneticilere rehberlik ederek daha 

doğru kararlar verilmesini (Beriha vd., 2012) sağlanmaktadır. 

YZ diğer bir alt uygulama alanı olan ve ilk çalışma örneklerine 1995 

yılında rastlanan makine öğrenmesi (ML) de İSG alanında yapılan çalış-

malara konu olmuştur (Sarkar ve Maiti, 2020). Ayrıca, ML İSG’ye gele-

cekte de konu olmaya devam etmesi beklenmektedir (Akşehir vd., 2019). 

İş güvenliğinde ML çalışmaları ABD, Çin ve Tayvan'da yoğun olarak 

yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar; 

 Olay sonuçlarını tahmin etme,  

 Kural tabanlı desenlerin çıkarılması,  

 Yaralanma riskinin tahmin edilmesi, 

 Yaralanma ciddiyetinin tahmin edilmesi 

başlıkları altında toplanmaktadır (Sarkar ve Maiti, 2020). 

Sektörel bazda ML tekniklerine yönelik yapılan çalışmalar incelendi-

ğinde; (1) maden sektöründe sinir ağları ve US tekniklerinin birlikte kul-

lanıldığı hibrit bir teknikle ile başarılı sonuçlar üreten PROTECTOR isim-

li bir program geliştirildiği (Lilić vd., 2010), (2) metal sektöründe kazalar 

sonucunda oluşacak iş gücü kaybının sinir ağları ile tespit edilmesi için 

çalışma yapıldığı (Koçar ve Dizdar, 2018), (3) yine metal sektöründe kaza 

sonuçlarını yüksek doğrulukla tahmin edebilen “Kaza Tahmin Modeli 

Yapay Sinir Ağı“ geliştirildiği (Ayanoğlu ve Kurt, 2019), (4) alt yapı ya-

pımında meydana gelmesi muhtemel kazaların tespit edilebilmesi için 

"güçlü ve doğru" tahminlerinin yapılması için Parçacık Sürüsü Optimi-

zasyonu kullanılarak oldukça yüksek doğruluk oranında tahminler ya-

pıldığı (Ajayi vd., 2020, (5) inşaat sektöründe denetimsiz ML ve doğal dil 
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işleme tekniğini birlikte kullanarak kazaların analizlerinin yapıldığı ve 

başarılı sonuçlar elde edildiği (Chokor vd., 2016)  araştırmaların ve uygu-

lamaların yapıldığı görülmüştür. İş kazası analizlerinde ML tekniği ile 

yapılan çalışmalarda;  

 %36,64 yol kazalarına,  

 %21,98 inşaat,  

 %6,9 maden,  

 %5,17 havacılık, 

 %5,17 üretim,  

sektörlerine odaklanılmıştır (Sarkar ve Maiti, 2020). ML teknikleri 

kullanılarak yapılan analizlerin pahalı, zaman alıcı ve uzman insan ihti-

yacı yüksek olan klasik/manuel yöntemin ötesinde başarılı sonuçlar do-

ğurduğu görülmüş ve elde edilen sonuçlar ile devlet ve yerel ajansların 

güçlenmesi sağlanabileceği değerlendirilmiştir (Chokor vd., 2016). 

Sektörel kısıtlama olmadan yapılan ML çalışmalarında ise risk anali-

zi yaparak karar destek sistemi geliştirilmesi için Yapay Sinir ağlarının 

kullanıldığı (Alaeddinoğlu vd., 2016); tutulan kaza kayıtlarından Bayes 

Ağları tekniği ile kaza kaynaklarına odaklanılarak kazaların önemli öl-

çüde azaltılmasına yönelik çalışmalar da bulunmaktadır (Sattari vd., 

2021). Bu çalışmalarla da; ML yöntemi ile oldukça başarılı sonuçların 

elde edilerek kazaların azaltılabileceği (Sattari vd., 2021), mevzuat hü-

kümlerine uyum sağlamada başarılı olunabileceği (Chokor vd., 2016) ve 

kazaların yüksek doğruluk ile tahmin edilebileceği (Ajayi vd., 2020) so-

nuçlarına varılmıştır. Özellikle inşaat sektörü gibi kazaların oldukça yo-

ğun olduğu sektörlerde kaza miktarı ve içeriğinin oldukça yoğun olması 

artan bilgi teknolojileri kullanımıyla yetersiz kalınan geleneksel kaza 

analiz yöntemlerinde veri tabanı gibi bilgi teknolojilerinin yoğun kulla-

nımı söz konusudur (Liao ve Perng, 2008). Bu kapsamda İSG disiplinin 

de çalışmalarda kullanılan diğer YZ alt disiplini ise “veri madenciliği” 

yöntemidir. Cheng vd. (2012) 2000-2009 yılları arasında Tayvan’da mey-

dana gelmiş 1542 adet iş kazalarının nedenleri ve dağılımlarını tespit 

etmeyi veri madenciliği yöntemi olan CART metodunu kullanarak ger-
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çekleştirmişlerdir. Araştırmacılar bu çalışmalarında yüksekten düşmeyi 

ve çökmeyi iş kazalarının ana nedeni olarak bulmuşlardır. Ayrıca, Liao 

ve Perng (2008) de yüksek kaza oranına sahip inşaat sektörüne yönelik 

olarak Tayvan Kuzey Bölge İnceleme ofisindeki 1999-2004 yılları arasın-

daki olay raporları inceleyerek iş kazalarının arasındaki ilişkiyi veri ma-

denciliği yöntemi ile saptamaya çalışmışlardır. CART algoritması kulla-

nılarak iş kazaların Cheng vd. (2013) petro-kimya endüstrisinde potansi-

yel kaza-neden ilişkisi ve kazaların meydana gelme sorunlarını tespit 

etmeye yönelik çalışmalarında yönetimsel güvenlik tedbirlerinin yanında 

ekipman güvenliği ve koruyucu aparatlar gibi ekipmanlar ve boru hattı 

tasarımının kazaları önlemede etkili olduğunu sonucuna erişmişlerdir. 

YZ uygulamalarının İSG disiplininde yoğun olarak kullanıldığını 

yukarıda verilen örneklerden anlamaktayız. İlerleyen dönemlerde 

YZ’nin yaygınlaşması ile bu çalışmaların artması beklenmektedir. Yuka-

rıdaki sınıflandırmalar dışında kalan araştırma ve çalışmalar da bulun-

maktadır. Ayhan ve Tokdemir (2019) mega projelerde iş güvenliğinin 

sağlanabilmesi için raporlamadan kaynaklı oluşan veri yığınları ve onla-

rın heterojen yapıları gereği ortaya çıkan sorunları analiz ederek ciddi 

kazaların önlenmesi için “büyük veri” tekniklerini kullanmışlardır. Xie 

vd. (2019) iş kazalarını önlemek için YZ tekniklerinden genelleştirilmiş 

regresyon sinir ağı ve meyve sineği optimizasyon algoritması kullanarak 

risk tahmini ve risk analizi yapmak üzere bir model geliştirmişlerdir. 

Geliştirilen model ile kömür ve gaz patlaması kazaları üzerinde yaptıkla-

rı deneylerde %100 doğruluk oranında sonuç vermiştir. Geliştirilen 

IFOA-GRNN algoritması kaza tahmininde yeni bir teknik olmasının ya-

nında yüksek tahmin kabiliyeti, iyi bir istikrar ve hızlı yakınsama sağla-

maktadır.  

Bu çalışmaları Taçgın ve Sağır’ın (2020) geliştirdiği kaza sebeplerini 

2-4 kaza analiz teorisi çerçevesinde tespit edecek akıllı bilgi tabanı izle-

miştir. Araştırmacılar çalışmaları neticesinde daha önce raporlanmış ka-

zaları yeniden test etmişler ve ilk kazada %89,47, ikinci kazada %73,01 

oranında başarı başarılı sonuçlar elde etmişlerdir.  Okudan vd. (2021) YZ 

kullanarak WEB tabanlı CBRisk adlı model ile risk yönetimi süreçlerinde 
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risk ile ilintili bilgilerin yakalanması, depolanması, kurtarılması ve ya-

yılmasını sağlamışlardır. 

Piyasada ise İSG alanında hizmet veren firmalar artık tesislerde 

mevcut kamera sistemlerine entegre edilebilecek YZ yazılımları ile yan-

gını ilk etapta termal kamera ihtiyacı olmadan tespit etme, makinelerin 

çarpışmasını engellemek üzere birbiri ile görüşmelerini sağlama ve sanal 

gerçeklik gözlükleri ile çalışanlara etkili eğitimler verilmesi gibi alanlar-

da çalışmalar yapmaktadırlar. Bunlardan bir tanesi Cortexica firması 

tarafından geliştirilen KKD giriş kontrol sistemi ile belirlenen alana ge-

rekli KKD giyili olmadan çalışanların girişine müsaade etmeyen, çalışan-

ların tesise girişini engelleyen ve çalışma alanı içerisinde ise KKD giy-

memiş personelin tespit edildiği anda ikaz eden bir derin öğrenme me-

todu ile geliştirilen bir uygulamadır (Peniak, 2021). Ayrıca, "kaza kayıtla-

rı ve inşaat sahasında eğitilmiş makine öğrenme tekniği ile" yeni bir şan-

tiyede olması muhtemel kazaların ve kazaya sebep olan olayların tespit 

edilerek kazaların olmadan önlenmesi, oluşacak maddi kayıpların ve 

yaralanmaların önüne geçilebilmesi maksadıyla bilgisayar görüntüleme-

si kullanılmıştır (Knight, 2019). YZ İSG alanında kullanılmasında yönelik 

ürünler geliştiren şirketlerden bir tanesi ürün geliştirme safhasında veri-

lerden insan müdahalesi olmadan öğrenmenin gerçekleşmesi için “ma-

kine öğrenmesi”, büyük verilerden öğrenme yapmak için “derin öğren-

me”, videoların analizi için “bilgisayar görüşü” (vision), tahminlerde 

bulunabilmesi maksadıyla “veri madenciliğini” kullandığını belirtmiştir 

(Tikhonov, 2021). 

SONUÇ 

Gelişen teknoloji ile artan müşteri talepleri neticesinde hızlı bir deği-

şime uğrayan çalışma hayatı, iş şekilleri ve üretim teknikleri İSG’yi etki-

leyerek değişime uğramasına neden olmaktadır. İvmeli bir şekilde artan 

değişim ile her geçen gün yeni ürünler ve bu ürünlerin üretilmesi için 

geliştirilen teknikler ortaya çıkmakta ve çıkmaya devam etmektedir. Ay-

rıca bilgi teknolojilerinin iş şekillerine yönelik meydana getirdiği deği-

şimler ile işin uygulanmasında köklü dönüşümler yaşanıp uzaktan ça-

lışma gibi yeni iş kavramları hayatımıza girmeye başlamıştır. Tüm bu 
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değişimler beraberinde kendilerine has yeni İSG risk ve tehlikeleri getire-

rek İSG’nin biraz daha karmaşık bir hal almasına sebep olmuşlardır. Böy-

lelikle disiplinlerarası yapısı nedeniyle yönetilmesi zor olan İSG, insan 

doğasından kaynaklı hatalar, bilgi ve tecrübe sahibi insan uzmana sürek-

li erişimin mümkün olmaması ve kişisel bilgi, eğitim seviyesi nedeniyle 

tehlike algılamada farklılıklar yaşanması, yetkin İSG profesyoneli yetiş-

tirmenin maliyetli olması ve iş yaşamına dahil olan yeni riskler nedeniyle 

daha da zor hal almaya başlamıştır. Güvenli iş yerleri ve sağlıklı çalışan-

ların yetiştirilebilmesi için proaktif yaklaşımın giderek daha önem ka-

zandığı bu günlerde, tüm bu süreçlerin başarılı bir şekilde yönetilebilme-

si için yaygın olarak YZ uygulamaları kullanılmaya başlanmıştır.  

İSG alanında YZ uygulamalarının US, ML, veri madenciliği gibi alt 

dalları altında risk analizi, kaza analizi, kaza tahmini ve KKD kontrolü 

için kullanıldığı görülmüştür. Bu yöntemlerle risk değerlendirilmesi ne-

ticesinde zaman tasarrufu sağlandığı, geliştirilen modellerin başarılı ola-

rak çalıştığı, geliştirilen modellerin ilk etapta önemsiz addedilen veya 

görülemeyen riskleri dahi tespit ettiği, gerçeğe yakın sonuçlar ile kazala-

rın tahmin edilebildiği ve kaza kök nedenlerinin tespit edilerek kaza sa-

yılarının azaltılabildiği görülmüştür.  

Endüstri 4.0’ın yaklaşık 63 yeni iş riski beraberinde getirdiği göz 

önüne alındığında İSG alanında kayda değer yeni gelişmelerin olduğu 

ifade edilebilir. Yeni iş şekillerinin ön plana çıkardığı psikososyal risk 

faktörleri de göz önüne alındığında İSG’nin ilgilenmesi gereken yeni bir 

disiplinin daha ortaya çıktığını ifade edebiliriz. Ayrıca makine insan etki-

leşimlerinde hızlı meydana gelen değişim ve yeni başlayan etkileşim 

şekilleri ile ilk defa karşılaşılan kazaların olması beklenmektedir. Bu bağ-

lamda iş yeri risklerinin yönetilmesinin de oldukça önemli ve karmaşık 

bir hal aldığını ifade edebiliriz. Ayrıca kazalar neticesinde yüksek mali-

yetlerin oluşması ve itibar kaybının yaşanması nedeniyle yüksek rekabet 

ortamında firmalar için dönülmez sonuçlar yaşanabilecektir. Bu nedenle 

etkin ve yerinde İSG için YZ uygulamalarının İSG alanında kullanımının 

artırılmasını uygun bir hal tarzı olacağı değerlendirilmektedir. Alanına 

yeni veya ilk defa karşılaşılan durumlarda deneyimli bir insan uzmanın 

sahip olduğu bilgisi ile karar vericilerin daha doğru karar vermesini sağ-
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lamaktadırlar. Ayrıca, bürokratik işlemlerin daha hızlı yapılamasını sağ-

layarak zaman ve emek tasarrufu yapılabilmektedir. YZ’nin İSG alanında 

etkin olarak kullanımı neticesinde kazaların büyük oranda azaltılabilece-

ği ve dolaysıyla kaza maliyetlerinin azaltılarak toplumsal olarak gelişime 

büyük oranda katkı sağlanabileceği değerlendirilmektedir.  

Bu bilgiler ışığında; günlük yaşamımızda hızlı bir ilerleme kaydeden 

ve hemen hemen her alanda uygulama örneklerine rastladığımız YZ uy-

gulamalarının İSG alanında artan bir oranda kullanılarak, güvenli işyer-

leri ve sağlıklı çalışanlar oluşturulmasına katkı sağlayarak ülke ve şirket 

ekonomisine katkı sağlanması beklenmektedir. YZ uygulamalarının İSG 

alanına uygulanması ile pahalı, zaman alıcı ve uzman insan ihtiyacı yük-

sek olan manuel yöntemin dezavantajlarını ortadan kaldırarak risklerin 

önceden tahmin edilip uygun önleyici tedbirlerin alınması ve kazaların 

doğru analizlerinin yapılarak daha güvenli iş yerlerinin ve daha sağlıklı 

çalışanların oluşması sağlanabilecektir. Ayrıca gelişen teknoloji ile daha 

etkili İSG eğitimi, gelişmiş risk analizi, iş yeri iletişimi ve İSG teftişi yapı-

labilecektir. YZ uygulamaları kapsamında geliştirilen modellerin, yüksek 

doğruluklu risk değerlendirmesi, kaza ve risk tahmini ile kaza analizi 

gibi alanlarda oldukça başarılı sonuçlar elde edilerek kazaların oluşma-

dan tahmin edilerek önlenebileceği ve yasal sorumlulukların yerine geti-

rilmesinde etkili olunabileceği değerlendirilmektedir. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE 
İNŞAAT VE YIKIM ATIKLARI 

Gamze BİLGEN1 
 

Öz: Bu çalışma, beton, ahşap, asfalt, alçı, metaller, tuğlalar, plastikler ve 

sahadaki bitki malzemeleri dahil olmak üzere büyük hacimli ve çok çe-

şitli malzemeleri kapsayan inşaat yapım ve yıkım atıkları (İYA) konu-

sunu ele almaktadır. Günümüzde evrensel bir sorun niteliğinde tartı-

şılmakta olan “Atık” kavramı, ilk olarak 1972 de Birleşmiş Milletler 

(BM) İnsan Çevresi Konferansı’nda dile getirilmiştir. 1987 yılında Bir-

leşmiş Milletler Çevre Komisyonu’nda tanımlanan “Sürdürülebilirlik”, 

“Sürdürülebilir Çevre”, “Küresel Isınma”, “Geri Dönüştürülmüş Mal-

zeme” kavramları ile devam eden süreçten sonra, Birleşmiş Milletler 

(BM) Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda 22 Aralık 1989 tarih ve 44/228 

sayılı kararıyla, atıklar ve çevre koruma ile ilgili yasal düzenlemeler 

uygulamaya konulmuştur. İYA, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Ko-

ruma Ajansı (The U.S. Environmental Protection Agency - EPA) tara-

fından yapılmış olan atıkların sınıflandırılması kategorisinde, Kentsel 

Katı Atıkların “Municipal Solid Waste - MSW” bir alt sınıf olan, 

“Construction and Demolish Debris - C&D” olarak sınıflandırılmıştır. 

2050 yılına kadar 3.40 milyar ton olacağı tahmin edilen kentsel katı 

atıkların depolanma yolu ile bertaraf edilmesi için devasa miktarlarda 

alanlara gerek olduğu, tarım alanı, orman alanı, sahil kıyı şeridi veya 

kısaca doğa olarak tanımlanan alanların atık deposu olarak kullanılma-

sı ve bunun büyük tahribatlara yol açmakta olduğu aşikardır. Daha 

ötesi, bu atıkların yer altı suyuna sızması ile su kirliliği de meydana 

gelmektedir. Böylece sadece depo alanı olarak kullanılan topraklar de-

ğil aynı zamanda yeraltı sularının yayıldığı tüm alanlar da kirlenme so-

runu ile yüz yüze gelmiş olmaktadır. Yapılan bu çalışmada, evrensel 

boyuttaki İYA miktarları ile ilgili istatistiksel veriler, geri dönüşüm 

kapsamında yapılan çalışmalar, inşaat malzemelerinin yaşam döngüsü, 
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halihazırda bu döngüde mevcut olan eksiklikler, Türkiye’de ve farklı 

ülkelerdeki yönetimsel çalışmalar, sektörel raporlar ve konu ile ilgili 

akademik araştırmalar, inşaat sektörü açısından irdelenmiştir. Ek ola-

rak, yaygın bir şekilde tartışılan ve halihazırda kısmen uygulamaya 

konulmuş olan geri dönüştürülmüş İYA lar hakkındaki genel bilgiler 

derlenmiştir. Yapılan çalışmada, İYA ile ilgili evrensel boyutta uygu-

lamaya konulmuş olan “3R” (Reduce – Reuse - Recycle) uygulamaları-

na ve ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) tarafından 

geliştirilmiş olan İYA hesaplama yöntemlerine de yer verilmiştir. Öte 

yandan, literatür çalışmaları esnasında katı atıklar, inşaat sektöründeki 

geri dönüşüm malzemeleri ve çevresel bazda sürdürülebilirlik konuları 

ile ilgili olarak bir terim karmaşası olduğu gözlemlenmiştir. Bu sebeple, 

atıkların sınıflandırılması, inşaat ve yıkım atıklarının bu sınıflandırma-

daki yeri, inşaat yıkım atıklarının hacimleri ve geri dönüştürülmüş 

malzeme olarak kullanılmaları konusunda uygulanılan politikalar, sa-

yısal veriler derlenerek irdelenirken, ilgili ulusal ve uluslararası resmi 

kurumlar tarafından kullanılan terimler üzerinde de durulmuş ve böy-

lece konu hakkında genelgeçer bir kaynak oluşturulması hedeflenmiş-

tir.  

Anahtar Kelimeler: Geri Dönüşüm, İnşaat Atıkları, Sürdürülebilirlik 

GİRİŞ 

Yirmi birinci yüzyıla girerken, dünya, “Sürdürülebilirlik”, “Küresel 

Isınma”, “Geri Dönüştürülmüş Malzeme” gibi yeni kavramlar ile tanış-

mak zorunda kalmıştır. Dünyadaki doğal kaynakların tükenmekte oldu-

ğu, evrensel çapta önlemlerin alınması gerektiği, ilk olarak 1972 de Bir-

leşmiş Milletler (BM) İnsan Çevresi Konferansı’nda (Stockholm Konfe-

ransı) dile getirilmiş ve BM Çevre Programı (UNEP – United Nations 

Environment Programme) kurulmuştur (TMMOB, 2018). “Küresel Isın-

ma” (Global Warming) tanımlaması ve dünyanın bu tehdit ile karşıya 

karşıya olduğu ise ilk olarak 1975 yılında yayınlanan bir makalede dile 

getirilmiştir (Broecker, 1975). Yapılan akademik çalışmalardan ve konu-

nun evrenselliğinin anlaşılmasının ardından, 1987 Birleşmiş Milletler 

Çevre Komisyonu’nda “Sürdürülebilirlik” ve “Sürdürülebilir Çevre” 

kavramı tanımlanmış ve BM Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda 22 Ara-

lık 1989 tarih ve 44/228 sayılı kararla, çevre koruma ile ilgili yasal düzen-

lemelerin ilki yapılmıştır (Türkiye Dış İşleri Bakanlığı, 2020). Daha sonra 
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değişik tarihlerde yenilenen düzenlemeler sonucu evrensel olarak en 

öncelikli sorunların, iklim değişikliği, atmosferin, toprağın ve enerjinin 

korunması olduğu belirlenmiştir (Tutulmaz, 2012; Demirel vd., 2015; 

Demirel, 2018). Öte yandan, evrensel çapta bir yoksunluğun yaşandığı 

İkinci dünya savaşının ortalarına denk gelen 1941 yılında, Mrs. Walter E. 

Harman, araba hurdası parçaları kullanarak ev eşyaları yapmış ve bu 

ürünleri “Geri Dönüştürülmüş Malzeme” (Recycled Material) tanımı ile 

ulusal çapta pazarlamıştır (Tester, 1942). İlk olarak bu vesile ile kullanıl-

maya başlanan “Geri Dönüştürülmüş Malzeme” terimi, BM’nin 1989 

yılında aldığı kararla farklı bir boyuta taşınmıştır.  

Bu gelişmeler, inşaat sektörü ile doğrudan ilişkilidir. Zira, inşaat sek-

törünün önemli bir bölümü doğrudan doğal kaynakları kullanmaktadır. 

Beton yapımında kullanılan doğal kaynaklardan sadece agreganın (farklı 

boyutlarda çakıllar ve kumlar) milyonlarca ton olduğu düşünüldüğünde 

(Agrega Üreticileri Birliği, 2014) veya yol, dolgu ve benzeri inşaat çalış-

malarının hava, su ve bitki örtüsü üzerindeki etkileri (Kulaksız, 2012, 

Hoyos vd., 2011) göz önüne alındığında, inşaat sektöründe sürdürülebi-

lir çevre kavramının oldukça önemli olduğu görülmektedir. İnşaat sektö-

rünün barınma, ulaşım, sağlık ve benzeri olmaz ise olmaz yapılarının 

inşası için kullanılan doğal malzemelerin dışında, yapıların yıkımı esna-

sında ortaya çıkan atıkların da çevresel etkileri önemli bir unsurdur. İYA 

olarak kısaltılmış olan İnşaat Yapım ve Yıkım Atıkları (Construction and 

Demolish debris “C&D”) sadece inşaatın yıkılmasından sonra ortaya 

çıkan molozlardan değil, yapım aşamasında, test aşamasında, bakım 

aşamasında ve nihayet yıkım aşamasında oluşan tüm atıkları kapsıyor 

olmasıdır. Çok çeşitli malzemeleri kapsayan İYA genellikle beton, ahşap, 

asfalt (yollardan ve çatı zonalarından), alçı, metaller, tuğlalar, plastikler 

ve sahadaki bitki malzemeleri dahil olmak üzere büyük hacimli malze-

meler içerir. İYA ayrıca kapılar, pencereler ve sıhhi tesisat armatürleri 

gibi kurtarılmış yapı bileşenlerini de kapsar (Apotheker 1990; Gavilan 

and Bernold 1994; Fedcenter, 2020).  

Sürdürülebilir çevre kavramı çerçevesinde hazırlanmış olan bu ça-

lışma, dünyadaki İYA miktarları ve yeniden kullanımı ile ilgili akademik 

ve yönetimsel çalışmaların ve yanı sıra kentsel dönüşüm sürecindeki 
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ülkemizde İYA konusunun irdelendiği bir araştırmadır. 

KATI ATIKLAR 

Katı atıklar hakkındaki bilgiler katı atıkların sınıflandırılması ve İYA 

ların bu sınıflandırmadaki yeri; dünyadaki katı atık ve İYA miktarları 

hakkındaki istatistiksel veriler; İYA’ların bertarafı ile ilgili uygulamalar, 

inşaat malzemelerinin yaşam döngüsü ve 3R uygulamaları şeklinde der-

lenmiş ve aşağıda sıralamış olan başlıklar altında sunulmuştur. 

Katı Atıkların Sınıflandırılması ve İYA 

Katı atılar ile ilgili sınıflandırma ve tanımlar, ABD Çevre Koruma 

Ajansı (The U.S. Environmental Protection Agency- EPA) tarafından ya-

pılmış olup, tüm dünyada kabul görerek kullanılmaktadır. Şekil 1 de 

sunulmuş olan bu sınıflandırma sisteminde, katı atıklar: kentsel katı atık-

lar, İYA lar, özel atıklar, kimyasal atıklar ve diğer atıklar olarak 5 gurup-

ta toplanmaktadırlar (Kaza vd., 2018).  

Katı atık gruplandırmasından biri olan kentsel katı atıklar (KKA), 

evsel, ticari ve endüstriyel atıklar olarak 3 alt kategoride değerlendiril-

mektedir. İngilizcede “Municipal Solid Waste” olarak ifade edilen 

KKA’lar yaygın olarak, ifadenin ilk harflerinden oluşan “MSW” olarak 

anılırlar. Bu çalışmanın odaklanmış olduğu İYA’ lar katı atıklar sınıflan-

dırmasında tek başına bir kategori olarak ele alınmaktadır. Kazı aşama-

sından, yıkım aşamasına kadar tüm inşaat atıkları bu kategoride değer-

lendirilmektedir. Sınıflandırmada, hayvancılık, klinik, asbes atıkları özel 

atıklar olarak gruplandırılırken, dip tarama malzemesi, baca külü gibi 

atıklar diğer atıklar kategorisinde yer almaktadır. 

Katı Atık Miktarları 

Dünya bankası 2016 verilerine göre dünya genelindeki katı atık mik-

tarı, 2.01 milyar tondur. Bu miktarın 2050 yılına kadar %70 oranında bir 

artışla 3.40 milyar ton olacağı tahmin edilmektedir (Kaza vd., 2018).  
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Şekil 1. Katı Atıkların Sınıflandırılması (Kaza vd, 2018) 

Dünya Bankasının 2019 yılı kentsel katı atıklar konulu raporunda yer 

verilen bir harita Şekil 2’ de sunulmuştur. Bu harita, dünya çapında kent-

sel katı atık oluşum yoğunluğunu bölgesel olarak göstermekte, aynı za-

manda bu miktarların tehlike sınırlarını aşıp aşmadığını belirtmektedir. 

Haritalandırmaya göre, ABD, Kanada, Grönland, Almanya, İrlanda, Bir-

leşik Arap Emirlikleri, Moğolistan ve Avusturalya katı atık yoğunluğu 

açısından tehlike sınırlarının ötesindedir. Diğer pek çok ülkede de bu 

sınıra çok yaklaşılmıştır. (Kaza vd., 2018).  

İYA gurubundaki atıkların ise ortalama %75’i yıkılan inşaatlardan 

%25 i ise yapım, bakım ve test aşamasında yapılan çalışmalardan mey-

dana gelmektedir. ABD’de 1996 yılında 136 milyon ton olan İYA miktarı, 

20 yılda %400 den fazla artarak, 2017 yılında Tablo 1’de görüldüğü üzere 

569.4 milyon ton değerine ulaşmıştır (EPA, 2020).  
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Şekil 2. Dünya Çapında Kentsel Katı Atık Oluşum Yoğunluğu (kg/kişi/gün) 
(Kaza vd., 2018) 

Avrupa’daki İYA miktarlarının 2025 yılında 19 milyon ton olacağı 

tahmin edilirken (Al-Obaydi vd., 2021), 2015 verilerine göre Çin’de orta-

ya çıkan İYA miktarının 2.4 milyon ton olduğu rapor edilmiştir (Duan 

vd., 2019). 

İYA’ ların Bertarafı ile İlgili Uygulamalar ve Yaşam Döngüsü 

Miktarları ilgili bölümünde sayısal olarak ifade edilen bu dev hacim-

li atıkların bertaraf edilmesi için devasa miktarlarda alanlara gerek du-

yulduğu aşikardır. Tarım alanı, orman alanı, sahil kıyı şeridi veya kısaca 

doğa olarak tanımlanan alanların atık deposu olarak kullanılması ve bu-

nun büyük tahribatlara yol açacağı da kaçınılmaz bir gerçek olarak kabul 

edilebilir. Daha ötesi, bu atıkların yer altı suyuna sızması ile su kirliliği 

de meydana gelmektedir. Böylece sadece depo alanı olarak kullanılan 

topraklar değil aynı zamanda yeraltı sularının yayıldığı tüm alanlar da 

kirlenmiş bir duruma gelmektedir (Disfani vd, 2011; EPA, 2019). 
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Tablo 1. İYA Süreçleri ve Miktarları (EPA, 2019) 

Malzeme 
Yapım Aşamasın-

daki Atık Miktarı  

Yıkım Enkazı 

Miktarı 

Toplam İYA 

Miktarı 

Beton 24.0 373.0 397.0 

Ahşap Ürünleri 3.3 36.9 40.2 

Alçı ve Alçıpan 4.3 11.0 15.3 

Çelik 0 4.6 4.6 

Tuğla ve Kiremit 0.3 11.9 12.2 

Asfalt Çakılı 1.4 13.0 14.4 

Asfalt Betonu 0 85.7 85.7 

Toplam*(Milyon Ton) 

*(ABD-2017 yılı baz 

alınmıştır) 

33.3 536.1 569.4 

 

Zararı en aza indirmek adına, pek çok ülkede atık depolama sahaları 

ile ilgili kanun ve yönetmelikler geliştirilmiştir. Ancak tüm atık çeşitleri 

için de geçerli olduğu üzere, İYA ların yeniden kullanılarak kazanılabil-

mesi, başka bir deyişle yaşam döngüsünün tamamlanması çözüme en 

yakın yol olarak görülmektedir.  

İnşaat sektöründe yaşam döngüsü olarak tanımlanan döngü, mal-

zemenin elde edilişi, kullanıma hazırlanması, yapım ve bakım aşamaları, 

yıkım ve yıkım atıkların bertaraf edilmesi olarak sıralanmaktadır (Mera, 

2018). Ancak bunun tam bir “Döngü” olarak tanımlanabilmesi için, atık 

ve depolama olan son aşamadan, malzemenin elde edilişi kısmına tekrar 

geçmesi, yani atıkların hammadde olarak kullanılabilmesi gerekmekte-

dir. 

Literatürde bulunan pek çok akademik çalışma, inşaat malzemeleri-

nin yaşam döngüsünün tamamlanmasını sağlamak üzere kurgulanmış-

tır. Başka bir deyişle bu çalışmalarda İYA nın inşaat malzemesi olarak 
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kullanılması hedeflenmektedir (Bilgen, 2020a; Houlihan vd., 2021). Nite-

kim 1990 lardan 2000 li yılların başına kadar olan on yıllık süreçte yapı-

lan araştırmalar neticesinde, İYA ların tekrar kullanılabilirliği ile ilgili 

akademik çalışma sonuçları uygulamaya taşınmış ve İYA ların bir kısmı, 

2000 li yılların başlarından itibaren aktif olarak kullanılmaya başlanmış-

tır. 2002 yılı verilerine göre, Hollanda kendi sınırları içerisinde ortaya 

çıkan İYA ların ortalama %20 sini, Belçika %80 ını, Almanya %60 ını, 

Danimarka %40 ını, İsveç %20 sini ve Finlandiya ortalama %40 oranında 

bir kısmını geri dönüştürülerek bina ve yol inşaatlarında kullanabilmek-

tedir (Demir, 2009). 

3R UYGULAMALARI 

ABD’de, Avrupa’da ve Çin’de İYA lar için yönetimsel bazda “3R” 

politikaları izlenmektedir. 3R azalt (Reduce)-yeniden kullan (Reuse)- 

dönüştür (Recycle) kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır (Bao vd., 

2020). 3R politikası üzerinde gerekli kanun ve yasa düzenlemesi yapan 

ülkelerde tehlikesiz İYA ların %70 oranında azaltılmış olduğu rapor 

edilmiştir (Maçin ve Demir, 2018). EPA, geri dönüştürülmüş malzeme-

lerde bulunma ihtimali olan ağır metaller konusunda sınır değerler 

koymuştur. İYA ların tehlikeli atık haline dönüşmesine sebep olan en 

önemli etmen, yapım aşamasında asbest, kurşun bazlı boya (LBP) ve 

poliklorlu bifeniller (PCB) gibi potansiyel olarak zararlı malzemeler kul-

lanılmış olmasıdır (EPA, 2020). Bu yüzden İYA lara önce gerekli testler 

yapılarak tehlikeli veya tehlikesiz gurupta olduğu belirlenmekte daha 

sonra geri dönüştürülmüş malzeme olarak kullanımı veya depolanması 

ile ilgili gerekli uygulamalar yapılmaktadır.  

Dünya genelinde 2.01 milyar ton olan KKA miktarının, yaklaşık 67 

milyon tonu geri dönüştürülmüş malzeme olarak, 27 milyon tonu gübre 

olarak, 34 milyon tonu enerji üretmek amacı ile yakılarak kullanılmıştır. 

139 milyon tonu ise düzenli olarak depolanmıştır (EPA, 2019). Wisconsin 

Ulaştırma Genel Müdürlüğü (WisDOT) verilerine göre ABD’de yol ya-

pımında kullanılan İYA miktarı yaklaşık 2 milyon ton/yıl dır (Matthew, 

2018).  

KKA gurubunda bulunan ve bir diğer atık gurubunu oluşturan en-
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düstriyel atıklar fabrikaların üretim esnasında oluşturdukları ve bu gu-

rupta bulunan en büyük hacimli atıklardır. 1990 lardan bu yana, katı 

atıkların yeniden kullanımı konusunda üzerinde her yıl yüzlerce akade-

mik çalışma yapılmaktadır. Yapılan akademik çalışmalar, kısa süre içeri-

sinde teknolojiye dönüşmüş ve bazı endüstriyel atıkların, atık olmaktan 

çıkarılıp, inşaat sektöründe hammadde olarak kullanımı sağlanabilmiş-

tir. Örneğin, demir madeninin elde edilmesi ve işlenmesi esnasında orta-

ya çıkan yüksek fırın curufu, çelikhane curufu, uçucu kül gibi malzeme-

nin çimento üretimi, beton yapımı, yol inşası çalışmalarında kullanımı 

standartlarla sabitlenerek, sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanımı 

sağlanmıştır (Edil vd., 2006; Kavak ve Bilgen, 2016).  

İYA ’ların Geri Dönüştürülmesi ve İlgili Akademik Çalışmalar 

İYA nın %60 civarındaki kısmı beton atıklarından oluşmaktadır. Bu-

nu sırası ile, tuğla atıkları, agrega atıkları ve asfalt atıkları ve cam atıkları 

izlemektedir (Arulrajah vd., 2012). Dolayısı ile üzerinde en çok çalışma 

yapılan İYA lar, geri kazanılmış asfalt kaplama (GKA) (RAP-Recycled 

Asphalt Pavement), geri dönüştürülmüş asfalt çakılı (GDÇ) (RAS-

Recycled Asphalt Shingles), geri dönüştürülmüş beton agregası (GDA) 

(RCA-Recycled Concrete Aggregate), geri dönüştürülmüş tuğla (GDT) 

(REB-Recycled Brick), geri dönüştürülmüş cam agregası (GCA) (RGA- 

Recycled Glass Aggregate) olarak gruplandırılmaktadır (Arshad ve Ah-

med, 2017).  
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Şekil 3. İYA’ları Geri Dönüştürme Amacı ile Geliştirilen Taşınabilir Kırıcı 
Sistem 

İYA malzemelerinin geri dönüşüm süreçleri (üretimleri), benzerlik 

göstermektedirler. Şekil 3 de İYA’ları geri dönüştürme amacı ile geliştiri-

len taşınabilir kırıcı sistemi görülmektedir (Tam ve Tam, 2007). Kırıcı 

sistemdeki süreç kısaca şu şekildedir: İlk olarak, İYA dönüştürme süreci 

için kurulmuş tesislerde depolanır. İkinci aşamada, malzeme çeşidine 

göre kaba ayrıştırma gerçekleştirilir ve konkasör kırıcılar ile kırılarak 

boyutları küçültülür. İçerisindeki metallerden tam olarak ayrıştırılması 

için manyetik ayrıştırma süreci tamamlandıktan sonra, istenilen boyuta 

indirgenmek üzere tekrar kırıcılardan geçirilerek ve istenilen boyutlarda 

elenerek kullanıma hazır hale getirilir.  

İnşaat sektöründe kullanılacak malzemelerin sahip olması gereken 

mühendislik özellikler standartlar ile belirlenmiştir. Bu standartlarda 

bulunun limitlerden bazıları Tablo 2 ’de sunulmaktadır. Bahsi geçen geri 

dönüşüm malzemelerinin bu değerleri karşılaması beklenmektedir. 

Akademik çalışmalarda atıkların bu özellikleri incelenmekte ve doğal 

ham maddelerin yerine kullanılıp kullanılamayacağı sorgulanmaktadır. 

Ek olarak, özellikleri taşımayan malzemeler için yapılması gereken iyi-



 
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE İNŞAAT VE YIKIM  

ATIKLARI 

413 

leştirme çalışmaları araştırılmaktadır. Bu amaçla yapılan akademik ça-

lışmalar her bir malzeme için ayrı başlık altında toparlanmak sureti ile 

izleyen sırada sunulmuştur.  

Geri Dönüştürülmüş Beton Agregası (GDA) 

Geri dönüştürülmüş beton agregası (GDA) beton atıklarından elde 

edilmiş olan agregadır. Beton atıklarının önemli bir kısmını, yıkılmış 

yapılardan dolayı meydana gelen molozlar oluştururken, beton üretimi 

ve deneyleri gibi süreçlerde oluşan molozlar da GDA olarak adlandırıl-

maktadır. İngilizcede “Recycled Concrete Aggregate” veya “Recycled 

Crushed Aggregate” olarak adlandırılmış olan bu malzeme, yaygın ola-

rak “RCA” şeklinde anılır. Beton yapımında olduğu kadar, yol ve dolgu 

çalışmalarında da doğal agrega yerine kullanılmak amacı ile üretilen bir 

malzemelerdir (Rao vd., 2007; Disfani vd., 2012; Bilgen vd., 2020).  

Literatürde bulunan çalışmalar, GDA nın beton, yol ve dolgu yapı-

mında kullanıma uygun olan bir malzeme olduğunu göstermektedir. 

Deneysel çalışma sonuçları şu şekilde özetlenebilir: İnşaat çalışmalarında 

kullanılan GDA lar, istenilen boyutta üretilebilmektedirler ve su emme 

kapasiteleri %3 ila %10 aralığında değişmektedir (Poon ve Chan, 2006). 

Birim hacim ağırlıkları genellikle 2 Mg/m3 and 2.65 Mg/m3 aralığındadır 

(Tam and Tam, 2007). Boşluk oranları ve hidrolik geçirgenlikleri doğal 

agregalara göre %3 oranında daha fazladır (Gómez-Soberon, 2002). Los 

Angeles aşınma değerleri %25 civarındadır (Courard vd., 2010). CBR 

değerleri ve şişme potansiyeli kabul edilebilir seviyelerdedir (Poon ve 

Chan, 2006). Kesme dayanımları testlerine göre içsel sürtünme açıları 390 

ila 460 arasında ve kohezyon değerleri 62 kPa civarındadır (Arulrajah 

vd., 2012). Su muhtevası, gerilme geçmişi, agrega tipi, dane dağılımı, 

doygunluk derecesi gibi faktörlere bağlı olarak değişmekle birlikte, tek-

rarlanan trafik yükleri altında oldukça az kalıcı gerilmeler biriktirdiği 

rapor edilmektedir (Papp vd., 1998; Bennert vd., 2000). 
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Tablo 2. Farklı Yapı Uygulamalar için Gerekli Koşullar (1)  

(Tam ve Tam, 2007) 

Özellik 

Yol 

Kapla-

ması 

Yol 

Te-

meli 

Dolgu 

Malze-

mesi 

Taşı-

yıcı 

Yapı 

Ele-

manı 

Kü-

çük 

Yapı 

Ele-

manı 

Taşıyı-

cı Ol-

mayan 

Yapı 

Ele-

manı 

Ön 

Geril-

meli 

Beton 

Yalıtım 

Malze-

mesi 

Dane 

boyutu 

özellik-

leri 

ASTM 

D448-03 

AST

M 

D294

0-03 

ASTM 

D2940-

03 BS882 BS882 BS882 BS882 B882 

En 

büyük 

yoğun-

luk 

(kg/m3

) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

En 

fazla su 

emme 

değeri 

(%) 10 10 10 10 10 10 10 10 

En 

büyük 

yassılık 

indeksi 

(%) 40 40 40 40 40 40 40 40 

En az 

ince 

dane 

oranı 
100 50 50 150 100 50 100 100 
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(%) 

En 

büyük 

agrega 

etki 

faktörü 

(%) 30 35 35 25 30 35 25 30 

En 

fazla 

Klorür 

içeriği 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 1 0.15 0.05 

En 

falza 

sülfat 

içeriği 

(%) 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Geri Kazanılmış Asfalt Kaplama (GKA)  

Geri dönüştürülmüş asfalt kaplamaları (GKA) bitümlü (asfalt bağla-

yıcılı) betonların veya sökülmüş asfalt kaplamaların mekanik olarak kırı-

lıp öğütülmesi ile elde edilen inorganik ve bitümlü malzemelerdir. İngi-

lizcede “Recycled Asphalt Pavement” olarak adlandırılmış olan bu mal-

zeme, yaygın olarak “RAP” kısaltması şeklinde anılır. Şekil 4 de üretim 

aşmasındaki görseli verilmiş olan GKA, yol yapım ve dolgu malzemesi 

gibi inşaat çalışmalarında kullanılmak amacı ile üretilen granüler bir 

malzemedir (Mokwa, 2005; Keller, 2013) 

Literatürde bulunan çalışmalar, GKA nın yol ve doğu yapımında 

kullanıma uygun olan bir malzeme olduğunu göstermektedir. GKA lar 

ile ilgili yapılmış deneysel çalışmalar sonuçları şu şekilde sıralanabilir: 

Nan-plastik bir malzeme olan GKA, ortalama %99 oranında granül yapı-

ya sahip iyi derecelenmiş bir malzeme olarak sınıflandırılmaktadır. GKA, 
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asfalt bağlayıcılar ile bağlanmış % 90 civarlarında agregadan meydana 

gelmiştir (Rathje vd, 2006; Koch ve Ksaibati 2011; Hatipoglu, vd,  2016). 

GKA’ların spesifik graviteleri ortalama olarak 1.0-1.04 aralığındadır (Ro-

berts vd., 1991). Hidrolik geçirgenliği partiküllerin granülometrisine bağ-

lı olmakla birlikte, doğal agregalara kıyasla oldukça düşük olan GKA ler 

serbest drenaj sağlar ve donmaya karşı hassas değildir (St. John ve Hor-

ner, 1997; Locander, 2009). Su emme kapasiteleri ve ince dane oranları 

düşüktür (Soleimanbeigi vd., 2016). İç sürtünme açıları doğal agregalara 

göre ortalama olarak aynı seviyelerdedir (Edil vd., 2012). Sürtünme ge-

rilmeleri açısından doğal agregalara kıyasla zayıftırlar (Soleimanbeigi 

vd., 2015). 

 

Şekil 4. Geri Kazanılmış Asfalt Agregası 2 

                                                            
2 http://www.marini.com.tr/asfalt-teknolojisi/geri-donusum/  

http://www.marini.com.tr/asfalt-teknolojisi/geri-donusum/
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Tablo 3’ de GDA, GKA ve GDÇ malzemelerine ait teknik özellikler 

görülmektedir. Bu tabloda belirtilen USCS, ASTM standartlarınca belir-

lenmiş olan “Birleştirilmiş zemin sınıflandırması” nı; AASHTO, ABD 

karayolları standartlarını; Gs, spesifik graviteyi; d, kuru birim hacim 

ağırlığını; wopt en uygun su oranını, içsel sürtünme derecesini; c’ efek-

tif kohezyonu ve k hidrolik geçirgenlik (permeabilite) değerlerini temsil 

etmektedir. 

Tablo 3. GDA, GKA ve GDÇ’ ye ait Mühendislik Özellikleri (Sole-

imanbeigi vd., 2016) 

  GDA (RCA) GKA (RAP) GDÇ (RAS) 

USCS 

GW, GP, SW, SP, 

SC GW, SW, SP SW-SP 

AASHTO A-1-a, A-1-b A-1-a, A-1-b A-2-4, A-3, A-2 

İnce dane oranı (%) 3.2-12.8 0.6-3.0 1.0-13.0 

Asfalt/kil oranı (%) 37.0-65.0 3.5-7.1 2.3-15.0 

Su emme (%) 5.0-6.5 0.6-2.0 - 

Gs 2.24-2.72 2.2-2.56 2.51-2.80 

d (kN/m3) (SP) 17.5-19.2 13.9-19.4 16.5-18.4 

wopt (%) 8.7-11.9 5.2-8.8 9.6-16.4 

 (degree) 41-63 36-44 35-43 

c' (kPa) 0-55.2 2.03.1955 6.0-15.0 

k (cm/s) 7.1x10-4-1.8x10-3 1.1x10-4-1.6x10-3 5.2x10-3-4.8x10-8 

 

Geri Dönüştürülmüş Cam Agregası (GCA) 

Geri dönüştürülmüş cam agregası (GCA), İngilizcede “Recycled 

Glass Aggregate” olarak tanımlanır ve yaygın olarak RGA olarak anılır. 

Bir İYA olarak GCA lar diğer geri dönüştürülmüş İYA malzemelerinden 

farklı bazı özelliklere sahiptir. Örneğin, teorik olarak atık cam, yeniden 
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cam üretiminde kullanılarak tamamen geri dönüştürülebilen bir malze-

me olarak tanımlanmaktadır. Ancak 2018 istatistiklerine göre, dünya 

çapında geri dönüştürülen cam hacmi 27 milyon ton olup, bu üretilen 

camın %21 olarak oranlanmıştır.3 Başka bir deyişle üretilen camın %79 

oranındaki kısmı atıl durumdadır.  

Literatürde yapılan çalışmalar, GCA ların spesifik gravitelerinin do-

ğal agregalara göre daha düşük olduğunu göstermiştir (Disfani vd., 

2011). Öte yandan, cam atıklarının mühendislik özelliklerinin granülo-

metrilerine (öğütülmüş oldukları boyutlara) göre oldukça farklılık gös-

terdiği belirtilmektedir. Şekil 5 da görselleri verilmiş olan GCA ların, 

dane çapları küçüldükçe, optimum su muhtevaları azalmakta, en büyük 

kuru birim hacim ağırlıkları artmaktadır. Başka bir deyiş ile daha az su 

ile daha iyi sıkışarak daha kararlı bir yapı kazanmaktadırlar (Disfani vd., 

2011). 

 

Şekil 5. Farklı Boyutlardaki GCA (Disfani vd., 2011) 

 

                                                            
3  https://www.statista.com/statistics/1055604/key-figures-glass-recycling-

globally/#statisticContainer  

https://www.statista.com/statistics/1055604/key-figures-glass-recycling-globally/#statisticContainer
https://www.statista.com/statistics/1055604/key-figures-glass-recycling-globally/#statisticContainer
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Los Angeles aşınma direnci, dane çapı küçüldükçe doğal agregaya 

göre daha yüksek değerler göstermektedir. Hidrolik iletkenlikleri ve içsel 

sürtünme açısı değerleri de benzer şekilde dane boyutu azaldıkça art-

maktadır (Federico ve Chidiac 2009; Aly vd., 2011). İri daneli GCA lar yol 

ve dolgu yapımında kullanılmak için uygun olmamakla beraber, ince 

daneli GCA lar uygundurlar (Ling vd., 2011; Bilgen 2020c). 

1970 civarında GCA’nın asfalt yapımında ham madde olarak kullanı-

mı yoğun şekilde araştırılmış ve “Glassphalt4 adı verilen bir ürün elde 

edilmiştir. Glassphalt kısmen veya tamamen doğal agrega ile ikame dilen 

GCA kullanılması yolu ile hazırlanan bitümlü bir malzemedir. İlk uygu-

lamaları, Kanada ve ABD’de 33 farklı bölgede gerçekleştirilmiştir (Salem 

vd., 2017). ABD’nin California eyaletinde yapılan uygulamada yaklaşık 

183 m uzunluğunda ve 3 m genişliğinde bir yol yapılmıştır. Yol yapımı 

için, %63 kırılmış cam, % 36 kaya tozu, % 1 hidratlı kireç ve % 5,1 - 5,8 de-

receli 60/70 asfalt bağlayıcı kullanılarak hazırlanan malzeme 0.9 m kalınlı-

ğında sıkıştırılmıştır. Bu şekilde hazırlanan 1 mil (1609,34 m) yol için 3 

milyon adet cam şişe kullanılması gerektiği bildirilmiştir (Sussman, 1976).   

GCA’nın toz halinde kullanımının etkileri ise farklı şekildedir. Toz 

halindeki GCA, İngilizce’de tozlaştırılmış cam anlamındaki “Powdered 

Glass” kelimelerinin ilk harfleri olan “PG” ile veya cam tozu anlamında-

ki “Glass Powder” ifadesinden dolayı “GP” olarak anılmaktadır. Yaza 

tarafından Türkçe’de cam tozu (CT) olarak kullanımının uygun olacağı 

düşünülmüştür. Araştırmalar CT’nin, çimento yapımında veya zemin 

iyileştirme uygulamalarında puzolanik madde olarak kullanılabileceğini 

savunmaktadır (Ibrahim vd., 2021). Yapılan bir çalışmada, 425 mikron-

dan küçük boyutta öğütülmüş olan CT, killi zeminler ile karıştırılmış ve 

karışımlara bir takım deneyler uygulanmıştır. Bu deneyler sonucunda, 

CT katkısının, killi zeminlerin optimum su muhtevasını azalttığı, kuru 

birim hacim ağırlığını arttırdığı gözlemlenmiştir. CT killi zeminlerin ta-

şıma gücü değerlerini (CBR ve UCS) iyileştirmektedir. Bunun yanında 

CT’nin, farklı katkılar ile birlikte kullanıma uygun olduğu belirlemişler-

dir (Bilgen 2020b).  

                                                            
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Glassphalt  

https://en.wikipedia.org/wiki/Glassphalt
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Geri Dönüştürülmüş Asfalt Çakılı (GDÇ) (RAS-Recycled Asphalt 

Shingles) 

Geri dönüştürülmüş asfalt çakılı (GDÇ) çatı kaplamalarının ve çatı 

asfalt zonlarının mekanik olarak parçalanması ile elde edilen bitümlü bir 

agregadır. İngilizcede “Recycled Asphalt Shingles” olarak adlandırıldı-

ğından, RAS olarak anılır. GDÇ genel olarak asfalt ile benzer bir içeriğe 

sahiptir. %20-35 civarlarında asfalt çimentosu, %2 ila %15 arasında selü-

loz keçesi, %20 ila 38 arasında mineral granül ve %8 ila %40 aralığında 

mineral dolgudan meydana gelmiştir (Townsend vd., 2007; Cooper, 2015; 

Soleimanbeigi vd., 2015).  

 

 

Şekil 6. GDÇ (RAS). (a) ve GKA (RAP) örnekleri (Soleimanbeigi vd., 2014) 

Asfalt yapım maliyetlerini ve karbon salınımını önemli ölçüde azalt-

tığından asfalt yapımında yaygın olarak kullanılır5 Şekil 6 ve Şekil 7’de 

GDÇ’nin bir görseli ve elde ediliş süreci sunulmaktadır. Literatür sonuç-

larına göre, GDÇ malzemesinin Proctor değerleri doğal kuma oldukça 

yakın olmakla birlikte, kuru birim hacim ağırlıkları nispeten azdır. İçsel 

sürtünme açısı 330 civarlarındadır. Hidrolik geçirgenlikleri ve sıkışabilme 

özellikleri yüksektir. Bu sebeple yol ve dolgu çalışmalarında kullanılma-

dan önce iyileştirme uygulanması gerekmektedir (Soleimanbeigi vd., 

2014). 

                                                            
5 http://www.shinglerecycling.org/content/economics-and-markets-recycling-asphalt-

shingles  

http://www.shinglerecycling.org/content/economics-and-markets-recycling-asphalt-shingles
http://www.shinglerecycling.org/content/economics-and-markets-recycling-asphalt-shingles
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Şekil 7. Geri Dönüştürülmüş Asfalt Çakılının Elde Ediliş Aşamaları 6 

Literatürde yapılan çalışmalar, GDA gibi tek basına yol ve dolguda 

kullanım için gerekli mühendislik özellikleri taşımadığını ancak, farklı 

malzemeler ile karıştırılarak yapılan iyileştirmeler ile kullanılabilir oldu-

ğunu göstermektedir (Cooper, 2015; Ding vd., 2020).    

Geri Dönüştürülmüş Tuğla (GDT) (REB-Recycled Brick) 

Geri Dönüştürülmüş Tuğla (GDT) atık tuğlaların mekanik olarak is-

tenilen boyutlarda kırılması yolu ile elde edilen bir malzemedir. İngiliz-

cede “Recycled Brick” veya “Crushed Brick” olarak ifade edildiğinden 

REB veya CB olarak anılmaktadır. Genel olarak, Şekil 8’de görüldüğü 

gibi çevre düzenleme,  tenis kortları ve çatı kaplama malzemeleri yapımı 

gibi alanlarda tercih edilir.  

