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Değerli Bilim İnsanları.,

Dergimizin bu ilk sayısında bizleri her türlü katkı ve destekleriyle yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür 
ediyorum. 2014 yılının ilk ayından itibaren dergimizle ilgili çalışmalarımıza başladık. Bu süreç içerisinde birçok kurum ve 
kişilere dergimiz hakkında kısa bilgileri sunduk. Aramıza alanında uzman çok sayıda akademisyen arkadaşımız katılmış 
ve bizleri destekleyerek derginin her aşamasında yanımızda olacaklarına dair söz aldık. Bu durum bizleri çıktığımız 
yolda güçlü kılmış ve daha azim ve şevk ile çalışmalarımıza hız verdik. Umut ediyoruz ki ilerleyen sayılarımızda daha 
iyi noktalara, daha iyi yayınlara, daha güçlü bir yapıya kavuşacağız. Tabili olarak her başlangıcın bazı eksiklikleri 
olacaktır. Bizimde ilk sayımız olması nedeniyle eksikliklerimiz mutlaka vardır. Dergimizin daha iyi noktalara gelmesi, 
alana ve literatüre daha fazla katkı sağlaması amacıyla her türlü eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.  Bu sayımızda 
toplam 5 makaleye yer vermiş bulunmaktayız. Bu değerli çalışmaları bizimle paylaşıp dergimizde yayınlanmasına katkı 
sağlayan tüm yazarlarımıza, yayınların değerlendirilmesi ve süreç içerisinde her türlü bilgi ve tecrübesi ile bizleri yalnız 
bırakmayan sayı hakemlerimize teşekkür ediyor, bir sonraki sayımızda yeniden buluşmak ümidi ile tüm okurlarımız 
başta olmak üzere, yayın kurulumuza, hakem ve bilim kurullarımıza, yönetim kurulumuza, editörler kurulumuza saygı 
sevgi ve esenlikler diliyorum. 

(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin sistemine yayın 
yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlarda oluşan ya da oluşacak 
bir sorunda – problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem ve bilim kurulları sorumluluk kabul 
etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür. Bu konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir). 

Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi zarar 
m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı olarak yazar(lar) a aittir. 
Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülükleri kabul etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, 
literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalışmalar kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, 
politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar kanununa aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk 
durumunda yazar(lar) doğabilecek her türlü maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle 
ikinci üçüncü ve diğer şahıs ile kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu 
yönde dergimiz ve kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve mevcut 
durumu yazar(lar) ait olup dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması aşamasında görev 
üstlenmiştir. Tüm okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur. 

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN 
Baş Editör 
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Distinguished Scientists, 

I would like to thank all our friends who have always been by our side with their all contributions and supports. 
Since the first month of 2014, we have been conducting studies for our journal. Within this process, we have submitted 
short information about our journal to a lot of institutions and persons. Plenty number of academicians being specialists 
in their fields joined us and they promised  to take side with us in every stage of the journal by their supports.   As this 
situation empowered us in this road; we accelerated our studies with more determination and passion. We hope that we 
will reach better positions, better publications and a more powerful structure in our following issues. Without any doubt, 
every beginning has some deficiencies. As this is our first issue, we surely have some deficiencies as well. We are open 
to all kind of criticism and recommendations of you to bring more contribution to the field and literature and bring our 
journal to better positions. This issue includes 5 articles in total. I would love to extend my thanks to all of our authors 
who shared their valuable studies and contributed to the publication of them in our journal; distinguished referees who 
have always been by our side during the assessment of publications with their knowledge and experiences.  I wish 
respect, love and peace to our readers being in first place, publication board, referee and science board, executive board 
and editorial board and I hope to meet once again in our next issue. 

(In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to enter the data 
of necessary ethical board report while uploading their publication in editorship and journal system. Our journal, 
publication board, grant holder, editorial office, referee and science boards do not undertake any responsibility for a 
problem to occur under any circumstances and conditions. Author(s) is/are obliged to give this information to journal 
in written. All liability in this issue belongs to author(s)). 

As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via published works, the 
content and legal responsibility of the publications published in our journal within the scope of m-13-14 unilaterally belong 
to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, science board and publisher don’t accept these obligations. 
The scientifically valuable papers with scientific content which contribute to literature are accepted and published in 
our journal. Apart from this, the papers with political, legal and commercial content which are against the intellectual 
property rights are not accepted. In case of a possible negative situation, author(s) is/are regarded as accepting and 
undertaking all kinds of possible material and emotional damage beforehand. Therefore, our journal’s management and 
other boards don’t accept any responsibility regarding the second, third and other persons and institutions under any 
condition. In this sense, a legal sanction on our journal and its boards is out of question. The content and the current 
status of the papers belong to author(s) and our journal only takes part in the publication of these papers and contribution 
to literature. Respectfully announced to all readers, public and followers by publication.
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KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA 3 kW GÜCÜNDEKİ a-Sİ ve c-Sİ 
PANELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

A COMPARISON OF 3 kW a-SI AND c-SI PANELS IN KAHRAMANMA-
RAS CONDITIONS

Şaban YILMAZ1,  Ahmet GANİ1, Hakan AÇIKGÖZ2, Zeynel BAŞ1

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
2Kilis 7 Aralık Üniversitesi Elektrik-Enerji Bölümü

Özet: Yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilginin 
artması ve yeni teknolojik gelişmeler Fotovoltaik 
sistemlerin yaygınlaşmasına olumlu etki yapmıştır. 
Fotovoltaik sistemlerin maliyetlerinin her geçen 
gün azalmasına rağmen, başlangıç maliyetleri hala 
yüksektir. Bu yüzden fotovoltaik sistemlerin verimli 
bir şekilde planlanması çok önemlidir. Panel tiplerinin 
doğru seçilmesi sistemin verimini etkilemektedir. 
Bu çalışmada güneş enerjisi üretimi için oldukça iyi 
olan Kahramanmaraş şartlarında Thin Film  (a-Si) ve 
Çoklu-kristal silikon (c-Si) panel tiplerinin performans 
ve maliyet analizi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: -a-Si, c-Si, Fotovoltaik, Maliyet 
Analizi

Abstract: Increasing attention to renewable energy 
sources and recent technological developments con-
tributed to the proliferation of photovoltaic systems. 
Although cost of photovoltaic systems decreases 
day by day, the initial cost is still high. Therefore, 
efficiency planning of photovoltaic systems is of vital 
importance. System efficiency is influenced by type 
of panels. In this study, performance and cost analysis 
of Thin Film (a-Si) and Multi-crystal silicon (c-Si) 
panels in Kahramanmaraş where is quite efficient in 
terms of solar energy.

Key Words - a-Si, c-Si, Photovoltaic, Cost Analysis
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1. GİRİŞ

Halen Dünya enerji tüketimi yılda 10 TW ve 
2050 yılında yaklaşık olarak 30 TW olacağı 
tahmin edilmektedir (Razykov vd., 2011). 
Enerji ihtiyacını karşılayan en önemli kay-
nak olan Fosil yakıtların maliyetinin artması, 
Küresel ısınma ve çevresel konular temiz ve 
yenilenebilir enerjilerinin önemini ve kulla-
nımını artırmaktadır (Mohammad vd., 2013). 
Yenilenebilir enerji kaynakları içinde son yıl-
larda güneş enerjisi ön plana çıkmaktadır. Fo-
tovoltaik sistemler, Güneş enerjisini elektrik 
enerjisine dönüştüren umut verici yenilenebi-

lir enerji sistemlerinden biri haline gelmiştir 
(Yan vd., 2012). Hızla yaygınlaşan fotovol-
taik sistemlerin teknolojik ve ekonomik so-
runlarla karşı karşıya kalmaması için uygun 
değer planlanması gerekmektedir (Ju-Young 
vd., 2009; Fthenakis vd., 2011).  Fotovolta-
ik sistemlerin uygun değer planlanmasında 
ekipmanlar arası uyum önemli olduğu kadar, 
coğrafi konum ve iklim şartlarına göre planla-
mada önemlidir. Bu çalışmada güneş enerjisi 
üretimi için oldukça iyi olan Kahramanmaraş 
için Thin Film  (a-Si) ve Çoklu-kristal silikon 
(c-Si) tipleri karşılaştırılmıştır. Şekil 1’de pa-
nel tipleri görülmektedir. 

Şekil 1: Thin Film ve Çoklu-Kristal Silikon Panel Tipleri

Amaç: Fotovoltaik sistemler için a-Si ve c-Si 

tipi paneller hem maliyet hem de verim açı-

sından karşılaştırarak genel bir değerlendirme 

yapılmıştır.  

Kapsam: Fotovoltaik sistemler için a-Si ve 

c-Si tipi paneller kullanılmıştır.

Yöntem: a-Si ve c-Si tipi paneller Kahraman-

maraş mevcut şartlarında değerlendirilerek 

gerekli sistem oluşturulmuştur. 

2. Kahramanmaraş’ın iklim değerleri ve 
fotovoltaik sistemin özellikleri

Kahramanmaraş yıllık ortalama 1582,5 kWh/
m2 ışınım değeri ile güneş enerjisi üretimi 
açısından oldukça iyi bir bölgedir (Anonim, 
2014). Tablo 1’de Fotovoltaik sistem tasarımı 
için gerekli olan Kahramanmaraş’ın iklim de-
ğerleri aylık ortalama olarak verilmiştir. Kah-
ramanmaraş aylık ortalama 131,875 kWh/m2 
ışınım ve 16,405 0C sıcaklık ve yıllık toplam 
2874 saat güneşlenme süresi ile güneş enerjisi 
üretimi açısından önemli bir bölgedir.
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Tablo 1.Kahramanmaraş’ın İklim Koşulları

 
Radiation 

Values
Sunshine 
Duration Temperature

 
January 59,70 4,21 4,43
February 77,40 5,47 4,97

March 125,10 6,61 9,03
April 152,70 7,85 13,91
May 188,70 9,57 20,19
June 204,30 11,49 26,01
July 203,10 12,07 30,36

August 180,00 11,43 29,25
September 151,80 10,13 24,03

October 113,40 7,55 18,00
November 72,00 5,56 10,78
December 54,30 3,86 5,91

Şekil 2’de sistemin şeması görülmektedir. 
Fotovoltaik sistem için 3 kW’lık gücü elde 
etmek içim 10 ar adet 300 W panel kullanıl-
mıştır. Thin film paneller (5x2 ), Çoklu kristal 
silikon paneller (10x1) düzeninde seri-paralel 

bağlanmışlardır. İnvertör girişi doğru akım 
220-480 V olduğu için panellerin seri-paralel 
kombinasyonu sonucunda elde edilen voltaj 
bu aralıkta olmalıdır. 

Şekil 2. Sistemin Şeması

Thin Film panellerin 5 seri, 2 paralel olarak 
bağlanırsa Vmp=300 V olur. Çoklu kristal si-
likon paneller 10 seri, 1 paralel olarak bağla-
nırsa Vmp=361 V olur. Bu değerler 220-480 
V aralığında olduğu için invertörün çalışması 

için gerekli voltaj sağlanmış olur. Ayrıca her 
iki sistem için 3 kW gücünde Sunny Boy SB 
3000HFUS-240 invertör kullanılmıştır. İnver-
tör 1 fazlı ve on grid olarak seçilmiştir. İnver-
törün verimi %96,6 dır. 
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Tablo 2.Kullanılan Fotovoltaik Panellerin Özellikleri

Marka Xunlight Corporation Suntech

Model XR36-300 STP 300-24/Vd

Hücre Tipi a-Si c-Si

Maksimum Güç (Pmax) 300 W 300 W

Nominal Gerilim (Vmp) 60 V 36,1 V

Nominal Akım (Imp) 5.00 A 8.32 A

Açık Devre Gerilimi (Voc) 81.0 V 45.2 V

Kısa Devre Akımı (Isc) 6.35 A 8,65 A

Verim 6,54% 15.5%

Boy 5160 mm 1956 mm

En 889 mm 992 mm

Ağırlık 12 kg 27 kg

Kullanılan Thin film panelin 200-400-600-

800-1000 W⁄m2 ışınım değerleri için akım-ge-

rilim karakteristiği şekil 3’de ve güç-gerilim 

karakteristiği şekil 4’de görülmektedir. Pm 

değerleri 300,5 W -237,9 W-177,2 W-118,3 

W- 58,0 W olarak bulunmuştur.

Şekil 3. Thin Film Panelin I-V  

Karakteristiği

 Şekil 4. Thin Film Panelin P-V  
Karakteristiği

Kullanılan Çoklu kristal silikon panelin akım-
gerilim karakteristiği şekil 5’de, güç-gerilim 
karakteristiği şekil 6’da görülmektedir. Kul-
lanılan Çoklu kristal silikon panelin 200-
400-600-800-1000 W⁄m2 ışınım değerleri için 
akım-gerilim karakteristiği şekil 5.de ve güç-
gerilim karakteristiği şekil 6’da görülmekte-
dir. Pm değerleri 302,8 W – 241,4 W-179,7 
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W-118 W- 57,1 W olarak bulunmuştur (Ano-
nim, 2014).

 Şekil 5. Çoklu Kristal Silikon Panelin I-V 
Karakteristiği

Şekil 6. Çoklu Kristal Silikon Panelin P-V 
Karakteristiği

Şekil 7’de Thin Film ve Çoklu kristal silikon 
panellerin boyutlandırılması için gerekli olan 
diyagramlar görülmektedir.

a) Thin Film                                                                          

b) Çoklu kristal silikon

Şekil 7. Thin Film ve Çoklu Kristal Sili-
kon Panellerin Boyutlandırılması

     Şekil 8. Bir Yıl İçin Üretilen Enerjinin  
Dağılımı

3 kW gücündeki fotovoltaik sistemin bir 
yıl için günlük üretmiş olduğu enerji Şekil 
8’de görülmektedir. Thin Film,  çoklu kris-
tal silikon panellerden oluşan iki ayrı siste-
min üretmiş olduğu enerji bir birine çok ya-
kın değerlerdir. Farklılığı ancak yakın plan 
incelemede görmekteyiz. Bir yıllık sürede 
Thin Film panellerden oluşan sistem 5018,6 
kWh,  çoklu kristal silikon panellerden olu-
şan sistem 5195,1 kWh enerji üretmiştir. 
Kahramanmaraş’ın iklim şartlarına göre yılın 
her günü üretim olduğu görülmektedir. Bütün 
mevsimlerde üretim olduğu ve kış aylarında 
bile iyi ışınım değerleri olduğu görülmekte-



6

ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜHENDİSLİK ve FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 
International Refereed Journal of Engineering And Sciences

Mayıs  /  Haziran  / Temmuz / Ağustos 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 İlkbahar Yaz
May / June / July / August 2014 Issue: 01 Volume: 01 Spring Summer

ID:05 K:21
(Elektrik – Elektronik) & (Electricity –Electronics)

www.hmfdergisi.com

dir. Kullanılan sistem güneş izleyici olma-
yıp, sabit sistem olarak planlanmıştır. Güneş 
izleyici sistem kullanılarak daha fazla enerji 
üretilebilirdi (Raugei ve Frankl, 2009; Phu-
angpornpitak ve Kumar, 2011; Kumar ve Ro-
sen, 2011; Zhao vd., 1999; Shah vd., 1995; 
Catalano, 1996; Shi ve Green; 1999).

 Şekil 9. Aylık Üretilen Enerji Miktarları

Şekil 10. Aylık Üretilen Enerjinin Farkları

Thin Film ve Çoklu kristal silikon paneller-
den oluşan iki ayrı 3 kW gücündeki fotovol-
taik sistemin üretmiş olduğu enerji, bir yıl 
için aylık olarak şekil 9’da görülmektedir. 
Kahramanmaraş iklim şartlarında bütün ay-
larda Çoklu kristal silikon panellerden oluşan 
sistem daha fazla enerji üretmektedir. Şekil 
10’da Thin Film, çoklu kristal silikon panel-

lerden elde edilen enerjinin farklarının aylık 
değişimi görülmektedir.

3. Maliyet Analizi

Tablo 3’de Thin Film, Çoklu kristal silikon 
panellerden oluşan iki ayrı 3 kW gücündeki 
fotovoltaik sistemin maliyet analizi görül-
mektedir. Thin Film panellerden oluşan 1.sis-
temin toplam yatırım maliyeti 9768,6 TL, 
çoklu kristal silikon panellerden oluşan 2.sis-
temin toplam yatırım maliyeti 9995,4 TL’dir. 
İki sistemin toplam maliyeti 19764 TL’dir. 
Yatırım maliyetinin % 47 si PV Panellere, 
%37 si Eviriciye, %16 sı diğer donanım için 
harcanmıştır (Bhattarai vd., 2013; Cañete vd., 
2014; Vats vd., 2012; Jelle vd., 2012; Wild-
Scholten, 2013; Sabounchi vd., 2013; Bloem, 
2008; Vats vd., 2012). Thin Film panellerden 
oluşan sistemin toplam yatırım maliyeti ve 
üretilen enerji, Çoklu kristal silikon panel-
lerden daha düşüktür. Çoklu kristal silikon 
panellerden oluşan sistemin yatırım maliyeti 
yüksek olmasına rağmen birim enerji maliye-
ti düşüktür (Padmavathi vd., 2013; Makrides 
vd., 2010; Peng vd., 2013; Sharma vd., 2013; 
Wong vd., 2014; Ranjan vd., 2013; Ho vd., 
2014; Burns ve Kang, 2012; Senol, 2012; 
Dong ve Wiser, 2013; Harder ve Gibson, 
2011). İki sistemin toplam yatırım oranları 
şekil 11’de görülmektedir. Sistemin en önem-
li maliyeti pv modüllerin aldığı görülmekte-
dir. Şekil 12’de her iki sistemin birim enerji 
maliyeti görülmektedir. Thin film panellerin 
kurulum maliyetinin daha düşük olmasına 
rağmen, Polycrystalline Silikon panellerin 
birim enerji maliyetinin düşük olduğu görül-
mektedir. Şekil 13’de her iki sistemin bir yıl-
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da üretmiş oldukları enerji miktarları görül-

mektedir. Polycrystalline Silikon panellerin 

daha fazla enerji ürettiği görülmektedir. Şekil 

14’de ise her iki sistemin panellerinin kapla-

dıkları alanlar gösterilmiştir. 

Tablo 3.Sistemlerin Maliyet Analizi

Thin Film Poly crystalline

PV Modules 414 TL 10 4140 TL 435 TL 10 4350 TL

Supports 150 TL 10 1500 TL 150 TL 10 1500 TL

Inverter 3405 TL 1 3405 TL 3405 TL 1 3405 TL

Total 9045 TL 9255 TL

Taxes 1628,1 TL 1665,9 TL

Net investment 10673,1 TL 10920,9 TL

PV costs  (TL/W) 1,628 TL 1,711 TL

System costs (TL/W) 3,557 TL 3,640 TL

Production Time (Year) 2874 saat 2874 saat

Production  [kWh] (1 Year ) 5018,6 5195,1

Production [kWh] (30 Year) 150558 155853

Fixed feeding tariff 0,292 TL 0,292 TL

Total yearly income 1 465,431 TL 1 516,969 TL

Total  income 43 962,930 TL 45 509,076 TL

Unit cost of energy

0,0648 TL

0,0642 TL

Breakeven point [Year] 6,6652 6,5883

Şekil 11. Yatırım Oranları
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Şekil 12. Birim Enerji Maliyetleri

Şekil 13. Bir Yılda Üretilen Enerjiler

Şekil 14. Panellerin Alanları

SONUÇ 

Her iki sistemin 30 yıllık çalışması sonu-
cunda üreteceği enerji miktarları göz ününe 
alınarak hesaplanan birim enerji maliyetleri; 
Thin Film panellerden oluşan 1.sistemin bi-
rim enerji maliyeti 0,0648 TL, Çoklu kristal 
silikon panellerden oluşan 2.sistemin birim 
enerji maliyeti 0,0642 TL dır. Aylara göre üre-

tim farklılık göstermesine rağmen, ortalama 
olarak Çoklu kristal silikon oluşan 2.sistem, 
Thin Film panellerden oluşan 1.sistemden 
%3,5 daha fazla gelir getirmektedir. Panelle-
rin kapladığı toplam alanlar karşılaştırıldığın-
da Thin Film panellerin dezavantajlı olduğu 
görülür. Sistemlerin büyüklüğü göz önüne 
alındığında arazi maliyetleri sistemlerin ma-
liyet analizini önemli ölçüde etkileyecektir. 
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Panellerin ağırlıkları karşılaştırıldığında Çok-
lu kristal silikon panellerin dezavantajlı oldu-
ğu görülür. Ancak ağırlık özel durumlar hariç 
çok fazla maliyeti etkilememektedir. Yatı-
rımcı acısından en önemli kıstas yeri dönüş 
noktasıdır. Çoklu kristal silikon panellerden 
oluşan 2.sistem enflasyon göz önüne alınarak 
yapılan hesaplamada 6,5883 yılda amorti et-
mektedir. Thin Film panellerden oluşan 1.sis-
tem enflasyon göz önüne alınarak yapılan 
hesaplamada 6,6652 yılda amorti etmektedir. 
Sonuç olarak, Kahramanmaraş şartlarında 3 
kW’lık Thin Film, Çoklu kristal silikon pa-
nellerden oluşan iki ayrı sistem karşılaştırıla-
rak, Çoklu kristal silikon panellerden oluşan 
sistemin avantajlı olduğu tespit edilmiştir.
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ERGONOMİ VE SPORDA ERGONOMİNİN KULLANIM VE ÖNEMİNİN 
İNCELENMESİ

