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MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI

HİSTOGRAM TABANLI ŞABLON EŞLEŞTİRME YÖNTEMİ İLE
OPTİK DİSK KONUMUN TESPİTİ
Canan ÇELİK
1. GİRİŞ
Son yıllardaki bilişim teknolojilerinin getirdiği gelişmeler tıbbi
çalışmalarda kullanılan bilgisayarlı tekniklerin sayısında ve etkinliğinde
önemli ilerlemeler sağlamıştır. Bilim adamları ve doktorların yoğun ilgi
gösterdikleri araştırma alanlarından biri olan tıbbi görüntüleme alanında
yapılan çalışmaların amacı ilginç patolojik ve anatomik görüntülerin
istatistiksel ve matematiksel yöntemler kullanılarak teşhis, tedavi ve takip
konusunda uzmanlara yardımcı olmaktır (Giger, 2001). Böylece
tekrarlanan tıbbi müdahaleler ve ölçülen değerler açısından doktorların
karar destek mekanizması daha da güçlenmiş olur. Tıbbi görüntüleme
alanında yapılan bu işlemler, hızlı tanı, işlem süresi ve sağlık
maliyetlerinin düşürülmesinde, hastalık riskinin azaltılmasında ve uygun
tedavi yöntemlerinin bulunmasında önemli yer teşkil etmektedir (Shaily,
2016). Birçok göz hastalığıyla ilgili değişimlerin etkilerinin erkenden
görülebildiği, gözün önemli bir tabakası olan retinada optik diskin tespiti
retinal hastalıkların otomatik teşhisi için oldukça önemlidir (Patton, 2006,
- Köse, 2010).
Bu çalışmada optik disk konum tespiti histogram tabanlı şablon
eşleştirme yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Çalışmamızda şablon eşleme
tekniği görüntü üzerinde değil de histogram üzerinde uygulanarak optik
disk tespiti yapılmıştır. Bu amaçla öncelikli olarak şablon histogramlar
oluşturulmuştur. Ardından kırpılan bu şablon görüntülerinin histogramları
elde edilmiştir. Daha sonra optik disk bölgesi bulunması için alınan bir
görüntünün çeşitli bölgeleri bütün şablon histogramlar ile kıyaslanmıştır.
Kıyaslama amacı ile korelasyon yöntemi kullanılmıştır. Yapılan
korelasyon sonucunda elde edilen en yüksek sonuca ait bölge optik diskin
bulunduğu bölge olarak işaretlenmiştir. Kullanılan her bir görüntü işleme
sokulmadan önce gereken ön işlemlere tabi tutulmuştur
2. GÖZÜN ANATOMİK YAPISI
Şekil 1.1’de görüldüğü gibi gözün ön kısmı hariç tüm çevresini sklera
adı verilen beyaz ve sert renkli bir tabaka oluşturur. Ön kısmı, kornea adı
verilen saydam bir tabaka ile kaplanmıştır. Göz küresinin en dış kısmında
bulunan, saat camı gibi saydam olan bölümüdür. Kornea gözün saydam
ve göze giren ışığı ilk kırma kabiliyetine sahip kısmıdır (Forrester, 2016).
İris, göze rengini veren tabakadır ve bu renk kişiden kişiye farklılık
gösterir. İris içindeki pigment hücreleri miktarı bu rengi belirler. Açık
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renkli gözlü sahışlarda pigment epiteli az, koyu renkli gözlü. şahıslarda
pigment epiteli çoktur (Başmak,2008).. İris ve göz bebeği arkasında
bulunan şeffaf bir yapı olan lens kırılan ışığın retinada odaklanması için
odak uzaklığını ayarlayabilmektedir.

Şekil 2.1. Gözün önden ve yandan kesit olarak şematik görünümü
Erken tanı ve teşhisi yapılmadığında körlüğe kadar ilerleyen retinal
hastalıkların teşhis ve tanısında optik disk tespiti oldukça önemlidir.
(Akhade, 2014). Retina görüntülerini görüntülemek için kullanılan cihaz
Digital Fundus Anjiografi cihazıdır. Retina ve makula hastalıklarında bu
bölgedeki damarlar ve damar fonksiyonları önem taşır.
Optik disk tespiti ile tanısı konulan bazı retinal hastalıklarına
aşağıdaki gibi örnekler verilebilir.














Mikroanevrizma
Hemoraji
Eksuda
Cotton-Wool Spots
Yaşa Bağlı Makular Dejenerasyon (YBMD)
Glokom
Şeker ve hipertansiyon hastalığına bağlı kanamalar
Retina damar tıkanmaları
Retina dekolmanları / yırtıkları
Sarı nokta hastalığı
Makula delikleri
Vitreoretinal yüzey bozuklukları
Retina tümörleri
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2.1. Retinanın Anatomik Yapısı
Retina gözün dış tabakalarının en içte olanıdır. Retina yapısı
mikroskopik ve oftalmoskopik olarak incelenebilir. Mikroskopik olarak
incelendiğinde retina dıştan içe doğru 10 tabakaya ayrılmıştır (Özçetin,
2002). Retina pigment epiteli (RPE), fotoreseptör tabaka, dış limitan
membran, dış nükleer tabaka, dış pleksiform tabaka, iç nükleer tabaka, İç
pleksiform tabaka, gangliyon hücreleri tabakası, sinir lifi tabakası ve iç
limitan membran bu tabakalardır. Oftalmoskopik olarak incelendiğinde
retina, arka kutup (makula), ekvator ve ora serrata olarak üç bölgeye
ayrılır. Makula üst ve alt retina temporal arter ve venalarıyla
çevrelenmiştir. Ekvator makula ile ora serrato arasında kalan bölgedir.
Burada karanlık adaptasyonu sağlayan basiller çoğunluktadır. Ora serrata
ise retinanın ön ucudur. Ora serratada foto reseptörler kaybolmuştur
(American Academy of Ophthalmology, 2017).
Retinadaki ganglion hücrelerinin uzantısı olan optik sinir santral sinir
sisteminin bir uzantısı olarak tanımlanmaktadır. Canlılarda optik sinirin
değerlendirilmesi 1851’de Von Helmholtz’un oftalmoskopu icadı ile
başlamıştır. Optik sinir topografisinin ilk subjektif değerlendirmesi ise
1923’te Pickard tarafından yapılmıstır (Pickard, 1923).
2.1.1.Optik Disk
Genellikle makulanın merkezi olan foveaya 3-4 mm uzaklıkta bulunan
optik disk Şekil 1.3’te damarların birleştiği noktadaki parlak disk
şeklindeki alan olarak görülmektedir. Bir milyondan fazla sinir lifinin
toplandığı ve aynı zamanda optik sinirlerin retinaya bağlandığı yer olarak
bilinen optik diskte basil ve koni hücreleri bulunmamaktadır. Bu bölge
ışığa duyarsız olduğundan dolayı bu bölge görme alanında “kör nokta”
olarak tanımlanmaktadır (Sinthanayothin, 1999). Optik kanal ön kısmının
büyüklüğüne göre disk büyüklüğü kişiler arasında yaklaşık 0.8 mm² ile 6
mm² arasında değişkenlik göstermektedir (Jonas, 1988). Optik diskin
büyüklüğü patogenetik olarak önemlidir çünkü bazı optik sinir
anomalileri ve hastalıkları optik diskin büyüklüğü ile ilişkilidir
Optik diskin etkili ve başarılı bir şekilde incelenebilmesi için, öncelik
olarak programa temel oluşturan retina görüntüsü ve parlaklık, genişlik
vs. gibi fiziksel özellikler üzerinde iyi çalışılıp dikkatli analiz edilmelidir.
Bu noktada, optik diskin parlaklığı ve kan damarlarıyla kombinasyonu en
önemli özellikler olarak gösterilebilir (Carla Pereira, 2013).
3. GÖRÜNTÜ EŞLEME
Bir resimdeki görüntü parçasının diğer resimdeki yerinin araştırılması
işlemine görüntü eşleme adı verilir. Görüntü eşleme metotları aşağıdaki
gibi sıralanabilir (Chang, 2000).
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 Alana dayalı eşleme (en küçük kareler yöntemi ve çapraz
korelasyon)
 Detaylara dayalı eşleme (nokta detaylar, kenar bulma, alan
bulma)
 Görüntü ilişkilerine dayalı eşleme (piksellerin komşuluk
ilişkileri)
Alana dayalı eşleme görüntü işleme alanında en popüler eşleme
metodudur. Gri değerler eşleme varlıkları olarak kabul edilirler. Ana
düşünce iki görüntü arasındaki gri değer varyasyonlarını karşılaştırmak
ve korelasyon ya da en küçük kareler yöntemiyle benzerliği tespit
etmektir (Dehghani, 2012). Çalışmamızda kullandığımız alana dayalı
görüntü eşleme yönteminin amacı, bir görüntü üzerindeki bir parçanın
diğer görüntüdeki karşılığının gri değerleri yardımıyla bulunmasıdır.
Görüntü eşlemenin en basit yolu şablon eşlemedir. Şablon eşleştirerek
Optik disk konumunun tespiti için Lalonde ve arkadaşlarının yapmış
olduğu çalışma örnek gösterilebilir. Lalonde ve arkadaşlarının yapmış
olduğu çalışmada (Lalonde, 2001) optik diskin, çözünürlüğü az olan
renkli fundus görüntülerde tespiti için özel, basit ve hızlı bir algoritma
geliştirdiklerini belirtilmiştir.
Öncelikli olarak kenar haritasının
çıkarılmasında Hausdorff bazlı şablon eşleştirme tekniği kullanılmıştır.
Bu çalışmada ayrıca orijinal bölgelerin kenarları için bir kenar çıkartma
aracı kullanılmıştır. Bu aşamadan sonra ise çoklu dairesel şablonlar,
uzaklık ölçütü olarak Hausdorff uzaklığı kullanılarak bahsedilen bölgeyle
eşleştirilmiştir. Doğru Şekilde eşleştirilmiş dairesel Şablon optik diskin
merkezi olarak alınmıştır. Ayrıca geniş ölçekli nesnelerin tanınması ve
takibi için ise piramitsel ayrıştırma (pyramidal decomposition) tekniğine
başvurulmuştur. Bu çalışma ile görüntünün analiz edilebilmesi için retinal
görüntülerde aranan çekim koşulları, parlaklık düzeyi, çekimde optik
diskin resmin belli bir yerinde konumlanması, performans vb. bazı
bağımlılıkların elimine edildiği belirtilmektedir. Değişik görüntü kalitesi
ve retinal pigmentasyonda 40 görüntü üzerinde test edilmiş sistemin,
optik diskin merkezinin bulunmasında %93 oranında bir başarı sunduğu
belirtilmiştir. Lowell ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada da
(Lowell, 2004), şablon eşleştirme yöntemi kullanılarak optik diskin
konumunun yeri tespit edilmiştir. Burada kullanılan şablon ana damarları
temsil eden dikey kanallı bir yapı arz etmektedir ve fundus görüntünün
parlaklık bileşeni ile korelasyonludur. optik disk konum tespitinden sonra
aktif sınır yöntemi kullanılarak optik disk bölütlemesi yapılmıştır. (Li,
2010)'de Li ve Chutatape'nin yaptıkları çalışmada, optik diskin tespiti için
PCA (Principle component analysis) ve şablon eşleştirme yöntemini
kullandıkları yeni bir yöntem önermişlerdir. Bu çalışmada, öncelikli
olarak aday bölgeler Şekil 2.2'de gösterildiği gibi bulunmuş ve ardından
PCA yöntemi bu bölgelere uygulanmıştır. Optik diskin parlaklığı
4

çevresine göre daha yüksek olduğundan, optik disk tespitinde en çok
kullanılan yöntemlerden biri, en yüksek parlaklık değerli piksellerin
toplandığı en geniş alanın optik disk olarak alınmasıdır. Fakat bu yöntem,
dejenerasyonların biraz fazla olduğu görüntülerde başarısız olmaktadır.
Bu yüzden PCA yöntemi bu yöntemle birleştirilerek yeni bir metot
önerilmiştir. Bu yöntemde öncelikli olarak, uygulanan basit sınıflandırma
(clustering) yöntemi ile optik diskin bulunabileceği aday bölgeler
bulunmuş ve ardından PCA sadece bu bölgelere uygulanmıştır.

Şekil 2.2. PCA yönteminde aday bölgeler
Aquino ve arkadaşları (Aquino, 2014), yaptıkları şablon tabanlı
çalışmada, retinal görüntülerde optik diskin bölütlenmesini
sağlamışlardır. Bu çalışmada morfolojik sınır tespiti ve dairesel Hough
dönüşümü teknikleri optik diskin sınırlarının tahmini için kullanılmıştır.
Yöntemde ihtiyaç duyulan optik disk pikselinin bulunması için de üç ayrı
metot kullanılmaktadır. Bu yöntemlerle bulunan üç nokta dikkate alınarak
oylama yöntemiyle en uygun piksel yine otomatik olarak tespit
edilmektedir.
Bu çalışmada optik diskin tespiti için literatürde çalışılan yöntemlere
alternatif bir yöntem geliştirilerek farklı bir yaklaşım geliştirilmiştir. Bu
çalışmada retinal imgelerde optik diskin bulunmasına yönelik olarak hem
mevcut yöntemlere göre daha basit, hem de birçok patolojik durumda
başarı sağlayan yöntem üzerinde çalışılmıştır.
4. METOD
Doktorlar tarafından gerek hastalıkların tanısında gerekse tedavisinde
bilgisayar destekli tıbbi görüntüleme teknikleri ve teknolojileri çok geniş
bir şekilde kullanılmaktadır. Doktorlar hastalıkların teşhisi için röntgen,
MR gibi manyetik görüntüleme cihazlarından elde edilen görüntüleri
inceleyerek mesleki bilgi ve tecrübelerine göre hastalığın tanısını
koymaktadır.
Göz hastalıklarının çoğu optik görüntüleme cihazları ile doktorlar
tarafından tespit edilmektedir. Ancak bazı hastalıklar doktorların
tespitinin yanında görüntü işleme yazımları ile de tespit edilebilmektedir.
Dijital görüntü işleme teknikleri ile retinal göz hastalıklarının tespiti için
5

optik diskin otomatik olarak bulunması oldukça önemlidir. Optik diskin
otomatik olarak konumlandırılması yapıldıktan sonra ilgili hastalıkların
oluştuğu bölgeler matematiksel ifadeler ile bulunabilir ve bu bölgede
morfolojik çalışmalar yapılabilir. Bilinen retinal göz rahatsızlıklarından
biri de retinada bulunan makula bölgesinde meydana gelen
dejenerasyondur. Dolayısıyla bu alanda hem yöntemlerin basitleştirilmesi
hem de patolojik durumları da içerecek şekilde yöntemlerin başarı
düzeyinin artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada optik diskin
tespiti için literatürde çalışılan yöntemlere alternatif bir yöntem
geliştirilerek farklı bir yaklaşım geliştirilmiştir Bu çalışmada retinal
imgelerde optik diskin bulunmasına yönelik olarak; şablon eşleştirme
(templete matching) yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmada daha önce
yapılan çalışmalardan farklı olarak şablon eşleştirme yöntemini görüntü
üzerinde değil de histogram üzerinde uygulayarak optik disk saptama
yoluna gidilecektir. Bu amaçla öncelikli olarak şablon histogramlar
oluşturulacaktır. Oluşturmasını istediğimiz şablon histogramlar için
görüntüler bir TempleteImages adlı klasörde toplanır (Şekil 4.1).

Şekil 4.1. Oluşturulmasını istediğimiz şablon histogramlar için
MESSIDOR veritabanından seçilmiş 8 tane Retina Görüntüsü
Şablon histogramları elde etmek için bir kereye mahsus aşağıdaki
işlem uygulanır. Çalışmamızda yeni şablon eklenmediği sürece aşağıdaki
süreç tekrarlanmayacaktır. MESSIDOR veritabanından aldığımız retina
görüntüsü gri seviye görüntüye dönüştürülür (Şekil 4.2).

Şekil 4.2. a) Orjinal Görüntü

b) Gray –Scale Görüntü

 Medyan filtreden geçirilir. Medyan filtre kullanmamızdaki neden
Medyan filtreler mükemmel gürültü azaltma kabiliyeti gösterirler ve
benzer boyuttaki lineer düzeltme filtrelerine göre çok daha az bulanıklığa
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neden olurlar. Görüntü üzerinde yer alan damarları ortadan kaldırarak
görüntü orijinalliğine en az veren filtrelerden biri olduğu için medyan
filtre kullanılmıştır (Şekil 4.3).

4.3. Medyan Filtreden Geçirilmiş Görüntü
 Sonra bir ekran açılarak kullanıcıdan optik disk bölgesinin
işaretlenmesi istenilir. Kullanıcı açılan ekranda gördüğü optik disk
bölgesini sağ tıklayarak işaretler.
 İşaretlenen optik disk bölgesi baz alınarak şablon boyutu kadarlık
bir bölge kesilir(Şekil 4.4).

Şekil 4.4. Şablon Boyutu Kadarlık Kesilmiş Optik Disk Bölgesi
 Kesilen bu bölgenin histogramı alınır ve şablon histogram olarak
kaydedilir.
Şablon histogramlar kaydedildikten sonra optik disk bölgesi
bulunacak yeni retina görüntüleri veritabanından otomatik olarak okunur.
Alınan bu görüntüler gri seviye görüntüye dönüştürülür ve medyan
filtreden geçirilir. Medyan filtreden geçirilmiş görüntülerin üzerinde daha
önceden kullanıcının belirlediği kullanıcının işaretlenen optik disk
bölgesi baz alınarak şablon boyutu kadarlık bölgeleri okuyarak her bir
bölgenin histogramı bulunur.
Ardından bulunan histogram bütün şablon histogramlar ile ayrı ayrı
korelasyon işlemine tabi tutulur ve hepsinin sonucu ayrı ayrı kaydedilerek
Korelasyon Matrisi elde edilir. Korelasyon, nicel 2 veri grubu arasındaki
doğrusal ilişkinin yönünü ve kuvvetini belirten ilinti tabanlı bir yöntemdir
ve bağımsızlık durumundan ne kadar uzaklaşıldığını gösterir. Korelasyon
işlemi için aşağıdaki süreç uygulanır.
 Şablon histogram datasının(x) ve korelasyon işlemine sokulacak
bölgenin histogram datasının(y) ayrı ayrı ortalamaları bulunur. Bunlar
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sırasıyla 𝑥 ve 𝑦 olarak isimlendirilir. x ve y için ayrı ayrı standart
sapmalar hesaplanır. Bunlarda sırası ile 𝑠𝑥 ve 𝑠𝑦 olarak isimlendirilir.
∑(𝑥 − 𝑥)2
𝑠𝑥 = √
𝑛−1

∑(𝑦 − 𝑦)2
𝑠𝑦 = √
𝑛−1

(4.1)

 Bütün data seti ortalamalarından çıkartılarak aşağıdaki gibi
sonuca ulaşılır.
𝑟=

∑𝑥 ∑𝑦(𝑥 − 𝑥)(𝑦 − 𝑦)
1
(
)
𝑛−1
𝑠𝑥 𝑠𝑦

(4.2)

Korelasyon matrisi üzerinden her bir şablonun maksimum olduğu
bölgeler bulunur ve bu bölgeler için dijital seviye kıyaslaması yapılır.
Dijital seviye ortalaması en yüksek olan bölge optik disk bölgesidir.
Belirlenen optik disk bölgesinin yaklaşık olarak ortasının bulunması
amacıyla dijital seviyeler baz alınıp komşu bölgelerle kıyaslama yapılır
ve optik disk bölgesine son bir düzeltme verilir.

Şekil 4.5. Optik Disk Bölgesinin Ekrana Çizdirilmesi
Son olarak 4.5'te gösterildiği gibi en son olarak düzeltilen optik disk
bölgesi figüre üzerine çizdirilir. Çalışmamızı özetleyen iş akış şeması
Şekil 4.6'da gösterilmiştir.
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Şablon olarak alınan görüntü
gri seviyeye dönüştürülür.

Medyan filtreden geçirilir.

Kullanıcıdan optik disk
bölgesini işaretlemesi
istenilir.

İşaretlenen optik disk bölgesi
baz alınarak şablon boyutu
kadarlık bir bölge seçilir.

Kesilen bu bölgenin
histogramı alınır ve şablon
histogram olarak kaydedilir.

Optik disk bölgesi bulunacak retina görüntüsü okunur.

Okunan görüntü gri seviyeye dönüştürülür.

Medyan filtreden geçirilir.

Ön işlemesi tamamlanmış görüntünün üzerinde şablon boyutu kadar farklı bölgeler belirlenerek her bir bölgenin histogramı bulunur.

Bulunan histogram bütün şablon histogramlar ile ayrı ayrı korelasyon işlemine tabi tutulur ve hepsinin sonucu ayrı ayrı kaydedilerek Korelasyon Matriksi elde edilir.

Korelasyon matriksi üzerinden herbir şablonun maksimum olduğu bölgeler bulunur ve bu bölgeler için dijital seviye kıyaslaması yapılır. Dijital seviye ortalaması en
yüksek olan bölge optik disk böölgesidir.

Belirlenen optik disk bölgesinin yaklaşık olarak ortasının bulunması amacıyla dijital seviyeler baz alınıp komşu bölgelerle kıyaslama yapılır ve optik disk bölgesine son
bir düzeltme verilir.

Düzeltilen optik disk bölgesi figür üzerine çizilir

Şekil 4.6. İş Akış Şeması
Son olarak performans değerlendirmesi için doğruluk değerinin
hesaplanması gerekmektedir. Bu işlem için doğruluk değerinin
hesaplanması için kullanılan veri tabanında manuel olarak belirtilen
optik disk görüntüleri hedef görüntü olarak kabul edilmiştir. Doğruluk
değeri, doğru tespit edilmiş piksellerin tüm tespit edilen piksellere oranı
olarak hesaplanmıştır ve Eşitlik 4.3’de gösterilmiştir.
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𝐷𝑇𝑃𝑆
(4.3)
𝑇𝑃𝑆
Eşitlik 4.3’de gösterilen DTPS doğru tespit edilmiş piksel sayısını,
TPS ise tespit edilen toplam piksel sayısını göstermektedir. Performans
değerlendirmesi yapılırken MESSIDOR
veri tabanında bulunan
görüntüler üzerine önerilen algoritmanın uygulanması ile elde edilen
doğruluk değerinin ortalaması %89 olarak hesaplanmıştır.
𝐷𝑜ğ𝑟𝑢𝑙𝑢𝑘 =

5. SONUÇ
Retinal hastalıkların tespitinde gözdeki optik disk yapısının tespiti
son derece önemlidir. Optik diskin tespiti, retinal görüntü analizi ve bu
analizlere dayalı olarak gerçekleştirilen hastalık tespitinde büyük önem
taşımaktadır. Bu yüzden optik diskin tespiti konusunda geliştirilen
yöntemler
her
zaman
iyileştirilmeli,
retinal
görüntülerde
karşılaşılabilecek dejenerasyon, görüntü kalitesi, rotasyon vb. değişik
durumlar için daha etkin ve başarılı yöntemler geliştirilmelidir. Ayrıca
önerilen yöntemlerin performans açısından da iyileştirilmesi
gerekmektedir.
Bu çalışmada optik disk konum tespiti için kullandığımız görüntü
işleme tekniklerine yer verilecektir. Çalışmada şablon eşleştirme
yöntemini görüntü üzerinde değil de histogram üzerinde uygulayarak
optik disk saptama yoluna gidilecektir. Bu amaçla öncelikli olarak şablon
histogramlar oluşturulur. Farklı farklı optik disk bölgeleri görüntü
üzerinde belirli bir şablon boyutunda kırpılır ve bu kırpılmış görüntülerin
herbiri için ayrı ayrı histogramlar elde edilir. Daha sonra optik disk
bölgesi bulunması için alınan bir görüntünün çeşitli bölgeleri bütün
şablon histogramlar ile kıyaslanır. Kıyaslama amacı için korelasyon
yöntemi kullanılmaktadır. Yapılan korelasyon sonucunda elde edilen en
yüksek sonuca ait bölge optik diskin bulunduğu bölge olarak işaretlenir.
Kullanılan herbir görüntü işleme sokulmadan önce gri seviyeye
dönüştürme ve medyan filtre kullanma gibi ön işlemlere tabi tutulmuştur.
Bu uygulama MESSIDOR veritabanından indirilen görüntüler üzerinde
tek tek çalıştırıldığı gibi ayrıca bir directory içine atılan MESSIDOR
veritabanında yer alan retina görüntülerinin tamamı üzerinde de koşturan
bir uygulama da geliştirilmiştir.
Geliştirilen uygulamalar MATLAB R2014a versiyonunda test
edilmiştir. İntel Core i5 işlemci, 6 GB Ram, 64 bit Windows 10 işletim
sistemi, NVIDIA GeForce GT 520 M ekran kart özelliklerine sahip
bilgisayarda geliştirilmiştir.
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BİYO-TABAKLAMA MADDESİ –VALEKS EKSTRAKTLARININ
ÖZELLİKLERİ
Bio-Tanning Agents- Properties of Valonia Extracs
Buket KANER & Selime MENTEŞ ÇOLAK
Giriş
Türkiye'de yayılış gösteren Fagaceae familyasının bir cinsi olan
meşelerin yaklaşık 23 taksonun meyveleri bir ayırım yapılmaksızın
palamut olarak adlandırılmaktadır. Bununla beraber ekonomik önemi
olan palamutların elde edildiği türler Q. cerris L. (Türk meşesi), Q.
ithaburensis Decne subsp. macrolepis (Kotschy) Hedge-Yalt (Palamut
meesi) ve Q. robur saplı meşedir.
Fagaceae familyasına dahil olan ve Kuzey yarımküre yayılış gösteren
Quercus cinsinin, dünyada yaklaşık 600 türü mevcuttur. Türkiye, bu
cinsin yayılış ve tür sayısı bakımından dünyanın en zengin
merkezlerinden birini oluşturur. Bu genus, ülkemizde 18 tür ve 22 taksa
ile temsil edilmektedir.
Valeks (Valonia) Quercus ithaburensis’in barındırdığı yüksek
orandaki tanen maddesi ortaya çıkartılması için ekstrakte edilerek
kurutulan toz halinde bir maddedir. Özellikle deri sanayiinde yoğun
olarak kullanılır.
Meşe palamutunun gıda, yem maddesi, mobilyacılıkta, tekstilde doğal
boyarmadde üretiminde kullanımı ile ilgili olarak; yağ, protein ve lif
içeriği, besin değeri ile ilgili yapılmış bazı çalışmalar bulunmakla
beraber tabaklama amacıyla kullanılan valeksin özellikleri ile ilgili yeterli
çalışma bulunmamaktadır.
Ayrıca boyaların, fenollerin Cr(VI)
adsorpsiyonu ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.
Kolayca bozulabilir durumda olan hayvan derilerinin bozulmaz hale
getirilmesine tabaklama adı verilir. Tabaklama, proteinlerin stabilize
edildiği işlemler dizisidir ve tabaklama işlemi ile kolayca bozulabilen deri
maddesi yani kollagen mikroorganizmalara, suya, ısıya ve tüm dış
etkenlere karşı dayanıklı hale getirilerek, derinin yumuşak, dolgun ve
kullanılabilir durumda olması sağlanır.
Bitkisel tabaklama binlerce yıldır uygulanmakta olup, halen
günümüzde de sıkı, dolgun ve sağlam deri üretiminde sıkça tercih
edilmektedir. Bitkisel tabaklanmış deriler, genellikle ayakkabı taban ve
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astarı, mobilya döşemeliği, el çantaları, bavul, kitap cildi, kemer ve kayış
yapımında kullanılmaktadır.