                                                            
6  https://www.recommend.my/blog/the-7-best-roof-tiles-for-your-house/  
 https://www.asphaltpavement.org/uploads/documents/EngineeringPubs/IS136_Gu

idelines_for_Use_of_RAS_2e-web.pdf 
 http://recycleuses.com/2017/04/09/asphalt-shingle-recycling-reuse-repurpose-

ground-up-used-in-road-paving-nails-separated-and-recycled-find-nearest-asphalt-
shingle-recycling-center/  

 https://www.renovationsroofing.com/blog/recycle-asphalt-shingles  

https://www.recommend.my/blog/the-7-best-roof-tiles-for-your-house/
https://www.asphaltpavement.org/uploads/documents/EngineeringPubs/IS136_Guidelines_for_Use_of_RAS_2e-web.pdf
https://www.asphaltpavement.org/uploads/documents/EngineeringPubs/IS136_Guidelines_for_Use_of_RAS_2e-web.pdf
http://recycleuses.com/2017/04/09/asphalt-shingle-recycling-reuse-repurpose-ground-up-used-in-road-paving-nails-separated-and-recycled-find-nearest-asphalt-shingle-recycling-center/
http://recycleuses.com/2017/04/09/asphalt-shingle-recycling-reuse-repurpose-ground-up-used-in-road-paving-nails-separated-and-recycled-find-nearest-asphalt-shingle-recycling-center/
http://recycleuses.com/2017/04/09/asphalt-shingle-recycling-reuse-repurpose-ground-up-used-in-road-paving-nails-separated-and-recycled-find-nearest-asphalt-shingle-recycling-center/
https://www.renovationsroofing.com/blog/recycle-asphalt-shingles
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Şekil 8. Geri Dönüştürülmüş Tuğla (GDT)7 ve Bir Uygulama Örneği8 

Literatürde farklı boyutlarda kullanılan GDT ile hazırlanan beton 

numuneleri üzerinde yapılan çalışmalarda, basınç dayanımının 13,8 ila 

34.5 Mpa aralığında olduğu belirlenmiştir. Elastisite modülünün doğal 

agrega ile yapılan betona göre %30 daha az ama çekme dayanımının %11 

daha fazla olduğu belirlenmiştir. Bu özellikleri ile orta hafiflikte beton 

yapımı için uygun olduğu belirtilmektedir (Akhtaruzzaman ve Hasnat, 

1983). Ancak, GDT lerin su emme değerlerinin yüksek olduğu rapor 

edilmiştir (Kasinikota, ve Tripura, 2021). Ayrıca, betonun işlenebilirliğini 

azaltmaktadır. Bu sebeple beton üretiminde kullanılmalarında özel katkı 

maddeleri kullanılmasının uygun olacağı vurgulanmaktadır (Aydın vd., 

2021). GDT’lerin yol ve dolgu inşaatlarında kullanılması açısından yapı-

lan çalışmalar, %25 oranında doğal agrega ile yer değiştirilerek kullanı-

lan GDT’lerin yol ve dolgu çalışmalarında kullanıma uygun olduğunu 

belirtmektedir (Arulrajah vd., 2012). Kullanılan GDT oranı arttıkça, op-

timum su muhtevası artmakta ve kuru birim hacim ağırlığı azalmaktadır 

(Kasinikota vd., 2021). Ek olarak GDT kullanılan zeminlerin CBR değer-

lerinde artış gerçekleşmektedir (Al-Obaydi, vd., 2021). 

                                                            
7  https://rocksolidechuca.com.au/stones/crushed/  
8  https://greenmagazine.com.au/product/ecogroup/crushed-brick-landscape-

toppings/  

https://rocksolidechuca.com.au/stones/crushed/
https://greenmagazine.com.au/product/ecogroup/crushed-brick-landscape-toppings/
https://greenmagazine.com.au/product/ecogroup/crushed-brick-landscape-toppings/
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KENTSEL DÖNÜŞÜM ve FEMA YÖNTEMİ ile İYA HESAPLA-

MALARI 

2005 yılı verilerine göre, Türkiye’deki İYA miktarının yaklaşık 10 

milyon ton civarındadır. (Demir, 2009). Ancak, Van depremini takiben, 

2012 yılında, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 

Hakkındaki Kanun’un yürürlüğe konulmuş ve böylece kentsel dönüşüm 

süreci başlatılmıştır. Bu süreç, ortalama 7 milyon binayı kapsamaktadır 

(T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2014). Süreç sonunda ortaya çıkacak 

İYA miktarının yaklaşık olarak hesaplanmasında FEMA yöntemi kullanı-

labilir. ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu’nun (FEMA) 2010 

yılında yayınladığı raporda, farklı yapı türleri için ayrı ayrı olmak üzere, 

bina yıkımı sonrasında oluşacak İYA hesabı için basit bazı bağıntılar ge-

liştirilmiştir Rapora göre, binadaki ortalama hava boşluğu %67 olarak 

kabul edilmeli, dolayısı ile yıkım sonucu ortaya çıkacak ortalama İYA 

miktarı, yapının toplam hacminin %33 ü olarak alınmalıdır. İYA miktarı-

nın ağırlığını hesaplamak için bir katsayısı kullanmaktadır. Bu katsayı: 

yapının sadece molozlarından oluşması halinde 0.67 ton/m3, karışık du-

rumda olması halinde 0.33 ton/m3 ve bitki örtüsünün yoğun olması du-

rumunda ise 0.25 t/m3 olarak belirtmiştir. Bu veriler ışığında şu şekilde 

bir örnek hesaplama yapılabilmektedir: 

 Yapının bulunduğu bölge: Kent merkezi 

 Kat yüksekliği: 3 m 

 Kat sayısı: 10  

 Binanın toplam oturduğu alan: 500 m2  

FEMA verilerine göre İYA hesabı yapıldığında; 

 Bina hacmi: 500*10*3=15000 m3 

 İYA hacmi: 15000*0.33=4950 m3 

 İYA ağırlığı: 4950*0.67=3.32 ton 

Örnek hesaplamada görüldüğü üzere kent merkezinde bulunan, kat 

yüksekliği 3 metre olan ve 500 metrekarelik bir alana oturan, 10 katlı 

normal bir apartman binasından, ortalama 5 bin m3 başka bir deyişle 
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ortalama 3.3 ton İYA meydana gelmektedir. Benzer bir hesaplama ile 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verilerine göre kentsel dönüşüm 

süreci sonucunda Türkiye’de yaklaşık 500 milyon ton İYA nın ortaya 

çıkacağı öngörülmektedir (Bahçeli, 2020). 

TÜRKİYE’DE UYGULANAN İYA POLİTİKALARI 

DİE 2002 raporlarına göre, Türkiye’deki atıkların yaklaşık %30’unun 

belediye çöplüklerinde, %70’inin ise düzensiz olarak depolandığı belir-

tilmektedir (Bahçeli, 2020). 1930’lu yıllarda 44 milyon hektarla ülke yü-

zölçümünün yüzde %56’sını oluşturan mera ve çayır alanları, 2014 yılı 

verilerine göre 14,6 milyon hektara inerek %19’a gerilemiştir (TMMOB, 

2018).2013 yılında, “2013K080040 İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Değerlen-

dirilmesi Projesi” T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulan-

mak üzere, 28586 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Proje kapsa-

mında Tubitak-MAM ve bir özel sektörün ortak çalışması ile İYA lardan 

“yeşil tuğla” adı verilmiş olan tuğla üretimi konusunda çalışmalara baş-

lanmıştır. Aynı proje kapsamında bir çimento firması İYA yı çimento 

ham maddesi olarak kullanmak üzere girişimde bulunmuştur. Bakanlı-

ğın sitesinde bulunan bilgilere göre 2017 yılında İYA ların beton agregası 

olarak kullanımı ile ilgili deneysel çalışmalar tamamlanmıştır (TBMMO, 

2018). 

Vizyon 2023 raporuna göre, Türkiye’de toprakların ve suların ko-

runması adına, 1996 yılından bu yana, Tarım Alanlarının Korunması, 

Çevre Kanunu, İmar Kanunu, Toplu Konut Kanunu şeklinde bir dizi 

kanun ve yönetmelik hazırlanmıştır. Bu düzenlemeler farklı kuruluşların 

yetki alanlarına girdiğinden ve uygulayıcı kuruluşların koordineli çalı-

şamamaları sonucu düzenlemeler sağlıklı olarak uygulanamadığı rapor 

edilmiştir (Bahçeli, 2020).  

SONUÇ ve ÖNERİLER 

İnşaat sektörü, evrensel sorunlar olarak kabul edilen toprak, hava, su 

kirliliği gibi konular ile doğrudan ilişkilidir. İnşaat sektöründe sürekli 

olarak doğal kaynakların kullanımı sürdürülebilirlik ilkesini tehlikeye 

atarken yapım ve yıkım atıkları çevreye ve ekolojik dengeye zarar ver-
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mektedir. Gerek bina gerek yol yapımı gerekse alt yapı hizmetlerine olan 

talebin hızla büyümeye devam ediyor olması aynı zamanda çevresel 

sorunların da büyüyor olması anlamına gelmektedir. Doğal kaynakların 

ve beton yıkım atıklarının kullanımını optimize etmek için, malzemelerin 

kullanımına ilişkin uzun vadeli eylem planlarının geliştirilmesine, inşaat 

sektöründeki paydaşlar ve şirketler arasındaki çeşitli çıkarların koordine 

edilmesine ihtiyaç vardır. Geri dönüştürülmüş ürünlerin artması, doğal 

kaynaklara olan talebi azaltacaktır. Akademisyenler İYA konusundaki 

çalışmalarına devam etmektedir. Ancak bu çalışmaların teşvik edilmesi 

çalışmalardan daha verimli sonuçlar alınmasına katkıda bulunacaktır. 

Sorunun irdelenmesinde, resmi kurumlar tarafından düzenli olarak 

yapılması ve sunulması gereken istatistiksel veriler önemli bir yer oluş-

turmaktadır. Bu istatistiksel veriler, yıkılan ve yenilenen yapılardan han-

gi kategorilerde atıklar elde edildiği, bunların miktarları ve depolanma 

şekilleri gibi bilgiler içermelidir. Böylece, toplumun aydınlatılmasının 

yanı sıra gerek akademik gerek yönetimsel çalışmaların hangi konular 

üzerinde yoğunlaşması gerektiği konusuna ışık tutacaktır. 1990 lar dan 

bu yana, dünya çapında atıkların yeniden kullanımı üzerine pek çok 

akademik çalışma yapılmış ve elde edilen sonuçlarının resmi kurum ve 

kuruluşlar tarafından uygulanmaya konulması ile İYA ların yeniden 

kullanımları üzerine halihazırda bazı çözümler elde edilmiştir. Özellikle, 

inşaat sektöründe geri dönüştürülmüş agrega ve geri dönüştürülmüş 

beton kullanımı konusunda yasal düzenlemelerin hazırlandığı ve takibi-

nin yapıldığı ülkelerde, İYA atıklarının %90 lara varan oranlarda geri 

dönüştürülmesi ve ham madde olarak kullanımının gerçekleştiği rapor 

edilmektedir. Üstelik, bu ürünlerin daha ucuza mal olması ekonomiyi 

desteklerken, konu ile ilgili çalışmaların gerçekleştirilmesi için kurulan 

fabrika ve tesisler geniş istihdam olanakları sunmaktadır.  Tüm dünyada 

C&D olarak tanımlanmış olan İYA ya ait, Türkiye’de benzer çalışmaların 

hızlandırılması, kentsel dönüşüm sürecindeki ülkemiz için hem ekolojik 

olarak hem ekonomik olarak faydalı olacaktır.  

Yönetimsel bazda, konu ile ilgili ve bilgili kişiler tarafından kurulan 

bir çalışma ekibi aracılığı ile ilgili terimlerin ve istatistiklerin oluşturul-

masının, teknik kılavuzların hazırlanmasının oldukça faydalı olacağı 
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düşünülmektedir. Öte yandan, ilgili tesis ve fabrikaların kurulması ve 

akademik çalışmaların yoğunlaşması için verilecek teşvikler, yasal dü-

zenlemeler ve hali hazırda alınmış kanunlar ve yönetmeliklerin kararlı-

lıkla uygulanmaya geçmesi için gerekli kurumlar arası düzenlemeler 

hem ulusal hem evrensel açıdan doğal kaynakların korunmasına ve 3R 

uygulamalarına katkıda bulunacaktır. Ek olarak, İYA konusunda yapıl-

ması önerilen bu düzenlemeler, akademisyenlerimizin sanayi iş birliği 

çerçevesinde konu ile ilgili sürdürülebilir çözümler getiren çalışmalarına 

ivme katacaktır. Bu uygulamaların, sürdürülebilir çevre kavramı çerçe-

vesinde inşaat ve yıkım atıklarının geri kazanılması konusunda yardımcı 

olacağı düşünülmektedir. 

KAYNAKÇA 

Agrega Üreticileri Birliği. (2014). İstanbul İli ve Çevresindeki Agrega 

Madenciliği Durum Tespit Raporu. https://agub.org.tr/indir/agrega-

madenciligi-durum-tespit-raporu-2014/, (E.T. 03.01.2020) 

Akhtaruzzaman, A. A., Hasnat, A. (1983). Properties of concrete us-

ing crushed brick as aggregate. Concrete International, 5(2), 58-63. 

Al-Obaydi, M. A., Abdulnafaa, M. D., Atasoy, O. A., Cabalar, A. F. 

(2021). Improvement in Field CBR Values of Subgrade Soil Using Con-

struction-Demolition Materials. Transportation Infrastructure Geotechnolo-

gy, 1-21. 

Aly, M., Hashmi, M. S. J., Olabi, A. G., Messeiry, M., & Hussain, A. I. 

(2011). Effect of nano clay particles on mechanical, thermal and physical 

behaviours of waste-glass cement mortars. Materials Science and Engineer-

ing: A, 528(27), 7991-7998. 

Apotheker, S. (1990). Construction and demolition debris-The invisi-

ble waste stream. Resource Recycling, 9 (12), 66-74.  

Arshad, M., Ahmed M.F., (2017). Potential use of reclaimed asphalt 

pavement and recycled concrete aggregate in base/subbase layers of 

flexible pavements. Construction and Building Materials, 151, 83-97. 

Arulrajah, A., Piratheepan, J., Bo, M. W., Sivakugan, N. (2012). Ge-

https://agub.org.tr/indir/agrega-madenciligi-durum-tespit-raporu-2014/
https://agub.org.tr/indir/agrega-madenciligi-durum-tespit-raporu-2014/


 
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE İNŞAAT VE YIKIM  

ATIKLARI 

427 

otechnical characteristics of recycled crushed brick blends for pavement 

sub-base applications. Canadian Geotechnical Journal, 49 (7), 796-811. 

Aydın, Ş., Çelik, A. G., Güneş, İ. (2021). Geri Dönüştürülmüş Beton 

ve Tuğla Agregalarının Beton Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırıl-

ması, MT Bilimsel, (20), 11-22. 

Bahçeli, G. (2020). Devlet İstatistik Enstitüsü ve Çevre İstatistikleri. 

Devlet İstatistik Enstitüsü. 

https://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/csk/EK-

1A.pdf, (E.T.06.01.2020) 

Bao, Z., Lee, W. M.,  Lu, W. (2020). Implementing on-site construc-

tion waste recycling in Hong Kong: Barriers and facilitators. Science of The 

Total Environment, 747, 141091. 

Bennert, T., Papp Jr, W. J., Maher, A.,  Gucunski, N. (2000). Utiliza-

tion of construction and demolition debris under traffic-type loading in 

base and subbase applications. Transportation research record, 1714(1), 33-

39. 

Bilgen G. (2020a). Geri Dönüştürülmüş Beton Agregasının Düşük 

Plastisiteli Bir Kilin Mekanik Özelliklerine Etkisi. Journal of the Institute of 

Science and Technology, 10 (3), 1714-1719. 

Bilgen, G. (2020b). Utilization of powdered glass in lime-stabilized 

clayey soil with sea water. Environmental Earth Sciences, 79(19), 1-12. 

Bilgen, G. (2020c). Utilization of powdered glass as an additive in 

clayey soils. Geotechnical and Geological Engineering, 38(3), 3163-3173. 

Bilgen, G., Houlihan, M., Ryoo, S., Wang, Y., Aydilek, A. H. (2020). 

Hydraulic and environmental compatibility of RCA with filters and sub-

grades in highways. Environmental Geotechnics, 40(XXXX), 1-13. 

Broecker, W. (1975). Climatic Change: Are We on the Brink of a Pro-

nounced Global Warming? Science, 189 (4201): 460-463.  

Cooper, Jr, S. B. (2015). Sustainable Materials for Pavement Infra-

structure: Design and Performance of Asphalt Mixtures Containing Re-

cycled Asphalt Shingles. PhD Thesis, The Department of Civil and Environ-

https://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/csk/EK-1A.pdf
https://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/csk/EK-1A.pdf


 
Gamze BİLGEN 

428 

mental Engineering, Louisiana State University and Agricultural and Mechan-

ical College. 

Courard, L., Michel, F.,  Delhez, P. (2010). Use of concrete road recy-

cled aggregates for roller compacted concrete. Construction and building 

Materials, 24(3), 390-395. 

Demir, İ. (2009). İnşaat Yıkıntı Atıklarının Beton Üretiminde Kulla-

nımı ve Beton Özelliklerine Etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri 

Dergisi, 9 (2), 105-114. 

Demirel, C., Toklu K. ve Şimşek O. (2015, 28-30 Mayıs). Geri Dönü-

şüm Agregasının Beton Üretiminde Kullanılabilirliği ve Sürdürülebilirlik 

Açısından Değerlendirilmesi. 2nd International Sustainable Buildings Sym-

posium, Ankara/Türkiye. 

Demirel, D., (2018). Kentsel Dönüşüm. Pamukkale Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Dönem Projesi, 52 s, Denizli. 

Ding, Y., Cao, X., Gong, H., Huang, B.,  Guo, P. (2020). Evaluating re-

cycling efficiency of plant-asphalt mixtures containing RAP/RAS. Journal 

of Materials in Civil Engineering, 32(11), 04020316. 

Disfani, M.M., Arulrajah B.M., Hankour R. (2011). Recycled crushed 

glass in road work applications. Waste Management, 31(11): 2341–2351.  

Disfani, M. M., Arulrajah, A., Bo, M. W.,  Sivakugan, N. (2012). Envi-

ronmental risks of using recycled crushed glass in road applications. 

Journal of Cleaner Production, 20(1), 170-179. 

Duan, H., Miller, T. R., Liu, G.,  Tam, V. W. (2019). Construction de-

bris becomes growing concern of growing cities. Waste Management, 83, 

1-5. 

Edil T., Acosta, H. Benson C. (2006). Stabilizing Soft Fine-Grained 

Soils with Fly Ash. Journal of Materials in Civil Engineering, 18(2): 283–294.  

Edil, T.B., Tinjum, J. M., and Benson, C. H. (2012) Final Report - Re-

cycled Unbound Materials, Technical Document, Report No. MN/RC 

2012-35, Minnesota Department of Transportation. 



 
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE İNŞAAT VE YIKIM  

ATIKLARI 

429 

FedCenter (2020). Construction and Demolition (CD) Debris. 

https://www.fedcenter.gov/ assis-

tance/facilitytour/construction/debris/, (E.T. 05.01.2020) 

Federal Emergency Management Agency (FEMA). (2010). Debris Es-

timating Field Guide. FEMA 329. 

https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-07/fema_329_debris-

estimating_field-guide_9-1-2010.pdf, (E.T. 05.01.2020)   

Federico, L. M., Chidiac, S. E. (2009). Waste glass as a supplementary 

cementitious material in concrete–critical review of treatment methods. 

Cement and concrete composites, 31(8), 606-610. 

Gavilan, R. M., Bernold, L. E. (1994). Source evaluation of solid waste 

in building construction. Journal of construction engineering and man-

agement, 120(3), 536-552. 

Gómez-Soberón, J. M. (2002). Porosity of recycled concrete with sub-

stitution of recycled concrete aggregate: An experimental study. Cement 

and concrete research, 32(8), 1301-1311. 

Hatipoglu, M., Mijic, Z., Dayioglu, A. Y., Aydilek, A. H.,  Cetin, B. 

(2016). Hydraulic Behavior of Maryland RAP Materials Used in Highway 

Shoulders. In Geo-Chicago 2016 (pp. 969-977). 

Houlihan, M., Bilgen, G., Dayioglu, A. Y.,  Aydilek, A. H. (2021). Ge-

oenvironmental Evaluation of RCA-Stabilized Dredged Marine Sedi-

ments as Embankment Material. Journal of Materials in Civil Engineering, 

33(1). 

Hoyos, L. R., Puppala, A. J.,  Ordonez, C. A. (2011). Characterization 

of cement-fiber-treated reclaimed asphalt pavement aggregates: prelimi-

nary investigation. Journal of Materials in Civil Engineering, 23(7), 977-989. 

Ibrahim, H. H., Mawlood, Y. I., Alshkane, Y. M. (2021). Using waste 

glass powder for stabilizing high-plasticity clay in Erbil city-Iraq. Interna-

tional Journal of Geotechnical Engineering, 15(4), 496-503. 

Kasinikota, P., Tripura, D. D. (2021). Evaluation of compressed stabi-

lized earth block properties using crushed brick waste. Construction and 

https://www.fedcenter.gov/%20assistance/facilitytour/construction/debris/
https://www.fedcenter.gov/%20assistance/facilitytour/construction/debris/
https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-07/fema_329_debris-estimating_field-guide_9-1-2010.pdf
https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-07/fema_329_debris-estimating_field-guide_9-1-2010.pdf


 
Gamze BİLGEN 

430 

Building Materials, 280, 122520. 

Kavak, A., Bilgen, G. (2016). Reuse of ground granulated blast fur-

nace slag in lime stabilized embankment materials. International Journal of 

Engineering and Technology, 8(1), 11-14.  

Kaza, S., Yao L.C., Bhada, T.P., Van-Woerden, F. (2018). What a 

Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. Urban 

Development; Washington, DC: World Bank. 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317, 

(E.T.05.01.2020)  

Keller, G. (2013). Information summary asphalt grindings/RAP (re-

cycled asphalt pavement). In United States Department of Agriculture, For-

est Service, Workshop at the Tahoe Regional Planning Agency office (pp. 13-

14). 

Koch, S., Huntington, G.,  Ksaibati, K. (2011).Performance of re-

claimed asphalt pavement on unpaved roads (No. FHWA-WY-11/03F). 

Wyoming. Dept. of Transportation. 

Kulaksız, S. (2012). Madencilikte Çevre Yönetimi. TBMM Maden 

Mühendisleri Odası. http:// 

www.maden.org.tr/resimler/ekler/c9e69f5ac607d69_ek.pdf?tipi=2turu=

Hsube=0, (E.T. 03.01.2020)   

Ling, T. C., Poon, C. S., Kou, S. C. (2011). Feasibility of using recycled 

glass in architectural cement mortars. Cement and Concrete Composites, 

33(8), 848-854. 

Locander, R. (2009). Analysis of using reclaimed asphalt pavement 

(RAP) as a base course material (No. CDOT-2009-5). Colorado Depart-

ment of Transportation, DTD Applied Research and Innovation Branch. 

Maçin, K. E, Demir, İ. (2018). Kentsel Dönüşüm Sürecinde İstan-

bul’da İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetimi. Adıyaman Üniversitesi Mühen-

dislik Bilimleri Dergisi, 9, 188-201 

Matthew, G. 2018. Field and Lab Studies of High pH Leachate Gen-

eration and Migration. CD World 2018-University of Wisconsin-

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317


 
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE İNŞAAT VE YIKIM  

ATIKLARI 

431 

Madison. https://cdrecycling.org/site/assets/files 

/1304/matthewgindervogel.pdf, (E.T. 05.01.2020). 

Mera, Ç. (2018). İnşaat Sektöründe Yaşam Döngüsü Yaklaşımları. İn-

şaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Eğitim Seminerleri. 

http://www.imo.org.tr/genel/bizden_detay.php? 

kod=26802tipi=79sube=3, (E.T. 05.01.2020) 

Mokwa, R. L., Peebles, C. S. (2005). Evaluation of the Engineering 

characteristics of RAP/Aggregate Blends (No. FHWA/MT-05-008/8117-

24). Montana. Dept. of Transportation. Research Programs. 

Papp, W. J., Maher, A., Bennert, T., Gucunski, N. (1998). Behaviour of 

construction and demolition debris in base and subbase applications. 

Geotechnical Special Publication, (79), 122-136. 

Poon, C. S., Chan, D. (2006). Feasible use of recycled concrete aggre-

gates and crushed clay brick as unbound road sub-base. Construction 

and building materials, 20(8), 578-585. 

Rao, A., Jha, K. N., Misra, S. (2007). Use of aggregates from recycled 

construction and demolition waste in concrete. Resources, conservation and 

Recycling, 50(1), 71-81. 

Rathje, E., Rauch, A., Trejo, D., Folliard, K., Viyanant, C., Esfellar, M., 

Jain, A., Ogalla, M. (2006). Evaluation of Crushed Concrete and Recycled 

Asphalt Pavement as Backfill for Mechanically Stabilized Earth Walls. 

CTR Technical Report 0-4177-3. 

Roberts, F. L., Kandhal, P. S., Brown, E. R., Lee, D. Y.,  Kennedy, T. 

W. (1991). Hot mix asphalt materials, mixture design and construction. 

Salem, Z. T. A., Khedawi, T. S., Baker, M. B.,  Abendeh, R. (2017). Ef-

fect of waste glass on properties of asphalt concrete mixtures. Jordan 

Journal of Civil Engineering, 11(1). 

Soleimanbeigi, A., Edil, T. (2015). Compressibility of Recycled Mate-

rials for Use as Highway Embankment Fill. ASCE, 1–14. 

doi:10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0001285. 

Soleimanbeigi, A., Likos, W. J., Tanyu, B. F., Aydilek, A. H.,  Florio, 

https://cdrecycling.org/site/assets/files%20/1304/matthewgindervogel.pdf
https://cdrecycling.org/site/assets/files%20/1304/matthewgindervogel.pdf
http://www.imo.org.tr/genel/bizden_detay.php?%20kod=26802tipi=79sube=3
http://www.imo.org.tr/genel/bizden_detay.php?%20kod=26802tipi=79sube=3


 
Gamze BİLGEN 

432 

P. (2016). Recycled Materials as Backfıll for Mechanically Stabilized Earth 

Walls. 

St John, M. S., Horner, R. R. (1997). Effect of road shoulder treat-

ments on highway runoff quality and quantity (No. WA-RD 429.1). 

Sussman, W. A. (1976). Reclaimed Glass Aggregate Asphalt Pave-

ment. Highway Focus, 8(2). 

T.C Dış İşleri Bakanlığı. (2020). Türkiye Dış İşleri Bakanlığı: BM Çev-

re Programı (UNEP) ve BM Çevre Asamblesi (UNEA) 

http://www.mfa.gov.tr/bm-cevre-programi-_unep_-ve-bm-cevre-

asamblesi--_unea_.tr.mfa, (E.T. 05.01.2020) 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm 

Hizmetleri Müdürlüğü. (2014). İnşaat ve Yıkıntı Atıklarından İlk Endüst-

riyel Uygulama Tamamlanarak "Yeşil Tuğla" ve "Yeşil Çimento" Üretildi. 

https://Altyapi.Csb.Gov.Tr/İnsaat-Ve-Yikinti-Atiklarindan-İlk-

Endustriyel-Uygulama-Tamamlanarak-Yesil-Tugla-Ve-Yesil-Cimento-

Uretildi-.-Haber-13871, (E.T.06.01.2020) 

Tam, V. W.,  Tam, C. M. (2007). Crushed aggregate production from 

centralized combined and individual waste sources in Hong Kong. Con-

struction and Building Materials, 21(4), 879-886. 

Tester, L. W. (1942). Something from Nothing. Saturday Evening Post-

2/28/1942, 214 (35): 34-48.  

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası. 2018. Dünya Çevre Günü Tür-

kiye Raporu-Haziran 2018.  

http://www.cmo.org.tr/resimler/ekler/0d4a5b926c005a6_ek.pdf, 

(E.T.3.01.2020) 

Townsend, T., Powell, J., and Xu, C. (2007). Environmental issues as-

sociated with asphalt shingle recycling. Construction Materials Recycling 

Association, US EPA Innovations Workgroup. 

Tutulmaz, O. (2012). Sürdürülebilir Kalkınma: Sürdürülebilirlik İçin 

Bir Çözüm Vizyonu. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 

11(3):601-626. 

http://www.mfa.gov.tr/bm-cevre-programi-_unep_-ve-bm-cevre-asamblesi--_unea_.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/bm-cevre-programi-_unep_-ve-bm-cevre-asamblesi--_unea_.tr.mfa
https://altyapi.csb.gov.tr/İnsaat-Ve-Yikinti-Atiklarindan-İlk-Endustriyel-Uygulama-Tamamlanarak-Yesil-Tugla-Ve-Yesil-Cimento-Uretildi-.-Haber-13871
https://altyapi.csb.gov.tr/İnsaat-Ve-Yikinti-Atiklarindan-İlk-Endustriyel-Uygulama-Tamamlanarak-Yesil-Tugla-Ve-Yesil-Cimento-Uretildi-.-Haber-13871
https://altyapi.csb.gov.tr/İnsaat-Ve-Yikinti-Atiklarindan-İlk-Endustriyel-Uygulama-Tamamlanarak-Yesil-Tugla-Ve-Yesil-Cimento-Uretildi-.-Haber-13871
http://www.cmo.org.tr/resimler/ekler/0d4a5b926c005a6_ek.pdf


 
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE İNŞAAT VE YIKIM  

ATIKLARI 

433 

United States Environmental Protection Agency (EPA). (2019). Ad-

vancing Sustainable Materials Management: 2017 Fact Sheet Assessing 

Trends in Material Generation, Recycling, Composting, Combustion with 

Energy Recovery and Landfilling in the United States. 

https://www.epa.gov/facts-and-figures-about-materials-waste-and-

recycling/advancing-sustainable-materials-management, (E.T. 

05.01.2020) 

United States Environmental Protection Agency (EPA). (2020). Esti-

mating 2003 Building-Related Construction and Demolition Materials 

Amounts. https://www.epa.gov/smm/sustainable-management-

construction-and-demolition-materials, (E.T. 05.01.2020)  

https://www.epa.gov/facts-and-figures-about-materials-waste-and-recycling/advancing-sustainable-materials-management
https://www.epa.gov/facts-and-figures-about-materials-waste-and-recycling/advancing-sustainable-materials-management
https://www.epa.gov/smm/sustainable-management-construction-and-demolition-materials
https://www.epa.gov/smm/sustainable-management-construction-and-demolition-materials


 

 

 

ÇANAKKALE SAVAŞLARI TARİH MÜZESİNİN PEYZAJ 
MİMARLIĞI KAPSAMINDA ZİYARETÇİLER 

AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Yavuz ALKAN1, Abdullah KELKİT2 

 

Öz: Müzeler, kültürlerin toplumsal, ekonomik, sanatsal, bilimsel ve ta-

rihsel değerler açısından yapıtlarını nesilden nesile aktaran, ticari amaç 

gözetmeyip, söz konusu ortak paydalarda kültürleri birleştirerek bilgi, 

belge, ekip, ekipman ve deneyimlerin devamlılık kazanmasını sağlayan 

kurumsal yapılardır. Bu kapsamda “Çanakkale Savaşları Tarih Müze-

si” de farklı kültürlerin ortak yaşam paydalarını, yaşanmışlıklarını ta-

rihi çerçevede ele alan ve kültürleri ortak paydada birleştiren önemli 

bir yapısal formasyondur. Bu açıdan söz konusu tarihi müze bu çalış-

mada, sahip olduğu fiziki yapısı, konumu ve donatıları ile ziyaretçi al-

gıları doğrultusunda sürdürülebilir fayda ve marka değer potansiyeli 

çerçevesinde irdelenmiştir. Çalışmada Tarihi Müze, yapısal peyzaj do-

natıları ve sunduğu alan kullanım potansiyeline bağlı olarak yeterlilik, 

kalite ve çeşitliliği açısından ele alınmıştır. Öncelikle peyzaj donatıları 

peyzaj ilke ve öğeleri kapsamında gözlem ve görsellerle değerlendiril-

miştir. Daha sonra tarihi alana ziyaret esaslı gelen ve tesadüfü olarak 

belirlenen 100 bireyden belirli konsepte algılarına yönelik veriler elde 

edilmiştir. Memnuniyet ekseninde gerçekleştirilen anket sonucunda 

Tarihi Müzenin fiziki yapısında güvenlik, ulaşılabilirlik ve bakım ona-

rım kapsamında yetersizlik ve eksikliklerin olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca anket verilerine SPSS 15.0 yazılımında regresyon analizi uygu-

lanmıştır. Analiz sonucunda “güvenlik, su kullanımları, ulaşılabilirlik, 

egzersiz parkı, donatılar, dijital gösterim ve gezinti yolu” gibi öne çıkan 

bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkene (memnuniyet) bu sırayla ar-

tarak pozitif etki yaptığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, tarihi müze 
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alanının koruma-kullanma dengesini gözetmek ve rekreasyonel aktivi-

telerle sürdürülebilir alan kullanımını sağlamak amacıyla, rasyonel yö-

netim yaklaşımları kapsamında öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Müze, Miras, Kültür, Minyatür, Peyzaj Yapı Ele-

manları, Ziyaretçi 

GİRİŞ 

Miras, geçmişten günümüze toplumlarca çok yönlü tariflerle ortaya 

konan geniş dinamik olgudur (Janssen vd., 2017). Daha özelinde “Tarihi 

Miraslar” yer aldığı mekâna sosyo-ekonomik, ticari ve kimlik yönünden 

kazanımlar sağlayan önemli kentsel yapılardır. Bu kapsamda “Tarihi 

Müzeler” geçmişin aynası rolünde kültürlere bilgi aktarmak gibi önemli 

işleve sahiptir (Taylor, 2018). Bu anlamda Müzeler eğitim rolü üstlenerek 

öğrencilerin tarihin sayfalarını adeta yaşayarak öğrenmesine imkân sağ-

layan sahneler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, yine sosyo-kültürel 

anlamda farklı toplumların bir araya geldiği, kültürlerin sürekli dinamik 

bir yapı sergilediği sahnelerdir. Bununla birlikte Tarihi Müzelerin eko-

nomik boyutunda iç-dış turizme bağlı olarak artan ziyaretçi potansiyeli 

ile ilişkilendirilmesi bölge ekonomisine katkısının olabileceği anlamına 

da gelmektedir (Roha, 2018). Böylesi önemli bir perspektifi ortaya koyan 

Çanakkale Savaşları Tarih Müzesi (ÇSTM), bünyesindeki Kültür Parkı ve 

Minyatür Gelibolu kombinasyonunda peyzaj yapısalı ve bitkilendirme 

boyutunda ziyaretçi algıları ve yerinde yapılan tespitlerle değerlendiril-

miştir. Buradan ÇSTM’nin ziyaretçi potansiyeli ve algılarından yola çıka-

rak elde edilen verilerin bu alanın sürdürülebilir rasyonel kullanımında 

ve kentsel gelişiminde katkı sunacağı aşikardır. Bu amaçla çalışma alanı 

ziyaretçilerine anket uygulanarak, algıları doğrultusunda verilere ula-

şılması çalışmanın hedefini oluşturmuştur. Algı odaklı ulaşılması plan-

lanan verilerin yanı sıra anket kapsamında tarihi alandaki peyzaj donatı-

ları, fiziki kullanım alanlarının ve bitkisel peyzajın peyzaj ilke ve öğeleri 

kapsamında irdelenmesi esas alınmıştır. Bunun için de alan gözlem ve 

inceleme odaklı tetkik edilerek, fotoğraflarla mevcut bitkisel ve yapısal 

peyzaj hakkında bilgilere ulaşılmıştır. Tarihi alanın görsellerinden yarar-

lanılması peyzaj öğeleri ve anket kapsamında analiz yapılmasına ışık 

tutmuştur (Rodwel ve Turner, 2018). Alanda açık sergi, gösteri ve etkin-
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lik alanları, temalı park (Minia Çanakkale), savaş dönemi uçak modelle-

rinin sergilendiği hangar yapıları yer almaktadır. Çanakkale savaşının 

kronolojik kurgu ile tasvirine yer verilen tarihi alanda etnik ve kültür 

zenginliklerinin paylaşımı esas niteliğindedir. Ayrıca ziyaretçilerin gezi 

aktivitesinde savaş tarihini, duyusal ve bilişsel olarak yaşaması, sorgu-

laması tarihi alanın kuruluş amacını oluşturmaktadır3. Bu anlamda sava-

şın sosyo-ekonomik boyutu, günümüz projeksiyonu, sunum, animasyon 

ve interaktif yaklaşımları değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, geçmişi gele-

ceğe taşımanın en etkin ve önemli yaklaşımlardan biri olan Kentsel mi-

rasların akılcı, çoğulcu ve sürdürülebilir yönetimi ile ele alınması önemli 

bir unsurdur (Veldpaus vd., 2013). Söz konusu konseptin korunması, 

restorasyonu ve sürdürülebilir kılınması, bu alanların nesilden nesile 

aktarılmasında önemli paya sahiptir (Taylor, 2018). Tarihi alan kent ve 

kentli için rekrasyonel, spor, kültür ve dijital boyutuyla da önemli bu-

lunmuştur. Ayrıca bu ve benzer alanlar bulunduğu kent ya da yerleşim-

ler için yüksek düzeyde marka değere sahiptir (Sağlık vd., 2020). Bu rol-

de alanın tasarımsal yapısı, işçilik, kullanım potansiyeli, ziyaretçi kitlesi 

ve tarihsel vurgusunun payı büyüktür. Çalışma bulgularına bağlı olarak 

Tarihi mirasın korunması, sürdürülebilir rasyonel kullanım sunması ve 

sosyal farkındalığa yönelik sorunların belirlenerek optimizasyonunun 

sağlanması da bu çalışmanın beklentileri arasındadır (Akça, 2017).  Bu 

amaçla alana girişlerin ücretlendirilmesi ile elde edilen gelirlerin alanın 

koruma kullanma dengesi içinde sürdürülebilir kılınmasında ve iyileşti-

rilmesinde kullanılması olasıdır. Bu amaçla kullanıcı ödeme isteklilikle-

rine göre ortaya çıkan bütçenin kullanılması öngörülebilir. 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Çalışma, Çanakkale kentsel alanında 104.609 m2 alanda yürütülmüş-

tür (Şekil 1). Anadolu Hamidiye Tabyası lokalizasyonunda gerçekleşti-

rilmiş çalışmada, tarihi alan fiziki yapısı ve peyzaj donatıları kapsamında 

incelenmiştir. Öncelikle alanın öne çıkan görünümleri fotoğraf çekilerek 

                                                            
3 https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-142130/canakkale-anadolu-hamidiye-tabyasi.html  T.C. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, (2015). Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü. 
Duyurular, 2015. Erişim Tarihi: 28.06.2019. 

https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-142130/canakkale-anadolu-hamidiye-tabyasi.html
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uygun çözünürlükte çalışmaya katılmıştır. Bu görsellerden yola çıkarak 

alanın geniş açıdan mevcut durumuna yeterlilik skalasından değinilmiş 

olup, peyzaj ilke ve öğelerine göre değerlendirilmiştir. 

 

   

Şekil 1. Çanakkale Kentsel Alanındaki Çanakkale Savaşları Tarih  

Müzesi Yerleşkesi4 

Ayrıca alanın hijyen, rekreasyon, bakım-onarım, güvenlik, diji-

tal_gösterim, otopark, cocuk_oyun_alanı, egzersiz_park, ulaşılabilirlik, 

aydınlatma, bitkilendirme, donatılar (gölgelikler, çöp kovası, oturma 

grupları gibi) su_kullanımları, bilgilendirme_paneli (bilgi ve yön ışıklı 

pano ve levhaları), ıhtiyaç_ünitesi, gezinti_yolu, bisiklet_parkı, kafeterya 

gibi kriterler kapsamında ziyaretçi algılarına göre alanın optimizasyonu-

na gidilmiştir. Bunun için alana gelen ziyaretçilere anket uygulanmıştır. 

Anket, yukarıdaki kriterler kapsamında tesadüfi olarak 100 bireyle yüz 

yüze gerçekleştirilmiştir. Birey sayısı aşağıda yer alan Kalıpsız (1981)’ın 

yaklaşımına dair formülden esinlenerek 73 olarak bulunmuştur (Eş.1).  

 

                                                            
4  https://canakkaletarihialan.gov.tr/anadolu-hamidiye-tabyasi-muzesi Çanakkale Sa-

vaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı. Erişim Tarihi: 28.06.2019. 

https://canakkaletarihialan.gov.tr/anadolu-hamidiye-tabyasi-muzesiÇ
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(Eş. 1) 

 

Formül hesaplamasında 2020 yılı için Çanakkale kent merkezi nüfu-

su (134478) kullanılmış, %95 güven aralığı esas alınmıştır5. Güvenilirliği 

artırmak için örneklem sayısı 100 olarak tespit edilmiştir. Örneklem, 20-

60 yaş aralığındaki tarihi alanı ziyaret eden bireylerden oluşmaktadır. 

Ziyaretçi algısında belirleyici unsur söz konusu kriterlerin “yeterlilik” 

durumları çok yeterliden- çok yetersize giden skalada değerlendirilmiştir 

(Likert, 1993). Anket sonuçlarına SPSS 15.0 istatistiksel yazılımında reg-

resyon analizi yapılmış analiz sonucu ziyaretçi memnuniyetine odak-

lanmış bağımsız değişkenlerin anlamlılıkları araştırılmıştır. Ziyaretçi 

algılarından ve analiz sonucunda elde edilen verilerin ilişki durumları 

ortaya konmuştur. Formülde yer alan bilinmeyenlere aşağıda değinilmiş-

tir: 

n= Örneklem büyüklüğü (73),  

Z=Güven katsayısı (1,96),  

P= Ölçülecek özelliğin kütlede var olma olasılığı (% 95),  

N= Ana kütle/evren büyüklüğü (Çanakkale 2020 nüfus sayı-

mı/134478),  

D= Çalışmanın % 5’lik hata payını ifade etmektedir. 

BULGULAR 

Çanakkale Savaşları Tarih Müzesi’nin (Minia Çanakkale) gözlem ve 

teknik incelemeye bağlı olarak elde edilen genel izleniminden ulaşılan 

fotoğraf görsellerine aşağıda yer verilmiştir. Minia Çanakkale’den elde 

edilmiş görseller: (Şekil 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

                                                            
5  https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayal%C4%B1-N%C3%BCfus-

Kay%C4%B1t-Sistemi-Sonu%C3%A7lar%C4%B1-2020-37210&dil=1 TÜİK, (2020), Tür-
kiye İstatistik Kurumu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi. İl ve ilçelere göre il/ilçe 
merkezi, belde/köy nüfusu ve yıllık nüfus artış hızı, 2020. Erişim Tarihi: 28.06.2019. 

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayal%C4%B1-N%C3%BCfus-Kay%C4%B1t-Sistemi-Sonu%C3%A7lar%C4%B1-2020-37210&dil=1
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayal%C4%B1-N%C3%BCfus-Kay%C4%B1t-Sistemi-Sonu%C3%A7lar%C4%B1-2020-37210&dil=1
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Şekil 2. Çanakkale Şehitler Abidesi, Conkbayırı Atatürk Zafer Anıtı ve  
57. Alay Komutanlığı 

  

 

Şekil 3. Anadolu Hamidiye Tabyası, Orhaniye Tabyası ve Çimenlik Kalesi 
Eserleri 
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Şekil 4. Kilitbahir Kalesi, Bigalı Kalesi ve Kumkale 
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Şekil 5. Seddülbahir Kalesi ve Namazgah Tabyası ve Naraburnu Kalesi 
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Şekil 6. Çanakkale Savaşları Tarih Müzesi Girişi ve Mina Çanakkale ile  
Çalışma Alanı Otoparkı 
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Şekil 7. Bisiklet Park Yeri Planlaması, Gençler ve Çocuklar için Planlanmış 
Oyun Alanları 
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Şekil 8. Gölge Elemanları, Yürüyüş Yolu, Taş Parke Döşeme, Oturma Grupları 
ve Çöp Donatıları ile Aydınlatma Unsurları ile Amfi Tiyatro, Dijital Bilgi 

Yapıları 
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Şekil 9. Koşu ve Yürüyüş Yolu Donatıları ile Yön Gösterme ve Bilgi Pano ve 
Levhaları Planlaması 

Minia Çanakkale’de yer alan model yapıların kullanım ve peyzaj ilke 

ve öğeleri kapsamında değerlendirilmesi: 

Bitkisel ve Yapısal Kullanıma Yönelik Yetersizlik, Yıpranma ve 

Bozulmalar 

Alanda yer alan model yapıların zamana yenik düştüğüne şahit ol-

mamak mümkün görünmemektedir. Zira söz konusu yapılardaki yer yer 

silinmiş yazılar, canlılığını yitirmiş renkler, eskimişlik, yıpranmışlık ve 

bakımsızlık gibi belirtiler bu durumun oluşmasında etkin rol oynamış-

lardır. Donatı eksikliğine dair, yeterli miktarda çöp kovası ve oturma 

gruplarının bulunmadığına dikkat çekilebilir. Ayrıca alandaki taşınır ve 

taşınmaz donatıların kötü ve bilinçsizce kullanımı ile ortaya çıkan yer yer 

Vandalizm’e dair yansımalar da dikkat çekmektedir. Bitkilendirme tasa-



 
Yavuz ALKAN, Abdullah KELKİT 

446 

rımında ise yeterli boyutta ağaç ve ağaççıklar ile çalı ve yer örtücü gru-

bundan oluşan bitki potansiyelinde yetersizlikler gözlenmiştir.  

Tarihi alanın kullanımına yönelik verilerin elde edilmesinde ziyaret-

çiler kapsamında tesadüfi belirlenen 100 birey ile yapılan görüşmelerde 

elde edilen anket verilerine istatistiksel analiz uygulanmış olup analiz 

sonuçları ve yorumlarına aşağıda yer verilmiştir. Genel olarak ziyaretçi 

memnuniyeti ile bağımsız kriterler arasında kuvvetli ilişkinin olduğu da 

R değerinin + 1’e yakın olmasından anlaşılmaktadır. R²’nin yüksek çık-

ması, modelin analiz tarafından ağırlıklı açıklandığına işaret etmektedir. 

Ayrıca bağımsız değişken katsayıları da 0 (sıfır) olmamıştır (Table 1). 

Model özetinden “Düzeltilmiş R2” değerinin 0.756 olmasından dolayı, 

bağımsız değişkenlerin (ulaşılabilirlik, park alanı durumu, bitkilendirme, 

güvenlik, kültürel aktiviteler, dijital bilgi kaynakları, bilgi ve yön ışıklı 

pano ve levhaları, gölge elemanları, aydınlatma olanakları gibi) yaklaşık 

%76’sı “bağımlı değişkeni olumlu etkilemiştir. Ayrıca Durbin Watson 

değerinin “2” ye yakın bulunması hata terimleri arasında ilişkinin olma-

dığını göstermektedir. Bu durum analizin beklenen varsayımlarını doğ-

rulamaktadır (Tablo 1). 

Tablo 1. Anket Verilerine Uygulanan Regresyon Analizi Model  

Summary (B). 

Mo-

del 

 R 

R 

Squ-

are 

Adjus-

ted R 

Square 

Std. 

Error 

of the 

Esti-

mate 

Change Statistics 

Dur-

bin-

Wat-

son 

R Squ-

are 

Chan-

ge 

F 

Chan

ge 

df

1 

df

2 

Sig. 

F 

Cha

nge 

1 .894(

a) 
.800 .756 

1.9149

9 
.800 18.012 18 81 .000 1.711 

 

a. Predictors: (Constant), Kafeterya, Hijyen, Bisiklet_parki, Aydin-

latma, Bitkilendirme, Gezinti_yolu, Donatilar, Su_kullanimlari, Bilgilen-

dirme_paneli, Otopark, Rekreasyon, Cocuk_oyun_alani, Ihtiyac_unitesi, 
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Dijital_gösterim, Bakim_onarim, Ulasilabilirlik, Güvenlik, Egzersiz_park  

b.  Dependent Variable: Memnuniyet 

Tablo 2’den Anova testine göre Significant Level/P değeri 0.01 den 

küçük bulunduğundan modeldeki en az bir bağımsız değişkenin bağımlı 

değişken üzerinde etkili olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte “ba-

ğımsız değişkenler bağımlı değişkeni pozitif etkilemez/H0 hipotezi” var-

sayımının reddedildiği ya da bağımlı değişkenin diğer değişkenlerce 

olumlu etkilendiği de ortaya çıkmıştır. Bu durum Regresyonu önemli 

kılmıştır. Ayrıca F değerinden (F=18.012) bağımsız değişkenler arasında-

ki açıklanabilirliğin  %18 olduğu görülmüştür (Tablo 2). 

Tablo 2. Anket Verilerine Uygulanan Regresyon Analizi “Anova(B)” 

Model  

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 1188.957 18 66.053 18.012 .000(a) 

 Residual 297.043 81 3.667   

 Total 1486.000 99    

 

a Predictors: (Constant), Kafeterya, Hijyen, Bisiklet_parki, Aydinlat-

ma, Bitkilendirme, Gezinti_yolu, Donatilar, Su_kullanimlari, Bilgilen-

dirme_paneli, Otopark, Rekreasyon, Cocuk_oyun_alani, Ihtiyac_unitesi, 

Dijital_gösterim, Bakim_onarim, Ulasilabilirlik, Güvenlik, Egzersiz_park  

b  Dependent Variable: Memnuniyet 

Bağımsız değişkenlerin katsayılarının +1’ e yakın olmaması Bağımlı 

Değişken (memnuniyet) hakkında kuvvetli bir yorum ortaya koymadı-

ğını göstermektedir. Ancak tüm bağımsız değişkenlerin pozitif değere 

sahip olması “Memnuniyet” üzerinde anlamlı bir ilişki kurduğuna da 

işaret etmektedir. Değişkenler arasındaki söz konusu pozitif ilişki araş-

tırma için olumlu bulunmuştur (Tablo 3). 
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Tablo 3. Anket Verilerine Uygulanan Regresyon Analizi  

“Correlations” 
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Tablo 4’ ten tüm bağımsız değişken katsayılarının bağımlı değişkeni 

(4.882) etkileme noktasında olumlu değerlere sahip olması beklentiye 

uygun olmuştur. Ayrıca bağımsız değişkenlerin anlamlılık (Sig.) seviye-

lerinin kabul edilir düzeyde (P<0.01) ortaya çıkması model için vazge-

çilmez olduklarını göstermiştir. Aynı şekilde tablodaki VİF değerlerinin 

de 1-3 aralığında çıkması modelin “doğrusallık” açıdan bir sorun teşkil 

etmeyeceğini ortaya koymuştur. Başka bir ifadeyle, belirtilen aralıkta 

tanımlanan söz konusu değerler bağımsız değişkenler arasında korelas-

yon olmadığına işaret etmektedir. Bu durum bağımsız değişkenlerin 

modelde kalması gerekliliğine vurgu yapmıştır. 
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Tablo 4. Anket Verilerine Uygulanan Regresyon Analizi  

“Coefficients (A)” 

Mo
del 

 

 

 

Unstandar-
dized Co-
efficients 

Standar-
dized 

Coeffici-
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a. Dependent Variable: Memnuniyet 

Grafik 1’de, tarihi alan ziyaretçilerinin algısına bağlı olarak geliştiri-

len memnuniyet esaslı araştırmada çalışma alanında yer alan peyzaj do-

natılarından ve alanın fiziki yapısından öne çıkmış kriterlerin Likert öl-

çeği doğrultusunda yeterlilik durumu yer almaktadır. Şekle göre, “hij-

yen”, “güvenlik”, “otopark”, “ulaşılabilirlik”, “ihtiyaç ünitesi” değişken-

lerinin 4-5 arasında ölçülmesi bu kullanımların yetersiz olduklarına işa-

ret etmektedir. Bu ölçümde yine pandemi sürecinin etkisinin olduğu 

söylenebilir. Zira temizlik ve hastalık bulaş riskinin de güvenlik kapsa-

mında değerlendirildiği öne çıkmaktadır. Buradan “hijyen”, “güvenlik”, 

“otopark”, “ulaşılabilirlik” ve “ihtiyaç ünitesi” imkanlarının geliştirilme-

si ve yeterli düzeye çıkartılması gerektiği dikkat çekmektedir. Aynı şe-

kilden “çocuk oyun alanı” ve “egzersiz parkı” kullanımlarının yeterli 

olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Diğer değişkenlerin “az yeterli” olduğu 

bilgisi de öne çıkanlar arasında olmuştur. Dolayısıyla bu gruptan “rekre-

asyon, bakım/onarım, dijital gösterim/bilgilendirme, aydınlatma, bitki-

lendirme, donatılar (çöp, çit, pergola…), su kullanımları, bilgilendirme 

panosu/levhası, bisiklet parkı, gezinti yolu, kafeterya” unsurlarının da 

optimizasyonunun gerekliliği sonucu ortaya çıkmaktadır. 
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Grafik 1. Anket Verilerine Göre Ortalama Bağımsız Değişkenlerin Yeterlilik 
Durumu 

 

Grafik 2’ye göre anket uygulamasında örneklem içinde 28 bireyin ça-

lışmıyor olduğu gözlenmiştir. Bu durumun pandemi süreciyle doğrudan 

ilişkili olduğu öne çıkmaktadır. Aynı şekilde örneklem içindeki emekli 

birey sayısının 34 olarak ortaya çıkması, yine aynı varsayımla pandemi 

süreciyle ilişkilendirilebilir. Nitekim söz konusu kısıtlı periyotta konuta 

bağımlı yaşamakla baş başa kalan yaşlı bireylerin açık hava müzesi, 

park, bahçe gibi açık ve yeşil alanları tercih etmesi de belirginleşmekte-

dir. 
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Grafik 2. Anket Katılımcılarının Meslek Durumu 

Ankete katılım gösteren bireylerin eğitim durumuna bakıldığında en 

yüksek oranı ve sayıyı 27 kişiyle lisans mezunları oluşturmaktadır. Bunu 

20, 17 ve 13 sayılarından oluşan ve bu sırayla ön lisans, lise ve ilkokul 

mezunu bireylerin izlediği gözlenmiştir (Grafik 3). 
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Grafik 3. Anket Katılımcılarının Eğitim Durumu 

Örneklemin medeni durumuna bakıldığında %79 ‘la “evli”; %21 ile 

de “bekar” bireylerden oluştuğu gözlenmiştir. Bununla birlikte katılımcı-

ların %60’ının “erkek”; %40’ının da “kadın” bireyden oluştuğu öne çık-

mıştır (Grafik 4).  
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Grafik 4. Anket Katılımcılarının Medeni ve Cinsiyet Durumu 

TARTIŞMA ve SONUÇLAR 

Tarih müzelerinin toplum yaşamındaki yeri ve önemi her geçen gün 

artmaktadır. Çanakkale kentinde bulunan “Çanakkale Savaşları Tarih 

Müzesi” de yeni tasarım ve planlama örneğiyle kent için pozitif bir pers-

pektif ortaya koymaktadır. Kentin peyzaj, sosyal ve ekonomik yapısına 

sağladığı katkılar ile bu yelpazedeki durumunu analiz etmek amacıyla 

söz konusu müze alanı çalışma için kaynak teşkil etmiştir. Tarihi alanın 

peyzaj yapısı ve ziyaretçi algısı gözlem, inceleme, görseller ve analizlerle 

tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma, ortaya çıkan tespitler ve sonuçlar 

kapsamında literatür yaklaşımları ile ilişkilendirilerek tarihi alanın ras-

yonel kullanımına yönelik öneriler geliştirilmiştir (Alkan, 2019). 