ANALYSIS OF ERGONOMICS AND THE USE AND IMPORTANCE OF 
ERGONOMICS IN SPORTS

Ahmet ATALAY1, A. Serdar YÜCEL2, Murat KORKMAZ3

1Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
2Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

3Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

Özet: Küresel ölçekte meydana gelen pek çok değişim ve 
gelişim sporu dolaylı ya da doğrudan etkilemiş ve sporun 
içerisinde kendisine yer bulmuştur. Bu gelişimlerden biride 
çalışma yaşamında kendini gösteren, optimum faydanın 
sağlanmasının, güvenli ve uygun ortam ve ekipmanların 
oluşturulması ile mümkün olacağına vurgu yapan ergonomi 
alanıdır. Bununla beraber ergonominin temel amaçları içeri-
sinde sayabileceğimiz performansın artırılması, güvenliğin 
sağlanması ve İnsan sağlığının korunması ve iyileştirilmesi gibi 
etkenler spor alanında da son yıllarda üzerinde durulan konular 
arasındadır. Özellikle profesyonel veya amatör düzeyde olsun 
güvenlik ve verimlilik kavramları eskiden beri sporun içinde 
yer almasına rağmen son yıllarda ergonomi kavramı ile birlikte 
sporda da üretkenlik, verimlilik ve güvenlik önem kazanmıştır. 
Spor saha ve tesislerinin ergonomik dizaynından, sporun farklı 
branşlarında kullanılan araç ve gereçlerin performansı artırıcı 
nitelikte kullanıcının güvenliğini sağlayıcı ve uygun kullanım 
özelliklerini barındırıcı biçimde dizaynı konusunda spor alanında 
ergonomiden faydalanılabilmektedir. Çalışmanın temel amacı 
ergonomi kavramına ilişkin kavramsal bir çerçeve oluşturularak 
spor içerisindeki öneminin incelenmesidir. Araştırmada tarama 
modeli kullanılmıştır. Verilerin elde edilmesinde mevcut basılı 
kaynaklardan ve internet erişiminden faydalanılmıştır. Araş-
tırma sonunda özellikle endüstriyelleşme süreci ile birlikte 
ticari bir kimlik kazanan ve profesyonelliğin ön plana çıktığı 
sporda performans ve verimliliğin oldukça önem kazandığı 
ve sporda ergonominin kullanımının sporcuların performans 
ve verimliliğine sağladığı katkıların önemli bir unsur haline 
geldiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Spor, Ergonomi, Performans, Güvenlik

Abstract: Numerous changes and developments at global 
scale have affected sports directly or indirectly and gained a 
place within sports. One of these developments is the field of 
ergonomics highlighting the fact that obtaining the optimum 
benefit that manifests itself in business life will be possible by 
forming safe and suitable environment and equipment. Today, 
performance and efficiency have come to the forefront together 
with the developing production technology and so ergonomic 
engineering which is a new area of profession that ensure 
the arrangement of equipment and environments that will 
increase the efficiency and performance of individuals by using 
modern production technique is on the agenda. Such factors 
as increasing the performance, ensuring safety and protection 
and improvement of human health that can be regarded among 
the main purposes of ergonomics are also among the mostly 
discussed subjects in the field of sports recently. Primary 
objective of elite athletes particularly in competition sports 
is to obtain high performance and efficiency in a secure way. 
Although the concepts of safety and efficiency at professional 
or amateur level rank among the sports for years, productivity, 
efficiency and safety have become important in sports after 
the concept of ergonomics in recent years. Therefore, it can 
be uttered that ergonomics engineering and sports are two 
inter-related disciplines. Ergonomics is utilized both in the 
ergonomic design of sports fields and facilities and the design 
of equipment used in different branches of sports that increase 
the performance, ensure the safety and incorporate appropriate 
utilization features. The main purpose of the study is to create 
a conceptual framework related to the ergonomics and to ana-
lyze its importance in sports. Screening model was used in the 
research. Available printed resources and internet access were 
utilized in acquisition of data. Following the research, it has 
been concluded that performance and efficiency have become 
highly important in sports, where professionalism comes into 
prominence, which gained a commercial identity together with 
the industrialization process and the contributions made by the 
use of ergonomics in sports to the performance and efficiency 
of athletes have become an important factor.

Key Words: Sports, Ergonomics, Performance, Safety 
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GİRİŞ

İki binli yıllar bilgi teknolojilerinin gelişimi-
nin ivme kazandığı bir dönemdir. Eğitimden 
sağlığa, kültürden turizme kadar birçok alan-
da yoğun bir şekilde teknolojinin kullanıldı-
ğını söyleyebiliriz.

Toplumsal yaşamın, ekonomik refahın artışı 
ile birlikte hareketlenmesinin üretim süreçle-
rinin teknoloji ile yakın teması sayesinde ol-
duğu ifade edilebilir. Öyle ki üretim, insan ve 
makine etkileşimine paralel bir seyir izleme-
ye başlamıştır. Üretim merkezlerinde insan 
unsuru önemini koruyarak makine ile olan 
iletişimini her defasında artmıştır. Bu artış 
zamanla bir düzenleme ve iyileştirmeyi ka-
çınılmaz kılmıştır. Özellikle son yıllarda öne 
çıkan ve önemi giderek artan ergonomi kav-
ramı bu düzenleme ve iyileştirmenin asli un-
suru olmuştur. Zira üretim yaşamının mevcut 
riskleri teknolojik ilerleme ile birlikte artmış, 
insan sağlığı ve rahat çalışma koşulları gibi 
konular daha da tartışılır hale gelmiştir. Er-
gonomi bu tartışmaların durağan seyrine yeni 
bir boyut kazandırarak hem insan sağlığının 
ön planda tutulması hem de verimliliğin artı-
rılması noktasında önemli bir etken olmuştur. 

Amaç, Kapsam ve Yöntem

Çalışmanın temel amacı ergonomi ve ergo-
nominin sporda kullanımına ilişkin kavram-
sal bir çerçeve oluşturarak spor içerisindeki 
kullanım ve öneminin literatür açısından in-
celenmesi şeklindedir. Araştırmada literatür 
tarama modeli kullanılmıştır. Mevcut basılı 
kaynaklardan ve internet aracılığı ile yazılı 
ve görsel literatür taraması yapılmıştır. 

Araştırma kapsamında ergonominin sporda 
kullanımının performans ve verimlilik üzeri-
ne etkileri de değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Araştırmanın Problem Cümlesi

Sporda ergonominin kullanımı sporcu perfor-
mansı ve verimliliği üzerinde etkili midir?

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Ergonomi Kavramı

Ergonomi, iş ve eylem ortamında bireylerin 
üretkenlik ve verimliliğini artırmakla birlik-
te güvenliğinin de ön planda tutan fiziksel, 
mental ve duygusal uygulamalar bütünü ola-
rak tanımlanabilir.

Alanyazında pek çok farklı tanım bulunmak-
la birlikte bireylerin verimlilik ve sağlıklarını 
ön planda tutacak uygulamalar bütünü olması 
ortak nokta olarak görünmektedir. Zira üretim 
ve iş yaşamının zorlukları giderek artmakta 
seri üretim bireylerden daha fazla üretken-
lik ve verimlilik beklemektedir. Bu konu ile 
ilgili olarak bazı tanımlamaları inceleyecek 
olursak;

Ergonomi insan kullanımına yönelik çalışma 
ve yaşama koşullarının optimal hale getiril-
mesini amaçlayan uygulamalar bütünüdür. İş, 
ürün tasarımı, ev yaşamı ve dinlenme dönemi 
etkinlikleri ve bunlara yönelik üretimle ilgili 
olarak çevre ile kişinin etkileşimi olarak ta-
nımlanabilir (Güler, 1997).

Ergonomi, çalışanların biyolojik ve psikolo-
jik özelliklerini ve kapasitelerini göz önünde 
bulundurarak insan-makine-çevre uyumunun 
tabi ve teknolojik yasalarını ortaya koyan çok 
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disiplinli bir bilim dalıdır. Yan kısaca insan 
ile meslekler arasındaki ilişkilere, bu ilişki-
ler içindeki sorunlara anatomik, psikolojik 
ve fizyolojik bilgilerin uygulanması olarak 
tanımlanabilir (Kaya, 2008).

Ergonomi, insan ile kullandığı donanım ve 
çalışma ortamı arasındaki ilişkileri bilimsel 
olarak inceleyerek uygulama alanına aktaran 
bir bilim dalıdır (Su, 2001).

Alanyazında yer alan ergonomi tanımları in-
sanın kullanmak ve etkileşim içinde olmak 
zorunda kaldığı makine ile iletişimini ortaya 
koymaktadır. Bu iletişim çoğu zaman olum-
suz olmakta ve ergonomi bilimi ile birlikte 
bu zorlukların ortadan kaldırılması amaç-
lanmaktadır. Zira salt çalışma yaşamı değil 
bireyin tüm yaşam alanları ve eylemlerinde 
sağlık ve üretkenlik ön plana çıkmaktadır. Bu 
süreçte üretkenliğin hedeflenmesi ile birlikte 
en uygun ve sağlıklı ortamların oluşturulma-
sı da ergonomi biliminin temel çalışma ala-
nı olarak dikkat çekmektedir. Zira optimum 
faydanın sağlanması güvenli ve uygun ortam-
ların oluşturulması ile mümkün olacağından 
ergonomi tanımlarının temel şiarı da bu ek-
sende şekillenmektedir. Kılıçaslan ve Küçük 
(2013), ergonomik mekanların, kullanıcıları 
çalışma alanında gereksiz ve aşırı zorlamalar-
dan koruyarak, eylemin etkinliğini artırdığına 
dikkat çekmektedir.

Ergonomi, çalışan kişinin işi, iş aletleri ve iş 
çevresiyle olan ilişkilerini araştırır. Amaç sa-
katlanma riskini en aza indirerek insan vücu-
dundan en yüksek verimi almaktır. Çalışma 
ortamı ve alışkanlıkları ile basit ayarlamalar 
yapmayı öğrenmek kişinin rahatını ve verim-

liliğini büyük ölçüde arttıracaktır. İnsanlar iş 
görürken, çeşitli el aletlerini, mekanik araç 
gereci, iş makinelerini, robotlar, bilgisayar ve 
uzaktan kumandalı aletler gibi çeşitli prog-
ramlanmış sistemleri kullanırlar. Bu işbirli-
ğindeki amaç insanların fiziksel ve mental 
yeteneklerini desteklemektir. İnsanların kul-
landığı her türlü araç ve gerecin en etkin şe-
kilde hizmete sokulması ise onları kullanan-
ların duruş, oturuş, genel sağlık, güvenlik ve 
sisteme uyum konularının dikkate alınmasını 
gerektirir (Baslo, 2002).

Kullanıcıların eylemlerini yerine getirebil-
meleri için mekanların sahip olması gere-
ken koşullar vardır. Kullanıcı gereksinmeleri 
olarak adlandırılan bu koşullar, insanın ant-
ropometrik, duyusal ve algısal boyutlarına 
bağlıdır. Kullanıcıların bulundukları mekan-
da eylemlerini rahat bir biçimde gerçekleştir-
meleri, eylemlerin özellikleri, kullanıcı sayısı 
ve mekanda yer alan donatım elemanları ile 
ilişkilidir (Kılıçaslan ve Küçük, 2013).

Verimlilik artışı, örgüte üretken devreyi yeni-
lemek için gerekli girdileri satın almaya ye-
tecek kaynak sağlamanın ötesinde yedek bir 
sermaye de sağlar. Bu yedek sermaye örgüte, 
varlığını sürdürme ve büyüme olanağı verir. 
Verimlilik artışından kaynaklanan bu bü-
yüme, yeni bir verimlilik artışına kaynaklık 
eder. Büyüme ve verimlilik döngüsü, örgüt 
optimal büyüklüğe ulaşıncaya kadar sürer.

Genel olarak verimliliği etkileyen faktörleri 
aşağıdaki gibi sıralayabiliriz (Kaya, 2008):

•	 Çalışma yerinin düzeni, 
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•	 İş güvenliği ve meslek hastalıkları açısın-
dan sistemin tasarımı, 

•	 İş sisteminin amacı gerçekleşme derecesi, 

•	 Çevre koşulları, 

•	 Çalışma araçlarının konumu, 

•	 İş organizasyonu, 

•	 Sistem amacına göre insanın yetişme de-
recesi. 

Örgütlerin büyümesinde ve gelişmesinde bu 
denli önemli olan verimliliğe ulaşmak, fizik-
sel ve parasal üretim kaynakları kadar insan 
kaynağına önem vermek ve onun yetenekle-
rinden optimal biçimde yararlanmakla müm-
kündür (Kaya, 2008). Son yıllarda çalışanla-
rın verimliliğini ve üretkenliğini artırma ko-
nusunda ergonomi ve ergonomi mühendisliği 
kavramlarının önemi üzerinde durulduğunu 
söyleyebiliriz. 

Çağdaş üretim teknikleri, artık, kurum içi 
görsel düzenlemelerden, kullanılan araç-ge-
recin tasarımına, yerleşim alanlarını kullanım 
biçimine dek her şeyi yeniden gözden geçirip 
planlayan ve adına “Ergonomi” denen yeni 
bir bilim dalının ortaya çıkmasına sebep ol-
muştur. Günümüzde klasik olarak ergonomi 
bilim dalının iş yerlerini sadece düzenleyen 
bir bilim olduğu anlayışı giderek yerini, ça-
lışanların verimini ve kapasitesini arttırmayı 
amaçlayan çağdaş bir anlayışa terk etmekte-
dir (www.okulrehberlik.net). Bu anlayış doğ-
rultusunda ergonomi mühendisliği de önem 
kazanmaktadır. 

Ergonominin Amaçları

Ergonomi bilimi yukarıda da ifade edildiği 
üzere optimal faydanın sağlanması için en 
uygun ortamın oluşturulması noktasında et-
kinliğini her geçen gün artırmaktadır. Bu bağ-
lamda ergonomi biliminin amaçları insan ve 
makine ilişkisinin üretimde verimliliğe odak-
lı olarak şekillenmesine neden olmuştur. 

Genel olarak ergonominin amaçlarını şu şe-
kilde sıralamak mümkündür:

•	 İnsanlar tarafından kullanılan araç gereç 
ve düzeneklerin kullanım etkinliğinin ar-
tırılması,

•	 Günlük hayatta karşılaşılan insan kullanı-
mına ve etkileşimine açık olan her şeyin 
insana uygun tasarımı ile:

•	 İnsan performansının artması,

•	 İnsan güvenliğinin sağlanması,

•	 İnsan sağlığının korunması ve iyileştiril-
mesi,

•	 İnsan mutluluğunun ve doyumunun sağ-
lanması amaçlanır (Güler, 1997).

Ergonomi insan organizmasının özelliklerini 
ve yeteneklerini araştırarak, insanın işe, işin 
insana uyumu için gerekli şartları sağlamak-
tır. Bu uyum hem iş yerlerinin insan vücudu-
na uygun olarak şekillendirilmesi, işin etkisi-
nin katlanılabilir, cazip bir seviyede dizgin-
lenmesi, çevre etkenlerinin şekillendirilmesi 
ve hem de insan yeteneklerinin ekonomik 
tarz da kullanılması amacındadır (Güzel vd. 
2005).
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Her ne kadar ergonominin öncelikli amacı iş 
görenin iş tatminin artırılması, biyolojik, fiz-
yolojik ve psikolojik açıdan sağlıklı ortam-
larda çalışmasının sağlanması, iş güvenliği, 
iş verimliliği ve etkinliğinin en üst düzeye 
çıkarılması olsa da ergonomi sadece iş gören 
lehine bir dizi iyileştirme önlemleri olarak al-
gılanmamalıdır. Ergonominin örgüt açısından 
yararları ise, verimlilikte artış, iş güvenliği ve 
iş sağlığındaki iyileşme bu ilkelerin ölçüle-
bilen somut göstergeleridir. Hata oranlarında 
düşme ve buna bağlı olarak üretim ve hizmet 
maliyetlerinde azalma, işe devam süresinde 
artış, ergonominin örgütler açısından önemi-
nin altını çizmektedir (Tutar, 2000).

Ergonomi, insan çalışmalarında iki temel öl-
çüt üzerine hareket eder. İnsansal ölçüt ola-
rak adlandırdığımız birinci ölçüt ergonomi-
nin insana bakan yönünü gösterir ve insandan 
beklenen işin, onun yeteneklerinin sınırları 
içerisinde olmasını ifade eder. Ekonomik öl-
çüt dediğimiz ikinci ölçüt ise insan yetenek-
lerinden en uygun düzeyde yararlanmayı ifa-
de eder. Bu iki ölçüt ergonomi çalışmalarının 
hedefleri belirleme konusunda yol gösterici 
rol oynamaktadır (Polat, 2006).

Temelde üretkenlik ve verimliğin sağlanma-
sı gibi görünse de ergonomi insan sağlığı ve 
mutluluğunu da ön planda tutmaktadır. Asli 
olarak üretim yaşamı temel alınsa da bireyin 
tüm yaşamsal alanlarının kolaylaştırılması 
ve buna bağlı olarak insan mutluluğunun da 
önemsendiğini söylemek yanlış olmayacak-
tır.

Spor ve Sporda Meydana Gelen Değişim

Spor, toplumsal kültür içerisinde sosyal bir 
gerçeklik olarak yer almaktadır. Bu doğrul-
tuda spor yaşamın her aşamasında bireyin 
toplumsallaşmasına etki eder. Ayrıca, günü-
müzde kitleleri peşinden sürükleyen spor, 
bireyin fiziksel, ruhsal, zihinsel ve sosyal ge-
lişimine doğrudan ya da dolaylı olarak kat-
kıda bulunmaktadır. Dolayısı ile spor makro 
ve mikro düzeyde sosyal bütünleşmede öncül 
rol oynar. Sportif etkinlikler kişisel ve sosyal 
kimlik hissi ve grup üyeliği duygusu vererek 
insanları bir araya getirir. Çünkü sosyal sınıf, 
ırk, dil, din ve cinsiyet gibi farklılıkları or-
tadan kaldırır. Dolayısı ile toplum içerisinde 
gerilim ve çatışmanın sınırlarını aşarak in-
sanlar ve toplum arasında sağlıklı iletişimi 
sağlar. Sınıfsal farklılıkların ortadan kalktığı 
bir ortamda da önyargıları yenerek insanların 
birbirine daha saygılı ve gerçekçi yaklaşma-
larına yardım eder. 

Spor hayatın tüm yönlerini (Sağlık, Eğitim, 
İş Yaşamı ve Sosyal Çevre) etkiler. Bu saye-
de birey bir bütün olarak toplumsal yaşamın 
tüm evrelerinde daha dengeli ve bütüncül bir 
tavır sergiler. Beden sağlığının yanı sıra, grup 
çalışması, dayanışma, hoşgörü, anlayış gibi 
kavramların oturmasına aracılık eder. Bu sa-
yede sosyal bütünleşmenin daha kolay bir or-
tamda gerçekleşmesine zemin hazırlar. Hem 
bedenen hem de ruhen sosyal bütünleşme 
daha sağlıklı gerçekleşir. Bu da toplumsal bü-
tünlüğün ülke ekonomisi ve iş verimliliğine 
olumlu olarak yansıması anlamına gelir. Sos-
yal bütünleşmede sportif etkinliklerin önemi 
yadsınamaz. Spor, ferdi gelişimi toplumsal 
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bütünlük içinde anlamlı hale getirir. Bireyin 
sosyal bir varlık olarak toplumda yer bulma-
sına öncülük eder. Sosyal bütünleşmenin asli 
unsuru farklı kimliklere sahip bireylerin ortak 
paydada buluşmasıdır. Bu buluşmanın en asli 
unsuru da spordur.

Spor, sanayi devriminden sonra kentleşme ve 
serbest zaman artışı gibi temel toplumsal de-
ğişmelere bağlı olarak yeni boyutlar kazan-
mıştır. Bugün spor, fertlerin bedenen, ruhen ve 
fikren gelişimlerini sağlayan bir bilim haline 
gelmiştir (Sunay, 2003). Özellikle sağlıkla il-
gili faydalarının yanı sıra toplumsal iyi olma 
halinin belirleyicisi olan spor, günümüz top-
lumlarının yoğun bir şekilde kullandığı araçla-
rın başında gelmektedir. Sosyal birlik ve bera-
berliğin sağlanması, toplumda yardımlaşma ve 
dayanışmanın tahsisinde spor önemli bir mis-
yonu yerine getirmektedir. Bauman ve Owen 
(1999), yaygın fiziksel aktivitenin kronik ra-
hatsızlıkların azaltılması ve fiziksel ve zihin-
sel gelişimin artırılmasında en etkin araçlardan 
birisi olduğunu belirtmektedir.

Sanayileşme, hizmet sektörünün gelişmesi, 
bilgi çağı ve hızlı kentleşme sonucunda toplu 
yaşam kültürü ve sosyal yapı giderek farklı 
özellikler kazanmıştır. Toplumsal eğilimleri, 
moral, kültür, yaşam felsefesi ve ekonomik 
refah gibi olgular biçimlendirmektedir. Çağ-
daş toplumlar sporu, sosyal hayatın ayrılmaz 
bir parçası sayarken, geri kalmışlar toplum-
lar ise sporun önemini kavrayamamış ve göz 
ardı etmişlerdir. Günümüzde toplumların 
spora yaklaşımları toplumların genel yapısını 
yansıtır. Spor aslında gelişmişliğin bir ölçütü 
olarak da kabul edilmektedir (Yetim, 2000). 