Şekil-1 : Quercus ithaburensis ssp.macrolepis
Ülkemizde tanen içeren 37 çeşit bitki tespit edilmesine rağmen tanen
içeriği en yüksek olan bitkiler; meşe, kestane, huş, akasya, nar, çam,
kayın olarak sıralanabilir. Ancak bu bitkiler içerisinde ülkemizde
özellikle Batı Anadolu Bölgesi’nde yetişen “Quercus Macrolepis”in alt
türlerinden olan “Quercus Aegilops L.” ağacı meyvelerinin kadeh ve
tırnaklarında bulunan tanenlerin ekstraksiyonu ile elde edilen ve ticarette
“Vallonea”, “Valeks” olarak adlandırılan bitkisel tanen üretimi
yapılmaktadır.

Şekil-2: Valeks tanenin yapısı
Meşe palamutu Türkiye’de en çok çok yetişen ve tabaklama
işlemlerinde kullanılan bitkilerin başında gelmektedir. Deri sanayi için
valeksin özellikleri önem taşımaktadır. Bu araştırmada Türkiye’de
yetişen “Quercus İthaburensis’in” türü meşe palamutundan elde edilen
tanenlerin özellikleri araştırılmıştır.
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Materyal ve Metod
Materyal
Araştırmada materyal olarak kullanılan valeks örnekleri, 10 ayrı deri
fabrikasından temin edilmiştir.
Metod
Bitkisel tabaklayıcı maddelere uygulanan test ve analizler
Renk Ölçümü
Bitkilerin kendine has renkleri vardır ve tabakladıkları derilere bu
renkleri verirler.
Çalışmada
valeks örnekleri arasındaki renk
farklılıklarının tespit edilmesi için Lovibond Renk Tintometresi ve
Minolta 508-d küresel spektrofotometre kullanılmıştır
Valeks Ektraktlarında Kül Tayini
Araştırma numunelerinin kül miktarı Official Methods, (1996)’ya göre
yapilmıştır.
Valeks Ektraktlarında pH Tayini
Toz bitkisel tabaklayıcıların pH’larını ölçmek için önce 1,05 g/ml
yoğunlukta bir ekstraksiyon çözeltisi hazırlanmış ve daha sonra da tanen
çözeltisinin pH’sı ölçülmüştür (Official Methods, 1996).
Valeks Ektraktlarında Rutubet Tayini
Numunenin içerdiği uçucu madde (rutubet) miktarı Official Methods
1996’ya göre (%) cinsinden tespit edilmiştir.
Valeks Ektraktlarında Fe, Cu Tayini
Denemelerde kullanılan tanenlerin Fe ve Cu gibi mineral madde
içeriklerinin tayini için AAS (Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi)
cihazı kullanılarak istenen ölçümleri gerçekleştirilmiş ve bitkisel
tabaklayıcı maddenin Fe ve Cu içerikleri tayin edilmiştir. Çalışmada
Perkin Elmer 2380 modeline sahip atomik absorbsiyon cihazı kullanılmış
olup, Fe için 324,8 nm dalga boyunda ve 0,7 nm slit aralığında; Cu için
ise 248,3 nm dalga boyunda ve 0,2 slit aralığında çalışılmış ve
okumalarda yanıcı ve yakıcı gaz olarak sırasıyla hava ve asetilen gazları
kullanılmıştır.
Valeks Ektraktlarında Kantitatif Analizler
Öncelikle analitik çözeltinin hazırlanması gerekmektedir. Bu amaçla
hassas olarak 4 g tanen numunesi tartılmış, tanen ekstraktı önce sıcak
suda çözülmüş, sonra soğuk su ile yavaş yavaş seyreltme yapılarak tanen
çözeltisi konsantrasyonu 4 g/ml olacak şekilde hazırlanmıştır. Bu şekilde
hazırlanan çözeltide üç adet analiz yapılmıştır.
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Toplam Katı Madde Tayini
İlk olarak pipet yardımıyla analitik çözeltiden 50 ml alınmış ve daha
önce 105ºC’de değişmez ağırlığa getirilmiş bir porselen buharlaştırma
kabına konmuştur. Önce su banyosunda kuruluğa kadar buharlaştırma
işlemi yapılmış, sonra etüvde 105ºC’de 1,5 saat kurutulmuştur. Süre
sonunda desikatörde 45 dakika soğutulmuş ve tartılmıştır.
Çözünen Madde Tayini
100 ml’lik çözelti 0,45 µ gözenek çaplı filtre kağıdından, vakumlu
süzgeç aygıtında süzülmüş, bir pipetle 50 ml alınarak daha önce 105ºC’de
değişmez ağırlığa getirilerek darası alınmış porselen bir buharlaştırma
kabına konulmuştur. Önce su banyosunda kuruluğa kadar, daha sonra
105ºC’de etüvde 1,5 saat tutulmuş ve desikatörde soğutularak tartılmıştır.
Tanen Olmayan Madde Tayini
Bu tayin yöntemi Procter Çan Filtresi Düzeneği yardımı ile
yapılmıştır (şekil-3).
Procter çan filtresi eni 28 mm, boyu 85 mm çan şeklinde cam
silindirden oluşmaktadır. Çanın ince tarafına ortası delik bir lastik tıpa
geçirilmiştir ve bu tıpa bir ucu çapı 1,5 mm olan kapillar boru ile
bağlantılıdır. Tıpa ile deri tozu arasında kapillar borunun deri tozu ile
tıkanmasını engellemek için pamuk tampon bulunmaktadır. Çana
konulan hafif kromlanmış deri tozunun ağırlığı 5-6 g kadardır. Çan ağzı
keten bir bez ile bağlanmış halde ve çan içinde ekstrakt bulunan bir
behere daldırılmış durumdadır. Ekstrakt azaldıkça yukarıdan ilave
edilmelidir. Deneyin yapılışı esnasında çan içine hava boşluğu
kalmayacak şekilde deri tozu iyice sıkıştırılmış ve içinde ekstrakt bulunan
behere daldırılmıştır. Kapillar akış sistemine göre çanın içindeki deri tozu
çözeltiyi tıpaya kadar emdiği anda, kapillar borunun diğer ucundan hafif
bir emiş yaparak damlamanın başlaması sağlanmıştır. Damlama hızı 6-10
damla/dk olacak şekilde ayarlanmış olmalıdır. Deri tozu taneni
bağlayacak, tanen olmayan madde kapillar borudan geçerken, suda
çözünmeyen madde de filtre edilerek tutulacaktır.
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Şekil- 3: Procter Çan Filtresi Düzeneği
Mezürde toplanan ilk 20 ml atılmış, daha sonraki 50 ml önceden
darası alınmış porselen buharlaştırma kabında buharlaştırılmıştır. Sonra
etüvde 105ºC’de tutulmuş, ve desikatörde tutularak tartılmıştır.
Hesaplamalarda; (100-Toplam Katı Madde) farkı, % Su değerini; (%
Toplam Katı Madde - % Çözünebilen Madde) farkı, % Çözünmeyen
Madde değerini; (% Çözünebilen Madde- % Tanen Olmayan Madde)
farkı ise % Tanen değerini vermektedir.
Bulgular ve Tartışma
Renk Ölçümü ile ilgili Bulgular
Deri üretiminde kullanılmakta olan bitkisel tanenlerin her birinin
kendine özgü renkleri vardır. Sahip oldukları bu renkler, tabaklanmış
derinin renk tonu üzerinde önemli ölçüde etkili olmakta ve buna bağlı
olarak üretim aşamasında önem arz etmektedir. Bu yüzden tanenlerin
renk üzerine olan etkisi hakkında yapılan çalışmalar son yıllarda
yoğunluk kazanmıştır.
Çalışmada valeks örnekleri arasındaki renk farklılıklarının tespit
edilmesi için Lovibond Renk Tintometresi kullanılarak yapılan renk
ölçümlerinden elde edilen sonuçlar Çizelge-1’de verilmiştir.
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Çizelge-1 : Lovibond Renk Tintometresi ile yapılan ortalama renk
ölçüm değerleri

Çizelge-1 ’den de görüldüğü gibi 10 tanenin kullanıldığı 20 adet
deneme sonucunda ortalama 6,78 değerinde sarı renk tonu, 4,55
değerinde kırmızı renk tonu, 2,995 değerinde mavi renk tonu elde
edilmiştir. Ortalama renk tonu dağılımları Şekil-4 verilmiştir.

Şekil -4: Valeks örneklerindeki ortalama sarı, kırmızı, mavi renk tonu
dağılımı
Yapılan çalışmalarda valeks örnekleri arasındaki renk farklılıklarının
tespit edilmesi için Minolta 508-d Küresel Spektrofotometre cihazı
kullanılarak elde edilen ortalama renk ölçüm sonuçları Çizelge 2’de
verilmiştir.
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Çizelge -2: Minolta 508-d Küresel Spektrofotometre cihazı ile
yapılan ortalama renk ölçüm değerleri

Çizelge 2’den de görüldüğü gibi 10 tanenin kullanıldığı 30 adet
deneme sonucunda ortalama 47,87’lik bir L değeri, 7,68’lik bir a değeri,
19,34’lük bir b değeri, 20,83’lük bir c değeri ve 68,44’lük bir H değeri
elde edilmiştir.
Bitkisel Tabaklama Maddelerinde Fe, Cu Tayini ile ilgili Bulgular
Yapılan çalışmalarda valeks örneklerinin Fe ve Cu içerikleri
arasındaki farklılıkların tespit edilmesi için yapılan ölçümlerden elde
edilen sonuçlar Çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelge-3: Valeks örneklerinde yapılan analiz sonuçları

Çizelge -3’de görüldüğü gibi yapılan denemeler sonucunda valeks
taneninden elde edilen en düşük Fe içeriği değeri 162,73 ppm , en yüksek
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Fe içeriği değeri 509,49 ppm olarak belirlenmiş olup, standart sapma
114,41 standart hata 25,58 olarak bulunmuş ve 10 tanenin kullanıldığı 20
adet deneme sonucunda ortalama 259,16 ppm’lik bir Fe içeriği değeri
elde edilmiştir.
Çizelge -2’de görüldüğü gibi yapılan denemeler sonucunda valeks
taneninden elde edilen en düşük Cu içeriği değeri 12,11 ppm, en yüksek
Cu içeriği değeri 201,51 ppm olarak belirlenmiş olup, standart sapma
57,94 standart hata 12,95 olarak bulunmuş ve 10 tanenin kullanıldığı
20 adet deneme sonucunda ortalama 84,16 ppm’lik bir Cu içeriği değeri
elde edilmiştir.
Valeks örneklerinin Fe ve Cu içeriği değerleri Şekil 5 ve 6’de
verilmiştir.

Şekil-5 : Valeks örneklerinin Fe içeriği değerleri

Şekil -6: Valeks örneklerinin Cu içeriği değerleri
Bitkisel Tabaklama Maddelerinde Kantitatif Analizler ile ilgili
Bulgular
20

Ham derilerin tabaklanmasında kullanılan bitkisel maddelerin
içerdikleri tanen miktarı tabaklama etkinliği ve tabaklama işlemi
sırasında kullanılacak tabaklama maddesinin oranını belirleme açısında
önem taşımaktadır. Çizelge 3’de görüldüğü gibi yapılan denemeler
sonucunda valeks taneninden elde edilen en düşük % Tanen değeri 56,10,
en yüksek % Tanen değeri 74,91 olarak belirlenmiş olup, standart sapma
5,805 standart hata 1,298 olarak bulunmuş ve 10 tanenin kullanıldığı 20
adet deneme sonucunda ortalama % 67,27’lik bir tanen içeriği elde
edilmiştir.

Şekil 7: Valeks örneklerindeki % Tanen değerleri

Şekil 8: Valeks örneklerindeki % Tanen Olmayan Madde değerleri
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Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanan TS 5829/1988
Palamut özü (Valeks) standardında Mee Palamudundan elde edilen tanen
miktarı en az %65 olarak belirtilmiştir (TS 5829/1988).
Araştırma sonuçlarına bakıldığında incelenen Türkiye’de üretilen
valeks örneklerinin tanen içeriğinin Türk standartlarına uygun olduğu
görülmüştür. Yapılan çalışmalarda valeks örneklerinin tanen olmayan
madde içerikleri arasındaki farklılıkların tespit edilmesi için yapılan
ölçümlerden elde edilen sonuçlar Çizelge 3’de verilmiştir.
Çizelge-3’de görüldüğü gibi yapılan denemeler sonucunda valeks
taneninden elde edilen en düşük % Tanen Olmayan Madde değeri %
23,11 en yüksek % Tanen Olmayan Madde değeri % 43,07 olarak
belirlenmiş olup, standart sapma 5,795, standart hata 1,296 olarak
bulunmuş ve 10 tanenin kullanıldığı 20 adet deneme sonucunda ortalama
% 31,15’lik bir tanen olmayan madde içeriği elde edilmiştir.
Valeks örneklerindeki % Tanen olmayan madde değerleri Şekil 7’de
verilmiştir. Yapılan çalışmalarda valeks örneklerinin çözünmeyen madde
içerikleri arasındaki farklılıkların tespit edilmesi için yapılan ölçümlerden
elde edilen sonuçlar Çizelge 3’de verilmiştir.
Çizelge-2’de görüldüğü gibi yapılan denemeler sonucunda valeks
taneninden elde edilen en düşük % Çözünmeyen Madde değeri % 0,26 en
yüksek % Çözünmeyen Madde değeri % 5,14 olarak belirlenmiş olup,
standart sapma 1,497 standart hata 0,335 olarak bulunmuş ve 10 tanenin
kullanıldığı 20 adet deneme sonucunda ortalama % 1,577’lik
çözünmeyen madde içeriği elde edilmiştir. Valeks örneklerindeki %
Çözünmeyen Madde değerleri Şekil 8’de verilmiştir.

Şekil 9: Valeks örneklerindeki % Çözünmeyen Madde değerleri
Bitkisel Tabaklayıcı Maddelerde Rutubet Tayini ile ilgili Bulgular
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Yapılan çalışmalarda valeks örnekleri arasındaki rutubet
farklılıklarının tespit edilmesi için yapılan ölçümlerden elde edilen
sonuçlar Çizelge 3’de verilmiştir.
Çizelge-3’de görüldüğü gibi yapılan denemeler sonucunda valeks
taneninden elde edilen en düşük rutubet değeri 4,072 en yüksek rutubet
değeri 8,887 olarak belirlenmiş olup, standart sapma 1,226 standart hata
0,274 olarak bulunmuş ve 10 tanenin kullanıldığı 20 adet deneme
sonucunda ortalama 6,033’lük bir rutubet değeri elde edilmiştir.
Valekslerin bünyesindeki rutubet içeriği dağılımı Şekil 10’da verilmiştir.

Şekil 10: Valeks örneklerinin rutubet içeriği dağılımı
Bitkisel Tabaklama Maddelerinde Kül Tayini ile ilgili Bulgular
Yapılan çalışmalarda valeks örneklerinin kül içerikleri arasındaki
farklılıklarının tespit edilmesi için yapılan ölçümlerden elde edilen
sonuçlar Çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelge-3’de görüldüğü gibi yapılan denemeler sonucunda valeks
taneninden elde edilen en düşük % toplam sülfat külü değeri 0,757 en
yüksek % toplam sülfat külü değeri 0,975 olarak belirlenmiş olup,
standart sapma 0,062 standart hata 0,014 olarak bulunmuş ve 10 tanenin
kullanıldığı 20 adet deneme sonucunda ortalama 0,901’lik bir % toplam
sülfat külü değeri elde edilmiştir. Valekslerin bünyesindeki % sülfat
külü içeriği dağılımı Şekil 11’de verilmiştir.
Valekslerin bünyesindeki % sülfat külü içeriği dağılımı Şekil
4.6.’da verilmiştir.
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Şekil 11: Valekslerin bünyesindeki % sülfat külü içeriği dağılımı
Bitkisel Tabaklama Maddelerinde pH Tayini ile ilgili Bulgular
Yapılan çalışmalarda valeks örneklerinin pH değerleri arasındaki
farklılıkların tespit edilmesi için yapılan ölçümlerden elde edilen sonuçlar
Çizelge-2’de verilmiştir.
Çizelge 3’de görüldüğü gibi yapılan denemeler sonucunda valeks
taneninden elde edilen en düşük pH değeri 3,21 en yüksek pH değeri 3,90
olarak belirlenmiş olup, standart sapma 0,265 standart hata 0,059 olarak
bulunmuş ve 10 tanenin kullanıldığı 20 adet deneme sonucunda ortalama
3,544’lük bir pH değeri elde edilmiştir. Valeks örneklerinin pH
değerlerinin 3.21 ile 3.90 arasında değiştiği, yapılan analiz sonuçlarından
anlaşılmaktadır. Thorstensen (1976), tanen moleküllerinin zayıf asit
yapısının partiküller üzerinde yükte artışa ve pH’da yükselmeye sebep
olduğunu belirtmiş, bunun da bitkisel tanen bileşiklerini daha çözünür
hale getirdiğini ve böylelikle kolloidal partiküllerin daha iyi disperse
olacağını ifade etmiştir. Buna bağlı olarak, çözeltinin pH’sının ekstraktın
rengini de etkiyeceğini bildirerek, yüksek pH’nın çözünürlüğü
arttıracağından dolayı genelde daha koyu bir renk sonucu alınacağına
işaret etmiştir.Valeks örneklerinin pH değerleri Şekil 12’de verilmiştir.
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Şekil 12: Valeks örneklerinin pH değerleri
Sonuç
Günümüzde insan sağlığı ve çevreye karşı artan duyarlıklık ve yasal
yaptırımlar nedeniyle Organik ve çevre dostu ürünlerin deri üretimine
kullanımı büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda bitkisel ürünler
üzerinde durulmaktadır. Özellikle kromlu derilerde ortaya çıkma olasılığı
bulunan Cr+6 sorunu ve serbest formaldehit sorunu deri sanayicisi için
sıkıntı yaratan sorunlardandır. Bitkisel tanenlerin antioksidan özellikleri
ve Cr+6 sorunu ve serbest formaldehit oluşumunun engellenmesi veya
önlenmesi üzerinde etkili olmaları nedeniyle deri üretiminde kullanımı
önerilmektedir. Meşe Türkiye’de en çok yetişen bitkilerden biridir ve
Türkiye dünyada önemli valeks ekstraktı üreticilerindendir. Çeşitli
modifikasyon yöntemleri ile valeks ekstraklarının renk, tutum, tabaklama
özellikleri gibi özellikleri iyileştirlerek valeks ekstraktlarının kullanım ve
pazar alanının arttırılabileceği düşünülmektedir.
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KERATİNLİ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI VE
DEĞERLENDİRİLMESİ
Recovery of Keratinous Wastes and Assesment
Selime MENTEŞ ÇOLAK & Gülizar YELDIYAR
Giriş
Keratin tüy, kıl, yün ve boynuz gibi unsurların yapısında bulunan bir
proteindir. Deri sanayi, mezbaha ve tavuk endüstrisinde kıl, yün, tüy vb.
atık olarak bol miktarda ortaya çıkmaktadır. Kılın Tabakaları
incelendiğinde aşağıdaki kısımlardan oluştuğu görülmektedir;
Kütikula tabakası: Kutikula hücreleri yün lifinin dış yüzeyini
oluşturmaktadır. Kutikula; endukutikula, ekzokutikula-a, ekzokutikula-b
ve epikutikula olmak üzere 4 tabakadan oluşmaktadır.
Endukutikula: enzim ile parçalanabilen kutikula hücresi.
Ekzokutikula-a ve ekzokutikula-b: enzime dirençli kutikula hücresi.
Epikutikula: ince hidrofobik membran.
Bu tabakanın içerdiği kükürt miktarı tüm lifin ortalamasına göre
oldukça yüksektir. Buna karşılık bu tabakadaki arginin, tirosin ve serin
gibi aminoasitlerin miktarı ise kortekse nazaran düşüktür.
Korteks tabakası: Yün lifinin % 90’ını oluşturan korteks tabakası
orto- (% 60-90) ve para-korteks (% 40- 10) olmak üzere iki farklı korteks
hücresinden oluşur. Parakorteks, ortokorteksten daha fazla sülfür içerir ve
dolayısıyla daha dayanıklıdır ve daha yüksek çapraz bağa sahiptir.
Medula tabakası: Lifin en iç kısmını oluşturan medula tabakasında
kükürt içeriği yok denecek kadar azdır (%0.23). Fakat buna karşılık bu
tabakada diğer tabakalarda bulunmayan lipitler bulunmaktadır.



(Doç.Dr.), Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Deri Mühendisliği Bölümü, İzmir,
TÜRKİYE. / Sorumlu Yazar, slmmclk35@gmail.com
 M. Auezov South Kazakhstan State University, Faculty of Light and Food Industry,
Department of Textile Materials and Ligth Industry Goods Technology, Shymkent,
Kazakhstan.