YÖNTEM VE ANALİZE YÖNELİK SONUÇLAR 

Roha W. (2018), kentlerin bir canlı yaşam döngüsüne sahip olduğuna 

vurgu yapmaktadır. Bu yaşamsal döngüde kentin tarihi peyzaj alanında-

ki formasyonları irdelenmiştir. Çalışmasında Tarihi Kentsel Peyzaj için 

katmanlama süreci kapsamında öneri geliştirmeye çalışmıştır. Katman-
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lama çalışmasını alan üzerindeki tarihi dönemlere bağlı olarak toplumla-

rın alana müdahalesi, çevresel, sosyal, ekonomik ve fiziki şartların etkile-

ri gibi katmanların çakıştırılmasıyla öneri yaklaşımları sunmaya çalışmış-

tır. Bu yaklaşımların Ülke ya da Dünya miraslarına yapılanma noktasın-

da yeni soluk getirmesine vurgu yapmıştır. Roha W. (2018)’nın çalışması 

bu çalışmayla çalışma alanlarının incelenmesi, analiz edilmesi ve iyileşti-

rilmesi noktasında öneriler getirmesi bakımından uyumlu gözükmekte-

dir. Tarihi peyzaj değerlerini kent içi kültürel peyzaj değerleri ile özdeş-

leştirerek koruma-kullanma dengesi içinde anıt ve sit alanı çerçevesinde 

ele alan Taylor (2018), bu değerlerin geçmiş, bugün ve gelecek için bağ-

daştırıcı rol üstlendiğine dikkat çekerek, kentsel alanların temel kavra-

mına zemin oluşturduğuna da değinmiştir. Rodwel ve Turner (2018), 

tarihi kentsel peyzaj öğelerinin etki değerlerinin geçmişten günümüze 

sürdürülebilir kalkınma kapsamında ilişki düzeylerini araştırmış, dünya 

mirası içinde yer alan birkaç örneğin bu noktada uygulanabilirliğine 

dikkat çekmiştir. Söz konusu tarihi öğelerin görsel boyutuyla ele alınma-

sı bu çalışmayla ortak bir yönelim sergilemiştir. Rodwel ve Turner 

(2018)’ın çalışması, tarihi kentsel peyzaj sitelerinin evrimleşmesi ve ge-

nişleyen anlayışı kapsamında Bandarin (2020)’in çalışmasıyla da örtüş-

mektedir.  

Tarihe mal olmuş cephelerin Tarih Müzesine dönüştürülerek halka 

açık kullanım sergilemesi kentlerin sosyo-ekonomik yapısına katkısının 

yanı sıra fiziki planlamalarına da yeni boyutlar getirmiştir (Janssen vd., 

2017). Alkan (2020), çalışmasında da müze peyzajının verimliliğinin artı-

rılması gerektiği vurgusuna yer verilmiştir. Alkan (2019), çalışmasında 

bu çalışmaya paralel olarak ziyaretçi algıları doğrultusunda Troya Tarihi 

Milli Parkı’nın rasyonel kullanım ve korunmasına yönelik öneriler geliş-

tirilmiştir. Demircan ve Altıntaş (2016), üniversite müzelerinin işlevlerini, 

kampüs kültür rezervlerine katkı sağlamak, kurumsal yapıyı geliştirmek, 

eğitim, araştırma ve geliştirmeye katkı sağlamak, üniversitenin dışa açı-

lımına imkan vermek gibi açılardan değerlendirmiştir. Modern müzeci-

lik modeli üzerine gerçekleştirdikleri çalışmada öğrenci-akademik ve 

koleksiyonlar kapsamında daha işlevsel ve dışa dönük bir projeksiyonu 

savunmuşlardır. Bu çalışmada da benzer sonuçlara yer verilmiştir. Okan 



 
Yavuz ALKAN, Abdullah KELKİT 

456 

(2015), günümüzde müzelerin işlevsel boyutunun, sosyal, eğitim ve eko-

nomik gibi farklı alanlarla ilişkilendirilerek genişlemiş olduğuna dikkat 

çekmektedir. Okan (2015)’ın çalışması bu çalışmayla sözü edilen alanlar 

kapsamında tutarlılık göstermektedir. Nitekim Çanakkale Savaşları Ta-

rih Müzesi’nin de toplumları kaynaştırma, öğrencilere eğitim ve iç dış 

ziyaretçi potansiyeli ile de bölgeye ekonomik katkı sağlaması gibi boyut-

larına dikkat çekilmek istenmektedir. Göğebakan (2018) çalışmasında 

müzelerin kültürlerin öğrenme ve hayatla ilişkilendirilmesinde süreklilik 

kazanmasının kitleler için önemine vurgu yapılmıştır. Bu çalışmada da 

benzer yaklaşımlar ileri sürülmüştür. Kentsel ve bölgesel kalkınmanın 

kesişme noktasında, geliştirilen ve paylaşılan geçmişin aynası miras kon-

septi önemli bir yer almaktadır (Givre ve Sintès, 2018). Barış, dost uygar-

lıklar ve diyalog kapsamında etnik turizmin teşvik edildiği bir planlama 

ve geliştirme stratejisi bu çalışmada öncelikli bir yere sahiptir (Çalışkan, 

2016). Ginzarly vd., (2019). Tarihi kentsel peyzaj yaklaşımının teorik ve 

pratik yönelimlerinin entegrasyonu ile tümdengelim ve tümevarım me-

todolojileri kapsamında zamana bağlı olarak evrimleşmede bariz eksik-

liklerin olduğuna işaret etmektedir. Zira söz konusu miras söylemlerinin 

miras yönetişiminin dinamikleri ile tam anlamıyla örüntü oluşturmadı-

ğına vurgu yapmaktadır. Taylor (2016), dünya nüfusunun çoğunluğu-

nun kentlerde yaşamasıyla ilişkilendirdiği kültürel mirasın korunması ve 

aktarılmasında kentleri çekim merkezi konumuna getirdiğine dikkat 

çekmiştir. Bu durumun Çanakkale kent yapısındaki hızlı kentleşmeye 

bağlı olarak ekonomik kalkınmayla ilişkilendirildiği her iki çalışma için-

de öne çıkmıştır. 

POLİTİK VE YÖNETİMSEL SONUÇLAR İLE GELİŞTİRİLEN 

ÖNERİLER 

Dinamik yapısından dolayı kentlerin gerek fiziki planlamalarında 

gerekse kimliğinin öne çıkarılmasında Tarih Müzelerinin planlı kalkın-

madaki yeri ve önemine yönelik yerel ve idari eksenlerde gerekli teşeb-

büslerin yapılması bu çalışmanın önemli sonuçlarındandır. Bunun için 

yeni stratejiler ve uygulamalar zorunludur (Janssen vd., 2017). Janssen 

vd., (2017) çalışmasında miras alanlarının genel uyum çerçevesinde plan-

lanmasının ötesinde bu çalışmasının tersine daha çok farklı mod yakla-



 
ÇANAKKALE SAVAŞLARI TARİH MÜZESİNİN PEYZAJ MİMARLIĞI KAPSAMINDA 

ZİYARETÇİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

457 

şımlarıyla planlanması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Kentsel mirasın 

gerçek anlamda geçmişi, günümüzü ve geleceği içinde barındırması an-

cak, sürdürülebilirliği, gelişimi ve korunması gibi yönetimsel araçların 

entegrasyonu ile teşvik edilmelidir (Veldpaus vd., 2013). Dolayısıyla mi-

ras kaynaklı söylemlerin ve yönetim anlayışının entegrasyonu ile eko-

nomik değer esaslı uygulamalı yaklaşım gerekliliğinin tarihi kentsel pey-

zajın kalkınmasındaki yeri ve önemine bu çalışmada olduğu gibi Gin-

zarly vd.’nin (2019) çalışmasında da öne çıkmıştır. Ispalar Çahantimur ve 

Beceren Öztürk (2021)’ün çalışması bu çalışmanın konseptine uygun ola-

rak tarihi ve kültürel miras üzerine sürdürülebilir koruma-kullanma po-

tansiyeli ve geliştirilebilirliği üzerine odaklanmıştır. Bunun için bu ça-

lışmada da değinildiği gibi “Katılımcı Yönetim Planı” hazırlamanın 

kentsel mirasların sürdürülebilir korunmasında etkili olabileceğine vur-

gu yapmıştır. Chen vd. (2020), çalışması   Chester-İngiltere ve Qingyan-

Çin arasını kapsayan koruma planlamasında miras tanımlaması, koruma 

amaçları ve strateji (izlenen ilkeler) şeklinde 3 yaklaşım üzerine yoğun-

laşmışlardır. Analiz sonucunda sosyo-kültürel ve kurumsal yapının ko-

ruma planlamasına katkı sağladığı bulgusuna ulaşılmıştır. Çalışma, ko-

ruma kullanma dengesi üzerine bu çalışmaya benzemektedir. Öne çıkan 

öneriler kapsamında kullanım esaslı tespit edilen bozulma ve yıpranma-

ların yenilenmesi, orijinalliğinin tekrar kazandırılması bakımından 

önemli bulunmuştur. Bakım onarım, koruma kullanma ve alanın gelişti-

rilmesine yönelik eylemler için kısa, orta ve uzun vadede bir yönetim 

planının oluşturulması gerekli görülmüştür. Giriş çıkışların kontrollü ve 

ücretli olması durumunda alanda yer alan donatıların kullanımında olası 

yıpranmaların ve kötü ve bilinçsiz kullanımların (Vandalizm) önüne ge-

çebileceği söz konusu olabilir. Tarihi alan için, bitki potansiyeli kapsa-

mında yeterli miktarda ağaç, ağaççık, çalı ve yer örtücü bitkiler ile çim 

alan ve mevsimlik çiçeklerin alana kazandırılması önemli bulunmuştur. 

Mirasın korunmasını kent ve bölge bileşiminde değerlendiren çalışma 

idari ve mevzuat çerçevesinde ele alınmalıdır (Belge, 2019). 
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TRABZON İLİ SULUHAN BİNASININ ÖZGÜN HALİNİN 
PROSEDÜREL ÜÇ BOYUTLU MODELLEMESİ VE 

SORGULANMASI 

İbrahim AKTÜRK1, Zeynep Nur DERELİOĞLU2 

 

Öz: Tarihi kültürel ve estetik öneme sahip kültür varlıkları özgün bi-

çimleriyle kent içerisinde korunmalı ve geleceğe taşınması gerekmek-

tedir. Özgün halleri günümüze ulaşmadan yok olan tarihi binaların ye-

rine değişen ve gelişen teknolojiler baz alınarak kentsel düzen içerisin-

de yeni yapılar inşa edilmektedir. Yapılan yeni yapılar orijinal mimari 

dokudan uzak modernize edilmiş haliyle kullanılmaktadır. Son yıllarda 

geçmişe duyulan özlemle tarihi yapıların korunması ve günümüze ta-

şınması için 3 boyutlu (3B) modellemeler sanal ortama aktarılmaktadır.  

Bu bağlamda Trabzon ili tarihi Suluhan binasının mevcut durumu bu 

konuya örnek teşkil etmektedir. Hazırlanan çalışmanın amacı tarihi 

Trabzon Suluhan binasının özgün haliyle günümüzdeki durumunun 

kentsel ve mimari açıdan inceleyerek özgün halini prosedürel 3 boyut-

lu (3B) modelleme yöntemiyle oluşturularak web ortamında sorgula-

nabilir ve analiz edilebilirliği amaç edinilmiştir. Bu amaç doğrultusun-

da dört adımdan oluşan yöntem belirlenmiştir. İlk adımda çalışmanın 

literatür taraması ile yerinde yapılan gözlem sonuçları fotoğraflar ile 

birlikte eklenmiştir.  İkinci adım olarak literatür çalışmasından elde edi-

len veriler doğrultusunda CityEngine programında prosedürel 3B mo-

delleme oluşturulmuştur. Üçüncü adımda yapılan çalışmada prodesü-

rel 3b modellemesi yapılan alanın web ortamına aktarılarak kullanıcıla-
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ra sunulması hedeflenmiştir. Son adım olarak modellenen Suluhan bi-

nasının öznitelik bilgileri programa eklenerek kullanıcılar tarafında 

sorgulanması sağlanmıştır. Çalışmada kullanılan yöntemlerden elde 

edilen verilere göre tarihi Suluhan binası hakkında birtakım bulgulara 

ulaşılmıştır. Bulgulara göre yapının özgün biçiminin günümüze ulaş-

madığı ve modellemenin yaklaşık değerlerde yapılabileceği tespit 

edilmiştir. Mimari ve modelleme açısından ortaya koyulan tespitlere 

göre sonuçlar elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre binanın özgün 

haliyle günümüze aktarılamadığı sadece isim olarak taşındığı formu, 

malzemesi ve yapım tekniği açısından orijinal görsellikten uzak olduğu 

anlaşılmaktadır. Kültürel mirasların yapılan modelleme çalışmaları ile 

geçmişe ışık tutarak gelecek nesillerin görmesi ve tarihi hakkında bilgi 

edinmesi sağlanması ön görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Koruma, Prodesürel 3Boyutlu Modelleme, Tarihi 

Yapılar, Trabzon Suluhan Binası 

GİRİŞ 

Tarihi çevreler, eski medeniyetlerden günümüze kalan kültürel mi-

rasları barındıran ve insanlığın ortak değerli alanlardır. Bu bölgelerin 

gelişen, değişen ve farklılaşan yaşam düzenleri ile kent akışı içerisinde 

olabildiğince özgün haliyle kalması kültürel iletişim açısından önemlidir. 

Kültürel miraslar bazen somut varlıklar bazen soyut varlıklarla bütünü 

oluşturmaktadır. Tarihi çevrede bu varlıkların tamamını kapsayan kent 

parçaları olarak geleceğe taşınması gerekli görülmektedir. Somut varlık-

ların içerisinde mimari özelliği bulunan mimari miraslar ise tarihin, ge-

leneklerin ve yaşanmışlıkların en canlı örnekleri olarak kent içerisinde 

varlık göstermektedirler. 

Kentteki tarihi alanlar, sosyal ilişkileri pozitif yönde etkileyen ve top-

lumlar arasında beraberlik duygusunu artıran eğitici ve merak uyandırıcı 

mekanlardır. Toplumların atalarının kültürlerini, yaşayışlarını ve teknik 

anlamda ne durumda olduğunu anlayabilmeleri için tarihi çevreleri 

görmeleri yeterli olup bu anlamda bu alanlar açık hava müzesi olarak 

ifade edilmektedir. Özellikle özgün dokusunu koruyabilmiş kentsel alan-

lar geçmişin izlerini daha fazla barındırmaktadır (Ahunbay, 2011: 116). 
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Tarihi kentler özgün tasarım ve yapım sistemleriyle var olması bizlere 

geçmiş dönemlerdeki mimari ve sanatı anlatmada en etkili yol olarak 

gösterilebilir. Bu anlamda Amasya kent dokusunun orijinal haliyle gü-

nümüzde de varlığını sürdürmesi örnek olarak verilebilir (Şekil 1). Bu 

tarihi yerleşmede sokak dokusu ve mimari yapısıyla hem yerel halkın 

hem de dışardan gelen ziyaretçilere hoş bir görünüm vermektedir. Ayrı-

ca ülke içerisinde bu gibi örneklerin olması sadece kültürel açıdan değil 

turizm yönünden ekonomiye olumlu katkı ve sürdürülebilir mimarlık 

yönünden de dünya sağlığına büyük katkı sağlayacaktır. 

 

Şekil 1. Amasya Kenti Tarihi Dokusu (URL-1) 

Geleneksel bölgelerdeki yapılardaki yerleşim karakteri oranlar ve 

boyutlar bakımından homojen bir görünüm sergilemekte olup yapı tiple-

ri açısından da zenginlik sunmaktadır. Ancak kent düzeni içerisinde top-

lumların gereksinimleri, konfor koşulları ve gelişen teknoloji sebebiyle 

tarihi dokular özgün halleriyle geleceğe aktarılamadığı görülmektedir. 

Özellikle tarihi binaların yıkılıp yerine daha yüksek katlı ve geniş boyut-

larda çağdaş malzemelere sahip yeni yapıların tercih edildiği gözlem-

lenmektedir. Ayrıca değişen şartların yanında tarihi bölgeler ekonomik 

durumlar, doğal afetler, bakımsızlık ve rant kaygısı sebebiyle yıkılmaya 

uğramaktadırlar (Ahunbay, 2011: 126). Bu şekilde zarar gören tarihi çev-

relerin kültürel miras olarak bütünde ele alınması ve toplumsal bilinçle 

sahiplenilmesi gerekmektedir. Tarihi eserlerin sürekli bakımlarının yapı-

larak kültürel dokuda varlıklarının korunması gelecek nesiller açısından 

önemlidir. Kentsel alanların korunup geleceğe özgün biçimleriyle akta-
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rılmasında örnek olarak ele alınabilecek önemli bir yerleşim yeri de Ka-

rabük Safranbolu kentsel alanıdır (Şekil 2). Bölge I. Dünya Savaşı’ na 

kadar ticaret işleviyle ön plandayken savaştan sonra tarıma bağlı eko-

nomiye geçmiş olup göç olaylarından sonra ise sadece konut kimliğiyle 

var olmaktaydı. Bu şekilde farklı işlevlere dönüştürülen alan korunan 

konut tipolojileriyle turizme açılan yerleşme olarak günümüzde de var-

lığını sürdürmektedir (Bektaş, 2001: 30-31). 

 

Şekil 2. Karabük İli Safranbolu İlçesi Kenti Tarihi Dokusu (URL-2) 

Koruma 

Zarar görebilen tarihi eserlerin kötü gidişatını önlemek için koruma 

eğilimi gerekmektedir. Koruma kavramı ilk çağlardan günümüze ulaşan 

içgüdüsel kavram olarak var olan 19. yy’ da Avrupa dolaylarında tarihi 

eserin varlığını sürdürmesi için gelişim göstermiştir.  Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu’ a (2863) göre koruma, kültür varlıklarının 

muhafaza, bakım, onarım ve restorasyon, fonksiyon değiştirme işlemleri 

olarak belirtilmektedir. Hasol’ e (2017) göre koruma, tarih ya da sanat 

değeri taşıyan eserlerin, doğal mirasların ya da şehir parçalarının yaşam-

larını devam ettirebilmeleri için yapılan muhafaza, onarım ve bakıma 

yönelik önlemler olarak açıklanmıştır. 

Koruma, bir tarihi eseri çevresiyle birlikte belgeleyerek belirli peri-

yotlarda bakımını ve kullanımını sağlayarak özgün durumunu bozma-

dan en az müdahale ile iyileştirme felsefesi olarak açıklanmaktadır. Or-
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başlı (2008)’ya göre koruma, tarihi yapıyı anlama, sağlamlaştırma, gerek-

li bakımların yapımı ve kültürel önemini kaybettirmeyecek biçimde yeni 

dünya düzenine uyarlama olarak ifade edilmektedir. Burden (2004) ise 

eserin bozulmasını, harap olmasını ve bakımsızlığını önlemek üzere ya-

pılan müdahalelerin bütünü olarak açıklamaktadır (Zakar ve Eyüpgiller, 

2018: 35-36). Özetle koruma kavramı, bir sanat eserinin değerlerini kay-

betmesini önlemek ve daha uzun var olabilmesini sağlamak için yapılan 

eylemler bütünü olarak ifade edilmektedir. Ülkemizin dört bir yanı ko-

runacak veya korunmaya ihtiyacı olan sanat eserleriyle doludur. Bu eser-

lerin özgün halleriyle geleceğe taşınması insanların sorumluluğundadır. 

Kültür varlıklarının özüne saygı duyularak koruma eylemi gerçekleşti-

rilmelidir (Bektaş, 2001: 9-25). 

Kentsel alanlar tarihi doku içerisinde yönetim, ticaret, eğitim, din, 

sağlık ve konut yapılarının bulunduğu kültürel çeşitliliği sunmaktadır-

lar. Farklı işlevdeki yapıların korunması için gerekli tespitlerin ve analiz-

lerin ardından hazırlanacak olan koruma politikasının yanında disiplin-

lerarası çalışma yapılması gereklidir (Ahunbay, 2019: 77). Koruma yön-

temleri olarak tarihi yapıya en uygun ve özgün durumunu bozmayacak 

uygulamaları yapılması gerekmektedir. Bu anlamda yapıya yönelik yapı-

lacak ayrıntılı incelemeler ile sağlamlaştırma, bütünleme, yenileme, ye-

niden yapım, temizleme veya taşıma yöntemlerinden uygun olanı ya-

pılması beklenmektedir (Ahunbay, 2011: 90).  Temelde kültür mirasına 

yönelik yapılacak olan uygulamada özgünlüğün korunması sağlanmalı-

dır. Ancak günümüzde yapılan bazı uygulamalar veya kentsel anlamda-

ki çalışmalar tarihi dokuya saygı duymayacak biçimde ya da zarar vere-

cek biçimde gerçekleştiği görülmektedir. Tarihi yapıların özgünlüğün-

den uzak çalışmalar, dokuya ait olmayan eklemeler veya yıkılıp yerine 

yeni yapıların yapıldığı uygulamalar gözlemlenmektedir. Bu biçimde 

yapılan uygulamaların koruma disiplinine uygun olmaması neticesiyle 

kültürel mirasa zarar verdiği anlaşılmaktadır.  Bu tip örneklerin önüne 

geçebilmek için tarihi yapıların koruma disiplini altında özgün biçimiyle 

iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir (Aktürk, 2020).  Sağlıklaştırma 

çalışmasının yanında yok olan tarihi eserler için yapılacak yeniden ya-

pım uygulamalarının özgünlüğü referans alarak oluşturulması beklen-
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mektedir. Bunun yanında günümüzde var olmayan ancak kentsel bellek-

te yer edinen yapıların özellikle yeniden yapılması mümkün olmadığı 

durumlarda yeniden gün yüzüne çıkartılması ve korunması, sanal uygu-

lamalar ve modellemeler yardımıyla da yapılmaktadır.  

Üç Boyutlu Modelleme 

Teknolojinin tüm hızıyla ivme kazandığı günümüzde 3 boyutlu (3B) 

kent modelleri oldukça talep edilmektedir. 3B kent modelleri gerçeğe en 

yakın görüntüyü sunmaktadır. İnsanın yaşadığı çevreyi tanıması, koru-

ması, yorumlayabilmesi ve yenileyebilmesi için uygulamada kullanılan 

mimari ve mühendislik alanlarının 3B modele ihtiyacı her geçen gün 

hızla artmaktadır (Kavuran, 2019). Yıllar boyunca yaygın bir şekilde kul-

lanılmakta olan 2 ve 2,5 boyutlu harita ve görseller, gelişen teknolojiler 

ile birlikte yerini hızla yaygınlaşan 3B uygulamalara bırakmaktadır (Şen-

yurdusev ve Doğru, 2019). Bilinen klasik ölçüm yöntemlerinin yapmış 

olduğu çalışmalar günümüzde yetersiz kalmaktadır. Yapılan çalışmala-

rın zenginleştirilip ve ihtiyaçları karşılaması için alanların 3B olarak mo-

dellenip analiz, sorgulama ve görselleştirilmesi önem kazanmaktadır. 

Böylelikle yapılan çalışmalar kent bazlı bire bir ölçekli 3B modelleri kul-

lanıp gerçek hayatta olası yaşanabilir senaryoları sanal ortamda simüle 

edilerek ve gerekli önlemler alınarak engellenmesi mümkün olabilmek-

tedir (Şenyurdusev ve Doğru, 2019). Böylelikle şehir bazlı yeni yerleşim 

alanları, 3B olarak modellenerek önceden analiz edilebilir ve vatandaşla-

ra önceden bilgi verilmesini sağlamaktadır.  Bunlara ek olarak 3B çalışma 

alanlarının diğer modelleme yöntemlerine göre üstünlüğünü şu şekilde 

ifade edilmektedir. Görsellerin en ayrıntılı noktalarına rahatlıkla bakıla-

bilir gidilip görülemeyen yerlerin analizi, sorgulaması gerçekleştirilebilir 

(Ernst vd., 2018). Geleneksel ölçme yöntemlerine göre daha büyük alan-

ların modellenmesi ve ölçülmesi için en etkili yöntemlerden biri olan ve 

son zamanlarda kullanımı giderek artan fotogrametrik çalışmalar bile 

şehir ölçeği bazında düşünüldüğünde sonuç ürünlerini birkaç yıl içeri-

sinde verebilmektedir. Zaman ilerledikçe kullanılan her yöntem çağa 

uymak koşuluyla yenilenmek zorundadır. Bu yüzden 2B ve 2.5B model-

leme tekniklerinin yerini alan 3B modelleme tekniğinin de zamanla deği-

şime uğrayacağı öngörülmektedir. 
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Prosedürel Modelleme 

Son yıllarda popülerliği artan prosedürel modelleme tekniği objele-

rin ya da sahne kullanıcı tanımlı kural ya da parametrelerle oluşturul-

maktadır (Antunes, 2013). Böylelikle prosedürel modelleme tekniği ile 

oluşturulan şehir bazlı planların önceden görüntülenmesi ve karar aşa-

malarının kolaylaştırılmasında yardımcı olmaktadır. (Ulmer, 2007). Pro-

sedürel modelleme çalışmalarının yapılabilmesi ve kullanılabilir hale 

getirilebilmesi için CGA (Computer Generated Architecture) kural dos-

yaları (Edvardsson, 2013) oluşturulur ve bu kural dosyaları içine elde 

edilen bilgiler işlenir. CGA kural dosyaları için CityEngine programı 

tercih edilen programlardan biridir. 

Prosedürel modelleme teknikleri kullanılarak gerekli öznitelik veri-

lerini içeren 2 boyutlu (2B) coğrafi bilgi sistemi (CBS) verilerinin gerçekçi 

bir şekilde 3 boyuta aktarılması görsellik açısından da gerçekleştirilebil-

mektedir. Bu modelleme tekniğinin tercih edilmesinin sebeplerinden en 

önemlisi de vektörel verilerin içerisine sözel öznitelik verileri kullanıla-

rak gerekli olduğunda model üzerinde yeniden türetilebilmektedir. Böy-

lelikle CBS’ler de prosedürel modelleme tekniği ile 3B kent modeli oluş-

turulabilir ve detaylı modelin sayısal formatının depolanması yerine ba-

sit bir kural tabanlı yazılımın oluşturulması ve 3B modelin nasıl oluştu-

rulacağı bilgisinin tutulacağı hem veri boyutunu düşürürken hem de 

bilgisayar üzerinde oluşturulan algoritmalar sayesinde yapılabilecek 

hatalar engellenmiş olacaktır.   

Prosedürel modelleme tekniği sadece doğal dokularda değil mimari 

yapıların modellenmesinde oldukça kullanılan bir tekniktir. Prosedürel 

modelleme çeşitli ayrıntılı içerik üretme potansiyeli ile sanal ortamlar 

üretme konusunda da ilgi odağı olmaya devam etmektedir. Bina yüzey-

lerinin modellenmesinde de sıkça kullanılan bu modelleme tekniği ile 

maliyet ve zaman açısından oldukça verimlilik kazandırmaktadır (Yay-

la,2019).  
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Çalışmanın Amacı 

Tarihi Trabzon Suluhan binasının özgün haliyle günümüzdeki du-

rumunun kentsel ve mimari açıdan inceleyerek özgün halini prosedürel 

3 boyutlu(3B) modelleme yöntemiyle oluşturularak web ortamında sor-

gunlanabilir ve analiz edilebilirliği amaç edinilmiştir. Bu sayede tarihi 

yapının yok olan özgün halini ortaya çıkarmış ve kullanıcılara sunulması 

hedeflenmiştir. 

Çalışmanın Kapsamı ve Yöntemi 

Tarihi Suluhan binasının özgün hali günümüzde korunamamış ve 

yerine modern yapı şeklinde iş merkezi yapılmıştır. Bu durum göz önü-

ne alındığında kentsel bellekte yer edinmiş olan tarihi Suluhan binasının 

özgün halinin ortaya çıkarılabilesi için bu çalışmanın sınırları oluşturul-

muştur. Bu bağlamda çalışmanın yönteminin ilk adımı olarak, koruma 

ve modelleme konularını kapsayan literatür çalışmaları ile başlanıp Su-

luhan binasının kent içi konumunu ve tarihsel süreci kaynaklardan tara-

narak veriler elde edilmiştir ve yerinde yapılan gözlem ve fotoğrafları 

çekilmiştir. İkinci adım olarak Suluhan binasının, yazılı ve görsel kay-

naklardan elde edilen verileri ile 3B modelleme çalışması CityEngine 

programında prosedürel modelleme tekniği ile yapılarak bu adım ta-

mamlanmıştır. Çalışmanın üçüncü adımı olarak, yapılan prosedürel 3B 

modeleme web ortamına aktarılması için .kml dosyası olarak Google 

Earth Pro programına yüklenmiştir. Yapılan çalışmanın son adımı ola-

rak, kullanıcıların tarihi Suluhan binası hakkında öznitelik bilgilerine 

ulaşabilmesi için Google Earth Pro programında tanımlanmıştır ve kul-

lanıcılar tarafından sorgulanması sağlanmıştır. 

SULUHAN BİNASININ TARİHSEL SÜRECİ ve MİMARİ DOKU-

SU 

Trabzon Atatürk Alanı karşısında yer alan Suluhan iş merkezinin 

geçmişten günümüze gelene kadar geçirdiği değişimler, tarihsel süreci 

ve mimari dokusu bu bölümde literatür taramaları, eski ve yeni fotoğraf-

lar ile yerinde yapılan gözlemler kullanılarak açıklanmaktadır. 
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Trabzon 

Trabzon kenti sahip olduğu coğrafik ve jeopolitik konumu sebebiyle 

tarihsel süreç içerisinde farklı medeniyetlere yerleşim yeri olmuştur. Bu-

lunduğu konum itibariye bölgeye yerleşen ilk sakinlerin güvenlikli to-

pografyası ve deniz ile ilişkisinden kaynaklı tercih sebebi olmuştur. Kent 

içerisinde kuzey-güney aksında deniz ile dağlar arasına, doğu-batı tara-

fında ise iki derin vadi arasındaki düzlüklere yerleşen kent daha sonra 

sur dışına çıkarak; doğu, batı ve güney bölgelere doğru büyümüştür (Üs-

tün Demirkaya ve Tuluk, 2018). Trabzon Doğu Karadeniz Bölgesi’ nin 

orta kesiminde kıyı üzerine kurulmuştur (Şekil 3).  

 

Şekil 3. Trabzon’ un Topografik Yapısı (Üstün Demirkaya ve Tuluk, 2018) 

Kıyı bölgesinde yer alan Trabzon dört mevsim yağışlı ve Karadeniz 

iklime sahiptir. Ortalama sıcaklığı yaklaşık 14, 6 derece olup geniş yap-

raklı zengin bitki örtüsü bulunmaktadır (Karpuz, 1990: 5). Coğrafi ko-

num olarak 39’10’30’ ile 40’25’10’ doğu boylamları ile kuzeyde 48’30’10’ 

ile 41’07’07’ kuzey enlemleri arasında yer almaktadır.  Trabzon kenti bu-

lunduğu jeopolitik konum itibariyle doğu ile batı arasında liman kenti 

olma özelliğine de sahiptir (Şekil 4). Ayrıca İpek Yolu üzerinde olması 

bakımından da geçmişten günümüze gelen ticaret merkezlerinden biri 

olmuştur (Horuluoğlu, 1983: 11) 
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Şekil 4. Trabzon Kenti Yapısı (URL-3) 

Trabzon, eski adıyla Trapezüs olan yerleşim yeri antik karakter gös-

teren kentlerden birdir. M.Ö. 7. yüzyılda Miletoslu koloniler tarafından 

kurulduğu kabul edilen Trabzon kentinin tarih öncesi dönemleri hak-

kında yeteri bilgi bulunamamaktadır. Bu yüzyıldan sonra Kimmer’lerin 

akınlarına daha sonra İskitlerin istilası ile bölgeye İskitler hâkim olmuş-

tur. M.Ö 547 yılından sonra ise Anadolu ile birlikte kent Perslerin hâki-

miyetine geçmiştir. Daha sonraki yüzyıllarda İskender’ in doğu çıkarma-

sı ile kentte pers hâkimiyeti son bularak Pontus devletinin hükmü baş-

lamıştır. M.Ö. 63 yıllarında Pompeius’ un Pontusu yenmesi üstüne Roma 

dönemi hakimiyeti kent üzerinde etkili olmuştur. Bu dönemde özellikle 

kentte birçok sivil ve askeri mimari yapılar yapılarak kentte yapı gelişimi 

sağlanmıştır. Handrian ve Trayan zamanında kentin alt ve üst yapısına 

önem gösterilmiştir. 395 yılında Roma İmparatorluğu ikiye bölününce 

Trabzon Bizans sınırları içerisinde kalmıştır. Doğu Roma imparatorluğu 

olarak da bilinen Bizans devrinde kentte su yapıları yapılmış ve ekonomi 

olarak Roma devrini devam ettirmiştir. Selçuklular döneminde Trabzon’ 

a yönelik fetihler düzenlense de hakimiyet sağlanamamıştır. Trabzon 

uzun süren iç karışıklar nedeniyle Bizans etkisi zayıflamış ve 1244 yılın-

da Moğolların egemenliği başlamıştır. İstanbul’ un fethinin ardından 

Trabzon’ un Osmanlı için jeopolitik önemi artmış ve vergilerini verme-

mesi nedeniyle 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmiş-

tir (Karpuz, 2018: 6-7; Horuluoğlu, 1983: 15-16; Horuluoğlu, 1978: 7-8). 
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Bu devirden sonra artık Trabzon kenti üzerinde Türk hakimiyeti başla-

mıştır. Osmanlı Devleti döneminde bölgede mevcut olan antik, Rum ve 

Bizans sanatı eserleri kısmen korunarak Türk mimarisine ait yapılar ya-

pılarak kent gelişerek günümüzde de varlığını devam ettirmektedir. 

Suluhan Binasının Tarihçesi 

Trabzon kenti Osmanlı Dönemi hakkında somut verilere 15-16. yüz-

yıllar için tahrir defterlerinde, 17-18. yüzyıllar için Şer'iyye Sicilleri, 19-20. 

yüzyıllarda ise yine Şer'iyye Sicilleri ile birlikte salnamelerden ulaşılmak-

tadır (Üstün Demirkaya ve Tuluk, 2018). Fatih’ in 1461 yılında Trabzon’u 

fethetmesiyle birlikte başlayan İslamlaşma süreci kentte hissedilmeye 

başlamıştır. Özellikle Anadolu’un başka bölgelerinden getirilen Müslü-

man halkın yerleştirilmesi ile mahallelerin sayısı artmıştır (Fatsa, 2015: 

62). Tarihi yapıların çevresiyle birlikte bütün olarak ele alınması gerekti-

ği düşünülürse Suluhan binasının bulunduğu konum itibariyle Trabzon 

Meydan bölgesine bağlı olduğu ve kaynaklarda Meydan mahallesi ola-

rak geçtiği bilinmektedir. Özellikle 1486 ve 1523 tahrir defterlerine göre 

doğu varoşlarında meydan mahallesi olarak kaydı geçmektedir. Günü-

müzde Taksim Meydanı veya Atatürk Alanı olarak bilinen meydan ma-

hallesi geçmişte gayrimüslim mahallesi olarak Gavur Meydanı veya Ka-

fir Meydanı isimleriyle anılan ticaret bölgesi olarak varsayılmaktadır 

(Üstün Demirkaya, 2014: 78-96). Meydan bölgesi geçmişte de günümüz-

de de kentin merkezi konumundadır. Bu bölge, kentin kültür, sanat ve 

sosyalleşme alanları ile mekanlarını barındıran tarihi çevredir. Meydan 

bölgesi önceleri tarihsel dokuya sahip parkı, otelleri, yıkılan sinema bina-

sı, idari yapıları ve ticaretin gerçekleştiği yapıları ile bütünlük arz etmek-

tedir (Özer, 2011: 23). Bu tarihi çevrenin karşısında bulunan Suluhan, 

orijinal halinin kitabesi ve vakfiye kaydı bulunmaması neticesiyle kimin 

tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir (Üstün Demirkaya, 2014: 311) 

(Şekil 5). 
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Şekil 5. Trabzon Meydan’ da Güney-Kuzey Doğrultusunda Eski Suluhan 
Binası, 1970 (URL-4) 

Hasol’e (2017) göre han yapıları, yollar üzerinde veya kent içerisinde 

yolcuların konaklamalarına yardımcı olan, çeşitli büyüklüklerde odaları, 

avluları, ambarları ve ahırları bulunan taş veya ahşap malzemeden inşa 

edilmiş binalardır. Han yapılarının özellikle ticaret yolları veya aksların-

da bulunduğu ve buradan geçen insanlar için konaklama yeri olduğu 

bilinmektedir. Trabzon’ da tarihi İpek Yolunun geçtiği yerlerden biri 

olması sebebiyle bölgede han yapıları yapılmıştır. Osmanlı Dönemi bo-

yunca Trabzon’ da yapılan han sayısı kesin olarak bilinmemektedir. An-

cak 19. Yüzyıla ait salnamesine göre yaklaşık 33 han yapısı kaydı olduğu 

bilinmektedir. Bu hanlardan günümüzde varlık gösterenler ise Vakıfhan, 

Yalıhan, Alacahan, Taşhan, Sabırhan ve Anadoluhan yapılarıdır. Bunla-

rın haricinde kent belleğinde yer edinmiş ve 80’ li yılların sonunda yıkı-

lan Suluhan binası Trabzon’daki han yapısıdır (Özen vd., 2010: 146). Bina 

han işleviyle ticaret bölgesinde varlık gösterirken Meydan Hamamı tara-

fa bakan Maraş caddesi üzerinde bir dönem otel işlevinde olduğu kay-

naklarda yer almaktadır (Şekil 6). Özellikle yolcuların geçtiği kısa zaman 

için kullanılan ve düşük bütçeli konaklama alanı olarak işlev görmüştür. 

Alt katında eczane, sobacı, tabelacı gibi dükkanların bulunduğu bilin-

mektedir (Özer, 2011. 113). 
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Şekil 6. Maraş Caddesi Üzeri Otel Bölümü (URL-5) 

Geçmişten Günümüze Mimari Bakış  

Günümüzde yerine yeni bir yapı inşa edilen ve aynı isimle kullanılan 

yapı özgün durumda değildir (Şekil 7). Yeni binanın yerinde 19.yüzyılda 

yapıldığı bilinen iki katlı avlulu, kırma çatılı ve kesme taştan yapılmış 

tarihi bina bulunmaktaydı. Yıkılan tarihi bina “L” plan şemasına sahiptir 

(Özen vd., 2010: 146).  

  

Şekil 7. Günümüzdeki Suluhan İş Merkezi 
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Osmanlı Döneminde inşa edilmiş ve günümüzde yok olmuş olan Su-

luhan binasının mevcut binadan farklı mimari özellikleri bulunmaktadır. 

Eski hanın kuzey ve güney yönlü olmak üzere iki girişi ve kiremit kaplı 

kırma çatısı vardı. Giriş katında revaklar ve arkasında sıra sıra dizilmiş 

mekanlara sahip ve mekanların sokağa bakan cephelerinde simetrik pen-

cereleri vardı. İkinci kata avlunun batı ve güneyinde kalan merdivenler-

den ulaşılıyordu. Alt kattaki mekanlar taş malzemeden kemer ve tonoz-

lardan oluşmaktaydı. Odaların önünde taş malzemeli dikdörtgen sütun-

lar bulunmakta ve sütunlar birbirlerine kemerlerle bağlanmaktaydı (Şe-

kil 8). Güneye bakan bölümler taş basamakla çıkılan balkona sahipti 

(Özen vd., 2010: 146; Horuluoğlu, 1983: 114). Konum olarak Trabzon 

Meydan Hamamı kuzey tarafında yer almıştır. Ticaret yapısı olan hanın 

zemin katında ticaretin sağlandığı dükkanlar, iç kısımda tonozlu depo 

alanları ve üst katta dinlenme ve konaklama mekanları bulunmaktaydı 

(Karpuz, 1994: 147) (Şekil 9). 

 

Şekil 8. Yıkılan Tarihi Suluhan Binasının Özgün Hali (URL-6) 
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Şekil 9. Eski Suluhan Binasının Plan Özellikleri (Özen vd., 2010: 146) 

Günümüzde Suluhan, aynı isimle fakat farklı mimari yapı ve arazi 

kullanımıyla varlık göstermektedir. Çağdaş tekniklerle aslına uygun ol-

mayan biçimde yıkılarak yeniden inşa edilmiştir. Yeni Suluhan, konum 

itibariyle aynı yere yerleşmiş fakat eskiye oranla parselin tamamının kul-

lanıldığı görülmektedir. Yapı yeni haliyle büyük bir iş merkezi ve ticaret 

yapısıdır. Bulunduğu parselin şeklini almış ve yamuk biçili olarak kütle 

olarak yükselmektedir. Zemin üstünde 8 katlı olup bulunduğu tarihi 

çevrenin gabarisini fazlasıyla aşmaktadır. Zemin katında sıra ile dizilmiş 

dükkanlar, üst katlarda ofisler, kurs birimleri ve restaurant ile kafe bi-

rimleri bulunmaktadır (Şekil 8). Birçok noktada girişleri bulunsa da esas 

girişi Gazipaşa caddesi üzerindedir. Yapının iç kısmında birçok merdi-

ven ve asansörler ile üst katlara ulaşılmakta ve bir galeri boşluğu bu-

lunmaktadır (Şekil 10). Yapının bu haliyle özgünden tamamen bağımsız 

mimaride olduğu görülmekte olup sadece işlev olarak ticaret yapısı ol-

ması benzerlik göstermektedir (Tablo 1). 
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Şekil 10. Suluhan Binasının Meydan Bölgesine Bakan Cephesi ve İç Mekan 
Resmi 
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Tablo 1. Suluhan Binasının Eski ve Yeni Halinin Mimari Açıdan 

Karşılaştırılması 

 
Suluhan Bi-

nası Özgün Du-
rumu 

Suluhan Bi-
nası Mevcut Du-
rumu 

Yapı Görseli 

 

 

Yapım Yılı 19.yy - 

Yapım Tekni-
ği 

Yığma Sistem 
/Geleneksel Yapı 

Betonarme İs-
kelet Sis-
tem/Çağdaş Yapı 

İşlevi Han İş Merkezi 

Kat Adedi 2 Zemin+8 

Plan Özelliği ‘L’ tip 
Yamuk Form-

lu 

 

ÇALIŞMA ALANI 

Çalışmanın çıkış noktasını tarihi Suluhan binası oluşturmaktadır. 

Hem tarihsel özelliği hem de mimari dokusuyla geçmişten günümüze 

oldukça değişen ve özgün halini koruyamayan fakat kentsel bellekte yer 

edinmiş olmasından kaynaklı çalışma alanı olarak tarihi çevresiyle birlik-

te Suluhan binası seçilmiştir. Trabzon’ da günümüze az sayıda ulaşan 

han yapılarından biri olan Suluhan kentin merkezinde bulunmaktadır. 

Trabzon Meydan Parkı karşısında Gazipaşa caddesinin üzerinde yer al-

maktadır.  Güney tarafta Maraş caddesi üzerinde tarihi Meydan Hama-

mı’ nın karşısında bulunmaktadır. Kuzey tarafı Kunduracılar caddesine 



 
TRABZON İLİ SULUHAN BİNASININ ÖZGÜN HALİNİN PROSEDÜREL ÜÇ  

BOYUTLU MODELLEMESİ VE SORGULANMASI 

479 

ve aşçılar sokağına açılmaktadır. Yapı günümüzde yeni haliyle 47 pafta/ 

267 ada/ 1 parselde özel mülkiyet tarafından iş merkezi olarak konum-

lanmıştır (Şekil 11). 

 

 

Şekil 11. Trabzon Suluhan Binasının Kent İçi Konumu (URL-7) 

UYGULAMA 

Tarihi alanların özgün yapılarının günümüze gelindiğinde orijinal 

yapılarını kaybettiğinin ve bu noktada özgün halinin prosedürel 3B mo-

delleme tekniği kullanılarak yeniden modellendiği bu çalışmada, seçilen 

uygulama alanına ait 2B veriler 3B verilere dönüştürülerek bir modelle-

me çalışması gerçekleştirilmiştir. Modellenen alan web ortamına aktarı-

larak kullanıcıların tarihi yapı hakkındaki bilgileri sorgulayabilir hale 

getirilmiştir. 

Verilerin Elde Edilmesi 

Prosedürel modelleme tekniğinde kullanılacak verilerin elde edilme 

yöntemleri çeşitlilik göstermektedir. Altlık olarak kullanılan arazi modeli 

hem fotogrametrik yöntemlerle elde edilerek hem de internet tabanlı 
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ücretsiz indirilebilen arazi modellerini kullanarak gerçekleştirilebilir. 

Çalışma alanında ki hassasiyet göz önüne alındığında tercih edilecek 

yöntem ona göre değişkenlik göstermektedir. Biz burada altlık olarak 

kullandığımız arazi modelini, internet tabanlı ücretsiz olarak elde edilen 

CityEngine yazılımına entegre edilmiş world image uydu görüntüsü 

verisi kullanılmıştır (Şekil 12). Hem zaman hem de maddi açıdan daha 

uygun ve avantajlı olan ücretsiz verilerle Suluhan binasının mo-

dellenmesi gerçekleştirilecektir.  

 

 

Şekil 12. Trabzon ili Tarihi Suluhan Binası Çevresinin Uydu Gö-

rüntüsü 

Uygulama İşlem Adımları 

Uygulama alanı olarak seçilen Trabzon ili Suluhan Tarihi Binasının 

sınırları belirlenmiştir. Yapılan çalışmada yok olan Suluhan binasının 
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özgün hali tarihi belgelerden referans alınarak ölçekli olarak çizilmiştir 

(Şekil 13). 

 

Şekil 13. Özgün Yapısı Referans Alınarak Çizilen Suluhan Binası 

Suluhan binası için referans kaynaklardan elde edilen veriler doğrul-

tusunda katı modeli CityEngine yazılımında oluşturulmuştur. Özgün 

halinin boyutları referans kitap kaynağından alınmıştır ve uydu görün-

tüsü üzerine çizilerek yapılması planlanan modelin ilk adımı oluşturul-

maya başlanılmıştır (Şekil 14). 
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Şekil 14. Suluhan Binasının Özgün Halinin Katı Modeli 

Tek katı katı modelin oluşturulması aşamasında yaklaşık yükseklik 

değeri 5 m olarak girilmiş ve ikinci kat katı modeli bu şekilde devam 

ettirilmiştir (Şekil 15). 

  

Şekil 15. Programda Tek Kat Katı Modelin Oluşturulması ve Open Street Map 
(OSM) Verilerinin Aktarılmış Hali 
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Open Street Map Çevrimiçi veri kaynaklarını CityEngine yazılımın-

da içe aktararak çalışmamızın görselliğini ve gerçeğe en yakın modelini 

oluşturabiliriz (Şekil 16). OSM verilerini CityEngine yazılımında online 

olarak “Get Map Data” sekmesi altından otomatik olarak indirilmekte-

dir. 

CityEngine yazılımı kural tabanlı bir yazılım olması sebebiyle ayrıca 

yapmak istenilen her detay eklenebilmektedir. OSM verisinin arazi mo-

deli üzerine aktarılmasıyla birlikte yol katmanının genişliği, boyutu gibi 

bilgilerin düzenlenmesine de izin vermektedir. Katı modelin oluşturul-

masında CityEngine yazılımında yer alan .cga uzantılı kural dosyasında 

yükseklik bilgileri girilerek kod yazılmıştır. 

   @startrule 

      attr Yukseklik = 5 

      lot-> extrude (Yukseklik) 

Bina detayında bir katı model olarak gözüken alanların katlara ayır-

ma işlemi için aşağıdaki kural dosyası kullanılmıştır. 

        Lot -> s('0.8, '1, '0.8) center(xz)  extrude(20) Envelope 

        Envelope -> split(y){ ~2 : Floor. } 
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Şekil 16. CityEngine Yazılımında Oluşturulan Katı Modelin Yükseklik  
Değerlerinin Girildiği Son Hali 

Katı model CityEngine. cga kural dosyası tabanlı şekliyle oluşturul-

duktan sonra Çatı detayının da yüzey modele eklenmiştir (Şekil 17). 
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Şekil 17. Çatı Detayının Katı Modele Eklenmiş Hali ve Çatı Deta-

yında Kullanılan Yüzeye Ait Görsel 

Prosedürel modelleme tekniğinde, arazide birbirine benzeyen yapı-

ların yüzeylerini modellerken sadece bir tanesine ait fotoğraf diğer yapı-

lara da uyarlanabilir olduğundan dolayı çalışmada Suluhan binasına ait 

pencere görselli şekil 18’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 18. Prosedürel Modelleme Tekniğinde Kullanılan Farklı Yüzeylere Ait 
Görseller 

Katı model aşamasından sonra. cga kural tabanlı dosya entegre edi-

lerek binanın son şekli oluşturulmuştur. Bu aşamadan sonra bina mode-

lini en gerçek haline dönüştürebilmek için katı model cephelerine doku 

(texture) giydirme işlemi uygulanmıştır. Doku giydirme işleminde pro-
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sedürel modelleme tekniği baz alınarak binanın yüzey modeli oluştu-

rulmuştur (Şekil 19). 

 

 

Şekil 19. Cephelere Doku (texture) Giydirilmiş Hali 

Tarihi Suluhan binasının cephe giydirilme ve çatı modelleme işlem-

leri CityEngine yazılımında tamamlanmıştır (Şekil 20).  

 

Şekil 20. Cephelerin ve Çatının Giydirilmiş Son Hali 

Programın içeriğinde yer alan OSM verileri de modelemesi 

tamamlanan Suluhan binasına entegre edilmiştir (Şekil 21). 
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Şekil 21. OSM Verileri ile Entegre Edilmiş Suluhan Binası 

CityEngine yazılımında öznitelik bilgilerinin eklenerek sorgulama iş-

lemi yapılmaktadır (Şekil 22). 

 

Şekil 22. Öznitelik Bilgilerinin Suluhan Binasına Eklenmiş Hali 

Modellemesi yapılan Suluhan binasının referans kitap kaynakların-

dan alınan doku (Texture) fotoğrafları yazılıma, kural dosyası şeklinde 

tanıtılmıştır. Burada kullanılan kurallar aynı dokuya sahip tüm pencere-

ler ve bina dış yüzey kaplaması için uygulanmıştır. Bu sayede birbirine 

benzeyen pencere ve bina modelleri için dokuya ait kural kodunun 

CityEngine programa bir kez tanıtılması yeterlidir. Yazılımda bina şekli, 
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kat yüksekliği, kat adeti ve pencere boyutları gibi tüm parametreler kural 

olarak atanabildiği için gerçek boyutlara çok yakın bir görünüm elde 

etmek mümkündür. Yazılıma bina ile ilgili tüm bilgiler ve doku fotoğraf 

detayları tanımlandıktan sonra Prosedürel modelleme tekniğine uygun 

3B bina modelleri elde edilmiştir. Elde edilen 3B bina modeli web orta-

mında kullanıcılara sunulacak şekilde Google Earth Pro programına .kml 

dosyası formatında aktarılmıştır (Şekil 23). 

 

 

Şekil 23. Tarihi Suluhan Binasının Modellenmiş Halinin Google Eart Pro 
Programındaki Hali ve Öznitelik Bilgileri 

BULGULAR 

Tarihi Suluhan binası tarihsel süreç içerisinde yer almış ancak yapı 

özgün haliyle günümüze ulaşamamıştır. Eski görsel kaynaklar 

incelendiğinde yapının bugünkü Suluhan binasından oldukça farklı 

mimari yapıda ve özelliklerde olduğu tespit edilmiştir. Yapının özgün 

formu, biçimi, gabarisi, taban alanı boyutları, yapım tekniği ve 

malzemeleriyle günümüzdeki yeni Suluhan binası ile uyum 

göstermemektedir. Özgün yapıya ait herhangi bir iz veya yapı parçasına 

rastlanılmamış olup yeni yapıya entegre olan herhangi eski yapı elemanı 

bulunmamaktadır. Eski fotoğraflar ve yazılı kaynaklar incelendiğinde 
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özgün yapının avlulu bir girişi ve otopark alanları olduğu 

görülmektedir. Ancak günümüze döndüğümüzde yeni bina parselin 

tamamını herhangi bir avlu birimi bırakmayacak biçimde yerleştiği 

karşılaştırmalı çalışma yapılarak anlaşılmaktadır. Ayrıca yapının eski 

fotoğrafları dikkatlice icelendiğinde yapının avluya bakan tarafında 

muhtemelen sonradan yapıldığı anlaşılan ek bir bölümün varlığı tespit 

edilmiştir. Yapının özgün planının zaman içerisinde yetmeyip ek bölüme 

ihtiyaç duyduğu varsayılmaktadır. Özgün yapının yapım tarihi ve 

yaptıranı hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılmamaıştır. Bunun yanında 

yapının iç mekan kurgusu hakkında yeterli belge bulunamamıştır. Bazı 

kaynaklarda şematik çizim yapılarak özgün Suluhan binasının iç mekanı 

hakkında sınırlı bilgilere rastanılmıştır. Bundan dolayı modelleme iç 

mekanda yapılamayıp cepheler üstünden ilerlemiştir. Elde edilen 

verilerle ve tespitlere istinaden yapının özgün haline ilişkin kütle modeli 

yapılabileceği anlaşılmaktadır.  

Yapılan çalışmada uydu görüntüsü olarak kullanılan altlık, CityEn-

gine yazılımında yer alan World image uydu görüntüsüdür. Modelle-

mede yapılırken kullanılan kaynak veriler sonuç ürünlerin kalitesini be-

lirler, düşük çözünürlüklü verilerden yüksek kalitede çıktı elde edileme-

yebilir. Uydu görüntüsünün çözünürlük değerinin düşük olması çalışma 

alanının sınırları belirlenmesinde sorun teşkil etmiştir. Suluhan binasının 

özgün yapısının korunmayıp modernize edilmiş son halinin parselde 

daha geniş yer almasından kaynaklı olarak konumun uydu görüntüsün-

de daha küçük yer kapladığı gözlemlenmiştir. Modelleme yapılırken 

ölçüler kitap kaynaklarından referans alınarak programda çizilmiştir. 

Katı model çizim işlemi yapılırken sadece kaynaklar da yer alan ölçüler 

göz önüne alındığı için orijinal Suluhan binasının sınırları yaklaşık de-

ğerler girilmiştir. Bu çalışma prosedürel 3B modelleme yöntemiyle oluş-

turulduğundan dolayı yapıya ait özgün cephe dokusu eski fotoğraflar-

dan yararlanarak programa tanıtılmıştır. Ancak görseller kitap kaynakla-

rından alındıkları için çözünürlükleri düşük ve gölgeli bir sonuç elde 

edilmiştir.  Buna ek olarak çatı detayının prosedürel modelleme tekniği-

ne uygun olarak yapılabilmesi için elimizde yeterli kaynak bulunma-

maktadır.  
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Yapılan modellemede gerçeğe en yakın şekilde eski özgün yapısına 

sadık kalabilmek için kullanılan donanım ve yazılımların güncel olması 

gerekmektedir. Bu çalışmada CityEngine programı deneme versiyonu 

olarak kullanılmış olup tam sürüm kullanımının daha iyi bir sonuç al-

mada yardımcı olacağı düşünülmektedir. Çünkü uydu görüntüsünün 

çözünürlüğünün düşük olmasının sebeplerinden biri deneme versiyo-

nunun kullanılmasıdır. 

SONUÇ 

Trabzon ili tarihi Suluhan binasının özgün halinin hiçbir detayının 

günümüze ulaşmadığı gözlemlenmiştir. Trabzon meydan bölgesi içeri-

sinde özgün haliyle mimari bir karakter sergilerken günümüzde yeni 

yapılan yapının tarihi çevreye uyumsuzluğu göze çarpmaktadır. Yeni 

yapılan Suluhan binasının iş merkezi olarak çok yüksek katlı ve geniş 

taban alanına sahip olması bölgede bulunan tarihi yapılarla kontrast bir 

ilişki içerisindedir. Buna ek olarak Suluhan binasının özgün halinin ko-

runarak geleceğe taşınması kentsel kimlik için gerekli görülmektedir. 