Toplumsal algıda meydana gelen değişim-
lerde birçok farklı unsur rol oynar. Dönemin 
koşulları, politika ve ekonomi gibi unsurlar 
bunlardan bazılarıdır. Son dönemlerde buna 
ek olarak spor da toplumun yönlendirilmesin-
de etkili bir şekilde kullanılmakta, toplumsal 
beklenti ve yaşam tarzının sınırlarını çizmek-
te sık sık başvurulan bir araç olmaktadır.

Sporun işlevinde meydana gelen bu değişim 
kendiliğinden olan bir durum değildir. Dünya-
da, toplumsal örgütlerin birer birer uğradığı de-
ğişim ve dönüşüm bir takım etkiler ile gerçek-
leşmiştir. Küreselleşme ve bilgi teknolojilerin-
de meydana gelen hızlı ilerleme bu değişimin 
öncül tetikleyicisidir. Zira İmamoğlu (1992), 
birçok örgütte olduğu gibi spor örgütlerinde de 
kendini gösteren değişimin, ülkelerin benim-
semiş oldukları siyasi ve ekonomik sistemlere 
bağlı olarak gerçekleşebildiği gibi çağın ge-
tirdiği yeni ihtiyaçlara ve değişimlere paralel 
olarak da şekillendiğinin altını çizerken; Balcı 
(1999), bu şekillenmeye bağlı olarak modern 
dünyanın bütün ekonomik ve sosyal değişim-
lerinin spor örgütü ve organizasyonlarında da 
görüldüğüne değinmektedir. 

Sporda meydana gelen değişimle birlikte kü-
resel gelişmeler sporun kendisini de doğrudan 
ilgilendirmeye başlamıştır. Özellikle profes-
yonel veya amatör düzeyde olsun güvenlik ve 
verimlilik olguları eskiden beri sporun içinde 
yer almasına rağmen son yıllarda ergonomi 
kavramı ile birlikte sporda da üretkenlik ve 
verimlilik ve güvenlik önem kazanmıştır. Bu 
bağlamda spor etkinlikleri, dersler ve tesis-
lerde ergonomi tartışmaları başlamış; spor 
araç gereç ve tesislerinin daha verimli bir şe-
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kilde kullanılması tartışıla gelmiştir. Sportif 
alt yapı çalışmalarında ergonomik çözüm ve 
uygulamaların daha fazla yer alması gerekti-
ği görüşü ağırlık kazanmış, bu sayede sportif 
yatırımlardan optimum faydanın sağlanması 
amaçlanmıştır. Dolayısı ile sporda ergonomi 
kavramı daha fazla ve yüksek sesle dile geti-
rilmeye başlanmıştır. 

Sporda Ergonomi

Özellikle endüstrileşme ile birlikte spor yeni 
bir boyut kazanmıştır. İster amatör ister pro-
fesyonel düzeyde olsun sporun doğasında yer 
alan performans ve verimlilik endüstriyel-
leşme süreci ile birlikte ekonomik bir boyut 
kazanmıştır. Hal böyle olunca performans ve 
verimliliğin artırılması da sporda ergonomi 
kavramını ortaya çıkarmıştır.

Ergonomi ilkeleri ve materyaller akademik 
dersler, araştırma çalışmaları ve spor ve egzer-
siz bilimleri içerisindeki uygulamalı projeler-
de yerini almıştır (Reilly, 2010). Uluslararası 
ergonomi birliğinin ağustos 2000’de yaptığı 

toplantıda aşağıdaki ergonomi tanımında uz-
laşma sağladılar. Bu tanıma göre, ergonomi; 
insanlar ve diğer elemanlar arasındaki etkile-
şimin kavranması, teorik ilkeleri uygulayan 
bir alan ve tüm sistem performansını ve insan 
sağlığını en iyi şekilde kullanmayı tasarlaya-
cak veri ve metotlarla ilgili özel bir disiplin-
dir. Bu genel tanım endüstri yanı sıra spora 
da uymaktadır. Mesleki çalışmayla sınırlı bir 
yorumlama özel yarışma yeterlilikleri ile ge-
çimini sağlayan yetenekli kişilerin yer aldı-
ğı profesyonel sporlara uygulanabilir. Genel 
olarak spor yıllardır ergonomi öncülüğünde 
ele alınan çoğu konuyu ortaya koymaktadır: 
Yüksek seviyelerde enerji tüketimi, termore-
gülatör gerginlik, yarış öncesi duygusal stres, 
bilgi işlem talepleri, sürekli faaliyetlerde yor-
gunluk gibi ergonomistlerin aşina oldukları 
sayısız problemler (Reilly, 1984). Sporcu bir 
ergonomi modelinin merkezini veya makine 
ile ekipmanlar arasındaki iletişimi oluşturur. 
Sonra çalışma alanı, sıcaklık, çevre kirlili-
ği ve ortam basıncı gibi çevresel şartlar göz 
önünde bulundurulur (Reilly, 2010). 
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Şekil 1: Ergonomi Sisteminde Spor Çevresi İle Birey Arasındaki Etkileşim (Reilly, 2010)
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Sporun milyarlarca dolarlık dev bir sektör ha-
line gelmesi, sporcuların dolayısı ile kulüp-
lerin ve ülkelerin başarısının önemini daha 
da artırmıştır. İşte bu durumdaki sporcunun 
başarısının temelinde sporu en sağlıklı ve en 
yüksek performansta yapması yatmaktadır 
(Bayraktar ve Kurtoğlu, 2009). Sportif per-
formans yapılması gereken bir atletik görevin 
yerine getirilmesi sırasında ortaya konuların 
çabalar bütünü olarak tanımlanabilir (Bay-
raktar ve Kurtoğlu, 2011).

Franz Schneider’e göre gerçek şudur ki, sağ-
lıklı insan daha iyi iş görür ve sağlıksız insan 
ise daha kötü iş görür. Spor hekimleri sakat-
lanmış sporculara sahip bir takımın kazan-
masının nasıl zor olduğunu çok iyi bilmek-
tedirler. Bu yüzden fiziksel çalışma ortamı-
nın kalitesi (uygunluğu)  bir sporcunun koşu 
ayakkabısın benzemektedir. Eğer ayakkabılar 
spor dalına ve sporcuya uygunsa onlar spor-
cunun performansını artırabilirler. Ancak uy-
gun değilse performansı düşürebilirler. Bu 
bakımdan yanlış ayakkabılar rahatsız edici ve 
ağrıyı artırıcı olabilirler. Ayrıca uzun dönem 
etkileri ayak deformasyonları ile sonuçlana-
bilir. Bundan dolayı uygun ergonomi uygu-
lamaları spor alanlarında tamamlayıcı bir un-
surdur (Chandel, 2012). 

Gelişen üretim teknolojisi ile birlikte giderek 
yaygınlaşmakta olan ergonomi mühendisliği, 
çağdaş üretim tekniklerinin kullanılarak bi-
reylerin verimini ve performansını artıracak 
araç ve gereçlerin ve uygun ortamların dü-
zenlenmesini sağlayan bir mühendislik alanı-
dır. Yarışma sporlarında elit sporcuların temel 
hedefi üstün performans ve verimliliği gü-

venli bir biçimde elde etmektir. Bu bakımdan 
performans artışının elde edilebilmesi için 
güvenli ve uygun ortam ve malzemenin sağ-
lanması söz konusu olmaktadır. Bu anlamda 
ergonomi mühendisliğinin spor ile ilişkili bir 
disiplin olduğu söylenebilir. 

Teknolojik gelişmeler aynı zamanda kullanılan 
sportif saha ve malzemelerin içine de girerek, 
daha ergonomik olmalarında önemli rol oyna-
maktadır (Atasoy ve Kuter, 2005). Sağlıklı bir 
ortamda ve yüksek performans ile eylemlerin 
gerçekleştirilmesi sporda ergonominin işlevle-
rinin başında gelmektedir. Zira sportif perfor-
mansın artırılması ve bu süreçte gerekli önlem-
lerin alınması ergonomi özelinde spor alanların-
da güvenliğin sağlanması ile doğru orantılıdır. 
Özellikle spor tesislerinin performansın daha 
rahat sergilenmesi ve bu süreçte sağlıkla ilgili 
önlemlerin alınması elzemdir. Spor tesislerinin 
yaygınlığı kadar sporcu ve izleyiciler açısından 
ergonomik olması da önemlidir.

Sporun kitlelere yayılması ve herkesin spor 
yapabilmesi ancak spor tesisleri politikaları-
nın güncelleştirilmesi ile birlikte bütün ülke 
genelinde dengeli bir dağılımın olması gerek-
mektedir (Yaman vd. 2004). İnsanları spora 
alıştırmak, yeteneklerinin geliştirilmesine 
yardımcı olmak ve sağlıklı kalabilmesi için 
spor yapmasının gerekli olduğu artık tüm top-
lum kesimlerince bilinmektedir. Spor tesisle-
ri de, spor ortamının bir öğesi durumundadır. 
Sporun gelişmesi ve toplumda yaygınlaş-
ması, tesislerin varlığıyla mümkündür. Spor 
aracılığıyla insanın yaptığı işten en yüksek 
seviyede verim alması kolaylaşacaktır (Ra-
mazanoğlu ve Ramazanoğlu, 2000).
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Tesis politikalarının güncellenmesinin ge-
lişmelerin yakından takip edilmesi ve bu 
gelişmelerin uygulanması anlamına geldiği 
söylenebilir. Gerek herkes için spor anlayışı 
gerekse de profesyonel spor anlayışının ge-
lişip yaygınlaşması bu güncellemelere bağ-
lıdır. Kamiloğlu (1989), çevrenin spor yapısı 
ve özellikleri ile etüt ve araştırmaya dikkat 
etmeden nitelik ve nicelik yönünden verim-
siz ve maliyet açısından ekonomik olmayan 
tesislerin yapımının sorun teşkil edeceğine 
dikkat çekmektedir.

Ticari bir yaklaşımın giderek spor üzerinde 
etkili olması tüm spor alanlarının malzeme, 
araç ve gereçlerinin ergonomik tasarımını ön 
plana çıkarmıştır. Son yıllarda özellikle spor 
tesislerinin teknolojik donanımlarla inşa edil-
mesi ve kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap ve-
recek nitelikte olması ergonomi kavramının 
yavaş yavaş sporun içine girdiğinin bir gös-
tergesi olarak algılanabilir. 

Tesisteki aletlerin ergonomik olması, kullanışlı 
olması tesis yapımında ergonomik kurallara ria-
yet edilmekle en iyi çalışma ortamı sağlanacak-
tır. Isıtma, havalandırma, ışıklandırma, zemin, 
duşların yüksekliği, basın tribünü, otopark yö-
nünden ergonomik kurallara riayet edilmelidir 
(Ramazanoğlu ve Ramazanoğlu, 2000).

Ergonomik açıdan değerlendirildiğinde spor 
tesislerinin yapımında şu kriterler dikkate alı-
nabilir:

 Yalnız özel bir spor dalına hitap eden bir 
tesis ancak o spor dalının faaliyet göster-
diği veya o spor dalı için büyük bir potan-
siyelin bulunduğu bölgede kurulur.

 Tesislerin dizaynında, kapasitesinin tespi-
tinde ve programlanmasında yerel gerek-
sinimler, kullanma ve seyirci kapasitesi 
gibi faktörler kesinlikle göz önünde bu-
lundurulur.

 Antrenman tesislerinde veya seyirci po-
tansiyeli bulunmayan yerlerde tesise se-
yirci tribünü yapmaya gerek yoktur.

 Uluslararası ve milli yarışmaların yapıl-
dığı ana merkezlerde spor salonu ve sair 
tesislerde kesinlikle uluslararası normlar 
aranır. Bu gibi tesisler mümkün olduğu 
kadar çok amaçlı dizayn edilir.

 Yapılacak tesislerde dayanıklılık, kolay 
bakım ve temizleme, en az personel kul-
lanma yollarına gidilir. Kitleye açık, yetiş-
tirici anlamda hizmet veren ve antrenman 
maksadıyla kullanılan tesislerde yaygınlık 
ve maliyet unsuru ile norm ve standart ara-
sında denge kurulur (Spor Şurası, 1990).  

Günümüzde spor tesislerinin sayısal olarak 
arttığı söylenebilir. Ancak salt sayıca bir artış 
ergonomik açıdan bir değerlendirme ölçütü 
olamaz. Zira herkesin ulaşabileceği, perfor-
mansın artırılabileceği, güvenli bir ortamda 
eylemlerin gerçekleştirilebileceği tesislerin 
varlığı ergonomik açıdan değerlendirilebilir. 
Verimlilik ve performansın artırılması ve bu 
sürecin güvenli bir ortamda gerçekleştirilme-
si sporda ergonomi kavramının temelini teşkil 
etmektedir. Dolayısı ile spor tesislerinin araç 
gereç ve malzemelerinin üretim, tasarım ve 
inşasında temel ilkeler performans, verimlilik 
ve güvenlik olarak ele alınabilir. Bu bağlam-
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da sadece sayısal anlamda tesis ve araç gereç 
üretimi yeterli olmayacaktır. 

Ergonomi ve spor bilimlerinin ortak ilgile-
ri arasında performansı artırmak için dona-
nım, ayakkabı ve elbise tasarımı sayılabilir. 
Ergonominin spora katkıda bulunabileceği 
alanlar arasında; egzersizlerin neden olduğu 
kas-iskelet rahatsızlıklarının araştırılması ve 
önlenmelerine yönelik çalışmalar; sportif do-
nanım ve giysi tasarımında konfor, verimlilik 
ve güvenlik; seyirci ve sporcuların güvenliği 
için tasarım ve engelli sporcular için tasarımı 
sıralayabiliriz (Ekşioğlu, 2011). 

Teknolojik gelişmelere paralel olarak insan-
ların yaşam standartlarının yükselmesi sonu-
cunda, sporcuların spor yaparken kullandıkları 
giysi ve diğer araç gereçlerden beklentiler, sa-
dece sağlamlık, tasarım ve moda unsurlarına 
uygun olmaktan öteye geçmiş, performans ve 
giysi konforu en önemli beklentiler olmuştur 
(Devecioğlu ve Altıngül, 2011). Her geçen gün 
tekstil alanındaki yapılan araştırma ve yenilik-
lerle kat edilen gelişmeler sonucunda sporcu-
ların göstermiş oldukları performanslarda ar-
tışlar gözlenmektedir (Çağdaş ve Kaya, 2011).

Spor ekipmanlarında, tekstil yapılı kompozit-
lerin kullanımı gittikçe artmaktadır. Örneğin 
bisiklet tekerleği, tenis raketi, golf sopaları, 
kayak ve sörf ekipmanları, futbol ve beysbol 
topları gibi birçok yerde kullanılmaktadır. Son 
zamanlarda fonksiyonel sportif giysilerde, 
ısının düzgün olarak dağılmasını sağlayan ve 
sıcaklığı 38° C, 34° C ve 30° C de ayarlayan 
“mobilthermo” giysiler kullanılmaktadır. Ayrı-
ca özel bitim işlemleri ile kumaşların gereken 
performans özellikleri geliştirilmektedir. Ör-

neğin polivinil klorür (PVC) mikro gözenekli 
kaplamalar ile nefes alabilen kumaşlar gelişti-
rilmiştir. Günümüzde vücut terini emip, hızlı 
bir şekilde kurumasını sağlayan spor giysiler 
önem kazanmaktadır (Akt: Ada, 2010).

Sporcuların performansını etkileyen giysile-
rin özellikleri yapılan branşa göre değişmek-
tedir. Örneğin; yüzücü mayoları ve paten giy-
sileri için hava/su için düşük akışkan direnci, 
esneklik ve donukluk gibi özellikler ön plana 
çıkarken; futbol giysileri için yüksek muka-
vemet, sürtünme direnci, ter emme, çabuk 
kuruma, serin tutma gibi özellikler ön plan-
dadır (Güneşoğlu, 2005: 20).

Akıllı ekipman tasarımlarıyla insan per-
formansının artırılabileceği bilinmektedir 
(Knudson, 2003). Teknolojinin gelişmesi ve 
ergonominin önem kazanması neticesinde 
spor giyim sektörü üretimde önemli yenilik-
ler ortaya koymaktadır. Günümüzde hem gö-
rünüm hem de uygunluk (ergonomik açıdan) 
bakımından daha iyi ürünler üretilmekte bu 
da sporcuların daha iyi performans gösterme-
sine yardımcı olmaktadır.

Bugünün amatör sporcularının gelecekte 
profesyonel düzeye ulaşmaları ile ülkelerini 
uluslararası alanda temsil edebilecek olduk-
ları göz önüne alındığında; onların kullanmak 
zorunda oldukları giysilerin de profesyonel 
sporcuların kullandıkları kadar önem taşı-
dığı düşünülmektedir. Örneğin, koşucuların 
ayak yapılarına uygun ve hafif ayakkabı giy-
melerinin koşu esnasındaki performanslarını 
olumlu yönde etkileyeceğini belirtmişlerdir. 
Ayrıca birçok spor dalında o spor dalına özgü 
giysilerin kullanılmasının da performansı ar-
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tırabileceği ifade etmişlerdir (Çivitci ve Den-
gin, 2014). Örneğin spor uygulamalarında so-
ğuğa karşı koruyucu etkisi olan giysiler temel 
bir gereksinim olmaktadır (Stoll and Chianta, 
1969). Kış sporlarında tercih edilen bu tür 
giysiler vücut ısısını muhafaza etmektedir. 
Vücut ısısında meydana gelen düşüş sportif 
performansın bozulmasına neden olmaktadır. 

Ayrıca çeşitli spor faaliyetlerinde kullanılan 
koruyucu giysiler çoğunlukla mekanik dar-
belere veya aşınmalara karşı vücudun farklı 
kısımlarını koruyucu özelliklere sahiptirler 
(Korhonen, 2000). Bunun dışında farklı özel-
liklere sahip giysiler de üretimde hızla yerini 
almaktadır. Örneğin, Radiate Atletics tarafın-

dan hem terlerken vücudu kuru tutan hem de 
antrenman sırasında hangi kasların çalıştığı-
nın ve vücudun ne kadar zorlandığının gö-
rülmesini sağlayan ve vücudun yaydığı ısıya 
bağlı olarak renk değiştiren inovatif tişörtler 
üretilmektedir.1

Özellikle sporcuların gelişimi ve performans-
larının artırılması noktasında her branşın araç 
gereç ve malzemelerinin ergonomik tasarımı 
önemlidir. Zira temel amaç performans ve 
verimliliğin artırılması olarak düşünüldüğün-
de sporda ergonomi kavramı her geçen günü 
gelişmekte ve sportif performansın yükseltil-
mesinde belirleyici olmaktadır.

1  (www.yeniisfikirleri.net Erişim:11.06.2014). 

Şekil 2: Radiate Atletics Tarafından Üretilen İnovatif Tişört

Son yıllarda sporcular için yapılan kıyafetlere 
Nano teknolojik ürünler uygulanmaya başla-
mıştır. Amaç sporcuların performansını arttır-
maktır. Sporcunun vücut ağırlığının %02’sine 
tekabül eden bir sıvı kaybının atlet perfor-
mansını %20’ye yakın oranda düşürdüğü 
saptanmıştır. Öncelikle bisiklet yarışçılarına 
uygulanmıştır. Yapılan araştırmalar bisiklet 

yarışları sırasında bisikletçilerin performan-

sının üzerindeki giysinin iç ve dış sıcaklık-

larından doğrudan etkilendiği saptanmıştır. 

Sonraki aşamada yüzücülerin giydiği mayo-

larda da aynı uygulama düşünülmüştür. 2

2 (http://teksad.org/publishing/akilligiyisiler2.pdf 
Erişim: 12.04.2014). 
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Diğer taraftan Speedo firması, mayo, başlık 
ve gözlüğü birleşik bir sistem içinde bir ara-
ya getiren FASTSKIN Racing System‘i piya-
saya sürmüştür. Speedo firması bu sistemin 
hem konforu hem de hidrodinamik verimlili-
ği artırdığını iddia etmektedir. Bu sistem tüm 
vücut pasif direncinde %16.6 ‘ya kadar bir 
azalma, yüzücülerin oksijen ekonomisinde, 
daha uzun süre daha güçlü yüzmelerini sağ-
layan % 11’lik bir iyileşme ve vücudun aktif 
direncinde % 5.2‘lik bir azalma sağlamakta-
dır. Optimum konfor, gelişmiş hidrodinamik 

performans ve kullanım kolaylığı sunarken 
başlık ve gözlüklerin her yüzücünün kafa ve 
yüz hatlarına uygun olduğundan emin olmak 
için hassas üç boyutlu kafa haritalama  veri-
leri kullanmaktadır. Cildin sürtünme direnci-
ni, su emmesini azaltmaya yardımcı olmak ve 
farklı vücut bölgeleri arasında kademeli sı-
kıştırma oluşturmak için streç giysi üzerinde 
farklı kumaş yapıları, yüzey yapıları, elyaflar 
ve yüzeyler bir araya getirilmiştir. 3

3 (www.konfeksiyonteknik.com.tr Erişim: 
15.06.2014).

Şekil 3: Mayo, Başlık ve Gözlüğü Birleştiren FASTSKIN Racing System

Performans ve verimliliğin artırılması bazı 
faktörlerin bir araya gelmesi ile mümkün ola-
bilmektedir. Bunlar iç ve dış faktörler olarak 
düşünülebilir. Sporda ergonomi açısından de-
ğerlendirildiğinde ele alınması gerek faktörler 
dışsal faktörlerdir ki bunlar oldukça fazladır. 
Bununla ilgili olarak Bayraktar ve Kurtoğlu 
(2011), performansı etkileyen yüzlerce dışsal 
faktör olduğunu belirtirken bunlardan bazıla-
rının iklim, sosyal çevre, malzeme (araç-ge-
reç), beslenme, ergojenik yardım, antrenör ve 
benzerleri olduğuna dikkat çekmektedir. 