27

Şekil-1: Kılın yapısı
Kıllar yapılarında yüksek oranda keratin proteini içermektedirler.
Hayvan kılları ve tavuk tüyleri yaklaşık %92 oranında protein
içermektedir. Atık kıllardan; hidrojen peroksit, perasetik asit veya
performik asit gibi oksidatif kimyasallar ile keratinin oksidasiyonu
sonucu keratozlar; merkaptoetanol, Na tioglikolat gibi redüktif
kimyasallar ile keratinin redüksiyonu sonucu kerateinler elde
edilmektedir. Elde edilen keratin hidrolizatları kimyasal modifikasyonlar
ile farklı özelliklere sahip materyallere
dönüştürülebilir nitelik
taşımaktadır. Son yıllarda dünyada temiz teknoloji ve atıkların geri
kazanımı ile ilgili çalışmalar belirgin olarak artmıştır. Günümüzde bu
özelliği nedeniyle, yün ve kılların tekstil sanayi dışında farklı kullanım
alanları araştırılmaktadır. Biyoteknolojinin ilerlemesi ile bu tür
malzemelerin daha yararlı malzemelere dönüştürülerek kullanılabilir hale
getirilmesi ve biyolojik parçalanması mümkün olmaktadır.
Asit, alkali ve enzimlerle hidrolize edilen keratinin ve keratin
hidrolizatlarının çok sayıda farklı kullanım uygulamaları vardır. Keratin
esaslı preperatlar, kozmetik olarak saç ve deri için kullanılabilmektedir.
Yanı sıra, beton, seramik yapımında katkı maddesi olarak kullanımı,
organik gübre olarak kullanımı, yara örtü materyali olarak kullanımı ve
deri sanayinde dolgu maddesi olarak kullanımı gibi bir çok farklı
kullanım alanı bulunmaktadır.
Son çalışmalarda, keratin atıkları sürdürülebilir malzemelerin üretimi
için mümkün olan yenilenebilir kaynak olarak görmüştür. Atık kıl ve
tüyler, modern ambalaj için biyolojik olarak parçalanabilen polimerler,
ahşap tahta için yapıştırıcılar veya emtia termoplastikleri için takviye
maddesi olarak kullanılabilir. Kozmetik ve doku mühendisliği hücre
ekimi için veya nano polimer harmanları keratinin olası uygulamaları
bulunmuştur.
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İşlenmek üzere deri fabrikalarına gelen ham deriler, kürk olarak
işlenmeyecekse, üzerindeki kıl ve yünlerinin uzaklaştırılması
gerekmektedir. Deri üretimi sırasında kıl ve yünler kıl giderme ve
kireçleme işlemi ile deriden uzaklaştırılmaktadır. Kıl giderme işleminde
keçi derisinden kuru ağırlık üzerinden %20-30 atık kıl açığa çıkmaktadır.
Koyun ve keçi derilerinden elde edilen bu kıl ve yünler deri endüstrisinin
atığı yada yan ürünü olarak ortaya çıkmakla birlikte, içerdiği keratin
proteini nedeniyle ekonomik olarak değerlendirilebilir nitelik
taşımaktadır. Koyun derilerinden elde edilen yünler geleneksel
üretimlerde, kumaş üretiminde, tiftik keçilerinden elde edilen tiftik ise,
kilim üretimine kullanılmaktadır. Buna karşın, kıl keçileri ve dana kılları
yüksek oranda medulla içermesi ve daha sert tutumlu olması, bu liflerin
tekstil alanında kullanımı mümkün olmamaktadır.
Bu çalışmada deri sanayinde atık olarak ortaya çıkan keçi kılının
ambalaj - biyoplastik yapımında kullanılabilirliği araştırılmıştır.
Biyoplastiklerin üretiminde genellikle nişaşta esaslı, bitkisel hammadde
kaynakları kullanılmaktadır. Keratinden biyolojik olarak parçalanabilen
polimerler atık kılların değer kazanmasına ve plastik atığın çevre
sorununu çözmede yardımcı olabileceği düşünülerek kıl içindeki
keratinin bu amaçla kullanımı üzerinde çalışılmıştır.
2.Materyal ve Metod
Ege Üniversitesi, Deri Mühendisliği Bölümü Araştırma Uygulama
İşletmesi’nde kullanılan yerli kıl keçisi ham derilerinden kıl giderme ve
kireçlik işlemi sonucu atık olarak ortaya çıkan keçi kılları araştırma
materyali olarak kullanılmıştır.
2.1.Keratin hidrolizatının hazırlanması
Yeldiyar ve Çolak (2015)’e göre keratin hidrolizatı hazırlanmıştır.
2.2.Keratin hidrolizatından film hazırlanması
Atık kıldan keratin hidrolizat eldesi ve film hazırlama işlemlerine
ilişkin akış şeması şekil -1’de verilmiştir. Film hazırlamak için keratin,
jelatin ve gliserol kullanılmıştır. %10 çözünen jelatin ve %5 keratin
hidrolizat içeren çözeltilerden toplamda 1g protein (jelatin+keratin)
içerecek şekilde karışım hazırlanmış ve %25, %50, %75 gliserol
eklenerek bir saat 50oC’de karıştırılmıştır. Film karışımları çapı 9 cm olan
petri tabağına dökülmüş ve 35, 40, 50oC’ye ayarlanan etüvde 24 saat
kurutulmuştur (çizelge-1). Elde edilen filmlerin özellikleri araştırılmıştır.
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Şekil -2. Atık kıldan film hazırlama işleminin akış şeması

Şekil-3.Hava geçirgenliği ölçüm cihazı
Çizelge 1: Film hazırlamada uygulanan karışımlar ve örnek
Örnek
kodu

Keratin (g)

Jelatin (g)

Gliserol (g)

Sıcaklık
( o C)

A1

0.25

0.75

0.25

35

B1

0.25

0.75

0.25

40

C1

0.25

0.75

0.25

50

A1

0.25

0.75

0.50

35

B1

0.25

0.75

0.50

40

C1

0.25

0.75

0.50

50

A3

0.25

0.75

0.75

35

B3

0.25

0.75

0.75

40

C3

0.25

0.75

0.75

50

30

A4

0.50

0.50

0.25

35

B4

0.50

0.50

0.25

40

C4

0.50

0.50

0.25

50

A5

0.50

0.50

0.50

35

B5

0.50

0.50

0.50

40

C5

0.50

0.50

0.50

50

A6

0.50

0.50

0.75

35

B6

0.50

0.50

0.75

40

C6

0.50

0.50

0.75

50

2.3. Filmlerin özelliklerinin belirlenmesi
2.3.1. Filmlerin çekme mukavemeti ve uzama yüzdesi tayini
Filmlerin çekme mukavemeti ve uzama yüzdesi tayini ASTM D-638
metoduna göre gerçekleştirilmiştir.
2.3.2. Filmlerin çözünür madde tayini
Filmlerin çözünür madde tayini TS.702, ISO.62, ASTM.D-570.81,
DIN.53495, BS.2782(4.kısım,430.A-430.D) temel standartlarında
belirtildiği şekilde gerçekleştirilmiştir.
2.3.3. Filmlerin hava geçirgenliği
Keratin hidrolizatı ve jelatinden hazırlanan film örnekleri 20±2 oC
sıcaklık ve %65±5 bağıl nemli, klimatize edilmiş bir odada en az 48 saat
kondüsyonlandıktan sonra numunelerin hava geçirgenliği değerleri, hava
geçirgenliği ölçüm cihazında tespit edilmiştir (Şekil-3). Ölçümler
5cm2’lik açıklığa sahip halka ile 100Pa basınçta 5’er dakika süre
içerisinde geçen hava miktarının m3 olarak belirlenmesi suretiyle
yapılmış olup, sonuçlar cm3/cm2.s olarak ifade edilmiştir. Örneklerin 3
farklı yerinde bu test tekrarlanarak ortalaması alınmıştır.
2.3.4. Filmlerin biyolojik parçalanabilirliği
Film örnekleri ve hazır toprak ile 1:6 oranında karışım hazırlanmıştır.
%50 su oranı içerecek şekilde su eklenmiştir. Beherlere konulan karışım
%50 bağıl nemde 55oC’de biyolojik parçalanma süresi takip edilmiştir.
2.3.5. İstatistiksel değerlendirme yöntemleri
Çalışmada elde edilen sonuçlar SPSS 20 istatistik hazır paket
programı kullanılarak istatistiki olarak değerlendirilmiştir. Yapılan tüm
istatistiki analizlerde güven katsayısı %95 alınmış ve elde edilen tüm
sonuçlar α= 0.05 önem seviyesine göre değerlendirilmiştir.
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3.Bulgular ve Tartışma
Film hazırlama çalışmalarında keratin hidrolizatı gliserol ile
karıştırıldığında film oluşmamıştır. Keratin hidrolizatının jelatin ve
sorbitol harmanlaması ile çok sert ve kırılgan mat filmler elde edilmiştir.
Bu nedenle sorbitol kullanımından vazgeçilmiştir. Keratin hidrolizatının,
jelatin ve gliserol harmanlaması ile hazırlanan filmlerde esnek filmler
meydana gelmiştir. Ancak, %75 keratin, %25 gliserol ve 50oC’de
hazırlanan filmler çok sert ve kırılgan olmuştur. Bu nedenle çizelge-2 ve
3’de 35oC ve 40oC’de hazırlanan filmler üzerinde durulmuştur.
Çizelge -2: 35 oC’de hazırlanan filmlerin özellikleri
Protein miktarı g
Plastikleş
Görsel değerlendirme
mikarı
Keratin (0.75g) + Jelatin tirici
0.75g
Yapışkan film oluşmuştur
(0.25g)
Keratin (0.75g) + Jelatin gliserol
0.5g
Kağıtımsı film oluşmuştur
(0.25g)
Keratin (0.75g) + Jelatin gliserol
0.25g
Gevrek ve kırılgan film
(0.25g)
oluşmuştur
Keratin (0.5g) + Jelatin gliserol
0.75g
Esnek film oluşmuştur
(0.5g)
gliserol
Keratin (0.5g) + Jelatin
0.5g
Esnek film oluşmuştur
(0.5g)
Keratin (0.5g) + Jelatin gliserol
0.25g
Kırılgan film oluşmuştur
(0.5g)
gliserol
Keratin (0.25g) + Jelatin
0.75g
Esnek film oluşmuştur
(0.75g)
Keratin (0.25g) + Jelatin gliserol
0.5g
Esnek film oluşmuştur
(0.75g)
Keratin (0.25g) + Jelatin gliserol
0.25g
Gevrek ve kırılgan film
(0.75g)
gliserol
oluşmuştur
Çizelge -3: 40 oC’de hazırlanan filmlerin özellikleri
Protein miktarı g
Keratin (0.75g) + Jelatin
(0.25g)
Keratin (0.75g) + Jelatin
(0.25g)
Keratin (0.75g) + Jelatin
(0.25g)
Keratin (0.5g) + Jelatin
(0.5g) (0.5g) + Jelatin
Keratin
(0.5g) (0.5g) + Jelatin
Keratin
(0.5g)
Keratin (0.25g) + Jelatin
(0.75g)
Keratin (0.25g) + Jelatin
(0.75g)
Keratin (0.25g) + Jelatin
(0.75g)

Plastikleştirici Görsel değerlendirme
0.75g gliserol Yapışkan film oluşmuştur
0.5g gliserol Kağıdımsı benzer film
0.25g gliserol oluşmuştur
Gevrek kırılgan film
oluşmuştur
0.75g gliserol Esnek film oluşmuştur
0.5g gliserol Esnek film oluşmuştur
0.25g gliserol Kırılgan gevrek film
oluşmuştur
0.75g gliserol Esnek film oluşmuştur
0.5g gliserol Film oluşmuştur
0.25g gliserol Gevrek kırılgan film
oluşmuştur
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Şekil -4. Keratin ve jelatin filmleri
Şekil-4’de keratin hidrolizatı ve jelatinden hazırlanan filmler
gösterilmiştir. Keratin ve jelatinin gliserol ile karıştırılarak elde edilen
filmlerinin kalınlık değerleri, keratin ve gliserol miktarının artması ile
artmış, fakat sıcaklığın artması ile azalmıştır. Kalınlık tayini sonuçlarına
göre; %25 keratin içeren filmler 0.16mm, %50 keratin içeren filmler
0.21mm olarak belirlenmiştir. Kalınlık tayini sonuçlarına göre; %25
gliserol içeren filmler 0.16mm, %50 gliserol içeren filmler 0.19mm,
%75 gliserol içeren filmler 0.20mm olarak belirlenmiştir. Kalınlık
tayini sonuçlarına göre; 35 oC’de hazırlanan filmlerin ortalama
kalınlık değeri 0.22mm, 40 oC’de hazırlanan filmlerin ortalama kalınlık
değer 0.19mm, 50 oC’de hazırlanan filmlerin ortalama kalınlık değer
0.14mm olarak belirlenmiştir.
3.1.Çekme mukavemeti tayini sonuçları ve tartışma
Keratin ve jelatinin gliserol ile karıştırılarak elde edilen filmlerin
çekme mukavemeti sonuçları Şekil-4’de verilmiştir. Filmlerin çekme
mukavemeti değerleri keratin miktarının artması ile azalmış, gliserol
miktarının artması ile azalmış ve sıcaklığın artması ile artmıştır. En düşük
değeri 7.62 N/mm2 ile A6, en yüksek değeri ise 23.75 N/mm2 ile C1
filmleri vermiştir.

Şekil 4: Filmlerin çekme mukavemeti
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Kavitha ve arkadaşları (2005), tavuk tüyünden elde ettikleri keratin
hidrolizatını jelatin ile 2:5 oranında karıştırarak elde ettikleri filmin
kopma kuvveti 5.736MPa olmuştur. Keratin hidrolizatı–jelatin-2hidroksietilmetakrilatının kopma mukavemeti 6.273MPa olmuştur.
Aluigi ve arkadaşları (2007), keratin-selüloz bazlı biyokompozit
materyalleri araştırmalarında hazırladıkları filmlerin çekme mukavemeti
kortikal hücreler/CA 5/95 oranında 10.2MPa; 10/90 oranında 10MPa;
20/80 oranında ise 7MPa olarak bulmuşlardır.
3.1.1. Keratin içeriğinin çekme mukavetine etkisi
Araştırmada hazırlanan filmlerde yapılan çekme mukavemeti tayini
sonuçlarına göre; %25 keratin içeren filmlerin ortalama çekme dayanımı
değeri 16.5401N/mm2, %50 keratin içeren filmlerin ortalama çekme
dayanımı değeri 11.4454N/mm2, genel ortalama çekme dayanımı değeri
13.9927N/mm2 olarak belirlenmiştir.
Keratin içeriğine göre hazırlanan filmlerde yapılan çekme
mukavemeti değerleri arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli
olduğu belirlenmiştir (p<0.05).
Keratin ve jelatinin gliserol ile karıştırılarak elde edilen filmlerin
çekme mukavemeti değerleri keratin miktarını artması ile azalmış,
gliserol miktarının artması ile azalmış ve sıcaklığın artması ile artmıştır.
Araştırmada hazırlanan filmlerde yapılan çekme mukavemeti tayini
sonuçlarına göre; %25 keratin içeren filmlerin ortalama çekme
dayanımı değeri 16.54N/mm2, %50 keratin içeren filmlerin ortalama
çekme dayanımı değeri 11.45N/mm2 olarak belirlenmiştir.
Çekme mukavemeti tayini sonuçlarına göre; %25 gliserol içeren
filmlerin ortalama çekme dayanımı değeri 18.58N/mm2, %50 gliserol
içeren filmlerin ortalama çekme dayanımı değeri 12.96N/mm2, %75
gliserol içeren filmlerin ortalama çekme dayanımı değeri 11.63N/mm2
olarak belirlenmiştir. Çekme mukavemeti tayini sonuçlarına göre;
35oC’de hazırlanan filmlerin ortalama çekme dayanımı değeri
11.69N/mm2, 40oC’de hazırlanan filmlerin ortalama çekme dayanımı
değeri 14.12N/mm2, 50oC’de hazırlanan filmlerin ortalama çekme
dayanımı değeri 17.12N/mm2 olarak belirlenmiştir.
3.2.Filmlerin % uzama tayini sonuçları ve tartışma
Keratin ve jelatinin gliserol ile karıştırılarak elde edilen filmlerin
%uzama sonuçları Şekil 5’de verilmiştir. Filmlerin %uzama değerleri
keratin miktarının artması ile azalmış, gliserol miktarının artması ile
artmış ve sıcaklığın artması ile azalmıştır. En düşük değer %9.46 ile C5
filminde, en yüksek değer ise %53.57 ile A2 filminde bulunmuştur.
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Kavitha ve arkadaşları (2005), tavuk tüyünden elde ettikleri keratin
hidrolizatını jelatin ile 2:5 oranında karıştırarak elde ettikleri filmin
kopma uzaması %432.484 olmuştur. Keratin hidrolizatı–jelatin-2hidroksietilmetakrilatının kopma uzaması %190 olmuştur.
Keratin ve jelatinin gliserol ile karıştırılarak elde edilen filmlerin
%uzama değerleri keratin miktarının artması ile azalmış, gliserol
miktarının artması ile artmış ve sıcaklığın artması ile azalmıştır.
Araştırmada filmlerde yapılan uzama tayini sonuçlarına göre; %25
keratin içeren filmler %37, 37, %50 keratin içeren filmler %17,17 uzama
değeri % olarak belirlenmiştir. %25 gliserol içeren filmlerin ortalama
%uzaması %21,1; %50 gliserol içeren filmlerin %30,81; %75 gliserol
içeren film %30,54; 35 oC’de elde edilen filmler %33,33; 40 oC’de elde
edilen filmler %26,83; 50 oC’de elde edilen filmler %22,55 uzama değeri
%27,88 olarak belirlenmiştir.

Şekil 5: Filmlerin % uzaması
3.2.1. Keratin içeriğinin %uzamaya etkisi
Araştırmada filmlerde yapılan uzama tayini sonuçlarına göre; %25
keratin içeren filmler %37.37, %50 keratin içeren filmler %17.17, genel
ortalama %27.27 uzama değeri % olarak belirlenmiştir. Keratin içeriğine
göre filmlerde % uzama değerleri arasındaki farkın istatistiksel olarak
önemli olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Araştırmada %25 gliserol içeren
35 oC’de hazırlanan filmlerde yapılan uzama tayini sonuçlarına göre;
%25 keratin hidrolizatı içeren filmler %35.33; %50 keratin hidrolizatı
içeren filmler %15.31, filmlerin ortalama % uzama değeri %25.32 olarak
belirlenmiştir. Keratin içeriğine göre %25 gliserol içeren 35 oC’de
hazırlanan filmlerde % uzama değerleri arasındaki farkın istatistiksel
olarak önemli olduğu belirlenmiştir (p<0.05).
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3.2.2.Gliserol içeriğinin %uzamaya etkisi
%25 gliserol içeren filmlerin ortalama %uzaması %21.1; %50 gliserol
içeren filmlerin %30.81; %75 gliserol içeren film %30.54; genel
ortalama %27.87. Gruplar arasında değerlerin istatistiksel olarak önemli
olmadığı bulunmuştur (p>0,05). %25 gliserol içeren filmler ve %50
gliserol içeren filmler arasında farkın önemli olduğu, %25 ve %75
gliserol içeren filmler arasında farkın önemli olduğu, %50 ve %75
gliserol içeren filmlerin arasında farkın önemli olmadığı belirlenmiştir.
3.2.3. Sıcaklığın % Uzama Üzerine etkisi
Araştırmada filmlerde yapılan uzama tayini sonuçlarına göre; 35
C’de elde edilen filmler %33.33; 40 oC’de elde edilen filmler %26.83;
50 oC’de elde edilen filmler %22.55; filmlerin genel ortalama uzama
değeri %27.877 olarak belirlenmiştir. Sıcaklığa göre filmlerde %
uzama değerleri arasındaki firkin istatistiksel olarak önemli olmadığı
belirlenmiştir (p>0.05).
o

3.3.Filmlerin çözünür madde tayini sonuçları ve tartışma
Keratin ve jelatinin gliserol ile karıştırılarak elde edilen filmlerin
%Çözünür madde sonuçları Şekil-6’da verilmiştir. Filmlerin çözünür
madde değerleri keratin miktarının artması ile azalmış, gliserol miktarının
artması ile artmış ve sıcaklığın artması ile artmıştır. En düşük değeri %45
ile A4, en yüksek değeri ise %69.65 ile C6 filmi vermiştir.
Keratin ve jelatinin gliserol ile karıştırılarak elde edilen filmlerin
%çözünür madde değerleri keratin miktarının artması ile azalmış, gliserol
miktarının artması ile artmış ve sıcaklığın artması ile artmıştır. %25
keratin içeren filmler %58.42; %50 keratin içeren filmler %57.55; %25
gliserol içeren filmler %52.45, %50 gliserol içeren filmler %57.48, %75
gliserol içeren filmler %64.02, 35 oC’de hazırlanan filmler %53.40, 40
o
C’de hazırlanan filmler %57.71, 50 oC’de hazırlanan filmler %62.84
genel ortalama %57.98 olarak belirlenmiştir.
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Şekil -6: Filmlerin % çözünün maddesi
3.3.1.Keratin içeriğinin % çözünür madde üzerine etkisi
Araştırmada %çözünür madde tayini sonuçlarına göre %25 keratin
içeren filmlerde %58.42; %50 keratin içeren filmlerde %57.55; genel
ortalama %57.99 olarak belirlenmiştir. Keratin içeriğine göre filmlerin %
çözünür madde değerleri arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli
olmadığı belirlenmiştir (p>0.05).
3.3.2.Gliserol içeriğinin çözünür madde üzerine etkisi
Araştırmada %çözünür madde tayini sonuçlarına göre %25 gliserol
içeren filmlerde %52.45, %50 gliserol içeren filmlerde %57.48, %75
gliserol içeren filmlerde %64.02, genel ortalama %57.98 olarak
belirlenmiştir. Gliserol içeriğine göre filmlerin % çözünür madde
değerleri arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olduğu
belirlenmiştir (p<0.05). %25 gliserol içeren filmlerin % çözünür madde
değerleri %50 ve %75 gliserol içeren filmlerin değerleri arasındaki farkın
istatistiksel olarak önemli olduğu (p<0.05), %50 ve %75 gliserol içeren
filmlerin % çözünür madde değerleri arasındaki farkın istatistiksel olarak
önemli olduğu belirlenmiştir (p<0.05).
3.3.3.Sıcaklığın çözünür madde üzerine etkisi
Araştırmada % çözünür madde tayini sonuçlarına göre 35 oC’de
hazırlanan filmler %53.40, 40 oC’de hazırlanan filmler %57.71, 50 oC’de
hazırlanan filmler %62.84 genel ortalama %57.98 olarak belirlenmiştir.
Hazırlandığı sıcaklığa göre filmlerin %çözünür madde değerleri
arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olduğu belirlenmiştir
(p<0.05). 35 oC’de hazırlanan filmlerin % çözünür madde değerleri ve 40
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C’de hazırlanan filmler hazırlanan filmlerin % çözünür madde değerleri
arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olduğu (p<0.05), 35 oC’de
hazırlanan filmler ve 50oC’de hazırlanan filmlerin % çözünür madde
değerleri arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olduğu
belirlenmiştir (p<0.05), 40 oC’de hazırlanan filmler ve 50 oC’de
hazırlanan filmlerin % çözünür madde değerleri arasındaki farkın
istatistiksel olarak önemli olduğu belirlenmiştir (p<0.05).
o

3.4. Hava geçirgenliği tayini sonuçları ve tartışma
Keratin ve jelatinin gliserol ile karıştırılarak elde edilen filmlerin
hava geçirgenliği tayini sonuçları Şekil-7’de verilmiştir. Filmlerin hava
geçirgenliği değerleri keratin miktarının artması ile artmış, gliserol
miktarının artması ile azalmış ve sıcaklığın artması ile azalmıştır. En
yüksek değeri 6 cm3/mm2.s ile A2 ve C5, en düşük değeri ise 3.33
cm3/mm2.s ile A6 filmleri göstermiştir.

Şekil-7: Filmlerin hava geçirgenliği
Keratin ve jelatinin gliserol ile karıştırılarak elde edilen filmlerin hava
geçirgenliği değerleri keratin miktarının artması ile artmış, gliserol
miktarının artması ile azalmış ve sıcaklığın artması ile azalmıştır. %25
keratin içeren örneklerde ortalama 4.48 cm3/mm2.s, %50 keratin içeren
örneklerde 5cm3/mm2.s, %50 gliserol içeren örneklerde ortalama 5.30
cm3/mm2.s, %75 gliserol içeren örneklerde 4.19 cm3/mm2.s, 35 oC’de
5.22 cm3/mm2.s, 40 oC’de 4.61 cm3/mm2.s, 50 oC’de 4.39 cm3/mm2.s
olarak belirlenmiştir.
3.4.1. Keratin içeriğinin hava geçirgenliği üzerine etkisi
Araştırmada hazırlanan filmlerde yapılan hava geçirgenliği tayini
sonuçlarına göre; %25 keratin içeren örneklerde ortalama 4.48cm3/mm2.s,
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%50 keratin içeren örneklerde 5cm3/mm2.s, genel olarak ortalama
4.74cm3/mm2.s olarak belirlenmiştir. Keratin içeriğine göre örneklerin
hava geçirgenliği değerleri arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli
olmadığı belirlenmiştir (p>0.05).
3.4.2. Gliserol içeriğinin hava geçirgenliği üzerine etkisi
Araştırmada hazırlanan
filmlerde
yapılan hava
geçirgenliğitayini sonuçlarına göre; %50 gliserol içeren örneklerde
ortalama 5.30cm3/mm2.s, %75 gliserol içeren örneklerde 4.19cm3/mm2.s,
genel olarak 4.75cm3/mm2.s olarak belirlenmiştir. Gliserol içeriğine göre
örneklerin hava geçirgenliği değerleri arasındaki farkın istatistiksel olarak
önemli olduğu belirlenmiştir (p<0.05).
3.4.3. Sıcaklığın hava geçirgenliği üzerine etkisi
Araştırmada hazırlanan filmlerde yapılan hava geçirgenliği tayini
sonuçlarına göre; 35oC’de kurutulan filmlerde 5.22cm3/mm2.s, 40oC’de
kurutulan filmlerde 4.61cm3/mm2.s, 50oC’de kurutulan filmlerde
4.39cm3/mm2.s, genel ortalama 4.74cm3/mm2.s olarak belirlenmiştir.
Hazırlandığı sıcaklığa göre örneklerin hava geçirgenliği değerleri
arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olmadığı belirlenmiştir
(p>0.05).
Hazırlanan filmlerin çevrede bozunabilirliğini belirlemede film
örnekleri ve hazır toprak ile 1:6 oranında hazırlanan karışıma %50 su
oranı içerecek şekilde su eklendikten sonra %50 bağıl nemde 55oC’de
bekletildiğinde üç gün içerisinde filmlerin herhangi bir kalıntı
bırakmadan toprağa karıştığı gözlemlenmiştir.
4.Sonuç
Geleneksel plastik malzemeler; petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil
kaynaklardan elde edilen hammaddelerin işlenmesi ile üretilebilmektedir.
Biyoplastikler yenilenebilir kaynaklardan elde edilen yenilikçi plastik
malzemeler olarak tanımlanabilir. Bu malzemeler, hem biyolojik olarak
parçalanarak biyokütleye dönüşebilmekte, hem de doğal kaynaklı
oldukları için sürdürülebilir ambalaj kavramı çerçevesinde günümüzde
oldukça önemsenmektedirler
Sanayilerin üretimleri sonucu ortaya çıkan atıkların, hayat döngüsü
kavramında (LCA) atık yönetimin bütünsel olarak değerlendirilebilmesi
sürdürülebilir bir dünya ve atık yönetimi için önemlidir. Bu araştırmada
kullanılan karışımlara göre elde edilen atık kıllardan elde edilen keratin
hidrolizatının plastikleştiriciler ile oluşturulan filmlerin çok hızlı
biyolojik olarak bozulması nedeniyle, bu haliyle, çevre dostu ambalaj
(biyoplastik) üretiminde ana madde olarak kullanımından ziyade
biyolojik olarak parçalanabilirliği ilerleten katkı maddesi olarak
kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
39

5.Teşekkür
Bu çalışmayı 09-MÜH-014 proje olarak finansal olarak destekleyen
Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü’ne
teşekkür ederiz.