Yapılan çalışma ile yok olan tarihi ve kültürel değere sahip olan Suluhan 

binasının orijinal mimarisinin web ortamına aktarılarak kullanıcılara 

ulaşmasıyla yapının kısmen korunması ileriye dönük olarak sağlanmış-

tır.  

Yazılı ve görsel kaynaklardan elde edilen verilerin Suluhan binasının 

konum ve öznitelik bilgilerinin 3B modellere aktarılabildiği, mekân dışı-

na ait tüm tarihi dokusunun paylaşıma açık hale getirilerek web orta-

mında kullanıcılara sunulabileceği gözlenmiştir. Bu çalışmada kullanılan 

kaynaklarda yer alan ölçü değerlerinin bire bir olmamasından ve yetersiz 

belgelerden dolayı yapılan modelleme bina hakkında yaklaşık bir görsel-

lik sergilemektedir. Yapılan modelleme sonucunda ortaya çıkan form, 

özgün halinin nasıl göründüğü hakkında bilgi vermesi açısından kıymet-

lidir. 

Kentlerdeki tarihi ve kültürel açıdan öneme sahip bu tarz yapıların 

kentsel bellekte yer aldığı haliyle yaşatılması ve geleceğe aktarılması ge-

rekmektedir. Özellikle yok olan kültür varlıklarının özgün biçimi ile ta-

rihi çevre içerisinde toplumsal bilinçle varlığını sürdürmesi beklenmek-
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tedir. Ne yazık ki günümüzde değişen ve gelişen koşullar sebebiyle tari-

hi eserler eski kimliklerini kaybetmiş yerlerine modernize edilmiş yeni 

yapıların yapılabildiği görülmektedir. Tarihi Suluhan binası da maalesef 

bahsedilen kötü uygulamalara örnek teşkil etmektedir.  

Sonuç olarak tarihi Suluhan binasına yapılan prosedürel modelleme 

çalışması ile özgün haline en yakın biçimi ile ortaya çıkarılması, yok olan 

tarihi kültürel ve miraslara örnek teşkil etmesi beklenmektedir. Farklı 

disiplinler ve proje çalışmaları için altlık oluşturması planlanmıştır. 
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TARIMDA YÜKSEKTEN DÜŞMELERİ ÖNLEMEDE RİSK 
YÖNETİMİ 

Murat DARÇIN1, E. Selcen DARÇIN2 
 

Öz: Doğası gereği, tüm dünyada en tehlikeli sektörlerden biri olan ta-

rım sektörünün en belirgin özelliklerinden biri ne yazık ki kötü iş sağ-

lığı ve güvenliği koşullarıdır. Bu tehlikeli meslek sırasında çok sayıda 

tarımsal iş kazası ile karşılaşılmaktadır. En çok karşılaşılan kaza türle-

rinden birisi de yüksekten düşmelerdir. Tarımsal faaliyetler diğer sek-

törlere kıyasla ortalamanın üstünde yüksekten düşme türü kaza riskine 

sahiptir. Yüksekten düşme bir kişinin bir merdivenden, iskeleden, bi-

nadan, çatıdan, ağaçtan veya diğer yüksek yerden veya çalışma alanın-

dan düştükten sonra zemine veya aşağıdaki yüzeye inmesi ve çarpması 

sonucu oluşan durumdur. Yüksekten düşmeler sıklıkla herhangi bir 

önlem alınmamasından, koruyucu malzeme kullanılmamasından veya 

kullanılan teçhizatın özelliklerini yitirmesi, işe uygun olmaması veya 

yanlış kullanımından kaynaklanmaktadır. Özellikle tarım sektörü; çalı-

şanların kontrol edilmediği, belli çalışma güvenlik tedbirlerinin uygu-

lanmadığı, önemsenmediği veya denetlenmediği, işteki ehliyeti, sağlık 

durumu ve fiziksel kapasitesi uygun olmasa bile herkesin çalışabildiği, 

yüksekte çalışma için sağlık raporu, yüksekte çalışma eğitimi belgesi 

gibi iş güvenliği kapsamında belgelerin aranmadığı, her yaştan insanın 

emekli olmaksızın çalışabildiği, zaman zaman ağaçtan ürün toplama, 

budama gibi tehlikeli yüksekte çalışma gerektiren işleri bile bu iş için 

uygun olmayan kişilerin  yaptığı farklı ve bu açıdan daha riskli bir sek-
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tördür. Yüksekten düşme riskini en aza indirmek için, uygun güvenlik 

aygıt ve donanım sahipliğinin, kullanımının, bunlara kolay erişimin ar-

tırılması, tarım çalışanları ve ailelerinin durumsal farkındalıkları ile risk 

algılarını yükseltilmesi ve güvenliğin hem öncelikli hem de her düzey-

de gündemde olduğu bir güvenlik kültürünü geliştirilmesi sağlanmalı-

dır. 

Anahtar Kelimeler: Kaza, Risk Yönetimi, Tarımda İş Güvenliği, Yük-

sekten Düşme 

GİRİŞ 

Tarım, ülkelerin kültür, sosyal yaşam, çevre, ekonomi ve istihdam 

politikası üzerinde çok önemli bir rol oynayan, dünya çapında yayılan ve 

aynı zamanda bir dizi sağlık sorunuyla güçlü bir şekilde ilişkili olan 

önemli bir geleneksel meslektir. Bu temel sektörün en belirgin özellikle-

rinden biri ne yazık ki kötü iş sağlığı ve güvenliği koşullarıdır. Doğası 

gereği, tarım tüm dünyada en tehlikeli sektörlerden biridir. Önemli mik-

tarda tıbbi vaka, özellikle işle ilgili yaralanmalar bu faaliyetten kaynak-

lanmaktadır. Çiftçilik, fiziksel ve duygusal olarak zorlu bir endüstridir 

ve tarım işçileri arasında işle ilgili sağlık sorunları yaygındır. Ciddi bir 

fiziksel hasara yol açan bu durumlara, doğrudan ve dolaylı olarak ciddi 

bir ekonomik yük de eşlik etmektedir.  

Risk faktörleri, içsel (davranışsal) ve çevresel parametreleri içerir. Ta-

rım çalışanlarının davranışı, makine ve çevre gibi faktörlerin kombinas-

yonu çok sayıda tarım kazasına neden olur (Wright, 1993). Çevresel teh-

likelere maruz kalma, korumasız makineler, hayvanlar, tarım kimyasal-

ları, toz ve havadaki toksinler, basınçlı hava ve aşırı sıcaklıklar, çalışma 

sahasındaki risk teşkil eden ağaçlar gibi birçok tehlikeyi kapsar (Pickett 

ve ark., 2001). Tarımsal faaliyetlerde çalışanlarda yaptıkları işten kaynak-

lanan işitme sorunları, depresyon ve uyku yoksunluğunu da yaygın ola-

rak görülen ve tehlike yaratan sorunlardır (Voaklander ve ark., 2009). Bu 

tehlikeli meslek sırasında önemsiz veya ölümcül olmayan kazalardan, 

kalıcı sakatlığa neden olabilen, hayatı tehdit eden yaralanmalara ve 

ölümlere kadar değişen çok sayıda tarımsal iş kazası ile karşılaşılmakta-

dır. Tarımsal faaliyetler ortalamanın üstünde düşme türü kaza riskine 
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sahiptir. Motorlu araç ve makine kazaları, yüksekten düşmeler ve zehir-

lenmeler en yaygın kaza türleridir.  

DÜŞME ve YÜKSEKTEN DÜŞMELER 

Düşme 

Düşme, bir kişinin yanlışlıkla yerde, zeminde veya başka bir alt sevi-

yede durmasıyla sonuçlanan bir olay olarak tanımlanır (WHO, 2021). 

Küresel olarak, düşmeler önemli bir halk sağlığı sorunudur. Düşmeler 

dünya çapında karayolu trafik yaralanmalarından sonra taksirle yara-

lanma sonucunda gerçekleşen ölümlerinin ikinci önde gelen nedenidir. 

Her yıl tahminen 684.000 kişi düşme sonucu ölmekte, 172 milyon insan 

da yaralanarak kısa veya uzun süreli sakatlıklar yaşamaktadır. Bir böl-

geden diğerine önemli ölçüde farklılık gösteren düşmeye bağlı ölüm ve 

sakatlıkların büyük çoğunluğu (%80’den fazlası) düşük ve orta gelirli 

ülkelerde meydana gelmektedir (WHO, 2021). Düşmeye bağlı olaylar 

giderek artmaktadır. Örneğin, 1990 ve 2020 yılları arasında düşme kay-

naklı ölümlerin toplam sayısı ikiye katlanmıştır (James ve diğerleri, 

2020). Düşmelerin en yaygın türü yüksekten düşmelerdir. 

Yükseklik Kavramı 

Yükseklik, adım atarak çıkılamayan yerler olarak tanımlanabilir. Bir 

başka ifadeye göre yükseklik kavramı, ‘düşme sonucu yaralanmaya sebep 

olabilecek mesafe’yi ifade etmektedir. Çalışılan alan, ister yer seviyesinin 

altında isterse üstünde olsun, düşme olayının gerçekleşmesi durumunda 

ölüm veya yaralanmaya sebep olma riski taşıyor ise, bu yerlerde yapılan 

çalışmalara “yüksekte çalışma” denir. Yükseklik kavramı insandan insa-

na farklılık göstermekte olup, insanların vücut ağırlık merkezi/denge 

noktası olan ikinci omur yükseklik noktasını tanımlamada temel ölçü 

olarak alınır. 

Yüksekten Düşme 

Yüksekten düşme bir kişinin bir merdivenden, iskeleden, binadan, 

çatıdan, ağaçtan veya diğer yüksek yerden veya çalışma alanından düş-

tükten sonra zemine veya aşağıdaki yüzeye inmesi ve çarpması sonucu 
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oluşan durumdur. Aynı seviyeden düşmeyi veya hareket halindeki bir 

araçtan düşmeyi içermeyen yüksekten düşme, kasıt olmaksızın meydana 

gelen beklenmedik olaydır (Lamb ve ark., 2005). Bir kişi yüksekten düş-

tüğünde potansiyel enerji (yüksekliğe bağlı olarak) yer çekimi etkisiyle 

kinetik enerjiye dönüştürülür (Vasudeva Murthy ve ark., 2012). Çarpma 

anında vücut yavaşlamaya girer ve zemine transfer edilen kinetik enerji-

ye eşit miktarda enerji tekrar vücuda transfer edilir. Yaralanma şeklinde 

vücut kaybettiği enerjiyi geri emer (Manson, 2000). Vücutta meydana 

gelen hasarın yüksekliğe bağlı olarak arttığı düşme olayları, diğer olayla-

ra göre daha ciddi sonuçlar doğurur. Mağdurun yaşı, düşüşün yüksekli-

ği, düşme hızı, çarpma yüzeyinin doğası, vücudun yere ilk çarpan kısmı, 

mekanik etkinin süresi ve vücudun bu etki için nasıl tepki verdiği, yara-

lanmanın ciddiyetini ve hayatta kalma şansını tahmin etmek için kullanı-

lan parametrelerdir (Goren ve ark., 2003; Kafadar ve Kafadar, 2015; La-

postolle ve ark.,2005). 

Düşmeler içinde önemli bir yer tutan ve çoğu kişinin düşündüğün-

den daha yaygın olan yüksekten düşmeler, çalışma hayatının ve genel 

olarak günlük hayatın bir gerçeğidir. Hiçbir sektör veya meslek, yaş veya 

cinsiyet, işyerinde yüksekten düşme olasılığından muaf değildir. Yük-

sekten düşmelerin yaygınlığı düşme tehlikelerini belirleme ve bunları 

önlemek için önlem almanın önemini ortaya koymaktadır. 

Yüksekten düşmeler sıklıkla herhangi bir önlem alınmamasından, 

koruyucu malzeme kullanılmamasından veya kullanılan teçhizatın özel-

liklerini yitirmesi, işe uygun olmaması veya yanlış kullanımından kay-

naklanmaktadır. Bir işi yapmak üzere olan insanlar genellikle o işin ‘sa-

dece birkaç dakika süreceğine’ inanırlar ve sadece dikkatli olmanın ye-

terli olacağı beklentisiyle risk alırlar. Yüksekten düşme olaylarına maruz 

kalanların düşmeden önce sahip olduğu tipik görüş şudur: “Bana bir şey 

olmaz”. 

TARIMSAL FAALİYETLERDE YÜKSEKTEN DÜŞMELER 

Tarımsal Faaliyetlerin Özellikleri 

Tarım ve orman işlerinden sayılacak işlerin esasları 4857 sayılı İş Ka-
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nunu’nun 111’inci maddesinde belirtilmiştir. İş Kanunu 111’inci madde-

ye dayanılarak hazırlanan Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden 

Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik’te de tarım ve orman işleri sayılmıştır. 

Buna göre tarım ve orman işleri şunlardır: 

1 - Her çeşit meyveli ve meyvesiz bitkiler; çay, pamuk, tütün, elyaflı bitkiler; 

turunçgiller; pirinç, baklagiller; ağaç, ağaççık, omca, tohum, fide, fidan; sebze ve 

tarla ürünleri; yem ve süs bitkilerinin yetiştirilmesi, üretimi, ıslahı, araştırılma-

sı, bunlarla ilgili her türlü toprak işleri, ekim, dikim, aşı, budama, sulama, güb-

releme, hasat, harman, devşirme, temizleme, hazırlama ve ayırma işleri, hastalık 

ve zararlılarla mücadele, sulama birliklerince ortaklaşa ödeme usulü ile tarımsal 

sulama sistemlerinin işletilmesi, toprak ıslahı, çayır, mera, toprak ve su korun-

ması gibi işler, 2 - Her türlü iş ve gelir hayvanlarının yetiştirilmesi, üretimi, 

ıslahı ve bunlarla ilgili bakım, güdüm, terbiye, kırkım, sağım ve ürünlerinin elde 

edilmesi, toplanması, saklanması ile bu hayvanların hastalık ve asalaklarıyla 

mücadele işleri, 3 - Ormanların korunması, planlanması (amenajman), yetişti-

rilmesi, işletilmesi, sınırlandırılması çalışmaları, yangınla mücadele çalışmaları, 

bunlara ait alt yapı çalışmaları ile etüt proje, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, 

rehabilitasyon, orman içi mera ıslahı, aşılama, tohum ve ağaç ıslahı, tohum top-

lama, fidan üretimi, tohumlukların tesisi, ormancılık araştırma çalışmaları ile av 

yaban hayatı çalışmaları, milli park, orman içi dinlenme yerleri ve kent ormanla-

rının kurulması, bakımı, geliştirilmesi ve korunması işleri, 4 - 20/4/1967 tarihli 

ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kara ve su 

ürünleri avcılığı, yetiştiriciliği ve üreticiliği ile bu yoldan elde edilen ürünlerin 

saklanması ve taşınması işleri. 

Her yıl yüzlerce ölüme sebep olan yüksekten düşmeler yukarıda be-

lirtilen tarım ve orman işlerinde ölümcül kazaların da ana nedenlerin-

dendir. Ortalamanın üstünde düşme türü kaza riskine sahip olan tarım-

sal faaliyetler, yüksekten düşme olaylarının en yüksek olduğu alanlar-

dan birisidir. Tarım sektöründe çalışan hemen hemen herkes yüksekten 

düşme neticesinde ölüm ve ciddi yaralanma riskiyle karşı karşıyadır. Her 

yıl yüzlerce ölüme sebep olan yüksekten düşmeler tarımdaki ölümcül 

kazaların da ana nedenlerindendir. 

Diğer sektörlerde daha az tehlikeli işleri yapabilmek için bile aranan 
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yaş ve sağlıkla ilgili koşullar ve raporlar, yüksekte çalışma tehlike arz 

etmesine rağmen tarım sektöründe aranmamaktadır. Bu olumsuzluklara 

ek olarak, yüksekte çalışma özel eğitim isteyen bir çalışma olmasına 

rağmen, bu konuda hiçbir eğitimden geçmeyen kişiler tarım sektöründe 

rastgele ve kontrolsüz olarak çalıştırılmaktadır.  

Çalışanların bazı işleri yapabilmeleri için ön şart olarak sağlık kont-

rolünden geçme zorunluluğunun olmadığı tarım sektörü, görülen işlerin 

tehlikeli olması, kayıt dışılığı ve kontrolsüzlüğü ile kişilere bağlı yüksek-

ten düşmeler sonucu ölüm ve yaralanma riskinin en fazla olduğu alan-

dır. Tarım sektörünü diğer sektörlerden ayıran ve daha riskli hale getiren 

kendine özgü bazı özellikleri şunlardır: 

  Tarımda tekdüzelik yoktur, çalışma ortamı ve çalışma faaliyetle-

rinin kontrol edilmesi güçtür. 

  Yaşama ve çalışma alanları örtüşebilmektedir. 

  Çoğu zaman yaşa bağlı bir kısıtlama olmaksızın işgücü olarak ai-

le bireyleri kullanılır. 

  Hava koşulları ne olursa olsun tarım alanlarındaki işin bitirilme-

si gerekmektedir. 

  Çalışma alanları yaygın olarak ikamet edilen yerlerdir. 

  Acil servislere erişim kısıtlıdır. 

  Genel olarak çalışma alanlarına ulaşım zordur ve gereken tepki-

nin verilmesi gecikebilir. 

  Çoğu zaman bir kaza meydana geldiğinde çalışanlar birbirlerini 

görmeyebilir, duymayabilir. 

  Kişisel hijyen diğer tehlikeli mesleklerde gereklidir ve gerçekleş-

tirilir, ancak tarım sektöründe büyük oranda çalışanın inisiyati-

fine bırakılmıştır. 

  Çevresel tehlikelere (gürültü, titreşim, toz gibi) maruziyet tarım-

da, diğer tehlikeli endüstrilerde olduğu gibi etkin bir şekilde iz-

lenememektedir. 
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  16 yaşından küçük çocuklar yaşlarından beklenenin ötesinde, 

güvenli fiziksel, ruhsal ve duygusal tepkileri veremeyecekleri 

tehlikelere maruz kalır. 

  Standart bir emeklilik yaşı mevcut değildir. İleri yaşlardaki tarım 

işçilerinde önemli fiziksel zorlamalar meydana geldiği için tehli-

ke anında verilen tepki yavaştır. 

  Tarım dışındaki tüm sektörlerde ilk muayene ve belirli bir fizik-

sel yeterlilik aranmaktadır. 

  Rutin sağlık taramaları yaygın değildir. 

  Fiziksel ve ruhsal durumlar, tarım dışındaki tehlikeli sektörlerde 

sıkı bir şekilde kontrol edilmekte ancak tarım sektöründe uygu-

lanmamakta ya da kişiler kendi bakımlarını kendileri gerçekleş-

tirmektedir. 

  Daha hafif görevlerde çalıştırma genel olarak tarım sektöründe 

bir seçenek değildir. 

  İş gücünün coğrafi dağılımı ve iş gücünün hareketli olması sebe-

biyle sağlık ve güvenlik hizmetlerinin sağlanması güçtür. 

  Eğitim düzeyi düşüktür. 

  Tarımda haftada 60 ile 80 saat arasında çalışılmaktadır. 

  Çalışma temposu son derece düzensizdir. Hava olayları ve me-

kanik arızalardan etkilenir. 

  Çalışma alışkanlıkları son derece düzensizdir. Yapılan birçok iş 

ya mevsimlik ya da yılda bir veya iki defa yapılır. 

  Tarım işlerinde uzmanlık pek mümkün değildir. “Ne iş olsa ya-

parım” ifadesi çoğu zaman geçerlidir. 

  Tarım işçileri genel olarak yaptıkları işi gözlem ve deneyimle öğ-

renirler. 

  Genel olarak geçici iş gücünden faydalanılır. 

  Hava koşulları, hızlı yayılan zirai ya da hayvansal hastalıklar, 
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beklenmedik siyasi ya da sosyal gelişmeler tarımda mali sıkıntı-

ya sebep olabilir. 

  Tarımsal üretimde ve tarımsal alanlarda boyut, çeşit ve kullanı-

lan teknoloji bakımından büyük farklılıklar mevcuttur. Bu şart-

larda modern tarım uygulamaları zorlaşır. 

  Tarım bir meslek biçimi değil bir yaşam biçimi olarak görülmek-

tedir. 

  Çocukların gündüz bakımı kırsal kesimlerde mümkün olma-

maktadır. Bebekler ve çocukların bakımı tarımsal faaliyetler sıra-

sında anneleri tarafından gerçekleştirilmektedir. 

  Tarımın tehlikeli bir iş kolu olduğuna dair kültürel inanış nede-

niyle çalışanların sağlık ve güvenlik konusundaki beklentileri 

düşüktür. 

  Çiftçiler güvenli çalışma konusunda öncelikle kendi bilgi ve be-

cerilerine güvenmektedir. 

Tarımsal Faaliyetlerde Yüksekten Düşmelerde Risk Faktörleri 

Yüksekte çalışan herkes düşme sonucu yaralanma/ölme riski altın-

dayken, kişinin yaşı, cinsiyeti ve sağlığı yaralanmanın tipini ve şiddetini 

etkileyebilir. Bunlara ilave olarak alkol ve ilaç kullanımı, yoksulluk, ha-

reket kısıtlılığı, zayıf denge ve kötü çalışma koşulları gibi diğer faktörler 

de riski artırır. 

 Yaş 

Yaş, düşmeler için önemli risk faktörlerinden biridir. Bu risk seviye-

si, kısmen, yaşlanmayla ilişkili fiziksel, duyusal ve bilişsel değişikliklerle 

kısmen de yaşlanan nüfusa uygun olmayan ortamlarla birlikte artar. 

Düşmeler, yaşlı erişkinlerde önemli bir sağlık sorunudur ve kırıklar, kafa 

yaralanmaları ve düşme sonrası anksiyete gibi düşmeye bağlı işlev ve 

doku bozukluklarına neden olur (Kannus ve ark., 2005; Gillespie ve ark., 

2009). 65 yaş üstü kişilerin en az %30'u her yıl bir veya daha fazla düşme 

yaşar (Tinetti ve ark., 1988; Hausdorff ve ark., 2001) ve bu oran 75 yaşın-

dan sonra %40'a yükselir (Tinetti ve Williams, 1998). Hem düşme insi-
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dansı hem de düşmeye bağlı komplikasyonların şiddeti yaş, özürlülük 

düzeyi ve fonksiyonel bozulmanın derecesi ile artmaktadır (van Weel ve 

ark., 1995; Oakley ve ark., 1996). Yaşlı erişkinler, diğer nedenlere bağlı 

yaralanmalara göre beş kat daha sık düşmeye bağlı yaralanmalar nede-

niyle hastaneye kaldırılır (Alexander ve ark, 1992). 

Bir diğer yüksek risk grubu ise çocuklardır. Çocuklukta düşmeler, 

büyük ölçüde onların gelişim evrelerinin, doğuştan gelen çevrelerine 

olan merakın ve yaygın olarak 'risk alma' olarak adlandırılan daha zorlu 

davranışlarla örtüşen artan bağımsızlık düzeylerinin bir sonucu olarak 

ortaya çıkar. Yetersiz yetişkin gözetimi yaygın olarak belirtilen bir risk 

faktörü olsa da yoksulluk, ailenin iş dolayısıyla ilgilenememesi ve özel-

likle çocukların yaşam ve çalışma alanlarında tehlikeli ortamlarla etkile-

şime girmeleri gibi koşullar genellikle karmaşıktır. Özellikle tarım gibi 

yaşam ve çalışma alanlarının iç içe geçtiği, çocukların tehlikeli ortamlar-

da yaşadığı veya çalıştığı sektörlerde risk daha da büyüktür. 

Yapılan çalışmalar genellikle yaşlı insanlar üzerine yoğunlaşsa da 

özellikle az gelişmiş ülkelerde veya bölgelerde güvenlik anlayışının yer-

leşmemesinden kaynaklı olarak çalışan genç nüfus da yüksek risk altın-

dadır ve sık sık yüksekten düşme sonucu ölüm ve yaralanmalara maruz 

kalmaktadır. Pakistan'daki bir pilot yaralanma izleme sisteminden elde 

edilen sonuçlar, genç nüfusun da düşme sonucu yaralanmaları açısından 

eşit derecede yüksek risk altında olduğunu göstermiştir (Bhatti ve ark., 

2015). 

 Cinsiyet 

Tüm yaş grupları ve bölgelerde, her iki cinsiyet de düşme riski altın-

dadır. Bazı ülkelerde, erkeklerin düşme neticesinde ölme olasılığının 

daha yüksek olduğu, kadınların ise ölümcül olmayan düşmelerden daha 

fazla muzdarip olduğu kaydedilmiştir. Erkekler arasında görülen daha 

büyük ölümlerin olası açıklaması, yaptıkları işlerde daha fazla tehlikeler-

le karşılaşmaları ve iş yaparken daha yüksek düzeyde risk alma davranı-

şı sergilemeleri olabilir. Daha yaşlı kadınlar ve daha küçük çocuklar ara-

sında özellikle düşmeler ve yaralanma şiddeti daha fazladır.  
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 Diğer risk faktörleri  

Yüksekten düşmelerin artmasını ve düşme sonucu yaralanmanın ti-

pini ve şiddetini etkileyen diğer risk faktörleri şunlar olabilir (National 

Centre for Farmer Health, 2016). 

  Daha önce düşme hikayesi (son bir yılda düşme hikayesine sahip 

olanların riski daha fazladır); 

  Yüksekte çalışmayı gerektiren meslekler veya diğer tehlikeli ça-

lışma koşulları; 

  Alkol veya madde kullanımı; 

  Yoksulluk, aşırı kalabalık konutlar, tek ebeveynlik, genç anne 

yaşı gibi sosyoekonomik faktörler; 

  Nörolojik, kardiyak veya diğer engelleyici durumlar gibi altta 

yatan tıbbi durumlar; 

  İlaç yan etkileri, fiziksel hareketsizlik ve özellikle yaşlı kişilerde 

denge kaybı;  

  Karışık ilaçlar (dört veya daha fazla receteli ilaç kullanma riski 

artırır);  

  Bazı ilaçlar (uyku hapları, sakinleştiriciler, kan basıncını etkile-

yen ilaçlar veya antidepresanlar); 

  Zayıf hareketlilik, biliş ve görme;  

  Bilişsel (düşünsel) sorunlar ('bulanık' veya belirsiz düşünme va-

kaları);  

  Görme problemleri (bulanık veya çift görme, görüş kaybı veya 

zayıf gece görüşü vb.); 

  Denge problemleri (baş dönmesi veya bayılma nöbetleri vb.);  

  Özellikle zayıf denge ve sınırlı görüşe sahip olanlar için güvenli 

olmayan ortamlar;  

  Bazı kronik hastalıklar (kemik erimesi, diyabet, romatizma veya 

Parkinson hastalığı vb.); 
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  Yükseklik korkusu;  

  Yorgunluk;  

  Psikolojik rahatsızlıklar;  

  Uykusuzluk;  

  Dikkat eksikliği;  

  Aşırı özgüven gibi kişisel faktörler; 

  Çalışma ortamı ve şekline bağlı faktörler:  

o Çalışma şartlarının ve yöntemlerinin zorluğu,  

o Aşırı ve düzensiz çalışma saatleri,  

o Traktör çamurluğunda, araçların römork veya kasalarında 

yapılan uygun olmayan taşıma yöntemleri,  

o Yüksekte çalışmanın riskleri konusunda eğitim eksikliği,  

o Güvensiz çalışma yöntemleri,  

o Yetersiz kontrol tedbirleri,  

o Tarımda yüksekte çalışmaların ilkel yöntemlerle yapılması,  

o Kişisel koruyucu donanım kullanılmaması ya da yanlış kul-

lanılması.  

o Kaymayı önleyecek uygun ayakkabı, çizme giymeme,  

o Merdivenlerin yanlış kullanılması, 

Bunlara ek olarak, tarımsal faaliyetlerin doğasında olan at/eşek gibi 

hayvan sırtında, kamyon kasası, iskele, yükleme rampaları, traktör veya 

diğer araçların üstünde, römork veya kasalarında çalışma gibi yerden 

yukarıda çalışma; silo, eğimli çatı, ağaç gibi yüksek çalışma ortamı; sert 

tabiat, kayalık alan, uçurum gibi alanlarda hayvancılık; kuyular, sulama 

kanalları, çukurlar gibi doğal veya insan yapısı korumasız tehlike kay-

naklarıyla içi çe çalışma; kar, yağmur, aşırı sıcak, yıldırım gibi tehlikeli 

sonuçlar doğuran tabiat ve hava şartları; iş esnasında sürekli temas edi-

len ağaç, kaya, araç kasa yüzeyleri gibi kaygan zeminler yüksekten düş-
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me riskini artıran tarıma özgü faktörlerdir. 

Türkiye’de Tarımsal Faaliyetlerde Yüksekten Düşme Kazaları 

Ülkemizde, tarımsal faaliyetlerde yüksekten düşme kazalarına ilişkin 

yeterli veri ve çalışma yoktur. Tarım sektöründe meydana gelen kazalar 

diğerlerinden ayrılarak raporlama yapılmadığı için tarım sektöründe 

gerçekleşen kazalar tam olarak ortaya konulmamıştır. Yapılan bazı ça-

lışmalar ülkemizdeki tarıma özgü yüksekten düşme kazalarına ilişkin 

veriler sunmaktadır. Adana ilinin kırsal alanında 2002-2013 yılları ara-

sında gerçekleşen tarımsal faaliyetlerle ilişkili yüksekten düşme türü 

kazalarda şu bulgular elde edilmiştir (Darçın ve ark., 2016). Yüksekten 

düşmelerde ağaçtan düşme, olayların baş aktörü ve en fazla sayıda ölüm 

nedenidir. 

Ağaç

74%

Kaya %5

Uçurum %3

Merdiven

%3

Araç %11

Platform

%2

Kuyu çukur

%2

 

Şekil 1. Yüksekten Düşmenin Aktörleri 

Meyve/ürün toplama (%60), budama (%11), yükle-

me/boşaltma/istifleme (%10) ve hayvan otlatma (%9) düşme sırasında 

yapılan en dikkat çekici tarımsal faaliyetlerdir (Şekil 2). 
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Budama 

11%
İnme/Binme

2%

Ürün 

toplama

60%

Taşıma

1%

Yükleme 

Boşaltma

10%

Hayvan 

otlatma

9%

Diğer 7%

 

Şekil 2. Yüksekten Düşme Sırasındaki Faaliyetler 

Aynı çalışmanın bulgularına göre (Darçın ve ark., 2016); erkeklerde 

45-49 ve 15-19 yaş gruplarında yüksekten düşme olayları daha fazladır. 

Kadınlarda 15-19 yaş grubu daha fazla düşme türü kazaya maruz kal-

maktadır. Tarımsal faaliyetlere bağlı olarak yüksekten düşme sonucu 

ölen veya yaralanan mağdurların dörtte üçü erkek, dörtte biri kadındır. 

Haziran - Kasım arası dönemde hasat mevsiminin de etkisiyle tarımda 

düşmeler artmaktadır. Haziran-Eylül arası yüksekten düşme sonucu 

ölümler açısından en riskli dönemdir.  

Araştırmaya göre (Darçın ve ark., 2016) en fazla kaza, çalışma saatle-

rinin sonlarına doğru yorgunluğun da etkisiyle 15-18 saatleri arasında 

olmaktadır. Ürün toplama esnasında düşmeler, 12-18 saatleri arasında 

yoğunlaşmaktadır. Mağdurların %84’ü ilkokul mezunudur. Ölenlerin 

%16’sı kadın, dörtte birine yakını da 65 yaş ve üstüdür. Ölümcül düşme-

ler esnasında en sık yapılan faaliyet meyve/ürün toplamadır (%32,6). 

Hayvan otlatma, toplam düşme olayları içinde sadece %9’luk pay teşkil 

ederken, ölümle sonuçlanan düşmelerin %27,9’u esnasındaki faaliyet 

olarak dikkat çekmektedir. Önemli bir diğer ölüm nedeni de ka-

ya/uçurumdan düşmedir (12/27,9%). 

Tarımsal Faaliyetlerde Yüksekten Düşmeleri Önlemede Risk Yö-

netim Süreci 

Tarım sektöründeki önemli miktarda kaza, yüksek riskli tarım faali-

yetleri sırasında düşme riskini ortadan kaldırmak veya en aza indirmek 

için basit risk kontrol tedbirlerinin uygulanmasıyla önlenebilir nitelikte-
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dir. Risk önleme çalışmalarında tarımda kullanılan araç ve ekipmanların 

tasarımcıları, tarımsal faaliyette bulunan işletme/çiftlik sahipleri ve ta-

rım çalışanlarının görevleri vardır. 

Düşmelerin önlenmesiyle ilgili olarak, tarım ekipmanı ve yapılarının 

tasarımcıları ve üreticileri, güvenlik ve sağlık mevzuatı kapsamında, ta-

sarım ve üretim aşamalarında son kullanıcılara yönelik tehlikeleri müm-

kün olduğu kadar ortadan kaldırmak veya kontrol etmek için özel so-

rumluluklara sahiptir. 

Tarım işçilerini çalıştıran işverenlerin, mümkün olduğu kadar, çalı-

şanların tarım ekipmanı ve yapılarıyla ilgili tehlikelere ve risklere maruz 

kalmalarını engellemek ve yeterli kontrol önlemlerinin uygulanmasını 

sağlamak için "denetim/gözetim görevi" yükümlülüğü vardır. 

Yüksekten düşmelerin önlenmesinde çalışanların da yükümlülükleri 

vardır. Çalışanlar iş sahalarındaki çalışmaları esnasında kendilerinin ve 

etkilenebilecek diğer kişilerin sağlık ve güvenliklerini sağlamak için ge-

rekli özeni göstermeli ve tehlikeli olabilecek durumları rapor etmelidir-

ler. Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmeli ve 

yeterli düzeyde eğitilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası Standardizasyon Örgütü'ne göre risk yönetimi, yönetim 

politikalarının, prosedürlerinin ve uygulamalarının riski analiz etme, 

değerlendirme, kontrol etme ve izleme görevlerine sistematik olarak uy-

gulanması olarak tanımlanmaktadır. Neyin yanlış gidebileceğini (hata-

lar) tahmin etmeyi, bu hataların ortaya çıkma sıklığını ve neden oldukla-

rı zararın sonuçlarını veya ciddiyetini ve nihayetinde potansiyel zarar 

riskini kabul edilebilir seviyeye indirmek için neler yapılabileceğini de-

Çalışanlar güvende oldukların düşünürler. Ama birden bir şeyler olur! 

Tehlikelerin nerelerde olduğu bilinmeli, öncelikler belirlenmelidir… 

Güvenli çalışma işin risk ortadan kaldırılmalı, kontrol edilmelidir. 
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ğerlendirmeyi içeren bir süreçtir. 

Tarımsal faaliyetlerde yüksekten düşmeleri önlemede risk yönetimi, 

risk yönetimi sisteminin tarımdaki risklere uygulanmasıdır. Bu nedenle, 

iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun önleme ilkelerine dayanır ve 

riski yok etmeyi veya azaltmayı amaçlar. Tüm risk yönetim süreçlerinde 

olduğu gibi, tarımda risk yönetimi de çalışan sağlığına yönelik risklerin 

etkin bir şekilde izlenebilmesi ve yönetilebilmesi için örgütsel bağlamda 

sistematik ve süregelen bir süreci temsil etmelidir. 

Tarımda yüksekten düşmeleri önlemede risk yönetimi süreci beş 

aşamadan oluşur (Şekil 3): 

a) Tehlikelerin belirlenmesi 

b) Risklerin analizi ve önceliklendirilmesi 

c) Risk azaltma (müdahaleler/kontroller); (uygun kontrol önlemleri-

nin tespit edilmesi) 

ç) Kontrol önlemlerinin uygulanması  

d) Değerlendirme ve gözden geçirme; (kontrol önlemlerinin etkilili-

ğinin gözden geçirilmesi) 
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Şekil 3. Risk Yönetim Süreci 

Tarımsal faaliyetlerde yüksekten çalışmada tehlikelerin belirlenmesi, 

risklerin analizi ve uygun kontrol önlemlerinin belirlenmesi/önerilmesi 

aşamalarını içeren “risk değerlendirmesi” (Şekil 4), risk yönetimi süreci-

nin merkezi bir unsurudur. Risk değerlendirmesi Avrupa Komisyonu 

tarafından, “yaralanmalara veya zararlara neden olabilecek şeyleri dik-

kate almak için üstlenilen çalışmanın, riskleri kontrol altına almak için 

tehlikelerin ortadan kaldırılıp kaldırılamayacağı, şayet tehlikeler yok 

edilemeyecekse önleyici veya koruyucu tedbirlerin neler olduğu veya 

neler olması gerektiğinin sistematik olarak incelenmesi” olarak tanım-

lanmıştır. 
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Şekil 4. Risk Değerlendirmesinin Aşamaları 

Risk değerlendirmesi işi yapıldığı gibi değerlendirmelidir. İyi yürü-

tülen bir risk değerlendirmesi, yalnızca çalışma ortamındaki zorlukları 

tanımlamakla kalmaz, aynı zamanda, artırılması ve geliştirilmesi gereken 

çalışma ortamının olumlu yönlerini de tanımlar. Risk değerlendirmesinin 

amacı, sonraki adım olan risk azalma tedbirlerinin uygulanması için bilgi 

sağlamak, yönlendirmek ve desteklemektir. 

Tehlikelerin Belirlenmesi 

Tehlike, zarar verme potansiyelidir. Yaralanmalara ve sağlık bozul-

masına neden olabilecek zarar verme potansiyeli içeren her şeydir tehli-

kedir. Tehlikeleri belirlemek risk değerlendirmesinin en önemli adımıdır. 

Bu safhada, her bir işlem ve prosedür ile ilişkili tehlikeler; tehlikelerden 

dolayı meydana gelebilecek tüm olası kaza, olay ve / veya sağlık bozul-

ması durumu ve risk altındaki potansiyel kişiler belirlenir.  

Tarımda yüksekte çalışmada tehlikeler at/eşek gibi hayvanlar, kam-

yon kasası, iskele, yükleme rampaları, traktör veya diğer araçlar, römork 
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veya kasalar; silo, eğimli çatı, ağaç gibi yüksek çalışma ortamı; sert tabiat, 

kayalık alan, uçurum gibi alanlar; kuyular, sulama kanalları, çukurlar 

gibi doğal veya insan yapısı korumasız tehlike kaynakları; kar, yağmur, 

aşırı sıcak, yıldırım gibi tehlikeli sonuçlar doğuran tabiat ve hava şartları; 

iş esnasında sürekli temas edilen ağaç, kaya, araç kasa yüzeyleri gibi 

kaygan zeminler olabilir. 

Risklerin Analizi ve Önceliklendirilmesi 

Risk yönetimi sürecindeki ikinci adım, belirlenen düşme tehlikele-

rinden kaynaklanan yaralanma veya zarar risklerinin analizi ve öncelik-

lendirilmesidir. Bu, bir tehlikenin meydana gelme şansına veya olasılığı-

na ve meydana gelirse, herhangi bir zarar veya yaralanmanın kapsamı-

na, yani sonuçlarına bakmayı içerir. Hangi riskin öncelikle ele alınması 

gerektiğine, yani en yüksek yaralanma veya zarar riskinin olduğu yere 

karar vermenin bir yoludur. Riskleri analiz edip derecendirmenin amacı, 

şiddet derecelerini tahmin etmektir. Tespit edilen riskler, meydana gelme 

olasılığı ve sonuçları açısından tek tek değerlendirilir. 

Bu adım aşağıdakiler hakkında bilgi sağlamalıdır: 

• Nerede, hangi ve kaç işçinin yaralanma veya sağlıklarına zarar 

verme riskiyle karşı karşıya olduğu; 

• Bunun ne sıklıkla meydana gelebileceği; ve 

• Herhangi bir yaralanmanın potansiyel ciddiyeti. 

Risk analizi mutlak bir bilim değildir, mevcut bilgilere dayalı bir "en 

iyi tahmindir". 

Bu nedenle, risk analizine dahil olan veya risk analizi yapan kişi ve-

ya kişilerin çalışma ortamı ve çalışma süreci hakkında gerekli bilgi ve 

deneyime sahip olması ve mümkün olduğunca çalışanlara ve farklı iş 

faaliyetleriyle ilişkili belirli tehlikeler ve riskler hakkında tavsiyelerde 

bulunmaları için güvenlik ve sağlık temsilcilerine (varsa) danışılması 

önemlidir.  

Risk azaltma (müdahaleler/kontroller); (uygun kontrol önlemlerinin 

tespit edilmesi) 
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Bu aşamada riskleri önlemek için kontrol önlemlerinin neler olduğu 

belirlenir. Önlemler riskin ortadan kaldırılmasına veya azaltılmasına 

odaklanmalıdır. Analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine 

göre sıralı hale getirilen risklerin kontrolü amacıyla 4 yöntemle riske kar-

şı tepki planlaması yapılır. 

(1) Kaçınma 

(2) Transfer etme / Devretme 

(3) Yatıştırma / Azaltma  

(4) Kabullenme / Üstlenme  

Kontrol Önlemlerinin Uygulanması 

Dördüncü adım, bir kişinin yaralanma veya zarar görme riskini or-

tadan kaldırmak veya azaltmak için kontrol önlemleri uygulamayı içerir. 

Farklı kontrol önlemlerinin uygulanabilirliği, belirli duruma, tehlikelere 

ve risklere bağlı olacaktır.  

Risk kontrol önlemleri, işyerinde kazaya veya zarara neden olma po-

tansiyeline sahip bir risk faktörüne karşı alınan önlemlerdir. Kontrol ön-

lemleri, riskleri azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmak için tasarla-

nabilir. Eğer mümkünse riski ortadan kaldırmak açıkça tercih edi-

lir. Kontrol önlemleri, tanımlanan riski kontrol etmek ve en aza indirmek 

için her adımın üzerinde çalışıldığı ve uygulandığı hiyerarşik bir model 

izler. 

o      Risk Eleme (En Çok Tercih Edilen) 

Riskin ortadan kaldırılması, tanımlanmış bir riski kontrol etmek için 

en çok tercih edilen seçenek olarak hiyerarşinin en üstünde yer alır. Tabii 

ki tüm riskleri tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmayacak, ancak 

bu, riski tamamen ortadan kaldırarak en büyük korumayı sağladığı için 

düşünülen ve değerlendirilen ilk seçenek olmalıdır. Yürüme yollarında 

takılma tehlikesini ortadan kaldırmak için kabloların yeniden yönlendi-

rilmesi, risk gidermeye bir örnek olabilir. 

o     Risk İkamesi 
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Yeni sistemin yeni riskler ve tehlikeler getirmesi mümkün olduğu 

için, bir riski ikame etmek, riski tamamen ortadan kaldırmak kadar etkili 

olmayacaktır. Bu tehlikelerin başlangıçta bilinmemesi muhtemeldir ve 

bu nedenle, yeni veya değişen riskleri değerlendirmek için yeni bir risk 

değerlendirmesi gerektirecektir. Risk ikamesine bir örnek, diğer kimya-

sallarla ölümcül şekilde etkileşime girebilen ağartıcı bazlı temizlik ürün-

lerini daha güvenli alternatiflerle ikame etmek olabilir. Ancak bu senar-

yoda, yeni üründe kimyasal maruziyet veya soluma riski hala mevcut 

olabilir, ancak ölümcül etkileşim riski ortadan kaldırılmış veya azaltıl-

mıştır. 

o Risk İzolasyonu 

Risk izolasyonu, ya riskin kendisini deneyimleyebilecek çalışan veya 

kişiden izole etmek ya da risk faktörüne erişimi sadece, onun ele alınma-

sı ve kullanımı konusunda uygun şekilde eğitim almış yetkili personel 

ulaşabilecek şekilde yalıtmak için tasarlanmış bir kontrol önlemidir. Bu, 

tehlikeli veya gürültülü ekipmanı, operatörlerin uzaktan izleyebileceği 

kilitli veya ses geçirmez bir odaya yerleştirmeyi veya tehlikeli kimyasal-

ları yalnızca kimyasal güvenlik konusunda eğitimli personelin erişebile-

ceği güvenli bir alanda depolamayı içerebilir. 

o Mühendislik Kontrolleri 

Bu kontrol önlemi, riski ortadan kaldırmak veya azaltmak için mü-

hendislik düzeyinde bir şeyin yeniden tasarlanmasını içerir. Mühendislik 

risk kontrol önlemlerinin örnekleri, bir makinenin hareketli parçaları ile 

operatör arasına fiziksel bir güvenlik koruyucusu yerleştirmek olabilir 

veya yakın bir kaza veya yaralanma durumunda hızlı kapatmaya olanak 

sağlamak için güvenlik kesintileri kurmak olabilir. 

o İdari Kontroller 

İdari kontroller, tehlikeli ortamların eğitimi, planlaması ve personel 

görevlendirilmesine dayalı kontrol önlemleridir. Bu kontrol önlemi, en 

iyi uygulama kılavuzlarının geliştirilmesi, ek eğitimlerin düzenlenmesi 

ve risk faktörü olarak vurgulanan alanlara atanan çalışanların gerekli 

eğitime sahip olmasının sağlanması gibi şeyleri içerebilir. 
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o Kişisel Koruyucu Donanım (En Az Tercih Edilen) 

Bu son risk kontrol önlemi en az tercih edilen seçenek olsa da bu, göz 

ardı edilmesi gerektiği anlamına gelmez. Kişisel Koruyucu Donanım 

(KKD), riskler hiyerarşinin daha yukarısındaki önlemlerle kontrol edili-

yor olsa bile normal olarak kullanılmalıdır. KKD, çalışanları riskten ko-

rumak için son savunma hattı görevi görür. Mümkün olduğunda, 

KKD'ye tek kontrol önlemi olarak güvenilmemelidir. KKD örnekleri, 

solunum cihazları (çevreye bağlı olarak tek kullanımlıktan tam filtrele-

meye kadar değişir), baretler, koruyucu gözlükler ve gürültü azaltan 

kulak koruyuculardır. 

Bu risk kontrol önlemleri, en çok tercih edilenden en az tercih edile-

ne doğru hiyerarşik bir yapı izlese de birbirlerinden ayrı olarak kulla-

nılmaları pek olası değildir. Riskleri kontrol ederken en iyi seçenek ge-

nellikle yukarıdaki kontrollerin bir kombinasyonu olacaktır. Örneğin 

izolasyonun ihlal edilmesi durumunda çalışanlara KKD sağlamaya de-

vam ederken riski izole etmek. 

Yaralanma veya zarar risklerini ortadan kaldırmak veya azaltmak 

için, en etkili olandan en az etkili olana kadar, uygulanması tavsiye edi-

len bir kontrol önlemleri sırası aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 
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Tablo 1. Riski Ortadan Kaldırmak veya Azaltmak İçin Önerilen Kont-

rol Önlemleri Sırası 

 

En etkili 

kontrol 

önlemi 

En az etkili 

kontrol önle-

mi 
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Yüksekte çalışma işi yapılacaksa, yüksekten düşmeleri ve/veya etki-

lerini azaltmak için kontrol önlemlerini uygulamada risk yönetim hiye-

rarşisinin (Health and Safety Executive, 2007) şu adımları izlenmelidir: 

 Yüksekte çalışılmanın azaltılması (mümkünse yüksekte çalışmak-

tan kaçınmak): Ağaçlara budamayla şekil vererek kontrolsüz büyümesi-

ne engel olma, yükleme/boşaltma için forklift veya vinç kullanılması. 

 Düşmelerin Önlenmesi (yüksekte çalışma kaçınılmazsa, düşmele-

ri önlemek için gerekli iş ekipmanlarını kullanmak ve diğer önlemleri 

almak): Seyyar merdiven kullanımı yerine yükselir çalışma platformları, 

insan kaldırma sepetleri, mobil iskele gibi ekipmanların kullanılması. 

 Düşme etkilerinin azaltılması (düşme riskini ortadan kaldırmak 

mümkün değilse, düşme mesafesini ve sonuçlarını minimize etmek için 

gerekli iş ekipmanlarını kullanmak ve diğer önlemleri almak): Güvenlik 

ağları kullanımı, kişisel koruyucu donanım kullanımı vb. 

Değerlendirme ve Gözden Geçirme; (kontrol önlemlerinin etkililiğinin göz-

den geçirilmesi) 

Beşinci aşama belirlenen kontrol önlemlerinin sürekli olarak izlen-

mesini ve gözden geçirilmesini sağlamaktır. 

SONUÇ 

Yüksekte çalışmak, tarım sektöründe her zaman var olan bir tehlike-

dir. Her yaştan çiftçiler ve tarım işçileri, düşme nedeniyle yaralanma 

veya ölüm riskiyle karşı karşıyadır. Herhangi bir önlem alınmadığı, her-

hangi bir ekipman kullanılmadığı veya kusurlu, uygun olmayan ya da 

yanlış ekipman kullanıldığı için düşmeler sıklıkla meydana gelir. Mağ-

durlarda sadece fiziki tahribat yapmakla kalmayıp, yaşanılan travmaya 

bağlı anksiyete, korku, öfke ve depresyon gibi duygusal sorunlara da 

neden olan yüksekten düşmelerin çoğu tıpkı diğer kazalar gibi basit risk 

kontrol tedbirlerinin uygulanmasıyla önlenebilir niteliktedir. Bir traktör 

veya ağaç gibi yüksekten düşme riskini en aza indirmek için önleme 

programları, uygun güvenlik aygıt ve donanımları kullanımının yanı sıra 

güvenli çalışma davranış ve uygulamalarını teşvik etmelidir. 
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Potansiyel risk kontrol tedbirleri; uygun güvenlik ekipmanı sahipli-

ğini, kullanımını, ekipmana kolay erişimi artırmayı, tarım çalışanları ve 

ailelerinin karşılaştıkları risklerin farkında olmaları için durumsal far-

kındalıkları ile risk algılarını yükseltmeyi ve güvenliğin hem öncelikli 

hem de her düzeyde gündemde olduğu bir güvenlik kültürünü geliştir-

meyi içermelidir.  
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MERDİVEN KAZALARI 

Murat DARÇIN1, E. Selcen DARÇIN2 

 

Öz: Belli bir yükseklikten düşme sonucu oluşan kazalar her yıl yüzlerce 

kişinin ölümü, sakat kalması veya ciddi biçimde yaralanmasına yol 

açan önde gelen bir güvenlik sorunudur. Yüksekten düşme türü kaza-

larda önemli bir yer tutan kısa mesafe düşüş (2 metrenin altı) kazaları-

nın başlıca nedenlerinden birisinin merdiven basamakları olduğu orta-

ya konmuştur. Merdiven basamakları duvar merdivenleriyle birlikte en 

önemli iki kısa mesafe düşüş kaza nedenini oluşturur. Bu çalışmada; 

meydana gelen merdiven kazalarının analiz edilmesi, merdiven kazala-

rının olası nedenlerinin belirlenmesi, işverenler tarafından uygulanabi-

lecek olası tedbirlerin ve bunların etkinliğinin ortaya konulması amaç-

lanmıştır. Merdiven kazalarının çoğunluğu evlerde gerçekleşmektedir. 

Bu nedenle iş yerlerinde oluşan merdiven kazalarıyla ilgili bilgi görece-

li olarak daha azdır. Hizmet, imalat ve inşaat sektörlerinde işyerlerinde 

meydana gelen merdiven kazalarının sayısı diğer sektörlerden çok da-

ha fazladır. Bina yönetmelikleri, tırabzan yüksekliği, basamak genişliği, 

basamak kalınlığı, basamak uzunluğu, basamak malzemesi ve ışıklan-

dırma gibi parametreleri denetlemektedir. Merdiven tasarımı bina yö-

netmelikleri ile kontrol altında tutulmasına rağmen, gerek bazı kuralla-

rın zamanın gereklerine göre geliştirilmemesi, gerekse belirlenen kural-

lara uyulmaması nedenleriyle günümüzde birçok binanın merdivenleri 

gerekli güncel güvenlik standartlarına uygun değildir. Merdiven kaza-

larıyla ilgili bilgiler temel olarak kaza raporları, ölüm raporları, bilirkişi 

raporları ve tazminat davası raporlarından elde edilmektedir. Bu rapor-

lar kazaları ayrıntılı analiz etmeye yarayacak detaylı ve kaliteli veriler 

sağlamamaktadır. Merdiven kazalarıyla ilgili bilgilerin ana kaynağı 

olan kaza/olay raporlarında bile detaylı ve sistematik bilgiler mevcut 
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değildir. 

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, Kaza, Merdiven Kazaları 

GİRİŞ 

Belli bir yükseklikten düşme sonucu oluşan kazalar her yıl yüzlerce 

kişinin ölümü, sakat kalması veya ciddi biçimde yaralanmasına yol açan 

önde gelen bir güvenlik sorunudur. Düşmeler, dünya çapında kasıtsız 

yaralanma ölümlerinin ikinci önde gelen nedenidir. Her yıl, %80'den 

fazlası düşük ve orta gelirli ülkelerde olmak üzere, dünya çapında tah-

minen 684.000 kişi düşmelerden ölmektedir. Ölümcül düşmelerin en 

fazla olduğu grup 60 yaşın üzerindeki yetişkinlerdir. Her yıl tıbbi müda-

hale gerektirecek kadar şiddetli 37,3 milyon düşme meydana gelmekte-

dir (WHO,2021). 

Kazaları önleme stratejileri, eğitim, öğretim, daha güvenli ortamlar 

yaratma, düşmeyle ilgili araştırmalara öncelik verme ve riski azaltmak 

için etkili politikalar oluşturmayı vurgulamalıdır. Merdiven basamakları 

yüksekten düşme türü kazalarda önemli bir yer tutan kısa mesafe düşüş 

(2 metrenin altı) kazalarının başlıca nedenlerinden birisidir. İnsanların 

merdivende geçirdikleri zaman dikkate alındığında merdiven en tehlike-

li yapı olarak düşünülebilir. Bu çalışmada; meydana gelen merdiven ka-

zalarının analiz edilmesi, nedenlerinin belirlenmesi, işverenler tarafından 

uygulanabilecek olası tedbirlerin ve bunların etkinliğinin ortaya konul-

ması amaçlanmıştır.  

Merdiven kazaları genellikle değişik faktörlerin bir araya gelmesi 

sonucu oluşur. Merdiven kazalarının meydana gelmesine sebep olan 

başlıca faktörler şunlardır (Scott, 2005); 

• Basamak tasarımı,  

• Bakım,  

•  Çevresel faktörler,  

• Merdiveni kullanan kişinin özellikleri (yaş, cinsiyet, fiziksel gücü vb.) 

veya  

• Merdiveni kullanan kişinin davranışları.  
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Merdiven kazalarını önlemek için işverenler kontrol tedbirlerini içe-

ren talimatlar düzenlemeli ve bunlara uyulmasını sağlamalıdırlar. Ayrıca 

evlerdeki düzenli temizlikler, yıpranan kısımların tamiri, düzenli merdi-

ven bakımı kazaların önlenmesi açısından kilit noktalardır. Bunlara ek 

olarak tırabzanlar, farklı renkteki kaymaya karşı dirençli basamak köşe 

koruyucuları ve uygun aydınlatma merdiven çevresinin güvenliğini art-

tırıcı unsurlardır. Kaza gerçekleştikten sonra düşmenin şiddetini azaltıcı 

tedbirlerin geliştirilmesi de oldukça önemli bir konudur. Örnek olarak, 

halı ve altındaki uygun yer kaplamaları özellikle yaşlılarda kemiklerin 

kırılma riskini önemli ölçüde azaltmaktadır.  