Yukarıda da ifade edildiği üzere ergonominin 
sporda kullanımı performans ve verimlili-
ğin artırılması noktasında yoğunlaşmaktadır. 
Ancak her branşın kendine has araç gereç ve 
malzemeleri olması ve branşa özgü nitelik ve 
özelliklerin dikkate alınması da ergonominin 
optimum faydayı sağlamada araç olarak kul-
landığı detaylardan birisidir.

SONUÇ

Boş zamanların değerlendirilmesi ve eğlence 
amacı olarak bireylerin ve toplumların yoğun 
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bir şekilde kullandığı spor günümüzde boyut 
ve nitelik değiştirmiştir. Özellikle endüstri-
yelleşme süreci ile birlikte ticari bir kimlik 
kazanan ve profesyonelliğin ön plana çıktığı 
bir alan olan sporda performans ve verimli-
lik oldukça önemli bir unsur haline gelmiştir. 
İşin doğası gereği ve ekonomik girdi ve çık-
tıların artması ile birlikte bu unsurların geliş-
tirilmesi de öncelikli bir konu haline gelmiş, 
çeşitli yöntemler denenmiş, farklı yollar keş-
fedilmeye başlanmıştır.

Spor bilimcilerin son dönemde üzerinde dur-
duğu ve sportif performansın artırılması yö-
nünde fikirler geliştirdiği alanların başında 
gelmektedir. Özellikle sporcu araç gereç, 
malzeme ve tesislerin daha güvenli olarak 
tasarlanması ile sporcuların performanslarını 
artırılacağı yönünde görüş birliğine vardıkla-
rı söylenebilir. Bu bağlamda sporda ergonomi 
kavram olarak yeni olmasına rağmen ileriki 
dönemde spor içerisinde yoğun bir şekilde 
yer alacaktır. Sporun geçirmiş olduğu değişim 
süreci ve ekonomik nitelikleri de bu durumu 
kaçınılmaz kılmaktadır. Zira performanssın ar-
tırılması ve verimliliğin yükseltilmesi ekono-
mik çıktıların artmasına neden olacaktır. Dola-
yısı ile ticari yönü her geçen güçlenen sporun 
tematik olarak yükselmesi de sporda ergonomi 
çalışmaları ile mümkün olacaktır.

Alanyazında ve uygulamada geliştirilmesi ge-
reken ergonomi çalışmaları sporun doğasına 
uygun alternatifler üreterek seyir keyfini artı-
rırken sporcu güvenliğini de ön planda tutmak-
tadır. Sporcular açısından değerlendirildiğinde 
de performansın artması ile birlikte güvenli bir 
ortamda sporcuların daha fazla keyif alması da 

sağlanabilir. Karşılıklı bu etkileşim hem pro-
fesyonel sporun daha üst düzeylere çıkmasına 
aracılık ederken yaygın ve güncel tesisleşme 
politikaları ile de kitle sporunun da yaygınlaş-
masını sağlayacağı söylenebilir.

Her branşın araç gereç, malzeme ve tesisleri-
nin ergonomik açıdan değerlendirilip üretil-
mesi sportif performansı üst seviyelere çeke-
cektir. Ayrıca sağlanan güvenli sportif ortam 
ile birlikte kitlelerin spora olan eğilimlerinin 
de artırılacağı ifade edilebilir. Sporda ergono-
mi kavramı salt mekanik bir olgu olmamakla 
birlikte insan doğası ve sporcu psikolojisinin 
de güçlendirilmesine aracılık edecektir.

Netice itibari ile sporda ergonomi amatör dü-
zeyden profesyonelliğe kadar sporun her ka-
demesinde kullanılması gereken uygulamalar 
bütünü olarak dikkat çekmektedir. Kitle sporu-
nun yaygınlaştırılması için ergonomi aracılığı 
ile başarılı sporcuların sayısındaki artış top-
lumda rol model algısını da güçlendirecektir. 
Bu sayede de toplumda spor algısı güçlenecek 
kitle sporu performans sporuna daha fazla 
sporcu yetiştirecektir. Dolayısı ile ergonomik 
tasarım ve üretimler sporun içinde daha faz-
la yer almalı, güncel gelişmeler takip edilerek 
ülke sporunda performans ve verimliliğin ar-
tırılmasına yönelik çalışmalar geliştirilmelidir.
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Özet: Güç elektroniği, mikroişlemciler ve yarıiletken 
malzemelerdeki hızlı gelişmeyle birlikte güç elekt-
roniği tabanlı yeni bir transformatör çeşidi ortaya 
çıkmıştır. Bu yeni transformatörler elektronik güç 
transformatörü (EGT) olarak isimlendirilmektedir. 
Bu çalışmada EGT’ler hakkında bilgiler verilerek 
Matlab/simulink’de benzetim modeli hazırlanmıştır. 
Tasarlanan EGT modelinin giriş kısmında darbe 
genişlik modülasyon (DGM) tabanlı doğrultucu kul-
lanılmıştır. Bu doğrultucu bulanık mantık denetleyici 
(BMD) ile denetlenmiştir ve yüksek birim güç faktörü 
elde edilmiştir.  DGM doğrultucu çıkışındaki DC 
gerilim ise kare dalgaya çevrilerek yüksek frekanslı 
transformatöre iletilmiştir. Transformatörün sekonder 
kısmındaki kare dalga ise diyot doğrultucu ile DC 
gerilime dönüştürülmüştür. Çalışmada şebeke tarafın-
daki akımların toplam harmonik bozulumu (THD)’da 
incelenmiş ve değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Transformatörler, Elektronik Güç 
Transformatörleri, Darbe Genişlik Tabanlı Doğrultucu, 
Bulanık Mantık Denetleyici

Abstract: By the rapid development of power electron-
ics, microprocessors and semiconductor materials, a 
new type of transformer based on power electronics 
has emerged. This new transformers are named as 
power electronic transformer. In this study, it has given 
informations about EGTs and Matlab/simulink model 
has been prepared for EGT. Pulse width modulation 
(PWM) based rectifier is used in input side of de-
signed EGT model. This rectifier has controlled using 
fuzzy logic controller and high-unity power factor is 
obtained. DC voltage in PWM rectifier’s output side 
is convertde to a square wave and This square wave 
is transmitted high frequence transformer. Square 
wave in seconder side of transformer is converted 
into DC voltage using diode rectifier. In this study, 
total harmonic distortion of the currents in the line 
side was also examined and evaluated.

Key Words: Transformers, Power Electronic Trans-
formers, Pulse Width Modulation based Rectifier, 
Fuzzy Logic Controller
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1. GİRİŞ

Sargılarından birine uygulanan alternatif 
gerilimi elektromanyetik indüksiyon yolu 
ile diğer sargılardan aynı frekansta ve güçte 
farklı gerilim ve akım değerlerini elde etme-
mizi sağlayan, hareketsiz elektrik makinala-
rına transformatör denilmektedir (Chapman, 
2013: 65). Transformatörler genellikle enerji 
iletiminde ve dağıtımında yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır ve transformatörler enerji 
dağıtım sistemlerinde ve elektronik güç sis-
temlerindeki en önemli bileşenlerdendir. Ge-
leneksel transformatörler (50/60 Hz) elektrik 
enerji sistemlerindeki en pahalı ve en ağır ay-
gıttır (Kang vd, 1999). Geleneksel transfor-
matörlerin bu dezavantajlarından kurtulmak 
ve performanslarını arttırmak için birçok ça-
lışma yapılmaktadır. Bilindiği gibi transfor-
matörlerin boyutları frekansla ters orantılıdır. 
Bu özellikten faydalanılarak frekans arttı-
rıldığında transformatörlerin boyutları azal-
tabilmektedir (McMurray, 1970; Ling vd., 
2011; Mohapatra Mohan, 2008). 

Son yıllarda, mikroişlemciler ve güç elekt-
roniği devre elemanlarındaki hızlı ilerleme-
lerle birlikte yüksek frekanslı ve elektronik 
güç elemanları ile oluşturulan özel transfor-
matörler üzerinde birçok çalışma yapılmaya 
başlanmıştır. Bu yeni tip transformatörlere 
elektronik güç transformatörleri (EGT) de-
nilmektedir (Subramanya ve Anjaneyulu, 
2012; Iman-Eini vd., 2008; Banaei ve Salary, 
2011a). Bu yeni tip transformatörler ile tek 
bir devre üzerinde hem gerilim dönüşümü ve 
galvanik izolasyon hem de enerji kalitesi iyi-
leştirilebilmektedir (Banaei ve Salary, 2011b; 

Mazgar vd., 2012). EGT’lerdeki en önemli 
özellik ise primer ve sekonder kısmında fark-
lı amaçlar için elektronik devreler geliştiril-
mektedir. Primer ve sekonder kısımlarında 
gerilim dönüşümü, gerilim düşme ve yüksel-
melerinde DC gerilimi dengeleme ve birim 
güç faktörü düzeltilip iyileştirilebilir (Hana-
fi, 2009). EGT’ler için zaman içinde birçok 
farklı çalışma mevcuttur ve bu çalışmalardan 
bazıları aşağıda verilmiştir.

1986 yılında McMurray tarafından gelişti-
rilen ilk EGT direkt frekans çeviricilerden 
oluşmaktadır (McMurray, 1970). Subraman-
ya Sarma ve K.S.R Anjaneyulu DC-link ka-
pasitörlü EGT için yeni bir yapılandırmayı 
önerilmişlerdir. Yüksek verim elde etmek 
için AC/DC ve DC/AC dönüştürücüleri tek 
bir dönüştürücü içerisine entegre etmişlerdir. 
Bu topolojinin güç faktörü düzeltme, gerilim 
regülasyonu, gerilim düşmesi ve yükselme-
sini ortadan kaldırıldığı görülmektedir (Sub-
ramanya ve Anjaneyulu, 2012). H.Iman-Eini 
ve arkadaşları modüler bir EGT yapısı ger-
çekleştirmişlerdir. EGT’nin modüler yapı-
sı, farklı frekanslar altındaki farklı gerilim 
sistemlerine kolay ve hızlı adaptasyonu ga-
ranti ettiği ve geleneksel transformatörlerle 
karşılaştırıldığında, EGT daha hafif, küçük 
hacimli, genişletilmiş işlevselliğe sahip oldu-
ğu anlatılmışlardır. EGT, bu tipi işlevlerinin 
yanı sıra birkaç güç faktörü fonksiyonlarını 
tek bir cihazın içerisine entegre etmektedir. 
Bu ise gerilim düşmesi, yükselmesi, gerilim 
dalgalanmasını azaltır ve primer veya se-
konder tarafındaki güç faktörü düzeltmesini 
gerçekleştirir (Iman-Eini vd., 2008). M.R 
Banaei ve E. Salary ise DC-Link kapasitörlü 
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EGT ve doğrusal olmayan yüklü paralel iş-
leyişi incelenmiştir. Transformatörler elektrik 
güç sisteminde yaygın olarak kullanılmakta-
dır ve EGT’ler güç kalitesini geliştirmekte 
ve birincil fonksiyonları olan gerilim dönü-
şümü ve izolasyonunu gerçekleştirmektedir. 
Ek olarak, bu çalışmada DC-Link kapasitörlü 
EGT’nin paralel işleyişi kullanılarak akım 
harmonikleri dengeleme, reaktif güç ve doğ-
rusal olmayan yüklerin akım dengesizliği 
gösterilmiştir. Benzetim çalışması sonuçları 
ise önerilen yapıdaki bazı avantajları gös-
termektedir (Banaei ve Salary, 2011a). M.R 
Banaei ve E. Salary DC/AC dönüştürücünün 
yeni bir yapılandırmasını önerilmişlerdir. 
Önerilen topoloji daha az anahtar ve kapı sü-
rücü devrelerine gereksinim duymaktadır ve 
buna ek olarak bu dönüştürücüde DC-link ka-
pasitörü yoktur. Bu yüzden, önerilen topoloji 
EGT’nin büyüklüğünün ve maliyetinin azal-
masına yol açar ve denetim sistemini daha 
sade hale getirir (Banaei ve Salary, 2011b). 
Chen Ling ve arkadaşları dağıtım sistemine 
uygulanan yeni bir EGT sistemini önermiş-
lerdir. Giriş kısmı üç fazlı, üç-seviyeli PWM 
doğrultucudan oluşmaktadır. İzolasyon kıs-
mında yüksek frekanslı gerilimler elde et-
mek için primer tarafında tek fazlı inverter 
ve sekonder tarafında ise doğrultucu devresi 
mevcuttur. Çıkış kısmında ise üç-fazlı iki-se-
viyeli inverter istenilen gerilim ve gücü yüke 
vermektedir. Benzetim sonuçları ve deneysel 
sonuçlar, giriş akım ve çıkış gerilim profille-
rinin çok düzgün olduğunu göstermektedir 
(Ling vd., 2011). F.N. Mazgar ve arkadaşları 
EGT için pull-push çevirici kullanarak yeni 
bir yapı tasarlamışlardır. Sonuç olarak bu 

yapı önceki yapıyla karşılaştırıldığında daha 
az güç anahtarı kullanılmaktadır. Benzetim 
çalışmaları bu yapının güç kalitesinin iyileş-
tirilmesi konusunda etkili olduğunu göster-
mektedir (Mazgar vd., 2012). Hakimas Mohd 
Hanafi ve arkadaşları tek fazlı bir matris çe-
virici ile oluşturulan bir EGT yapısını gerçek-
leştirmişlerdir. Bu yapıda hem primer hem de 
sekonder kısmında matris çevirici kullanarak 
bu yapı için oluşturulan matris çeviricinin 
anahtarlama topolojisi anlatılmaktadır (Ha-
nafi, 2009).. 

Bu çalışmada giriş, izolasyon ve çıkış kısmın-
dan oluşan EGT tasarlanmıştır. Tasarlanan 
EGT’nin giriş kısmında darbe genişlik mo-
dülasyon tabanlı bir doğrultucu kullanılmış-
tır. Diğer çalışmalardan farklı olarak DGM 
doğrultucuda gerilim düzenleyici olarak PI 
denetleyicinin yerine bulanık mantık denet-
leyici (BMD) kullanılmıştır. BMD kullanı-
larak hem daha hızı bir şekilde referans DC 
gerilime ulaşılmış hem de yüksek birim güç 
faktörü elde edilmiştir. İzolasyon kısmında 
ise DGM tabanlı doğrultucudan elde edilen 
DC gerilim yüksek frekanslı kare dalga hali-
ne getirilerek yüksek frekanslı transformatöre 
iletilir. Çıkış kısmında ise sekonderdeki kare 
dalga diyot doğrultucu ile doğrultularak DC 
gerilim elde edilir.  

Amaç: Yeni bir transformatör çeşidi tasarla-
narak bu transformatör bulanık mantık denet-
leyici ile denetlenmiş ve klasik transformatör-
ler ile karşılaştırılmıştır. Bu transformatörün 
ne gibi üstünlüklerinin olduğu belirlenmiştir. 

Kapsam: Önerilen transformatör çeşidi 3 kı-
sımdan oluşturularak sınırlandırılmıştır.
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Yöntem: Mevcut elektronik güç transforma-
törlerinden faydalanılmış ve diğer çalışmalar-
dan farklı olarak bulanık mantık denetleyici 
tabanlı bir sistem oluşturulmuştur. 

Araştırma Problemi: Klasik transformatör-
lerin bazı dezavantajları belirtilerek yeni tip 
transformatör ile bu dezavantajlar ortadan 
kaldırılarak enerji kalitesini arttırmak. 

1.1. Elektronik Güç Transformatörünün 
Tasarımı

Transformatörler elektrik enerji sistemlerinin 

en temel ve en önemli parçalarındandır. Bu 

bakımdan transformatörlerin etkinliklerini 

artırmak ve bazı dezavantajlarından kurtul-

mak için EGT’ler ortaya çıkmıştır. Yüksek 

frekanslı transformatörün boyutu (Ap) aşağı-

daki denklem ile bulunabilir (Iman-Eini ve 

Farhangi, 2006; Wang vd., 2005; Wang vd, 

2007; Wrede vd., 2002).

fJBKK

P
A

mwf
p .....4

1102 







+

=
h

                                          (1)  

Burada, Po2 transformatörün sekonder VA 
gücünü, η verimi (%95-99), Kf sabiti ise kare 
ve sinüs AC dalga şekline göre sırasıyla 1 ve 
1.1’dir. Bm manyetik akı yoğunluğunu (mT), f 
frekansı (Hz), J akım yoğunluğunu (A/mm2), 
Kw ise pencere genişliği sabitini (0.2-0.3) 
temsil etmektedir. Denklem 1’den görüldüğü 
gibi transformatörün boyutu frekans ile ters 
orantılıdır (Basu vd., 2010; Ahmed, 2014). 
Şekil 1’de AC/AC dönüşümüne sahip matris 

çeviricilerle oluşturulan bir EGT yapısı gös-
terilmektedir. Şekilde görüldüğü gibi EGT 
yapısında kapasitörler bulunmadığından di-
rekt olarak AC/AC dönüşüm matris çevirici-
ler tarafından yapılmaktadır. Şekil 2’de AC/
AC çeviricinin giriş kısmındaki 50 Hz fre-
kanslı AC gerilim ile çıkışındaki 1000 Hz’lik 
yüksek frekanslı AC gerilim gösterilmekte-
dir. AC/AC çeviricideki yarıiletken eleman-
larla uygun anahtarlama yapılarak istenilen 
frekansta gerilim elde edilebilir.

                              

AC Giriş

Yüksek Frekanslı
Transformatör

AC Çıkış

Şekil 1. AC/AC Dönüşümlü EGT Blok Diyagramı
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Şekil 2. 325 Volt AC Gerilim a) 50 Hz’lik Giriş Gerilimi b) 1000 Hz’lik Çıkış Gerilimi

AC Giriş DC Link

Yüksek Frekanslı
Transformatör

DC Link
DC Çıkış

 

Şekil 3. AC/DC/AC/DC Dönüşüm Yapısına Sahip EGT Dönüşüm Bloğu

Şekil 3 ise bu çalışmada tasarlanan EGT sis-
temine ait dönüşüm bloğunu göstermekte-
dir. Şekilde görüldüğü gibi AC giriş gerilimi 
doğrultucu ve DC kapasitör ile doğrultulup 
yüksek frekanslı kare dalga haline getirilir 
ve yüksek frekanslı transformatöre iletilir. 
Transformatörün dönüştürme oranına göre 
sekonder kısmında yüksek frekanslı kare dal-
ga denetimsiz doğrultucu tarafından doğrul-
tularak çıkış kısmını oluşturmaktadır.

1.2. BMD Tabanlı DGM Doğrultucu  
Tasarımı

3 fazlı DGM tabanlı AC/DC doğrultucular-
dan denetlenebilir güç faktörü, çift yönlü güç 
akışı, şebeke tarafındaki akım için düşük har-
monik bozulumu ve sabit DC bara gerilimi 
elde edilebilir. Bu özelliklerinden dolayı bu 

tip çeviriciler yüksek güç ve yüksek perfor-
mans gerektiren uygulamalarda yaygın ola-
rak kullanılmaktadır. Bu çeviricilerin devre-
lerinin karmaşık olduğu için denetlenmeleri 
zordur ve bunun için literatürde bu çevirici-
lerin performansını arttırmak için birçok ça-
lışma mevcuttur (Wanwei ve Huajie, 2008; 
Blasko ve Kaura, 1997; Suul vd., 2008). Şe-
kil 4’te altı anahtara sahip yükseltici tip DGM 
tabanlı bir doğrultucu devresi verilmiştir. Şe-
kilde görüldüğü gibi her bir anahtar bir diyot 
ile paralel bağlı IGBT yada MOSFET’ten 
oluşmaktadır. Devredeki R ve L ise AC taraf-
taki her bir fazın direnç ve endüktans değe-
ridir. L değeri hem DC hem de AC taraftaki 
akımı etkilemektadir. L değerinin artmasıyla 
Vdc geriliminin yerleşme süresi yavaşlar ama 
birim güç faktörü iyileşir. C ise DC gerilimi 
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düzeltmek ve doğrultmak için kullanılır. C 
değerinin artmasıyla sistemin cevap süresi ar-
tarken Vdc gerilimindeki dalglanmalar azalır. 
L ve C değerlerinin uygun seçilmesi sistem 
için çok önemlidir. Bu denetim yöntemi üç 
fazlı değişkenlerin iki fazlı (dq) değişkenlere 
indirgenerek denetlenme ilkesine dayanır. Bu 

doğrultucunun genel matematiksel modelleri 

duran referans ekseninde çıkarılır. Daha son-

ra, dq ve αβ koordinatlarındaki modellemele-

ri yapılır (Deniz vd., 2009). Şebeke akım ve 

gerilimleri, denklem 2–4’ deki gibi tanımla-

nır.

Va

Vb

Vc

C

Rs Ls

Rs

Rs

Ls

Ls

S1 S2 S3

S4 S5 S6

Ia

Ic

Ib
RL

ILIdc

Şekil 4. Üç Fazlı DGM Tabanlı Doğrultucu Devresi

θsinVV ma =              (2)

( )32sinVV mb πθ −=              (3)

( )34sinVV mc πθ −=              (4)

DGM tabanlı doğrultucu için şebeke gerilim 
değerleri ise denklem 5-7’deki gibi elde edi-

lir. Burada Ia,Ib,Ic faz akımlarını, vra,vrb,vrc ise 
doğrultucu giriş gerilimleridir. 

raa
a

a vRI
dt

dI
LV ++=              (5)

rbb
b

b vRI
dt

dI
LV ++=              (6)

rcc
c

c vRI
dt

dI
LV ++=              (7)

Doğrultucu yapısında bulunan anahtarlama 
elemanlarının DC hat tarafındaki Vdc gerili-
mini elde etmek için uygun bir şekilde açı-
lıp-kapanmasıyla birlikle vra,vrb,vrc gerilim 

değerleri aşağıdaki denklemlerle bulunabilir. 