6. Kaynakça
Adıgüzel, A.C., Bitlisli, B.O., Yaşa, İ., Eriksen, N.T., (2009) Sequential
secretion of collagenolytic, elastolytic, andkeratinolytic proteases in
peptide-limited cultures of twoBacillus cereusstrains isolated from
wool, Journal of Applied Microbiology, 107 226–234.
Aluigi, A., Vineis, C., Ceria, A., Tonin, C., (2008), Composite
biomaterials from fibre wastes: Characterization of Wool-Cellulose
Acetate Blends. Composites: Part A 39, 126-132 pp.
Arıkan, A., (2011) Küresel Biyoplastik Kapasitesi Artıyor,
http://www.ambalaj.org.tr/files/Ambalajbulteniicerik/arastirma/temmu
z-agustos-2011-arastirma.pdf
Brebu, M., Spiridon, I., (2011), Thermal degradation of keratin waste,
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, Volume 91, Issue 2, July
Pages 288-295.
Barone, J.R., Schmidt, W.F., Gregoire, N.T., (2006), Extrusion of feather
keratin, J. Appl. Polym. Sci. 100 1432–1442.
Barone, J.R.,Polyethylene/keratin fiber composites with varying
polyethylene crystallinity, (2005) Composites A 36 1518–1524.
Barba,C., Méndez, S., Roddick-Lanzilotta, A., Kelly, R., Parra, J.L.,
Coderch, L., (2008), Cosmetic effectiveness of topically applied
hydrolysed keratin peptides and lipids derived from wool, Skin Res.
Technol. 14 243–248.
Coward-Kelly, G., Frank K. Agbogbo, Mark T. Holtzapple, (2006), Lime
treatment of keratinous materials for the generation of highly
digestible animal feed: 2. Animal hair, Bioresource Technology, 97
1344–1352.
Hill, P., Brantley, H., Van Dyke, M., (2010), Some properties of keratin
biomaterials: Kerateines, Biomaterials 31 585–593.
Kavıtha, A., Boopalan, K., Radhakrıshnan, G., Sankaran, S., Das, B. N.,
Sastry, T. P., (2005), Preparation of Feather Keratin HydrolyzateGelatin Composites and Their Graft Copolymers, Journal of
Macromolecular Science , Part A: Pure and Applied Chemistry, 42,
1703–1713pp.
40

Karthikeyan, R., Balaji, S., Sehgal, K.,P.,(2007), Industrial application of
Keratins- A review, Journal of Scientific Indusrtal Research, Vol:66,
September, pp. 710-715.
Kurımoto, A., Tanabe, T., Tachıbana, A., Yamauchı, K.,(2003), Keratin
Sponge: Immobilization of Lysozyme, Journal of Bioscience and
Bioengineering, Vol. 96, No. 3, 307-309.
Tanabe, T., Okitsu, N., Yamauchi, K., (2004), Fabrication and
characterization of chemically crosslinked keratin films, Materials
Science and Engineering C, 24, 441–446pp.
Yeldiyar, G., Çolak, M.,S., (2015), “The goat hair keratin hydrolysate
and some properties” Innovative Aspects in Leather Industry” 3nd
International Leather Engineering Congress, 21-22 May 2015 İzmirTürkiye.
Zengin, C., Başkurt, E., (2010), Hayvansal kaynaklı yenilebilir film ve
kaplamalar, VI. Uluslararası Ambalaj Kongresi, 2, 127-135ss.

41

42

ZEMİNLERDE KAPLAMA OLARAK KULLANILAN
ANDEZİTİN KAYMA DİRENCİNE SU İTİCİ KİMYASAL
MADDE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Investigation of Water Repellent Chemical Effect to Slip Resistance of
Andesite Used as Paving Stone
Mustafa Yavuz ÇELİK* & Murat SERT & Zeyni ARSOY
1. Giriş
Doğal taşlar, bilinen en eski inşaat malzemelerinden birisi olması
nedeniyle binlerce yıldır insanlar tarafından kullanılmaktadır. Yapılarda
genellikle yüzeyleri düzeltilerek parlatılmış doğal taş ürünleri
kullanılmaktadır (mermer, granit, kireçtaşı, traverten, bazalt gibi).
Yapıların düşey yüzeylerinde (iç ve dış), taban döşemesinde, merdiven
basamaklarında ve dekoratif amaçlı gerçekleştirilen her türlü kaplamalarda
kullanılan taşlara da ticari alanda "mermer" denilmektedir. Özel işlemlerle
yüzeyi pürüzlü hale getirilmiş ve parlatılmadan kullanılan cephe kaplaması
ve döşeme uygulamaları da son zamanlarda yaygınlaşmıştır. Yol ve
kaldırım döşemesi, bordur taşı, duvar, çatı örtüsü, kıyı tahkimatı,
dalgakıran ve baraj inşaatı, agrega üretimi gibi geniş bir alanda kullanılan
doğal taşlar için de "yapı taşı" terimi kullanılmaktadır (Çelik, 2015).
Yapı taşı olarak kullanılan doğal taşlardan birisi de andezittir.
Andezitler, mermer sektöründe cilasız, honlu veya değişik yüzey
şekillendirme işlemleri uygulanmış olarak kullanılır. Andezitler belirli
ebatlarda kesilerek dekoratif amaçlı olarak yapılarda kaplama ve
döşemelerde, merdivenlerde sıklıkla kullanılmaktadır. Andezitler kışın
buzda kaymaz özellik göstermeleri, aşınma ve atmosfer etkilerine
dayanıklı oluşları, diğer magmatik kayaçlara göre (granit, bazalt vs) daha
ucuz ve kolay üretilmeleri nedeniyle yaya yolları ve kaldırımlar için ideal
bir kaplama malzemesidir. Bunun yanı sıra silinmiş, cilasız yüzey şekilleri
ile son yıllarda kullanıcıların, özellikle kent içi düzenlemelerde
Belediyelerin tercihi olmaktadır. Andezitler; parlatılmadan parke, bordür,
kaplama, blokaj, kaldırım ve inşaat taşı olarak kullanılmaktadır.
Andezitler, aynı zamanda eskitmeye uygun taşlardır ve antik görünüm
verirler. Ayrıca çekiçlenmiş veya kaba yontulmuş yüzey şekilleri ile tarihi
dokuyu hatırlatan yapılarda başarı ile kullanılmaktadır. Andezitlerin
kaldırım ve yaya yolarında kaplama ve kaldırım taşı olarak kullanılmasına
ait örnekler Şekil 1’ de görülmektedir.
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Doğal yapı taşlarının yüzeyleri, kullanım yeri ve amaçlarına göre
işlenmektedir. Dekoratif amaçlı kullanılan yüzey tipi işlemleri honlama,
cilalama, alevle yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma ve asitle
yıkamadır. Bunlardan bazıları el işçiliği yöntemleriyle yapılırken, bazı taş
yüzeyleri de mekanik makinalarda şekillendirilmektedir (Çelik ve
Kavuşan, 2001; Çelik, 2003).

Şekil 1. Andezitin kaldırım ve yaya yolarında kaplama ve kaldırım taşı
olarak kullanılması. (a: Afyonkarahisar’da bir kaldırım, b: Emirdağ’da bir
yaya yolu, c: Afyonkarahisar Anıt Park merdivenleri, d: Afyon Kocatepe
Üniversitesi Kampüsü)
Yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda, zemin kaplaması olarak
kullanılan doğal taşlarda, özellikle yağışlı ve ıslak ortamlarda kayma
emniyetinin yüksek olması gerekmektedir. Bu nedenle insan trafiğinin
yoğun olduğu, kaldırımlar, yaya yolları, metro, otogar ve alışveriş
merkezlerinde genellikle yüzeyi pürüzlü kaplama taşları kullanılarak
kayma riskini en aza indirmek hedeflenmektedir. Özellikle yağmurlu ve
karlı havalarda, dış mekanlarda yaya yolları ve kaldırımlarda, havuz kenarı
gibi ıslak alanlarda ve banyo, tuvalet, hamam gibi ıslak olabilen iç
mekanlarda yayaların ve kullanıcıların kayma emniyetinin yüksek olması
istenen alanlarda, emniyeti attıran doğal taşlar kullanılmalıdır.
Kayma direnci, üzerinde yürünen zemin kaplama malzemesi yüzeyi ile
ayakkabı tabanının etkileşimi olarak tanımlanmaktadır. Yaşam, yürüyüş ve
gezi alanlarında zemin kaplaması olarak genellikle beton, seramik,
doğaltaş gibi farklı suni ve doğal malzemeler kullanılmaktadır. İnsanların
kaymasına bağlı olarak düşme sonucu oluşabilecek kazaların önlenmesi ve
daha emniyetli bir yürüme yüzeyi için bu malzemelerin kayma
potansiyellerinin belirlenmesi gerekmektedir. Günümüzde, bu
malzemelerin kayma direncini ölçen çok sayıda yöntem ve cihaz
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geliştirilmiştir.
Bu cihaz ve yöntemler, kuru, ıslak ve yağlı ortamlarda zemin kaplaması
olarak kullanılan malzemelerin kayma potansiyellerinin belirlenmesinde
önemli rol oynayan kayma açısı, kayma direnci sürtünme katsayısı ve
yüzey pürüzlülüğü gibi parametrelerin tespitinde kullanılmaktadır
(Coşkun, 2015).
Kaplama malzemelerinde kayma direncinin ölçümü için üretilen test
cihazları kayma direncini, dinamik ve statik sürtünme katsayısını
belirlemek amacıyla tasarlanmışlardır. Buradan yola çıkarak istenen
özelliği belirlemek için doğru yöntemi seçmek gerekmektedir. Bu amaçla
kullanılan test cihazları: Yatay sürtünme ölçüm metresi, Yatay
dinamometre, James makinesi, Pandül (Sarkaç) cihazı ve Eğik düzlem test
cihazıdır (Gürcan, 2006).
Sarkaç testi; sürtünme katsayısı testi, portatif kayma direnç kızağı,
İngiliz sarkacı olarak bilinmektedir. Çalışma prensibi İngiliz standardına
uygundur. Bu cihaz, yollardaki kayma direnci değerlendirilmesinde
kullanılmasına rağmen, ayakkabı kayma hareketine benzetilerek dizayn
edilmiştir. Ölçümde sarkaçtaki temsili ayakkabının hareketine dayanır (4S
lastik pençe), kontrollü şartlarda yerleştirilen yüzey malzemesi üzerinde
sallanır. Sürtünme katsayı değeri ölçülür (Gürcan, 2006).
Literatürde değişik doğal taşların kayma direncini konu olan çok sayıda
çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda çoğunlukla Pandül (sarkaç)
yöntemi ile eğik düzlem test cihazı kullanılmıştır. Bu çalışmalar genellikle
mermer, kireçtaşı, traverten ve granitler üzerine yapılmıştır (Bowman vd.,
2002; Karaca vd., 2013; Coşkun ve Sarıışık, 2015). Seramik, lastik ve
beton gibi diğer kaplama malzemeleri hakkında çalışmalar da
bulunmaktadır (Chang, 1999; Bowman, 2003; Li vd., 2004; Georg, 2011;
Yamaguchi ve Hokkirigawa, 2014; Kim, 2018; Terjék ve Dudás, 2018).
Zemin kaplama malzemesi olarak kullanılan andezitlerin kayma direnci
hakkında bir çalışmaya rastlanılmamıştır.
Gürcan (2006), eğik düzlem test cihazı kullanarak kalsiyum karbonat
kökenli, 16 farklı traverten, kireçtaşı ve mermerin üç farklı yüzeydeki
(honlanmış, cilalanmış ve eskitilmiş) kayma açılarını hesaplayarak, bu
doğal taşların ıslak zeminlerde ki kaplama emniyetini belirlemiştir.
Coşkun (2013), karbonat kökenli bazı doğal taşlarda yüzey işleme
tekniklerinin ve pürüzlülüğün kayma direncine etkilerini incelemiştir. 15
farklı traverten, kireçtaşı ve mermerin dört farklı yüzeydeki (honlu, cilalı,
patinatolu ve eskitme) örneklerini, Eğik düzlem ve Pandül test cihazı
kullanarak belirlenen kayma açıları ve direnç değerlerinin pürüzlülük ve
fiziko-mekanik özellikleri ile ilişkisini araştırmıştır.
Yüzeyi pürüzlü olan ve parlatılmadan kullanılan bir zemin kaplama
malzemesi olan andezitler, gözenekli bir doğal yapı taşıdır. Bu
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özelliğinden dolayı su emme kapasitesi de yüksektir. Özellikle tarihi
yapılarda, su emme özelliğini sınırlamak için su itici kimyasal maddeler
kullanılmaktadır. Bu çalışmada, andezitlerin kayma direncinin ölçümü için
yaygın bir kullanım alanı bulunan Pandül (Sarkaç) cihazı kullanılmıştır.
Kayma direnci deneylerinde, yüzeyi honlu ve su itici kimyasal madde ile
kaplanmış andezit örnekleri kullanılmıştır.
2. Materyal ve Yöntem
2.1. Materyal
Bu çalışmada kullanılan andezit örnekleri, İscehisar (Afyonkarahisar)
kuzeyinde yer alan Ağın dağında bulunan ocaklardan alınmıştır. Söz
konusu ocaklar aktif olup çıkarılan andezitler, kesme-işleme tesislerinde
kesilerek kaplama, döşeme malzemesi olarak kullanılmaktadır. Andezitler
pembemsi, grimsi, morumsu renklere sahiptir. Çalışmada kullanılan
örneklerin alındığı lokasyonu gösteren yer bulduru haritası ve ocak
görünümü Şekil 2’de verilmiştir.
Blok şeklinde alınan örnekler, Afyon Meslek Yüksek Okulu Mermer
Teknolojisi atölyesinde deneylerde kullanılacak ebatlara kesilerek
hazırlanmıştır. Fiziko mekanik deneylerde 50x50x50 mm, kayma direnci
deneylerinde ise 200x100x20 mm boyutlarında örnekler kullanılmıştır.
Su itici kimyasal madde olarak Teknosil marka şeffaf, siloksan esaslı,
solvent bazlı ticari kimyasal madde kullanılmıştır. Su itici kimyasal
madde; numuneler yıkanıp kurutulduktan sonra yüzeyine fırça ile bir kat
olarak uygulanmıştır. Numuneler, polimerizasyon işlemini sağlaması için
48 saat bekletildikten sonra deneylerde kullanılmıştır.

Şekil 2. Deneylerde kullanılan andezit örneklerinin (a) ocağın lokasyon
haritası (b) ocağın görünümü, (c) yüzey görünümü.
2.2. Yöntem
Pandül deney cihazı ile kayma direnci tayini deneyleri öncesinde
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andezit örneklerinin yoğunluk, su emme, gözeneklilik, ultrases geçiş hızı
ve basınç dayanımı gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla fiziksel ve
mekanik deneyler gerçekleştirilmiştir. Bu deneyler, Çizelge 1’de belirtilen
TS EN standartlarına göre yapılmıştır. Fiziko-mekanik özellikleri
belirlemek amacıyla yapılan deneylerde 6’şar adet andezit örneği
kullanılmıştır
Ultrases geçiş hızı ölçümleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Maden
Mühendisliği Bölümü Laboratuvarında bulunan Proceq Pundit Lab marka
ultrases test cihazı (P-dalgası) ile yapılmıştır (54 kHz). Andezit
örneklerinin gözenek boyut dağılımları, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TUAM) cıvalı
porozimetre Micromeritics Auto Pore IV 9500 cihazında belirlenmiştir.
Çizelge 1. Andezit örneklerinin fiziko mekanik testlerinde kullanılan
ilgili standartlar.
İlgili standart
TS EN 1936
TS EN 13755
TS EN 1936
TS EN 14579
TS EN 1926

Testler
Yoğunluk (kg/m3)
Ağırlıkça su emme (%)
Gözeneklilik (%)
Ultrasonik dalga hızı (km/s)
Basınç dayanımı (MPa)

2.2.1. Pandül Deney Cihazı ile Kayma Direnci Tayini Deneyleri
Zeminlerde kaplama olarak kullanılacak doğal taşların, zemin
kayganlık özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu test yöntemlerinin en
çok kullanılanlarından birisi pandül yöntemidir. Pandül deney cihazıyla
kayma direncinin tayini deneyi TS EN 14231 standardına göre, bir yüzeyi
honlanmış 200x100x20 mm boyutlarında andezit örnekleri kullanılarak
kuru ve ıslak zeminde kayma direnci değeri (SRV), Gabbrielli marka
cihazda ölçülmüştür (Şekil 3).

Şekil 3. Deneylerde kullanılan Pandül cihazı (a) ve andezit örnekleri
(b).
Sürtünme deney cihazı, bir pandülün (sarkaç) alt kısmına yerleştirilmiş
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standart bir lastikten imal edilen yay baskılı bir kaydırıcıyı ihtiva eder.
Pandülün salınımıyla kaydırıcı ve deney yüzeyi arasındaki sürtünme
kuvveti, ayarlı bir skala kullanılarak hareket uzunluğundaki azalma ile
ölçülür.
Kuru şartlarda kayma direnci tayini deneyleri için andezit örnekleri
etüvde (70 oC) kurutulur. Deneye başlamadan en az 2 saat önce oda
sıcaklığında (20±5 oC) bulundurulur. Pandül deney cihazı sert ve düz bir
yüzeye yerleştirilerek destek kolonu düşey olacak şekilde vidalanır. Deney
örneği uzun tarafı pandül hattında olacak şekilde sıkıca yerleştirilir. Pandül
deney cihazı ibresi başlangıç konumuna getirilir. Cihazın serbest bırakma
düğmesine bastırılarak pandül kolunun serbest olarak hareketi sağlanır.
Kaydırıcının deney yüzeyine yeniden temas etmesinden önce geri dönüş
hareketinde tutulur. Skalada okunan değer kaydedilir. Hazırlanmış
mekanizmayla kaydırıcı ve yüzeyin temasını sağlayacak şekilde, kol ve
ibre yeniden başlangıç konumuna getirilir. Aralarında üç birimden daha
fazla bir farkın olmadığı art arda beş okuma (C skalası üzerinde) alınacak
şekilde aynı işlemler tekrar edilir. F skalası kullanılırsa, art arda yapılan
beş okuma arasında 0,03'ten daha fazla fark olmamalıdır (Şekil 4). Örnek,
180o döndürüldükten sonra yeniden yerleştirilir ve bütün işlemler kontrol
edilerek tekrarlanır (TS EN 14231).

Şekil 4. Kayma direnci tayini deneylerinde kullanılan Pandül deney
cihazı aparatları (TS EN 14231).
Islak şartlarda kayma direnci tayini deneyleri için andezit örnekleri
deneye başlamadan önce 20±5 oC sıcaklığındaki suda en az 2 saat
bekletilir. Pandülün her kaymasından önce deney yüzeyi ve kaydırıcı, 20±5
o
C sıcaklıktaki damıtık veya deiyonize su ile devamlı olarak ıslatılır. Daha
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sonra deney yüzeyi üzerinde hareket eden deney cihazının başlığı yukarı
kaldırılır ve sıfır hata için serbest kayma kontrol edilir. Pandül kolu serbest
bırakılarak ölçüm yapılır ve kaydedilir (Şekil 5). Örnek, 180o
döndürüldükten sonra yeniden yerleştirilir ve bütün işlemler kontrol
edilerek tekrarlanır (TS EN 14231).
Her bir deney örneği için kuru ve ıslak şartlarının her ikisinden ve zıt
doğrultularda ölçülmüş beşli grup halindeki okuma değerlerinin ortalaması
hesaplanır. Pandül deneylerinde, kayma direnci tayini yapılacak örneklerin
yüzeyi üzerinde 6 farklı pozisyonda ve her pozisyonda 5 ölçüm yapılmakta
ve elde edilen sonuçların ortalaması alınarak kayma direnci
belirlenmektedir. Pandül deney cihazı çalışma prensibi Şekil 5’de
verilmiştir.

Şekil 5. Pandül deney cihazı çalışma prensibi ve ölçüm sonuçlarının
yorumlanması (İnt. Kay. 1)
3. Bulgular ve Tartışmalar
3.1. Fiziko-mekanik Özellikleri
Andezit örneklerinin ilgili standartlara göre yoğunluk, su emme,
gözeneklilik, ultrases dalga hızı ve tek eksenli basınç dayanımı gibi fiziksel
ve mekanik özelliklerin belirlenmesi için laboratuvar testleri
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gerçekleştirilmiştir. Deneylerde elde edilen sonuçlar Çizelge 2’de
verilmiştir. Andezitin açık gözenekliliği %4,63 iken toplam gözenekliliği
%19,25 olarak belirlenmiştir. Andezitin ağırlıkça su emme yüzdesi
%2,44'tür. Andezit örneklerinin tek eksenli basınç dayanımı ise70 MPa
olarak tespit edilmiştir.
Çizelge 2. Andezitlerin fiziko-mekanik özellikleri
Yoğunluk (gerçek) (kg/m3)
Ağırlıkça su emme (%)
Açık gözenek (%)
Toplam gözenek (%)
Ultrases dalga hızı (km/s)
Tek eksenli basınç dayanımı (MPa)

min
2777,30
1,97
3,44
18,32
3,84
53,05

max
2787,20
3,78
6,04
23,49
4,31
96,75

ort
2781,70
2,44
4,63
19,25
4,16
70,00

3.2. Gözenek Boyut Dağılımı
Kayma direncinde önemli parametrelerden birisi de gözenekliliktir.
Yüksek gözenekliliğe sahip olan kayaçların yüzeyi de pürüzlü
olabilmektedir. Traverten gibi kayaçlar iri gözeneklere sahiptir ve bu
gözenekler yüzeyde boşluklar olarak yer alırlar. Andezitler ise mikro
gözeneklere sahiptir. Andezitin gözenek boyut dağılımı civalı porozimetre
yöntemiyle ölçülmüş olup sonuçlar Şekil 6’da verilmiştir. Ölçüm yapılan
andezit numunesinin ortalama gözenek çapı 0,0246 µm, toplam gözenek
hacmi 0,0572 mL/g olarak hesaplanmıştır. Andezitin, 0,08 µm-300 µm
arasında gözenek boyut dağılımına sahip olduğu görülmektedir.
Gözeneklerin büyük bir kısmı da 0,01-3 µm aralığında yer almaktadır.
Andezitin gözenek boyut dağılımı, çift doruklu (bimodal) olup 0,01-10 µm
arasındadır. Birinci doruk 0,01 μm civarında iken ikinci doruk 3 μm
civarında yoğunlaşmıştır.