Bina yönetmeliklerinin gelişen şartlara göre güncellenmesi, bu yö-

netmeliklerdeki kuralların uygulanmasının denetlenmesi, işletmelerin 

çalışanlarına basamak kullanımı konusunda eğitim vermesi ve toplumu 

bilinçlendirici çeşitli kampanyalar düzenlenmesi de merdiven kazaları-

nın önlenmesinde etkilidir. 

BASAMAK GEOMETRİSİ 

Basamağın geometrisi üç parametre ile ifade edilebilir (bkz. Şekil 1): 

Yükseklik (rise), genişlik (going), adım açısı (pitch)  

 

Şekil 1. Basamak Geometrisinin Şematik Olarak Gösterimi (Roys, 2001) 
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 Yükseklik – iki basamak veya yer ile bir basamak arasındaki dikey uzun-

luk farkı. 

 Genişlik – iki basamağın köşe koruyucuları arasındaki yatay mesafe.  

 Adım açısı – iki basamağın köşe koruyucularından geçen doğrunun ya-

tay eksenle yaptığı açı. 

İnsanlar merdiven inerken ve çıkarken düz bir yolda yürüdüklerin-

den daha farklı bir şekilde adım atarlar. Merdiven adımlarının düz adım-

lardan farkı adımın topuklardan değil ayak parmaklarından başlaması 

ve yukarı çıkarken fazladan bir kuvvet, aşağı inerken ise kontrollü bir 

düşüş gerektirmesidir (Roys, 2001). 

Basamak Tırmanma (Templer, 1992; Roys, 2001) 

Merdivenden yukarıya çıkarken hareket halindeki ayak yaklaşık ola-

rak dikey bir şekilde üst basamağa yerleştirilir. Ayağın ön ucu basamağa 

değmekle birlikte topuk değer veya değmez. Daha sonra arka ayak, be-

deni yukarı kaldırmak için ayakuçlarından güç alarak yerden havalan-

maya başlar (duruş evresi). Arka ayak tarafından yapılan sert bir yukarı 

kaldırma hamlesi ön bacaktaki kaslara yardımcı olarak vücudun havaya 

kalkmasını sağlar. Hemen ardından arka ayak sallanma hareketiyle (sal-

lanma evresi) ön ayağı geçerek iki merdiven çıkıntısı atlayıp basamağa 

değer ve döngü böyle devam eder.  Basamak tırmanırken gerekli adım 

mesafesi, genişlik ve bir noktaya kadar da yükseklikle belirlenir. Gele-

neksel bakış açısıyla, adım mesafesini sabit tutmak için yükseklikteki bir 

birim artış için genişlik iki birim azaltılmalıdır (Roys & Wright, 2003). 

Merdivenden yukarıya çıkarken doğal olarak kazalar daha az hasar-

la sonuçlanır (Templer, 1992). Bunun nedeni ağrılık merkezinin vücudun 

ön kısmına daha yakın olması ve de düşüşlerin daha kısa mesafeli ve 

daha yüksek basamağa doğru olmasıdır. Merdiven adımlarında en tehli-

keli evre sallanma evresidir. Tam bu noktada arka ayak iki basamak kö-

şesinin üzerinden geçerken tökezleme riski en fazladır.  

Bu özellikle basamakların yükseklikleri arasında fazla varyasyon 

varsa daha da önemlidir. Merdivenden çıkarken diğer bir risk ise arka 

ayağın alttaki basamağı yukarı çıkmak için ittiği durumdur. Bu an tır-



 
Murat DARÇIN, E. Selcen DARÇIN 

524 

manırken arka ayağın bir önceki basamaktan ayrıldığı andır. Bu pozis-

yonda eğer basamağın kayganlığı fazla ise kayma meydana gelebilir. 

Başka bir tehlike ise kişinin bir sonraki basamağın pozisyonunu yanlış 

algılaması durumunda ayağını az kaldırması ve basamağı kaçırması ve-

ya ayağının kayması ile sonuçlanabilir (Roys, 2001). 

Basamak İnme (Templer, 1992; Roys, 2001) 

Merdivenden inişte, ki en ciddi kazaların oluştuğu durum, öndeki 

ayak iki basamak çıkıntısı üzerinden sallanma hareketi yapar (ön ayak 

basamak üzerindeydi arka ayak ise şimdi basamak üzerinde) ve aşağı-

daki basamak üzerinde durur; buna sallanma evresi adı verilir. Ön ayak 

inmeye başladığı sırada arka ayağın topuğu havaya kalkmaya başlar ve 

vücut ağırlığı arka ayaktadır (duruş evresi olarak adlandırılır). Aynı za-

manda arka ayak diz ve bilekten bükülmeye başlar. Bu anda kişi ağırlı-

ğını ön tarafa vermeye başlar ve ön ve arka dengesini kurarak kontrollü 

bir düşüş başlar. Ön ayağın parmak uçları düşüşün yaratacağı çarpmayı 

sönümlemek için aşağıdaki basamağa bakar yönde dururlar. Merdiven 

yüksekliği arttıkça bu ayağın yatayla yaptığı açıda artar. Ön ayak basa-

mağa değdiğinde oluşan darbe önce ayağın alt tarafı sonra da bilek tara-

fından karşılanır. Ağırlık ön ayağa kaydığında arka ayak (önceden arka-

da olan ama şimdi hareketi yönlendiren ayak) sallanma evresine başlar 

ve döngü böylece devam eder. 

Merdivenden aşağıya inerken herhangi bir düşüş tüm kattan düş-

meye yol açabileceği ve düşerken de birden fazla basamakla çarpışmaya 

maruz kalınabileceği için kazalar daha ciddi yaralanmalarla sonuçlanabi-

lir (Templer, 1992). Eğer basamakların genişlikleri kişinin ayak uzunlu-

ğundan fazla ise aşağı inişlerde ufak problemler yaşanabilir. Merdiveni 

kullanan kişi yanlış adım atabilir veya üzerinden geçmesi gereken basa-

mak çıkıntılarından birisine takılabilir. Fakat basamak genişliği azaldıkça 

problem sayısı daha da artmaktadır.  

Basamak genişliği azaldıkça iki olasılık oluşur. Ya kişi ayağını dışarı 

doğru bükerek ayağının basamağa belli bir açıyla tam oturmasını sağlar 

ya da ayak parmakları basamağın dışında kalır. Eğer kişi bu iki gerekli 

durumdan birisini gerçekleştiremezse ayağı aşağıdaki basamağa otura-



 
MERDİVEN KAZALARI 

525 

mayabilir ve büyük ihtimalle topukları yukarıdaki basamağa takılır. Bu 

durumda merdivenden öne doğru aşağıya düşme durumu gerçekleşir 

(Roys, 2001). 

MERDİVEN KAZALARI SONUCU OLUŞAN YARANMALAR 

“Merdivenden düşmek sadece bir uçurumdan düşmek gibi değil, aynı za-

manda aşağıda bulunan kayaların üzerine de düşmek gibidir. Çünkü basamakla-

rın girintisi art arda keskin kenarlar sunar.” (Templer vd., 1978). Yani, mer-

diven kazaları daha yüksek bir yerden düşmeye benzer, ama aynı za-

manda, takip eden engebeli iniş nedeniyle yaralanmaları daha da ciddi 

hale getirir. 

Ölümle sonuçlanmayan merdiven kazalarında en sık karşılaşılan ya-

ralanma tipleri morarmalar, kırıklar ve burkulmalardır (Nagata, 1991). 

Bu yaralanmalar bacaklarda, ayaklarda, gövdede, kollarda ve ellerde 

meydana gelebilir. Ölümle sonuçlanan merdiven kazalarında ise başlıca 

yaralanmalar kafatasında, gövdede ve bel kısmında meydana gelen kı-

rıklardır (Webber, 1985). Bel kemiğinin kırılması (Şekil 2) bedenin alt 

kısmında meydana gelen kırıkların en sık rastlanılanıdır ve yaşlılarda 

çoğunlukla ölümle sonuçlanır. Kalça kırılmalarında yaralının kurtulma 

şansı ilk yıl içinde %35 olup çok yüksek değildir (Janaway vd., 2005). 

 

Şekil 2. Bel Kemiği Kırılması 
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Düşme sonucu her insan farklı bir yaralanmaya sahip olsa da özellik-

le diğerlerinden daha yaygın olan birkaç yaralanma türü vardır. Bunlar 

tipik olarak aşağıdakileri içerir: 

 Burkulmalar ve incinmeler  

 Kırıklar 

 Omurilik hasarı 

 Derin yırtıklar 

 Baş, sırt ve boyun yaralanmaları  

 Beyin yaralanması 

 İç kanama 

 Alt ekstremite yaralanmaları (örn. çıkık veya organ hasarı) 

Merdivenden yukarı doğru çıkarken gerçekleşen kazaların hasarı, 

aşağıya inerken gerçekleşenlerden daha azdır. Yukarı çıkarken öne doğ-

ru düşmenin momentumu merdivenin kendisi tarafından engellenir. 

Fakat aşağıya inerken düşmek için daha geniş bir alan mevcuttur ve da-

ha yüksekten düşüp birden fazla basamakla çarpışmaya maruz kalınabi-

lir. Bu nedenle merdivenden inerken oluşan kazaların hasarı yukarı çı-

karken meydana gelenlerden oldukça fazladır (Templer, 1992). Merdi-

venden aşağı inerken gerçekleşen kazalarda kafa yaralanmaları ve kırık 

kemikler daha çok rastlanılan hasarlardandır. 

Merdivenlerde düşme her zaman olur, ancak bir merdivenden iner-

ken, bir merdiven çıkarken olduğundan çok daha yaygındır. Templer vd. 

(1985) yaralanmalı kazaların %92’sinin merdivenden inerken meydana 

geldiğini belirlemiştir. Benzer şekilde Nagata (1991) inişte yaşanan yara-

lanmaların oranını erkeklerde %78, kadınlarda %92 olarak bildirmiştir. 

Merdivenlerden inerken düşmelerde yerçekimi etkisi bir faktör olsa da 

merdivenlerde nasıl yürüdüğümüzün mekaniği de bu tür kayma ve 

düşme kazalarında çok büyük bir rol oynar.  

Merdiven Kazalarının Yaygınlığı  

Küresel olarak, düşmeler önemli bir halk sağlığı sorunudur. Her yıl 
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tahmini 684.000 ölümcül düşme meydana gelmekte ve bu da onu karayo-

lu trafik yaralanmalarından sonra kasıtsız yaralanma ölümlerinin ikinci 

önde gelen nedeni yapmaktadır. Düşmeye bağlı ölümlerin %80'inden 

fazlası düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana gelir ve bu ölümlerin 

%60'ı Batı Pasifik ve Güney Doğu Asya bölgelerine aittir. Dünyanın tüm 

bölgelerinde, ölüm oranları 60 yaş üstü yetişkinler arasında en yüksektir 

(Scott, 2005).  

Düşme türü kazaların en önemli nedeni merdivenden düşmelerdir. 

Basamaklar insanların günlük hayatta karşılaştıkları en ciddi kaza unsu-

rudur. Bir merdivenden düşerken o momentle birlikte ağırlığınız artar ve 

daha ağır bir şekilde düşeriz. Üstelik köşeli sert yüzeyler yüksekten bir 

kayanın üzerine düşmüş gibi etki yapar. Bu sebeple sadece basit bir 

merdiven kullanımı bile oldukça büyük riskler içermektedir.  

Merdivenden düşme sonucu her yıl milyonlarca insan yaralanmakta, 

binlerce insan hayatını kaybetmektedir. Merdiven kazaları tüm ülkelerde 

ciddi yaralanmaların ve hatta ölümlerin yaygın nedenlerinden biridir. 

Örneğin İngiltere’de her sene merdiven kazalarında meydana gelen 

ölüm sayısı trafik kazalarında meydana gelenlere yakın seviyededir. 

Herhangi bir kazayla ölüm olaylarının yarısı düşme sonucu meydana 

gelmektedir ve bu kazaların yarısını da merdiven kazaları oluşturmakta-

dır.  

İngiltere’de evlerde her 2.5 dakikada bir merdiven kazası meydana 

gelmektedir. İngiltere’de ev dışında meydana gelen merdiven kazaların-

da yılda yüz binden fazla yaralanma gerçekleşmektedir. Duvar merdi-

venlerinden sonra basamaklarda gerçekleşen kazalar ikinci sırayı almak-

tadırlar. İngiltere’de endüstrideki merdiven kazalarından en fazla etkile-

nen sektör hizmet sektörüdür. Daha sonra sırasıyla imalat ve inşaat sek-

törleri gelmektedir. Hizmet sektöründe göreceli olarak daha fazla düşme 

kazası yaşayan personel postacılar, polisler, satış asistanları, hemşireler, 

tıbbi personel, ağır vasıta sürücüleri, öğretmenler ve temizlikçilerdir. 

Ayrıca, imalat endüstrisinde fırıncılar ve inşaat endüstrisinde elektrikçi-

ler bu konuda en riskli durumdaki çalışanlardır (Scott, 2005). 

Japonya’da merdivenlerden veya basamaklardan düşüp ölenlerin 
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sayısı yangında ölen insanların sayısına oldukça yakındır. Japonya’da 

evde gerçekleşmeyen merdiven kazalarının yarıdan fazlası alışveriş 

dükkanları, restoranlar veya tren istasyonlarında gerçekleşmiştir. Kana-

da’da ise ölümlü ve yaralanmalı merdiven kazalarının sayısı doğal afet-

ler sonucu oluşanlardan yaklaşık on kat daha fazladır. ABD’de ise mer-

diven kazaları tazminat davalarının ve kayıp iş zamanlarının en önemli 

nedeni haline gelmiştir (Templer, 1992). Her yıl yaklaşık 1,1 milyon 

Amerikalı, merdivenle ilgili yaralanmalar için acil servislerde tedavi 

edilmektedir. Bu, merdiven ve merdiven kazalarını, motorlu taşıt kazala-

rından sonra ikinci sıradaki kaza sonucu yaralanma nedeni yapar (Bla-

zewick vd., 2018). 

MERDİVEN STANDARTLARI 

Basamak tasarımıyla ilgili esaslar ülkelerdeki bina yönetmelikleri ile 

kontrol altında tutulmaktadır. Yönetmeliklerdeki düzenlemeler basamak 

yüksekliğini, genişliğini, adım açısını standart hale getirerek ve uygun 

bir parmaklık ve tırabzan tasarımı önererek binalardaki güvenliği arttır-

mak için yapılmıştır. Bina yönetmeliklerinin merdivenler ile ilgili ana 

kısımları genellikle şunları vurgular (British Standart (BS 5395-1:2000)): 

 Basamaklar ve iniş yerlerinin düşüşleri önlemek amacıyla çeşitli 

koruma yöntemleriyle donatılması gereklidir. 

 Korumalıklara ek olarak merdivenleri kullananlara tutunacak bir 

destek olması açısından tırabzanlar yerleştirilmelidir. Tırabzanlar düşme 

halindeki kişiye yeniden dengesini kazandırabilir ve yaralanmanın şid-

detini azaltır.  

 Tırabzanlar: 

i)  basamağın en üst noktasından itibaren 900 mm - 1000 mm ara-

sında bir yükseklikte sabitlenmelidirler. 

ii)  insanlara gerekli desteği vermek açısından güçlü ve sağlam olma-

lıdırlar.  

iii)  hem kaygan olmamalı hem de kavramanın kolay olması açısın-

dan keskin uçlara sahip olmamalıdırlar.   
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iv) eğer ısıya maruz kalıyorlarsa ısı iletim katsayısı düşük bir mal-

zemeden üretilmelidirler. 

 Merdivenin iki tarafında da tırabzan olması en uygun olanıdır. 

Özellikle basamak uzunluğu 1000 mm olan ve insanların hem iniş hem 

de çıkış için kullandıkları merdivenlerin her iki tarafında da tırabzan 

olması çok önemlidir. 

 Eğer merdivenlerin yatay uzunlukları 1800 mm’den fazla ise ara-

ya bir tırabzan daha eklenmelidir. Böylece merdiven iki kanala bölün-

müş olur ve tırabzanlar her iki kanalı kullananlara eşit mesafede kalır. 

 Tek bir basamak tökezlemeye elverişli bir ortam yaratacağından 

özellikle dönemeçlerde kullanılmamalıdır. Eğer kullanılacaksa mutlaka 

uygun bir aydınlatma sağlanmalı ve kalıcı bir şekilde farklı bir renkle 

dikkati çekmelidir. 

 Merdivenlerde düzensiz, yoğun veya yüksek kontrastlı renkler 

kullanılmamalıdır. Göz kamaştırıcı yüzey kaplamaları basamağın gerçek 

pozisyonunu farklı bir şekilde yansıtabilir. 

 Merdivenler güvenli bir şekilde herkesin en az enerji sarf ederek 

kullanabileceği ve aynı zamanda rahat edebileceği şekilde tasarlanmalı-

dırlar. Merdivenden yukarı çıkarken öne ve yukarıya yapılan hamleler 

nedeniyle ekstra bir güç gerekmektedir.                                       

Bu durum bir insanın rahatça kat edebileceği dikey mesafeyi kısaltır. 

Rahat bir kullanım ve uygun bir orantıyı yakalamak için merdiven yük-

sekliği ve genişliği bir arada düşünülmelidir. 

 Basamak boyutları merdivenlerin kullanım yoğunluğuna bağlı 

olarak değişebilir.  

 Kalabalık ve yavaş ilerleyen bir grubun kullandığı merdivenlerde 

basamakların yüksekliği az, genişliği ise büyük olmalıdır.  

 Hızla ilerleyen ve başka bir engel tarafından sıkıştırılmayan grup-

ların kullandığı merdivenlerde basamak yüksekliği daha büyük olabilir.  

 Özel merdivenlerde ise kullanıcı merdivene alışık olduğundan 

dolayı önerilen yükseklik değerlerinden daha uzun olabilir. Zaten birçok 
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özel merdiven boyutları güncel olmayan yerel düzenlemelere uygun 

yapıldığından bina yönetmeliklerine uymamaktadır. Ayrıca birçok bü-

yük (ve eski) ev ofis veya huzurevlerine dönüştürüldüğünde merdiven 

boyutları ilgili bina yönetmeliklerine uymadığından buraları kullanan 

insanlar için tehlike arz etmektedir. 

 Çok kısa basamaklar, özellikle yüksekliği 100 mm’nin altındaki-

ler, tökezlemeye çok elverişlidir.  

 Diğer yandan 220 mm’lik bir basamak yüksekliği güvenlik açı-

sından kullanılacak maksimum yüksekliktir.  

 Merdivenin bütün basamakları aynı yükseklikte olmalıdır.  

 Bir merdivende 3’ten az, 16’dan fazla basamak olmamalıdır. 

 Bir kata çıkan tüm merdivenler, aynı yükseklik ve genişliğe sahip 

olmalıdır (Şekil 3).  

 Merdivenler enine veya boyuna yönde eğim olmaksızın yatay 

olmalıdır. 

 

 

Şekil 3. Düzenli ve Düzensiz Basamaklar 

 Basamak genişliği ayakkabı giymiş bir insanın ayaklarını destek-

leyecek şekilde boyutlandırılmalıdır. Yeterli destek sağlanmaması kaza 

riski oluşturur (Şekil 4).  
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Şekil 4. Uygunsuz Basamak Genişliği 

 Merdivenden çıkarken basamak genişliği topuğu her basamakta 

dinlendirecek şekilde tasarlanmalıdır. Merdivenden inerken ise ayağın 

uygunsuz bir açı yapmamasını sağlayacak şekilde olmalıdır (Şekil 5).  

 

Şekil 5. Merdivenlerin Kenarında Ayak Pozisyonu 

 Merdiven boyutları, merdiven güvenliğine göre tasarlanmalıdır. 

Kayma veya basamakta takılma riskini en aza indirmek için merdiven 

basamaklarının doğru yükseklik (yükselme) ve genişlik (yürüme) boyut-

larını seçmek önemlidir, 

 Merdiven basamağı döşemeleri ve merdivenin yere bağlandığı 

noktalar kullanım esnasında kaygan hale gelmemelidirler. Düz bir yolda 

yürürken meydana gelen kayma olayları ayakkabının topuğuyla yer ara-

sında gerçekleşmektedir. Fakat merdiven çıkarken veya inerken ilk te-
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mas ayakkabı pençesiyle sağlanır. Eğer kayganlığı azaltıcı şeritler veya 

çıkartmalar kullanılacaksa bunlar döşemenin mümkün olduğu kadar ön 

ucuna yerleştirilmeli ve renkleri kontrast yaratacak şekilde veya parlak 

olmalıdır. Koruyucu şeritler güvenli ve kullanım esnasında yerlerinde 

oynamayacak şekilde yerleştirilmelidirler.  

 Uygun bir yapay veya mümkün olan yerlerde doğal bir merdiven 

aydınlatması sağlanması kullanıcıların günün her saatinde önlerini gör-

meleri açısından önemlidir.  

 Merdiveni kullananların bütün adımlarını, özellikle de ilk ve son 

adımlarını net bir şekilde görebilmeleri çok önemlidir.  

 Merdiven etrafındaki pencereler, insanlar merdiveni kullanırken 

gözlerine ışık gelmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.  

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 31’inci maddesinde merdiven-

ler ile ilgili esaslar:  

(1) Merdiven Kolu ve Sahanlıklar  

 a) Ortak merdiven kolu ve sahanlık genişlikleri konut yapılarında 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine 

göre hesap edilecek kaçış genişliğinden az olmamak üzere 1.20 metre-

den, diğer yapılarda 1.50 metreden, konutlarda bağımsız bölüm içindeki 

merdivenler ise 1.00 metreden az olamaz. Çatıya ve bodrum katlarına 

ulaşan ortak merdivenler ile servis merdivenlerinde de bu ölçülere uyu-

lur. Bu merdivenler ahşap olamaz. 

b) Merdiven evlerinin bina cephesinden, çatıdan veya ışıklıktan doğ-

rudan ışık alması ve merdivenlerin çatıya ve bodrumlara ulaştırılması 

zorunludur.  

c) Merdiven basamakları ve sahanlık ölçülerine dair TSE standartla-

rının bu maddede belirtilen ölçü ve miktarlardan küçük olması halinde 

bu madde hükümleri geçerlidir.  

ç) Merdivenlerin her iki tarafında da engellilerle ilgili TSE erişilebilir-

lik standartlarına uygun korkuluk ve küpeşte yapılması, ayrıca sahanlık 

ve merdiven döşemelerinde ve kaplamalarında da standartlara uyulması 
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zorunludur.  

(2) Merdiven basamaklarının ölçüleri ve özellikleri:  

 a) Asansörü olmayan binalarda basamak yüksekliği 0.16 metreden, 

asansörlü binalarda 0.18 metreden fazla olamaz.  

 b) Basamak genişliği 2a+b= 60 ila 64 formülüne göre hesaplanır. 

Formüldeki a: yükseklik, b: genişliktir. Ancak bu genişlik 0.27 metreden 

az olamaz.  

 c) Balansmanlı (dengelenmiş) merdivenlerde basamak genişliği en 

dar kenarda 0.10 metre, basamak ortasında 0.27 metreden az olamaz.  

 ç) Basamak uçları çıkıntısız (damlalıksız) olmak zorundadır.  

(3) Binalarda son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı çatı arası pi-

yeslerine çıkan iç merdivenlerde birinci ve ikinci fıkralardaki şartlar 

aranmaz.  

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte olan 

mevzuata uygun olarak yapılmış yapılara bu Yönetmelik hükümlerine 

göre kat ilavesi yapılması halinde mevcut merdiven ölçüleri ilave katlar 

için de aynen uygulanabilir.  

(5) Karma kullanımlı binalarda her kullanım için ayrı merdiven evi 

düzenlenmesi zorunludur. Bu kullanımların birbirine dönüştürülmesi 

durumunda yeni oluşan kullanım için bağımsız genel merdiven oluştu-

rulmadan tadilata izin verilmez. 1.80’den az merdiven altları kapatılır. 

Merdiven Kazalarının Nedenleri 

Birçok insan, bir merdivenden düşmenin veya tökezlemenin sadece 

sakar olmalarının bir sonucu olduğunu düşünür. Hatanın kendilerinde 

olduğunu varsayarlar ve asla profesyonel yardım istemezler.  

Merdivenden düşmenin, yürüyen kişinin dikkatsiz bir yanlış adı-

mından başka bir şeyden kaynaklanmadığı durumlar vardır. Ancak, 

merdiven düşmelerinin büyük bir kısmı, binanın veya işyerinin sahibinin 

ihmalinin doğrudan bir sonucudur. Ciddi yaralanmalara yol açabilecek 

ihmalkâr bakım örnekleri şunlar olabilir: 
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 Buz, kar veya diğer sıvı madde olan merdivenler– Üzerinde uyarı 

işareti olmayan ıslak zeminler. İç ve dış mekanlarda her türlü etkiyle 

ıslanmış merdivenler kayganlaşır. Kar, buz, yağmur, su, merdivenlere 

kazaen dökülmüş sıvı vb. madde etkisi kaldırılmazsa merdivenler tehli-

keli hale gelebilir ve bir kişinin merdivenlerden aşağı yuvarlanması du-

rumunda uzun süreli yaralanma veya ölüme maruz kalma riskini artar.  

 Kaygan yüzeyler – Yıpranmış halı veya çok cilalı ahşap gibi bazı 

yüzeyler özellikle kaygandır. Bazı merdivenler, normal taş, boyalı ahşap 

veya halıdan daha kaygan olan çok cilalı ahşap veya fayanstan yapılmış-

tır. Bir yüzeyin kayganlığını tanımlamak için kullanılan matematiksel 

terim “sürtünme katsayısı”dır. Düşük bir sürtünme katsayısı, kaymanın 

gerçekleşmesi için gereken kuvvetin, sürtünme katsayısı yüksek oldu-

ğunda gereken kuvvetten daha az olduğunu (başka bir deyişle kaymanın 

daha kolay olduğunu) gösterir. Sonuç olarak, küçük bir hata çok ciddi 

yaralanmalara neden olabilir. Kaygan bir merdivene düşerseniz veya 

kayarsanız, çevrenin güvenliğini sağlama konusunda ihmalkâr davran-

dığından mülk sahibi sorumlu tutulabilir. 

 Merdiven üzerinde engeller – Çoğu zaman, merdiven üzerlerinde 

eşya kaldığında da kazalara neden olur. 

 Zayıf aydınlatma – Merdiven boşluklarında ve giriş yollarında kı-

rık veya yetersiz ışıklar. Aydınlatma olmadığında veya yetersiz oldu-

ğunda, kişiler merdivenleri çıkarken potansiyel bir takılma tehlikesi gö-

remezler. 

 Arızalı veya mevcut olmayan korkuluklar – Bir merdivenin belirli 

sayıda basamağı varsa, güvenlik nedenleriyle ve yerel bina yönetmelik-

lerine göre bir tırabzan gerekebilir. Kaybolduklarında veya gevşek ol-

duklarında, bir kişinin merdivenlerden güvenli bir şekilde geçmesi için 

yeterli destek yok olur. 

 Uygunsuz Merdiven yüksekliği – Yerel bina yönetmeliklerine kı-

yasla merdivenlerin uygun olmayan derinliği ve yüksekliği.  

 Düzensiz basamaklar – Düzensiz merdiven derinliği veya yük-

sekliği. Merdivenler arasındaki basamak yüksekliği aynı olmadığında, 
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birinin takılıp düşme tehlikesi artar. Çoğu insan, basamak yüksekliğinin 

aynı olacağını varsayar. Değilse ve herhangi bir uyarı gönderilmezse, kişi 

üst kata çıkarken bir sonraki basamağa ulaşmak için ayağını yeterince 

yükseğe koyamayabilir ve merdivenlerden inerken dengesini kaybedebi-

lir. Beynimiz genellikle son adımın ne kadar uzakta olduğunu hatırlar ve 

herhangi bir merdiven çıkarken veya inerken bacağınıza otomatik olarak 

aynı mesafeyi hareket ettirmesini söyler. Merdiven yüksekliği veya de-

rinliği eşit değilse, bacağınız aynı mesafeyi hareket ettirir, ancak basa-

mak aynı yerde olmaz. Aradaki fark az da olsa dengenizi kolayca kaybe-

debilir ve bu süreçte kayabilir ve yaralanabilirsiniz. 

 Kırık veya eksik basamaklar – Basamaklar eksik, kırık veya gev-

şek olduğunda, insanların dengesini kaybedip düşme olasılığını artırabi-

lir. 

 Yıpranmış yüzeyler – Merdivenlerde yırtık veya yıpranmış halı 

veya çatlak zemin, kişinin takılıp merdivenlerden düşmesine neden ola-

bilir. Bu, bu kazaların en yaygın nedenlerinden biridir. 

Merdiven kazaları genellikle göründüğünden daha karmaşıktır. 

Merdivenler, genellikle düz yüzeylerde bulunmayan doğal tehlikelerle 

birlikte gelir. Merdiven kazalarının nedenlerini araştırmadaki problem-

lerden birisi de çok az sayıda kazanın sadece tek bir neden yüzünden 

oluşmasıdır. Genelde birden fazla faktör bir araya gelip kazanın oluşma-

sına neden olur. Mesela yaşlı bir insanın az aydınlatılmış ve döşemesi 

nedeniyle de köşeleri belli olmayan bir merdivende yaşadığı kaza bu 

duruma bir örnektir. Merdiven kazalarına neden olan faktörler belli ka-

tegorilere ayrılabilir (Scott, 2005). Bu kategoriler;  

 Basamak tasarımı 

 Bakım 

 Kişilik özellikleri ve kullanıcı davranışları. 

BASAMAK TASARIMI 

İyi bir tasarım bazı tip kazaların hiçbir zaman gerçekleşmemesini 

sağlayabilir. Zayıf tasarıma bir örnek ise uygun olmayan basamak geniş-
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liği ve yüksekliğidir. Böyle durumlarda yanıltıcı içgüdüsel geri dönü-

şümlerle bir basamağın yeri yanlış algılanabilir.  

Merdivenlerin ve basamakların boyutları kazaların önlenmesi açı-

sından çok önemlidir. Mesela basamak genişliği ayağın hangi oranda 

merdivene temas edeceğini belirler. Bu nedenle bina standartlarında mi-

nimum basamak boyutlarına oldukça önem verilmiştir.  

Özellikle genişlikler çok küçük ise merdivenden inerken düşme teh-

likesi oldukça yüksektir. Nagata (1991) 119 mm’nin altındaki basamak 

genişliklerinde kaza oranının %11.6 olduğunu saptamıştır. Daha uzun 

basamak genişlikleri kaza oranını azaltmaktadır. 

Basamak boyutlarındaki farklılığın sanılanın aksine daha yaygın ol-

duğu ortaya çıkmıştır. Kırk merdiven kazasını incelemenin sonucunda 

Cohen ve Jackson (1997), kazalardaki en güçlü etkenin basamak boyutla-

rındaki tutarsızlıklar olduğu sonucuna varmışlardır. 

Basamak yüksekliği de diğer önemli bir parametredir. Eğer basamak 

yüksekliği fazlaysa kullanıcılar daha çabuk yorulacak, böylece tökezleme 

riskleri daha da artacaktır. Bunun yanı sıra basamak yüksekliği kısaysa 

kullanıcı aynı anda iki basamağı birden atlamayı deneyecek bu da yanlış 

adım atma riskini arttıracaktır (Scott, 2005). 

Basamaktan fazla yukarıda duran basamak köşe koruyucuları tökez-

leme kazalarına neden olabilir. Bu nedenle basamak köşe koruyucuları 

mümkün mertebe basamakla aynı yükseklikte olmalıdırlar.  

Basamak tasarlarken üç ve az sayıda basamak tasarımından kaçın-

mak gerekir. Özellikle tek bir basamağın hatalı konumlandırılması insan-

ları savunmasız bir pozisyona sokar. Yürüyenler tek bir basamağı fark 

edemeyebilirler. Bu nedenle tek bir basamak yapılacaksa yüksek kont-

rastlı renklere boyanarak dikkat çeker hale getirilmelidir (Scott, 2005). 

Merdiven tipinin de kaza gerçekleşme oranını etkilediği düşünül-

mektedir. Bir kattan diğer kata çıkan düz merdivenlerin merdiven kaza-

larının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. İki katı birbirine bağlayan 

düz merdivenler çok uzun veya kısa olabilirler. Kısa olanlarında kaza 

yoğunluğunun daha fazla olduğu gözlemlenmiştir (Templer, 1992).  
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Bu tip düz merdivenlerde kaza yoğunluğunun fazla olmasının nede-

ni, önü açık, geniş ve engelsiz olduklarından yayaların kendilerini daha 

güvenli hissedip dikkatlerini toplamamalarındandır. Düz merdivenlerde 

gerçekleşen yaralanmaların daha şiddetli olması beklenmektedir. Bunun 

nedeni kaza esnasında düşmeyi engelleyecek bir unsur olmamasıdır. 

İki katı birbirine bağlayan merdivenlerde ilk ve son üç basamağa 

dikkat edilmelidir. Bu basamaklarda yaya merdivenden sonraki alacağı 

yola dikkatini vermekte ve merdivene gösterdiği dikkat azalabilmektedir 

(Templer, 1992). Bu nedenle bu basamaklarda daha çok kaza gerçekleş-

mektedir.  

Yayanın merdiven üzerindeyken dikkatini dağıtacak herhangi bir 

görsel unsur kaza sebebiyeti yaratabilir. Dikkati dağıtıcı bir görüntü veya 

merdiven duvarına asılmış resimler kullanılmamalıdır. 

Göz kamaştırıcı halı veya merdiven döşemeleri basamak uçlarını giz-

leyip yayanın yanlış adım atmasına yol açabilir. Bu tip kaplamalar kulla-

nılmamalı, bunların yerine özellikle basamak uçlarını belirginleştirmek 

adına kontrast renkler tercih edilmelidir. Aynı şekilde basamak üzerine 

parlak ışık saçan ışıklandırma sistemlerinden kaçınılmalıdır (Scott, 2005). 

Zayıf tasarıma bir başka örnek yüksek tırabzan boşluklarıdır. Bu du-

rumda özellikle çocuklar bu boşluklardan aşağıya düşme tehlikesi ile 

karşı karşıyadırlar. Tırabzanlara korumalık konulması da özellikle ço-

cuklar için, diğer önemli bir husustur. 

BAKIM 

Bakım kontrolü kolay olmakla birlikte merdivenin durumunun bo-

zulmaması için gereklidir. Günümüzdeki merdivenler için çok küçük 

bakımlar yeterli olmaktadır. Eğer merdivenin kırılan bir parçası varsa, 

özellikle tırabzanlar ve koruyucular, bunların değiştirilmesi gerektiği çok 

açıktır. Aynı şekilde bozulmuş kaplamalar veya basamak üzerine otur-

tulmuş herhangi bir parçanın da en kısa zamanda değiştirilmesi gerekli-

dir. Aşınmış halı veya basamak ucu koruyucuları tökezlemeye neden 

olabilirler. Eskimiş veya yırtılmış halı kaplamaları da değiştirilmeleri her 

ne kadar çok kolay olsa da merdiven kazalarına yol açan unsurlardır. 
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Tahta merdivenler çürüyüp çökebilecekleri için nem ve yoğunlaşmadan 

korunmalıdırlar.  

Bakım sırasında basamağın boyutlarının ve güvenlik özelliklerinin 

değişmemesine dikkat edilmelidir. Bazı durumlarda merdivenler aşırı 

derecede bakım nedeniyle kazaya yol açabilirler. Bu duruma örnek ba-

samakların aşırı cilalanması sonucu kayganlaşmalarıdır. 

Merdivenler dış etkilere karşı da sürekli bakımlı tutulmalıdır. Dışsal 

çevresel faktörler temel olarak havanın durumuyla ilgilidirler ve bu ne-

denle dışarıda bulunan merdivenleri etkilerler.  

Merdiven üzerinde bulunan buz, kar ve su kayma riskini çok fazla 

arttırmaktadır. Karlı havalarda merdivenlerdeki karlar veya buzlanmalar 

düzgün temizlenmediği için dışarıdaki merdivenlerde oluşan kaza sayı-

ları en üst seviyelere çıkmaktadır. 

Merdivenler düzensiz bir şekilde ortalığa yayılmış tökezleme riskini 

arttıran eşyalardan arındırılmalıdır. Merdiven basamaklarının su ve tozla 

kaplanmış olması kayma olasılığını arttırır. Merdiven etrafındaki ışık-

landırmanın bakımı iyi bir şekilde yapılmalıdır. Merdivenlerde bir ışık 

seviyesi düştüğünde kaza oranı artmaktadır (Scott, 2005).  

Kişilik Özellikleri ve Kullanıcı Davranışları 

Merdiven kazaları sıklıkla kazazedelerin kişisel karakteriyle ve dav-

ranış şekilleriyle bağdaştırılmaktadır.  

Yaş, merdiven kazası olasılığıyla ilgili faktörlerden birisidir. Yaşlı in-

sanlar merdiven kazası geçirmeye daha açık durumdadırlar. Düşme so-

nucu ölenlerin büyük kısmı 65 yaş üstü insanlardır (Templer, 1992). Top-

lumdaki yaşlı insan sayısı arttıkça merdiven kazalarının da artacağı ka-

çınılmazdır. Bunlara ek olarak yaşlıların (65 yaş üstü) geçirdiği merdiven 

kazaları genellikle hastane bakımı gerektirecek hasarlara yol açmaktadır. 

Çünkü yaş ilerledikçe kemik yoğunluğunun da azalması kaza sonucu 

oluşacak yaralanmaların şiddetini arttırmaktadır. 

Yaşlılarda merdiven kaza riskinin artmasının iki nedeni yaşla birlikte 

görme ve denge kaybının artmasıdır. Görme performansı sıklıkla orta ya 
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da çok düşük seviyede aydınlık kaybıyla oluşur. Yakındaki nesnelere 

odaklanma kabiliyeti de azaldığından her bir basamak köşesini görme 

olasılığı azalmış olur. Bu görme problemleri katarak oluşumu nedeniyle 

daha da kötü bir hal alır. Denge kaybı da insanın yaşı ilerledikçe artar. 

Bu kayıp, merdiven çıkarken salınma hareketini düzgün yapabilmek için 

ayak altındaki basınç reseptörlerinin basamak köşelerini hissetmesini ve 

eklem pozisyonunu doğru alabilmesinin etkilemektedir (Cavanagh, 

1997). 

Merdiven kazalarını etkileyen diğer bir faktörün de insanların çevre-

sine alışık olma durumu olduğu düşünülmektedir. Eğer merdiveni kul-

lanan kişi o merdivene alışıksa kaza olabilecek durumları önceden bildi-

ğinden kaza oluşma riski azalmış olur. Merdivende daha önceki duru-

mundan farklı ani değişiklikler olmuşsa, merdiveni kullanan kişi merdi-

vende oluşan bu ani değişiklikleri önceden sezemeyeceği için kaza riski 

artabilir. 

Özellikle genç kadınların topuklu ayakkabı giymesi gibi uygun ol-

mayan ayakkabılar da kaza riskini artırmaktadır. 

Merdiven kazası olasılığını arttıran diğer faktörler ise sağlık bozuk-

lukları, baş dönmesi veya baygınlık veya diz ya da bilek eklemlerinden 

kaynaklanan güçsüzlükler gibi kişisel hususlarla, alkol kullanımı, dalgın-

lık, stres gibi durumlardır. 

Bazı davranış tarzları da merdiven kazalarını arttırıcı yönde rol oy-

nayabilir. Bu sebeple oluşan kazaların kontrolü zordur ve büyük ihtimal-

le herhangi bir zaman gerçekleşebilirler. Merdiven kazalarına yol açabi-

len kullanıcı davranışlarına örnek şunlar olabilir:  

 Merdiven çıkarken eşya taşıma, 

 Merdiven çıkarken cep telefonuyla oynama, 

 Basamakların üzerinde bulunan nesnelere basarak kayma,  

 Merdivenlerden aşağıya veya yukarıya koşma,  

 Özellikle iş hakkında rapor vermeye giderken veya iş bitiminde iş 

yerinden ayrılırken aceleci hareket etme 
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 Basamağı ıskalama ve iki veya üç basamak birden atlama,  

 Merdivende oyun oynamak,  

 Merdivendeyken başka birisinin etkisiyle dikkatin dağılması. 

SONUÇ 

Merdivenler, her yaştan birey arasında yaygın bir yaralanma kayna-

ğıdır ve merdivenle ilgili yaralanmaların sıklığı ve oranı artmaktadır. Bu, 

özellikle merdiven tasarımı ve inşaatı ile ilgili olanlar olmak üzere, artan 

önleme çabalarına duyulan ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. 

Merdiven kazaları her ne kadar kullanıcı davranışı ve bakıma yöne-

lik güvenlik kampanyaları gibi kazaları önlemeye karşı programlarla 

azaltılmaya çalışılsa da bunların çok etkili olmadıkları görülmüştür. Asıl 

kaza önlemeye yönelik çalışmalar merdiven tasarımından kaynaklanan 

kazalarda yapılabilir. İyi bir tasarım bazı tip kazaların hiçbir zaman ger-

çekleşmemesini sağlayabilir. Zayıf tasarıma bir örnek yüksek tırabzan 

boşluklarıdır. Bu durumda özellikle çocuklar bu boşluklardan aşağıya 

düşme tehlikesi ile karşı karşıyadırlar.  

Araştırmacıların bulgularına göre, merdiven kazalarıyla ilgili en bü-

yük sorunun bireysel (yani kullanıcı) veya harici değişkenler değil, ba-

samak tasarımı ve özellikle de bazı merdivenlerde var olan boyutsal tu-

tarsızlık olduğu varsayılmaktadır. Basamak tasarımının merdiven kaza-

larını nasıl azaltabileceğinden bahsedilirse, kanıtlar güçlü bir şekilde 

basamak genişliğinin arttırılması gerektiğini göstermektedir. Bu kazalar 

ve dolayısıyla oluşan hasarlar, basamak genişlikleri kullanıcı kişilerin 

ayak boyutlarından daha geniş yapılarak bir noktaya kadar önlenebilir. 

Kullanıcıların alışık olmadığı merdivenler veya kalabalık grupların kul-

landığı merdivenlerde bu güvenlik önlemi mutlaka alınmalıdır. 

Merdiven kullanmanın riskli olduğu yerlerde (bakım ve huzur evle-

ri, sürekli eşya taşınma ihtiyacı olan yerler), merdiven kullanımı tama-

men ortadan kaldırılıp yerine asansör, rampa kullanılabilir ve hatta bina 

sadece bir katlı olarak tasarlanabilir. 

Sonuç olarak merdiven kazalarını önlemek için alınacak önlemler, 
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kaza sonrası oluşacak maddi ve manevi kayıp veya hasarlardan çok daha 

ucuz olacaktır. 
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TRABZON BOZTEPE VE YENİCUMA MAHALLERİNDE 
BULUNAN TOPLU KONUT YAPISININ 

SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARLIK BAĞLAMINDA 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

İbrahim AKTÜRK1 

 

Öz: Dünya nüfusunun ve kentleşmenin artması beraberinde yeni ge-

lişmeleri meydana getirmiştir. Teknolojik ilerlemeler ve yeni ihtiyaçla-

rın kentsel alanlarda olması kaçınılmaz olduğu için enerji ihtiyacı da 

her geçen gün artmış durumdadır. Özellikle sanayi devriminden sonra 

kontrolsüz yapılaşma ve kentleşme enerji kullanımını evrensel düzeyde 

yükseltmiştir. Artan enerji ihtiyacının kullanımı için kaynakların hun-

harca ve bilinçsiz biçimde kullanılmasıyla doğal çevre olumsuz yönde 

etkilenmektedir. İklim değişiklikleri, doğal afetler, kaynakların tüken-

mesi ve kısıtlı erişim gibi birçok sorunla dünya yüzleşmek durumunda 

kalmıştır. Olumsuz etkilerin dünya sağlını kötü yansımasını durdura-

bilmek için kaynakların verimli biçimde kullanılması ve yenilenebilir 

enerjilerin daha çok hayatımıza entegre edilmesi gerekmektedir. Bu 

noktada karşımıza günden güne gelişen sürdürülebilirlik kavramı çık-

maktadır. Doğal çevrenin varlığını sürdürmesini ve kaynakların bilinçli 

biçimde kullanılması hedefleyen sürdürülebilirliğin boyutları bulun-

maktadır. Ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel boyutları bulunan sür-

dürülebilirliği birçok disiplinde kullanımı artmış durumdadır. Özellik-

le mimari anlamda sürdürülebilirlik, yapılması gereken ve üzerinde 

detaylı çalışmayı gerektiren konudur. Hem malzeme kullanımı hem de 

yapılaşmış çevrede sürdürülebilirliğin kullanımı ile enerji tasarrufu 

sağlanmaktadır. Bu sayede doğal kaynaklar uzun dönemler boyunca 

varlığını yapılaşmış çevre içinde sürdüreceği ön görülmektedir. Sürdü-

rülebilirliğin mimari disiplin içerisinde çok geniş bir çalışma alanı bu-

lunmaktadır. Özellikle toplu konut yapılarının 1980’ li yıllarda artma-

                                                            
1  Avrasya Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Trabzon / Türkiye, ibra-

him.akturk@avrasya.edu.tr, Orcid No: 0000-0002-7121-8846 
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sıyla yapı alanı ve enerji tüketimi yapım sürecinin her alanında artmış-

tır. Bundan dolayı büyük uygulama alanı olan mimarlıkta sürdürülebi-

lirliği kullanımı gerekmektedir. Bu bağlamda yapılan çalışmanın amacı, 

günümüzde sıkça kullanılan sürdürülebilirliğe dikkat çekerek çalışma 

alanı olarak belirlenen Trabzon Boztepe ve Yenicuma mahalleri sınırla-

rı içerisinde yer alan toplu konut yapısını sürdürülebilir mimarlık bağ-

lamında inceleyerek öneriler oluşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda ça-

lışmanın kapsamı, sürdürülebilirlik, mimaride sürdürülebilirlik ilkeleri 

ve boyutlarıyla çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Konunun belir-

lenen çalışma alanı içerisinde incelenmesi çalışmanın somut sınırlarını 

belirlemiştir. Çalışmanın merkezini sürdürülebilirlik kavramı ve mi-

marlıktaki etkisi oluşturmasından dolayı yöntem olarak literatür çalış-

malarıyla sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir mimarlık konuları örnek-

lerle araştırılarak ilk adım oluşturulmuştur. İkinci adım olarak araziye 

yönelik çalışmalar, yerinde tespitler, fotoğraflama işlemleri ve incele-

meler yapılmıştır. Bu bağlamda üçüncü adımda çalışma alanı olarak 

belirlenen toplu konutun bulunduğu araziye yönelik olumlu, olumsuz, 

avantaj ve dezavantajların gösterildiği swot analizi ve arazinin iklimsel 

ve coğrafi koşullarının olduğu eskiz çalışmaları yapılmıştır. Son adım-

da yapılan analizler ve tespitlerin ardından sürdürülebilir mimarlık 

bağlamında çalışma alanına yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. Ça-

lışma alanı özellikle enerji sistemleri bakımından ve su ihtiyacı yönün-

de değerlendirilerek ekolojik çevrenin oluşturulması için yapılması ge-

rekenler belirlenmiştir. Seçilen çalışma alanı 16 bloktan oluşan ve geniş 

yapı adasına sahip toplu konut yapısı olmasından dolayı kent içerisin-

de enerji tüketimi fazla olmaktadır. Bu çalıma alanı içerisinde enerjiyi 

yenilenebilir kaynaklardan kullanmak ve su tasarrufu sağlamak için 

analizler yapılmıştır. Yapılan çalışmanın neticesinde birtakım bulgulara 

ve karşılaşılan sorunlara ulaşılmıştır. Elde edilen tespitlere göre sürdü-

rülebilirlik kapsamında çalışma alanına ilişkin öneriler verilmiştir. 

Önerilerle birlikte sürdürülebilirlik ölçütleri çerçevesinde sonuçlar veri-

lerek çalışma tamamlanmıştır. Hazırlanan çalışmanın sonucunda özel-

likle büyük toplu konut yapılarının sürdürülebilirlik konusu kapsa-

mında ortaya çıkan eksiklikler günümüzde birçok yapı için benzerlik 

göstermektedir. Sonuç olarak yapılan çalışma ile farklı yapı grupları 

veya tasarlanacak projelerin sürdürülebilir nitelikte ve doğal çevreye 

duyarlı olması için örnek teşkil edeceği varsayılmaktadır. Bu sayede 

enerji ihtiyacı fazla olan yapı oluşum sürecinde tüketim minimuma in-

direceği ve doğal kaynakların geleceğe taşınabileceği öngörülmektedir. 
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Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Mimarlıkta Sürdürülebilirlik, 

Enerji, Trabzon, Toplu Konut 

GİRİŞ 

Sürdürülebilirlik konusu günümüzde her alanda karşımıza çıkan 

önemli bir kavramdır. 21. yy da artan nüfus ve kentleşme sonucunda 

kaynakların hızlı şekilde tükenmesi ile kötü kullanımları sonucu kirlenen 

dünya için sürdürülebilir çevrelere daha fazla ihtiyacın olduğu görül-

mektedir. Sürdürülebilirlik, sadece mimarlık alanında değil her anlamda 

uygulanması ve dikkat edilmesi gereken ekolojik, ekonomik ve sosyal 

boyutu olan kavramdır.  

Yapılaşmış çevreler, artan nüfus ihtiyacını karşılamak için hem daha 

geniş taban alanlarına kuruldular hem de daha yüksek biçimde tasarlan-

dılar. Bu haliyle özellikle kentlerde yeşil alanların yok olduğu ve tekno-

lojik koşullar altında doğal kaynakların hunharca kullanıldığı ortaya 

çıkmaktadır. Yeşil çevrelerin azalması ve doğal kaynakların tükenmesi 

ile dünya da bir takım kötü sonuçlara sebep olduğu görülmektedir. İklim 

değişikleri ve doğal afetlerin her geçen gün artması ortaya çıkan olum-

suz geri dönüşlerdir. Bunların yanında artan nüfus ve hammaddeye ihti-

yaç dolayısıyla doğal kaynakların verimsiz şekilde kullanılmasıyla başta 

su krizi olmak üzere birçok olumsuz etki yaşanmaktadır. Olumsuz etki-

leri en aza indirmek veya ortaya kaldırmak için doğal kaynakların koru-

numu ve yapılaşmayı çevreye duyarlı biçimde tasarlanması gerekmekte-

dir. Bu noktada karşımıza sürdürülebilirlik kavramı ve mimarlık alanın-

da ise sürdürülebilir mimarlık konuları çıkmaktadır. 

Doğal kaynakların korunumu ve çevre kalitesini artırmak için kent 

düzeni içerisinde yapılaşmanın ciddi biçimde tasarlanması ve planlan-

ması gerekmektedir. Özellikle günümüzde artan toplu konut yapılarının 

ve azalan geleneksel dokunun sonucunda malzeme ve yapımda yeni 

sistemlerin kullanması çevreye olumsuz etki yaratmaktadır. Bunlara bağ-

lı olarak artan sanayileşme ve teknolojik koşulların doğal çevreye duyarlı 

şekilde gelişmemesi kentlerdeki ekolojik dengeye zarar veren durumlar-

dır (Özbaysar, 2019). Aslında sanayileşmeyle birlikte artan tüketim anla-

yışı ile doğal çevrenin kontrolsüz biçimde kullanımına sebep olmuştur. 
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Çevre sorunlarının arması ve doğal kaynakların zarar görmesi sonucun-

da dünya genelinde enerjiye olan ihtiyacın arttığı ve bu enerjinin yenile-

nebilir biçimde kullanılması gerektiği ortaya çıkmaktadır (Deligöz vd., 

2020: 224). Kaynakların yeniden kullanımı ve geri dönüştürülebilir bi-

çimde hammadde olarak kullanılması tasarımlarda çevreye ve ekolojiye 

karşı olumlu etki yapmaktadır (Baysan, 2013: 3). Bu gibi önlemlerin 

alınması ile doğal çevrenin uzun yıllar boyunca varlığını sürdürmesi ve 

kaynakların yeni nesillere ulaşacak olması sağlanabilmektedir. Yapılan 

önlemlerin sürdürülebilirlik kavramı altında meslek disiplinlerine enteg-

re edilmiş ve özellikle mimarlık anlamında bakış açısı haline gelmiştir. 

Sürdürülebilirlik 

Kavram olarak sürdürülebilirlik, Türkçe literatüründe karşılığı ol-

mamasına rağmen kimi yazarlar tarafından var olmak, devam ettirmek, 

varlığını sürdürmek, daimi olma gibi anlamlarında kullanılmaktadır. 

Sürdürülebilirliğin temeli geçmişe dayansa da özellikle 1970’ li yıllarda 

kentlerde artan nüfus ve sanayileşme sonucunda daha ön plana çıkmıştır 

(Şen vd., 2018: 3-8). Ortaya çıkan eksikliklerin ve çevre sorunlarına karşı 

oluşturulacak önlemleri içeren 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma 

Komisyonu  (WCED-World Commission on Environment and Develop-

ment) raporlarında ilk kez sürdürülebilirlik kavramı yer almıştır. Yapılan 

komisyonda çevre faktörü ele alınarak gelecek nesillere kaynakların za-

rar görmeden aktarılması gerektiği açıklanmıştır (Deligöz vd., 2020: 225). 

Çevre terimi, tüm canlılar için yaşam kalitesini belirleyen, canlıların var-

lığını ve sürekliliğini sağlayan kavram olarak ifade edilmektedir. Günü-

müzde çevre ve ekoloji kavramları birbirleriyle karıştırılmaktadır. Ancak 

ekoloji çevre birimi olarak kabul edilmektedir. Ekoloji, insan ve diğer 

canlı varlıkların çevre ile olan ilişkilerini, yaşamsal enerji döngülerini ve 

kendini yenileyebilen birimleri inceleyen bilim dalı olarak açıklanmakta-

dır (Ilgaz, 2018: 5-7). 

Kavram olarak tüm dünyada yer edinmiş olan sürdürülebilirlik için 

birtakım farklı raporlarda kriterler açıklanmıştır. Brundlant Raporu’na 

göre sürdürülebilirliğin sağlanması için ekolojik tabanı korumaya saygı 

gösteren bir üretim sistemi oluşturulmalı ve mimarlık ile yapı üretim 
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süreci sürdürülebilirlik ile yakın ilişki sergilemektedir (Asımgil, 2016: 

30). Bununla birlikte sürdürülebilirlik pek çok alanda sıklıkla kullanılan 

kavram olup toplumun sosyal, kültürel, bilimsel, doğal ve insan kaynak-

larının verimli kullanılmasını ve doğal çevreye karşı saygılı bakış açısı 

ortaya koyan süreç olarak ta ifade edilmektedir (Telli, 2015). 