Burada Sa,Sb,Sc anahtarlama fonksiyonlarını 

göstermektedir. Bu anahtarlama fonksiyonla-
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rı eğer anahtar kapalı ise 1 değerini, anahtar 
açıksada 0 değerini alır.

( ) dccbaara VSSS
3
1Sv 



 ++−=            (8)

( ) dccbabrb VSSS
3
1Sv 



 ++−=            (9)

( ) dccbacrc VSSS
3
1Sv 



 ++−=          (10)

Lccbbaa
dc IISISIS

dt
dvC −++=           (11)         

 DGM tabanlı doğrultucunun abc koordinat 

sistemindeki matematiksel modeli denklem 

12-14 ile bulunabilir. Bu sisteme denklem 

15’deki park dönüşümü uygulanırsa denklem 
16-18 elde edilir.

dc
acb

aa
a v

3
S2SSRIv

dt
dIL −+

+−=          (12)

dc
bca

bb
b v

3
S2SSRIv

dt
dIL −+

+−=          (13)

dc
cba

cc
c v

3
S2SSRIv

dt
dIL −+

+−=          (14)
( ) ( )
( ) ( )
















−−−−−
−−

=
212121

34sin32sinsin
34cos32coscos

3
2P πθπθθ

πθπθθ
                 (15)

rdqdd
d uLIRIv

dt
dIL −+−= ω          (16)

rqdqq
q uLIRIv

dt
dI

L −+−= ω          (17)

( )
L

dc
qqdd

dc

R
vISIS

2
3

dt
dvC −+=          (18)

Burada; urd=Sd.vdc ve urq=Sq.vdc’dir. Ayrıca 
Sd, Sq ve urd, urq ise sırasıyla d-q eksenindeki 
anahtarlama fonksiyonları ve doğrultucu giriş 
gerilimleridir. Dönüşümler için gerekli olan 
açı değeri(θ) matlab/simulink programında 
hazır blok olarak bulunan PLL (faz kilitleme 
döngüsü) ile bulunabilir ya da abc–αβ dönü-
şümü sayesinde de elde edilebilir. PLL kul-

lanıldığında αβ dönüşüm yapılmadan direk 

d-q döner referans çerçevede dönüşüm yapıl-

masıyla denetim gerçekleştirilir (Wanwei ve 

Huajie, 2008; Blasko ve Kaura, 1997). Bu ça-

lışmada PLL bloğu kullanılmadan aşağıdaki 

denklemler kullanılarak gerekli açı değerleri 

bulunmuştur. 
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Şekil 5’te verilen yapıda ölçülen DC gerilim 
(Vdc), referans Vdc

* ile karşılaştırıldıktan son-
ra aradaki fark bilgisi BMD denetleyici saye-
sinde aktif bileşene (Id

*) dönüştürülmektedir. 
Reaktif gücün denetlenmesi için Iq

*=0 olarak 
ayarlanmalıdır. Şebeke gerilim ve akımları-
nın abc/α-β dönüşümlerinden Iq ve Id bileşen-
leri elde edildikten sonra Iq

* ve Id
* akımlarıyla 

karşılaştırılır. Aradaki fark PI akım denetle-

yici aracılığıyla Vq ve Vd gerilim değerlerine 
dönüştürülür. Bu gerilimler ya d-q/α-β dönü-
şümü ile ya da d-q/abc dönüşümü ile DGM 
bloğuna gönderilerek yarı iletken anahtar 
elemanların sürülmesi için gerekli sinyaller 
üretilir (Wanwei ve Huajie, 2008; Blasko ve 
Kaura, 1997). Şekil 5’te DGM tabanlı doğ-
rultucu için gerekli dönüşümlerin bulunduğu 
blok yapısı verilmiştir. 

Va

Vb

Vc

C

Rs Ls

Rs

Rs

Ls

Ls

ABC
α-β

α-β

θ
θ

Va, Vb, Vc
3 3

Ia, Ib, Ic

ABC
α-β

α-β
 d - q  d - q

α-β

PI PI

Bulanık Mantık
Denetleyici

Vdc
Vdc*

-
+

Iq*=0

Id*

Iq

Id

+

+

-

-

Vα Vβ Iα Iβ

Id Iq
Vd Vq

SVPWM

Şekil 5. DGM Tabanlı Doğrultucu İçin d-q Dönüşümlerinin Bulunduğu Blok Yapısı 

1.3. BMD ve DGM Tabanlı Doğrultucuya 
Uygulanması

1965 yılında Lotfi A.Zadeh tarafından ileri 
sürülen bulanık mantık birçok alanda başa-
rılı bir şekilde uygulanmaktadır. BMD sis-
temin herhangi bir matematiksel modeline 

ihtiyaç duymadan tamamen uzman kişinin 
bilgi ve becerisine dayandığı için endüstri de 
yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır 
ve oldukça iyi sonuçlar vermektedir (Zadeh, 
1965). Bulanık mantık denetleyici bulandır-
ma, karar verme, durulama ve bilgi tabanı ol-
mak dört ana birimden oluşur. 
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Bulanıklaştırıcı
Bulanık
Çıkarım Durulaştırıcı

Bulanık Kural
Tabanı

Şekil 6. BM Denetleyici Temel Yapısı

Şekil 6’da BM denetim sistemine ait şekil 

verilmektedir. Şekildeki bulandırma birimi, 

sistemden alınan giriş bilgilerini dilsel nite-

leyiciler olan sembolik değerlere dönüştürme 

işlemidir. Bulanık çıkarım birimi, bulandır-

ma biriminden gelen bulanık değerleri, kural 

tabanındaki kurallar üzerinde uygulayarak 

bulanık sonuçlar üretilmektedir. Girişler ve 

çıkışlar arasındaki bağlantılar, kural tabanın-

daki kurallar kullanılarak sağlanır. Bu kural-

lar If-Then mantıksal ifadeleri kullanılarak 

oluşturulur. Durulama birimi, karar verme 

biriminden gelen bulanık bir bilgiden bulanık 

olmayan ve uygulamada kullanılacak gerçek 

değerin elde edilmesini sağlar. Durulama, 

bulanık bilgilerin kesin sonuçlara dönüştü-

rülmesi işlemidir. Bulanık kural tabanı, de-

netlenecek sistemle ilgili bilgilerin toplandığı 

bir veri tablosundan ibarettir. Girişler ve çı-

kışlar arasındaki bağlantılar, kural tabanında-

ki kurallar kullanılarak sağlanır (Sekkeli vd., 

2009; Sekkeli ve Acikgoz, 2013). Şekil 7’de 

ise 2 giriş ve 1 çıkışa sahip bulanık mantık 

sistemi gösterilmektedir. Bu çalışmada NS: 

Negatif Küçük, NM: Negatif Orta, NB: Ne-

gatif Büyük, Z: Sıfır, PS: Pozitif Küçük, PM: 

Pozitif Orta, PB: Pozitif Büyük olmak üzere 

7 sözel değişken kullanılmıştır ve şekil 8’de 

verilmiştir. Bu sözel değişkenler 7×7’lik top-

lam 49 kural ile tanımlanmış ve tablo 1’de 

gösterilmiştir.

e (7)

ec (7)

u (7)

              
              
              
              
              
              
              

BULANIK MANTIK
              

DENETLEYICI   

(49 Kural)

Şekil 7. Bulanık Mantık Denetim Sistemi
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Şekil 8. Girişler ve Çıkış İçin Üyelik Fonksiyonları

Tablo 1. Bulanık Mantık Denetim Kuralları

  de

e

NB NM NS Z PS PM PB

NB NB NB NB NB NM NS Z
NM NB NB NM NM NS Z PS
NS NB NM NS NS Z PS PM
Z NB NM NS Z PS PM PB

PS NM NS Z PS PS PM PB
PM NS Z PS PM PM PB PB
PB Z PS PM PB PB PB PB

Şekil 9’da ise DGM doğrultucu devresinde-

ki DC gerilimi denetlemek için oluşturulan 

BMD sistemi verilmiştir. Burada G1, G2, G3 

skala faktörleridir. BMD çıkışına ise anti-

windup integrator bağlanarak sürekli durum 

hatası engellenir. 

Bulanık Mantık
Denetleyici

e

z-1

++
u(k)

z +--1

e∆ u∆

G1

G2
G3

e(k)

e(k)-e(k-1)

Anti- Windup İntegrator

Şekil 9. DC Gerilim İçin Tasarlanan BMD Blok Yapısı
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2. BENZETİM ÇALIŞMASI  
SONUÇLARI

Bu bölümde EGT için benzetim çalışması 
gerçekleştirilmiştir ve bu yapı şekil 10’da ve-
rilmiştir. BMD tabanlı EGT yapısının benze-
tim çalışmasında MATLAB/Simulink blok-
ları kullanılmıştır. Bu model için hazırlanan 
benzetim modeli, DGM doğrultucu, yüksek 
frekanslı transformatör ve diyot doğrultucu 
devresinden oluşmaktadır. Çalışmada DGM 
tabanlı doğrultucu 60 Vrms şebeke gerilimi 
ile beslenmiştir ve doğrultucunun çıkışından 
200 V’luk bir DC gerilim elde edilmiştir. Bu 
yapıya ait DC gerilim şekil 11’de verilmiştir. 
Şekile dikkat edilirse BMD çok hızlı bir şekil-
de referans DC gerilimi yakalamıştır. Oluştu-
rulan DGM tabanlı doğrultucunun şebekeden 
çektiği akım ve gerilim ilişkisi şekil 12’de 
verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi akım ve 
gerilim aynı fazdadır ve akım profilide si-
nüse çok benzemektedir. Şekil 13’de detaylı 

bir şekilde birim güç faktörü görülmektedir 
ve birim güç faktörü 1’dir. DGM doğrultu-
cu çıkışındaki DC gerilim tek fazlı inverter 
yardımıyla yüksek frekanslı kare dalga haline 
getirilerek yüksek frekanslı transformatöre 
iletilir. Transformatörün dönüştürme oranına 
göre sekonder kısmında yüksek frekanslı bir 
gerilim elde edilir. Bu yapılara ait şekiller sı-
rasıyla şekil 14 ve 15’de verilmiştir. Sekonder 
kısmındaki yüksek frekanslı kare dalga ise di-
yot doğrultucu ile doğrultulmuştur ve doğrul-
tulan DC gerilim şekil 16’da verilmiştir. Ta-
sarlanan sistemin aktif ve reaktif güç ilişkileri 
ise şekil 17’de gösterilmiştir. Reaktif gücün 0 
olduğu ise net bir şekilde görülmektedir. Şe-
kil 18 ise şebeke tarafındaki akımların THD 
değerine aittir. Çalışmada kullanılan eleman-
ların değerleri ise; şebeke gerilimi 60 Vrms, 
R=0.1Ω, L=3.5mH, C1=3300µF, C2=4700µF 
transformatörün dönüştürme oranı 2:1 ve fre-
kansı ise 1 KHz’dir.

YÜKSEK FREKANSLI 
TRANSFORMATÖR
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Şekil 10. EGT Matlab/Simulink Modeli
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Şekil 11. DGM Tabanlı Doğrultucu DC Gerilimi
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Şekil 12. Akım-Gerilim İlişkisi
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Şekil 13. Birim Güç Faktörü
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Şekil 14. Yüksek Frekanslı Kare Dalga (primer)
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Şekil 15. Yüksek Frekanslı Kare Dalga (sekonder)
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Şekil 16.Çıkış Kısmındaki DC Gerilimi
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Şekil 18. EGT Yapısının Giriş Kısmındaki Akımın THD Değeri

SONUÇ

Bu çalışmada BMD tabanlı yeni bir trans-
formatör yapısından bahsedilmiştir. Bu yeni 
transformatör Matlab/Simulink paket prog-
ramı yardımıyla hazırlanmıştır. Çalışmada, 
DGM doğrultucu kısmında gerilim düzen-
leyici olarak PI denetleyici yerine sistemin 
herhangi bir matematiksel modeline ihtiyaç 
duymadığı için BMD kullanılmıştır. Tasarla-
nan EGT klasik transformatörlerle karşılaş-

tırıldığında daha küçük boyut, daha yüksek 
enerji kalitesi, daha yüksek verim ve mini-
mum kayıplar elde edilir ve bu özelliklerin 
hepsi tek bir devre üzerindedir. Şebeke tara-
fındaki akımların THD değerlerinin ise IEEE 
tarafından 1992 yılında getirilen IEEE 519-
1992 nolu standarda göre %5’in altında ol-
ması gerekmektedir ve bu çalışmadaki akım-
ların THD değeri % 2.05’dir. Tüm bu özel-
liklerinden dolayı EGT’ler üzerinde yoğun 
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çalışmalar devam etmektedir ve EGT’lerin 
performansını arttırmak içinde birçok farklı 
topoloji oluşturulmaktadır. 
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KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI YÖNELİK HAVA KİRLİLİĞİ 
ANALİZİ: VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK İNŞAAT VE SANAT 

ESERLERİ MÜZESİ DEPOLAMA ALANLARI ÖRNEĞİ

ANALYSIS FOR CULTURAL HERITAGE PROTECTION AGAINST AIR 
POLLUTION RISK CASE STUDY: THE FOUNDATION GENERAL DI-

RECTORATE MUSEUM STORAGE AREAS

Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU1, Mahir POLAT2

1Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü
2Yıldız Teknik Üniversitesi Müzecilik Bölümü

Özet: Müze koleksiyonları ile kütüphane ve arşiv binalarında 
bulunan kütüphane ve arşiv malzemesi hava kirleticileri, 
bağıl nem, sıcaklık, ışık, ultraviyole (morötesi) gibi çevresel 
risk faktörlerine duyarlıdır. Bu nedenle iç ortamlarda bu-
lunan eserlerin bozulmaması için periyodik ölçüm ve risk 
değerlendirme çalışmalarının devam etmesi gerekir. Kültürel 
miras eserlerinin(müze koleksiyonları ile eşsiz bilgi birikimi 
sağlayan kütüphane, arşiv malzemesi) korunmasına yönelik 
çalışmalar kapsamında bu tür koleksiyonların bulunduğu 
önemli alanlardaki (teşhir, okuma, depolamaalanları) ko-
şulların ulusal ve uluslararası standartlardaki ideal değerlere 
getirilmesi sağlanmalıdır. Bu çalışmada da gerek iç ortam 
gerekse dış ortamkaynaklı hava kirleticilerinin objelere ma-
ruziyetinin etkileri vurgulanmıştır. Maruziyet ölçümlerinde 
bir AB Projesi olan MEMORI’de geliştirilen dozimetreler 
kullanılmıştır. İç ve dış ortamdaki hava kirleticietkilerinin 
sınırlandırılması veya elimine edilmesine yönelik tedbirlerin 
alınması için bünyesinde kültürel miras objeleri barındıran 
müze, kütüphane ve arşiv kurumlarındakapsamlı bir “hava 
kirleticileri yönetimi”ne ihtiyaç bulunmaktadır. İç ortamlar-
daki mevcut hava kirliliğinin anlaşılması için izleme (teşhise 
yönelik), temizlik, malzeme seçimi, filtrasyon gibi proaktif 
önlemlerin alındığı (koruma) yöntemlerin uygulanması ile 
birbirinden kıymetli eserlerin gelecek nesillere güvenle 
ulaşması öncelikle ele alınması gereken bir konudur.

Anahtar Kelimeler: Kültürel Mirasa Hava Kirliliği Etkileri, 
Kültürel Miras, Hava Kaynaklı Kirleticiler, Risk Azaltma 
Tedbirleri, Önleyici Koruma, Bilgi ve Belge Yönetimi

Abstract: Museum collections and library-archive materi-
als are sensitive to environmental risk factors such as air 
pollutants, relative humidity, temperature, light, ultraviolet 
(UV). Therefore, risk assessment studies should maintain 
periodicaly to avoid deterioration of the cultural heritage 
objects which are located indoor. National and international 
conservation standards should ensured which are existed 
under threshold values for cultural heritage objects (museum 
colections and library-archive materials that ensure unique 
knowledge) where in key areas (display, reading, storage 
etc.)  In this study, it is emphasized that both indoor and 
outdoor oriented air pollutants exposure effects to objects. 
One of the EU Projects (EU-FP7) MEMORI (Measurement, 
Effect Assessment and Mitigation of Pollutant Impact on 
Movable Cultural Assets – Innovative Research for Market 
Transfer) dosimeters (EWO, GSD) are used for exposure 
measurements. To limit and to eliminate of the indoor and 
outdoor oriented air pollutant effects preventive measures 
should be taken and implemented “extensive air pollutants 
management” at the museum, library and archive institu-
tions. To understand existing air pollution risk monitoring 
(diagnostic), cleanliness, material selection, filtration such 
proactive measure methods should be implemented (protec-
tion) and it is needs to be addressed on priority basis that 
precious cultural heritage objects should be transferred for 
future generations safely.

Key Words: Air Pollution Impact On Cultural Heritage, 
Cultural Heritage, Air-Borne Pollutants, Risk Mitigation 
Measures, Preventive Conservation, Information And 
Document Management
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      1.GİRİŞ

Sanayileşme süreciyle başlayan endüstri sek-
törünün yaygınlaşmasıyla, sanayi tesisleri ve 
trafik kaynaklı hava kirleticileri kültürel mi-
rası tehdit etmektedir.  Kültürel miras niteli-
ğindeki bazı binalar müze ve kütüphane, ar-
şiv binası amaçlı olarak kullanılabilmektedir. 
Aynı zamanda bünyelerinde bulunan objeler, 
haritalar, belgeler, dökümanlar, elyazmaları 
gibi eserler içeren tarihi koleksiyonlar da bu 
kirleticilerden etkilenmektedir. Kültür varlık-
larının hava kirleticilerine karşı korunması 
için önlem alınması bu mekanların korunma-
sından sorumlu yetkililerin temel görevleri 
arasındadır. “Proaktif pasif / önleyici koru-
ma” en önemli koruma adımlardan biridir.  
Bu koruma; basit hava kirletici ölçüm dozi-
metrelerinden, daha karmaşık yapısı itibariy-
le çoklu gaz ölçümü imkanı tanıyan elektro-
nik veri kaydedici cihazlara kadar objelerde 
hasar meydana gelmeden önce “izleme çalış-
maları” sonucu alınacak tedbirleri içerir. 

İzlemelerde pasif ve aktif olmak üzere iki 
tür izleme metodu kullanılmakta olup; bun-
lar hassasiyetlerine, maliyetlerine, basit, me-
kanik veya elektronik sistem gibi karmaşık 
yapılarına, taşınabilir olup olmamaları gibi 
değişik özelliklerine göre kategorize edilebil-
mektedirler. Pasif izleyiciler; kuponlar, dozi-
metreler (örnekleyiciler) gibi basit sistemler 
olup; aktif izleyiciler ise; hafızalarına veri 
depolayabilen elektronik veri kaydediciler-
dir (Şekil 1-2). Bunlarla hem ortam hem de 
yüzey ölçümleri yapılabilmektedir. Bu tür 
metotların en önemli özelliği “yapıyı tahrip 
etmeden test” yapılmasına (non destructive 

testing) imkan sağlamalarıdır. Aynı zamanda 
düşük maliyetli ortam hava kalitesi izleme 
araçlarıdır. Objelerdeki hasarın önlenmesine 
ve risk haritalarının hazırlanmasına yönelik 
bir gösterge niteliğindedir (Sacchi ve Muller, 
2005,40).

Şekil 1: Korozyonu Gösteren Reaktif Ku-
ponlar (Sacchi ve Muller,2005:41)

Şekil 1: Korozyonu Gösteren Reaktif Ku-
ponlar (Sacchi ve Muller, 2005:41)

Şekil 2: Charlattenburg Sarayı’nda Kon-
servasyon İlkelerine Göre İklimlendirme, 
Işık, CO2 Kontrolünü Sağlayan Otomas-
yon Sisteminin Elemanı (Beckhoff Co., 

2006:37)

İç ortamlarda bulunan hava kirleticilerinin; 
kağıt, resim ve diğer organik esaslı tarihi eser-
ler üzerinde aşındırıcı / tahrip edici etkileri 
bulunmaktadır. Çalışmada incelenen ve tarihi 
bir yapıda faaliyetlerini gösteren müze depo-
su gibi ülkemizde pek çok müze, kütüphane 
ve arşiv binası bulunmaktadır. Hava kirletici 
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etkilerinin objelere olduğu kadar binalara ve 
yapıyı oluşturan yapı malzemelerine etkisi 
de göz ardı edilmemelidir.  Bu etki reaksiyon 
yoluyla “korozyon” şeklinde olmaktadır. Ko-
rozyon etkilerini anlamaya yarayan basit me-
totlardan biri de bakır, gümüş, altın kuponla-
rın kullanılmasıdır. Bu kuponlar; korozyona 
uğratan maddenin kimyasal tipi ve aşındırma 
seviyesi, kümülatif reaksiyon oranları, zama-
na göre ortalama çevresel durum değerlendi-
rilmesi gibi önemli göstergeler sunmaktadır. 
“Korozyon Sınıflandırma Kuponları” (Corro-
sion Classification Coupons-CCCs) denilen 
bu kuponlar pasif örnekleyiciler olup, ortama 
30 ve 90 gün arasında değişen bir süre içinde 
konulduklarında kirleticilere maruz kalmakta 
ve böylece korozyon miktar analizi yapılabil-
mektedir. Bu tür izlemelerle tespit edilebile-
cek, yani ideal değerlerin1 altında veya üstün-
de seyreden çevresel etkenler2 obje ve yapıda 
hasara neden olurlar (Muller, 2002:3-4). 