Şekil 6. Andezitin gözenek boyut dağılımı.
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3.3. Kayma Direnci Özellikleri
Pandül test cihazı, kaydırıcı ve deney yüzeyi arasındaki sürtünmeyi
ölçmek ve kayma direncine ait standart bir değer tayin etmek üzere
tasarlanmıştır. Sürtünme değerlerini bulmak için farklı test cihazları
kullanıldığında ortaya çıkan karışıklığı önlemek için, test sonuçları
genellikle Sarkaç Test Değerleri olarak adlandırılır. Birçok ülkede yapılan
bu testler, farklı standartlar ile tanımlanmaktadır. 2001'den beri
Amerika'da Seramik Karo Enstitüsü tarafından onaylanan İngiliz sarkaç
test cihazı, Amerika’da ASTM E303 koduyla bilinmektedir. Bu standart,
düz zeminlerde güvenlik için minimum sarkaç değerini (PTV) 36 olarak
tanımlamıştır. Avustralya standartları (HB 198: 2014), birçok farklı durum
için asgari ıslak Sarkaç test değerlerinin detaylı önerilerini vermektedir.
Örneğin dış rampalar 54; dış yürüyüş yolları ve yaya geçitleri 45; alışveriş
merkezi gıda mahkemeleri 35; ve dış giriş seviyesinin üstündeki asansör
lobileri 25 veya daha az olabilir.
Pandül test cihazında elde edilen kayma direnci değerlerinin (SRV)
yorumlanması için Avustralya Standartlarında verilen Çizelge 3 ve 4’deki
zemin sınıflandırılmaları kullanılmaktadır.
Çizelge 3. Pandül deney cihazıyla elde edilen kayma direnci değerine
(SRV) göre yaya ıslak zeminlerin sınıflandırılması (AS/NZS 4663;
Bowman vd. 2002)
Pandül Değeri
4S lastik pençe ile
(AS 4663)
> 54
45-54
35-44
25-34
< 25

Kayma Potansiyeli
Çok Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
Çok Yüksek

Çizelge 4. Pandül deney cihazıyla elde edilen kayma direnci değerine
(SRV) göre ıslak zeminlerin sınıflandırılması (AS/NZS 4586; Bowman vd.
2002)

Sınıflama
P5
P4
P3
P2
P1
P0

Pandül Değeri
Slider 96 pençe ile Slider 55 pençe ile
(AS 4586)
(AS 4586)
> 54
>44
45-54
40-44
35-44
35-39
25-34
20-34
12- 24
<20
< 12
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Doğal taş yüzeylerde kayma direnci ıslak zeminlerde su etkisinden
dolayı daha düşüktür. Yağmur ve kar gibi doğal olayların yanı sıra yıkama,
silme gibi suyun veya kaydırıcı çeşitli maddelerin yüzeyde bulunması
durumunda, doğal taşlar yüzey şekillendirme özelliklerine göre farklı
kayma potansiyelleri taşımaktadır. Doğal yapısında bulunan mikro
gözenekler nedeniyle cilasız olarak kullanılan andezitler, diğer taş
yüzeylere göre kayma açısından daha emniyetli olarak bilinmektedir.
Yüzeyde biriken suyun etkisini azaltmak amacıyla yüzeye su itici kimyasal
madde sürülen andezitlerin kayma potansiyelini hakkında hiçbir veri
bulunmaması nedeniyle bu çalışma yapılmıştır.
Honlu ve yüzeyi su itici kimyasal madde ile kaplanmış andezit
örneklerin, pandül deney cihazıyla kuru ve ıslak zeminde kayma direnci
deneyleri TS EN 14231 standardına uygun olarak yapılmıştır. Andezit
örneklerin pandül deney cihazıyla kuru zeminde kayma direncinin deney
sonuçları Çizelge 5’de, ıslak zeminde kayma direncinin deney sonuçları
ise Çizelge 6’da verilmiştir. Normal ve su itici kimyasal madde sürülmüş
andezit örneklerin pandül deney cihazıyla kuru ve ıslak zeminde kayma
direnci verileri grafiği de Şekil 7’de verilmiştir.
Çizelge 5. Andezit örneklerin pandül deney cihazıyla kuru zeminde
kayma direncinin deney sonuçları
(Kuru - Koruyuculu)
Skaladan Okunan
Değer (SRVdº)
Skaladan Okunan
Değer (180°
döndürülmüş
durumda) (SRVdº)
Ortalama Değer
(SRVdº)
(Kuru - Normal)
Skaladan Okunan
Değer (SRVdº)
Skaladan Okunan
Değer (180°
döndürülmüş
durumda) (SRVdº)
Ortalama Değer
(SRVdº)

P1

P2

P3

P4

P5

P6

45,6

48

49,2

45,6

43,2

46,8

46,8

45,6

46,8

45,6

45,6

44,4

45,8
P1

P2

P3

P4

P5

P6

48

51,6

56,4

49,2

51,6

50,4

49,2

48

54

50,4

48

50,4

50

Kuru zeminde kayma direnci değerleri, normal andezitlerde 50, su itici
kimyasal madde sürülmüş örneklerde ise 45,8 olarak belirlenmiştir. Elde
edilen değerler Bowman vd. 2002 tarafından verilen ıslak zemin
sınıflandırılmasına göre değerlendirilecek olursa; kuru zeminler için
normal andezitler (50) P4 sınıfında düşük kayma direncine sahiptir. Su itici
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kimyasal madde sürülen andezitler de 45,8 kayma potansiyeli ile aynı
sınıfta değerlendirilmektedir. Su itici kimyasal madde, kuru zeminde
andezitin kayma direncinin %9,17 oranında azalmasına yol açmıştır. Bir
tür reçine olan su itici kimyasal madde, andezit yüzeyinin plastik bir yapıya
kavuşmasına yol açtığı için kayma direncini arttırmıştır.
Islak zeminde ise aynı değerler, normal andezitlerde 45, su itici
kimyasal madde sürülmüş örneklerde ise 38 olarak hesaplanmıştır. Su itici
kimyasal madde sürülmüş örneklerin kayma direncinin, ıslak zeminlerde
%18,42 oranında azaldığı belirlenmiştir. Elde edilen değerler Bowman vd.
2002 tarafından verilen ıslak zemin sınıflandırılmasına göre
değerlendirilecek olursa; ıslak zeminler için normal andezitler 45 kayma
direnci ile P4 sınıfında düşük kayma direncine sahiptir. Su itici kimyasal
madde sürülen andezitlerde 38 kayma direnci ile bir alt sınıfta orta olarak
değerlendirilmektedir. Görüldüğü gibi su itici kimyasal madde su emme
özelliğini azaltan bir ajan olmakla birlikte hem kuru hem ıslak ortamda
kayma direncinde olumsuz bir etki yapmıştır. Bu nedenle andezitlerin
doğal yüzeyler halinde kullanılması durumunda kaydırmazlık özelliği
taşıdığı söylenebilir.
Çizelge 6. Andezit örneklerin pandül deney cihazıyla ıslak zeminde
kayma direncinin deney sonuçları
(Islak - Koruyuculu)
Skaladan Okunan
Değer (SRVdº)
Skaladan Okunan
Değer (180°
döndürülmüş
durumda) (SRVdº)
Ortalama Değer
(SRVdº)
(Islak - Normal)
Skaladan Okunan
Değer (SRVdº)
Skaladan Okunan
Değer (180°
döndürülmüş
durumda) (SRVdº)
Ortalama Değer
(SRVdº)

P1

P2

P3

P4

P5

P6

31,2

33,6

33,6

32,4

33,6

32,4

38,4

37,2

37,2

37,2

38,4

39,6

38
P1

P2

P3

P4

P5

P6

44,4

45,6

45,6

44,4

45,6

43,2

43,2

45,6

44,4

46,8

45,6

44,4

45
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Şekil 7. Normal ve su itici kimyasal madde sürülmüş andezit örneklerin
pandül deney cihazıyla kuru ve ıslak zeminde kayma direnci verileri
4. Sonuçlar
Yüksek gözeneklilik değerine sahip olan andezitler, yaya trafiğinin
yoğun olduğu alanlarda kaplama malzemesi olarak kullanılmaktadır.
Yayaların emniyeti açısından özellikle ıslak zeminlerde kayma direncinin
yüksek olması istenmektedir. Bu amaçla kuru ve ıslak şartlarda
andezitlerin pandül deney cihazıyla kayma direnci deneyleri yapılmıştır.
Bu deneyler, andezitlerin en çok kullanılan yüzey biçimi olan honlu
örnekleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda andezitlerin su
emme özelliğini azaltmak amacıyla su itici kimyasal madde sürülen
örneklerin kayma direnci verileri de ölçülmüştür.
Normal andezitlerin hem kuru hem de ıslak zeminlerde düşük kayma
direncine sahip olduğu belirlenmiştir. Bu özelliği nedeniyle andezitler
güvenli bir şekilde kuru ve ıslak zeminlerde kullanılabilir özelliktedir.
Ancak yüzeyi kimyasal maddeler ile kaplandığı zaman aynı andezitlerin
kayma direncinin kuru zeminlerde %9,17, ıslak zeminlerde de %18,42
oranında azaldığı belirlenmiştir. Bu nedenle andezitlerin doğal haliyle
kullanılması önerilmektedir.
Kaynaklar
AS 4586. (2013). Slip resistance classification of new pedestrian surface
materials, Appendix A-Wet Pendulum Test, Australian Standard
AS/NZS 4663. (2004). Slip resistance measurement of existing pedestrian
surfaces. Australian/New Zealand Standard
ASTM E303-93 (2018), Standard test method for measuring surface
54

frictional properties using the British Pendulum Tester, ASTM
International, West Conshohocken, PA, 2018
Bowman, R. Quick, G. Devenish, D. Strautins, C. (2002). Practical aspects
of slip resistance of stone. Discovering Stone, 1(2), 16-28.
Bowman, R. (2003). Slip resistance ignorance: a recipe for costly falls?
Tile today: the Australasian tile magazine, 40, 26-29
Chang, W-R. (1999). The effect of surface roughness on the measurement
of slip resistance. International Journal of Industrial Ergonomics, 24,
299-313
Coşkun, G. (2013). Karbonat kökenli bazı doğal taşlarda yüzey işleme
tekniklerinin
ve
pürüzlülüğün
kayma
direncine
etkileri.
Yayımlanmamış Doktora Tezi., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, 293,2013.
Coşkun, G. Sarıışık, A. (2015). Traverten plakaların pandül yöntemi ile
kayma potansiyellerinin değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi
Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi (CFD), 36, 2:74-84
Coşkun, G. (2015). Doğal taşların kayma potansiyellerin belirlenmesinde
kullanılan test cihazları. Türkiye 5. Uluslararası Maden Makinaları
Sempozyumu ve Sergisi, 1-2 Ekim 2015 Eskişehir
Çelik, M.Y Kavuşan, G. (2001). Doğal taş ve mermerlere uygulanan yüzey
şekillendirme teknikleri. 4. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu,
77-86.
Çelik, M.Y. (2003). Dekoratif doğal yapı taşlarının kullanım alanları ve
çeşitleri. Madencilik Dergisi, 42(1), 3-15.
Çelik, M.Y. (2015). Mermer Jeolojisi Ders Notları, Afyon Kocatepe
Üniversitesi, Yayımlanmamış.
Georg, H. (2011). Skid resistance and durability of coated and uncoated
concrete floors in dairy cattle buildings. CIGR 7th International
Symposium – Québec City, Canada – September 18-21
Gürcan, S. (2006). Doğal yapı malzemelerinde kaymazlık testi ve kayma
direncinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon
Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Afyonkarahisar.
Karaca, Z. Gürcan, S. Gokce, M.V. Sivrikaya, O. (2013) Assessment of
the results of the pendulum friction tester (EN 14231) for natural
building stones used as floor-coverings, Constructıon And Building
Materials, 47:1182-1187.
Kim, In-Ju. (2018). Investigation of floor surface finishes for optimal slip
resistance performance. Safety and Health at Work, 9, 17-24.
Li, K.W. Chang, W.R. Leamon, T.B. Chen, C.J. (2004). Floor slipperiness
55

measurement: friction coefficient, roughness of floors, and subjective
perception under spillage conditions. Saf Sci, 42,547–65.
Terjék, A. Dudás, A. (2018). Ceramic floor slipperiness classification–A
new approach for assessing slip resistance of ceramic tiles.
Construction and Building Materials, 164, 809–819.
TS EN 14231. (2004). Pandül deney cihazıyla kayma direncinin tayini.
TS EN 13755. (2014). Doğal taşlar-deney yöntemleri-atmosfer basıncında
su emme tayini, TSE, Ankara.
TS EN 1936. (2010). Doğal taşlar-deney yöntemleri-gerçek yoğunluk,
görünür yoğunluk, toplam ve açık gözeneklilik tayini, TSE, Ankara.
TS EN 14579. (2006). Doğal taşlar-deney yöntemleri-ses hızı ilerlemesinin
tayini, TSE, Ankara.
TS EN 1926. (2013). Doğal taşlar-deney yöntemleri-tek eksenli basınç
dayanımı tayini, TSE, Ankara.
Yamaguchi, T. Hokkirigawa, K. (2014). Development of a high slipresistant footwear outsole using a hybrid rubber surface pattern.
Industrial Health, 52, 414–423
İnt. Kay. 1. http://www.floorslip.co.uk/floor-pendulum-test-to-bs-7976-2and-bs-13036-4.html (20.01.2019)

56

YAPI TAŞI OLARAK KULLANILAN ANDEZİTİN SU BUHARI
GEÇİRGENLİĞİNİN İNCELENMESİ
Investigation of water vapor transmission of andesite used as building
stone
Mustafa Yavuz ÇELİK* & Zeyni ARSOY  & Murat SERT 
1. Giriş
Andezitler, koyu renkli mineral miktarı ve tane büyüklüğüne bağlı
olarak açık gri-gri arasında değişen renkler gösterirler. İnce taneli ve
volkan camı içeriği yüksek olan andezitlerin koyu gri-siyah renklere sahip
olduğu gözlenir. Bozunma sonucu kahverengi, morumsu veya kırmızımsı
renkler, kloritleşmeye bağlı olarak yeşilimsi-gri renklerde gösterebilirler
(Erkan, 2006). Volkanik kökenli olan andezitlerin renk, doku ve sertlik
açısından uygun olan bazı türleri, yapılarda kullanılmaktadır. Su emmeyen,
suda dağılmayan özelliği, sıkı dokulu ve koyu kırmızı renkli olmasının
yanı sıra kırıldığında ve disk kesicilerde kesildiğinde düzgün yüzey veren
andezitler, daha çok tercih edilebilir özelliktedirler. İç Anadolu bölgesinde
(Ankara, Çankırı, Afyon) andezit üretimi son yıllarda büyük artış
göstermiştir (DPT, 2001). Afyonkarahisar’da andezitlerin yapılarda
kullanım görüntüleri Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1 Yapılarda kaplama malzemesi olarak kullanılan andezitler
Doğal yapı taşları, zamana bağlı olarak çevre koşulları gibi çeşitli
etkiler nedeniyle birtakım bozulmalara maruz kalırlar. Buna “alterasyon”
(Doç. Dr.); Afyon Kocatepe Üniversitesi, E-mail:mycelik@aku.edu.tr
(Öğr. Grv.); Afyon Kocatepe Üniversitesi, E-mail:zeyniarsoy@aku.edu.tr
 (Öğr. Grv.); Afyon Kocatepe Üniversitesi, E-mail:msert@aku.edu.tr
*
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da denir. Zaman içerisinde, bu bozulmaların etkisiyle doğal yapı taşları
sahip oldukları fiziksel ve mekanik özellikleri kaybetmeye başlarlar. Doğal
taşlarda bozunmaya yol açan nedenler iç ve dış olarak ikiye ayrılmaktadır.
Taşın veya kullanıldığı yapının kendi özellikleri (yapısal, dokusal
mineralojik vs) bozunmaya yol açan iç nedenlerdir. Yapının konumu,
bulunduğu zeminin özellikleri, taşın özellikleri, hatalı taş seçimi ya da
kullanımında yapılan hatalar bu gruba girmektedir.
Başta atmosfer etkileri olmak üzere doğal etkenler, çevreden gelen
etkiler ve insanların verdikleri zararlar ise dış nedenlerdir. Deprem, toprak
kayması, sel gibi doğal afetler, iklim koşulları, nem ve sıcaklık değişimi
gibi atmosfer olayları, hava kirliliği, trafik ve insanların neden olduğu
hasarlar bu gruba girer.
Yapıtaşlarındaki ayrışmada, taşın bulunduğu çevrenin iklimsel
özellikleri birinci derecede rol oynamaktadır. Nemli, sıcak bölgelerde
kimyasal ayrışma ön plandadır ve ayrışma daha hızlıdır. Soğuk ve kurak
bölgelerde ise fiziksel ayrışma ön plandadır ve daha yavaştır. Ayrışmada
ana kayanın direnci önemlidir. Sert taşlar zor ayrışırken yumuşak taşlar
daha kolay ayrışmaktadır (Akın, 2008).
Yapıtaşlarında ayrışmaya neden olan en önemli etkenlerden birisi
sudur. Su, doğal yapı taşları içerisine çeşitli şekillerde girerek onlara zarar
verebilir. Çevrimsel olarak gerçekleşen ıslanma-kuruma olaylarının
yapıtaşlarında ayrışmaya katkıda bulunduğu bilinen bir gerçektir. Birçok
doğal taş türü, su emmesi ile genişleme ve kuruma ile büzülme davranışı
sergiler. Bu genişleme-büzülme döngüsü sırasında tane sınırlarında
gerilmeler oluşur ve bu gerilmeler zamanla tanelerin ayrılmasına ve taş
bünyesinde deformasyonlara yol açar (Akın, 2008).
Tavan-taban veya yan yüzeylerinden yapı içine giren su, yapı
malzemesinin nem içeriği ile ısısının değişmesine neden olmaktadır. Isı ve
su içeriğindeki bu değişim de malzemede büzülme ve şişme gibi hacimsel
deformasyonlara yol açmaktadır. Meydana gelen bu hacimsel
deformasyonlara bağlı olarak malzemede zamanla mikro çatlaklar
oluşabilmektedir. Daha sonra, oluşan bu mikro çatlaklardan, yapı
malzemesi içerisine suyun girişi ve onun içerisindeki hareketi çok daha
kolaylaşmaktadır. 3,5 A° büyüklüğünde olan su molekülleri kendilerinden
daha büyük olan yapı malzemesi içerisindeki gözeneklere ve mikro
fissürlere rahatlıkla girebilmekte ve üzerindeki basınca bağlı olarak da
birbirleriyle bağlantılı olan gözenekler ve mikro fissürler içerisinde hareket
edebilmektedir (Özdemir, 2002).
Suyun buhar halinde malzemeye ulaşması veya sıcaklık nedeniyle
buharlaşması, iç yapısında yoğuşmaya bağlı olarak çeşitli ayrışmalara yol
açmaktadır. Sıcaklık ve bağıl nemin fazla oluşu, bu hareketi hızlandırır.
Suyun malzeme üzerindeki etkisi ya malzemenin su içinde bulunması ya
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da suyun yüzeysel olarak etkisi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca buhar
basıncından ortaya çıkan kondansasyon (buhar geçirimliliği) ise malzeme
içyapısını veya yüzeysel olarak malzemeyi etkilemektedir (Ekinci vd.
2007). Mermer ve doğaltaşların inşaat sektöründe yapı ve/veya kaplama
taşı kullanımları durumunda, binanın ısıl performans irdelenmesi
gerekmektedir. Özellikle dış duvar bileşenini oluşturan kaplamaların
yoğuşma hesabının yapılabilmesi için duvar kesitinde kullanılan
mermerlerin, su buharı difüzyon özellikleri parametrik olarak bilinmesi
gerekmektedir (Gündüz vd. 2012).
Literatürde yapı taşlarının su buharı geçirgenliği üzerine bazı çalışmalar
bulunmaktadır (Beck vd. 2003; Atmaca ve Kargıcı, 2006; Mukhopadhyaya
vd. 2011; Nakabayashi vd. 2011; Yu, ve Zhang, 2012; Vejmelková vd.
2013; D’Orazio ve Munafò, 2016). Ertaş (2001), buhar fazındaki nemin
bina içindeki oluşumunu, hareketini, zararlarını ve engellenmesini
incelemiştir. Gündüz vd. (2012), bazı mermerlerin su buharı difüzyon
karakteristiklerini ortaya koymuşlardır. Pavlík vd. (2012), gözenekli yapı
malzemelerinde su buharı adsorpsiyonunun deneysel ölçme ve teorik
analizini yapmışlardır. Togkalidou vd. (2013), doğal ve yapay yapı
malzemelerinin çeşitli mikro yapı parametrelerini inceleyerek su buharı
geçirgenliği ile korelasyonunu amaçlamışlardır. Keppert vd. (2016),
difüzyon direnci faktörünün toplam kumtaşı gözenekliliğine bağlı
olduğunu, ancak sorpsiyon davranışının, kumtaşının spesifik yüzey alanı
ve kil matrisinin varlığına bağlı olduğunu bildirmişlerdir. López vd.
(2017), doğal yapı taşları ve kireç harcının higrotermal özelliklerini
belirlemek için yapılan laboratuvar deneylerinin sonucunda test
numunesinin boyutlarının buhar difüzyon direnci faktörünü etkilediğini
belirtmişlerdir.
Binalarda kaplama malzemesi olarak kullanılan andezitler, gözenekli
bir doğal yapı taşıdır. Bu özelliğinden dolayı su emme kapasitesi de
yüksektir. Özellikle tarihi yapılarda, su emme özelliğini sınırlamak için su
itici kimyasal maddeler kullanılmaktadır. Özellikle duvar kaplaması olarak
kullanılan doğal taşların, yoğuşma hesabının yapılabilmesi için su buharı
difüzyon ve su buharı geçirgenliği özelliklerinin bilinmesi gereklidir. Bu
çalışmada, yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan andezitlerin su buharı
geçirgenliği için normal ve su itici kimyasal madde ile kaplanmış örnekleri
kullanılmıştır.
2. Materyal ve Yöntem
2.1. Materyal
İnşaat sektöründe yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan andezitler
İscehisar (Afyonkarahisar) yöresinde bol miktarda bulunmakta ve
üretilmektedir. İscehisar ilçesinin kuzeyinde yer alan Ağın dağındaki
ocaklarında andezit blokları çıkarılmaktadır (Şekil 2). Deneylerde
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kullanılan andezit örnekleri Afyonkarahisar-Ankara karayolu Susuz
mevkiinde bulunan Karabulut Andezit firmasından alınarak Afyon Meslek
Yüksek Okulu Mermer Teknolojisi atölyesinde deneylere uygun boyutlara
kesilmiştir. Su buharı aktarım özelliklerinin belirlenmesi deneyinde %85
saflıkta potasyum klorür (KCl) çözeltisi kullanılmıştır. Su itici kimyasal
madde olarak Teknosil marka şeffaf, siloksan esaslı, solvent bazlı ticari
kimyasal madde kullanılmıştır. Su itici kimyasal madde; örnekler yıkanıp
kurutulduktan sonra yüzeyine fırça ile tüm yüzeylere bir kat olarak
uygulanmıştır. Örnekler, polimerizasyon işlemini sağlaması için 48 saat
bekletildikten sonra deneylerde kullanılmıştır.

Şekil.2 Deneylerde kullanılan andezitin çıkarıldığı ocağın lokasyon
haritası, ocağın ve andezitin yüzey görünümü
2.2. Yöntem
Andezitlerin yoğunluk, su emme, gözenek, ultrases geçiş hızı ve basınç
dayanımı gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla fiziksel ve mekanik
deneyler yapılmıştır. Bu deneylerde kullanılan standartlar Çizelge 1’de
verilmiştir.
Deneyde kullanılan andezitlerin su buharı geçirgenliğine etki eden en
önemli özelliklerden birisi de gözenek çapı ve dağılımıdır. Bu amaçla
andezit örneklerinin gözenek dağılımları, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TUAM) cıvalı
porozimetre Micromeritics Auto Pore IV 9500 cihazında belirlenmiştir.
Deneyler sonrası andezitlerde meydana gelen tuz birikimleri ve
ayrışmanın belirlenmesi amacıyla SEM analiz için örnekler karbonla
kaplanmış ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Uygulama ve
Araştırma Merkezinde bulunan LEO 1430 VP model SEM cihazı ile
incelenmiştir.
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2.2.1. Su Buharı Aktarım Özelliklerinin Belirlenmesi Deneyi
İzotermal koşullar altında binalarda kullanılan ürünlerin su buharı
geçirgenliğinin (permeability) ve su buharı geçirimliliğinin (permeance)
belirlenmesine yönelik kap deneyleri (cup test) yapılmaktadır. Çalışmada
kullanılan andezit örneklerinin Su buharı aktarım özelliklerinin
belirlenmesi deneyleri TS EN ISO 12572 standardına göre belirlenmiştir.
Çizelge 1. Andezit örneklerinin fiziko mekanik testlerinde kullanılan
ilgili standartlar.
İlgili standart
TS EN 1936
TS EN 13755
TS EN 1936
TS EN 14579
TS EN 1926

Testler
Yoğunluk (kg/m3)
Ağırlıkça su emme (%)
Gözeneklilik (%)
Ultrasonik dalga hızı (km/s)
Basınç dayanımı (MPa)

Deneylerde 160x160x10 mm boyutlarında 3 adet andezit örneği
kullanılmıştır. Deney örneğiyle, kurutucu (kuru kap) veya sulu doymuş
solüsyon (ıslak kap) içeren bir deney kabının açık tarafına sızdırmazlık
sağlanır. Daha sonra bu tertibat ısı ve nem kontrollü deney odasına
yerleştirilir. Deney kabı ile oda arasındaki farklı buhar basıncı dolayısıyla,
geçirgen örneklerden geçen bir buhar akışı meydana gelir. Sabit durumda
su buharı iletim hızını belirlemek için tertibat periyodik olarak tartılır.
Deney aşamaları Şekil 3’de verilmiştir.

Şekil 3 Su buharı aktarım özelliklerinin belirlenmesi deney yöntemi
Deneylerde %85'lik potasyum klorür (KCl) çözeltisi kullanılmıştır. Sıvı
solüsyonu her bir kabın dibine minimum 15 mm’lik bir derinlik olacak
şekilde yerleştirilmiştir. Deney örneklerinin yerleştirildiği kap,
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standartlarda istenilen teknik kullanılarak sızdırmazlık sağlanmıştır. Sıvı
solüsyon ile örnek arasındaki hava boşluğu (15±5) mm olacak şekilde
ayarlanmıştır. Deney için sıcaklık, nem ve döngü ayarları istenildiği gibi
ayarlanabilen iklimlendirme kabini kullanılmaktadır. Öncelikle örnekler
birbirini izleyen üç günde ayrı ayrı belirlenen ağırlıklarının %5’lik bir oran
dahilinde birbiriyle tutarlı olması için, ağırlıkları stabilize olacak kadar
uzun bir süre boyunca (23±5) oC sıcaklık ve %(50±5) bağıl nemde
bekletilir. Sonrasında aşağıdaki Çizelge 2'de verilen "Islak Hal" sıcaklık ve
nem değerlerinde (Her biri 6'şar saat) 1 hafta boyunca bekletilir. Bir hafta
sonrasında örnekler iklimlendirme kabininden çıkartılarak tartımları alınır.
Su buharı aktarım değerleri hesaplanır.
Çizelge 2. Su buharı aktarım özelliklerinin belirlenmesi deney şartları
Toleranslar
Bağıl nem %
Koşul oCAyar
Kuru hal
Islak hal
o
%RH
Sıcaklık C
Ayar
Ayar
Tolerans
Tolerans
noktası
noktası
A
23 – 0/50 23±0,5
0
+3
50
±3
B
23 – 0/85 23±0,5
0
+3
85
±3
C
23 – 50/93 23±0,5
50
±3
93
±3
D
38 – 0/93 38±0,5
0
+3
93
±3

Bu standart kapsamında, su buharı akış hızı (mg/saat), su buharı
geçirgenlik hızı (mg/m2.saat), su buharı geçirgenliği (mg/m2.Pa), su buharı
difüzyon direnci faktörü (µ) değerleri belirlenmektedir.
Örneklerin birbirini izleyen beher tartımı için, kütle değişim hızı,
(Δm12) Eşitlik 1’e göre hesaplanmıştır.
∆𝑚12 =

m2−𝑚1

(1)

t2−t1

Δm12: kg/s cinsinden beher zamana düşen kütle değişimi
m1: t1 zamanında deney tertibatının kg cinsinden kütlesi
m2: t2 zamanında deney tertibatının kg cinsinden kütlesi
t1 ve t2: s cinsinden, birbirini izleyen tartma zamanlarıdır.
3. Bulgular ve Tartışmalar
3.1. Fiziko-mekanik Özellikleri
Andezit örneklerinin yoğunluk, su emme, gözeneklilik, ultrases dalga
hızı ve tek eksenli basınç dayanımı gibi fiziksel ve mekanik özelliklerin
belirlenmesi için deneyler yapılmıştır. Deneylerde elde edilen sonuçlar
Çizelge 3’de verilmiştir. Andezitin açık gözenekliliği %4,63 iken toplam
gözenekliliği %19,25 olarak belirlenmiştir. Andezitin ağırlıkça su emme
yüzdesi %2,44'tür. Andezit örneklerinin tek eksenli basınç dayanımı ise70
MPa olarak tespit edilmiştir.
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Çizelge 3. Andezitlerin fiziko-mekanik özellikleri
Yoğunluk (gerçek) (kg/m3)
Ağırlıkça su emme (%)
Açık gözenek (%)
Toplam gözenek (%)
Ultrases dalga hızı (km/s)
Tek eksenli basınç dayanımı (MPa)

min
2777,30
1,97
3,44
18,32
3,84
53,05

max
2787,20
3,78
6,04
23,49
4,31
96,75

ort
2781,70
2,44
4,63
19,25
4,16
70,00

3.2. Gözenek Boyut Dağılımı
Kayma direncinde önemli parametrelerden birisi de gözenekliliktir.
Yüksek gözenekliliğe sahip olan kayaçların yüzeyi de pürüzlü
olabilmektedir. Traverten gibi kayaçlar iri gözeneklere sahiptir ve bu
gözenekler yüzeyde boşluklar olarak yer alırlar. Andezitler ise mikro
gözeneklere sahiptir. Andezitin gözenek boyut dağılımı cıvalı porozimetre
yöntemiyle ölçülmüş olup sonuçlar Şekil 6’da verilmiştir. Ölçüm yapılan
andezit numunesinin ortalama gözenek çapı 0,0246 µm, toplam gözenek
hacmi 0,0572 mL/g olarak hesaplanmıştır. Andezitin, 0,08 µm-300 µm
arasında gözenek boyut dağılımına sahip olduğu görülmektedir.
Gözeneklerin büyük bir kısmı da 0,01-3 µm aralığında yer almaktadır.
Andezitin gözenek boyut dağılımı, çift doruklu (bimodal) olup 0,01-10 µm
arasındadır. Birinci doruk 0,01 μm civarında iken ikinci doruk 3 μm
civarında yoğunlaşmıştır.