Sürdürülebilirlik kapsamında karşımıza çıkan enerji konusu, depo-

lanan iş gücü ya da iş yapma yeteneği olarak ifade edilmektedir. İş yap-

ma gücü olarak kullanılan birçok enerji kaynağı bulunmaktadır. Genel 

olarak bu kaynaklar, fosil yakıtlar, nükleer yakıtlar ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarıdır. Bu kaynaklar içinde dünya enerjisinin yaklaşık %80’i fosil 

yakıtlardan karşılanmaktadır. Fosil yakıtlar, kömür, petrol ve doğal gaz 

gibi kimyasal enerjilerden oluşmakta ve kullanıldığında hızlı biçimde 

tükenmektedir (Ceylan ve Gürel, 2018: 1-5). Özellikle sanayi devriminin 

ardından kontrolsüz biçimde artan enerji ihtiyacı sonucunda fosil yakıt-

ların kullanılması hız kazanmıştır. Tüketilen fosil yakıtların açığa çıkar-

dığı zararlı gazların neticesinde çevre her geçen gün daha da kirlenmek-

tedir. Özellikle hava kirliliği ve iklim değişiklikleri ekosistemin dengesini 

bozmuştur (Gökşen vd., 2017). Sürdürülebilirlik, mimarlık ve diğer bilim 

dallarında enerji ihtiyaçlarının karşılanırken çevreyi göz önünde tutarak 

doğal kaynakların bilinçli kullanılması ve mimari yapılar için veya diğer 

elemanlar için enerjinin dönüşümünün sağlanması ve yenilenebilir enerji 

kullanılmasını öne çıkarmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları, güneş, 

rüzgar, gelgit ve su kuvveti gibi doğal kaynakların yapay müdahale ol-

madan kendilerini yenileyebilen kaynaklar olup kullanımlarının doğaya 

zararı yoktur. Doğada sürekli bulunan, tükenmez ve temiz enerji kayna-

ğı olarak dünyada kullanılan enerjinin yaklaşık %15’ i kadarı yenilenebi-

lir enerji kaynaklarından kullanılmaktadır (Ceylan ve Gürel, 2018: 6-7). 

Buradan hareketle doğal kaynakların kullanılmasını ve doğal çevrenin 

varlığını sürdürmeyi hedefleyen sürdürülebilirlik bakış açısı 3 kategori-

de incelenmiştir. Ekonomik, ekolojik ve sosyo-kültürel olarak ayrı başlık-

larda sürdürülebilirlik açıklanmıştır  (Çebi, 2019) (Şekil 1). 

Ekonomik sürdürülebilirlik, kaynakların uzun süre boyunca kulla-

nımını ve gerekli olan kaynakların minimum maliyet giderleri taşıması 

olarak kullanılmaktadır. Çevresel ve ekolojik sürdürülebilirlik boyutu 
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doğal çevre içindeki canlıların ve biyoçeşitliğin korunması ile doğal kay-

naklarla enerji üretimini hedeflemektedir. Sosyo-kültürel sürdürülebilir-

lik boyutu ise en çok ihmal edilen toplumun kültürünü yapılaşmış çev-

reye yansıtması olarak sosyal, adalet ve eşitlik konuları üzerinde yoğun-

laşan geçmişe köprü oluşturan bakıştır  (Şen vd., 2018: 20-37). 

 

 

Şekil 1. Sürdürülebilirliğin 3 Boyutu  

Mimarlıkta Sürdürülebilirlik 

Sürdürülebilirlik kavram olarak birçok alanda son yüzyılda kulla-

nılmaya başlansa da mimarlık alanında kullanım alanı oldukça büyük ve 

ön plana çıkmaktadır. Yapı tasarım sürecinden yapının kullanım aşama-

sına gelene kadar her türlü aşamada yapım tekniği ve malzeme katman-

larında sürdürülebilirlik yaklaşımı sergilenmektedir. Ekolojik, ekonomik 

ve sosyo-kültürel anlamda bütün boyutlarla sürdürülebilirlik mimarlık 

disiplinine katılmaktadır. 

Sürdürülebilir mimarlık, tasarlanan yapıların yapım aşamasından 

yıkımına kadar geçen süreç içerisinde yeni nesilleri göz önüne alarak, 

yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verip kullanan, doğal çevrenin 

korunmasına dikkat eden, kullanılacak enerjiyi, suyu ve yapımdaki mal-

zeme ile arazi koşullarını etkin biçimde planlayan, toplumların sağlık, 

konfor ve sosyal durumlarını gözeten faaliyetlerin bütünü olarak ifade 

edilmektedir (Kıasıf ve Selçuk, 2016). Bu bağlamda inşa edilen yapıları, 

sürdürülebilir biçimde tasarlamak ve planlamak mimarların sorumlulu-

ğu içerisindedir. Bir yapı inşa edildikten sonra doğal çevre ile uzun sü-

rekli olarak etkileşin halinde olmaktadır. Ortaya çıkan bu etkileşimin 

sürdürülebilir nitelikte olması canlı ve cansız dünya varlıkları için sağlık-

lı, yaşanılabilir yapı çözümlerini sunmaktadır. Bina tasarımlarında kay-

nakların doğru ve verimli bir şekilde etkin kullanılması doğal çevreye 

Ekonomik 

Sürdürülebi-

lirlik 

Ekolojik 

Sürdürülebi-

lirlik 

Sosyo-

Kültürel 

Sürdürülebi-
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lirlik 
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karşı saygılı binaların oluşmasını sağlayacaktır (Çelebi, 2003). Özellikle 

yüksek yapıların tüketeceği enerji göz önüne alınırsa çevreye karşı daha 

da duyarlı olması beklenmektedir. Yüksek yapıların konumlanacağı ara-

zi etabından başlanarak iç mekân kurgusuna doğru her aşamada enerji 

ihtiyacını ve giderleri hesaba katılmalı ve bu doğrultuda sürdürülebilir 

mimarlık kriterleriyle yapı planlanmalıdır (Kıasıf ve Selçuk, 2016: 1184). 

Mimari anlamda ekolojik çevre, yerel ve kültürel değerlerden ortaya 

çıkan yapı formu, arazi verileri ve iklim koşulları, doğal kaynaklardan 

yararlanma noktasında ve ekolojik tasarımlarının geliştirilmesinde, stan-

dart tasarım yerine maksimum çeşitlilik içeren tasarımlara olanak ver-

mektedir (Asımgil, 2016: 30). Sürdürülebilir mimarlık ise insan eliyle 

tasarlanan ve de doğal çevre üzerinde en az etkiye sahip olan mimarlık 

olarak açıklanmaktadır. Sürdürülebilir mimari ve tasarımda enerji ile su 

etkinliğinin korunumu artırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kul-

lanımının artırılması öne çıkmaktadır. Buna bağlı olarak sürdürülebilir 

mimarlık kavramının gelişmesi ölçeğe bağlı olarak; Küresel ölçekte sür-

dürülebilirlik, bölgesel ölçekte sürdürülebilirlik ve yerel ölçekte sürdürü-

lebilirlik olarak kendini göstermiştir. (Çebi, 2019). 

Sürdürülebilirlik kavramı mimarlık bağlamında değerlendirildiğin-

de, Kohler’in yaklaşımı önemlidir. O’nun yaklaşımına göre, sürdürülebi-

lir yapıların; ekolojik, ekonomik ve sosyokültürel sürdürülebilirlik bo-

yutları üzerinden ele alınması gerektiğini savunmaktadır. Kohler’in ba-

kış açısına göre, ekolojik sürdürülebilirlik; kaynakların ve ekosistemin 

muhafaza edilmesi, ekonomik sürdürülebilirlik; kaynakların uzun dö-

nem verimliliği ve minumum kullanım bedelini, sosyal ve kültürel sür-

dürülebilirlik ise; sağlık ve konforun yanı sıra sosyal ve kültürel değerle-

rin korunması olarak mimarlıkta sürdürülebilirlik boyutlanmıştır. Koh-

ler’in yaklaşımdan yola çıkarak ortaya koyulan sürdürülebilir mimarlık 

ilkeleri, kaynakların korunması; enerjinin korunması, suyun korunması 

ve malzemenin korunmasını kapsamaktadır (Deligöz vd., 2020: 229). 

J.J. Kim’in yaptığı çalışmada ise sürdürülebilir mimarlık ilkeleri, 

“Kaynak Ekonomisi”, “Yaşam Döngüsü Tasarımı” ve “İnsani Tasarım” 

olmak üzere 3 grupta açıklanmıştır. Buradan hareketle mimarlıkta sür-
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dürülebilirlik “Kaynakların Korunması”, Yaşam Döngüsü Değerlendir-

me” ve “Yaşanabilir Çevre Tasarımı” ilkeleri üzerine kurgulanmıştır (De-

ligöz vd., 2020: 230). Bu anlamda mimari binaların ihtiyaç duyduğu ener-

jiye katkı sağlamak için yapı tasarımlarında yenilenebilir enerji kaynak-

larının kullanılması ile enerji tüketimini minimize edilmektedir. 

Sürdürülebilirlik kavramı, gelişen dünya düzeni ile kendini iyice 

göstermiş ve ileriye dönük olarak gerekli hale geleceği varsayılmaktadır. 

Bu bağlamda sürdürülebilir çevrelerin gelişmesi ve sürdürülebilirlik bo-

yutlarını sağlaması gerekmektedir. Bunun yanında sürdürülebilir geliş-

me,  çevresel,  ekonomik,  politik,  sosyal,  demografik,  kurumsal ve kül-

türel olmayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilirlik kapsamında kentlerde ve 

mimaride kullanılan çevre dostu tasarımların varlığı artması gerekmek-

tedir. Çünkü doğal kaynakların tüketimini en aza indirmek, kentsel nü-

fusun sağlığını sağlamak, kaynaklara eşit erişim ve sosyo-kültürel çevre 

için sürdürülebilirlik gelişme ve kalkınma gereklidir (Tosun, 2009). 

Sürdürülebilir mimarlık çalışmaları kapsamında aynı zamanda sür-

dürülebilir tasarım ilkelerini sağlayan ve günümüzde uygulamaları artan 

birçok yapı tasarlanmaktadır. Bunlara örnek olarak ZEB mimarlık ofisi 

tarafından Norveç’te tasarlanan 2014 yılında 220 m2 olarak tasarlanan 

konut; hacim olarak müstakil bir ev olarak tasarlansa da sürdürülebilir 

çözümleri içeren yapı yöntemlerini içermektedir. Konut tasarımı, World 

Architecture News Sustainable Buildings Awards 2015 Ödülü’nün sahibi 

olmuştur. Evin güneydoğuya doğru eğimli çatısı üzerindeki solar güneş 

panelleri, zemindeki enerji kuyularından gelen jeotermal enerjiyle birlik-

te, evin gereksinim duyduğu enerjiyi karşılamakla kalmayıp tükettiğinin 

neredeyse 3 katı kadar enerji üretmektedir. Yapı malzemeleri, ısı yalıtı-

mına uygun olup yapının iyi bir iç iklime, hava kalitesine ve estetik özel-

liklere sahip olması için özenle seçilmiştir (URL-1). Bina kabuğuna enteg-

re edilmiş fotovoltaik ve güneş-termal paneller aracılığıyla enerji üretme-

siyle ekonomik ve ekolojik sürdürülebilirliği sağlamıştır. Kullandığı mal-

zemelerle ve araziye konumlanışı ile de çevreyle uyum içinde olup sür-

dürülebilir mimari örneklerindendir (Şekil 2). 
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Şekil 2. ZEB Pilot Evi, Norveç, 2014 (URL-1) 

Sürdürülebilir mimari örneklerinden biri de Singapur’ da Şehir Mer-

kezi Otel yapısıdır. Oasia Hotel Downtown olarak bilinen yapı 2016 yı-

lında ve 19.416 m2 alanına sahip olarak inşa edilmiştir. Yapıldığı bölge 

itibariyle yoğun iş merkezleri ve yeşil alanların az bulunduğu kesim ol-

masından kaynaklı yapı yeşil kule tarzında tasarlanmıştır. Tropikal kule 

olarak da isimlendirilen yapı, Singapur’un Yapı ve İnşaat Kurumu tara-

fından verilen Green Mark sertifikası almış ve 2017–2018 Global Awards 

for Excellence ödülünün sahibi olmuştur. Ayrıca, Chicago Athenaeum 

and the European Centre for Architecture, Art, Design and Urban Stu-

dies’in düzenlediği Green Good Design Award’un da sahibi olmuştur. 

Yapı otel, ofis ve sosyal mekanlarıyla birlikte oluşturulmuş ve her bir 

mekan için rekreasyon alanları, çatı bahçeleri kurgulanmıştır. Yapının dış 

cephesi düz cam yerine kırmızı renkli cam cephe sistemi seçilmesiyle 

üzerine gelen sarmaşık örtü ve canlılar için muhteşem altlık görevi gör-

mektedir. Yapının bu haliyle bitkiler, kuşlar ve diğer canlılar için yaşam 

alanı olarak biyoçeşitliliğe ortam oluşturmaktadır (URL-2). Yapı sürdü-
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rülebilir tasarım anlayışına uygun olarak bölgesindeki eksik yeşil alana 

önemli oranda nefes olmuştur. Ekolojik anlamda sürdürülebilirliği yük-

sek oranda yansıtmaktadır (Şekil 3). 

  

Şekil 3. Oasia Hotel Downtown, Singapur, 2016 (URL-2) 

Mimarlıkta sürdürülebilirlik ilkelerini felsefe edinen bir başka örnek 

olan Amerika Birleşik Devleti’ nde inşa edilen sağlık ve bilim merkezidir. 

Yapı, mimarlık ofisi Sasaki tarafından 2016 yılında 4.700 m2 olarak inşa 

edilmiştir. Bina, American Institute of Architects (AIA)’in her yıl dünya-

nın en verimli ve sürdürülebilir 10 yapısını seçtiği The COTE (Committee 

on the Environment) Top Ten Awards’un 2017 listesine girmeye hak ka-

zanmıştır. Ayrıca Kuzeydoğu Amerika’daki ilk “Zero Net Energy 

(ZNE)” özelliklerine sahip akademik yapı olarak standartları belirlemek-

tedir. Havanın yüzde yüzünü emen 18 adet büyük ölçüdeki davlumbaza 

sahip yapı bu sistemiyle havalandırma gereksinimini çözmekte olup fosil 

yakıt kullanımı gerekmemektedir. Güneş panelleriyle ise ısıtma ve so-

ğutma sistemlerinin enerji ihtiyacını yüksek performansta sağlamaktadır. 



TRABZON BOZTEPE VE YENİCUMA MAHALLERİNDE BULUNAN TOPLU KONUT 
YAPISININ SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARLIK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

553 

Eğitim birimi olarak öğrencilere ferah bir çalışma ortamını opak ve şeffaf 

tasarımıyla karşılamakta ve aydınlık bölgelerin fazlalığı sayesinde enerji 

tüketimi azalmaktadır (URL-3). Eğitim birimi olarak enerji tüketimine 

oldukça dikkat çeken yapı minimum enerji kullanımı ve araziye yerleşi-

mi ile ekonomik ve ekolojik sürdürülebilirliği sağlamaktadır (Şekil 4). 

   

Şekil 4. John J. Sbrega Sağlık ve Bilim Merkezi, ABD, 2016 (URL-3) 

Çalışmanın Amacı 

Günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılan sürdürülebilirlik kav-

ramının özellikle mimarideki yansımaları enerji tüketimi konusunda 

oldukça önemli görülmektedir. Bu bağlamda yapılan çalışmanın amacı, 

çalışma alanı olarak belirlenen Trabzon Boztepe ve Yenicuma mahalleri 

sınırları içerisinde yer alan toplu konut yapısının ve çevresinin sürdürü-

lebilir mimarlık bağlamında inceleyerek öneriler oluşturmaktır. 

Çalışmanın Kapsamı 

Sürdürülebilirlik konusu son yıllarda birçok meslek alanında isteni-

len ve beklenilen çalışma alanı olmaktadır. Mimarlık disiplininde yapı 

oluşum evresinde kaynakların verimliliği açısından ise ekolojik çevre için 

oluşturulması gerekli görülmektedir. Özellikle yeni, çağdaş ve çok katlı 

büyük yapılar için yapılması, enerji tüketimi için olumlu etki yapacaktır. 

Bu açıdan bakıldığında sürdürülebilirlik, mimaride sürdürülebilirlik 

ilkeleri ve boyutlarıyla önemli konu olup çalışmanın kapsamını oluştur-

maktadır. Konunun belirlenen çalışma alanı içerisinde incelenmesi ça-

lışmanın somut sınırlarını belirlemiştir. 
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Yöntem 

Çalışmanın merkezini sürdürülebilirlik kavramı ve mimarlıktaki et-

kisi oluşturmasından dolayı yöntem olarak literatür çalışmalarıyla sür-

dürülebilirlik ve sürdürülebilir mimarlık konuları örneklerle araştırılarak 

ilk adım oluşturulmuştur. İkinci adım olarak araziye yönelik çalışmalar, 

yerinde tespitler, fotoğraflama işlemleri ve incelemeler yapılmıştır. Bu 

bağlamda üçüncü adımda çalışma alanı olarak belirlenen toplu konutun 

bulunduğu araziye yönelik olumlu, olumsuz, avantaj ve dezavantajların 

gösterildiği swot analizi ve arazinin iklimsel ve coğrafi koşullarının ol-

duğu eskiz çalışmaları yapılmıştır. Son adımda yapılan analizler ve tes-

pitlerin ardından sürdürülebilir mimarlık bağlamında çalışma alanına 

yönelik değerlendirmeler yapılmıştır (Şekil 5). 
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Şekil 5. İşlem Basamakları 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Çalışma Alanı 

Çalışma alanı, Trabzon Boztepe ve Yenicuma mahallelerine bağlı iki 

parselden ve 16 bloktan oluşup 353 konut mevcuttur. 10 tane bloğu cep-

hanelik sokakta 6 bloğu Cami sokakta olup aradan Boztepe mahallesine 

bağlanan yol aksı bulunmaktadır (Şekil 6). Toplu konutların orta kısımla-

rında açık otopark alanları ve farklı noktalarda 3 tane çocuk oyun alanı 

bulunmaktadır (Şekil 7). Bölgede Trabzon SGK İl Müdürlüğü kamu ya-
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pısı bulunup Cami sokak aksında Temel Yaşar İlkokulu ve İMKB Mesle-

ki ve Teknik Anadolu Lisesi bulunmaktadır. 

 

Şekil 6. Toplu Konutların Konumu (URL-4) 

A 
B C 

D 
E F 

G 
H 

K 
I 

T 
M 
N 

P 
R 
S 
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     Şekil 7. Toplu Konut Blokları ve Çevre Yapılar (URL-5) 

Trabzon Boztepe ve Yenicuma mahallerinde iki parsel halinde ara-

dan taşıt yolu geçecek biçimde düzenlenen konutların yapımı 2015 yılın-

da tamamlanmıştır (Şekil 8). Yapı inşaat alanı 9.600 m2 olacak biçimde 

1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 tiplerinde konut yapıları bulunmaktadır. Tekli blok 

yapısı olduğu gibi bazı bloklar birbirine bitişik nizam şeklinde tasarlan-

mıştır (Şekil 9). Bu bloklardaki konutlar karşılıklı olacak biçimde iki daire 

şeklinde düzenlenmiştir. Bloklarda biri büyük biri daha küçük şekilde iki 

asansör, asansörün karşısında kat merdivenleri ve sağ tarafında yangın 

merdiveni bulunmaktadır. Ayrıca dairelere girişte kat holleri bulunmak-

ta ve aydınlanma pencereleri bu hollerde yer almaktadır. 
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Şekil 8. İki Mahalle İçerisinde Yer Alan Toplu Konut Blokları  

 

Şekil 9. Toplu Konutların Kuzey Cephesinden Genel Görünümleri 

Belirlenen çalışma alanı büyük yapı grupları içermesi sebebiyle enerji 

tüketimi her aşamasında yüksek olmuştur. Yapım süreci tamamlanıp 

kullanıma açıldıktan sonra enerji ihtiyacı kullanıcı odaklı değişkenlik 

göstermektedir. Bu anlamda yapılan analizler enerjiye yönelik değerlen-

dirmeleri kapsamaktadır. 
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Çalışma Alanına Yönelik Analizler 

Çalışma alanı ile ilgili yapılan analizlerin sürdürülebilirlik kriterleri-

ne sağlamada önerilen yaklaşımlara yardımcı olması amaçlanmıştır. Bu 

doğrultuda toplu konutun ve çevresinin özellikle sürdürülebilirlik konu-

su etrafında Swot analizi yapılmıştır. Bu analiz ile toplu konutun güçlü 

yanları, zayıf yanları, dezavantajları ve avantajları ortaya koyularak sür-

dürülebilir çevreye katkıları belirlenmiştir. Güçlü yanlar olarak bakıldı-

ğında toplu konutun ulaşım imkanları, kent merkezine konumu, manza-

raya karşı yönelimi, sakin kent yaşamı ve temiz hava ortamı öne çıkan 

olumlu yönlerdir. Bunların aksine zayıf yanlar ise, gelişmemiş mahalle 

yapısı, işlevsel anlamda birimlerin eksikliği, bölgenin yıkım sürecinde 

olmasından kaynaklı oluşan sıkıntılar ve rüzgarlı vadi yapısıdır. Toplu 

konut yapısının avantajları, kentsel gelişime açık bölge olması, yenilene-

bilir enerji kaynaklarına ulaşım imkanı, sosyal ve ticari faaliyetlerin bu-

lunmasıdır. Bölgenin dezavantajları ise, nüfusunun giderek artması so-

nucu kaynakların tükenmesi, enerji tüketimin fazlalığı, sosyal ve ticari 

anlamda rekabetin artması, niteliksiz yapıların bölgede fazla olması so-

nucu estetik görünümün bozukluğu gösterilebilir (Tablo 1). 

Tablo 1. Toplu Konutun ve Çevresine Yönelik Yapılan Swot Analizi 

SWOT ANALİZİ 

GÜÇLÜ 

YANLAR 

ZAYIF 

YANLAR 

AVANTAJ-

LAR 

DEZAVAN-

TAJLAR 

Ulaşım 
Gelişme-

miş bölge 

Gelişmeye 

açık 
Nüfus artması 

Merkezi 

konum 

İşlev ek-

sikliği 

Enerji kaza-

nımı 
Enerji tüketimi 

Manzara 
Yıkım sü-

reci 

Sosyal faali-

yetler 
Rekabet yarışı 

Doğal 

çevre 

Rüzgarlı 

alanların faz-

lalığı 

Ticari faali-

yetler 

Niteliksiz yapı-

ların fazlalığı 
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Yapı alanı ve çevresine yönelik yapılan eskiz çalışmasıyla sürdürüle-

bilir çevre olması açısından özellikle enerji tüketimini azaltacak planlama 

için coğrafi durumlar belirtilmiştir. Güneşin yönelimi, rüzgarın hareketi, 

yağış sularıyla oluşacak gri suların değerlendirilmesi ve yeşillendirilebi-

lecek alanları ile bölge analiz edilmiştir. Yapılan analiz çalışmasında ik-

limsel ve coğrafi koşulların etkisiyle sürdürülebilirliği sağlayacak ele-

manların konumlanışı ve gerekliliği ortaya koyulmuştur. Toplu konutun 

sürdürülebilir bir mimariye sahip olması için güneşi, rüzgarı, yeşil çev-

reyi ve gri su atıklarının uygun biçimde düzenlenmesi ve bir takım yeni-

lenebilir enerji elemanlarının temin edilmesi gerekmektedir (Şekil 10). 

 

Şekil 10. Toplu Konutun ve Çevresine Yönelik Eskiz Çalışması 

Çalışma alanı içerisinde yapılan analizler ve eskiz çalışmaları netice-

sinde etkin biçimde enerji kullanımına yönelik detaylar belirlenmiştir. Bu 

detayların gerçekleşmesi çalışma alanının sürdürülebilir kimlik kazan-

masında önemli verileri teşkil etmektedir. 

BULGULAR 

Çalışma alanı içerisinde yapılan çalışmalar, analizler, yerinde göz-

lemler ve incelemeler neticesinde ortaya çıkan veriler ışığında birtakım 
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veriler elde edilmiştir. Öncelikle toplu konut yapısında bulunan blokla-

rın her biri yaklaşık 10 kat yüksekliğinde olup 353 haneye sahiptir (Şekil 

11). Bu haliyle enerji tüketimi fazla olup buna yönelik sürdürülebilir aktif 

sistemlerden kullanılmamıştır. Hane sayısı fazla olduğundan dolayı suya 

karşı ya da enerjiye karşı sınırlı biçimde pasif önlemler dışında çalışma 

yapılmadığı görülmektedir. 

   

Şekil 11. Toplu Konutun ve Çevresinin Kuzeydoğu Cephesi 

Sitede ortak olarak kullanılan su deposu bulunmaktadır. Ancak su 

deposunun dolumu şehir şebeke hattından beslenmektedir. Yağmur su-

larını toplayan ve bunları gri su olarak ikincil kullanıma açan depo bu-

lunmamaktadır. Bunun yanında sitenin bulunduğu bölge çevresi açık ve 

güneşi her blok çatıdan rahatlıkla alabilmektedir. Ancak çatıda güneş 

kolektörleri yada fotovoltaik paneller (PV) bulunmamaktadır (Şekil 12). 

Bu bakımdan enerji kullanımını azaltan sistemler sitede bulunmamakta-

dır. 
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Şekil 12. Toplu Konutun Güneşi Alan Çatı Katmanları 

Pasif sistem olarak sitede; araziye yerleşim, güneşe dönüp güneşli 

kısımlara pencere açmak, geniş balkonlarının bulunması, cephede beyaz 

rengin kullanılması, yalıtımlı duvarlar ve ısı yalıtımlı pencerelerin yerleş-

tirilmesi enerji kullanımını azaltan uygulamalar kullanılmıştır. Ancak 

yine de sitede bulunan M, N, K, L ve T blokları özellikle rüzgara maruz 

kalıp birbirilerinin manzarasını ve güneşini etkiledikleri görülmektedir 

(Şekil 13). 

 

Şekil 13. M, N, K, L ve T Blokları Yol Aksı 

Trabzon Boztepe ve Yenicuma mahallerinde bulunan toplu konutun 

karşısında Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü bulunmaktadır. Bü-

yük alana oturmuş bu kamu yapısında enerjiye yönelik aktif sistemlerin 

yapılmadığı gözlemlenmiştir. Özellikle çok sayıda kişinin uzun saatler 
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çalıştığı yapıda enerji tüketimini azaltmaya yönelik çalışmalar yapılması 

gerekmektedir. Site ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü binasının 

ortasında toplu taşımaya imkân veren duraklar bulunmaktadır.  Bu alan, 

özel araç kullanılması gerektirmeyen bir bölge olup şehir merkezine ol-

dukça yakın konumdadır (Şekil 14). 

 

          Şekil 14. Trabzon Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü Binası ve 
Çevresi 

Toplu konut yapısında 3 adet ve çeşitli yaş gruplarına hitap eden 

oyun parkaları ve iki tane açık otopark alanı bulunmaktadır (Şekil 15). 

Sitede yeşil alan oldukça azdır. Genellikle sert zemin ile peyzaj yapılmış-

tır. Siteden sorumlu kişilerin bu alanların bakımı ve temizlenmesi için 

kullandıkları su yağmur sularından elde edilen gri su olabilecekken şe-

beke suyu kullandıkları görülmektedir. Yeşil alanların azlığı hem insan-

ların psikolojisi hem de çevre sağlığı için artırılması gerektiği tespit edil-

miştir. 
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Şekil 15. Toplu Konutun İç Kısmında Yer Alan Çocuk Oyun Parkı ve Açık 
Otopark 

Sitede bulunan blokların iç kısımlarında yaklaşık 30 m2 ölçülerinde 

bırakılan boşluklar göze çarpmaktadır. Bloklar çift daireden oluşup bir 

tarafta 120 m2 olan 2+1 daire, diğer tarafta 130 m2 olan 3+1 daire bu-

lunmaktadır. Dairelerin girişinde bırakılan ortak alan atıl şekilde dur-

maktadır. Bu alanlar sosyo-kültürel amaçla oluşan teraslar olabileceği 

tespit edilmiştir (Şekil 16). 

 

Şekil 16. Dairelere Giriş Alanı ve Bırakılan Kat Boşlukları 
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Sitede bulunan 16 bloğun birçoğu yaklaşık 2 tane 10 m2 ye sahip 

balkonlarının cam ile kapatmaktadır. Hem kiler ihtiyacı hem de çamaşır 

alanı olarak ya da sosyal alan olarak balkon kullanımı için kullanıcılar 

cam balkon yaptırmaktadırlar. Bu da estetik görünüme zarar vermesinin 

yanında güneşin önüne set çekmek olarak düşünülüp enerji kaybı oluş-

turmaktadır. Kışın kapalı olan balkonlarda tesisat bulunmadığı için ısıt-

ma işlemi için enerji harcanmaktadır (Şekil 17). 

 

Şekil 17. Konutlarda Bulunan Kapatılmış Balkon Yapıları 

Toplu konut yapısının çevredeki yollarla ve binalarla ayrılarak sınır-

ları belirlenmiştir. Kentsel değişim kapsamında 2019 yılında inşaatına 

başlanılan yeni Boztepe yolunun bu bölgeden geçmesi nedeniyle eski 

özelliği olmayan yapılar için yıkım süreci başlamıştır. Çevre açısından 

düzenleme yapıldıkça sitede ortak kullanılan alanların kullanılması art-

maya başlamıştır. Böylece alt yapı ve hizmet birimlerin artması insanla-

rın araç kullanımını azaltarak çevreye ve atmosfere katkı sağlayacağı 

tespit edilmiştir. 

Toplu konut çevresinin değişimle birlikte yıkım süreci yaşayan böl-

gede geri dönüşüm için kullanılacak özellikle inşaat malzemeleri bulun-

makta ve bunların değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunun yanında çev-

rede yıkım süreci sonrası yapılacak yol aksının yanında binalarda çevre-

ye dost sürdürülebilir nitelikte olması gerektiği ve çevrenin buna uygun 

olduğu görülmektedir. Ayrıca toplu konutun ve kentsel dönüşüm alan-
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larının yeşil kısımları yok denecek kadar az olduğu görülmektedir (Şekil 

18). 

    

  

Şekil 18. Yıkım Süreci İçindeki Bölgeler 

Toplu konutun bulunduğu bölge yıkım süreci yaşadığı ve Trabzon’ a 

ait yeni transit yolun bu bölgeden geçeceği için sürdürülebilir niteliklere 

uygun yeni yapıların ve ortak sosyal alanların planlanması gerekli oldu-

ğu anlaşılmaktadır. Toplu konut yapısı güneşi her açıdan rahatlıkla ala-

cağı için enerji ihtiyacının bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından 

elde etmesi gerekli görülmüştür. Bunun yanında özellikle yağış alan bir 

kent olduğu için yağmur sularının değerlendirilmesi gerekmektedir. Ya-

pılan eskizde belirtilen ortak alanlara yağmur sularını depolayan ve gri 

su olarak kullanılmasını sağlayan depoların yapılması su tasarrufu sağ-

layacağı için gerekli olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca sadece bölgesel an-

lamda yeni yapıların peyzaj düzenlemesi değil toplu konut yapısının 
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belirlenen noktalarda yumuşak zeminlere ve yeşil alanlara ihtiyacı oldu-

ğu görülmektedir (Şekil 19). 

 

Şekil 19. Toplu Konut ve Çevresine Yönelik Sürdürülebilirlik 

Kapsamında Yapılan Temel Düzeyde Eskiz 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Yapılan çalışma ve elde edilen bulgulara göre Trabzon Boztepe ve 

Yenicuma mahallerinde bulunan toplu konut ve çevresinin sürdürülebi-

lirlik anlamda nitelik kazandırılması gerekli olduğu savunulmaktadır. 

Çünkü çok sayıda konutun yer aldığı yapı grubu enerji ve su açısından 

gideri yüksek bir alanı kapsamaktadır. Fazla olan enerji ihtiyacını ve su 

gereksinimini sürdürülebilir nitelikte sağlaması doğal kaynakların kulla-

nımına oldukça katkı sağlayacağı ön görülmektedir.  Bu bağlamda toplu 

konut ve çevresinin sürdürülebilir olması için yapılacaklar şunlardır; 

 Fotovoltaik enerji panellerin çatıda kullanımı ile elektrik üretimi 

 Rüzgar tribünlerinin eğimli arazi üzerinde hakim yöne yerleşti-

rilmesiyle elektrik üretimi 
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 Sıcak su sağlamak adına güneş kolektörlerinin kullanımı 

 Yağmur sularını toplayan ve gri su olarak kullanılmasının sağla-

yan yağmur su tanklarının yapıya entegre edilmesi 

 Yeşil terasların ve bitkilendirmenin artırılması önerilmektedir. 

Toplu konut yapısına uygulanacak aktif sistemler yardımıyla yapı 

grubu sürdürülebilir mimarlık kriterleri içerisinde yer alacağı öngörül-

mektedir. Aktif sistemlerin yanında özellikle yapı grubunda planlanan 

pasif sistemler ile birlikte enerji tasarrufu daha da çok sağlanacaktır. Bi-

nalarda kullanılan çift cam sistemleri yardımıyla ısı enerjisi sağlandığı 

görülmektedir. Ancak balkon kapamaların artması enerjiye olumsuz etki 

yaptığı görülmektedir. Yapının iniş çıkış için merdivenlerinin bulunması 

ve sensörlü elektrik sistemleri sayesinde kullanıcı odaklı enerji tasarrufu 

sağlaması beklenmektedir. Toplu konutun merkeze yakınlığı ve toplu 

taşıma imkanı sayesinde araç trafiğini ve hava kirliliğini azaltabilecek 

durumunun yine kullanıcı odaklı olarak avantaj sağlanan pasif sistem-

lerdir. Toplu konutun görevli personeli sayesinde bitkilendirilmesi ve 

peyzaj çalışmalarının düzenli periyotlarda sürdüğü gözlemlenmiş ve 

ekolojik olarak doğal çevreye katkı sağladığı anlaşılmaktadır. 

Belirlenen çalışma alanı içerisinde bulunan toplu konut ve çevresinin 

sürdürülebilirlik boyutları açısından ortaya çıkan birtakım sonuçları bu-

lunmaktadır. Ekolojik sürdürülebilirlik kapsamında, site ve çevresinin 

ekolojik anlamda eksikleri olup bölge yeşil alanlar ile artırılırsa ve bunun 

yanında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına gidilirse çevreye 

zarar vermeyen yapı grubu olabileceği görülmektedir. Ekolojik anlamda 

sadece sitenin alanlarının bitkilendirilmesi değil aynı zamanda kentsel 

değişime giren çevre yapıların da yeniden yapılmasında sürdürülebilir-

lik planlanması gerekmektedir. Aynı zamanda geri dönüştürülebilecek 

malzemelerin kullanımı ile çevreye verilen zararın azaltılması hedeflen-

melidir. Hem güneş enerjisini hem de rüzgar enerjisini kullanarak bunla-

rın yanında yağmur suyunda faydalanarak yapılacak tasarımda çevreye 

zarar vermeyen doğal çevre dostu yapıya dönüşüm sağlanabilecektir. 

Ekonomik sürdürülebilirlik açısından, sitenin enerji kullanımının mini-

mize eden aktif ve pasif sistemler ekleyerek tasarruf sağlanmış olacaktır. 
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Kalabalık konut yerleşimi olması bakımından elektrik, su ve doğalgaz 

kullanımı yüksektir. Burada güneş enerjisinden ve yağmur sularını kul-

lanarak yapılacak önlemlerle ekonomik anlamda sürdürülebilirlik sağla-

nacaktır. Böylelikle doğal kaynakların uzun ve verimli kullanımına katkı 

sağlayacağı varsayılmaktadır. Sosyo-kültürel sürdürülebilirlik bakımın-

dan, yapı grubunda kültürel ve sosyal alanların artırılmasıyla yaşayanla-

rın refahı sağlanabilir. Komşuluk ilişkileri ve açık yeşil alanlara olan ihti-

yaç yüksek katlı yapılarda olması gerektiği için blokların iç kısımlarında 

bulunan alanları açık teras alanı olarak değerlendirilebileceği görülmek-

tedir. Aynı zamanda açık alanların tasarımı yeniden ele alınarak sosyal 

mekanların oluşturulması gerekmektedir. Bu alanlar içerisinde özellikle 

çocuk parklarının daha güneşi alan tarafta ve ailelerin gündüz ve gece 

sohbet edip buluşacağı peyzaj elemanlarına ihtiyacı olduğu anlaşılmak-

tadır. 

Sonuç olarak, değişen ve gelişen kent yapısı içerisinde artan nüfus 

yapısıyla birlikte eskiye oranla oldukça fazla enerji ihtiyacı doğduğu ve 

buna bağlı olarak enerji tüketiminin arttığı bilinmektedir. Enerji tüketi-

mini karşılamak için doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı sonucunda 

dünya sağlığı ve ekosistem her geçen gün zarar görmektedir. Bunun 

önüne geçebilmek için özellikle mimari anlamda sürdürülebilirliği yapı 

sürecine tanımlamak gerektiği anlaşılmaktadır. Ancak günümüzde eko-

nomik durumlar ve rant kaygısıyla kolay enerji ihtiyacı sağlayan ve do-

ğal çevreye zarar verebilen yapı grupları görmekteyiz. Bu bağlamda in-

celenen Trabzon Boztepe ve Yenicuma mahallerinde yer alan toplu ko-

nut yapısında sürdürülebilirlik anlamında eksikleri bulunmaktadır. Ya-

pılacak aktif ve pasif sistemlerin yapı grubuna entegre edilmesiyle sür-

dürülebilirlik sağlanabileceği sonuca varılmaktadır. Bu çalışma ile gü-

nümüzde var olan fakat sürdürülebilir nitelikte olmayan veya yeni yapı-

lacak projelerin tasarımlarına farklı bir bakış açısı getirilerek farkındalık 

yaratacağı öngörülmüştür. 
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İŞ KAZASI ETMENİ OLARAK KAYMA, TÖKEZLEME VE 
DÜŞME (KTD): TÜRKİYE İNCELEMESİ 

Ali Riza MOTORCU1, Bilal MURAT2 

 

Öz: Zemin ile çalışan ayağı arasında meydan gelen etkileşim neticesin-

de meydana gelerek işleri normal seyrinden çıkarıp oldukça yüksek se-

viyede yaralanma ve ölümlere neden olan kayma, tökezleme ve düşme 

(KTD) ciddi bir iş kazası etmenidir. Genel iş kazası nedeniyle kaybedi-

len gün kayıplarının üzerinde bir ortalama ile gün kaybına, yüksek se-

viyede kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları (KSİR) ve ekonomik kayıp-

lara neden olmaktadır. Toplumsal algının aksine basit bir oluşma me-

kanizması bulunmayıp; iş yeri tasarımı, yönetimsel, çevresel ve kişisel 

özellikler gibi faktörlerin kombinasyonu neticesinde oluşmaktadır. An-

cak ortaya çıkmalarının engellenmesi oldukça basit ve ucuz yöntemler 

ile sağlanabilmektedir. Oldukça uzun süredir KTD mekanizmalarının 

anlaşılması üzerine araştırmalar yapılmasına karşın halen diğer ülkeler 

dahil olmak üzere oldukça yüksek ve ciddi oranda meydana gelmeye 

devam etmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu 

(SGK) tarafından tutulan iş kazası istatistiklerine göre hangi oran ve 

seviyede meydana geldiği saptanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda 2013-

2020 yılları arasında yayımlanan iş kazası istatistikleri kullanılmış, elde 

edilen sonuçlar neticesinde en fazla ölüm ve yaralanmaya sebep olan iş 

kazası etmeni olduğu görülmüştür. 8 yıllık süre zarfında meydana ge-

len 2538580 kazanın %14.74’ü, yaşanan 11210 ölümün %18.61’i KTD ne-

ticesinde oluşmuştur. Meydana gelen yaralanmalar en çok aynı düz-

lemde düşme, ölümler ise alt seviyeye düşme sonucunda oluşmuştur. 

Benzer durumun diğer ülke istatistikleri ile paralellik gösterdiği ve 

yüksek oranda maliyetlerin oluşmasına neden oldukları tespit edilmiş-

tir. Buna karşın literatürde KTD kazalarını analiz etmek üzere bilgi 
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analiz süreçlerinin geliştirildiği, kök nedenlerinin detaylı olarak araştı-

rıldığı görülmüştür. Yapılan bu çalışma sonucunda KTD’nin ciddi bir 

kaza etmeni olduğu, gerekli tedbirlerin alınarak önemli oranda iş kaza-

sının oluşmasının ortadan kaldırılabileceği değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kayma Tökezleme ve Düşme, İş Kazası, SGK İsta-

tistikleri, İş Güvenliği 

GİRİŞ 

Yürütülmekte olan işlerin normal seyrinden çıkmasına neden olarak 

hem çalışanın sağlığını etkileyip hem de önemli oranda maliyetler oluş-

turan Kayma, Tökezleme/Ayak Takılması ve Düşme (KTD), 1970’li yıl-

lardan itibaren uluslararası iş güvenliği literatüründe araştırmalara konu 

olmaya devam etmektedir (Syahrom vd., 2017). Ancak oldukça uzun 

süredir araştırmalara konu olup ve ciddi seviyede yaralanmalara neden 

olmalarına karşın toplum tarafından yaygın bir şekilde "basit bir iş sis-

teminde basit bir kaza etmeni" olarak görülmektedir (Leclercq, 2014). 

Sıradan olarak kabul edilmelerinin nedeni günlük yaşamda sıkça karşıla-

şılması ve meydana geldiklerinde masa, sandalye gibi tehlikesiz objelere 

çapma ile sonuçlanmasından kaynaklanmaktadır. Ancak çalışma orta-

mından meydana geldiklerinde ise ciddi yaralanmalara sebep olabilecek 

“yüksek voltaj, kimyasal ürünler” gibi tehlike kaynakları ile temasa (Lec-

lercq vd., 2021) ve yüksekten düşme gibi çok ciddi kazalara neden ola-

bilmektedir (ILO, 2021). Bu durum iş kazası istatistikleri ve yapılan bi-

limsel araştırmalar ile desteklenmiş olup toplumsal algının aksine 

KTD’nin iş kazalarının ve ciddi yaralanmaların oluşmasına sebebiyet 

veren oldukça önemli kaza etmeni olduğu ortaya konmuştur (ILO, 2021; 

Bentley, 2009; Nenonen, 2013; Chang vd., 2016; Alawad vd., 2020; Chen 

vd., 2020; Yang vd., 2022). Ayrıca diğer kaza etmenlerine kıyasla ortala-

manın üzerinde iş günü kaybı (Yoon ve Lockhart, 2006), kas ve iskelet 

sistemi rahatsızlıkları (KİSR) ve yüksek ekonomik kayıplara yol açmak-

tadır (Yang vd., 2022). 

Zemin ile insan ayağının etkileşimi neticesinde meydana geldiği ba-

sit bir şekilde tanımlansa da (Larue vd., 2021) iş yeri tasarımı, yönetimsel, 

kontrol edilemeyen çevresel faktörler ve bireysel/kişisel özellikler gibi 

birden fazla faktörün kombinasyon neticesinde meydana gelmektedir 
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(Bentley, 2009). KTD kazalarının nedenlerini hem birden fazla faktörün 

kombinasyonu neticesinde meydana gelmeleri hem de bu faktörlerin 

günlük yaşamda da karşılaşılması nedeniyle tespit edilmesi zordur (Lec-

lercq vd., 2021). Ancak KTD kazalarını önlemek genel itibariyle düşük 

maliyetli ve oldukça basit yöntemler ile mümkün olabilmektedir (Rubel 

vd., 2021). Önleme ve azaltma yöntemlerinin böylesine basit olasına kar-

şın; 

  Finlandiya’da meydana gelen kazların %22’sinin nedeni olarak 

(Nenonen, 2013), 

  Japonya’da ise en fazla kazaya neden olan etmen olarak (Naka-

mura vd., 2016), 

  Britanya’da 2019 yılında meydana gelen yaralanmaların %29’u 

ile en fazla kaza ve ölüm nedeni olarak (HSE, 2019), 

  2020 yılında Japonya’da meydana gelen kazaların %23.58’i aynı 

düzlemde düşme (30929), %15.98’i ise (20977) yüksekten düşeme 

sonucunda oluşarak (JISHA, 2020), 

  ABD en fazla yaralanma ile sonuçlanan kazaya sebep olan kaza 

nedenleri arasında %27.5 ile ikinci sırada yer alarak ve ölümlerin 

%16.5’ine sebep olarak (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2020; 

NSC, 2021), 

  Bangladeş konveksiyon sektöründe çalışanların yaklaşık 

%30’nun KTD kazası geçirmesinin nedeni olarak (Rubel vd., 

2021), 

  ABD’de KTD neticesinde oluşan kazalardan kaynaklı maliyeti-

nin (sigorta, tazminat ve sağlık) ortalama maliyetin (kazazede 

başı 41003 $) üzerinde olup kazazede başı 47516 $ olacak şekilde 

gerçekleşerek (Yang vd., 2022), 

  2021 yılı Liberty Mutual iş yeri güvenlik indeksi verilerine göre 

KTD yıllık 12.8 milyar$ kaza maliyetine ve bununda tüm kaza 

maliyetlerinin yaklaşık %22'sine karşılık gelerek (Liberty Mutual 

Insurance, 2021), 
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  ABD özelinde Ohio eyaletinde meydana gelen iş kazalarının top-

lam maliyetinde %31.43 oranındaki sigorta maliyeti ile KTD 

ikinci sırada yer alarak (Wurzelbacher vd., 2021), 

  Kanada’da meydana gelen kazaların %12’sinin nedeni (CCOHS, 

2021) olarak  

hâlihazırda ciddi oranlarda meydana gelmeye devam etmektedir. 

Bu derece yaygın ve yüksek oranda kazaya neden olması ne denli 

ciddiye alınması gerektiğinin bir göstergesidir. Yüksek kaza oranları ülke 

ekonomisini, işvereni ve çalışanları yüksek maliyetler ile karşı karşıya 

bırakmaktadır. Bu nedenle kök nedenlerinin belirlenerek oluşmadan 

önlenmeleri kritik öneme haizdir. 

KTD’nin Oluşmasına Neden Olan Etmenler 

Güvenli iş yerlerinin oluşturulabilmesi için KTD mekanizmalarının 

anlaşılması üzerine literatürde oldukça yoğun çalışmalar yürütülmüş 

olmasına karşın yeterli başarı elde edilememiş ve büyük oranda kazalar 

meydana gelmeye devam etmiştir (Nenonen, 2013). Yüksek kaza oranla-

rını azaltmak için sistemsel bakış açısı ile daha etkili yöntemlerin tespiti 

için yeni çalışmaların yapılmasına ihtiyaç devam etmektedir (Chang vd., 

2016).  

Böylesine fazla sayıda kazaların ve ölümlerin oluşmalarına neden 

olan KTD’yi meydana getiren kök nedenlerin bilinmesi iş kazalarını ön-

lemek ve azaltma konusunda kritik bir öneme sahiptir. Bu bağlamda, 

Syahrom vd. (2017) KTD kazalarını tetikleyen etmenleri öncelik sırasına 

göre aşağıdaki gibi sıralamışlardır:  

(1) Riski algılayamama (kişisel özellikten kaynaklı, aşırı özgüven, işe 

yeni olma, vb.), 

(2) Çevresel faktörler (yetersiz aydınlatma, gürültülü ortam, parla-

ma, sabit olmayan sıcaklık, vb.), 

(3) Bireysel faktörler (yorgunluk, yetersiz stres yönetimi, uygun ol-

mayan çalışma metodu, kötü sağlık durumu, vb.),  
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(4) Temizlik,  

(5) Kontaminasyon (düzenli bakımı yapılmayan makinalardan akan 

madeni yağlar, deterjan, su ve petrol ürünleri, vb.),  

(6) Ayak koruyucu (çalışma zeminine uygun ayak koruyucu giyil-

memesi, yıpranmış ayak koruyucu giyilmesi, vb.),  

(7) Çalışma zemini (çalışma ile uyumlu olmayan zemin, kaygan ze-

min, vb.).  

Bu sıralamaya ilave olarak literatürde diğer araştırmacılar tarafından 

KTD kazalarını tetikleyen etmenler olarak şunlar gösterilmiştir: 

  Zaman baskısı, zaman kazanmak için yapılan hareketler (kestir-

me yollar kullanılması) ve iş yeri tasarımından kaynaklı hatalar 

(Bentley vd., 2005), 

  Denge, yaş, tecrübe, kas kuvveti veya fitnes/formda olma sevi-

yesi, vücut kütlesi ve bitkinlik gibi içsel/çalışandan kaynaklı ve-

ya iş ekipmanı, azaltılmış görüş şartları, çalışma yüzeyi durumu 

ve sıcaklık gibi dış kaynaklı etmenler (Kong vd., 2013), 

   İş için gerekli zamanın verilmemesi ve işin kısa bir zamanda ya-

pılmaya zorlayan zaman baskısı, yorgunluk, acı, önceki mesleki 

tecrübe, iş dışı yaşantı ve geçmiş tecrübelerdir (Chang vd., 2016).  

Ayrıca bu etmenlerin dışında elle yük taşımak (Yang vd., 2022), ça-

lışma alanlarının kalabalık olması (Haslam ve Filingeri, 2018) ve çalışılan 

yüzeylerin eğimli olması (Dong vd., 2021) gibi etmenler de kaza meyda-

na gelme ihtimalini artırmaktadır. 

Yukarıdaki verilerden de anlaşılacağı üzere KTD birden fazla etme-

nin kombinasyonu neticesinde ortaya çıkarak iş kazalarına neden oldu-

ğundan dolayı daha fazla iş günü kaybının sebebi olmaktadır (Yoon ve 

Lockhart, 2006). Kaza ve ölümlerin yanı sıra kırık, kas gerginliği (Mang-

haram vd. 2016), burkulma ve incinme (Yoon ve Lockhart, 2006) gibi 

önemli oranda KSİR oluşmasına neden olup çalışan sağlığını olumsuz 

yönde etkilemektedir (Yang vd., 2022).  
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KTD’yi Önlemek İçin Alınması Gereken Tedbirler 

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) açısından önemli bir iş yeri riski olarak 

karşımıza çıkan ve yaşlanan çalışan sayısında artış ile gelecekte daha 

fazla kazaya neden olabileceği öngörülen (Nenonen, 2013) KTD’ye yöne-

lik önceden alınacak tedbirler ve tehlike iletişimi ile kaza oluşumunun 

azaltılması kuvvetle muhtemeldir (Syahrom vd., 2017). Aksi durumda 

doğası gereği zeminlerin gerçek kayganlık seviyelerini duyuları ile algı-

lamada yetersiz kalan insan/çalışan, kazalara daha yatkın hale gelerek 

kaza olma ihtimalini artırabilecektir (Syahrom vd., 2017). Tüm bu karma-

şık ve çok katmanlı kaza etmeninin meydana getirdiği zorlukların “bilgi 

süreci analizi” vasıtasıyla etkili bir şekilde yönetilebilmesi mümkündür 

(Bentley, 2009). Bentley tarafından geliştirilen yöntem ile KTD kazaları-

nın oluşum sürecindeki etmenlerin etkileşimi gösterilmiş, bunların doğru 

yönetimi ile kazaların azaltılabileceği vurgulanmıştır (Şekil 1).  
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Bir iş yerinde iş güvenliğinin sağlanması, en üst yöneticiden başlaya-

rak işi fiilen icra eden işçiye kadar tüm çalışanları içeren yaygın sorumlu-

luk anlayışına dayanan bir süreçtir. Bu bağlamda KTD’yi önleme için 

alınabilecek tedbirler Tablo 1’de sıralanmıştır: 

 

Şekil 6. KTD Analizi İçin Bilgi Akış Modeli (Bentley, 2009) 
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Tablo 1. Alınması Gereken Tedbirler (ILO, 2021; CCOHS, 2021; HSE, 2021) 

Kontaminasyon Temizlik Çalışma Zemini 

- Makine ve tesisten kay-

naklı sıvı sızıntılarını 

önlenmeli, 

- Tesis ve araçların peri-

yodik olarak bakımlarını 

yapılmalı, 

- Çalışma ortamında 

döküntü/ artık engel-

lenmeli, 

- Yaya yollarını belirlen-

meli ve buralara araç 

girişini engellenmeli, 

- Yaya yollarını temiz ve 

düzgün bırakılmalı, 

- Tesise girişte paspas 

koyulmalı, 

- Zemine uygun te-

mizlik metodu kulla-

nılmalı, 

- Temizliğin devam 

ettiği alanlara zemin 

kuruyana kadar giriş-

leri kısıtlanmalı ve 

uyarı işaretleri yerleş-

tirilmeli, 

- Uygun deterjan 

kullanılmalı, 

- Döküntü toplama 

ve temizlik planları 

yapılmalı 

- Yaya yollarından ge-

çen kabloları koruma 

içine alınmalı, 

- Çalışma alanları ve 

koridorlar iyi aydınla-

tılmalı, 

- Aydınlatma elemanla-

rını faal tutulmalı, 

- Mevcut paspas, halı, 

vb. zemine sabitlenmeli 

ve kenarlarının kalkma-

sı engellenmeli, 

- Yapılan işe uygun 

zemin kullanılmalı, 

- Zeminde çöküntü, 

zarar veya yıpranma 

olmamalı, 

- Zeminlerde bulunan 

seviye farkları belirgin-

leştirilmeli, 

 

Kişisel Koruyucu Dona-

nım 

 

Yönetimsel 

- - Zemine uygun ayak 

koruyucu kullanılmalı, 

- Ayak koruyucu çalışan-

lara ve zemine uygun 

olup olmadığı denenmeli, 

- Koşuşturma, aşırı 

kalabalık olamayacak 

şekilde işler planlan-

malı, 

- Temizlik metodu ve 

KKD seçiminde işçi-

lerle iş birliği içinde 

olunmalı, 
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 ÇALIŞMANIN AMACI  

Ciddi seviyelerde iş kazalarına neden olan KTD’nin önceden tespit 

edilmesi iş yerlerinde meydana gelmesi muhtemel olan "iş devamsızlığı, 

iş günü kaybı (kaza nedeniyle oluşan) ve yaralanmaların" önemli oranda 

önlenmesini sağlayacaktır (Reese, 2017). Bu nedenle iş kazası istatistikle-

rinin analiz edilerek kazaları tetikleyen etmenlerin belirlenmesi İSG pro-

fesyonellerinin proaktif yaklaşım sergileyerek daha az maliyetle etkili 

sonuçlar almasını sağlayacaktır. Bu konuda yapılacak araştırmalar ile 

bilgi derinliğinin oluşturulması sahada uygulayıcılara ve müteakip araş-

tırmalara yol gösterici olacaktır. Buna rağmen uluslararası literatür ve 

kuruluşlarca yüksek kaza oranına sahip olması nedeniyle oldukça fazla 

araştırma konusu edilmesine karşın Türkiye özelinde KTD’nin araştır-

malara yeteri kadar konu olmadığı gözlemlenmiştir. Yukarıda bahsedi-

len bilgi ve nedenler ışığında bu çalışmada SGK iş kazası istatistiklerinin 

analizi ile KTD’nin Türkiye’de meydana gelen iş kazalarının oluşumuna 

hangi ölçüde/oranda etki ettiği tespit edilmiş, kazalara sebep olan kök 

nedenler ve önleyici tedbirlerin belirlenmesi için detaylı literatür derle-

mesi ile müteakip araştırmalara ve saha uygulamalarına ışık tutması 

amaçlanmıştır.  

MATERYAL ve YÖNTEM 

Bu çalışmada betimleyici yöntem ile SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) 

tarafından yayımlanan yıllık iş kazaları istatistikleri kullanılmıştır (SGK, 

2021). Çalışmaya kapsamlı literatür taraması yapılarak literatürdeki geli-

nen aşamanın tespit edilmesi ile başlanmıştır. Derlenen bilgilerin detay-

landırılabilmesi ve geçerliliğinin kontrol edilmesi maksadıyla diğer ülke-

lerin yayımladığı doküman ve istatistiki veriler incelenmiştir. Ayrıca ILO 

(Uluslararası Çalışma Örgütü) gibi uluslararası kuruluşların yaptığı ça-

lışmalar ile KTD’nin İSG alanındaki önemi sorgulanmıştır. Elde edilen 

bilgiler rehberliğinde benzer çalışma ve istatistiki veri kıymetlendirilerek 

Türkiye’de yapılıp yapılmadığı araştırılmış ve yayımlanan İSG dokü-

manlarına konu olup olmadığı incelenmiştir. 