İç ortamda kullanılan malzemeler ve bilgisa-
yar, monitör, fotokopi makinası gibi cihazlar-
dan kaynaklı kirleticilerin bulunması da ola-
sıdır. İç ortam kaynaklı kirleticiler partikül 
(organik tozlar) ve gaz kirleticiler (organik 
asitler3, formaldehit, uçucu organik bileşik-

1  “Türk Standartlarındaki Arşiv Mekânlarının Dü-
zenlenmesi Genel Kurallar” (TS 13212:7), Kütüp-
hane Malzemesinin Bakım ve Kullanımında IFLA 
İlkeleri, (Adcock, 1998), ICCROM’un uluslara-
rası önleyici / pasif koruma standartları (Alcanta-
ra,2002). 

2  Bu çevresel etkenler, bağıl nem ve bağıl nem dal-
galanmaları, sıcaklık ve sıcaklık dalgalanmaları, 
ışık, rutubet, gürültü, titreşim, hava kirliliği, rad-
yasyon gibi obje ve binaları hasara uğratan faktör-
lerdir.

3  Kimyada, su içerisinde çözündüğü zaman hidrojen 
iyonları (H+) oluşturabilen maddeler. Asitler kâğıt, 

ler) olup, dış ortam kaynaklı kirleticiler de 
yine partiküller (is, inorganikler / endüstriyel 
kaynaklı ve gaz kirleticiler (SO2, O3, CO2, 
NO, HF, NH3) olarak iki ana grupta kategori-
ze edilebilir (Karaca, 2009:601).

Bu hava kirleticileri nedeniyle objelerin fi-
ziksel, kimyasal ve biyolojik yapılarında bo-
zukluk meydana gelmektedir. Koleksiyonlar 
farklı türde malzemeden oluştuğundan, çevre 
koşullarına da farklı türde reaksiyon gösterir-
ler. Bu bozulmalar Tablo 1’de gösterilmiştir. 
Genel malzeme sınıflaması organik (kağıt, 
pigmentlerin bazı türleri, deri, tekstil, vernik-
ler vb.) ve inorganik maddeler (metaller, bazı 
pigmentler, mineral örnekleri vb.) olarak ya-
pılmaktadır (Aparicio vd., 2010:97).

Dış ortamdan gelen hava kirleticilerinin iç 
ortamlarda (tarihi binalar, yeni binalar, kü-
tüphaneler, arşivler, müzeler, sergileme vitri-
ni, dolaplar ve kapalı kutular gibi mikro or-
tamlar) yaptığı etki ve buna yönelik risklerin 
tespiti amacıyla dünyanın çeşitli ülkelerinde 
kültürel mirasın korunmasına yönelik öl-
çümler ve hava kirliliği risk analizleri yapıl-
maktadır. Özellikle iç ortamlarda sıcaklık ve 
bağıl nem etkilerinin diğer iklimsel faktörler 
ve hava kirliliği ile birlikte sinerji oluşturarak 
eserler üzerinde zararlı etkileri bulunmakta-
dır (Aparicio vd., 2010:96-97).

karton ve bez içerisindeki selülozu, hidroliz tep-
kimelerini hızlandırarak tahrip ederler. Asitler, bu 
materyallerin hammaddelerinde bulunabilir veya 
üretimleri sırasında içlerine girebilir. Ayrıca, hava 
kirliliği nedeniyle veya asitli malzemelerden de 
asit geçebilir (Adcock,IFLA İlkeleri, 2011:4).
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Tablo 1: Kültürel Miras Objelerine Hava Kirliliğinin Etkisi (NPS, 1999:4/45).

Obje Bozulma Birincil Hava Kirleticileri Çevresel Faktörler 
(Hasar 

Hızlandırılması)

Metaller Korozyon / kararma Sülfür oksitler ve diğer 
asidik gazlar

Su, oksijen, tuzlar

Taş Yüzey erozyonu, renk 
değişikliği

Sülfür oksitler ve diğer 
asidik gazlar, partiküller

Su, sıcaklık 
dalgalanmaları, 
tuz, titreşim, mikro 
organizmalar, karbon 
dioksit

Resim Yüzey erozyonu, renk 
değişikliği

Sülfür oksitler, hidrojen 
sülfit, ozon, partiküller

Su, güneş ışığı, 
mikroorganizmalar

Tekstil 
boyaları ve 
pigmentler

Solma, renk değişimi Nitrojen oksitler, ozon Güneş ışığı

Tekstiller Zayıflamış dokular, 
kirlilik

Sülfür oksitler, nitrojen 
oksitler, partiküller

Su, güneş ışığı, 
mekanik aşınma

Kağıt Gevreme Sülfür oksitler Nem, mekanik aşınma

Deri Zayıflama, toz hale 
gelmiş yüzey

Sülfür oksitler Mekanik aşınma

Seramik Hasar görmüş yüzey Asidik gazlar Nem

Hava kirliliğinin sağlık, malzeme ve ekosis-
temler üzerindeki olumsuz etkileri toplumda 
endişeleri de beraberinde getirmektedir. Son 
yıllarda iç ortamlardaki sergi ve depolama 
alanlarındaki kültürel miras üzerinde hava 
kirliliğinin etkilerinin araştırılmasına yöne-
lik çalışmalar yoğunlaşmıştır. Ancak çevre 
koşullarının değerlendirilmesi ve önleyici 
koruma kapsamındaki risk değerlendirmesi 
karmaşık uygulamalardır. Hasar genellikle 
objenin yapıldığı malzemede iç çevre koşul-
ları kaynaklı olarak gözlenmektedir (Apari-
cio vd., 2010:96). 

Hava kalitesinin izlenmesi karmaşık olabile-
ceğinden uzman görüşü alınması tavsiye edil-
mektedir. Hava kalitesi ölçümleri genellikle 
partikül madde (toz) düzeyleri ve atmosferik 

kirleticilerin değerlendirilmesini içermekte-
dir. İzleme ve ölçüm cihazlarının bulunma-
dığı durumlarda kirleticilerin çoğu iyi bina 
bakımı, temizlik ve depolama için kullanı-
lan malzemelerin dikkatli seçimi ile kont-
rol edilebilir düzeye getirilebilir  (Hender-
son,2013:3). Bu nedenle depolama, taşıma 
ve objelerin sergilenmesinde kullanılan tüm 
cihazların, materyallerin kütüphane malze-
mesine zarar veren gazlar yaymadıklarından 
emin olmak için testler yapılmalıdır (Adcock, 
IFLA İlkeleri, 1998:26).  Aynı ortamda bulu-
nan ancak farklı karakteristiğe sahip eserle-
re4 yönelik ölçüm çalışmaları gerek iklimsel 

4  Müze eserleri ile, arşiv malzemesi kimyasal ya-
pılarına göre iç ortamdaki koşullara farklı tepkiler 
verebilmektedir. Organik maddeler (kağıt, pig-
mentlerin bazı türleri, deri, tekstil, vernikler vb.); 
inorganik maddeler (metaller, bazı pigmentler, 
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gerekse hava kirliliği risk faktörleri açısından 
izlenmelidir.

Avrupa Çevre Ajansı’nın hazırladığı Av-
rupa Hava Kalitesi Raporunda (EEA Re-
port,2012:26) yıllık kükürt dioksit (SO2)

5 
konsantrasyonlarını gösteren bir risk haritası 
hazırlanmıştır. 2010 yılında yıllık limit değer-
lerini aşan oranlar Balkan ülkelerinde, Tür-
kiye ve Kuzey Polonya’da tespit edilmiştir. 
Şekil 3’ deki tematik haritada gösterilen koyu 
renk kavuniçi (20-25 µg/m3) ve kırmızı renkli 
noktalar (>25 µg/m3) 24 saatlik ortalama de-
ğer olan 20 µg/m3 ün üzerinde olan yerlerdir. 
Harita üzerinde, çalışmada incelenen kolek-
siyonların bulunduğu kent olan İstanbul’da 
SO2 değerleri açık yeşil renkli nokta ile gös-
terilmiştir. İstanbul’da 5-10 µg/m3 aralığında 
bir değer ölçülmüştür

 (www.eea.europa.eu, 2012).

mineral örnekleri vb.) kimyasal bileşimlerine göre 
değişik çevresel etkiler göstereceğinden bunlara 
yönelik duyarlı dozimetrelerin iç ortamlara yerleş-
tirilerek mevsimsel özelliklere de dikkat edilerek 
izleme çalışmalarının sürdürülmesi gerekir. 

5  Ankara kenti için tarafından “Kentlerde Hava 
Kalitesi Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi 
Projesi (KENTAIR) kapsamında Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı  ile Hollanda Hükümeti Çevre ve 
Halk Sağlığı Ulusal Enstitüsü’nün (RIVM) yaptığı 
hava kirliliği araştırmasında SO2 emisyonlarının 
%97’sinin evsel ısınma, %3’ünün trafik kaynaklı 
olduğu tespit edilmiştir (KENTAIR,2013:4).

Şekil 3: Avrupa 2010 Yılı Ortalama SO2 
Konsantrasyonları (µg/m3)

Trafik ve sanayi kaynaklı bu tür kirleticilerin 
kültürel mirasın bulunduğu, sergilendiği iç 
ortamlara nüfuz etmesi durumunda; bu kirle-
ticilere karşı hasar görebilir nitelikte olan ob-
jeler, kütüphane ve arşiv malzemesi aşamalı 
olarak hasar görmektedir. Özellikle ahşap, 
kağıt, deri, tekstil, kemik gibi organik eser-
lerin etkilenme şiddeti daha fazla olmaktadır. 

2.AMAÇ

Hava kirliliğine bağlı olarak müze, kütüphane 
ve arşiv yapılarındaki obje ve koleksiyonlar-
da meydana gelebilecek hasarların önlenebil-
mesi için, proaktif yöntemlerle iç ortamların 
izlenerek olası hava kirleticilerinin mevcudi-
yeti ve koleksiyonlara olan maruziyet değer-
lerinin tam olarak saptanabilmesi çalışmanın 
amacını oluşturmuştur.

3.KAPSAM

Müze, kütüphane ve arşivlerin korunmasıyla 
ilgili kurum, kuruluş, idareci, müze, kütüpha-
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ne ve arşiv uzmanı, kuratör, konservatör ve 
restoratörler ile konu üzerine çalışan araştır-
macıların dikkatinin çekilmesi ile hava kirle-
ticilerinin iç ortamlara verebilecekleri olası 
etkilerin önlenmesine yönelik tedbirlerin ön-
celikli olarak ele alınması çalışmanın kapsa-
mındadır.

4. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ:

Çalışmada Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Mü-
zesi depolama koşullarında bulunan eserlere 
hava kirleticilerinin etkisini araştırmak ama-
cıyla, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı 
Projelerinden olan MEMORI Projesi kapsa-
mında üretilen hava kirletici dozimetreleri 
kullanılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye-
si Çevre Koruma Müdürlüğü verilerinden de 

çalışmaya destek olması açısından yararlanıl-
mıştır. 

İç ortam koşullarındaki hava kirleticilerinin 
tespitine yönelik aynı örnekleyici içine hem 
cam (GSD) hem de polimer (EWO) dozimet-
reler konmuştur. Bu örnekleme sistemi ME-
MORI projesi kapsamında üretilmiştir. Risk 
skalasındaki renkler düşük (yeşil), orta (sarı) 
ve yüksek (kırmızı) riskli olarak belirlenmiş-
tir. Sarı veya kırmızı renk, seçilen objenin / 
malzemenin asidik ve ya oksitleyici hava 
kirleticilerine ne kadar maruz kaldığını gös-
termektedir (Tablo 2). Dozimetreler üzerinde 
absorbe edilen kirleticiler MEMORI okuyucu 
ve bilgisayar yazılımı yardımıyla değerlen-
dirilmektedir. Değerlendirme, Norveç Hava 
Araştırmaları Enstitüsü Laboratuvarında ya-
pılmıştır. 

Tablo 2: MEMORI Cam (GSD) ve MEMORIP Polimer (EWO) Dozimetrelerinde Elde 
Edilen Verilere Göre Hazırlanmış Risk Skalası

MEMORI Değerleri

 (GSD / EWO)

Asetik Asit 
(µg/m-3)

Formik Asit

(µg/m-3)

Nitrojen 
Dioksit

(µg/m-3)

Ozon

(µg/m-3)

1 1.9 / 0.4 <400 <200 <3 <1.15
2 2.7 / 1.6 400-750 200-375 3-7.5 1.15-3
3 4.3 / 2.4 750-1500 375-750 7.5-15 3-6.5
4 7.5 / 3.8 1500-3000 750-1500 15-30 6.5-12.5
5 13.4 / 5.5 3000-6000 1500-3000 30-45 12.5-25

>13.4 / >5.5 >6000 >3000 >45 >25

Araştırma modellerinden tarama modeli geç-
mişte ya da halen var olan durumu olduğu 
şekliyle betimlemeyi amaçlamaktadır. Bu 
araştırma olay, birey ya da nesneleri kendi 
koşulları içerisinde olduğu gibi değerlen-
dirmektedir (Karasar, 2004:86). Çalışmada; 

tarama modellerinden örnekolay tarama mo-

deli kullanılmış, İstanbul Türk İnşaat ve Sa-

nat Eserleri Müzesi depolama koşullarındaki 

eserler üzerindeki hava kirliliği etkileri araş-

tırılmıştır.
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4.1.MEMORI PROJESİ:

Koleksiyonlar üzerine etki eden zararlı etken-
lerin tespiti amacıyla kullanılan “Erken Uyarı 
Dozimetreleri” MASTER, PROPAINT gibi 
Avrupa Birliği Projelerinde kullanılmıştır. 
Ancak EWO ve GSD olarak iki farklı dozi-
metrenin aynı sistem içinde değerlendirilerek 
geliştirilmesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Prog-
ramı Projelerinden biri olan MEMORI6 Pro-
jesi ile mümkün olmuştur. 

MEMORI Projesinin temel amacı, koruyucu 
kapalı ortamlarda (dolap, vitrin vb.)  ile iç 
ortamlarda (müze, kütüphane, arşiv binaları 
sergileme, okuma ve depolama alanları) kül-
tür varlıklarının korunması sağlamak için bir 
önleyici strateji dahil olmak üzere çevresel 
etkinin kolay değerlendirilmesi için yenilikçi 
tahribatsız erken uyarı teknolojisi sağlamak-
tır.

Bu amaca ulaşmak için, aşağıdaki başlıklar 
geliştirilmiştir: 

•	 Önceki AB projelerinden iki dozimetre 
teknolojisini entegre etmek.

6  MEMORI Projesi (Ölçme, Taşınabilir Kültür Var-
lıklarına İlişkin Kirletici Etkisini Azaltma ve Etki 
Değerlendirmesi. Pazar Transferi için Yenilikçi 
Araştırma - Measurement, Effect Assessment and 
Mitigation of Pollutant Impact on Movable Cultu-
ral Assets. Innovative Research for Market Trans-
fer) 1.11.2010 yılında başlayıp 31.10.2013 tarihin-
de 36 aylık periyoda  tamamlanmış   2.499.768 € 
bütçeli bir projedir (AB Sözleşme No:265132). 
http://www.memori-project.eu/ Proje Koordi-
natörü Dr. Elin DAHLIN’dir. (http://ec.europa.
eu- FP7 - Theme 6- Environment,2011:36) 
Proje sonuç raporuna http://www.memori-project.
eu/uploads/media/MEMORI__Final_project_re-
port-publishable_1.pdf  linkinden ulaşılabilmekte-
dir.

•	 Kullanıcılar için bir PC yazılımı ve inte-
raktif bir web sayfası hazırlamak.

•	 Organik asitlerin kültürel miras nesneleri 
üzerindeki bıraktığı hasarın etkisini değer-
lendirmek. 

•	 Koruyucu kapalı yerler için en optimum 
aktif ve pasif kontrol rejimleri önermek. 

•	 Enerji tasarrufu ve iklim değişikliğinin et-
kilerini azaltmak için koruyucu kapalı yer-
lerin kullanımına katkıda bulunmak. 

•	 Mevcut önleyici koruma stratejisine so-
nuçları entegre etmek. 

•	 Elde edilen sonuçları yaymak.

MEMORI Projesi, oksitleyici ve asidik et-
kilerin değerlendirilmesi için bir birleşik 
dozimetre (MEMORI dozimetresi) gelişti-
rilmesi yoluyla yenilikçi ölçüm teknolojisi 
ile kültürel miras eserleri barındıran yerler 
ile konservasyon alanında çalışanlara 7 kat-
kı sağlamıştır. Projede software sistemin bir 
parçası olan okuyucu (reader), Avrupa Birli-
ği Projelerinden olan MASTER Projesi’nde 
(EVK4-CT-2002-00093) geliştirilen “Orga-
nik Malzemeler İçin Erken Uyarı Dozimetre-
si” (EWO) ve yine Avrupa Birliği Projelerin-
den olan AMECP Projesinde (EV5V- CT 92 
-0144) geliştirilen “Cam Slayt Dozimetresi” 
(GSD) tabanlı olarak üretilmiştir. MEMORI 
teknolojisi ile, inorganik ve organik orijinli 

7 Kültürel Miras Sergileme/ bulundurma: Müzeler 
(büyük ve küçük ölçekli), galeriler, arşivler, kütüp-
haneler, tiyatrolar,  kişilere ait özel koleksiyonlar, 
kültürel miras alanları (örneğin tarihi binalar). 

 -Kültürel Miras Hizmetleri: Konservasyon şirket-
leri, vitrin üreticileri, kültürel miras eserlerini nak-
liye şirketleri, sigorta şirketleri ve danışmanlar.
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kirletici gazlardan kaynaklanan bozulma ris-
kinin yerinde (in-situ) ölçüm yapılarak sap-
tanması amaçlanmıştır.

MEMORI Projesinde Norveç Hava Araştır-
maları Enstitüsü (NILU)  tarafından gelişti-

rilen EWO dozimetresi ile Almanya Fraun-
hofer Enstitüsü tarafından geliştirilen GSD 
dozimetresinin aynı dozimetrenin içinde bir-
leştirilerek bir okuyucu yardımıyla sonuçla-
rın değerlendirilmesini sağlayan bir sistem 
geliştirilmiştir.

Şekil 4: MEMORI Projesi İle Geliştirilen Bilgisayar Tabanlı Dozimetre Modülü

4.2.ÖRNEKLEM ALANI:

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Türk 
İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi, İstanbul 
İli Fatih ilçesi Şehzadebaşı’nda farklı fonk-
siyonlu yapılardan oluşan bir külliye içinde 
yer almaktadır. (Darü’l-kurrâ, Medrese oda-
ları, Kütüphane, Sıbyan Mektebi, Sebil v.s.) 
kuzey batısında Dülgerzade Camii, batısında 
Fatih Sultan Mehmet’in yaptırdığı Saraçhane 
dükkânlarının kalıntıları üzerine inşa edilen 
evler, kuzeyinde park ve doğusunda Horhor 
Caddesi yer almaktadır.

Bu Külliye, Sultan Mustafa II. Devrinin meş-
hur Sadrazamlarından Amcazâde Hüseyin 

Paşa tarafından 1644-1702 yılları arasında 
yaptırılmıştır. Amcazâde Hüseyin Paşa 1702 
tarihinde vefat etmiştir. Mezarı külliyenin 
hazîresindedir. Dershane-Mescit (Darü’l-
kurra), medrese odaları, kütüphane, Sıbyan 
Mektebi ve Sebil bölümlerinden meydana 
gelen külliyenin kapısından içeri girildiğinde 
Klasik U tipi Medreselerden farklı serbest bir 
medrese planı dikkati çekmekte, bahçesi ve 
şadırvanı ile ahenkli bir görüntü oluşturmak-
tadır (www.vgm.gov.tr,2013). 

Mezar taşı, kitabeler gibi eserlerin bir kısmı 
kütüphane ile sıbyan mektebi arasındaki bah-
çe ile dershane ve medrese odaları arasındaki 
bahçede olmak üzere “Açık Hava Müzesi” 
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şeklinde düzenlenmiştir. Bahçede Fatih Ca-
miine ait minare külahı, çeşme aynaları, kur-
nalar, kitabeler ve mimari eserler sergilen-
mektedir. Sütun başlıkları, tuğralar ve mezar 
taşları da yine bahçede sergilenmektedir. Me-
zar taşları bölümünde Mimar Ayas’ın mezar 
taşı da bulunmaktadır. 

Müzede 1430 envanter, 1352 etüt statüsünde 
eser mevcuttur ve camilerden müzeye intikal 
eden eserler nedeniyle müzedeki eser sayısı 
sürekli değişim göstermektedir.

Müze  1983 yılından beri ziyarete kapalı 
olup, Vakıflar Genel Müdürlüğü müzelerine 
ait olan envanterin deposu olarak hizmet ver-
mektedir.

Şekil 5: Türk İnşaat ve Sanat Eserleri 
Müzesi Dış Görünüşü

Çalışmada öncelikli olarak şu anda müze 
olarak kullanılmayan, Vakıflar Bölge Müdür-
lüğü müze depolarındaki eserlerin tipolojisi 
çıkartılmıştır (Tablo 3).