Şekil 6. Andezitin gözenek boyut dağılımı.
3.3. Su Buharı Aktarım Özelliklerinin Belirlenmesi
Su buharı difüzyonu sonucu oluşan yoğuşma, yapı malzemelerine ve
yapı malzemelerinde meydana gelen ısı geçişine olumsuz yönde etki eder.
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Yapı malzemelerinde kışın ortaya çıkan yoğuşma ya da terleme olayı; hava
ile temas eden yapı malzemesi yüzey sıcaklığının, havanın çiğ noktası
sıcaklığının altına düşmesiyle oluşur. Eğer su buharı, yapı malzemesi
yüzeyinde yoğuşmazsa, terleme olmadan yapı malzemesi içine girer. Yapı
malzemesi içine difüz eden su buharının kısmi basıncı iç katmanlarda
herhangi bir noktada o sıcaklıktaki su buharı doyma basıncına eşit olduğu
anda yoğuşma başlar. Malzeme içinde yoğuşan su malzemenin nemini
arttırır. Yoğuşan suyun miktarı, malzemenin absorbe edebileceği doyma
neminden fazla ise serbest kalır ve muhtelif şekillerde malzeme içinde
hareket eder. Yoğuşma yapı malzemesinin yapısını bozacağı gibi
malzemenin toplam ısı transferi katsayısını yükseltir, ısı kayıplarını da
arttırır (Heperkan vd. 2001).
İki veya daha fazla gazdan oluşan bir gaz karışımı, birbiriyle irtibatlı iki
ayrı ortamda bulunursa bu iki gaz arasında konsantrasyonlar eşit oluncaya
kadar molekül alışverişi olur (Dalton Kanunu). Bu olaya difüzyon
(aktarma, geçiş veya yayılma) adı verilir. Nemli hava da bir çeşit gaz
karışımı olduğundan, nemli hava, birbiriyle irtibatlı iki ayrı ortamda
bulunursa içindeki su buharı konsantrasyonu eşitleninceye kadar iki ortam
arasında su buharı molekülü geçişi olur. Difüzyon olayında temel itici güç
karışımı oluşturan gazların konsantrasyon farkları yani kısmi basınç
farklarıdır. Dolayısıyla buhar difüzyonunda da itici güç kısmi buhar
basınçları arasındaki farktır (Ertaş, 2001).
Buhar akımının geçişi, malzemelerin kendi buhar geçirimlilik
(difüzyon) özelliğine – buhar akış yoğunluk değerlerine bağlıdır.
Literatürde difüzyon özelliği yerine, çoğu uygulamalarda difüzyon direnç
katsayısı (µ) değeri kullanılmakta ve buna göre farklı hesap yöntemleri
uygulanmaktadır. Genel bir olgu olarak, malzemede meydana gelen
yoğuşma (buharın su haline dönüşmesi) malzeme yüzeyinde gözle görülür
halde “terleme” veya malzeme içinde gizli olarak “yoğuşma –
kondansasyon” şeklinde görülmektedir. Malzeme yüzeyinde terleme,
ortam iç sıcaklığına ve ortamdaki bağıl neme bağlıdır. Eğer, ortam iç
sıcaklığı ile malzeme yüzey sıcaklığı arasındaki fark olan soğuma derecesi
artarsa, terleme görülür. Malzemenin ısı derecesinin yükseltilmesi, bu
soğuma derecesini azaltır (Gündüz vd. 2012).
Yapı taşı olarak kullanılan andezitin su buharı aktarım özellikleri TS
EN ISO 12572 standardına göre belirlenmiş olup normal andezitler ait
sonuçlar Çizelge 4’de, koruyucu kimyasal madde sürülmüş andezitlerde
elde edilen sonuçlar ise Çizelge 5’de verilmiştir. Su buharı aktarım
deneyinde andezit örneklerinin kütle ağırlık değişimleri %si grafiği Şekil
7’de, su buharı aktarım deneyinde andezit örneklerinin buhar geçirgenliği
grafikleri ise Şekil 8’de verilmiştir. Su buharı aktarım deneyinde andezit
örneklerinin kütle ağırlık değişimleri normal andezitlerde %1,41,
koruyucu sürülmüş andezitlerde ise %0,89 azalmıştır.
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Çizelge 4. Normal andezitin su buharı aktarımı deney sonuçları
Örnek Boyutları (mm)
Örnek Ağırlığı (g)
Su Hacmi (ml)
Kabın Ağırlığı (g)
Su+ Örnek+Kap Ağırlığı (g)
1. Tartım
2. Tartım
3. Tartım
4.Tartım
5. Tartım

160x160x10
508,80
700
1133,51
2415,77
2412,61
2399,55
2387,60
2377,11
2377,11

160x160x10
530,03
700
1122,77
2425,34
2422,93
2409,68
2398,99
2388,16
2388,16

160x160x10
524,69
700
1126,38
2406,21
2403,32
2394,39
2387,64
2381,10
2381,10

Su Buharı Akış Hızı (mg/h)

161,08

154,92

104,63

Ortalama Sonuç (mg/h)
Su Buharı Geçirgenlik Hızı
(mg/m2.h)
Ortalama Sonuç
Su Buharı Geçirgenliği
(mg/m2.Pa)
Ortalama Sonuç
Su Buharı Difüzyon Direnci
Faktörü (µ)
Ortalama Sonuç

140,21
7661,51

7368,21

4976,22

6668,65
260,29

250,32

169,06

226,56
0,14

0,15

0,21

0,17

Çizelge 5. Kimyasal koruyucu sürülmüş andezitin su buharı aktarımı
deney sonuçları
Örnek Boyutları (mm)
Örnek Ağırlığı (g)
Su Hacmi (ml)
Kabın Ağırlığı (g)
Su+ Örnek+Kap Ağırlığı (g)
1. Tartım
2. Tartım
3. Tartım
4.Tartım
5. Tartım
Su Buharı Akış Hızı (mg/h)
Ortalama Sonuç (mg/h)
Su Buharı Geçirgenlik Hızı
(mg/m2.h)
Ortalama Sonuç
Su Buharı Geçirgenliği
(mg/m2.Pa)
Ortalama Sonuç
Su Buharı Difüzyon Direnci
Faktörü (µ)
Ortalama Sonuç

160x160x10
519,61
700
1133,51
2422,57
2421,03
2415,43
2410,91
2406,51
2406,51
66,92

160x160x10
526,55
700
1122,77
2412,84
2411,13
2404,13
2396,39
2390,07
2390,07
94,87
89,26

160x160x10
529,38
700
1126,38
2414,17
2412,5
2404,22
2396,46
2388,73
2388,73
106,00

3182,72

4512,49

5041,62

4245,61
108,13

153,30

171,28

144,24
0,34

0,24

0,21

0,26

Bir malzemenin su buhar akış yoğunluğu (su buharı geçirgenlik hızı) ne
kadar büyük ise, o malzeme o kadar daha iyi difüzyon yapma yeteneğine
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sahiptir. Diğer bir deyişle, su buharı akış yoğunluğu ne kadar büyük bir
değer ise, o malzeme o kadar nefes alabilirliğine imkân sağlıyor anlamına
da gelmektedir (Gündüz vd. 2012). Normal andezitlerde su buharı
geçirgenlik hızı ortalaması 6668,65 mg/m2h iken kimyasal koruyucu
sürülmüş andezitlerde 4245,61 mg/m2h olarak ölçülmüştür. Kimyasal
koruyucu madde andezitlerde su buharı geçirgenlik hızı ortalamasını
%57,07 oranında azaltmıştır. Su buharı difüzyonu istenilen durumlarda
koruyucu su itici kimyasal maddelerin sınırlı düzeyde kullanılması
gerekmektedir.
Normal andezitlerde su buharı akış hızı ortalaması 140,21 mg/saat iken
kimyasal koruyucu sürülmüş andezitlerde 89,26 mg/h olarak ölçülmüştür.
Kimyasal koruyucu madde andezitlerde su buharı akış hızı ortalamasını
%57,08 oranında azaltmıştır. Su buharı geçirgenliği normal ve kimyasal
koruyuculu andezitlerde sırasıyla 226,56 mg/m2.Pa ve 144,24 mg/m2.Pa
(%57,07 azalma) olarak hesaplanmıştır. Aynı örneklerde su buharı
difüzyon direnci faktörü (µ) ise sırasıyla 0,17 ve 0,26 (%52,94 azalma)
olarak belirlenmiştir. Silan esaslı koruyucu kimyasal madde andezitin su
buharı aktarım verilerinde azalmalar sağlamıştır.

Şekil 7. Su buharı aktarım deneyinde andezit örneklerinin kütle ağırlık
değişimleri %si grafiği
3.4. Su Buharı Geçirgenliği Deneyi Sonrası Andezitlerin SEM
(Taramalı Elektron Mikroskobu) ile İncelenmesi
Su buharı geçirgenliği deneyi sonrası andezit yüzeylerinde ve
gözeneklerinde oluşan birikinti tuz (potasyum klorür-KCl) varlığı
Taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile araştırılmıştır. Tuz minerali
olduğu belirlenen alanlarda elementel EDX analizi yapılmıştır. Andezit
yüzeyinde ve gözeneklerde belirlenen potasyum klorür-KCl kristalleri ve
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elde edilen EDX grafikleri Şekil 9’da verilmiştir. Potasyum klorür-KClSilvin kristallerinin genellikle taneler arası boşluklarda ve yüzeylerde
biriktiği gözlenmiştir. Silvin kristalleri uzamış kristaller halinde tespit
edilmiştir. Bu kristallerin silvin olduğu EDX analizinde belirlenen
potasyum ve klor elementleri varlığıyla teyit edilmiştir.

Şekil 8. Su buharı aktarım deneyinde andezit örneklerinin buhar
geçirgenliği parametreleri grafikleri

Şekil 9. Su buharı geçirgenliği deneyinde andezit yüzeyinde biriken tuz
(KCl) minerallerinin görünümü ve EDX analizi
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4. Sonuçlar
Yapılarda kullanılan kaplama malzemelerinde kışın ortaya çıkan
terleme veya yoğuşma olayı da ayrışma açısından önem taşımaktadır. Yapı
malzemesi yüzeyinde yoğuşamayan su buharı, doğrudan malzeme
içerisine girmektedir. Binalarda kaplama malzemesi olarak kullanılan
andezitler gözenekli bir yapıya sahiptir. Bu özelliğinden dolayı su emme
potansiyeli de yüksektir. Bu nedenle özellikle yüksek gözenekli yapı ve
kaplama taşları içinde yoğuşan su, malzemenin su oranını arttırır. Yoğuşan
suyun miktarı, malzemenin absorbe edebileceği doyma neminden fazla ise
serbest kalır ve malzeme içinde hareket eder. Yoğuşma, yapı malzemesinin
yapısal özelliklerini olumsuz yönde etkileyebilir ve bu da toplam ısı
transferi katsayısını yükselterek ısı kayıplarının artmasına yol açar. Bu
nedenle yapı malzemesi olarak kullanılan andezitlerin su buharı
geçirgenliği özelliklerinin ortaya konulması amacıyla deneysel çalışmalar
yapılmış olup sonuçlara aşağıda özetlenmiştir.
Andezit örneklerinin su buharı aktarım deneyinde kütle ağırlık kaybı
değişimleri normal andezitlerde %1,41, koruyuculu andezitlerde ise %0,89
olarak ölçülmüştür. Su buharı akış yoğunluğu değerinin büyük olması
istenir çünkü bu durum binanın nefes alması ile izah edilmektedir. Normal
andezitlerde su buharı geçirgenlik hızı ortalaması 6668,65 mg/m2h,
kimyasal koruyucu sürülmüş andezitlerde ise 4245,61 mg/m2h olarak
ölçülmüştür. Kimyasal koruyucu madde, andezitlerde su buharı
geçirgenlik hızı ortalamasını %57,07 oranında azaltmıştır. Su buharı
difüzyonu istenilen durumlarda koruyucu kimyasal maddelerin sınırlı
düzeyde kullanılması önerilmektedir.
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ARAÇ YIKAMA TESİSİ ATIKSUYUNDAN RENK
GİDERİMİNDE DK MEMBRANIN PERFORMANSININ
ARAŞTIRILMASI
Investigation of DK Membrane Performance in Color Removal from
Car Washing Plant Wastewater
Duygu KAVAK
Giriş
Zamanla artan su ihtiyacı ve kirlenen su kaynakları nedeniyle mevcut
su kaynaklarının kirlenmelerinin önlenmesi gerekmektedir. Ayrıca
atıksuların klasik yöntemlerle arıtılıp alıcı ortama deşarj edilmesi yerine
ileri atıksu arıtma teknolojileri ile arıtılması ve geri kazanılarak tekrar
kullanılmaları su kaynaklarının geleceği bakımından çok önemlidir.
Atıksuların geri kazanımı ile kentsel, endüstriyel, tarımsal ve sanayide
kullanılan su miktarını karşılamak mümkündür. Türkiye’de atıksuların
geri kazanımı ve yeniden kullanımı ile ilgili çeşitli araştırmaların yeterli
olmadığı görülmektedir.
Araç bakım/temizleme işlemleri sonucu oluşan atık su, yüksek
miktarda temizleme kimyasalı, yağ, hidrolik sıvısı, boya kalıntıları ve
ağır metal içermektedir. Araç yıkama servislerinde; araç yıkama, motor
yıkama ve diğer temizleme gibi işlemler neticesinde oluşan kullanılmış
su, birçok kirletici parametrenin bir arada bulunduğu homojen olmayan
toksik atıksu haline gelir. Bu durum çevrenin kirlenmesine, mikrobiyal
aktivitenin engellenmesine ve toprağın biyolojik yapısının bozulmasına
neden olmaktadır. Araç yıkama atıksuların kontrolsüz bir şekilde alıcı
ortama deşarjı, kirliliğin daha geniş bir alanı etkilemesi sonucunu
meydana getirmektedir. Bu tür işlemler sonucunda oluşan bu atıksular;
son derece toksik etki göstermektedir. Ayrıca bu toksik maddeler, oksijen
geçişini önleyerek balık ölümlerine de sebep olmaktadır. Araç yıkama
işlemlerinden kaynaklanan atıksular, oldukça yüksek miktarda askıda katı
madde (AKM), kimyasal madde, yağ ve deterjan bulundurmaktadırlar.
Bu maddeler su kaynaklarında istenmeyen tat ve koku oluşumuna neden
olmaktadırlar.
Araç yıkamadan elde edilen atık su içeriğindeki deterjan, şampuan ve
diğer kimyasal temizleyicilerden dolayı çok bulanıktır. Sokakta araba
yıkama söz konusu olduğunda motor yıkama sırasında yağ ve gres
sızıntısı, fren balatalarından yüksek askıda kalmış katı maddeler, kum ve
tozun yıkanması ve ortamda zorlukla parçalanan sülfattan maddelerinden
oluşur. Biriken tüm maddeler yağmur suyu sistemine girerek ekosisteme
zarar verir (Çetin&Tandıroğlu, 2014).
(Doç.
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Genel olarak taşıt yıkamasından kaynaklanan atık suların önemli
derecede kirlenmeye neden olduğu gözlenmiştir. Atıksulardan renk/boyar
madde giderimi için membran sistemler, adsorpsiyon, iyon değişimi,
koagülasyon / flokülasyon, kimyasal oksidasyon, elektrokagülasyon/
flotasyon ve biyosorpsiyon gibi arıtım yöntemleri uygulanmaktadır.
Membran teknolojileri diğer arıtım yöntemleriyle karşılaştırıldığında
düşük enerji ihtiyacı gerektirmeleri, kesikli ve sürekli işletilebilmeleri,
yüksek saflıkta ürün elde edilebilmesi, sıcaklık değişimlerinden fazla
etkilenmemeleri, modüler olarak tasarımlarının yapılabilmesi ve kimyasal
katkı ihtiyacının olmaması gibi birçok avantaja sahiptir (Karahan, 2011;
Konuk, 2014; Ji, 2013; Dahmani&Chabane, 2011). Membran
sistemlerinde membran tarafından süzülerek geçen akım süzüntü akımını,
geçemeyerek tutulan akım ise konsantre akımı oluşturmaktadır. Membran
sistemlerinde çapraz akış ve dik akış rejimleri olmak üzere farklı akış
türleri bulunmaktadır. Bu akış rejimleri, süzüntü akısını ve membran
yüzeyindeki tıkanmayı oldukça etkilemektedir. Genel olarak
konsantrasyon polarizasyonunu ve kirlenmeyi mümkün olduğunca
azaltmak için çapraz besleme akışı oldukça uygundur (Koyuncu 2018;
Scott, 1995). Atık su arıtımı çalışmalarında membran performansı
genelde akı ve giderme verimi ile ifade edilir. Bir bileşenin bir
membrandan taşınma süreci ve verim; konsantrasyon, basınç, sıcaklık,
pH, konsantrasyon, kimyasal dayanıklılık, membran diziliş yoğunluğu,
transmembran basıncı, ön arıtma gibi bir çok parametreye bağlıdır
(Strathmann vd., 2011). Membran süreçlerinde en önemli ve en çok
üzerinde durulan etken besleme suyunun basıncıdır. Sıvının akısı,
uygulanan basınç ile membrandaki ozmotik basınç farkı ile birlikte artar.
Ancak membrana uygulanabilecek basınç, membranın yapısını
bozabileceği için sınırlandırılmıştır (Öztürk vd., 2005). Ayrıca akı,
besleme atık suyu sıcaklığı ile birlikte artar ancak belirli sıcaklıktan sonra
membranda bozulma ve aşınma gerçekleşebilir.
Ayrıca süzüntü ve sıvı karışımın viskozitesi ve membranın geçirgenlik
katsayısı da sıcaklıktan etkilendiği için de sıcaklık arıtım sürecini etkiler
(Öztürk vd., 2005).
Bu çalışmada; bir araç yıkama tesisinden alınan atıksuyun çapraz
akışlı nanofiltrasyon yöntemiyle renk giderimi hedeflenmiştir. Ayrıca
renk giderim verimi ve membran akısı üzerine membran basıncı ve
besleme sıcaklığının etkisi araştırılmıştır. Çalışmada DK ticari
nanofiltrasyon membranı kullanılmıştır.

Yöntem
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Deneysel çalışmada araç yıkama tesisi atıksuyundan renk giderimi
araştırılmıştır. Kullanılan atıksu Eskişehir’de bulunan bir araç yıkama
tesisinden alınmıştır. Ham atıksuyun özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir.
Deneylerde poliamid ince film kompozit DK ticari nanofiltrasyon
membranı kullanılmıştır. Bu membran Osmonics firmasından temin
edilmiştir. Deneysel çalışma kapsamında çapraz akış nanofiltrasyon
yöntemiyle renk giderim verimi ve süzüntü akısı üzerine membran
basıncı (2, 8, 14 bar) ve besleme sıcaklığı (25, 35oC) parametrelerinin
etkisi incelenmiştir.
Çizelge 1. Araç yıkama tesisi atıksuyunun özellikleri
Parametre

Değer

Maksimum Absorbance, nm

320

pH

7,9

İletkenlik, µS/cm

153,7

Deneylerde kullanılan DK ticari nanofiltrasyon membranı GE
Osmonics firmasından temin edilmiştir. Çizelge 2’de DK
membranının spesifik özellikleri belirtilmiştir.
Çizelge 2. DK membranının özellikleri (http://www.sterlitech.com)
Özellik

Açıklama/Değer

Tip

Yüksek reddetme

pH aralığı

2-10

MgSO4 Reddetme

%96,0

Pore büyüklüğü/MWCO

~150-300 Da

Polimer

Polyamid-İnce film kompozit

Deneysel çalışmada Sterlitech-SEPA CF çapraz akış nanofiltrasyon
sistemi kullanılmıştır. Sistemin şematik gisterimi Şekil 1’de verilmiştir.
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Şekil 1. Deneysel çalışmada kullanılan nanofiltrasyon sistemi
Süzüntüdeki renk deneysel çalışmanın 5, 15, 30, 45 ve 60
dakikalarında Hach Lange DR 3900 UV-vis spektrofotometre
kullanılarak analiz edilmiştir. Atık su için analizler 320 nm maksimum
dalga boyunda gerçekleştirilmiştir. Renk giderme verimi(R) Eşitlik (1)
kullanılarak hesaplanmıştır.
% R = ((A0-Ai)/A0)x100

(1)

Burada; A0 ve Ai değerleri sırasıyla besleme ve süzüntü absorbans
değerlerini göstermektedir.
Süzüntü akısının belirlenmesi için bilgisayara bağlı terazi
kullanılmıştır. Terazi üzerine konulan beherde süzüntü toplanarak
dakikada bir alınan tartım sonucu bir yazılım programı ile otomatik
olarak bilgisayara kaydedilmiştir. Membranın birim alanından birim
zamanda geçen akım miktarı olarak tanımlanan akı değerleri M.S. Excel
programı ile hesaplanarak zamana karşı akı ve giderim verimi grafikleri
çizilmiştir (Kuzu, 2018). Süzüntü akısı değerleri Eşitlik (2)’e göre
hesaplanmıştır.
J=Q/A

(2)

Burada; J, Q ve A değerleri sırasıyla süzüntü akısı (L/m2sa), hacimsel akış
hızı (L/sa) ve membran alanını ifade eder (m2).
Bulgular
Nanofiltrasyonla renk giderme verimi üzerine besleme sıcaklığı ve
membran basıncının etkisini belirlemek için zamana karşı renk giderme
verimleri hesaplanarak grafiğe geçirilmiştir. Şekil 2 ve Şekil 3’de
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sırasıyla 25oC ve 35oC sıcaklıklarda elde edilen zamana karşı % renk
giderimleri gösterilmiştir.
90
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80
70