2013-2020 yılları arasındaki SGK istatistikleri çalışmada anlam bü-

tünlüğü olması kapsamında seçilmiştir. Bu kısıtlama 2013 yılından itiba-
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ren SGK’nın Avrupa İş Kazaları İstatistikleri (ESAW) kriterlerini benim-

seyerek iş kazası istatistiklerini yayımlaması nedeniyle yapılmıştır. Ça-

lışmaya konu edilen kaza etmenleri normal seyrinde devam eden işi sap-

tırarak kaza oluşmasına neden olanları içerecek şekilde seçilmiştir. Bu 

istatistiki verilere istinaden en fazla kazaya neden olan 4 etmen esas alı-

narak toplam yaralanmaya neden olan kaza sayısı, iş kazası sonucu ölüm 

ve bunların görülme oranlarına göre hesaplamalar yapılmıştır. Müteaki-

ben alt başlıklar seviyesinde en fazla kazalara neden olan tespit edilmiş-

tir.  

BULGULAR ve TARTIŞMA 

2013-2020 yılları arasında yayımlanan SGK istatistiklerine göre kaza-

ların oluşmasına neden olan son olaylar incelendiğinde; (1) maddi aracın 

düşmesi/kırılması, (2) araçların kontrolden çıkması, (3) KTD ve (4) be-

den hareketleri (Dış yaralanmaya yol açan) en fazla yaralanmaya neden 

olan etmenler olarak bulunmuştur (Tablo 2). Kazalar neticesinde meyda-

na gelen yaralanmalarda kazalara neden olan bu etmenler incelendiğin-

de 8 yıl boyunca toplam 2.538.580 kaza meydana gelmiş olup bunların 

%14.74’ü KTD neticesinde meydana gelmiştir. KTD kazalarını ikinci ola-

rak %14.71 oran ile araçların kontrolden çıkması izlemiştir. Gene aynı 

periyotta meydana gelen kazaların %43.2’sinin nedeninin tanımlanmadı-

ğı görülmüştür. İş kazası sonucu toplam 11210 kişi yaşamını yitirmiş, 

bunların %18.61’i KTD sonucunda oluşan kazalar neticesinde gerçekleş-

miştir (Tablo 3). İkinci en fazla çalışan ölümüne neden olan etmen ise 

%11.53 oran ile araçların kontrolden çıkması olarak gerçekleşmiştir.  

Tablo 2. 2013-2020 Yılları Arasından Meydana Gelen Ölümcül Olmayan İş 
Kazalarına Neden Olan Olayların Dağılımı 
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Tablo 3. 2013-2020 Yılları Arasından Meydana Gelen Ölümcül İş Kazaları-
na Neden Olan Olayların Dağılımı 
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Yaralanma kazalarında olduğu gibi ölümle sonuçlanan kazaların 

%45.27’sinin sebebi tanımlanamamıştır. Yaralanma olaylarından farklı 

olarak 8 yıllık toplam ölümlerin %18.61’i (2086 kişi) KTD kaynaklı mey-

dana gelmiş ve oldukça fazla oranda çalışanın hayatını kaybetmesine 

neden olmuştur (Tablo 3). İkinci etmen olarak %11.5 oran (1292 kişi) ile 

araçların kontrolden çıkması gelmektedir. Yaralanmaların aksine ölüm 

olaylarında daha yüksek bir farkla ilk sırada meydana gelmelerinin ne-

deni KTD kaynaklı ölümlerin %78.04’ünün alt düzeye düşme sonucunda 
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oluşmasından kaynaklanmaktadır. Yaralanma ile sonuçlanan kazalarda 

ise %14.74 oran ile KTD en fazla yaralanmaya neden olarak tespit edil-

miştir. İkinci sırada %14.71 ile “araçların kontrolden çıkması” gelmekte-

dir.  

Hem ölüm ile sonuçlanan kaza oranlarında hem de iş kazası sonucu 

meydana gelen yaralanmaların meydana gelmesinde en fazla sebep olan 

KTD ayrıca alt başlıkları aynı düzlemde düşme ve alt seviyeye düşme 

olarak detaylandırılmıştır. Yaralanma ile sonuçlanan KTD kazaları bağ-

lamında, aynı seviyeye düşme 8 yıllık süre içerisinde meydana gelen 

yaralanmaların %56.32’sini, aynı seviyeye düşme %38.6’sını oluşmuştur. 

Yaralanma ile sonuçlanan kazaların önemli bir kısmı aynı düzlemde 

düşme sonucunda oluşmuştur (Şekil 2).  

 

Şekil 7. Yaralanma İle Sonuçlanan KTD Kaynaklı İş Kazalarının Dağılımı 
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Ölüm ile sonuçlanan KTD kaynaklı kazaların %78.04’ü alt düzeye 

düşme sonucunda meydana gelmiş iken %19.22’si aynı seviye düşme 

sonucu meydana gelmiştir (Şekil 3).  

 

Şekil 3. Ölümle Sonuçlanan KTD Kaynaklı İş Kazalarının Dağılımı 

Risk etmenlerinin daha daraltılarak kısıtlandığı alt başlıklar bağla-

mında tüm alt etmenlerin incelenmesi neticesinde “aynı düzlemde düş-

me” tüm etmenlerden oldukça yüksek bir farkla ilk sırada gelerek daha 

fazla kazaya neden olduğu görülmüştür (Şekil 4). Bu etmeni “işlerin ko-

ordinesiz yapılması” ve üçüncü olarak alt düzeye düşme izlemiştir. Tüm 

kaza etmenlerinin değerlendirmeye alındığında ilk üç sırada KTD alt 

başlıkları olan aynı düzlemde düşme ve alt düzeye düşme yer aldığı gö-

rülmüştür. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dergipark ve TR Dizin 

üzerinde yapılan sorgulamalarda iş kazası etmeni olarak KTD’yi konu 

edinen çalışmalara rastlanılmamıştır. Aksine OSHA (ABD İŞ Sağlığı ve 

Güvenliği İdaresi), EU-OSHA (Avrupa Birliği İş Sağlığı ve Güvenliği 

İdaresi), HSE (Sağlık ve Güvenlik Kurumu), ILO ve NSC (ABD Milli Gü-
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venlik Konseyi) gibi önde gelen İSG kuruluşlarında KTD’ye yönelik ol-

dukça fazla çalışma doküman olduğu görülmüştür. 

 

 

Şekil 4. İş Kazasına En Fazla Neden Olan Alt Etmenler 

Elde edilen veriler, toplum tarafından göz ardı edilerek önemsiz ka-

bul edilen KTD’nin aksine Türkiye’de en fazla iş kazasının oluşmasına 

neden olan etmenlerden biri olduğunu göstermiştir. Ayrıca yapılan lite-

ratür derlemesi neticesinde elde edilen sonuçlar ile benzer paralellikte 

Türkiye’de de aynı sonuçların olduğu görülmüştür. Böylelikle KTD’nin 

ciddi bir kaza etmeni olduğu ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiği 

sonucuna varılmıştır. Her ne kadar birden fazla etmenin kombinasyonu 

ile oluşsa da yapısı ve oluşum hiyerarşisi bilindiği durumda basit ve 

ucuz tedbirler alındığında ciddi oranda iş kazlarının azalabileceği değer-

lendirilmektedir. Bu nedenle ülkemizde KTD üzerine araştırmaların ya-

pılması güvenli iş yerlerinin oluşması ve çalışan sağlığı açısından önemli 

oranda katkı sağlayacaktır. Yayımlanan istatistiki verilerin incelenmesi 
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İSG profesyonellerinin odaklanması gereken alanlara yönelmesinde yol 

gösterici olacak ve daha etkili bir İSG yönetimi sağlanabilecektir.  

Diğer ülke verilerine göre (ABD, %27.5; Bangladeş, %30; Finlandiya, 

%22; Britanya, %26; Kanada, %12; Japonya, %23.58) ülkemizdeki 8 yıllık 

ortalamanın görece daha az (%14.74) çıkmasının nedeni tanımlanamayan 

kazaların çok yüksek (%43.2) olmasından kaynaklandığı değerlendiril-

mektedir (Tablo 2). Tanımlanamayan etmenlerin oranının düşürülmesi 

ile tüm diğer kaza etmenleri gibi KTD oranı da yükselebilecektir. Her ne 

kadar en fazla kazalara neden olan etmen olsa da yüzdesel dağılımın 

düşük kalması sıradanlaşma algısını oluşturabilmektedir. 

Yurtdışı kaynaklı literatürde konunun oldukça farklı yönlerden ele 

alınması nedeniyle kök nedenlerinin anlaşılması ve üretilecek çözümler 

konusunda yeteri bilgi bulunmaktadır. Bu nedenle işveren, çalışan ve 

İSG profesyonellerinin dikkatinin çekilmesi kazaların azaltılması ve ön-

lenmesinde oldukça etkili olacaktır. Yurtdışında bilimsel araştırmalara 

paralel olarak İSG kurumlarının KTD’nin önemini vurguladığı ve gelişti-

rilen önleyici tedbirlerin uygulandığı görülmektedir (Li vd., 2019). Bu 

kanıya KTD araştırmalarının yoğun olarak yapıldığı ülkelerin (ABD, 

Finlandiya, Tayland) verilerinin incelenmesi neticesinde ulaşılmıştır.  

Kaza nedenlerinin daha detaylı olarak anlaşılması kapsamında alt 

başlıkları içerecek şekilde yapılan incelemede diğer araştırmalarda oldu-

ğu gibi (Mangharam vd., 2016; Liberty Mutual Insurance, 2021) en fazla 

kazaya neden olan etmenin aynı düzlemde düşme sonucu meydana gel-

diği sonucuna ulaşılmıştır. Şekil 2 incelendiğinde bu oranın oldukça 

yüksek olması nedeniyle KTD’nin daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini 

göstermektedir. Buna karşın Türkiye’de yapılan araştırma sayısının ol-

dukça az olduğu görülmüştür. KTD konusunda çalışmaların ABD mer-

kezli yoğunlaşması nedeniyle maliyet ve şiddete yönelik en sağlıklı veri-

ler ABD kaynaklı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

2021 yılı Liberty Mutual iş yeri güvenlik indeksinde olduğu gibi tüm 

iş kazası maliyetlerinin %22’sini oluşturmaları (Liberty Mutual Insuran-

ce, 2021), Türkiye’de ise diğer ülkeler gibi en yüksek kaza oranlarına 

sahip olmaları ülke ekonomisine ciddi oranda yük getirebileceği değer-
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lendirilmektedir. Bu nedenle iş kazalarının azaltılmasından sorumlu tüm 

birimlerce konunun daha fazla dikkate alınması belirgin oranda kaza 

sayılarında azalma ve ekonomik kaybın ortadan kaldırılmasını sağlaya-

bilecektir.  

SONUÇ 

KTD’nin diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de en fazla oranda 

iş kazalarının oluşmasına neden olan etmen olduğu sonucuna varılmış-

tır. Alt seviyeye düşme en fazla ölüme sebep olan etmen iken, aynı sevi-

yede gerçekleşen düşmeler ise en fazla yaralanmaya neden olan etmen 

olmuştur. Diğer ülke istatistiki verileri ile benzer sonuçlara erişilmesine 

karşın Türkiye’de KTD üzerine yeterli araştırmaların yapılmadığı, İSG 

profesyonellerinin ve araştırmacılarının dikkatini çekmediği tespit edil-

miştir. Ancak yüksek oranda kazalara sebebiyet vermeye devam etmek-

tedir.  

Bu bağlamda; yapılacak çalışmalar ile iş kazaları neticesinde vuku 

bulan yaralanma ve ölümlerin belirgin bir oranda azaltılabileceği, dola-

yısıyla da ülke, işveren ve çalışana yönelik maliyetleri önemli oranda 

azaltabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca toplumsal algının aksine 

basit bir mekanizmasının olmadığı, ancak basit ve ucuz önlemler ile or-

tadan kaldırılabilecek nitelikte olduğu görülmüştür. Yapılan yaygın araş-

tırmalar ile kök nedenlerinin yüksek oranda tespit edildiği anlaşılmıştır. 

Tehlike kaynaklarını önlemeye yönelik analiz süreçlerinin geliştirilmesi 

kaza oluşumlarının azaltılması ve önlenmesinde büyük oranda katkı 

sağlayacaktır. 

Müteakip yapılacak çalışmalarda çalışanlar ve işverenlerin KTD algı-

lama seviyelerine, maliyetinin tespit edilerek ülke ekonomisine etkisi ve 

hangi iş kollarında ne sıklıkla meydana geldiği konularına yoğunlaşarak 

konuya derinlik kazandırabilecektir.  
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HİZMET SİSTEMLERİ ÇİZELGELEMEDE YAPAY ZEKÂ 
UYGULAMALARI 

Tamer EREN1, Emir Hüseyin ÖZDER2 

 

Öz: Emek verimliliği, birçok şirket ve kuruluşun temel hedeflerinden 

biridir. Verimliliği etkileyebilecek mevcut tüm kökleri bulmaya çalışır-

ken, İşgücü Çizelgeleme dikkatle yönetilmesi gereken temel sorunlar-

dan biridir. Hizmet sistemlerindeki personelin çizelgelemesi; verimlili-

ği artırdığı ve maliyetleri düşürdüğü için sağlık, güvenlik, havacılık, 

ulaştırma, hizmet, ulaşım ve diğer sektörlerde çok önemlidir. Personel 

çizelgeleme problemlerini çözmek, daha genel bir matematiksel bakış 

açısıyla yapılmalıdır. Personel planlaması, çok fazla zaman ve çaba ge-

rektiren bir iştir. Modele birçok kısıtlamanın dâhil edilmesi bu sorunun 

çözümünü daha da zorlaştırırken, tüm personel ve hizmet kullanıcıla-

rının kişisel taleplerinin çizelgeleme yapılırken karşılanması istenmek-

tedir. Bu sebeple, problem çözümünde zeki sistemlerden yararlanmak 

problem çözümünü kolaylaştırmaktadır. Bu problem gelecekteki çalış-

maların ana alanlarından biridir. Yapay zekâ ve makine öğrenimi gibi 

bilişim teknolojilerinin hayatımızdaki yeri ve önemi her geçen gün 

artmaktadır. Ve bu durumun önemi, birçok personel çizelgeleme prob-

leminin çözümü için bir umut kaynağı haline gelmiştir. Bu bölümde, 

belirli dinamikleri olan personel çizelgeleme problemlerinde bilgi tek-

nolojilerinin kullanımı ve çözümleri sorgulanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hizmet Sistemleri, Çizelgeleme, Yapay Zeka 

GİRİŞ 

Yakın gelecekte, akıllı makinelerin ve sistemlerin birçok alanda insan 

yeteneklerinin yerini alacağı öngörülmektedir. Yapay zekâ; bilgisayar 
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biliminin alt alanı olup, makineler veya yazılımlar tarafından sergilenen 

zekâ olarak tanımlanmaktadır. Yapay zekâ, insan yaşamını birçok alanda 

geliştirdiği için bilgisayar bilimlerinde popüler bir alan haline gelmekte-

dir. Son yıllarda, üretim ve hizmet sistemlerinin performansını büyük 

ölçüde iyileştirmiştir (Özder vd., 2020a). Yapay zekâ alanındaki çalışma-

lar, uzman sistemler olarak bilinen ve hızla büyüyen teknolojinin ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Yapay zekânın uygulama alanları, günü-

müzde bilim, mühendislik, işletme, tıp, hava tahmini gibi çeşitli alanlar-

da karmaşık problemleri çözmek için uzman sistemler yaygın olarak 

kullanıldığından, yaşamın çeşitli alanlarında büyük bir etkiye sahiptir. 

Yapay zekâ tekniklerinin kullanım alanları son yıllarda genişlemek-

tedir. Yapay zekâ, makineleri daha akıllı ve daha kullanışlı hale getirir. 

Yapay nöronların (yapay sinir ağı) ve bilimsel teoremlerin yardımıyla 

çalışır. Yapay zekâ teknolojileri, uygulamalarının çoğunda gerçek hayata 

yönelik pratik çözümler sunma noktasına gelmiştir. Başlıca Yapay zekâ 

alanları Uzman Sistemler, Doğal Dil İşleme, Konuşma Anlama, Robotik 

ve Duyusal Sistemler, Bilgisayarla Görme ve Sahne Tanıma, Akıllı Bilgi-

sayar Destekli Öğretim, Sinirsel Hesaplamadır. Bu Uzman Sistemlerden, 

yaşamın çeşitli alanları üzerinde büyük etkisi olan, hızla büyüyen bir 

teknolojidir. Yapay zekada uygulanan çeşitli teknikler, Sinir Ağı, Bulanık 

Mantık, Evrimsel Hesaplama ve Hibrit Yapay Zekadır (Özder vd., 

2020b). 

Çizelgeleme, yapılması gereken işlerin hangi kaynaklar tarafından 

hangi zaman aralıklarında yapılacağının belirlenmesi olarak tanımlana-

bilir. Tüm çizelgeleme problemlerini aslen statik ve dinamik olmak üzere 

ikiye ayrılmaktadır. Statik Çizelgeleme; zamanla değişmeyen bir yapısı-

nın olduğundan bahseder. Buna örnek olarak, havaalanında yapılan üç 

aylık uçuş planı çizelgelemesi verilebilir. Dinamik Çizelgeleme; sıklıkla 

değişebilen bir çizelgeleme yapısının olduğundan bahseder. Bir danış-

manlık firmasının yaptığı kaynak kısıtlı proje çizelgelemesi, buna örnek 

verilebilir. Personel çizelgeleme problemleri, dinamik çizelgeleme yapısı 

altında bulunan çizelgeleme çeşidinin önemli bir konusudur (Bartholdi 

vd., 1980). 
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Personel planlama çalışmalarının gözlemlerine göre, çalışmaların ço-

ğu, belirleyici bir iş yükü göz önünde bulundurularak, çalışanlar için 

uygun vardiya programları veya çalışma programları oluşturmaya odak-

lanmıştır. Personel planlama problemlerini farklı planlama problemleri-

ne entegre etmek yerine, iş yükü dağıtımı, işe yerleştirme, işe alma / 

işten çıkarma, beceriler dahil, tatil / izin tercihlerini hesaba katma gibi 

kararlar genellikle modellere entegre edilir. Bu sorun, vardiyalı işçilerin 

haftada yedi gün ve haftada yedi gün çalıştığı ve bazı işçilerin normal 

çalışma saatleri dışında çalışmak zorunda olduğu endüstriler için plan-

lardaki vardiyalarla daha da ağırlaşabilir. Enerji santralleri, hastaneler, 

emniyet ve güvenlikle ilgili birimler gibi bazı endüstriler bazı nedenler-

den dolayı çoğunlukla kamu yararına hizmet ederken, sürekli çalışması-

nı engelleyememektedir (Brown vd.,1987). 

Günümüzde firmalar rekabet güçlerini artırmaya ve küresel ekono-

mik krizin etkilerini azaltmaya çalışmaktadırlar. Müşteri memnuniyetini 

en üst seviyede tutarken, işçilik maliyetlerini en aza indirmeye odaklan-

mışlardır. Ayrıca çalışanların memnuniyetleri de firmalar tarafından ta-

kip edilmektedir. Ayrıca, her ülkede, çalışan personelin çalışma koşulla-

rını düzenleyen kanun ve sendikalar tarafından tanımlanan kurallar ve 

düzenlemeler vardır. İnsan faktörünün diğer sektörlere göre hizmet sek-

töründe daha fazla kullanılması nedeniyle işçilik maliyetleri maliyet ka-

lemlerinde önemli bir unsurdur. İşçilik maliyetini düşürmeye yönelik 

çalışmalar toplam maliyetlerde önemli düşüşlere neden olmaktadır. Ay-

rıca başarılı işgücü çizelgeleri hem firma hem de müşteri açısından karşı-

lıklı memnuniyet sağlayacaktır. Bu nedenle işletmeler için en önemli ve 

pahalı kaynak olan işgücünün verimli kullanımı oldukça önemlidir. 

Hizmet sistemlerinde çizelgeleme problemi ile ilgili birçok çalışmada, 

yapılan çalışmaların işgücü maliyetlerini azaltarak firmaların yararına 

olduğunu göstermektedir (Pinedo 2005).  

Personel çizelgelerini el ile ve program yardımsız hazırlamak çok ve-

rimsiz ve zaman alıcıdır. Bu nedenle, kısa sürede faydalı bir program 

oluşturmak için metodik bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. 
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ÇİZELGELEME PROBLEMLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİ 

Planlama ve çizelgeleme, birçok imalat ve hizmet endüstrisinde dü-

zenli olarak kullanılan karar verme süreçleridir. Bu karar verme biçimle-

ri, tedarik ve üretim, nakliye ve dağıtım ile bilgi işleme ve iletişimde 

önemli bir rol oynamaktadır. Bir kuruluştaki planlama ve çizelgeleme 

işlevleri, yapılması gereken faaliyetlere sınırlı kaynakları tahsis etmek 

için matematiksel tekniklere ve buluşsal yöntemlere dayanır. Kuruluşla-

rın amaçlarını optimize edebilmesi ve amaçlarına ulaşabilmesi için bu 

kaynak tahsisinin yapılması gerekir (Su ve Xie, 2020). Çizelgeleme türle-

ri; parametreler istatistiksel olarak belirsiz (stokastik) ise, çoklu makine 

varış zamanının durağandan statiğe değiştiği çoklu problem yapılarını 

içerir. 

Klasik çizelgeleme modelleri ve sistemleri, Şekil 1'de hiyerarşik ola-

rak gösterilmektedir. 

 

Şekil 1. Çizelgeleme türleri 

Tüm çizelgeleme sorunları başlangıçta statik ve dinamik olarak ikiye 

ayrılır. Statik Programlama; zamanla değişmeyen bir yapıya sahiptir. Bir 

örnek, havaalanındaki üç aylık bir uçuş programı çizelgesi olabilir. Di-

namik Zamanlama; genellikle değişken bir program yapısına sahiptir. Bir 

örnek, bir danışmanlık firmasının kaynak programlarıdır. 

Literatürde çok sayıda zamanlama sınıflandırması bulunmaktadır. 

En yaygın olanı Pinedo sınıflandırmasıdır (Emde vd., 2020). Buna göre 

çizelgeleme türleri iki ana kategoriye ayrılır. Bunlar İş Çizelgesi ve Hiz-

met Sistemi Çizelgelemesidir. Şekil 2'de tüm yapı tamamen görülebilir. 
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Şekil 2. Çizelgeleme sınıflandırması 

HİZMET SİSTEMLERİNDE ÇİZELGELEME 

Hizmet sistemlerinde çizelgeleme problemlerini beş ana başlık altın-

da detaylandırmak mümkündür. Bunlar; proje çizelgeleme, işgücü çizel-

geleme, tarife-buluşma çizelgeleme, taşıma çizelgeleme ve eğlence çizel-

geleme olarak sıralanır. Çalışma içerisinde bahsedilen beş ana başlıktaki 

çizelgeleme problemlerinin genel yapıları da ya statik ya da dinamik 

çizelgeleme türüne girmektedir. İlk iki çizelgeleme problemi alanı olduk-

ça geneldir ve birçok farklı hizmet sektöründe uygulamaları mevcuttur. 

İlk ana başlık olan Proje Çizelgeleme: Danışma, Sistem Yükleme, Bakım 
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ve Onarım projeleri olarak sıralanabilir. Buradaki fark çalışmaların, önce-

lik kısıtı olan (Walker ve Sayer (1959) ve kaynak kısıtı olan (Patterson 

(1984)), çizelgeleme problemleri olarak ayrılmasıdır. İkinci başlığın altın-

da hemşire, operatör, çağrı merkezi, hastane ve nöbet çizelgeleme ((Tien 

ve Kamiyama (1982); vardiya çizelgeleme ((Bartholdi vd. (1980), ve per-

sonel çizelgeleme olarak ayrılabilir. Tarife ve aralık çizelgelemenin yapı-

sındaki genel ayrım işgücünün kişiden kişiye değişmesi ve sabit kalması 

ile ilgili varsayım veya hesaplamaya dayanması ile ilgilidir. Her persone-

lin kendi kabiliyet ve iş yapabilme kapasitesinin olması durumunu anla-

tır ve hesaplamalar ona göre ayrılır. Grafik renklendirme algoritmasına 

değinilir ve tarife çizelgeleme ile olan ilişkisi anlatılır.  

Taşıma çizelgelemede ise Gupta ve Denton (2008)’ın çalışmaları ince-

lenmiştir. Taşıma çizelgeleme problemleri, ulaştırma çizelgeleme olarak 

da anılmaktadır. Ulaştırma çizelgeleme problemleri dört alt başlık altın-

da ayrılabilir. Bunlar, Kentsel Ulaştırma, Denizcilik, Havacılık ve Acil 

Operasyon çizelgeleme olarak sıralanabilir. Kentsel ulaştırma çizelgele-

me problemleri, Toplu Taşıma Çizelgeleme problemlerini içerir. Dört alt 

başlığa bölünebilir. Bunlar: Transit Taşıma Hattı Çizelgeleme, Otobüs 

veya Metro Tarife Hattı Çizelgeleme, Tren veya Araç Çizelgeleme ve 

Mürettebat Çizelgelemedir. Denizcilik çizelgeleme problemlerinde 

Brown vd. (1987), Fisher ve Rosenwein (1989), çalışmaları önemlidir. Acil 

operasyon çizelgeleme problemleri ise Lee ve Lei (2001); savaş veya dep-

rem, tayfun, volkanik patlama, tsunami gibi doğal afet durumlarda uy-

gulanan çizelgeleme çeşididir.  

Diğerlerinden farklı olmasının bazı nedenleri vardır. Bu nedenler; 

oluşma sıklığının az olması, yardım dağıtım merkezinin sık ve yakın 

olması ve değişik karakteristikteki ve miktardaki istekler içermesidir. 

Araç rotalama problemlerinin karakteristiklerine benzer özellikler göste-

rir. Bunlardan farklı olarak bazı karakteristikleri vardır. Bunlar; rotalama 

problemlerinde çıkan araç geri döner ama bunda böyle bir şey olmayabi-

lir. Ayrıca, araç kapasitesi ihtiyacı karşılamayabilir. Bunlardan ziyade 

talep belirsizliği vardır ve organizasyonlar arası koordinasyon vardır. 

Ayrıca bazı mallar tek sefer bazıları ise düzenli olarak başka şartlarda 

taşınması istenebilir. Bu sebeplerden ötürü karakteristikleri birbirinden 
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ayrılmaktadır. Ana başlıklardan tarife-buluşma çizelgeleme, taşıma çi-

zelgeleme ve eğlence çizelgeleme alanlarında ise daha çok spesifik hiz-

met sektörü uygulamaları görmek mümkündür. Bu özel uygulama alan-

larını taşıma endüstrisinde (yolcu ve kargo taşıma gibi) eğlence endüstri-

sinde görmek mümkündür. Eğlence çizelgeleme problemleri genel ola-

rak profesyonel spor müsabakaları çizelgeleme konusunu ele almaktadır. 

Bu çizelgeleme türü, farklı dallarda ve koşullarda sporlar için farklı ihti-

yaç ve gereksinimleri gözeterek yapılan çizelgelemedir. Bunlardan başka 

reklam ağı çizelgeleme uygulamaları da görülmektedir. 

LİTERATÜR TARAMASI 

Son yıllarda, hizmet sistemlerinde çizelgeleme problemleri oldukça 

fazla incelenen problem türlerinden biridir. Bu probleme olan ilginin ve 

dikkatin artması işletmelerin ekonomik faktörler tarafından motive edi-

lebilir bir hal almasını sağlamıştır. Şirketlerde emek maliyeti, doğrudan 

doğruya maliyet bileşenidir. Yeni bir personel programı uygulayarak bu 

maliyeti belli bir oranda kısaltmak maliyetleri düşürmek açısından çok 

yararlı olacaktır. İşletmelerde çalışan personelin verim ve kalitesinin art-

tırmasına yönelik çalışmalar yapılması gereklidir. Ayrıca personel mem-

nuniyetinin arttırılmasında personel çizelgelemenin önemi oldukça faz-

ladır. Çünkü personel çizelgeleme, çalışan personelin ihtiyaç ve tercihle-

rini göz ardı etmeden bir model oluşturarak hem çalışan personelin hem 

de ilgili işletmenin planlı ve sistemli bir şekilde idame etmesini sağla-

maktadır.  

Personel çizelgeleme, üzerinde uzun uğraşlar ve vakit harcanması 

gereken bir iştir. Çizelgeleme işi yapılırken, birçok kısıt ile personelin ve 

hizmet alanların tamamının hoşnut olmasının istenmesi, problemi daha 

da çözümü zor bir hale getirmektedir. Personel çizelgelemedeki ana he-

def; kaynakların verimli kullanılmasını sağlayarak, dengeli iş yükü dağı-

lımı yapmak ve mümkün olduğunca bireysel istekleri karşılamaktır. İyi 

bir çizelgenin, bünyesinde adaletli görev dağılımı, karşılanmış personel 

istekleri ve verimli kaynak kullanımını barındırması beklenmektedir. 

Bergh vd.'nin [6] çalışmalarında bahsedildiği üzere, çizelgeleme prob-

lemlerinin önceki çalışmalarına bakıldığında genellikle personel istekle-
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rinin ikinci plana itildiği görülmektedir (Hassani vd., 2020; Chirayil 

Chandrasekharan vd., 2020). Fakat bu durum gitgide değişmiştir ve per-

sonel istekleri çizelgeleme problemlerinde önemli bir yer edinmiştir. Per-

sonel çizelgeleme probleminin çözümü için genellikle matematiksel mo-

dellemelerden yararlanılırken bazen de sezgisel algoritmalar veya ikisini 

birlikte kullanarak modeller geliştirilmiştir. Bunlar, matematiksel model-

ler: lineer programlama, tam sayılı programlama, hedef programlama, 

dinamik programlama sezgisel algoritmalar: tabu arama yöntemi, gene-

tik algoritmalar, stokastik programlama olarak sınıflanabilir. Literatürde 

bunların dışında başka teknikler de kullanılmaktadır. 

Hizmet sistemlerinde personel atama problemleri, işyeri sözleşmeleri 

doğrultusunda bireysel iş tercihleri dikkate alınarak farklı hizmet türle-

rini karşılayacak nitelikli personelin görevlendirilmesini gerektirmekte-

dir. Bu problemler son derece karmaşık ve sınırlı optimizasyon problem-

leridir. Çizelgeleme sorunları, güvenlik, ulaşım, turizm ve sağlık gibi 

hizmet veya üretimin ekonomik ve kamusal sürekliliği alanlarında sık-

lıkla çalışılan bir problem türüdür (Özder vd. 2021; 2019a; 2019b). 

Sektörden sektöre sorunların çözümü için özel modellere ihtiyaçlar 

gerekmektedir ve eklenmektedir. Bu modeller, matematiksel modeller 

kullanılarak ve aynı anda bir veya daha fazla çözüm tekniği kullanılarak 

çözülür (Pinedo 2005). Problemin tamsayılı programlama ve karma tam-

sayılı programlama ile modellendiği ancak simülasyon ve değişken 

problem sayısı arttıkça (daha karmaşık hale geldikçe) simülasyon temelli 

ve sezgisel/meta-sezgisel tekniklerin kullanılmaya başlandığı görülmüş-

tür (Thompson & Parr 2007). Bu çizelgeleme problemleri, planlama dö-

neminde her iş günü açılması gereken vardiyaların başlangıç bitiş zama-

nının ve bu vardiyalara atanacak işgücü sayısının belirlenmesini içerir. 

Genel olarak temel amaç istenilen işgücü talebini dönemsel düzeyde en 

az maliyetle karşılamaktır (Thompson & Pullman 2007, Thompson & 

Parr 2007). Literatürde bu sorunla ilgili farklı alanlarda çok sayıda çalış-

ma bulunmaktadır. Yazarlara göre hizmet sistemlerindeki personel çi-

zelgeleme, işgücü çizelgelemenin özel bir şeklidir ve iş gününün gidişa-

tına göre talepteki değişikliklerin karşılanması arzu edilir. Çalışanların 

bir iş günü içerisinde yetki ve görevleri doğrultusunda çalışacakları var-
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diya, mola ve izinlerin belirlenmesi bir vardiya çizelgeleme problemidir. 

Çalışanlar, işe başlama saatleri ve dinlenme süreleri, vardiya türleri ve 

uzunluğu gibi şirket tarafından belirlenen vardiya özelliklerine göre gö-

revlendirilir. Vardiyaya atanan çalışan sayısı, izin ve mola süreleri, var-

diya çizelgeleme problemlerinden verilmektedir (Vanhoucke & Maen-

hout, 2009). 

YAPAY ZEKÂ VE ÇİZELGELEME İLİŞKİSİ 

Yöneylem araştırması çalışmalarında personel çizelgeleme, personel 

performansı üzerinde olumlu etkileri olan önemli bir alandır. Çünkü 

dengeli ve adil çalışma programları oluşturarak personel motivasyonunu 

artırmaktadır. Karmaşık görevlerde kullanılan personelin verimliliği 

önemlidir. Birkaç saatlik arıza veya duruş, büyük ölçekli kâr kayıplarına 

neden olur. Bu nedenle, çalışanların verimlilik düzeyi önemlidir. Tamsa-

yılı programlama problemlerinin çözümü için son yıllarda kullanılan 

algoritmaların verimliliğinde artış olmuştur. Ancak, çalışma süreleri ve 

bellek ihtiyaçları nedeniyle algoritmalar pratik sorunları çözmek için 

verimli değildir. Bu nedenlerden dolayı günümüzde yapay zekâ kulla-

nımı ile birlikte çözüm yöntemlerinde daha iyi sonuçlar elde edilmekte-

dir. Hedef programlama modelleri ile kısa çalışma süreleri nedeniyle tam 

veya yaklaşık bir çözüm elde edilebilmektedir. Bu teknikler nesnelerin 

interneti, makine öğrenmesi ve zeki iş sistemleri, yapay sinir ağları (YSA) 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  

YSA'lar, insan beynindeki sinirlerin işleyişine benzer şekilde, öğren-

meye dayalı yeni bilgi üretme, yaratma ve keşfetme yaklaşımına dayalı 

bilgisayar sistemleridir. YSA'lardaki öğrenme süreci, insan beyninin öğ-

renme yapısı gibidir. Biyolojik sinir ağları ile aynı yapıda çalışır. İnsan 

beyninin matematiksel modellemesi için yıllar boyunca önemli çabalar 

harcanmış ve bu da sinir ağları ile sonuçlanmıştır. Beyin işleme kuralları 

göz önünde bulundurularak YSA'lar geliştirilmiştir. İlk olarak beyindeki 

nöronların modellenmesi ve uygulanması ile başlayan bu süreç, bilgisa-

yar sistemlerinin gelişmesiyle birlikte birçok alanda kullanılmaya baş-

lanmıştır. Ancak, sinir ağları geliştirilmiş olmasına rağmen, bunları bey-

nin yapısıyla karşılaştırmak hala çok zordur. En basit YSA hücresi beş 
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ana bileşenden oluşur. Bunlar: Girdiler, ağırlıklar, toplama fonksiyonu, 

aktivasyon fonksiyonu ve çıktılar olarak adlandırılır.  

Girdiler, hücreye diğer hücrelerden veya harici ortamdan giren bilgi-

lerdir. Bunlar, ağın öğrenmeyi amaçladığı örneklerle belirlenir. Ağırlık-

lar, girdi kümesi veya indeksten önceki bir katmandaki bir işleme ele-

manı üzerindeki başka bir işleme elemanının etkisini ifade eden değer-

lerdir. Her girdi, toplam işleviyle birleştirilir ve bu girdiyi işleme elema-

nına bağlayan ağırlık değeri ile çarpılır ve toplam fonksiyon hesaplanır. 

Süreç elemanının çıktısı, toplam fonksiyonu sonucunda elde edilen değe-

rin lineer veya lineer olmayan türevlenebilir bir transfer fonksiyonundan 

geçirilmesiyle hesaplanır. YSA'larda çeşitli ağ yapıları ve modelleri bu-

lunmaktadır. YSA, bir dizi sinir hücresinin birbirine bağlanmasından 

oluşur. Günümüzde birçok YSA modeli (Perceptron, Adaline, MLP, 

LVQ, Hopfield, Recurrent, SOM, ART vb.) belirli amaçlara uygun ve 

farklı alanlarda geliştirilmiştir. 

UYGULAMA ÖRNEKLERİ 

Bu bölümde yapay zekânın hizmet sistemlerinde bir çizelgeleme ça-

lışmasındaki kullanım örneklerine değinilecektir. 

Nesnelerin İnterneti (IoT) platformu, akıllı araçları kablosuz iletişim 

yoluyla her yerde birbirine bağlayarak karayolu taşımacılığı güvenliğini 

ve verimliliğini artırmada önemli bir rol oynamaktadır. Ancak böyle bir 

IoT paradigması, sürekli iletişim ve izleme ihtiyacı nedeniyle sınırlı 

spektrum kaynakları üzerinde önemli bir baskı yaratır. Bilişsel radyo 

(CR), yetersiz kullanılan spektrumun fırsatçı kullanımı yoluyla spektrum 

kıtlığı sorununu hafifletmek için potansiyel bir yaklaşımdır. Bununla 

birlikte, CR tabanlı araç ağlarındaki oldukça dinamik topoloji ve zamanla 

değişen spektrum durumları, ele alınması gereken birkaç zorluk ortaya 

çıkarmaktadır. Ayrıca, araçtan altyapıya ve araçtan araca gibi çeşitli araç 

iletişim modlarının yanı sıra veri QoS gereksinimleri, verimli iletim plan-

lamasında kritik sorunlar oluşturur. Buna dayanarak, Zhang vd. (2018), 

çeşitli iletişim modlarını ve kaynaklarını tam olarak kullanırken iletim 

maliyetlerini en aza indirmek için bilişsel araç ağlarında optimal bir veri 

iletim planlama şeması tasarlamak için derin bir Q-öğrenme yaklaşımı 
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önermişlerdir. Ayrıca, farklı ağ durumlarındaki araçlar tarafından seçilen 

iletişim modlarının ve spektrum kaynaklarının özelliklerini araştırıp en 

uygun çizelgeleme stratejilerini elde etmek için verimli bir öğrenme algo-

ritması önermişlerdir. Önerilen çizelgeleme şemalarının performansını 

göstermek için sayısal sonuçlar sunmuşlardır. 

Elektrik üretim santrallerinde personel çizelgeleme sorunu, enerji 

alanındaki eksiklik nedeniyle çözülemeyen bir çelişki olmaya devam 

etmektedir. Türkiye'nin enerjisini daha fazla kullanarak enerjide dışa 

bağımlılığın azaltılması ve mevcut kaynakların verimli kullanılması 

önemlidir. Özellikle doğalgaz kaynaklarını kullanarak elektrik enerjisi 

üreten doğalgaz kombine çevrim santrallerinin verimli çalışması önem 

arz etmektedir. Bu tesislerde personel planlamasında yapılan en küçük 

hatalar milyonlarca dolarlık kayıplara neden olabilir. Özder vd. bu ça-

lışmada; hizmet sistemlerinde çizelgeleme problemlerinin yapay zekâ 

kullanımı ile santrallerde etkin çözümler üretebileceğini göstermişlerdir. 

Tesislerin kurallara uygun olarak işletilmesi için gerekli şartlar, personel 

planlaması ile karşılanmakta ve dengeli iş dağılımı sağlanmaktadır. İlgili 

personel performansının artırılması, uygun personelin uygun işlere 

atanması vb. personel çizelgeleme gereksinimleri yaratır. Tesislerin plan-

lanan zamanlarda kesintisiz üretim ve bakımlarının yapılması, öncelikle 

tesiste çalışan personelin doğru ve verimli bir şekilde programlanmasına 

bağlıdır. Bu çalışma üç farklı açıdan literatürde bir ilktir. Öncelikle enerji 

sektöründe, personelin yeteneklerine göre görevlendirilmesini dikkate 

alan ve maliyetleri minimuma indiren bir personel çizelgeleme çalışması 

olması ile farklılık göstermektedir. İkinci olarak, problemin büyüklüğü 

literatürdeki önceki çalışmalardan farklıdır. Son olarak bu üretim tesi-

sinde istihdam edilen personel sayısı mevsime göre değişmektedir. Bu 

noktada geçmiş nesil veriler bir yapay sinir ağı modeli kullanılarak ana-

liz edilerek bir tahmin yapılır ve bu bilgiler ışığında personel çizelgele-

mesi yapılır. Dolayısıyla geçmiş personel çizelgeleme çalışmaları ince-

lendiğinde bu çalışmanın özgünlüğü ve önemi ortaya çıkmaktadır. Bu 

çalışma ile santralin operatör hatası nedeniyle kapanma oranı %67,3 ora-

nında azaltılmıştır. Memnuniyet seviyesi %42'den %89'a yükseltilmiştir. 



 
Tamer EREN , Emir Hüseyin ÖZDER 

604 

Yeni nesil elektrik şebekeleri, çeşitli hizmet kalitesi gereksinimlerini 

(SKG) desteklemek için çeşitli yeni iletişim teknolojileriyle entegre edil-

mektedir. Etki alanını iyileştirmek için elverişli bir yeteneğe sahip olan 

bilişsel radyo (BR), akıllı şebeke iletişim ağları için verimli ve güvenilir 

bir çözüm sunmaktadır. Yu vd. (2019), çalışmalarında BR tabanlı akıllı 

şebeke iletişim ağlarında SKG farklı çizelgeleme problemini incelemiş-

lerdir. Bu çizlegelemeyi yaparken de zeki iş sistemlerinden yararlanmış-

lardır. Planlayıcılar; spektrum kaynaklarını yönetmekten ve akıllı şebeke 

kullanıcılarının (SGU'lar) veri aktarımlarını düzenlemekten sorumludur. 

Diferansiyel SKG 'yi garanti etmek için, SGU'lar, rollerine ve akıllı şebe-

kedeki durumlarına göre farklı önceliklere sahip olacak şekilde atanmak-

tadır. SKG farkında öncelik ilkesine dayalı olarak, programlayıcı, SGU'la-

rın iletim gecikmesini en aza indirmek için kanal tahsisini ayarlamakta-

dır. İletim çizelgeleme probleminin tamamı yarı Markov karar süreci 

olarak formüle edilmiş ve uyarlamalı dinamik programlama metodolojisi 

ile çözülmüştür. Çizelgeleme problemi için bir sezgisel dinamik prog-

ramlama (SDP) mimarisi kurulmuştur. Çevrimiçi ağ eğitimi ile SDP, bi-

rincil kullanıcıların ve SGU'ların faaliyetlerinden öğrenebilir ve zaman-

lama kararını iletim gecikmesini en aza indirme amacına ulaşmak için 

ayarlayabilir. Simülasyon sonuçları, önerilen öncelik politikasının yüksek 

öncelikli SGU'ların düşük iletim gecikmesini sağladığını göstermektedir. 

Ek olarak, acil durum veri iletim gecikmesi de önemli ölçüde düşük bir 

seviyeye düşürülerek akıllı şebekede farklı SKG garanti edilmektedir. 

Benzetim tavlama, genetik algoritmalar, benzetilmiş evrim, yapay 

sinir ağları, tabu arama, bulanık mantık ve bunların hibrit teknikleri gibi 

yeni yapay zekâ yaklaşımları, jeneratör bakım çizelgeleme problemlerini 

çözmek için son yıllarda uygulanmaktadır. Dahal, ve McDonald, (1997), 

Jeneratör Bakım Çizelgeleme sorunu için yapay zeka yaklaşımlarının bir 

incelemesini sunmuşlardır. Problemlerin formülasyonu ve çözüm meto-

dolojilerini tartışmış ve analiz etmişlerdir. Pratik bir güç sistemi senaryo-

suna dayalı olarak bir test sistemine bir genetik algoritmanın uygulan-

masını sunan bir vaka çalışması da önerilmiştir. 
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SONUÇ 

Personelin belirli işlere atanması, hizmet endüstrisinde uzun yıllar-

dır bir endişe kaynağı olmuştur. Hizmet sektöründe artan hizmet limitle-

ri, müşteri memnuniyetine verilen önem ve çalışanların dengeli çalışma 

beklentileri nedeniyle personel çizelgeleme çalışmalarına daha fazla 

önem verilmiştir. 

Bu bölümde, personel çizelgeleme problemleri literatürü farklı bir 

sınıflandırma perspektifi ile gözden geçirilmiştir. Mevcut literatürü ince-

lemek için farklı bakış açıları ortaya konulmuştur. Bölümün en büyük 

katkısı, yayınlanmış çalışmaların ilgiyle takip edilmesini kolaylaştırmak, 

ayrıca bir sonraki araştırma için yeni eğilimleri ve alanları belirlemektir. 

Literatür incelendiğinde, sonraki araştırmalar için bazı öneriler ve-

rilmiştir. Mevcut çalışmalar temel olarak sabit girdileri dikkate alan çi-

zelgelere odaklanmaktadır. Yeni çalışmalarda; işe alım, makinelerin 

planlanması, talep tahmini ve birden fazla işyerinin dikkate alınması gibi 

personel çizelgeleme problemine çoklu tahminleri entegre etmek faydalı 

olabilir. Bu nedenle, bu değişkenler operasyonel fırsatlar için kontrol 

edilebilir. Personel çizelgeleme problemindeki sorunların çoğu genellikle 

ihmal edilmektedir. Bu özelliklerin ortaya çıkması nedeniyle, çözüm 

yönteminin gerçek yaşam problemlerinde uygulanabilirliğini sınırlan-

dırmaktadır. Bu nedenle, farklı beceriler, esnek iş sözleşmeleri, işe yerleş-

tirme gibi mümkün olduğunca çok yönü problem çözümlerine entegre 

etmek faydalı olacağı düşünülmektedir. Son yıllarda şirketler, çalışanla-

rın tercihlerini (belirli çalışma günleri gibi) daha fazla düşünmektedir. 

Belirli bir konuma veya iş grubuna yönelik görevler, vardiyalar, tercih 

edilen zamanlar veya başlangıç saatleri gibi spesifikasyonlar; işgücünün 

tatmin edilmesini ve esnek bir şekilde yönetilmesini sağlar. Personel çi-

zelgeleme literatüründe esnekliğin arttığına dikkat çekilmiştir, ancak bu 

tercihlerle etkin bir şekilde başa çıkabilecek algoritmaları bulmak için 

hala büyük fırsatlar vardır. Bazı yumuşak ve katı kısıtlamaların karşı-

lanması, personel çizelgeleme problemlerinin memnuniyet derecesini 

değiştirir. Bazı yumuşak ve katı kısıtlamaların karşılanması, personel 

çizelgeleme problemlerinden memnuniyet derecesini değiştirir (Lee ve 
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Lei, 2001; (Deepa ve Aruna Devi, 2011). Literatür bulgularına göre (Eren 

ve Güner, 2004), katı kısıtlamaların karşılanmaması (örneğin, işin düz-

gün yapılabilmesi için asgari çalışan sayısının karşılanması) hem fazla 

maliyete hem de düşük çalışan memnuniyetine neden olmaktadır (Eren 

ve Güner, 2002; 2004). 

Personel çizelgeleme problemleri sert ve yumuşak kısıtlar açısından 

birçok farklılaşmaya neden olmuştur (Eren ve Güner, 2004). Ancak, bu 

kısıtlamaların karmaşıklık üzerindeki etkisi pek incelenmemiştir. Daha 

özel bir teorik çalışma, araştırmacıların farklı kısıtlamaların etkisini an-

lamalarına yardımcı olacak ve onlara uygun algoritmalar geliştirme ye-

teneği sunacaktır. 

Pratikte, hizmet sistemlerindeki personel çizelgeleme problemleri 

diğer üretim sistemleri çizelgeleme problemleriyle iç içe olma eğilimin-

dedir. Örneğin, rezervasyon tarihi vb. (değiştirilmesi mümkün değildir). 

Literatürde bu daha genel problemler (makine planlaması ve personel 

planlamasının entegrasyonu) henüz ele alınmamıştır. Bununla birlikte, 

şu anda piyasada bir dizi çizelgeleme sistemi bulunmaktadır. Çözüm 

yöntemine gelince, literatürün matematiksel programlama yaklaşımlarını 

ve meta sezgisel yaklaşımları çok fazla çoğalttığı görülmektedir. Ayrış-

tırma algoritmaları ve hibrit teknikler, araştırmacılar tarafından daha 

fazla ilgi görmekte ve bu da çok sınırlı personel çizelgeleme sorununu 

çözmeye yardımcı olmaktadır. Çözüm yönteminin kalitesinin diğerleriy-

le kıyaslanmadığını ya da sadece bazı temel tabu arama veya benzetilmiş 

tavlama algoritmaları ile kıyaslandığını görülmektedir. Çözüm algorit-

malarının kalitesini daha iyi anlamak için, çözüm tekniğini iyi bilinen 

bazı problem setlerine uygulamak faydalı olabilir. 
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AMELİYATHANE ÇİZELGELEMEDE SAĞLIK 4.0 
TEKNİKLERİ İLE ETKİNLİĞİN ARTTIRILMASI 

Tamer EREN1, Şeyda GÜR2 

 

Öz: Teknolojinin gelişmesiyle birlikte imalat ve hizmet alanlarında ar-

tan talebi karşılarken endüstri 4.0 yeniliklerinin kullanılmaya başlan-

ması ön plana çıkmıştır. Sağlık sektörüne endüstri 4.0 yansıması sağlık 

4.0 olarak tanımlanmış ve sağlık sektöründe bu teknolojik yenilikler 

adapte edilmeye çalışılmaktadır. Özellikle toplumların nüfus yapısının 

değişmesiyle birlikte kaliteli sağlık hizmeti verebilmek ve kısıtlı kay-

nakların verimli kullanılabilmesi için hastane yöneticileri stratejik plan-

larında revizyona gitmek zorunda kalmışlardır. Buradaki temel amaç 

ise hastalara kaliteli hizmet verebilmenin yanında maliyetlerin azaltıl-

ması ve birimlerin etkinliğinin/verimliliğinin arttırılmak istenmesidir. 

Hastaneler sağlık sistemlerinin en önemli birimlerindendir. Yapısında 

birçok paydaşı barındırmaktadır. Her bir paydaş hastaneler için bir 

kaynak niteliğindedir. Bu sebeple planlamalar yapılırken hastane yöne-

ticileri her bir paydaşı göz önünde bulundurarak stratejilerini belirle-

mesi gerekmektedir. Ayrıca, hastanelerin gelir ve gider kaynakları açı-

sından en önemli birimi ise ameliyathanelerdir. Ameliyathanelerin gelir 

oranı hastane gelir oranı içerisinde önemli bir paya sahiptir. Hastane 

yöneticileri de bu kaynağın en optimal şekilde kullanılmasını istemek-

tedir ve buna yönelik stratejiler ile çizelgeleme faaliyetleri yürütülmek-

tedir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte sanayide adını ve etkisini du-

yuran endüstri 4.0 kavramı sağlık sistemi açısından sağlık 4.0 olarak 

devrim oluşturmuştur. Özellikle en önemli birim olan ameliyathane-

lerde ve bu birimlerde yapılan çizelgelemelerde sağlık 4.0’ın etkileri gö-

rülmeye başlanmıştır. Sağlık 4.0 teknolojisi ile işlemler hızlandırılmış 

ve insandan kaynaklanan hataların minimize edilmesi amaçlanmakta-
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dır. Aynı zamanda hasta memnuniyet oranları da arttırılarak tedavi sü-

reçlerinin geliştirildiği de görülmektedir. Operasyon ekibi ve hastalar 

açısından ayrı faydaları olan bu yeniliklerin uygulanmaya başlanma-

sıyla birlikte bu birimlerin etkinlikleri arttığı gözlemlenmiştir. Sağlık 

endüstrisinin bu dijital dönüşümü birçok süreçte yeniliklere kapı aç-

mıştır. Her bir hasta özeline odaklanılarak geliştirilen tedavi süreçleri 

bu yenilikler arasında en dikkat çekeni ve en önemlilerinden biridir. 

Hastanelerin en önemli kaynağı olan ameliyathanelerde ise yapılan 

planlamalarda bu birimin etkinliği üzerinde sağlık 4.0 yenilikleri çok 

büyük bir rol oynamaktadır. Hastaların tedavi süreçlerinin daha pratik 

hale getirilmesi ameliyathane birimlerine yansıyan en etkili sonuçlar-

dan birisidir. Ayrıca ameliyathanelerde yapılan planlamaların ve çizel-

gelemelerin verimliliğinin maliyetler üzerinde etkisinin çok fazla olma-

sı bu dijital dönüşümün yeniliklerini zorunlu kılmaktadır. Ameliyatha-

nelerin planlamalarının doğru ve sağlam bir şekilde yapılması, aksak-

lıkların yaşanmaması hastane yöneticileri açısından özellikle dikkate 

alınan bir konudur. Bu çalışmada da ameliyathaneler için yapılan plan-

lama ve çizelgelemelerde sağlık 4.0 yenilikleri araştırılmıştır. Planlama 

ve çizelgelemelerde gerçek hayatın belirsizliklerine hızlı cevap verebi-

len dijital araçlar incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık 4.0, Cerrah 4.0, Ameliyathane Çizelgeleme, 

Endüstri 4.0  

SAĞLIK 4.0 ve SAĞLIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ya (2019) göre küresel anlamda sağlık 

harcamaları giderek artmakta ve bu harcamalar gayri safi yurt içi hasıla-

nın yaklaşık %10’luk bir oranı olarak belirtilmiştir. Artan ve yaşlanan 

nüfus ve bu nüfusa yeterli sağlık hizmeti sunulamaması gibi zorlukların 

sağlık harcamalarındaki artışa etkisi vardır (Valamede ve Akkari 2020). 

Sağlık hizmetlerinde artan bu maliyetlere umut verici bir çözüm olarak 

endüstri 4.0 kavramının ortaya çıkışı gösterilmektedir. 1900 yıllarında 

sağlık sistemlerinde hasta bakım kayıtları, komplikasyonlar, sonuçlar vb. 

işlemler manuel olarak kayıt altına alınmaya başlamıştır (Bause vd. 

2019). Zaman geçtikçe bu kayıtlar kağıt yığını haline gelmiş ve hasta bil-

gilerinin kaybolması gibi olumsuzluklar ortaya çıkmıştır. Endüstri 4.0 

ilkelerinden uyarlanan Sağlık 4.0 ile teknolojik yenilikler tıbbi verilerin 

standartlaştırılması için kullanılmaya başlanmıştır (Mohamed ve Al-
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Jaroodi 2019). Böylece sağlık sektöründe dijital teknolojiler çağı başlaya-

rak sağlık sektöründe umut vadeden yeni bir vizyon oluşturulmuştur. 

Sağlık 4.0 kavramı endüstri 4.0 kavramından türetilmiştir. Dijitalleşme-

nin ve teknolojinin sağlık sektörü üzerindeki yansımasını belirtmektedir 

(Khelassi vd. 2019; Tortorella vd. 2020). 