Tablo 3: Koleksiyon Tipolojisi

        Organik       İnorganik

•	 Ahşap

•	 Kilim, halı

•	 Tekstil

•	 Resim

•	 Deri

•	 Kağıt

•	 Madeni eserler (gülabdan, 
buhurdan, şamdan, sancak ve 
alemler, ibrikler, mangallar)

•	 Tavan süslemesi (ahşap ve alçı)

•	 Rahle

•	 Sedef eser

•	 Deve kuşu yumurtaları

•	 Cam

•	 Ayna

•	 Seramik

•	 Taş (Kitabeler, mezar taşları, 
tuğralar, mimari süsleme 
elemanları)

•	 Saat

•	 Çini

•	 Ölçü aletleri (teodolit vb.)

•	 Aydınlatma araçları (Şamdanlar, 
cam fanuslar, fenerler, kandiller)

•	 Çivi, demir kenet, kapı kulpları, 
kilit-anahtar, menteşe ve 
musluklar
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İç mekanlarda bir iklimlendirme sistemi bu-
lunmayıp, doğal havalandırma yöntemi kul-
lanılmaktadır. Depo alanları periyodik olarak 
havalandırılmaktadır. Depolara giriş yetkisi 
sadece müze sorumlularına aittir.  İç ortam-
larda bulunan taşınabilir kültür varlıkları üze-
rindeki kirletici etkilerinin, gelişmiş tahribat-
sız analitik teknikler kullanılarak anlaşılması 
eserlerin korunması açısından çok önemlidir. 
Çalışmalarla, organik asitlere çok hassas olan 
organik eserlere kirlilik etkisinin saptanması 
ile iç ortamda bulunan tolere edilebilir eşik 
seviyelerinin saptanması mümkün olabil-
mektedir. Bu amaçla yapılan Türk İnşaat ve 
Sanat Eserleri Müzesi depo koşullarında ya-
pılan çalışmalarda MEMORI Projesi hedefle-
rinden biri olan son kullanıcı8 çalışması kap-
samında EWO, GSD birleşik dozimetreleri9 
kullanılmıştır.

8  MEMORI Projesinin aşaması olan son kullanıcı 
çalışmaları ile proje kapsamında seçilen kuruluş-
ların (proje ortağı olmayan) projede üretilen do-
zimetrenin kullanımında karşılaştıkları sorunların 
anlaşılması (soru seti ile ve yetkililer ile sürekli 
irtibat sağlanarak), ölçümlerin değerlendirilmesi, 
maliyet ve enerji kullanımı da dahil olmak üzere, 
zarar azaltma stratejilerini belirlemelerine yardım-
cı olunması amaçlanmıştır.  Son kullanıcı eğitici 
materyalleri ve panelleri ile en etkili stratejinin be-
lirlenmesi sağlanmıştır.

 Son kullanıcı (End-user) çalışmaları Fransa’da Pi-
casso Ulusal Müzesi, İngiltere’de Koruma Ekip-
manları Şirketi (PEL), Japonya’da Tokyo Kültürel 
Varlıklar Ulusal Araştırma Enstitüsü, Litvanya’da 
Litvanya Tiyatro, Müzik ve Sinema Müzesi, 
Polonya’da Krakov Ulusal Müzesi, Almanya’da 
Württembergisches Landes Müzesi, Norveç’de 
Oslo Üniversitesi Kültürel Tarih Müzesi ile 
Türkiye’de Vakıflar Genel Müdürlüğü Türk İnşaat 
ve Sanat Eserleri Müzesi’nde yürütülmüştür.

9  (GSD) cam ve  (EWO) sentetik polimer bir malze-
medir. Analiz sonucunda  GSD değerleri yüksek çı-
karsa iç ortamdan kaynaklanan kirleticilerin, EWO 
değerleri yüksek çıkarsa dış ortamdan kaynaklanan 

Bu dozimetrelerden biri (1) Külliyenin 

Darü’l-kurrâ bölümüne, diğeri de (2) Medre-

se odalarından güney köşede yer alan odaya 

konulmuştur.   

  

Şekil 6:  Türk İnşaat ve Sanat Eserleri 

Müzesi Kat Planında Dozimetrelerin  

Konumları

Şekil 7: Hava Fotoğrafında Müzenin  

Konumu (İBB, 2006)

kirleticilerin varlığı söz konusudur.
  http://memori.nilu.no/Evaluation
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Şekil 8: İç Ortama Konulan 1 Numaralı 

Dozimetre

Şekil 9: İç Ortama Konulan 2 Numaralı 

Dozimetre

Şekil 10: Dozimetrelerin Konulduğu 

Amcazade Külliyesi Avlusunun Genel 

Görünümü

Şekil 11: 1 Numaralı Dozimetrenin Konul-

duğu Amcazede Külliyesi Darü’l-Kurrâ 

Bölümü

Şekil 12: 2 Numaralı Dozimetrelerin Ko-

nulduğu Amcazede Külliyesi Medrese 

Odaları Bölümü

Dozimetreler, söz konusu alanlarda 

22.08.2013 - 25.12.2013 tarihleri arasında 

kalmıştır. Bilimsel verilere ulaşmak için 90 

günlük maruziyetin yeterli olacağı belirtil-

miştir. Ancak depoların her zaman açılma-

sının güvenlik açısından sakıncalı olması ve 

belirli periyotlarla açılması nedeniyle süre 
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125 güne uzamıştır. Sonuçların analizinde10 
Elde edilen dozimetre değerlendirme sonuç-
larının 0.72 katsayısı ile çarpılması NILU 
uzmanlarınca önerilmiştir. Bununla birlik-
te paketlemedeki problemler, postada geçen 
süreler ve NILU daki beklemeler nedeniyle 
oluşabilecek maruziyetler de göz önüne alın-
dığında toplamda sonuçların 0.6 katsayısı ile 
çarpılması neticesinde elde edilecek değerle-
rin esas olarak alınması, NILU uzmanlarıyla 
yapılan görüşmeler neticesi kararlaştırılmış-
tır. Buna göre;

10  MEMORI Projesi’ne ait http://memori.nilu.no/  
adresinden her bir son kullanıcıya özel kullanıcı 
adı ve şifre verilerek değerlendirme sonuçlarına 
ulaşılabilmektedir.

 http://memori.nilu.no/AirQuality linkinde ise tüm 
objelerin üzerine etki eden hava kirleticilerinin 
eserlerde bıraktığı hasar (fiziksel ve kimyasal zarar 
verme mekanizmaları) ve EWO, GSD dozimetre 
değerlerinin gösterildiği tablolar (önceki bilimsel 
araştırmalara dayanarak) ayrıntılı bir şekilde açık-
lanmıştır. 

 Örneğin kağıt için MEMORI Projesinin deneysel 
çalışmalarının bir parçası olarak kağıt üzerindeki 
organik asit etkilerinin araştırılması amacıyla 10 
farklı kağıt türü test edilmiş ve her bir kağıt türü 
için sonuçlar tabloda gösterilmiştir. Farklı kağıt 
türleriyle beraber formik asit, nitrojen (azot) diok-
sit, sülfür dioksit, ozon gibi kirleticilerin de etkile-
ri araştırılmıştır. Elde edilen kategoriler, deneysel 
verilerden elde edilmiştir. EWO seviyeleri nitrojen 
dioksit ve ozon ile korelasyona; GSD düzeyleri 
asetik ve formik asit ile korelasyona dayanmakta-
dır. Sıcaklık ve bağıl nem de, MEMORI Dozimet-
relerini etkilemektedir. Yapılan analizlerde tahmini 
ortam sıcaklığının (20 ° C) ve bağıl nemin % 40-60 
arasında olduğu kabul edilmiştir. Yüksek oranlar-
daki bağıl nem önemli ölçüde hasar hızını artırabil-
mektedir. Uygun olmayan iç ortam koşulları kağı-
dın bozulmasına etki etmektedir. Bununla beraber 
kağıdın asiditesi de bozulmada etkili olmaktadır. 
Tüm bu etkenler kağıdın renginin değişmesine, 
sararmasına ve sağlamlığının azalmasına neden ol-
maktadır. 

ÖRN1 (Proje No:131): 

EWO:3.561 x 0.6 =2.13

GSD:0.789 x 0.6 =0.47

ÖRN2  (Proje No:132): 

EWO:6.325 x 0.6 =3.79

GSD:0.598 x 0.6 =0.35 olarak tespit edilmiş-
tir.

 Deri hasarı ise genellikle, peptit zincirlerinin bö-
lünmesi ile amino asitlerin dönüşmesi suretiyle  
oksidatif bozulma ile meydana gelir. Bozulan de-
ride lif yapısı parçalanır ve daha kötü durumlarda 
deri toz haline gelebilir.  Bu durum, asit ve oksidas-
yon yoğunlaşan taninler ile ilişkilidir. Bu şekilde 
deri gevrekleşerek kırılgan hale gelebilir. Deri üze-
rinde ozon ve nitrojen dioksitin etkileri üzerinde 
bir çalışma bulunmayıp, asetik asit, formik asit ve 
sülfürik asit etkileri üzerinde araştırmalar yapılmış 
ve bu kirleticilerin deri eserlere zarar verdiği tespit 
edilmiştir.
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Şekil 13: MEMORI Değerlendirme Analizi Sayfasında Yer Alan Sonuçlar ve  
Değerlendirme Kriterleri11

11  Teşhise yönelik kriterlerden yeşil renk ile gösterilen düşük risk, mevcut bilgi dahilinde objelerin/malzemele-
rin 30 yıllık bir süre içinde önemli ölçüde bozulması olası değildir. Sarı renk ile gösterilen orta risk, düşük ve 
yüksek risk arasındaki durumu gösterir. Yüksek risk ise objelerde üç yıl içinde hasar  meydana gelmesi olasıdır 
ve bu hasara  konservasyon ile müdahale gerekir.

Sonuçta 0 seviyelerinde yani çok az miktar-
da iç ya da dış kaynaklı olarak değerlendiri-
len asit varlığı tespit edilmiştir (dikey aks).  
Asıl önemli etkinin ultraviyole ışık (moröte-
si- UV), Azot dioksit  (NO2), Kükürt dioksit 
(SO2), sıcaklık gibi risk faktörlerden oluşabi-
leceği tespit edilmiştir (yatay aks). Kirletici 

kaynaklı etkilere genellikle yanma kaynaklı 
kirleticiler (trafik, ısıtma vb.)  neden olmak-
tadır. Bu nedenle özellikle bu alanlara NO2 
ve SO2 dozimetrelerinin sürekli ya da periyo-
dik olarak konularak ortamların izlenmesi en 
sağlıklı ve bilimsel sonuçları sağlayacaktır.  
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Tablo 4: Analiz Sonuçlarına Göre Elde Edilen Sonuç Tablosu

No. Malzeme cinsi Yeşil Sarı Kırmızı
1 2 1 2 1 2

1 Kurşun

2 Gümüş

3 Bakır Alaşımları

4 Demir

5 Cam

6 Seramik

7 Kalkerli taş

8 Kemik

9 Fildişi

10 Kehribar

11 Pigment - hassas

12 Vernik

13 Ahşap

14 Pamuk elyafı, tekstil

15 Tarihi parşömen kağıdı

16 Lignin1 içermeyen kağıt

17 Lignin içeren kağıt

18 Deri

19 Parşömen

20 Yünlü ve ipekli tekstiller

4.3.İBB HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM İS-
TASYONU VERİLERİ İLE KARŞILAŞ-
TIRMA:

Çalışmada elde edilen MEMORI verilerinin 
doğruluğunu desteklemek amacıyla İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma 
Müdürlüğü verileri kullanılmıştır12. İstanbul 

12  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma 

genelinde İBB’ye ait 10 hava kalitesi ölçüm 
istasyonu bulunmakta olup, bunlar; Avrupa 
Yakasında: Yenibosna, Esenler, Alibeyköy, 
Aksaray, Sarıyer; Anadolu Yakasında: Kartal, 
Ümraniye, Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş’ta bu-
lunmaktadır. İstasyonlarda SO2, NOx, CO, O3, 
HC ve PM parametrelerine yönelik hava kir-
liliği ölçümleri aralıksız devam etmektedir. 

Müdürlüğü’nden Muhammet DOĞAN’a çalışma-
ya katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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Bu istasyon verilerinden Avrupa yakasındaki 
Aksaray İstasyonu SO2 verisi kullanılmıştır13. 

13  15 dakikada bir veri kaydeden istasyon SO2 veri-
lerini AF 21M Sülfürdioksit Ölçüm Cihazı ile yap-
maktadır. Ölçüm metodu: AF21M özellikle düşük 
konsantrasyonlardaki sülfür oksit için sürekli öl-
çüm yapan bir cihazdır. Morötesi ışınlarda bulunan 
flüoresansı ölçüm prensibi olarak kullanır. Hidro-
karbonlardan arındırılmış örnek tepkime odasına 
ulaşır. Burada, 214 nm’ye odaklanmış mor ötesi 
ışınlarla örnek radyasyona tabi tutulur. Bu dalga 
boyu SO2 moleküllerinin emilimi için özeldir. Bu 
moleküller morötesi spektrumda özel bir flüoresan 

Aksaray İstasyonu ile Türk İnşaat ve Sanat 
Eserleri Müzesi arası 675 metredir. Değerler 
AB kriterleri ve ülkemiz standartları ile kar-
şılaştırılmıştır14 (Tablo: 5). 

ortaya çıkarır, çıkışta da optik olarak filtreden ge-
çirilir. http://www.ibb.gov.tr/sites/CevreKoruma/
HavaKalitesi/Sayfalar/HavaKalitesiAgimiz.aspx

14  1 Ocak 2014’ten itibaren AB limit değerlerin ge-
çerli olacağı tarih olan 1 Ocak 2019’a kadar limit 
değerler toleranslı değerlerdir.

  http://www.ibb.gov.tr/sites/CevreKoruma/Hava-
Kalitesi/Documents/LimitDegerler.pdf

Tablo 5: SO2 Hava Kirleticisine Ait Limit Değer Tablosu

KİRLETİCİ AB-Limit 
Değerler

Türkiye-Limit Değerler

SO2 Süre Limit değer

(mg /m3)

2012 
sınır 

değer

(mg /m3)

2013 
sınır 

değer

(mg /m3)

2014 
sınır 

değer

(mg /m3)
Saat 350 900 900 500

24 saat 125 310 280 250
Kış dönemi 20 175 150 125

Yıl (insan sağlığı) 20 150 150 -
Yıl (eko sistem) 20 36 28 20

Dozimetrelerin müze depolarında bulunduğu 
tarih aralığında (22.08.2013-25.12.2013) en 
düşük değer olarak 0 mg /m3, en yüksek de-
ğer olarak da 64.8 mg /m3  ölçülmüştür.  Bu 
değerler gerek AB kriterlerinin, gerekse ülke-
miz limit değerlerinin altındadır. Aylara göre 
SO2 maruziyet grafiğinde de elde edilen veri-

lerin, limit değerlerin altında kaldığı açıkça 
görülmektedir (Şekil: 14). Burada 1 numa-
ralı seri 22.08.20123-21.09.2013 tarih aralı-
ğını, 2 numaralı seri 22.09.2013-21.10.2013 
tarih aralığını, 3 numaralı seri 22.10.2013-
21.11.2013 tarih aralığını ifade etmektedir.
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Şekil 14: İstanbul Aksaray İstasyonu 22.08.2013-25.12.2013 Dönemi SO2  
Maruziyeti (mg /m3)

5. TARTIŞMA

Çalışma dış ortam kaynaklı kirleticilerinin 
tespitine yönelik EWO Dozimetresinin özel-
likle çevresinde yoğun trafik bulunan binala-
ra konulmasının ne derece önemli olduğunu 
vurgulamaktadır. İBB verilerinde görüldüğü 
gibi İstanbul’daki SO2 verileri AB krtierleri 
olan eşik değerlerin bile altında kalmaktadır. 
İBB verilerinin alındığı istasyondan çalışma-
nın yapıldığı müze binasına olan uzaklık 675 
m. olsa da müze çevresinde yoğun bir trafik 
bulunmaktadır (kuzeyinde Macar Kardeş-
ler Caddesi, doğusunda Horhor Caddesinde 
yoğun araç trafiği bulunmaktadır. Güneyin-
deki hastane ve çevresindeki ikametgah ve 
restaurantlardan kaynaklı kirleticiler de gö-
zardı edilmemelidir). Bu nedenle özellikle 
yanma kaynaklı hava kirleticilerine yönelik 
kış aylarında izleme çalışmaları aralıksız 

sürdürülmelidir. SO2 kaynaklı risklere yöne-
lik elde edilen verilere göre Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’ne ait müze depolama alanlarının 
İstanbul’da bulunmasının Türkiye’nin diğer 
şehirlerine göre daha avantajlı olduğu isabetli 
bir karar olduğunu göstermektedir. 

Türkiye’deki diğer müze, kütüphane ve arşiv 
binalarında;

•	 Çalışmada kullanılan hava kirleticilerinin 
ölçümüne yönelik maruziyet ölçen dozi-
metrelerin gerekliliği ile ilgili bir farkın-
dalık var mıdır?

•	 Müze, kütüphane ve arşivlerin korunması 
ile ilgili sorumlulular bu tür dozimetreleri 
ne sıklıkla kullanmaktadır?

gibi soruların cevabı aranarak, bu ve benzer 
ölçüm yöntemlerinin yaygınlaştırılarak tüm 
müze, kütüphane ve arşivlerde kullanılma-
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sı sağlanmalıdır. Kullanıcı dostu teknolojik 
ürünler ile çok sayıda verinin hızlı bir şekilde 
analiz edilmesi ile iç ortamlarda müdahaleye 
yönelik hızlı kararlar alınmalıdır. Bu tür sis-
temlerin inovatif bir yaklaşımla TÜBİTAK 
gibi kurumlar kanalıyla ülkemizde de üretil-
mesi için araştırmacılar teşvik edilmelidir.

SONUÇ

Müze, kütüphane ve arşiv binalarındaki ser-
gileme, okuma ve depo alanları gibi kültürel 
miras eserlerinin bulunduğu mekanlara etki 
eden hava kirliliği maruziyetinin ve bu maru-
ziyet sonucu eserlerde meydana gelen bozul-
ma derecesinin araştırılmasına yönelik ME-
MORI teknolojisi gibi modern tekniklerin 
kullanılması önem kazanmaktadır. Teşhise 
yönelik yapılacak bu çalışmalar, mevcut/ola-
sı bir hasarın tespitine yardımcı olacak, hem 
de eserlerin korunmasından sorumlu personel 
ile idarecilere ışık tutacaktır. İç ortamlarda-
ki hava kalitesinin anlaşılmasına yönelik 
dozimetre, pasif örnekleyiciler, sensörler ve 
kuponlar erken uyarı amaçlı olarak kullanıl-
malıdır. Bu erken uyarı niteliğindeki araçlar 
sergi, depolama, okuma salonları (makro ik-
lim) ile dolap, vitrin gibi kapalı mekanlarda 
da (mikro iklim)  kullanılabilir.

Çalışmada, yanma/trafik kaynaklı kirleticile-
rin tespit edildiği (EK 1 deki grafiklerde X 
aksında gösterilen değerler) EWO dozimetre-
si ile oksitleyici gaz etkilerinin tespit edildiği 
(EK 1 deki grafiklerde Y aksında gösterilen 
değerler) GSD Dozimetresi sonuçlarının 20 
farklı türdeki malzeme üzerindeki etkilerine 
göre;

•	 Hassas pigmentler, pamuk elyafı, tekstil, 
tarihi parşömen kağıdı, lignin içeren kağıt 
gibi çok hassas malzemelere yönelik yük-
sek risk söz konusu olmakla beraber 11 
türde düşük ve 3 türde orta risk, 2 türde ise 
bir odada düşük bir odada orta risk tespit 
edilmiştir. 

•	 Depolama alanının doğal havalandırma 
yöntemi (herhangi bir iklimlendirme sis-
temi bulunmayan) ile havalandırıldığı dü-
şünüldüğünde 16 tür için sonuçlar oldukça 
tolere edilebilir niteliktedir. Riskli olan 4 
türdeki eserlere ek önlemler alınmalıdır. 
Depolama koşullarında bu tür malzeme-
nin kapalı olarak saklandığı düşünüldü-
ğünde bu risk çok daha minimize olmak-
tadır.  Müze deposunda söz konusu eser-
ler boyutları ve niteliklerine göre çeşitili 
kutularda muhafaza edilmektedir. Yakın 
dönemde konservasyonu yapılmış eserler 
Tyvek® sterilizasyon ambalajları ile pa-
ketlenmiş durumdadır. Bu ambalaj yönte-
mi ile nesnelerin hava ile teması mümkün 
kılınmış fakat hava partikülleri ile kirlilik 
erişimi engellenmiştir. Ebatları uygun olan 
nesneler değişik boyutlu kalın karton veya 
plastik kasalarda tutulmaktadır. 

•	 GSD verilerine göre iç ortam kaynaklı asi-
dik etki oluşturan kirleticilerin yok dene-
cek kadar az olduğu tespit edilmiştir.