%Renk Giderimi
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Şekil 2. 25 oC sıcaklıktaki zamana karşı %renk giderimi verimleri
Şekil 2 incelendiğinde renk giderimi 60 dakika deney süresi sonunda 2
bar, 8 bar ve 14 bar basınçlarda sırasıyla; %73, %84 ve %82 olarak elde
edilmiştir.
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Şekil 3. 35 oC sıcaklıktaki zamana karşı %renk giderimi verimleri
Şekil 3 incelendiğinde en yüksek renk gideriminin deneyin 30.
dakikasında elde edildiği görülmektedir. Deneyin 30 dakikasında
maksimum renk giderimi 8 bar basınçta %83 olarak elde edilmiştir. Daha
sonraki dakikalarda renk giderimi bir miktar azalmıştır. Deneyin 60.
dakikası sonunda ise renk giderimleri 2 bar, 8 bar ve 14 bar sırasıyla
%65, %64 ve %78 olarak bulunmuştur.
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Maksimum renk giderimi 25oC sıcaklıkta ve 8 bar basınçta %84
olarak elde edilmiştir. Genel olarak 25oC’de elde edilen renk giderim
verimleri 35oC’de elde edilen verimlerden daha yüksek bulunmuştur. Bu
sonuç enerji tasarrufu açısından olumludur.
Süzüntü akılarının basınç ve sıcaklıkla değişimini incelemek için
zamana karşı süzüntü akısı değerleri grafiğe geçirilmiştir (bkz. Şekil 4,5).
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Şekil 4. 25oC sıcaklıkta zamana karşı süzüntü akıları
Şekil 4 incelendiğinde; 25oC sıcaklıkta membran basıncı 2 bardan 14
bara arttırıldığında süzüntü akısı 3,6 L/m2sa değerinden 21,2 L/m2sa
değerine artmıştır. Bu sonuç basıncın artmasıyla artan itici gücün
membran basıncını yenmesiyle açıklanabilir.
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Şekil 5. 35oC sıcaklıkta zamana karşı süzüntü akıları
Şekil 5’e göre 35oC sıcaklıkta membran basıncı 2 bardan 14 bara
arttırıldığında süzüntü akısı 15,8 L/m2sa değerinden 18,8 L/m2sa değerine
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artmıştır. Literatürde de basıncın arttırılmasıyla süzüntü akısının arttığı
çalışmalar bu sonucu desteklemektedir (Koyuncu 2002, Kavak 2017).
25oC’de süzüntü akısı sadece 14 bar basınçta belirgin bir düşüş
göstermiştir. 35oC’de ise süzüntü akısı tüm basınç değerlerinde bir miktar
azalmıştır. Bunun nedeni membran yüzeyinde meydana gelen kirlikler
olabilir (Banarje&De, 2010). Maksimum akı değeri 25oC’de 14 barda
21,2 L/m2sa ve 35oC’de ise 8 barda 20,4 L/m2sa olarak elde edilmiştir.
Yatışkın durum akıları ise sıcaklık 25oC’den 35oC’ye arttırıldığında 2 ve
8 bar basınç değerinde artarken 14 barda az miktarda azalmıştır.
Sonuçlar
Bu çalışmada çapraz akış membran yöntemi ile DK membranı
kullanılarak araç yıkama tesisi kaynaklı atık sudan renk giderimi ve
süzüntü akısının değişimi araştırılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda
sıcaklığın ve basıncın arttırılmasıyla renk giderme verimi değerlerinin az
miktarda azaldığı gözlenmiştir. DK membranı için maksimum renk
giderimi 25oC sıcaklıkta ve 8 bar basınçta %84 olarak elde edilmiştir.
Genel olarak 25oC’de elde edilen renk giderim verimleri 35oC’de elde
edilen verimlerden daha yüksek bulunmuştur. Bu sonuç enerji verimliliği
ve tasarrufu açısından olumludur. Basıncın arttırılmasıyla süzüntü
akılarının arttığı gözlenmiştir. Besleme sıcaklığının arttırılmasıyla 14 bar
basınç dışında tüm basınç değerlerinde süzüntü akısı artmıştır.
Maksimum akı değeri 25⁰C sıcaklık ve 14 bar besleme basıncında 21,2
L/m2sa olarak elde edilmiştir. Sonuç olarak DK membranı araç yıkama
atıksuyu arıtımında etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilir.
Teşekkür
Bu çalışmada kullanılan cihaz ve sarf malzemelerin bir kısmı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu tarafından
desteklenen (Proje no:201215031) proje kapsamında temin edilmiştir.
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İSTANBUL ANADOLU YAKASIN’DA YER ALAN ALIŞVERİŞ
MERKEZLERİNİN MEKÂNSAL TASARIM-ESTETİK VE
KULLANICI MEMNUNİYETİ AÇISINDAN
DEĞERLENDİRMESİ
Handan ÖZSIRKINTI KASAP
GİRİŞ
Sözlük anlamı olarak alışveriş merkezleri, “çarşı, pazar gezerek
belirli gereksinmeleri karşılama, satın alma işi” olarak tanımlanmaktadır
(Büyük Larousse, 1986, s.377). Günümüz alışveriş merkezlerinin, geçmiş
dönemlerde var olan alış veriş merkezi olma niteliğindeki mekanlardan
daha farklı olduğu söylenebilir. Alışveriş merkezlerinin 1920’lerde
Kaliforniya’da küçük marketlerin yerini süpermarketlerin almasıyla
doğmaya başladığı ifade edilse de veya 1907’de Baltimore civarında,
kendilerine ait park yeriyle bir mağaza grubunun kurulmasına
dayandıranlar olsa da (Feinberg, 1960: 15), bu merkezlerin fenomen bir
şekilde büyümesi ve gelişmesi, göç nedeniyle kent nüfusunun ve
paralelinde otomobil kullanımının artmasıyla açıklanabilir. Alışveriş
merkezleri, toplumlarda perakende, sosyal ve toplum merkezleri haline
gelmiştir (Feinberg, 1991: 426).
Alışveriş merkezleri; planlanmış bir mimari yapı bütünü içinde
birden çok departmanlı mağaza ile küçüklü büyüklü perakendeci
ünitelerin, kafeterya, restoran, eğlence merkezi, sinema, sergi salonu,
banka, eczane ve benzeri işletmelerin de içinde yer aldığı satış alanı 5.000
m² den başlayıp 300.000 m²’ye kadar değişebilen ve genellikle şehir
dışında kurulup tek bir merkezden yönetilen komplekslerdir (Alkibay vd.,
2007: 2). Gelişmiş ülkelerde bu merkezler şehir dışında kurulmaktadır ve
bu nedenle otomobilin yaygınlaştığı ülkelerde başarılı olmuştur.
Türkiye’de özellikle 1980’li yılların sonunda başlayan alışveriş
merkezi girişimleri 2000’li yıllardan sonra hızla artarak devam etmiştir.
Genellikle büyük şehirlerde ve şehir merkezlerinde konumlandırılan
alışveriş merkezleri ülkemizde ilk olarak İstanbul’da var olmaya
başlamıştır. Perakendeciliğin önemli uygulama alanlarından biri olan
alışveriş merkezleri, birçok ürün ve markanın bir arada bulunduğu,
sosyalleşme ve eğlence merkezleri olarak tüketicilere hizmet
vermektedir.
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Ülkemizde alışveriş merkezleri son 30 yıldır aktif olarak
kullanıcılara yönelik hizmet vermektedir. Son on yıla bakıldığında
alışveriş merkezlerinde kullanıcı gereksinimleri değişmekte ve her bir
alışveriş merkezi kendinden öncekini yok ederek varlığını
sürdürmektedir. Bu nedenle alışveriş merkezlerinde kullanıcıya yönelik
yapılan bu araştırma ile birlikte kullanıcı gereksinimleri ve beğenileri
önem arz etmesi çalışmanın kısıtlarını oluşturmaktadır. Alışveriş
merkezlerinde mekânsal organizasyon, tasarım, estetik vb gibi problemler
yer alabilmektedir. Bu problemler tüketicilerin farkında olarak veya
olmayarak alışveriş merkezlerini tercih nedenlerini oluşturmaktadır.
Alışveriş merkezlerinde kullanıcıların gereksinimlerine ve beğenilerine
yönelik tasarım ve kullanım problemleri yer almaktadır.
Alışveriş merkezlerinin Türkiye’de, özellikle çoğunlukta olması
sebebiyle araştırmaya konu olarak İstanbul şehri seçilmiştir. Bu
araştırmanın amacı, İstanbul Anadolu Yakası’nda yer alan 6 farklı
Alışveriş Merkezinin mekansal tasarım ve estetik değerlendirmesini
yapmak, ayrıca yapılan anket çalışması sonucunda kullanıcı memnuniyeti
ve estetik verileri karşılaştırmalı olarak analiz etmektir. İstanbul Anadolu
Yakası’nda yer alan Alışveriş Merkezleri üzerine yapılan estetik ve
kullanıcı memnuniyeti hakkında yapılan bu çalışmanın, iç mimarlık
alanına katkısı olması amaçlanmaktadır.
ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
Bu çalışma, İstanbul Gedik Üniversitesi 2017-2018 Eğitim Öğretim
Yılı Bahar Döneminde Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans öğrencilerine araştırma konusu olarak sunulan İstanbul
Anadolu Yakası’nda yer alan alışveriş merkezlerini içermektedir.
Konu kapsamında ilk bölümde ele alınan alışveriş merkezleri,
alanında yapılan ziyaret ve keşiflerle incelenmiş, fotoğraflanarak
belgelenmiş ve yapısal kimlik, mekânsal organizasyon, estetik vb. gibi
değerler ile ele alınarak karşılaştırmalı tasarım prensipleri kapsamında
analiz edilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde kullanıcılara yönelik
hazırlanan kapalı uçlu sorularla yapılan anket değerlendirmesi
yapılmıştır. Konu kapsamında ele alınan alışveriş merkezlerini kullanan
83 kişi tarafından yapılan anket çalışması ile kullanıcı memnuniyeti
açısından değerlendirilmiştir.
Anket formunda ilk olarak demografik sorular yer almaktadır.
Daha sonra alışveriş merkezi genel kullanım durumları (ne sıklıkla
ziyaret edildiği, kalış süreleri, mimari biçimsel tercih vb. gibi)
yapılandırılmış sorular sorulmuş ardından konu kapsamında ele alınan
alışveriş merkezlerini tercih etme sebeplerine yönelik ilgili sorular
düzenlenmiş ve konu ile çalışmalardan çıkarılan ifadeler ile katılımcıların
alışveriş merkezi tercihleri ölçülmeye çalışılarak ilgili tespitler
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yapılmıştır. Son bölümde ise yapılan çalışmanın sonuç bulguları
sunulmuş ve çıkarılan sonuç ile çalışmanın alana katkısı vurgulanmıştır.
Araştırma Konusu Olan Alışveriş Merkezleri
Çalışma kapsamında Anadolu Yakasında konumlanmış olan 6 farklı
alışveriş merkezi seçilmiştir. Seçilen alışveriş merkezleri alfabetik sıraya
göre aşağıdaki gibidir:







Yapı Adı

Bu Yaka AVM,
Hiltown AVM,
Maltepe Park AVM,
Neo Marin AVM
Pendorya AVM,
Tuzla Marina AVM.

Bu Yaka

Çizelge 1. AVM Yapı Kimliği
Maltepe
Neo
Hiltown
Park
Marin

Pendorya

Tuzla
Marina

2009

2009

2015

Pendik
Saner
Mimari
Tasarım
&
Danışman
lık
81.500
m2
Z-2 Kat

Pendik

Tuzla
Tuzla
Belediyesi
Via
PropertiesB
ayraktar
İnşaat

Yapı
Görseli
Yapım
Yılı
Yenileme
Konumu
Mimari
Proje

Kapladığı
Alan
Kaç Katlı

2012

2017

2005

Ümraniye

Küçükyalı

2013
Maltepe

Dilekci
&
Uras
Mimarlık

Elkus
Manfredı
Archıtect

Desel Yapı
Proje

116.932 m2

63.000 m2

75.000 m2

3B-Z-1 Kat

3B-Z-2 Kat

2B-Z-2Kat

Erginoğlu&
Çalışlar

90.000 m2

600.000 m²

2B-Z-2Kat

Tek Kat

Bu kapsamda Çizelge 1’de seçilen altı farklı alışveriş merkezinin
yapı kimliği çıkarılmıştır. Bu duruma göre Bu Yaka Alışveriş Merkezi
2012 yılında Ümraniye’de işleve geçmiş, 116.932 m2’lik alan içerisinde
yer almakta ve 3 bodrum, zemin kat ve 1 kattan oluşan yapı,
Dilekçi&Uras Mimarlık tarafından yapılmıştır. Ele alınan alışveriş
merkezleri arasında en son uygulaması gerçekleştirilmiş olan Hilltown
Alışveriş Merkezi’ne bakıldığında; Küçükyalı-Maltepe’de, 2017 yılında,
Elkus Manfredi Architects tarafından yapılmıştır. 3 bodrum, 1 zemin ve 2
kattan oluşan yapı 63.000 m2 üzerinde yer almaktadır. Çalışma
kapsamında ele alınan alışveriş merkezlerinden tarihsel olarak en eski
olan Maltepe Park Alışveriş Merkezi 2005 yılında kullanıma açılmış,
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2013 yılında ise tekrar bir yenileme geçirmiştir. Desel Yapı Proje
tarafından uygulanan yapı, 75.000 m2 üzerine kurulmuş ve 2 bodrum,
zemin ve 2 kattan oluşmaktadır. 2009 yılında tüketici ile buluşan Neo
Marin Alışveriş Merkezi’ne bakıldığında Pendik’te konumlanmış ve
Saner Mimari Tasarım & Danışmanlık tarafından projelendirilmiştir.
81.500 m2’lik alanda yer alan Neo Marin Alışveriş Merkezi, zemin ve artı
2 kattan oluşmaktadır. Neo Marin Alışveriş Merkezi ile aynı yıl işleve
geçen Erginoğlu & Çalışlar tarafından yapılan ve yine Pendik’te yer alan,
90.000 m2’lik alana konumlandırılan Pendorya Alışveriş Merkezi ise 2
bodrum, zemin ve 2 kattan oluşmaktadır. Son olarak 2015 yılında
Tuzla’da kullanıma açılan Tuzla Marina Alışveriş Kompleksi ise Tuzla
Belediyesi, Via Proporties-Bayraktar İnşaat İşbirliği ile 600.000 m2
alanda yat marinası ve eğlence alanı ile birlikte düşünülmüş bir alışveriş
merkezi olma özelliğindedir. Tuzla Marina Alışveriş Merkezi, deniz
üzerinde ve kıyısında yer almasından dolayı yapısal olarak tek katlı
mağaza ve diğer işlevsel mekanlardan oluşmaktadır.
Yapı
Adı
Mağaza
Restaura
nt
Cafe
Sinema
Market
Toplam
Birim

Çizelge 2. AVM Kullanım Alanları
Maltepe Neo
Bu Yaka Hiltown
Pendorya
Park
Marin
131
192
250
140
60

Tuzla
Marina
83

31

40

36

26

13

41

1
1

12
1

8
1

8
1

8
1

1
1

165

245

295

175

82

126

Araştırma kapsamında ele alınan alışveriş merkezlerinin kullanım
alanlarına bakıldığında (Çizelge 2) Bu Yaka Alışveriş Merkezinin 131
mağaza, 31 restaurant-cafe, 1 sinema ve 1 büyük market olmak üzere 165
birimden oluşan bir alışveriş merkezi olduğu görülmektedir. Hiltown
Alışveriş Merkezi ise 192 mağaza, 40 restaurant-cafe, 12 sinema, 1
market olarak 245 birimden oluşan bir alışveriş mekanıdır. Maltepe Park
Alışveriş Merkezi; 250 mağaza, 36 restaurant-cafe, 8 sinema, 1 büyük
market olmak üzere 175 birimden oluşmaktadır. Pendorya Alışveriş
Merkezi; 60 mağaza, 13 restaurant-cafe, 8 sinema ve yine 1 büyük market
alanı olmak üzere 82 birimden oluşmaktadır. Son olarak Tuzla Marina
Alışveriş Merkezine bakıldığında 83 mağaza, 41 yeme içme mekanı, 1
sinema, 1büyük market olmak üzere 126 birimden oluşmaktadır.
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ALIŞVERİŞ
ESTETİK

MERKEZLERİ

MEKANSAL

TASARIM

-

Mimarlık; plastik sanat dalları, edebiyat eserleri, müzik, sinema vb.
gibi estetik değeri olan sanat dalları arasındadır. Yapılar belirli bir
ihtiyacı karşılarken diğer yandan da iç ve dış biçimi, sınırları, boşlukları,
rengi, dokusu, ışığı, gölgesi gibi unsurlarla hoşa gitme durumu
içindedirler. Bu kapsam içerisinde estetik arzusu toplum kültürünün
içerisinde var olur ve anlam taşır. Mimarlıkta estetik kriterler, bireyler
tarafından değil toplumlar tarafından oluşturulur.
Alışveriş merkezleri mekan organizasyonlarının estetik açıdan
çözümlenmesi ve kompozisyon ilkelerindeki değişikliklerin sorgulaması:
tasarıma yönelik ölçüm kavramları ve karşılaştırma yöntemi teknikleri ile
yapılmıştır. Bu kapsamda tüm tasarım disiplinleri ile birlikte mimari de
kullanılan tasarım ilke ve prensipleri Çizelge 3’te sunulmuştur.
Çizelge 3. Değerlendirmede kullanılan tasarım ölçüm kavramları
Uyum / Harmoni
Denge
Hiyerarşi
Proporsiyon(Orantı)
Benzerlik Karşıtlık
Boşluk
(Mekân)Doluluk

Araştırma, kullanıcıların söz konusu alışveriş merkezlerini tasarım ve
estetik olguları kapsamında değerlendirme ve alışveriş merkezi tercih
sebeplerini belirlemeyi kapsamaktadır. Alışveriş merkezleri, tüketiciye
birçok ihtiyacını giderebileceği perakende mağazalarıyla ve hoş vakit
geçirebileceği sosyal aktiviteleriyle bir çekim ve cazibe merkezi haline
gelmektedir. Tüketicinin ihtiyaç ve isteklerindeki değişime hızlı bir
şekilde cevap verebilmesi, alışveriş merkezinin daha çok tercih
edilmesine neden olmaktadır. Bu bakımdan alışveriş merkezleri üzerine
çalışmalar yapan kişilerin, tüketicinin tercih kriterlerini öğrenmeleri ve bu
bilgi doğrultusunda gerekli değişimi ve yenilenmeyi yapmaları rekabet
avantajı açısından çok önemlidir (Çakmak, 2012). Bu araştırma, alışveriş
merkezlerinin oluşumuna katkıda bulunan mimarlara, yöneticilerine,
perakendecilerine ve akademik alanda çalışma yapan araştırmacılara yol
gösterici olması açısından önem taşımaktadır. Araştırmanın amacı, estetik
analizi yapılmış olan altı Alışveriş Merkezinin ziyaretçiler tarafından
tercih edilme nedenlerini ölçmeyi hedeflemektedir.
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Yapı
Adı
Yapı
Görseli

Bu
Yaka

Kümeli

x

Gridal
Çizgisel
Radyal

x

Çizelge 4. AVM Mekânsal Organizasyonu
Maltepe
Neo
Hiltown
Pendorya
Park
Marin

x

x

x

x

x

x

Tuzla
Marina

x

x
x
x

Konu kapsamında seçilen altı farklı alışveriş merkezinin mekansal
organizasyonu Çizelge 4’te görülmektedir. Çizelge içerisinde yer alan
planlar, Tuzla Marina Alışveriş Merkezi hariç alışveriş merkezlerinin
giriş/zemin kat planlarından oluşmaktadır. Çizelgeya göre; Bu Yaka
Alışveriş Merkezi ve Tuzla Marina Alışveriş Merkezinin kümeli ve
çizgisel bir organizasyonu bulunmaktadır. Hilltown, Neo Marin ve
Pendorya Alışveriş Merkezlerinin ise kümeli ve radyal düzende mekansal
organizasyona sahip olduğu saptanmıştır. Maltepe Park Alışveriş Merkezi
ise kümeli ve gridal düzende bulunmaktadır.
Çizelge 5. AVM Mekânsal Organizasyon Kapsamında
Tasarım İlkeleri Analizi
Maltepe
Neo
Bu Yaka
Hiltown
Pendorya
Park
Marin

Tuzla
Marina

Uyum
Harmoni
Denge

x

x

x

x

x

Hiyerarşi

x

x

Proporsiyon Orantı

x

x

x

x

x

x

x

Yapı Adı
Yapı
Görseli

Hakimiyet
Vurgu
Benzerlik
Karşıtlık

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bu kapsamda seçilen alışveriş merkezleri temel tasar ilkelerine göre
analizi yapılmıştır. Çizelge 5’te görüldüğü üzere, Bu Yaka Alışveriş
Merkezi tasarım ilkeleri kapsamında incelendiğinde, mekan içerisinde
bulunan birimlerin biçimsel benzerlik ve süreklilik içerisinde tekrar ve
ritimsel olarak uyum içerisinde olmasından dolayı mekanın uyum ve
harmoni içerisinde düzenlenmiş olduğu görülmektedir. Plan düzleminde
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yerleştirilmiş olan hacimlerin simetrik olarak yerleştirilmesinden dolayı
dengeli bir düzen içerisinde yer almaktadır. Mekansal düzlemde
birimlerin büyüklüklerinin derecelendirilmesinde hiyerarşi ilkesinden
yararlanıldığı saptanmıştır. Mekânda bulunan birimlerin boyutlarının
dengelenmesi açısından ise proporsiyon/orantı ilkeleri içerisinde
düzenlediği görülmektedir.
Hilltown Alışveriş Merkezi, tasarımı itibariyle benzerlik ve süreklilik
ilkelerinden faydalanılmıştır. Tasarım içinde elemanlar bir merkez çizgisi
ve diyagonal bir eksene göre tasarlanmış dolayısıyla proje içerisinde
simetrik olarak inşa edilen birimler bulunmaktadır. Orantısal olarak
mekansal organizasyonda farklı işlevlerde konumlanmış hacimlerin
proporsiyonlarının belirli bir düzene göre azalıp arttığı görülmektedir.
Böylece yapı planında düzenlenmiş olan farklı işleve sahip birimlerin
boyutları, genişlikleri ve yükseklikleri birbirinden bağımsız değil, belirli
bir uyum içerisinde konumlandırılmıştır. Hilltown Alışveriş Merkezinde;
kapalı, yarı açık ve açık alanlar mevcuttur. Doluluklar kapalı birimlerden
oluşurken, açık alanlar teras veya konumlanmış açık alanda yer alan diğer
mağaza ve yeme içme alanlarından oluşmakta, yatay sirkülasyon alanları
ve galeri boşlukları ise doluluk boşluk dengesini oluşturulmaktadır.
Maltepe Park Alışveriş Merkezi yapı tasarımında, benzerlik ve
süreklilik ilkelerinden faydalanıldığı görülmektedir. Yapıdaki hiyerarşi
vurgusu, kümelenmiş fonksiyonların bir araya gelmesiyle oluşmaktadır.
Yapı proporsiyon/orantı tasarım ilkesi bakımından, oranlanmış hacimsel
birimlerin kullanılmasıyla kendini göstermiştir. Galeri boşlukları
etrafında konumlandırılmış mağazalar ve yeme içme alanı birimleri geniş
yürüme yolları ve sirkülasyon alanları ile desteklenmiştir. Dolu alanların
mağaza ve sirkülasyonlara ayrıldığı yapıda, galeri boşluklarına fazlasıyla
yer verilmiştir.
Neo Marin Alışveriş Merkezinin yapı tasarımı ele alındığında,
benzerlik ve süreklilik ilkelerinden faydalanılmış ayrıca denge ilkesi
bakımından asimetrik formlar kullanılmıştır. Yapı, değişik ebat ve
şekillerde birbirinden bağımsız 5-6 binanın birbirine eklenmesi ile
oluşturulmuş eklemeli bir yapıdır. Yapıdaki hiyerarşi vurgusu,
birbirinden ayrılmış fonksiyonların bir araya gelmesiyle görülmektedir.
Asimetrik ve birbirlerinden bağımsız parçaların kullanılmasıyla yapıda
uyum sağlanamamıştır. Galeri boşlukları ile birlikte doluluk boşluk
dengesi oluşturulmaya çalışılmıştır.
Pendorya Alışveriş Merkezi, yapısal olarak bir bütün ve uyum
halindedir. Mekansal organizasyon içerisinde, işlevsel ve dolu birimlerde
süreklilik ve tekrar tasarım ilkelerinden yararlanılmış asimetrik bir
yapıdır. Formal olarak alışveriş merkezleri içinde yer alan çeşitli
işlevlerdeki birimlerin farklı büyüklüklerde oranlandığı görülmektedir.
Uyum ve harmoni ilkeleri kapsamında bir bütün olarak tasarlanan yapının
merkezindeki bölüm yapıda daha çok öne çıkarak vurgu alanı
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oluşturmaktadır. Yapı tasarımı itibariyle iç hacimlerde benzer formlar
barındırmaktadır. Yapı içindeki dolu alanlar işlevsel birimleri
oluştururken, boş alanlar ise galeri boşlukları olarak ortaya çıkmaktadır.
Bitki ve su öğesinin bir arada kullanıldığı Tuzla Marina Alışveriş
Merkezi, mekânsal organizasyon bakımından organik bir forma sahip
olmasından dolayı uyum ve harmoni ilkesi içerisinde yer almaktadır.
Simetrik düzen içerisinde alışveriş merkezinin iki tarafına yatlar için
konumlandırılmış marina adasının orta aksında yer alan alışveriş
adasında, tasarımda benzerlik ilkesinden söz edilebilir. Alışveriş adasının
mekansal düzeninde de alışveriş işlevine sahip kapalı birimler birbirine
benzer hacim, malzeme, doku ve renk ilişkisi içinde tekrar ve süreklilik
içerisinde bulunmaktadır. Adanın bütününe bakıldığında mağazaların
yerleşimi, dolu ve boş alanlar kümeler oluşturmaktadır.

Yapı Adı

Bu Yaka

Çizelge 6. AVM Renk
Maltepe
Neo
Hiltown
Park
Marin

Pendorya

Tuzla
Marina

Sıcak ve
Yakın
Renk
(SarıTuruncu)
Armonisi

Zıt
renklerle
birlikte
Akromatik renk
kombinayonu
görülmektedir.

Yapı
Görseli

Renk

Sıcak
Akromatik renk
kombinasyonu
görülmektedir.

Sıcak Nötr
renklerle
birlikte
Akromatik renk
kombinasyonu
görülmektedir.