Hastaneler organizasyonel yapılarında, stratejilerinde teknoloji ta-

banlı yaptıkları değişiklikler ile en iyi bakımı sağlayan hasta odaklı bir 

yaklaşıma geçmişlerdir (Thuemmler, 2017). Sağlık 4.0, bu yaklaşımla 

bakım hizmetlerinin hastalara yönelik özelleştirilmesine odaklanmakta-

dır. Sağlık 4.0 bilgi teknolojileri varlığında sürece uygun teknolojilerin 

bir araya getirilerek kişiselleştirilmiş sağlık hizmeti sunabilmek için çev-

resel faktörlere uyum sağlayarak hasta verilerini sağlık bilgilerine dönüş-

türebilen bir kavramdır (Al-Jaroodi vd. 2020). Sağlık sektöründe bu tek-

nolojilerin etkisi çok geniş bir alana yayılmıştır. Tanı ve tedavi süreçle-

rinde, tedavi izlemede, ilaç uygulamalarında, operasyon süreçlerinde, 

görüntüleme işlemlerinde, hasta-hekim ilişkilerinde, fiyatlandırmada 

etkileri görülmektedir.  Ülke nüfusunun yaşlanması ve pandemi gibi 

genel halk sağlığını hızlı bir şekilde tehdit eden olaylar karşısında sağlık 

sektörünün talebe anında cevap verebilmesi ve kaliteli bir hizmet suna-

bilmesi özel bir önem taşımaktadır (Thuemmler ve Bai 2017).  

Dijital teknolojiler sağlık sektörüne entegre edilirken dikkat edilmesi 

gereken bazı noktalar vardır, bunlar hizmet kalitesi, maliyet gibi kavram-

lardır (Mohamed ve Al-Jaroodi 2019). Bu noktalara odaklanırken uygu-

lamalarda daha hızlı ve daha etkili koordinasyon ile bakım hizmetlerin-

de verimliliklerin arttırılması amaçlanmaktadır. Sağlık hizmetlerinde ilk 

evrim hastalıklar ve halk sağlığı ile ilgili bilgilerin internet ortamında 

tanıtılmasıyla başlamıştır. Bunu manuel olarak tutulan sağlık kayıtlarının 

elektronik ortama taşınmaya başlaması ve bulut tabanlı etkileşimli uygu-

lamaların ortaya çıkması devam ettirmiştir. Ardından ise giyilebilir ci-

hazların geliştirilmesi ve veri analitiğini ile bu cihazların entegrasyonu 

gelmiştir (Aceto vd. 2020).  Günümüzde ise gerçek zamanlı veri toplama 

ile yapay zekanın artan kullanımı ve etkileşimli sanal arayüzlerinin kul-

lanımı gelinen noktayı göstermektedir. Hastalar için bu teknolojiler ile 
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kaliteli sağlık hizmeti sağlamak genel sistemin etkinliğini, performansını 

iyileştirmeyi ve kaynakların kullanımını optimize etmeyi gerektirir.   

Mevcut sistemde işleyen süreçlerin daha ayrıntılı analizi ile kaynak 

tahsisi ve planlamasının iyileştirilmesi mümkündür. Akıllı ekipman ile 

hastayı uzaktan takip etme ve tedavi süreçlerinde karar verme hizmetle-

rinin birleştirilmesi hastalara sunulan hizmetin verimliliğinin arttırılması 

sağlanabilir. Proaktif bakım programları ile ekipman ve kaynakların veri 

analizleri gerçekleştirilerek gelecekteki ihtiyaçlara yönelik tahminler ya-

pılabilir. Böylece bakım maliyetleri azaltarak ekipmanın operasyonel 

verimliliğinin arttırılmasına fayda sağlanabilir. Hastaya özel bakım ile 

daha önceki kayıtlarına, sağlık uzmanlarına, hastalık teşhislerine erişim 

sağlanabilecek, bu verilerin analizi ile hastanın zaman içerisindeki du-

rumunu izleyerek tedavi süreçlerinde iyileştirilmeler arttırılmaktadır.  

Nesnelerin internetinin (IoT) sağlık sektöründe kullanımının temel amacı 

hasta sağlığını uzaktan ve hastane içinde izleyebilmek için veri işleme, 

veri depolama gibi işlemlerin yerine getirilmesidir. Hastanede sistem 

süreçleri çok uzun ve karmaşık olduğu için yaşanan en ufak bir aksaklık 

fark edilmediğinde bazen hasta sağlığı üzerinde etkili olabilmektedir. Bu 

yüzden süreç içinde sürekli değişen ve hızlı bir akışa sahip olan verilerin 

uzun süre boyunca toplanması gözlem yapılması ve incelenmesi hasta 

sağlığı ve değer zinciri açısından çok önemlidir. Bu veri akışını kontrol 

etmek zor bir işlemdir bu noktada endüstri 4.0’ın yansımaları (IoT vb.) 

uzun sistem süreçlerini basitleştirmekte ve aynı zamanda hızlandırmak-

tadır.  

Sağlık sisteminde teknolojik politikaları oluşturmak yöneticiler, aka-

demisyenler, hastalar, profesyonel kuruluşlar gibi farklı paydaşların gir-

dilerini gerektiren zorlu bir süreçtir. Bu politikalar ise araştırma geliştir-

me, düzenleme, depolama, veri yönetimi, değerlendirme gibi konuları 

kapsar. Bu noktada hastanede her bölümün kendine has özelliklerinin ve 

ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi gerekmektedir. Sağlık 4.0 sağlık hiz-

meti paydaşları arasında değer zinciri oluşturarak verilen hizmetlerin 

kalitesini, esnekliğini, üretkenliğini, maliyet etkinliğini ve güvenirliliğini 

artıran iş modeli yapısını geliştirmiştir. Hastanelerde sunulan hizmet tek 

bir birim içinde yapılıyor olsa bile verilen bilgilerin farklı diğer tesisleri 
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de içerdiğini bilmek gerekmektedir. Bu yüzden hastaların verileri farklı 

bölümlerde tüm sağlık çalışanları ile paylaşılabilir olmalıdır. Kurulan 

değer zincirinde herhangi bir departmanda hastaya ait eklenen ya da 

değiştirilen verilerin veri tabanında doğru bir bilgi için senkronize bir 

güncellemeyle akışına devam etmesi gerekmektedir. Geliştirilen teknolo-

jilerin sistem içinde uygulamaları sonucunda büyük miktarlarda veri 

toplanmıştır. Bu verilerin anlamlı hale getirilmesi için doğru bir şekilde 

analiz edilmesi çok önemlidir. Doğrudan hasta izleme cihazları ile elde 

edilen veriler operasyonları kolaylaştırmak, personelin ihtiyaç duyduğu 

bilgiyi anında sunmak, operasyonel programları optimize etmek, hasta 

akışını geliştirmek için kullanılabilir. Uzun vadede ise toplanan bu veri-

ler sağlık sektöründe proaktif eylem planları oluşturmak ve geleceğe 

yönelik stratejiler geliştirmek için değerlendirilebilir. Hastane bölümle-

rinde kullanılan ekipman ve malzemelerde sorunlar varsa bunlar uzun 

vadede toplanan verilerin dikkatli bir şekilde analiz edilmesiyle tespit 

edilebilir. Örneğin ameliyathanelerde ekipman ve teçhizatların uzun 

süreli kullanımı sonucunda toplanan veriler ile gizli verimsizlik alanları 

tespit edilebilir, en yüksek talep noktaları belirlenebilir ve bu bilgileri 

verimli bir şekilde kullanarak kaynakların optimum şekilde kullanımı 

sağlanabilir. Ayrıca toplanan bu veriler sağlık kuruluşları arasında bir 

değer zinciri aracılığıyla entegre edildiğinde tüm sektör üzerinde faydalı 

bir bilgi akışı sağlanabilir ve kaynak kullanımında optimum seviyelere 

rahatlıkla ulaşılabilir. Hastalar ve hastalıklar hakkında toplanan veriler o 

hastalık için genel halka faydalı bilgiler oluşturacak şekilde analiz edile-

bilir ve hastalıkların belirli gruplar üzerinde tedavi yöntemleri geliştiri-

lebilir, hastalar özelinde kişiselleştirilmiş tedavi süreçleri başlatılabilir. 

Tüm bu hedeflere ulaşmak için IoT, bulut bilişim, gelişmiş analitik yazı-

lımlar, yapay zekâ çözümleri gibi teknolojik yeniliklerin kullanımı ge-

rekmektedir (Al-Jaroodi vd. 2020).   

Sağlık 4.0 uygulamalarının yararları yanında karşılaşılabilecek olası 

zorlukları da vardır.  Bunlara sağlık sektöründe artan hizmetler ile vasıflı 

sağlık profesyoneli eksikliği, ekipman maliyetleri, yüksek kaliteli hizme-

te artan talep, veri gizliliği, veri güvenliği, yasal konular,  sağlık değer 

zincirinin karmaşıklığı ve büyüklüğü, standardizasyon, sağlık hizmeti 
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sunucularında yaşanan rekabet gibi zorluklar ile karşılaşılmaktadır 

(Singh, 2018). Bu durum da yenilikçi ve son teknoloji bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin sağlık sistemlerine entegre edilmesini ve kullanımını 

gerektirmektedir. Sağlık 4.0 uygulamalarını oluşturmak çok zor ve kar-

maşık süreçlerin detaylı ve sağlam analizini gerektirmektedir. Bunun 

yanı sıra artan tasarım karmaşıklığı, hizmetleri destekleme yetenekleri, 

güvenlik ve gizlilik mekanizmaları dâhil olmak üzere birçok konu uygu-

lamaların zorlu yapısını göstermektedir. Bu sorunları çözmeye yönelik 

bulut bilişim, IoT, CPS ve Big Data gibi gelişmiş teknolojilerin entegras-

yonlarını içeren yazılımlar geliştirilmeye başlanmıştır (Sevinç, 2018; (Al-

Jaroodi vd. 2020)). Sağlık sektörü yenilikçi teknolojileri sistemine dâhil 

ederken hataları en aza indirmek için her zaman denetim sürecinde ol-

ması gerekmektedir. Sağlık sektöründeki yöneticiler de bu yeni yakla-

şımları benimsemeleri gerektiğinin farkına varmışlardır. Teknoloji geliş-

tikçe bu sistemlerin sağlık sektörüne adapte edilmesi, teknolojinin yarat-

tığı vizyonu yakalayabilme ve kullanabilme becerisi kazanmanın önemi 

gittikçe artmıştır. Bu yüzden sağlık yöneticileri teknolojiye yatırım yapa-

rak hastalara sunulan hizmetlerde memnuniyetin artmasını hedeflemek-

tedir. Bunun yanı sıra hızla artan talebe yanıt verebilmek bunu yaparken 

hizmet kalitesini maksimum seviyede tutmak da amaçlar arasındadır 

(Mukherjee ve Singh 2020).  

Sağlık 4.0 kapsamında sektöre önerilen ve yavaş yavaş kullanılmaya 

başlanan uygulamalara bakıldığında, gerçek zamanlı veri toplama, işle-

me ve akışı için bir sistemin yanı sıra evde de robotik teknolojiler ile te-

davi süreçlerine devam edilmesinden bahsedilmektedir. Kullanılan bu 

teknolojiler ile yaşam kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir (Kaya ve 

Filiz, 2016). Örneğin, ameliyathanelerde operasyon yapılırken hastada 

gerçekleşen komplikasyonları hızlı bir şekilde veri tabanına aktaran ve 

bunları önceki durumlar ile kıyaslayıp cerrahlara olası sonuçları sunabi-

len bir sistem geliştirilmesi ile operasyon risklerinin azaltılabilmesi söz 

konusudur. Bunun yanı sıra operasyon süreçlerinde cerrahın görüş kabi-

liyetini arttırabilecek ekranlar ile yine etkili bir müdahale gerçekleştiril-

mesi söz konusudur. Bu sistemlerin inşasında yapay zeka, arttırılmış 

gerçeklik bulut bilişim, makine öğrenimi, nesnelerin interneti, 3D yazıcı-



 
Tamer EREN, Şeyda GÜR 

616 

lar, akıllı robotlar, giyilebilir cihazlar gibi teknolojiler kullanılmaktadır 

(Ayyıldız, 2018; Aceto vd. 2020; Arpaia vd. 2020). Özellikle 3D yazıcılar 

sağlık sektörüne hızlı bir şekilde giriş yaparak faydalı ürünlerin üretil-

mesini sağlamıştır. Ayrıca sert doku kusurlarının giderilmesi ya da do-

ku/organ üretimi gibi birçok alanda da kullanılmaktadır. Aynı zamanda 

e-sağlık hizmetleri ile topluma çevrimiçi sağlık hizmeti sağlanabilmesi 

için nesnelerin interneti (IoT), bulut bilişimden yararlanılmaktadır. Bu 

noktada dikkat edilmesi gereken bir unsur geliştirilen bu uygulamaların 

kolay ve kullanışlı olması gerektiğidir. Bu yapılarda tüm hasta verileri 

elektronik ortamda saklanmakta ve gerektiğinde güvenlik gerekçelerine 

dikkat edilerek paylaşıma sunulmaktadır. Bu e-sağlık hizmetleri ile has-

tanın tedavi sürecini takip edebilme olanağı bulunmaktadır. Bütün bun-

ların sağlık sektöründe hatasız ve sürdürülebilir şekilde uygulanabilmesi 

için öncelikle sağlık personelinin eğitimli olması gerekmektedir. Bu se-

beple personellerin hizmet öncesinde eğitim alabilecekleri bir sistem ku-

rularak hizmet içi eğitim ile hizmet kalitesi arttırılabilir ve süreçlerde 

eğitimsizlikten kaynaklanan aksaklıkların önüne geçilebilir (Tortorella 

vd. 2021).  

CERRAHİ 4.0 ve AMELİYATHANE ÇİZELGELEMELERİNE  

ETKİSİ 

Sağlık 4.0 kapsamında ameliyathaneye yansıyan teknolojik yenilikler 

kısa zaman içinde çok büyük bir ilerleme kaydetmiştir (Wickramasinghe 

vd., 2021). Bu durum hem hasta hem de cerrahlar açısından önemli ölçü-

de iyileştirmeler sağlamıştır. Hasta için bakıldığında hastanede kalış sü-

relerinde azalma, daha az komplikasyon görülme riski, estetik açıdan 

yara izlerinin azalması gibi faydaları vardır. Cerrahlar açısından bakıldı-

ğında, operasyon sırasında oturmaya izin veren konsollar, joystick kont-

rolleri, işlem sırasında büyük resmi görmeye yarayan 3D gözlükler gibi 

ergonomik açıdan faydaları vardır (Hirides ve Hirides, 2018).   

Ameliyathane birimleri için yapılan diğer yeniliklere bakıldığında 

özellikle robotik platformların kullanımının yaygınlaştığı görülmektedir. 

Cerrahi robot teknolojisi gelişmiş optik yapılar ve görüntüleme modülle-

ri sayesinde daha fazla el becerisi ve hassasiyeti sağlamaktadır. Bunun 
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yanı sıra arttırılmış görsellik ile operasyonun daha iyi kontrolü de bera-

berinde gelmektedir. Operasyon sırasında hasta üzerinde anında veri 

toplayan ve bunları anlamlı bilgilere dönüştürerek cerraha geri besleyen 

yapılar da mevcuttur (Peters vd. 2018).  

Cerrahi süreçlere yardımcı olmak için geliştirilen ve kullanımı yay-

gınlaştırılan robotik teknoloji modern tıbbın günümüze entegrasyonu-

dur. Şimdiye kadar etkilerine bakıldığında benzersiz bir bilgi işlem gü-

cüne sahiptirler ve görselleştirme modülleri tasarım harikası olarak gö-

rülmektedir. 

Literatüre bakıldığında robotik cerrahinin uygulamaya etkisinin iş-

lendiği çalışma sayısının çok az olduğu görülmektedir. Bunun bir sebebi 

olarak bu teknolojilerinin daha yakın zamanda hayatımıza dahil olması 

ve her hastanede uygulamaya geçilmediği olarak belirtilmektedir. Ayrıca 

hastaların bu yeni teknolojilerinin kullanımına olan güvensizliği ve di-

renci de yapılan çalışmaların az olmasına sebep olarak gösterilebilir. Fa-

kat ilerleyen zamanlarda somut faydalar arttıkça bu direncin kırılacağı 

hem hastalar hem de cerrahların muhtemelen daha gelişmiş teknolojiler-

den yararlanacağı öngörülmektedir. Hastalar daha iyi sonuçlar almaya 

başladığında ve daha hızlı iyileşme süreleri olduğunu görmeleri beklen-

mektedir. Cerrahlar açısından daha fazla el becerisine sahip olacakları ve 

ergonomik açıdan daha uygun çalışma ortamları olacağı için operasyon 

süreçlerinde daha az yorgunluk olacağı belirtilmektedir (Feussner vd. 

2017).  

Ameliyathanelerde operasyon öncesinde hastalardan herhangi bir 

risk durumuna karşı alınan onam formları da dijitalleşme ile birlikte 

elektronik olarak alınması için sistemler geliştirilmektedir. Bu yeni giri-

şimlere yönelik kişisel bilgilerin güvenliği ile ilgili sorunlar ile karşılaşı-

labileceğinden onam formundan önce bir kimlik doğrulama sistemi ile 

giriş yapılmaktadır. Bu kimlik doğrulamalardan biri kullanıcının parmak 

izi, iris, damar, yüz gibi farklı özelliklerini analiz edebilme yeteneğine 

sahip olan biyometridir (Huh, 2020). Cerrahi prosedürlerin etkinliğini 

arttırmak için destek olarak yapay zeka ve sanal gerçekliğin kullanımı 
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yaygınlaşmaktadır. Bu sistemler prosedürlerin de doğruluğunu arttır-

maya katkıda bulunmuştur.  

Ameliyathanelerde operasyon sırasında en önemli husus, hasta ve 

cerrahi prosedür ile ilgili doğrudan ve hızlı bir şekilde bilgilere erişim 

sağlanması gerekmektedir. Acil bir önlem alınması gerektiğinde bu bilgi-

ler tıbbi ekip tarafından kolayca erişilebilir olmalıdır. Bazı uygulamalar-

da bu bilgilerin operasyon sırasında tıbbi ekibe optik transparan ekranlar 

sayesinde aktarılmaktadır. Bu ekranlarda hastanın hayati fonksiyonları 

izlenebilmektedir. Özellikle hastanın hayati fonksiyonlarının tıbbi ekip 

tarafından takip edilmesi için bu sistemlerde bilgilere kolay erişim olma-

sı ve aynı zamanda hastanın tıbbi kayıtlarına da doğrudan erişim olduğu 

için kullanıldığı görülmektedir.  

Ameliyathanelerde robotik teknolojilerinin kullanımında yakalanan 

her başarı gelecekte gelmesi beklenen daha gelişmiş sistemlerin temelini 

oluşturmaktadır. Ayrıca halkında bu yeni uygulamalara oluşabilecek 

olası direncin kırılmasına ve yapay zeka teknolojine olan güveni artmak-

tadır. Robotik teknolojilerin uygulamaya dahil edilmesinin faydalarının 

yanında zorlukları da bulunmaktadır. Bunlar arasında tüm ekip üyeleri-

nin yeterli eğitime sahip olması, operasyon sırasında oluşabilecek verile-

rin büyüklüğü gibi çeşitli faktörler olduğu belirtilmektedir (Feussner vd. 

2017).  

Sağlık sistemlerinin en önemli birimlerinden biri olan ameliyathane-

lerde sınırlı kaynakların optimum kullanılması gerekmektedir. Artan 

taleplere karşılık verebilmek birimin yapısının belirsiz doğası gereği çok 

zordur (Feussner vd. 2017). Bu yüzden bekleme listesindeki hasta sıraları 

uzamakta ve bu da hem hastaların memnuniyet oranlarını düşürmekte 

hem de dolaylı etkilediği maliyetleri arttırmaktadır. Bu sebeple ameli-

yathanelerde darboğazların ve beklemelerin azaltılması, maliyetlerin 

düşürülmesi için etkili planlamalar yapılmalıdır. Çoğu zaman manuel 

olarak yapılan bu çizelgelerin yerini teknolojinin de gelişmesiyle yavaş 

yavaş dijital araçlar almaya başlamıştır. Burada önemli olan nokta ise 

ameliyathanelerde yaşanan kapasite yönetimindeki temel sorunlara çö-

züm bulabilmektir. Kapasite sorununu çözmek için önerilen dijital çö-
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zümde erişim, hesap verebilirlik ve görünürlük önemli unsurlar arasında 

gösterilmektedir (İnternet Kaynağı). 

Literatüre bakıldığında ameliyathane çizelgelerini daha hızlı ve ve-

rimli bir şekilde hazırlayabilmek için geliştirilen uygulamaların çok az 

olduğu görülmektedir. Gerçek hayatta uygulama sayısının az olması ve 

aynı zamanda literatürde de bu konuda yapılan çalışma sayısının da az 

olması aslında bu konuya bir an önce odaklanılması gerektiğini göster-

mektedir. Hastane yönetimi ise optimum ameliyathane planlaması için 

dijital teknoloji araçlarının gerekliliğini yavaş yavaş fark etmeye başla-

mışlardır. Özetle sağlık hizmetlerinde performans arttırılması için ameli-

yathane birimlerinde yapılan planlamalardan maksimum verimlilik 

alınması zorunluluk haline gelmiştir. Bu kapsamda yapılan uygulamala-

ra bakıldığında Quercioli vd. (2018) optimum ameliyathane planlaması 

için bir simülatör geliştirmişlerdir. Burada dikkat çektikleri en önemli 

hususlardan birisi bekleme listeleri ve bu listelerdeki bekleme süreleri-

dir. Çalışmada zaman bloklarının farklı kısıtlama ve koşullar altında 

tahminlemeye çalışan yaklaşımlar ile bekleme sürelerini en aza indirme-

yi, optimum cerrahi zaman bloklarını oluşturmayı amaçlamışlardır.  

Amrollahibiouki ve Beauregard (2021) çalışmasında ise ameliyatha-

nelerde performansın iyileştirilmesi ile hasta memnuniyetinin artacağı 

belirtilmektedir. Özellikle değindikleri nokta ise günümüzde hazırlıksız 

yakalandığımız pandemi gibi olağanüstü durumlarda sağlık sistemleri-

mizi koşullara hızlıca uygun hale getirebilmektir. Bunun için önerdikleri 

modelde ise makine öğrenmesi ile ameliyathanelerdeki çeşitli zorlukları 

ve belirsizlikleri ele almışlardır. Model ile bir karar destek sistemi oluştu-

rulmuş ve hastanede kalış sürelerinin tahmini yapılarak herhangi bir 

olası aksiliğe esnek yapısıyla çözüm geliştirebilecek planlama modeli 

kurmuşlardır.  

Bir diğer çalışma olan Spangenberg (2018) çalışmasında da yine ma-

kine öğrenmesi kullanılarak yeniden çizelgeleme yaklaşımı ile ameliyat-

hane planlamaları yapılmıştır. Burada dikkat çekilen nokta ise ameliyat-

hanelerin her günün başında planlandığı fakat gün içinde sürekli güncel-

lenmek zorunda kaldığıdır. Ameliyathanelerin dinamik yapısından do-
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layı hazırlanan planların gün içinde sabit kalması çok nadir bir durum-

dur. Bu yüzden ameliyathanelerin belirsiz yapısını dikkate alan çevrimiçi 

ameliyathane planlama sistemi tasarlamaya çalışmışlardır. Yeniden plan-

lama yaklaşımı makine öğrenmesi modeline dayalı olarak geliştirmişler-

dir.  

Sonuç olarak bakıldığında ameliyathane çizelgeleme/planlama 

problemi uzun zamandır araştırmacıların ele aldığı bir problem türüdür. 

Ameliyathanelerin belirsiz ve dinamik yapısı gereği yapılan planlama-

larda çoğunlukla aksilikler yaşanmakta ve operasyonlar iptal edilmekte 

ya da ertelenmektedir. Geliştirilen yaklaşımlarda çözüm sürecinin kar-

maşıklaşması nedeniyle ameliyathanelerdeki bütün kısıtlamalar dikkate 

alınamamaktadır. Bununla beraber gelişen teknoloji ve sürekli artan 

hizmet talebine hastane yöneticilerin yetişebilmesi için sistemlerini yeni-

den gözden geçirmek ve bu teknolojilere ayak uydurmak zorunda kal-

mışlardır. Ameliyathanelerde operasyon süreçlerinde etkisi daha çok 

hissedilen bu dijital yeniliklerin planlamalarda kullanılması önemli bir 

noktadır çünkü ameliyathanelerde performansı arttırmanın en önemli 

koşulu yapılan planlamalara uyulmasıdır. Böylece aksaklıklar ya da erte-

lemeler yaşanmadan hizmet verilmeye devam edilecek ve hastaların 

memnuniyet seviyeleri artmış olacaktır. Bu noktada geliştirilen makine 

öğrenmesi modelleri ile ameliyathanelerde esnek planlamalar yapılması 

hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra ameliyathane planlamalarında kulla-

nılabilecek başka önerilerde vardır. Örneğin, planlamalarda yedekleme 

sistemi getirilmesi herhangi bir sebeple ertelenen ya da iptal edilen ope-

rasyon sonrasında ameliyathanelerin boşta kalmasındansa yedekte ve 

uygun olan ilk operasyonu işleme alabilecek ve bunu hızlı bir şekilde 

analiz edip planlayacak donanıma sahip sistemler geliştirilebilir. Ayrıca 

operasyon sürelerinin belirsiz olması nedeniyle geliştirilen yapılarda bu 

sürelerin tahminlemesini yapabilecek sistemler oluşturulabilir. Bütün bu 

değişiklik gerektiren durumların hızlı bir şekilde ameliyathane yöneti-

mine ileten, bilgi akışını sağlayan ve karşılaşabilecek durumlara duyarlı 

kullanıcı ara yüzü geliştirilerek sorunlara anında çözüm bulabilmek 

mümkün olabilir.  
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SONUÇ 

Sanayi sektöründe yaşanan teknolojik gelişmelerin etkisi ile ortaya 

çıkan endüstri 4.0 kavramı sağlık alanında sağlık 4.0 olarak tanımlan-

maktadır. Sağlık sektöründe devrim niteliği oluşturan bu dijital dönü-

şümler süreçlerin pratikleşmesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Hız 

ve güvenlik faktörlerinin özellikle önemli olduğu tedavi süreçlerinde her 

hastaya özel kişiselleştirilmiş tedaviler ile önemli avantajlar sağlanmaya 

başlanmıştır.  Tüm bunların sonucu olarak çok fazla veri toplanmaya 

başlanmıştır. Bu verilerin işlenmesi, anlamlı hale getirilmesi ve doğru 

yerlerde kullanılması da sağlık 4.0 yeniliklerini gerektirmektedir. Doğru 

zamanda, doğru yerde ve doğru bilgiyi doğru kişiye aktarılması çok 

önemli hale gelmiştir ve doğrudan hastaları ve tedavilerini etkiler du-

rumdadır. Sağlık sektöründe hizmet veren hastanelerin gelir gider ka-

lemleri içerisindeki payı yüksek olan ameliyathanelerde de bu yenilikler 

ile süreçler daha pratik hale getirilmeye başlanmıştır. Bu geliştirilen uy-

gulamalar ve yenilikler ile amaçlanan ise hastalara daha doğru ve kişisel-

leştirilmiş tedavi sunarak sistemi iyileştirmek ve memnuniyet oranlarını 

arttırmaktır.  

Hastanelerde ve en önemli birimi olan ameliyathanelerde geliştirilen 

robotlar, akıllı teknolojiler, giyilebilir cihazlar gibi uygulamalar ile verim-

liliğin arttırılması istenmektedir. Ameliyathanelerdeki verimliliği arttır-

manın en önemli yolu bu birimlerde yapılan çizelgeleme faaliyetlerinin 

en optimal hale getirilmesidir. Bu süreçte teknoloji kullanılarak bu çizel-

gelerin etkinlikleri arttırılabilmektedir. Bu sebeple gelişen teknolojiyi 

hastane faaliyetlerine entegre ederek sürecin geliştirilmesi çok önemlidir. 

Her alanda birçok yenilik geliştirilmekte ve geliştirilmeye de devam 

edilmektedir. Özellikle ameliyathane çizelgeleme süreçlerinde teknoloji-

nin etkisi göz ardı edilemeyecek kadar fazla olduğu düşünülmektedir. 

Çoğunlukla manuel olarak yürütülen bu işlemlerin hızlandırılması, hata-

ların azaltılması ve etkinliklerinin arttırılması için teknolojiye ve yenilik-

lerine ihtiyaç vardır. Maliyetlerin azaltılabilmesi için çizelgelerin optimal 

hali ile kullanılması gerekmektedir. Gerçek hayattaki değişkenlerin fazla 

olması, çizelgeleme süreçlerinin karmaşıklığını arttırması ve aynı anda 

dikkate alınacak birçok işlemin de olması süreci zorlaştırmaktadır. Bu 
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zorluğun üstesinden gelecek akıllı teknolojik gelişmeler ile süreçte ve-

rimliliğin arttırılması mümkündür.  

Gelişmiş ülkelerde bu yeniliklerin geliştirilmeye ve kullanılmaya 

başlanmasıyla verimliliklerde artışların olduğu gözlenmiştir. Her geçen 

gün isteklerin ve ihtiyaçların değiştiği, sağlığa olan talebin de bundan 

etkilendiği günümüzde, dijital dönüşümler ile kişiselleştirilmiş ve kişiye 

odaklanılmış çalışmaların yanı sıra geliştirilmiş ve geliştirilecek teknolo-

jilerin taleplere hızlı ve sağlam cevaplar vereceği planlanmaktadır.  
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ACİL SERVİS HASTA TAHMİNİ 

Hümeyra DEMİREZEN1, Tülay KORKUSUZ POLAT2 

 

Öz: İster kamu hastanesi olsun isterse özel sektörde faaliyet gösteren 

bir hastane olsun acil servisler hastanelerin en yoğun birimleridir. Has-

talar ani gelişen hastalıkların ya da yaralanmaların neticesinde acil ser-

vislere başvurdukları için, acil servise başvuran hasta sayısı kesin de-

ğildir. Dolayısıyla acil servislerde çalışacak personel sayısı ve kullanıla-

cak yatak sayısı ile ilgili kapasite planı yapmak çok kolay değildir. Ama 

hastane yönetimleri de bir yandan kaynaklarını verimli şekilde kulla-

nırken bir yandan da hasta memnuniyetini optimize edecek personel 

ve yatak kapasite planı yapmak istemektedirler. Bunun içinde özellikle 

acil servislerde hasta sayısını önceden tahmin edebilmek önemlidir. Bu 

çalışmada bir acil servis için son beş yılın acil servise başvuran hasta 

sayıları baz alınarak gelecek dönemler için hasta sayısı tahmini uygu-

laması anlatılmaktadır. Tahmin çalışması sonuçları simülasyon modeli 

ile de desteklenmiştir. Tahmin edilen hasta sayısına göre gelecek dö-

nemler için personel planlaması da yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hasta Tahmini, Zaman Serileri, Simülasyon, Kapa-

site Planlama 

GİRİŞ 

Hastalar için sağlık hizmetleri özel veya kamu kurum ve kuruluşla-

rında verilmektedir. Sağlık hizmetleri; hastalıkların belirlenmesi, tedavisi 

ve gerekiyorsa rehabilitasyonunu kapsamakla birlikte aynı zamanda da 

hastalıkların önlenerek toplumların daha refah yaşamalarına yardımcı 

olacak tüm faaliyetleri de kapsamaktadır (Esen ve Kaya, 2021). Hastane-
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lerin acil servisleri genellikle ani hastalığı veya yaralanması olan hastala-

ra, önceden randevu almaya gerek olmadan acil bakım sağlayan ilk eri-

şim noktalarıdır. Acil servis bölümleri anlık ve/veya temel bakım hiz-

metleri sunarak sağlık hizmetlerinin önemli bir bileşenini oluşturmakta-

dır (Sarıyer, 2018). Diğer hastane birimlerinden farklı olarak, hastaların 

farklı ihtiyaçları, çeşitli tedavi seviyeleri ve hastaların beklenmedik varış 

zamanları, kaynakların kısıtlı olması acil servislerin çalışmasını daha da 

zorlaştırmaktadır. Acil servis hizmetlerini olan talep artan nüfus ile bir-

likte istikrarlı şekilde artmaktadır. Buna bağlı olarak acil servisler yoğun 

sayısı nedeni ile hastanelerin en yoğun birimlerindendir (Harrou ve ark., 

2020). Yoğunluk; bir bakıma acil servisler de uzmanlık ayrımı olmaksızın 

tüm hastaların kabul edilmesinden (hastaların gerekirse buralardan uz-

manlık gerektiren birimlere/hastanelere sevk edilmektedir) ve 365 gün-

24 saat çalışılmasından kaynaklanmaktadır (Söyler ve Koç, 2014). Acil 

servislerde yaşanan hasta yoğunluğunun bir başka nedeni de, acil servis-

lerdeki yatak sayısının ve çalışan personel sayısının yetersiz olmasıdır. 

Acil servislerdeki hasta sayısının önceden tahmin edilebilmesi ile hastane 

yönetimleri acil servisler için yeterli yatak ve personel sayısı atamasını 

daha doğru şekilde yapabileceklerdir. Bu da ister kamu ister özel sektör-

de faaliyet göstersin tüm hastanelerin ve hastane yönetimlerinin topluma 

karşı olan önemli bir sorumluğudur.  

Sağlık hizmetlerinde tahmin uygulamalarının yapıldığı pek çok ça-

lışma bulunmaktadır. Ankaralı ve Ankaralı (2020), Covid-19 salgını ile 

artan yoğun bakım doluluk oranı ile ilgili bir çalışma yapmışlar ve za-

man serileri tahmin yöntemini kullanarak yoğun bakım hasta sayısı ve 

kapasite oranını tahmin etmeye çalışmışlardır. Dedeoğlu ve Çetin (2021) 

çalışmalarında özel bir hastane için ayaktan hasta sayısı, ameliyat sayısı 

ve yatan hasta sayısı tahminleri için zaman serisi analizi kullanmışlardır. 

Şahin (2019) çalışmasında ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniğini ele ala-

rak hasta sayısını tahmin etmeye çalışmıştır. Irmak ve ark. (2012) hasta 

yoğunluğunu tahmin etmek için zaman serileri analizi ve yapay sinir 

ağları kullanmışlardır. Harrou ve ark. (2022), farklı tipteki acil servis ta-

leplerini (hasta akışlarını) tahmin etmek için bir uygulama yapmışlardır. 

Sudarshan ve ark. (2021) ise hastane yönetimine erken planlama ve aşırı 
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kalabalıktan kaçınma konuşlarında destek olabilmek için çalışmalarında 

hastanın acil servise geliş zamanını tahmin etmeye çalışmışlardır. Khaldi 

ve ark. (2019) çalışmalarında, bir üniversite hastanesinin yedi yıla ait 

haftalık acil servise gelen hasta sayısı verilerinden gelecekte oluşabilecek 

hasta sayısı için tahminleme yapmışlardır. Toplumda yaşanabilecek özel 

olaylar (salgınlar, sokağa çıkmada kısıtlamalar gibi) insan davranışlarını 

etkilediğinden acil servislere olan talebi arttırabilir veya azaltabilir. Bu 

özel olayların etkinliğini modelleyerek gelecek için hasta tahmini yap-

mak hem acil servislerde personel planlamasında iyileştirme sağlar, hem 

de acil servislerde reaktif stratejiler kullanılmasını engeller. Bu yaklaşım-

dan yola çıkarak Rostami-Tabar ve Ziel (basım aşamasında) çalışmaların-

da, yaşanabilecek bazı özel olayların acil servise başvuru durumunu na-

sıl değiştirebildiğini gösteren bir tahmin uygulaması yapmışlardır.  

Ramgopal ve ark. (2021), coğrafi olarak çok çeşitli bölgelerde hizmet ve-

ren bir pediatrik acil servis kuruluşu ile pediatrik akut bakım tahmini 

çalışması yapmışlardır. Cheng ve ark. (2021) zaman serisi analiz metodo-

lojisi ile tahmin anında acil servislerdeki anlık verileri kullanarak acil 

servislerin saatlik doluluk tahminini yapan bir model geliştirmişlerdir. 

Talep tahmini ve kapasite yönetimi, içerdiği belirsizlik nedeniyle acil 

sağlık hizmetleri için karmaşık görevlerdir. Barros ve ark. (2021) çalışma-

larında entegre bir talep tahmini ve kapasite yönetimi uygulaması yap-

mışlardır. Bu entegrasyonun rutin olarak uygulanmasının fizibilitesini 

göstermek için de çalışmalarında üç hastaneden elde ettikleri sonuçları 

göstermektedirler. Acil servise başvuran hasta sayısının doğru tahmini; 

hastane yöneticilerinin mevcut kaynakları daha etkin bir şekilde tahsis 

etmesine yardımcı olurken potansiyel olarak personel alımını da etkile-

yecektir.  

Bu çalışmada, son beş yıldaki farazi hasta sayıları kullanılarak bir 

acil servis birimi için hasta tahmini yapılmıştır. Hasta tahmini hem yıl 

bazında hem de ay bazında Minitab programı kullanılarak yapılmıştır. 

Daha sonra acil servisin tahmin edilen bu hasta sayılarına göre kaç yatak 

ve personel ile çalışması gerektiğini belirleyebilmek için simülasyon mo-

deli kurulmuştur. Simülasyon modeli için Arena programından destek 



 
ACİL SERVİS HASTA TAHMİNİ 

629 

alınmıştır. Son olarak ise acil servisler için kapasite planı çalışması ya-

pılmıştır. 

Zaman Serileri Analizi 

Zaman serileri analizi yöntemi, gözlemlenen olay için belirli bir za-

man aralığında gözlenen serinin yapısını veren süreci modellemeye ve 

gözlenen olay ile ilgili geçmiş verilere dayanılarak gelecek tahmini yap-

maya yarayan bir yöntemdir (Kocadağ ve Şahin, 2020). Zaman serisi ana-

lizi eşit zaman aralıklarında ölçülen veri içerisindeki örüntü ve trendleri 

belirlemek için kullanılan yaygın bir tekniktir (Irmak ve ark., 2012). 

Zaman serilerini oluşturan farklı bileşenler bulunmaktadır (Can ve 

Gerşil, 2018): Genel eğilim bileşeni (ilgili zaman serisinin uzun vadedeki 

yükselişi veya düşüşü sonrasındaki kararlı durumu gösterir), mevsim 

bileşeni (ilgili zaman serisinin bazı dönemlerde gösterebileceği değişimi-

ni gösterir), çevrim bileşeni (ilgili zaman serisinin, ekonomide görülebi-

lecek ama mevsimsel olmayabilecek dönemlerdeki değişimlerini göste-

rir) ve düzensiz bileşen (ilgili zaman serisinin belirli olmayan ve hata 

olarak nitelendirilebilecek değişimlerini gösterir).  

Zaman serisi modelleri oluşturulurken mevsimsel bileşenin dikkate 

alınmaması, modellemede daha yüksek hata varyansına sebep olabil-

mektedir (Hepkorucu ve Doğan, 2019). Mevsimsellik, zaman serilerinde-

ki durağanlığı bozan sebeplerden biridir. Mevsimselliği düzeltmek için 

önerilen pek çok teknik bulunmaktadır (Uslu, 2011). 

Winters üstel düzeltme yöntemi zaman serilerindeki büyük değişim-

leri dikkate alan bir yöntemdir. Bu değişimler, açıklanamayan etkilerden 

veya önceden bilinemeyecek gelişmelerden meydana gelmiş olabilir. 

Yöntemde geçmiş dönem değerlerinin ağırlıklı ortalaması alınarak gele-

cek dönemler için tahmin değeri olarak kullanılır. Yakın geçmişteki veri-

lerin gelecek tahminine etkisi daha eski verilerin etkisinden daha fazladır 

(Özger ve ark., 2019). Zaman serisindeki verilerin varyansları zamanla 

değişiklik gösteriyorsa çarpımsal Winters üstel düzeltme yöntemi, verile-

rin varyansları zamanla değişmiyorsa toplamsal Winters üstel düzeltme 

yöntemi kullanılmaktadır (Yıldız, 2021). 
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Simülasyon  

Bir sistemin belli bir zaman aralığı ve ilgili çalışma şartları gerçekleş-

tiğinde nasıl çalışacağını tahmin edebilmek ve analiz edebilmek için bil-

gisayar modellemesi kullanan araçlardır (Aslan ve Özderir, 2021). Simü-

lasyon ile sistemin farklı koşullar altında nasıl davranacağı gerçek hayat-

ta çalıştırılmasına göre çok daha az maliyet ile bilinebilir. Sıklıkla kullanı-

lan bir modelleme tekniğidir. Arena Programı Systems Modeling Corpa-

ration şirketi tarafından geliştirilen Windows ara yüzüne sahip sıkça 

tercih edilen bir simülasyon programıdır. Arena programı, üretim, lojis-

tik, dağıtım, depolama ve hizmet sistemleri gibi pek çok endüstriyel 

alanda ilgili süreçlerin hızlı ve doğru analiz edilmesine destek olan simü-

lasyon programlarıdır (Yiğit ve Çelik, 2021). 

UYGULAMA 

Mevcut Durum Analizi 

Acil servis biriminde yapılan uygulama çalışmasında öncelikle, acil 

servisin mevcut durum analizi yapılmıştır. Acil servise son beş yılda 

başvuran hasta sayısı aylık bazda tablo 1 de gösterilmektedir. 
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Tablo 1. Son Beş Yıl İçin Acil Servisine Başvuru Yapan Hasta Sayısı 

YIL 
2017 2018 2019 2020 2021 

AY 

Ocak 23450 25876 28765 29432 31678 

Şubat 19190 21756 23987 25230 28500 

Mart 14543 15398 17543 18320 20138 

Nisan 12789 12654 14678 15378 17076 

Mayıs 11328 13421 15439 17456 18432 

Haziran 10297 11046 12046 14367 15912 

Temmuz 11789 12976 13570 16798 18210 

Ağustos 10745 12001 12856 14231 15769 

Eylül 13789 14904 16439 17963 19459 

Ekim 14789 16523 17467 18435 20071 

Kasım 17656 18794 19345 22319 24319 

Aralık 22700 25012 26672 29867 30012 

   

Tablo 1’de gösterilen aylık bazdaki hasta sayıları için Minitab istatis-

tik programı kullanılarak zaman serisi analizi yapılmış ve gelecek dö-

nemlerin hasta sayısı tahminlerinin elde edilmesi amaçlanmıştır. Şekil 

1’de acil servise başvuran hasta sayısının zaman serisi analizi gösteril-

mektedir. 
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Şekil 1. Son Beş Yıla Ait Acil Servis Hasta Sayılarının Zaman Serisi Analizi 

Şekil 1 incelendiğinde, verilerin artan eğilimli olduğu gözlemlenmiş-

tir, bu da veri setinin artan eğilimli doğrusal trende sahip olduğunu gös-

termektedir. Grafikte her yıl aylık veriler belli bir periyodik döngü oluş-

turmuştur, bu durum da zaman serisinde mevsimsel döngü olduğunu 

göstermektedir. 

Gelecek Üç Yıl İçin Aylık Hasta Tahmini 

Acil servisin son beş yıldaki mevcut hasta sayısı incelendiğinde, has-

ta sayısının mevsimsel indekse sahip davranışta olduğu görülmüştür. Bu 

nedenle son beş yıldaki aylık acil servise başvuru yapan hasta sayısı veri-

lerinin girdi olarak kullanıldığı mevsimsel indeks uygulaması ile 2022, 

2023 ve 2024 yılları için acil servise başvuracak hasta sayısı tahmini yapı-

lacaktır. Hasta sayısı tahmini için yine Minitab programı kullanılmıştır. 

Minitab uygulaması sonucunda doğruluk ölçüleri; MAPE: 3, MAD: 471 

ve MMSD: 421203 olarak hesaplanmıştır. 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait 

aylık acil servise başvuran hasta sayısı tahmin sonuçları tablo 2’de ve üç 

yıla ait tahmin çalışmasının grafiği ise şekil 2’de gösterilmektedir.  
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Tablo 2. 2022-2023-2024 Yıllarına Ait Aylık Hasta Sayısı Tahmini 

YIL 
2022 2023 2024 

AY 

Ocak 35746.0 38357.6 40969.1 

Şubat 30648.4 32874.0 35099.6 

Mart 21700.9 23267.3 24833.6 

Nisan 18294.7 19607.3 20919.9 

Mayıs 19794.3 21206.0 22617.8 

Haziran 16174.9 17321.7 18468.5 

Temmuz 18028.4 19299.1 20569.8 

Ağustos 16513.9 17671.1 18828.3 

Eylül 20776.7 22224.2 23671.6 

Ekim 22461.5 24017.3 25573.0 

Kasım 25710.9 27481.5 29252.1 

Aralık 34293.9 36642.1 38990.3 
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Şekil 2. 2022-2023-2024 Yıllarına Ait Hasta Sayısı Tahminleri 

Şekil 2 üzerinde gelecek yılların hasta sayısı tahmini mor renk ile be-

lirtilmiştir, yeşil renkle gösterilen doğrusal trend ve mevsimselliğin artan 

yönde devam ettiği görülmektedir. Acil servise başvuruların gelecek 

yıllarda artacağı tahmin edilmektedir.  

2022 Yılı Ocak Ayı için Günlük Hasta Tahmini  

2022 yılı hasta sayısı tahminlerini yaparken kullanılacak tahmin me-

todu belirlenirken öncelikle geçmiş verilerin davranışı incelenmiştir. Ör-

nekleme yapılabilmesi için her yılın ocak ayına ait günlük hasta sayısı 

verileri çekilerek zaman serileri analizi yapılmıştır. Veriler dört hafta 

bazında 28 gün üzerinden alınmıştır. Tablo 3’de son beş yılın ocak ayla-

rında acil servise başvuran hasta sayısı gösterilmektedir. Şekil 3’de ise 

ocak aylarına ait zaman serisi grafiği gösterilmektedir. 
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Tablo 3. Beş Yıllık Ocak Ayı Acil Servise Başvuran Hasta Sayısı 

Verileri 

 2017 Ocak 2018 Ocak 2019 Ocak 2020 Ocak 2021 Ocak 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Şekil 3. Son Beş Yıllık Ocak Ayı Zaman Serisi Analizi 

Şekil 3 incelendiğinde, hafta bazında inişler çıkışlar olması nedeniyle 

mevsimsellik etkisi ve yukarı doğru eğimle artan bir trend gözlemlen-

miştir. Bu veri seti kullanılarak tahmin yapılırken belirtilen nedenlerden 

dolayı üstel düzleştirme yöntemlerinden Winter’s üstel düzleştirme yön-

teminin kullanılması önerilmektedir. Üstel düzleştirme yönteminde 

tahmin yapılırken zaman serilerinde meydana gelen değişmeler veya 

rassal dalgalanmalar dikkate alınır. Bu da, yöntemde serideki dalgalan-

maları azaltarak seride hâkim olan davranışın açık hale getirilmesini sağ-

lamaktadır. Üstel Düzleştirme yöntemleri basit olması ve çok fazla teknik 

içermemesinden dolayı diğer tahmin yöntemlerine göre daha fazla tercih 

edilen bir modeldir. Winter’s yöntemi aynı anda hem trende hem de 

mevsimselliğe sahip olan zaman serilerinin tahmininde kullanılan bir 

modeldir bu nedenle uygulamadaki veri seti ile tahmin yapılırken Win-

ter’s yönteminin kullanılması daha doğru olacaktır. Tablo 4’de 2022 yılı-

nın ocak ayına ait olarak yapılan hasta tahminleri, şekil 4’de ise tahmin 

grafiği gösterilmektedir  (tahmin: 3 Ocak pazartesiden başlayıp, 30 Ocak 

Pazar sona ermektedir). 
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Tablo 4. 2022 Yılı Ocak Ayı Günlük Hasta Tahmini 

HAF-

TA 
1. 2 3. 4. 
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Şekil 4. 2022 Yılı Ocak Ayı Tahmin Grafiği 

Mevcut durum ve yapılan tahmin çalışmaları incelendiğinde acil 

servise başvuru yapan hasta sayısında yıllara göre artış görülmüştür bu 

artışın yaşanmasındaki nedenlerden biri şehir nüfuslarının giderek art-

masıdır. Başvuru sayılarında mevsimlere göre artışlar ve azalışlar gö-

rülmüştür. Acil servis için personel ve kapasite planlaması çalışmaları 

yapılırken bu durum dikkate alınmalıdır. 

Mevcut Durum için Simülasyon Modeli 

Mevcut durumda acil serviste; hasta kayıt biriminde 2 personel, mu-

ayene odasında 3 doktor, sarı alanda 2 personel, kırmızı alanda 3 perso-

nel çalışmaktadır. Sarı alanda sarı alanda 5 yatak, kırmızı alanda 3 yatak 

bulunmaktadır. Mevcut durumun davranışı arena simülasyon progra-

mında tek vardiya (8 saat) için incelenmiştir. Şekil 5’de mevcut durumun 

arena simülasyon modeli gösterilmektedir. 
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Şekil 5. Arena Simülasyon Modeli 

Arena programının rapor sonuçları aşağıda verilmektedir. 
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Arenadan elde edilen rapor sonuçlarına göre; 

 Mevcut durumda sisteme 8 saat içinde 216 hasta girmiştir.  

 Katma değerli süre (VA Time)  hastaların sistemde bulundukları 

süre boyunca işlem gördükleri zaman: Ayakta gelen hasta (Hasta 1) için 

ortalama 28.8dk ve maksimum 84.1dk, Ambulansla gelen hasta (Hasta 2) 

için katma değer yaratan süre ortalama 28.4dk ve 86.9dk.  

 Bekleme süreleri (Wait Time) Ayakta gelen hasta için ortalama 

28.1dk,  maksimum 119.2dk’dır ve ambulansla gelen hastalar için orta-

lama 25.6dk, maksimum 113.7dk’dır.  

 Ayakta gelen hastalar ortalama 56.9dk, ambulansla gelen hastalar 

ortalama 54dk sistemde zaman geçirmektedirler (Total Time).  

 Hasta kayıt işlemi sırasında ortalama 1dk, maksimum 6.2dk kuy-

ruk beklenilmektedir.  

 Muayene için hastalar ortalama 15.5dk, maksimum 37.4dk kuy-

rukta beklemektedir. 

 Kırmızı alanda hastalar ortalama 60dk, maksimum 105dk bekle-

mektedir, hayati önem taşıyan durumlar için bu süreler kabul edilemez 

boyuttadır, mevcut durumda kırmızı alan yatak kapasitesi yetersizdir.  

 Sarı alanda hastalar ortalama 2.7dk, maksimum 16.1dk beklemek-

tedir.  

 Hasta sayısı artığında mevcut yatak sayısı yeterli gelmeyecektir. 

Doktorla 2.kez görüşmek için hastalar ortalama 16.2dk, maksimum 

33.7dk beklemektedir. Mevcut doktor sayısı model için yetersizdir. Mo-

del 216 hasta için çalıştırılmasına rağmen kapasitenin yetersiz kaldığı 

durumlar mevcuttur. 

 Hasta sayısında yapılan tahminlerin artan yönde olduğu ve mev-

simlere göre hasta yoğunluğunun değiştiği göz önünde bulundurulursa 

her ay için ortalama hasta sayısı belirlenmeli ve bu sayıya göre doktor ve 

hemşire çalıştırılmalıdır, hastanede bulunan acil servis yatak sayısı artı-

rılmalıdır. 
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Yatak kapasitesini belirlemek için en çok hastanın gelmesi beklenen 

ocak ayı baz alınmalıdır insan hayatı söz konusu olduğundan dolayı en 

yoğun olan zaman için sistem dengelenmeli bekleme süreleri minimize 

edilmelidir. Mevsimsel indeks kullanılarak yapılan tahmin çalışmasına 

göre en yoğun acil servise başvuru yapılması beklenen ay tahmini 35746 

hasta ile ocak ayıdır. Bu ay için ortalama günlük 1153 hasta beklenmek-

tedir.  

Acil serviste; 09:00-17:00, 17:00-01:00, 01:00-09:00 saatleri arasında 3 

vardiya çalışılmaktadır, 1.vardiyadaki ortalama hasta sayısının, günlük 

hasta sayısının ortalama  %40’ı olduğu belirlenmiştir. 2. Vardiyada gelen 

hasta sayısı günlük toplamın ortalama %35’i ve 3. Vardiyada gelen hasta 

sayısı günlük toplam hasta sayısının %25’idir. 09:00-17:00 vardiyası için 

ortalama 461 hastanın gelmesi beklenmektedir.  

2022 yılı Ocak Ayı 1.Vardiya İçin Kapasite ve Personel Planlaması 

2022 yılı Ocak ayı için yapılan arena simülasyon modelinin raporları 

aşağıda sunulmaktadır. 
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Arena simülasyon modelinin rapor sonuçlarına göre; 

 Sarı alan yatak kapasitesi 10, kırmızı alan yatak kapasitesi 8’e 

yükseltilerek sarı ve kırmızı alanda ortalama hasta bekleme süresi mini-

mize edilmiştir.  
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 Modelde Hasta kayıtta 3 personel, muayene odasında 8 doktor, 

sarı alanda 3 personel, kırmızı alanda 6 personel çalışması belirlenmiştir.  

 Kapasitenin artırılması sayesinde tüm işlemler için ortalama bek-

leme süresi minimize edilmiştir. 

2022 Yılı Personel Planlaması 

Acil servise gelen hasta sayısı verileri analiz edildikten ve 2022 yılı 

hasta sayısı tahmini yapıldıktan sonra 2022 yılı için aylık personel plan-

laması yapılmıştır. Planlama sonuçları tablo 5’de gösterilmektedir.  

 

Tablo 5. 2022 Yılı Personel Planlaması 

P
e

rs
o

n
e

l 
P

la
n

la
m

a
sı

 

 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 

Vardiya 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

Hasta 
Kayıt 

3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 

Muayene 
Odası 

8 7 5 7 6 5 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 

Sarı Alan 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kırmızı 
Alan 

6 5 4 6 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 

                   

 TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 

Vardiya 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

Hasta 
Kayıt 

2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 

Muayene 
Odası 

4 4 3 4 3 3 5 4 3 5 5 4 5 5 4 7 6 5 

Sarı Alan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 

Kırmızı 
Alan 

4 3 3 4 3 2 4 4 3 4 4 3 5 5 4 6 6 4 
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SONUÇ 

Bu çalışmanın sonucunda bir hastane acil servisinin kapasitesi dü-

zenlenmiştir. Acil servise başvuru sayısı geçmiş verilerin ışığında tahmin 

teknikleri kullanılarak belirlenmiş, Dönemsel olarak değişmeler göz 

önünde bulundurularak ihtiyacı karşılayacak ve ortalama bekleme süre-

sini minimize edecek yönde personel planlaması yapılmıştır. Modelin 

ana amacı acil müdahale gerektiren hastalara en hızlı yanıtı vermek ve 

daha az acil olan hastaların sistemde geçirdikleri atıl olmayan zamanı 

olabilecek en iyi ölçüde azaltmaktır, bekleme sürelerinin azaltılmasıyla 

birlikte sistemde oluşan karmaşa büyük ölçüde giderilmiştir, daha rahat 

bir çalışma ortamı sağlanmıştır. Dönemsel olarak artan ve azalan hasta 

sayısına bağlı olarak belirlenen personel sayısı sistemin daha verimli 

çalışmasını sağlamıştır, personelin boş kalma ve doluluk oranları denge-

lenmiştir. Mevcut yoğunluğu karşılayamayan yatak kapasitesi simülas-

yon modelinde belirlenen sayıda artırılmıştır.  
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