Eserlerin bozulmasına etki edecek bağıl nem 
ve sıcaklık parametrelerinin de izlenme-
si, mevsimsel olarak izlemelerin yapılması 
önemlidir. Eserler için eğer mümkünse ik-
limsel ve hava kirletici kontrollü depolama 
sistemine geçilmelidir. En etkili zarar azalt-



62

ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜHENDİSLİK ve FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 
International Refereed Journal of Engineering And Sciences

Mayıs  /  Haziran  / Temmuz / Ağustos 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 İlkbahar Yaz
May / June / July / August 2014 Issue: 01 Volume: 01 Spring Summer

 ID:02 K:34
(Kimya Mühendisliği) & (Chemical Engineering)

www.hmfdergisi.com

ma stratejileri belirlenerek, tüm personelin 
koruma bilinci içinde hava kirliliği risklerine 
karşı eğitilmesi ile teçhizatlandırılması sağ-
lanmalıdır.
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15.Tarihi parşömen kağıdı:

16.Lignin içermeyen kağıt:

17.Lignin içeren kağıt:
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18.Deri:

19.Parşömen:

 20.Yünlü ve ipekli tekstiller:

(Footnotes)

1  Damarlı bitkilerde hücre duvarlarını sertleştirici, suda çözünmeyen, kompleks fenilpropano-
yit polimeri ifade eder (Biyoloji Terimleri Sözlüğü).
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SALARHA VADİSİ CİVARINDAKİ GELENEKSEL SU 
DEĞİRMENLERİNİN ENERJİ ÜRETİM POTANSİYELLERİNİN 

BELİRLENMESİ

DETERMİNE THE PRODUCTİON POTENTİAL OF THE ENERGY OF 
TRADİTİONAL WATER MİLL AROUND  THE SALARHA VALLEY

Veli SÜME
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnş. Müh. Böl.

Özet: Salarha, Türkiye’de Rize ili sınırları içerisinde olup 
topografik olarak engebeli ve eğimli bir arazi yapısına sa-
hiptir. Bundan dolayı vadiyle dökülen fazla miktarda dere 
mevcuttur. Rize, Türkiye’nin en fazla yağış alan ilidir. Böl-
genin ortalama yağış miktarı metre kareye 712.5 kilogramdır. 
Akarsu debileri büyüktür ve hızlı akmaktadır. Rize’de suyun 
bol ve arazinin engebeli olması nedeniyle fazla miktarda tahıl 
öğütme amacıyla inşa edilen geleneksel su değirmeni bulun-
maktadır. Bunların birçoğu atıl durumdadır ve işlevselliğini 
kaybetmiştir. Son zamanlarda çevreci ve yenilenebilir enerji 
gereksiniminin artmasından dolayı geleneksel su değirmen-
leri yeniden gündeme gelmiştir. Doğu Karadeniz (Çarşıbaşı/
Trabzon-Kemalpaşa/Artvin) bölgesinde yaklaşık 2000 adet 
su değirmeni bulunmaktadır. Bu çalışmada Salarha vadisinde 
bulunan 19 geleneksel su değirmeni ele alınmıştır. Belirlenen 
su değirmenlerine ait, teknik özelliklerin yanı sıra, suyun akış 
hızı, düşü yüksekliği, kanal ölçüleri v.b. gibi bazı hidrolik 
veriler ölçülmüştür. Bu verilerden yararlanarak enerji üretim 
miktarları belirlenmiştir. Daha sonra, su değirmenlerinin enerji 
potansiyelleri hesaplanmış, sonuçlar tablo ve grafikler ile ifade 
edilmiştir. Bu araştırmanın bir sonucu olarak, geleneksel su 
değirmen elektrik üretim kapasitesini kanıtlanmıştır ve bütün 
su değirmenleri uygulanabilirliği tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Su Değirmeni, Enerji Potan-
siyeli, Su Gücü, Hidrolik Veriler, Mikro HES

Abstract: Salarha is a towns in the province Rize in Turkey 
and topographically hilly and sloping terrain. Therefore, the 
stream is available in large amounts. Rize  is the province of 
Turkey’s  the highest rainfall. Average rainfalls are in region  
712.5 kilograms per square meter. River water flows, in re-
gion are large and flow velocity is high. Due to the abundant 
rainfall and rugged terrain, there are lots of traditional water 
mill for grinding grain in Rize. Many of them are inactive 
and its functionality has lost. Recently, the traditional water 
mills were revived, due to the increasing need for green and 
renewable energy. There is approximately 2000 water mill in 
the region of Eastern Black Sea (between province of Çarşıbaşı 
in Trabzon to province of Kemalpaşa in Artvin). In this study, 
23 pcs traditional water mill in Salarha was discussed. The 
water flow rate, the channel cross-sectional area and head 
height were measured. In addition, the technical characteristics 
of watermill were investigated. Energy production levels were 
determined using the collected data. Then, the energy potential 
of water mills was calculated and the results are expressed in 
tables and graphs. As a result of this study, electric generation 
capacity of traditional water mill was proven, and discussed 
the applicability of all the water mills.

Key Words: Traditional Water Mill, Potential Energy, Water 
Power, Hydraulic data, Micro HPP 
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1. GİRİŞ

Doğu Karadeniz Bölgesi, özellikle de Rize, 
Türkiye’nin en fazla yağmur yağan bölge-
sidir. Bu bölge su kaynakları açısından da 
zengindir ve bu bölgede su gücünden yüksek 
oranda yararlanılmaktadır. Doğu Karadeniz 
Bölgesi Türkiye’nin en fazla yağış alan böl-
gesidir ve bu bölgede de  en fazla yağış alan 
ili Rize dir. Bu bölge zengin su kaynaklarına 
sahiptir ve hidro-elektrik çok kullanılmakta-
dır. Bölgenin topografik olarak engebeli bir 
yapıya sahip olmasından dolayı, kısa mesa-
felerde yüksek düşü meydana gelmektedir. 
Bu bölge de su yeterince bol, düşü yüksekliği 
elde etmekte kolaydır. Bu bölge, su kaynak-
ları açısından zengindir ve kısa mesafelerde 
yüksek düşü elde edilebilmektedir. Ancak, 
geleneksel su değirmenlerin inşa edilmesi,  
arazi şartlarından dolayı zorlaşmaktadır.  

Buna rağmen Rize, su değirmenlerinin en 
fazla olduğu yerlerden birisi haline gelmiştir. 
Bölgede bulunan Salarha bölgesinde yapılan 
araştırma sonucunda, 19 adet geleneksel su 
değirmeni olduğu tespit edilmiştir. Bu çalış-
mada, aktif kullanılan veya atıl durumda olan 
19 adet geleneksel su değirmeni ele alınmış-
tır. Bunların enerji potansiyel verileri elde 
edilmiş ve sürdürülebilir enerji potansiyelleri 
hesaplanmıştır. Geleneksel Su Değirmenleri 
(GSD) ile ilgili dünyada yapılan çalışmalar 
incelenmiştir. En fazla çalışmanın Hindistan, 
Nepal, Pakistan, Myanmar ve Çin’de, diğer 
bir deyişle Uzakdoğu ülkelerinde yapıldığı 
görülmektedir. Türkiye’de ise, geleneksel su 
değirmenleri ile ilgili hidrolik veriler ve ener-

ji açısından en kapsamlı araştırma, özellikle 
Doğu Karadeniz de yapılmıştır. 

Bu çalışmada 2000 adet (GSD) incelenmiş-
tir (Lumin, 2005; Bibek, 2012; Ishara, 2001; 
The Ninth Plan, Nepal, 1997-2002; Shrestha, 
2002;  Rural Energy Development Program 
(REDP), Nepal, 1997; Adhikari, 1998).

2005 te Nepal de 238 adet GSD’nin gelişti-
rilmesi ve elektrik elde edilmesi konusunda 
çalışmıştır. Parthan ve Subbarao (Parthan, 
2001)  Hindistan’da 200.000 adet GSD oldu-
ğunu tahmin etmektedirler. 

Bu konu ile ilgili eski değirmenlerin modern 
teknikler kullanılarak öğütme işinin yanında 
elektrik elde etme konularında araştırma yap-
mıştır. Eski geleneksel su değirmenleri mo-
dernize edilmiştir. Bunların, hububat öğütme 
ve elektrik üretim kapasitelerini araştırmıştır.

2. ÇALIŞMA ALANI

2.1. Coğrafi Karakteristikler

Doğu Karadeniz Bölgesinde, çalışma alanı 
olarak Salarha ilçesi seçilmiştir. Salarha İlçe 
sınırları, yaklaşık olarak, kuzeyde 40° 58′ 29″ 
enlem ve 40° 31′ 52″  doğu boylamları arasın-
dadır. Salarha bölgesi Rize ilinin doğusunda 
yer almaktadır. Rize, Rize merkez, İyidere, 
İkizdere ve Trabzon ilinin Of ilçeleriyle çev-
rili 95 km² lik alana sahiptir. Salarha’nın de-
niz sahiline uzaklığı 12 km dir. Arazinin tümü 
ağaç ve yeşil bitki örtüsüyle kaplıdır. Düzlük 
arazi oldukça azdır. 
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Şekil 1. Salarha’ nin Coğrafi  Konumu ve Tarihi Bir Su Değirmeni

Bölgede, vadi aralarında büyük-küçük birçok 
dere akmaktadır. Yerleşim  sınırları içerisin-
de, yükseklikleri 1.000 metrenin altında olan 
birçok tepe mevcuttur. Şehir merkezinde or-
talama rakım 100 metredir. Şehir merkezi te-
pelerle çevrilidir ve merkezden 2-3 kilometre 
uzaklıktaki köylerde bile, rakım bu değerin 
birkaç katına çıkabilmektedir. İlçe sınırları 
içerisinde, yaklaşık otuzun üzerinde köy ve 
onlarca irili ufaklı dere mevcuttur (Şekil 1).

Derelerde toplam 60 adet su değirmeni bu-
lunmaktadır. Zaman içerisinde ulaşım prob-
lemleri nedeniyle kullanılmayan atıl durum-
daki değirmenlerin sayısı bir hayli artmıştır. 
Aşağıda şematik olarak bir değirmen sistemi 
görülmektedir (Şekil 2,3).
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Şekil 2. Mikro HES Sisteminden Bir Görünüş           Şekil 3. Mikro HES Sistemi Kesiti

Şekil 4. Rize nin Yıllık Toplam Yağış Dağılımı

2.2. Salarha’nın iklim özellikleri

İklim özellikleri bakımından Salarha dört 
mevsim ılıman bir iklime sahiptir. Salarha, 
sürekli yağışların olduğu bir bölgedir. İklim 
özellikleri şu şekildedir: Yıllık ortalama sı-
caklık, 14 santigrat derece’dir. Günlük orta-
lama güneş alma süresi, 4 saat 14 dakika’dır.
Ortalama nem oranı, % 75’tir. Yıllık or-

talama yağış miktarı, metrekareye 2381.4 
kilogram’dır (Şekil 4), (MGM, 2011)  .

Yıllık ortalama yağışlı gün sayısı 172’dir. 
Aşağıdaki, toplam yağış grafiğinden de anla-
şılacağı gibi 39 yıllık bir periyotta, özellikle, 
en az yağışın Nisan ve Mayıs aylarında ol-
duğu görülmekte olup, Tablo 1 de Rize’nin 
yıllık toplam yağış dağılımı verilmiştir.
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Tablo 1. Rize’nin Yıllık Ortalama ve Toplam Yağış Verileri

Aylık Ort.
yağış (mm) 
/ Dönemi O

ca
k

Şu
ba

t

M
ar

t

N
is

an

M
ay

ıs

H
az

ira
n

Te
m

m
uz

A
ğu

st
os

Ey
lü

l

Ek
im

K
as

ım

A
ra

lık Yıllık 
Toplam

1971-2011 228.3 200.6 163.5 105.1 103.8 182.8 182.8 188.8 278.9 331.7 224.8 190.3 2381.4

2.3. Tahmini Enerji Potansiyelinin Belir-
lenmesi

Su debisini hesaplanmasında,

Q = V.A (1)

formülü kullanılır.  Burada;

Q: Suyun debisi [m3/s],

V:Suyun hızı [m/s],

A: Akan suyun kesit alanı [m2] şeklindedir.

Suyun potansiyel gücü ise, 

P = h	.	r	.	g . Q . H (2)

formülü ile hesaplanmaktadır. Burada;

P: Suyun akış gücü [W],

h: Verimlik katsayısı ,

r: Suyun yoğunluğu (1000kg/m3),

g: Yerçekimi ivmesi [m/s2] şeklidedir.

H: Hidrolik düşü yüksekliği [m],

Geleneksel su değirmenleri ıslah edilmek 
suretiyle, yukarıda Tablo 2 de bulunan düşü 
yükseklikleri 1’er metre artırılarak debiler 2 
katına çıkarılabilir. Bu durumda toplam ener-
ji potansiyeli ise 4 kat artmaktadır. Yani, de-
ğirmenlerin mikro HES’e dönüştürülmesi ne-
ticesinde elde edilecek güç 66.867 kWh dan 
267.468 kWh’a çıkarılabilir (Süme 2009).

Salarha merkez ve köylerinde aydınlatma 
amacıyla Çoruh EDAŞ’ın aylık elektrik tü-
ketimi 52.825.000 Watt yani 52.825,00 kW 
olup bunun mali karşılığı aylık olarak orta-
lama 16.850,00 TL civarındadır. Isınma ise, 
hala kömür ve oduna dayalıdır. Düşünülen 
mikro HES’lerin yaklaşık olarak aylık gücü 
192.576.960 Watt yani 192.576,00 kWatt 
olarak hesaplanmaktadır (düşü yükseklikleri 
artırılmasa bile bu bölgenin aydınlatma ihti-
yacın rahatlıkla karşılayabilmektedir). 

Bu ise, şu anlama gelmektedir. Bu enerjinin 
%27 si ile yani, aylık 52.825 kW (günde 10 
saat süreyle sokak aydınlatmasına harcanan) 
artan yaklaşık 140.000 kW’lık bir kısım ile 
aydınlatma haricindeki 14 saatlik süredeki 
enerjinin tamamı yani 192.576,00 kW ısınma 
amacıyla ve yörede yaygın olarak yük taşı-
mada kullanılan teleferikler için kullanılabi-
lecektir (Köseoğlu 2009, Aydın 2009).

En önemlisi ise ekonomik olarak sağlamış ol-
duğu üstünlüktür. Ülkemizdeki enerji darbo-
ğazının aşılması için temel etken, yenilene-
bilir enerji kaynaklarının kullanılmasıdır. Bu 
kaynakların en önemlilerinden biri ise, hid-
rolik potansiyelimizdir. Ülkemizde elektrik 
enerjisi üretiminde fiili olarak kullanılan su 
miktarı %34,1 ’dir. Geriye kalan % 65,9 ’luk 
su kaynaklarımız halen kullanılamamaktadır. 
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Tablo 2. Salarha Deresindeki Su Değirmenleri ve Tahmin Edilen Elektrik Enerjisi 

No Su değirmeninin adı Dere adı

Kanal ölçüleri 
(m) Hız

(V)
(m/s)

Debi
(Q)

(m3/s)

Head
(H)
(m)

Hidro.
verim

h 

Yoğun.
r 

(kg/m3)

Yerçek. 
ivmesi

g
(m/s2)

Elektrik 
gücü
(P)

(kW)Uzun. Geniş. Derin.

1 AKARSU KÖYÜ(1) SALARHA 300 0.50 0.20 0.48 0.05 3.50 0.81 1000 9.81 1.335

2 AKARSU KÖYÜ(2) SALARHA 100 0.35 0.15 0.36 0.02 6.00 0.81 1000 9.81 0.901

3 ZİNCİRLİ KÖPRÜ(1) SALARHA 200 0.60 0.20 0.65 0.08 6.50 0.81 1000 9.81 4.029

4 ZİNCİRLİ KÖPRÜ(2) SALARHA 800 0.50 0.15 0.33 0.02 4.00 0.81 1000 9.81 0.787

5 KASARCILAR SALARHA 800 0.50 0.30 0.81 0.12 3.50 0.81 1000 9.81 3.379

6 HASANCILAR SALARHA 250 0.75 0.10 0.39 0.03 5.00 0.81 1000 9.81 1.162

7 ÖMERİN DEĞİRMENİ SALARHA 450 0.60 0.15 0.40 0.04 5.00 0.81 1000 9.81 1.430

8 PAKANIN DEĞİRMENİ SALARHA 150 0.45 0.30 0.60 0.08 4.00 0.81 1000 9.81 2.575

9 ÇALIŞKAN SALARHA 300 0.65 0.35 0.62 0.14 6.00 0.81 1000 9.81 6.725

10 ELMALI KÖYÜ(2) SALARHA 120 0.50 0.20 0.52 0.05 6.00 0.81 1000 9.81 2.479

11 SİNOĞLU SALARHA 150 0.94 0.54 1.02 0.52 3.00 0.81 1000 9.81 12.342

12 İSPATİKOĞLU SALARHA 220 0.60 0.15 0.77 0.07 4.00 0.81 1000 9.81 2.203

13 ZERDEVİLLER SALARHA 420 0.70 0.20 0.63 0.09 7.00 0.81 1000 9.81 4.906

14 YEŞİL DERE(1) SALARHA 300 0.60 0.25 0.88 0.13 3.00 0.81 1000 9.81 3.147

15 YEŞİL DERE(2) SALARHA 500 0.60 0.20 0.29 0.03 5.00 0.81 1000 9.81 1.383

16 KAVARCI SALARHA 100 0.65 0.20 0.35 0.05 8.00 0.81 1000 9.81 2.892

17 MURADİYE (1) SALARHA 400 0.60 0.40 0.48 0.12 5.00 0.81 1000 9.81 4.577

18 ORTA DEĞİRMEN SALARHA 600 0.60 0.35 0.74 0.16 3.50 0.81 1000 9.81 4.322

19 İHSAN AVCI SALARHA 700 0.30 2.00 0.33 0.20 4.00 0.81 1000 9.81 6.293

TOTAL: 66.867

 

Şekil 5. Türbin Seçimi                                         Şekil 6. Küçük Bir HES Fotoğrafı

Türkiye ’nin 2000 yılı itibari ile hidroelekt-
rik santrallerden sağlamış olduğu enerji 30,8 
GWh ve toplam üretmiş olduğu enerji 124,9 
GW ’dır. Yani toplam enerjinin yaklaşık % 24 
ü hidroelektrik santrallerden elde edilmekte-
dir. Görüldüğü gibi enerji üretiminde hidro-

elektrik santrallerin yeri büyüktür. Hidrolik 
potansiyelin kullanamadığımız kısmını büyük 
santrallerle değerlendirmek mümkün değildir. 
Bu potansiyel ancak küçük ve çok küçük sant-
rallerle değerlendirilebilir ve böyle santraller-
de kullanılabilecek en uygun türbin tipi Mic-
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hell-Banki türbinidir (Inderscience Enterprises 
Ltd., 2011.; Özdemir 2006; Doğu Karadeniz 
Bölgesi Enerji Forumu 2007;  Kocaer 2011; 
Aras 2012;  Kirtay 2011; Demirbaş 2001).

3. Sonuç ve Öneriler

Mikro hidro elektrik tesisleri dünya çapında 
büyümeye devam etmektedir. Bu sebeple bu 
sistemlerin ne kadar uygun bir elektrik üretim 
şekli olduğunu bölge insanına göstermek çok 
önemlidir. Mikro HES ler yöreye özgü bir 
kaynaktır. Uygun bir düşü veya düzenli akış 
olan her yerde bu sistem çalışabilir. Sistem-
de su türbininin çalışması için en az 1 met-
re düşü yüksekliği olacak şekilde düzenleme 
yapılmalıdır. Düz ya da durgun su alanların-
dan su taşımak için pahalı kanallar yapmanız 
gerekmez ve bu yüzden mikro hidroelektrik 
Türkiye’de elektrik üretmek için kullanılabi-
lir basit ve ucuz bir yöntemdir. Kırsal alanlar-
da normal enerji şebekelerine dahil edilme-
den yerel çevrede rahatlıkla kullanılabilir. Bir 
ev için 1 kW dan daha az bir güç çoğu durum-
da fazlasıyla yeterlidir. Mikro Hidroelektrik 
genellikle bir süre sonra, kendisini amorti 
eder daha maliyetsiz ve aynı zamanda çev-
re dostu etkin bir enerji kaynağı haline gelir. 
Yenilenebilir ve çevreye zarar vermeyen bu 
yanıyla, birçok ev ve şirketlerin kendi yerel 
derelerinde türbinler kurarak kendi enerjileri-
ni üretmeye başlamışlardır. 

Türkiye ve dünyanın geri kalanı herkes için 
daha iyi olan yeni enerji kaynaklarına doğru 
yönelmeye başlamıştır. Mikro hidro güç, bi-
limsel, tarihsel ve sosyolojik arka plan araş-
tırma sayesinde, hidroelektrik enerjisi için 
dünyada taşıdığı potansiyel nedeniyle suyu, 

önemli bir kaynak olarak ortaya koymakta-
dır. Yenilenebilir enerji kaynakları taşıma-
cılık sektöründe, evlerde günlük olarak ve 
endüstriyel alanlarda dünya devletleri tara-
fından kullanılmaktadır. Bu sebeple yeni ve 
daha verimli yenilenebilir enerji kaynaklar 
bulunması gerektiği açıktır ve özellikle mikro 
hidroelektrik harika bir alternatif seçenektir.

Bu çalışmada, verilen verilere göre iki farklı 
türbin olan Banki ve Kaplan türbinleri karşı-
laştırılmıştır. Bölgedeki su değirmenlerinde 
ortalama düşü 3-8 metre arasındadır. Banki 
ve Kaplan türbinleri yaklaşık 8 metreye kadar 
kullanılabilir. Bu çalışma alanında, 19 tane 
su değirmeni, yaklaşık 267.468 kWh potan-
siyeline sahiptir. Ayrıca Türkiye’de elektrik 
enerjisine olan ihtiyaç çok daha yüksektir. Bu 
durum yıldan yıla da artmaktadır. En azından 
çevreye zararlı etkileri nerdeyse hiç olmayan 
bu tür hazır ve mevcut olan su değirmenleri-
nin yenilenebilir enerji kaynakları olarak ter-
cih edilmesi gerekir.
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