Sıcak Nötr
renklerle
birlikte
Akromatik renk
kombinasyonu
görülmektedir

Soğuk
renk
kombinasyonu
görülmektedir

Mimari ve iç mimari alan içerisinde renk kavramının, işlevsel ve
psikolojik olarak insanların üzerinde etkisi ve önemi büyüktür. Araştırma
içerisinde incelenen altı alışveriş merkezine bakıldığında bunlardan; Bu
Yaka, Hilltown ve Maltepe Park Alışveriş Merkezinin sıcak akromatik
renk kombinasyonunda düzenlendiği görülmektedir (Çizelge 6). Neo
Marin Alışveriş Merkezinde, marin konseptine uygunluğu bakımından
özellikle mavi rengin belirgin olarak kullanıldığı ve soğuk renk
armonisine sahip olduğu belirlenmiştir. Pendorya Alışveriş Merkezinde
ise renklerin daha sıcak ele alınarak sarı ve turuncu yakın renklerinin
özellikle zemin ve vurgu alanlarında kullanıldığı belirlenmiştir. Son
olarak Tuzla Marina Alışveriş Merkezinde ise deniz ve marina
kavramının ön planda olması ve sokak havası oluşturulması istendiğinden
dolayı mağaza veya yeme içme alanı dış cephelerinde kırmızı kiremit
malzeme, yeşil bitkiler ile birlikte su dokusunun da birleştiği
görülmektedir. Yine bu renklerin yanında akromatik renklerin bir arada
düzenlendiği görülmektedir.
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Yapı Adı
Açık
Alan
Kapalı
Alan

Bu
Yaka

x

Çizelge 7. AVM Açık-Kapalı Alan
Hiltown
Maltepe Neo
Pendorya
Park
Marin
x
x
x

x

x

x

Tuzla
Marina
x
x

Genellikle kapalı bir hacim içerisinde konumlanan alışveriş
merkezleri inceleme kapsamında ele alınan hacimlere bakıldığında
(Çizelge 7) altı alışveriş merkezi içerisinden Hilltown, Pendorya ve Tuzla
Marina Alışveriş Merkezi olmak üzere, incelenen altı alışveriş
merkezinden üç tanesinde açık hacimler görülmektedir.
Çalışmanın Katılımcıları
Dünyanın hızlı değişimi sonucunda perakendecilik, önemli bir
çalışma alanı olarak ortaya çıkmakta ve giderek önemi artmaktadır.
Perakendeciliğin temelini, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
mal ve hizmetleri satın almaları, işletmelerin ise tüketicilerin bu
ihtiyaçlarına cevap vermeleri oluşturmaktadır (Köksal ve Emirza,
2011,s.76). Bu sebeple tüketicilere yönelik olarak alış veriş merkezleri
kullanımına yönelik anket çalışması yapılmıştır. Çalışmada katılımcıların
isimlerine yer verilmemiştir. Katılımcılara öncelikle cinsiyet, yaş, meslek,
eğitim durumu, aylık ortalama gelir ve ikamet yeri gibi genel demografik
sorular sorulmuştur. Daha sonra aşağıda yer alan sorular yöneltilmiştir.
 Hangi mevsimlerde alışveriş merkezlerine gitmeyi tercih
edersiniz?
 Hangi sıklıkta alışveriş merkezlerine gidersiniz?
 Alışveriş merkezlerine gittiğinizde yaklaşık kalış süreniz ne
kadardır?
 Alışveriş merkezlerini tercih etme nedenleriniz nelerdir?
 Alışveriş merkezleri mimari olarak nasıl olması gerekmektedir?
Bu bağlamda Bu Yaka, Hilltown, Maltepe Park, Pendorya, Neo
Marin, Tuzla Marina olmak üzere altı farklı alışveriş merkezi örnek
sunulmuş ve “Verilen örnekler arasından hangisine gitmeyi tercih
edersiniz” sorusu sorulmuştur. Son olarak Yukarıda ismi geçen alışveriş
merkezleri dikkate alınarak aşağıdaki sorular ile bu alışveriş merkezlerini
tercih sebepleri sorulmuştur.
 İkamet yerine yakın,
 Kültürel aktiviteleri yeterli (tiyatro, sergi vb.),
 Eğlence mekanları bulunmakta,
 Geniş alışveriş imkanları bulunmakta,
 Marketi bulunmakta,
 Çocuk bakım odası bulunmakta,
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Çocuk aktivite alanları bulunmakta,
Mekânsal ulaşım ve sirkülasyon erişebilirliği bulunmakta.

Anket Katılımcılarının Demografik Sonuçları
Alışveriş Merkezleri ile ilgili yapılan ankete toplam 83 kişi katılım
sağlamıştır (Çizelge 8). Bu katılımcıların %64’ü kadın, %34’ü erkek,
%2’si ise cinsiyetini belirtmemiştir. Katılımcıların yaş aralığı; 23-27 yaş
aralığında %30,1 kişi, 28-32 yaş aralığında %24 kişi, 18-22 yaş aralığında
%15,6 kişi, 33-37 yaş aralığında %13,2 kişi, 38-42 yaş aralığında %9,6
kişi, 43-47 yaş aralığında %3,6 kişi, 48 yaş üstü %4 kişi yer almaktadır.
%1,2 kişi ise yaşını belirtmemiştir. 30 farklı meslekten katılımcının yer
aldığı anket çalışmasında yer alan katılımcılardan %14,4’ü öğrencidir.
%13,2 katılımcı mesleğini belirtmemiştir. Diğer katılımcılardan %12’si
mimar, %8,4’ü ev hanımı, %7,2’si inşaat mühendisidir. Katılımcıların
%44,5’inin birbirinden farklı diğer meslek guruplarında yer aldığı
görülmektedir. Katılımcıların eğitim durumlarına bakıldığında %63,8’i
lisans mezunu ve %13,2’si eğitim durumunu belirtmemiştir. Yüksek
lisans yapmış olan %10,8 katılımcı, ön lisans yapmış olan %6 katılımcı
ve lise mezunu %6 katılımcı yer almaktadır. Katılımcılar arasında
Doktora mezunu bulunmamaktadır. Katılımcıların aylık ortalama
gelirlerine bakıldığında %20,4’ü asgari ücretle çalışmakta, yine %20,4
2000-3000TL aylık gelirle çalışmaktadır. %18’i 3000-4000tl, %15,6’sı
4000-5000tl arası, %14,4’ü belirtmemiş ve %7,2’si ise 5000-6000tl arası
aylık kazanç sağlamaktadır. Katılımcıların %3,6’sının ise aylık 6000tl
üstü geliri bulunmaktadır. Ankete destek sağlayan katılımcıların ikamet
yerlerine bakıldığında %55,4 ile en yüksek katılım Pendik ilçesinden
yapılmıştır. % 15,6’sı Tuzla, %10,8’i Kartal, %18 ise İstanbul Anadolu
Yakasında bulunan birbirinden farklı diğer ilçelerden katılım
sağlamışlardır.
Çizelge 8. AVM Anket Katılımcı Profil Özellikleri
Profil Özellikleri
% Değeri
Cinsiyet
Kadın
64
Erkek
34
Belirtmemiş
2
Yaş Grupları
23-27 Yaş
30,1
28-32 Yaş
24
18-22 Yaş
15,6
33-37 Yaş
13,2
38-42 Yaş
9,6
43-47 Yaş
3,6
48 Yaş üstü
2,4
Yaş Belirtmemiş
1,2
Meslek Kategorisi
Öğrenci
14,4
Belirtmemiş
13,2
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Eğitim Durumu

Aylık Ortalama Gelir

İkamet Edilen Yer

Mimar
12
Ev Hanımı
8,4
İnşaat Mühendisi
7,2
Diğer Meslekler
44,5
Lisans
63,8
Belirtilmemiş
13,2
Yüksek Lisans
10,8
Ön Lisans
6
Lise
6
Asgari Ücret
20,4
2000-3000TL
20.4
3000-4000TL
18
4000-5000TL
15,6
Belirtilmemiş
14,4
5000-6000TL
7,2
6000 TL ve üstü
3,6
Pendik
55,4
Tuzla
15,6
Kartal
10,8
İstanbul (Anadolu Yakası farklı diğer ilçeler) 18

Verilerin Analizi
Bu Yaka, Hilltown, Maltepe Park, Neo Marin, Pendorya ve Tuzla
Marina Alışveriş Merkezleri olmak üzere altı farklı alışveriş merkezini
içeren anket çalışmasında katılımcılara kapalı uçlu sorular sorulmuştur.
Bunlardan ilki; alışveriş merkezlerine hangi mevsimlerde gitmeyi tercih
ettikleridir Çizelge 9). Elde edilen verilere göre ankete katılım
sağlayanlardan %24’ü kış aylarında gitmeyi tercih etmektedir. %16,8’i
dört mevsim alışveriş merkezlerine gittiğini belirtmiştir. %14,4’ü yaz
aylarında gitmeyi tercih ederken, %13,2 katılımcı ise ilkbaharda alışveriş
merkezlerine gittiğini belirtmiştir. %8,4’ü hem kış hem de yaz
mevsimlerinde gitmeyi tercih ederken, % 22,8 katılımcı ise birbirinden
farklı mevsim kombinasyonlarında alışveriş merkezlerine gitmeyi tercih
ettiğini belirtmiştir.
Çizelge 9. Hangi Mevsimlerde Alışveriş Merkezlerine
Gitmeyi Tercih Edersiniz?
Mevsim
Frekans
Yüzde
Kış
20
24
Tüm Mevsimlerde
14
16,8
Yaz
12
14,4
İlkbahar
11
13,2
Kış - Yaz
7
8,4
Birbirinden farklı diğer mevsim 19
22,8
kombinasyonları

91

Katılımcılara ikinci olarak; hangi sıklıkta alışveriş merkezlerine
gittikleri soruldu (Çizelge 10). %46,9’u ayda 1-2 gün alışveriş
merkezlerini ziyaret ettiklerinden bahsetseler de, %42’si hafta sonları
gitmeyi tercih ettiğini belirtmiştir. Katılımcıların %7,2’si 3 ayda 1 gün
alışveriş merkezine giderken %2,4’ü ise 2 günde 1 alışveriş merkezlerine
gitmeyi tercih etmektedir. Katılımcıların %1,2’si ise bu konuda herhangi
fikir belirtmemiştir.
Çizelge 10. Hangi Sıklıkta Alışveriş Merkezlerine Gidersiniz?
Zaman
Frekans
Yüzde
Ayda 1-2 gün
39
46,9
Hafta Sonları
35
42
3 ayda 1
6
7,2
2 günde 1
2
2,4
Belirtmemiş
1
1,2

Üçüncü olarak anket çalışmasına katılım sağlayanlara; alışveriş
merkezlerine gittiğinizde kalış süreniz ne kadardır diye sorulmuştur
(Çizelge 11). %55,4’ü 2 ile 4 saat arasında alışveriş merkezlerinde zaman
geçirmektedirler. %39,7 katılımcı 2 saatten daha az alışveriş
merkezlerinde vakit geçirirken %4,8’i ise 4 saatten daha fazla zaman
geçirmekte olduğu saptanmıştır.

Süre
2 – 4 saat
2 saatten az
4 saat üstü

Çizelge 11. Alışveriş Merkezlerine Gittiğinizde
Kalış Süreniz Ne Kadardır?
Frekans
Yüzde
46
55,4
33
39,7
4
4,8

Günümüz alışveriş mekanlarına bakıldığında; bu mekanların sadece
alışveriş olanakları dahilinde tüketim amaçlı kurgulanması yeterli
olmamaktadır. 21. yüzyılın getirdiği bireysel ihtiyaçlar doğrultusunda
ayrıca sosyalleşmelerine olanak sağlayan alanlar ortaya çıkma durumu
söz konusu olmuştur. Bu kapsamda anket katılımcılarına gitmeyi tercih
ettikleri alışveriş merkezlerini için bunun nedenleri sorulduğunda
(Çizelge 12); %28,9 katılımcı, çeşitli mağaza, restaurant, sinema vb.
mekânların bir arada olması diye belirtmiştir. %18’i alışveriş amaçlı
gezme, %12’si ise alışveriş merkezlerinde bulunan aktivite çeşitliliğinin
fazla olması seçeneğini işaretlemişlerdir. Hem çeşitli mağaza, restaurant,
sinema vb. mekânların bir arada olması hem de alışveriş amaçlı gezme
seçeneğini katılımcıların %7,2 tercih sebebi belirtmiştir. Diğer sebeplerle
birlikte birbirinden faklı seçenekleri tercih edenler ise %34,9’dur.
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Çizelge 12. Alışveriş Merkezlerini Tercih Etme Nedenleriniz?
Tercih etme sebebi
Frekans Yüzde
Çeşitli mağaza, restaurant, sinema vb. mekânların bir 24
28,9
arada olması
Alışveriş amaçlı gezme
15
18
Aktivite çeşitliliğinin fazla olması
10
12
Çeşitli mağaza, restaurant, sinema vb. mekânların bir 6
7,2
arada olması, Alışveriş amaçlı gezme
Diğer sebeplerle birlikte birbirinden faklı seçenekleri 29
34,9
tercih edenler

Anket katılımcılarına, alışveriş merkezleri mimari olarak nasıl olmalı
diye sorulmuştur (Çizelge 13). %38,5’i çok katlı açık ve kapalı mekanlar
olmalı seçeneği ile en çok tercih sebebini oluşturmuştur. Tek katlı açık ve
kapalı mekân olmalı seçeneğini ise katılımcıların %32,5 tercih ederken,
%13,2’si ise alışveriş merkezlerinin çok katlı ve kapalı olmalı olması
gerektiğini düşünmüşlerdir. Katılımcıların yine %13,2’si bu konuda
herhangi bir tercih belirtmemiş veya diğer seçenek veya
seçenek kombinasyonlarını tercih etmişlerdir.
Çizelge 13. Alışveriş merkezleri mimari olarak nasıl olmalı?
Mimari özellik
Frekans Yüzde
Çok katlı açık ve kapalı mekânlar olmalı
32
38,5
Tek katlı açık ve kapalı mekân olmalı
27
32,5
Çok katlı ve kapalı olmalı
11
13,2
Belirtmemiş veya diğer seçenekleri ve seçenek 11
13,2
kombinastyonlarını tercih edenler

İnsanların alışveriş ve sosyal anlamda birçok ihtiyacını sağlayan
alışveriş merkezlerinin sayıları gün geçtikçe artmaktadır. Çalışmanın bu
kısmına kadar alışveriş merkezleri üzerine genel sorular sorulmuştur.
Elde edilen bu veriler ışığında, katılımcılara; çalışmanın başında tasarım
açısından incelenen 6 farklı alışveriş merkezine gidip gitmedikleri
sonrasında ise gittikleri alışveriş merkezlerini neden tercih ettikleri
soruldu (Çizelge 14). Buna göre; anket katılımcılarının en çok
%13,2’sinin dilimle Tuzla Marina Alışveriş Merkezi’ne gitmeyi tercih
ettikleri saptanmıştır. %12’lik kesimin önerilen alışveriş merkezleri
arasından hiçbirine gitmeyi tercih etmediği saptanmıştır. %8,4 oranında
katılımcının Hilltown Alışveriş Merkezi’ne gitmeyi tercih ettiği, %6’lık
dilimde katılımcının Maltepe Park alışveriş Merkezini seçtiği, %6’lık
diğer katılımcıların NeoMarin Alışveriş merkezini tercih ettiği yine %6
oranında katılımcının ise hem Hilltown hem de Maltepe Park Alışveriş
merkezine gitmeyi tercih ettiği saptanmıştır. Geri kalan yüzdelik
dilimlerde ise diğer birbirinden faklı seçenek ve seçenek kombinasyonları
tercih edilmiştir.
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Çizelge 14. Tercih Edilen AVM
Avm Adı
Tuzla Marina Alışveriş Merkezi
Hiçbiri
Hiltown Alışveriş Merkezi
Maltepe Park Alışveriş Merkezi
Neo Marin Alışveriş Merkezi
Hiltown - Maltepe Park Alışveriş Merkezi
Diğer (birbirinden faklı seçenek ve seçenek
kombinasyonlarını tercih edenler)

Frekans
11
10
7
5
5
5
40

Yüzde
13,2
12
8,4
6
6
6
48,1

Çalışmanın başında yapılan demografik sonuçların ardından yapılan
anket çalışmasına gore, ikamet yerine göre kullanıcılar aşağıdaki Çizelge
15’de yer alan alışveriş merkezlerini tercih etmişlerdir. Buna göre en
yüksek %20,4 oranında katılımcının Pendorya ve Neomarin Alışveriş
Merkezini tercih ettikleri saptanmıştır. %15,6 oranında katılımcının Tuzla
Marina Alışveriş Merkezini tercih ettiği ve %8,4 oranında katılımcının
ise ikamet durumlarına göre konum olarak birbirlerine yakın bölgelerde
bulunan Pendorya, NeoMarin ve Tuzla Marina Alışveriş Merkezlerine
gitmeyi tercih ettiği saptanmıştır. %7,2’lik gruplarda yer alan
katılımcılardan bir kısmı Maltepe Park Alışveriş Merkezine gitmeyi
tercih ederken diğer grup ise hem Maltepe Park alışveriş merkezi hem de
Hilltown Alışveriş Merkezini tercih etmişlerdir.
Çizelge 15. İkamet Yerine Göre Tercih Edilen AVM
Avm Adı
Frekans
Pendorya - Neo Marin Alışveriş Merkezi
17
Tuzla Marina Alışveriş Merkezi
13
Pendorya - NeoMarin - Tuzla Marina Alışveriş 7
Merkezi
Maltepe Park Alışveriş Merkezi
6
Hiltown - Maltepe Park Alışveriş Merkezi
6
Diğer Tercih Edilen Alışveriş Merkezleri Birleşenleri
34

Yüzde
20,4
15,6
8,4
7,2
7,2
40,9

Yapılan anket çalışmasına göre tiyatro, sergi, konser vb. gibi
kültürel aktivitelerin yeterli olması durumuna göre; kullanıcılar aşağıdaki
alışveriş merkezlerini tercih etmektedir (Çizelge 16). En yüksek orana
sahip olan %24’lük dilimde yer alan katılımcıların hiçbirinin alışveriş
merkezlerini kültürel aktiviteler sebebiyle tercih etmediği saptanmıştır.
%13,2 oranda katılımcılar Maltepe Park Alışveriş Merkezi’ni kültürel
aktiviteler bakımından tercih etmektedirler. %12 oranında katılımcı Tuzla
Marina Alışveriş Merkezini tercih ederken, %10,8 oranında katılımcı ise
Neo Marin Alışveriş Merkezinin kültürel aktivitelerini yeterli bularak bu
alışveriş merkezine gitmeyi tercih etmiştir. %39,4 oranında katılımcı ise
birbirinden tamamen farklı alışveriş merkezi ve alışveriş merkezi
eşleşmelerini bu kapsamda tercih etmişlerdir.
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Çizelge 16. Kültürel Aktiviteleri Yeterli Tercih Edilen AVM
Avm Adı
Frekans
Yüzde
Hiçbiri
20
24
Maltepe Park Alışveriş Merkezi
11
13,2
Tuzla Marina Alışveriş Merkezi
10
12
Neo Marin Alışveriş Merkezi
9
10,8
Diğer tercih edilen alışveriş merkezi ve grupları
33
39,4

Yapılan anket çalışmasında alışveriş merkezlerini eğlence mekânları
bulunması durumuna göre tercih etmeleri istenmiştir (Çizelge 17). Buna
göre %20,4 oranında katılımcı, çeşitli eğlence mekanı ve marinanın
ortasında yer alan Tuzla Marina Alışveriş Merkezi’ni tercih etmiştir.
%19,2 oranında katılımcı hiçbir alışveriş merkezini bu konu kapsamında
seçmemiştir. %14,4 oranında katılımcı Neo Marin Alışveriş Merkezini
tercih ederken, %9,6 oranında katılımcı hem Maltepe Park hem de Tuzla
Marina Alışveriş Merkezi’ni eş zamanlı olarak eğlence alanları
kapsamında yeterli bulmuştur. %8,4 oranında katılımcı ise Neo Marin
Alışveriş Merkezi ve Tuzla Marina Alışveriş Merkezi’ni eş zamanlı
olarak konu dahilinde değerlendirmeye almıştır. %27,7 oranında
katılımcının ise birbirinden farklı diğer tercih edilen alışveriş merkezi
veya gruplarını seçtikleri saptanmıştır.
Çizelge 17. Eğlence Mekânları Bulunmasına Göre
Tercih Edilen AVM
Avm Adı
Frekans
Tuzla Marina Alışveriş Merkezi
17
Hiçbiri
16
Neo Marin Alışveriş Merkezi
12
Maltepe park - Tuzla Marina Alışveriş Merkezi
8
Neo Marin - Tuzla Marina Alışveriş Merkezi
7
Diğer tercih edilen alışveriş merkezi veya grupları
23

Yüzde
20,4
19,2
14,4
9,6
8,4
27,7

Alışveriş merkezlerinin temel amacı, geniş ve birbirinden farklı
seçenekte alışveriş mekanları sağlamasıdır. Bu kapsamda yapılan anket
çalışmasına göre geniş alışveriş imkânları bulunmasına göre kullanıcılar
Çizelge 18’de yer alan alışveriş merkezlerini tercih etmektedir. En
yüksek katılımla, %18 oranında kişinin Maltepe Park Alışveriş merkezini
tercih ettiği saptanmıştır. %16,8 oranında katılımcının Maltepe Park
Alışveriş Merkezi ve Tuzla Marina Alışveriş Merkezi’ni tercih ettiği,
%10,8 oranında kişinin Neo Marin Alışveriş Merkezini seçtiği ve %9,6
oranında kişinin ise Tuzla Marina Alışveriş Merkezini seçtiği
saptanmıştır. %44,4 oranında katılımcı ise birbirinden farklı diğer
alışveriş merkezleri veya alışveriş merkezi gruplarını seçtiği saptanmıştır.
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Çizelge 18. Geniş Alışveriş İmkânları Bulunmasına Göre
Tercih Edilen AVM
Avm Adı
Frekans Yüzde
Maltepe Park Alışveriş Merkezi
15
18
Maltepe Park - Tuzla Marina Alışveriş Merkezi
14
16,8
Neo Marin Alışveriş Merkezi
9
10,8
Tuzla Marina Alışveriş Merkezi
8
9,6
Diğer tercih edilen alışveriş merkezi veya grupları
37
44,4

Alışveriş merkezlerinin amacı, tüketicilere geniş alışveriş imkânları
sunmaktır, konu dahilinde alışveriş merkezlerinin çoğunda mutlaka
market imkanları yer almaktadır. Alışveriş merkezlerinin yapısında
mutlaka en az bir tane büyük market bulunmaktadır. Barındırdıkları
marketlerin sunduğu olanaklar bakımından %31,3 oranında katılımcı Neo
Marin Alışveriş Merkezini bu kapsamda tercih ettiği saptanmıştır
(Çizelge 19). İkinci yüzde diliminde %22,8 oranında katılımcı ise market
bulunmasının alışveriş merkezlerine gitme sebebi olmayacağını
düşündüklerini belirtmişlerdir. Yine aynı tercih sebebi ile %6 oranında
katılımcı Maltepe Park Alışveriş Merkezini tercih ederken, %6 oranında
diğer bir grup katılımcı ise Tuzla Marina Alışveriş Merkezini seçmiştir.
Katılımcılar arasından, market kullanımına yönelik diğer gruba giren
%36,1 oranında katılımcı ise birbirinden tamamen farklı alışveriş merkezi
ve alışveriş merkezi gruplarını tercih etmişlerdir.
Çizelge 19. Market Bulunmasına Göre Tercih Edilen AVM
Avm Adı
Frekans
Yüzde
Neo Marin Alışveriş Merkezi
26
31,3
Hiçbiri
19
22,8
Maltepe Park Alışveriş Merkezi
5
6
Tuzla Marina Alışveriş Merkezi
5
6
Diğer tercih edilen alışveriş merkezi veya grupları
30
36,1

Alışveriş merkezlerinde çocuk bakım odaları çok büyük önem arz
etmektedir hatta bazı alışveriş merkezlerinde artık babalar içinde çocuk
bakım odaları bulunmaktadır. Bu durum özellikle bebekli veya küçük
çocuklu ailelerin alışveriş merkezine gitme nedenlerini etkilemektedir.
Fakat Çizelge 20’ye bakıldığında anket katılımcılarının en yüksek yüzde
oranına sahip %30,1’lik diliminin bu sebepten alışveriş merkezlerini
tercih etmediği saptanmıştır. %13,2 oranında grubun ise bu nedenle Neo
Marin Alışveriş Merkezini tercih ettiği, %7,2 oranında grubun ise
Maltepe Park Alışveriş Merkezini yine %7,2 oranında Tuzla Marina
Alışveriş Merkezinin seçildiği saptanmıştır. %42,1 oranında katılımcının
ise konu kapsamında birbirinden tamamen farklı alışveriş merkezi veya
gruplarını tercih ettiği gözlenmiştir.
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Çizelge 20. Çocuk Bakım Odası Bulunmasına Göre Tercih Edilen AVM
Avm Adı
Frekans
Yüzde
Hiçbiri
25
30,1
Neo Marin Alışveriş Merkezi
11
13,2
Maltepe Park Alışveriş Merkezi
6
7,2
Tuzla Marina Alışveriş Merkezi
6
7,2
Diğer tercih edilen alışveriş merkezi veya grupları 35
42,1

Çocuk aktivite alanları bulunmasına göre tercih edilen alışveriş
mekanlarına bakıldığında (Çizelge 21), %22,8 oranında anket
katılımcısının kendilerine sunulan alışveriş merkezlerinden hiçbirini
tercih etmediği görülmektedir. Katılımcıların %12’sinin Tuzla Marina
Alışveriş Merkezini tercih ettiği, %10,8 oranında katılımcının Neo Marin
ve Tuzla Marina Alışveriş Merkezini aynı anda seçtiği saptanmıştır. %9,6
oranında katılımcının ise Neo Marin Alışveriş Merkezini tercih ettiği
saptanmıştır. %8,4 oranında katılımcı ise konu kapsamında Maltepe Park
Alışveriş Merkezini tercih etmiştir. %33,7 oranında katılımcı ise diğer
tercih edilen alışveriş merkezi veya gruplarını seçmiştir.
Çizelge 21. Çocuk Aktivite Alanları Bulunmasına Göre Tercih Edilen
Alışveriş Merkezleri
Avm Adı
Frekans
Yüzde
Hiçbiri
19
22,8
Tuzla Marina Alışveriş Merkezi
10
12
Neo Marin - Tuzla Marina Alışveriş Merkezi
9
10,8
Neo Marin Alışveriş Merkezi
8
9,6
Maltepe Park Alışveriş Merkezi
7
8,4
Diğer tercih edilen alışveriş merkezi veya grupları
28
33,7

Ulaşım, sirkülasyon ve erişilebilirlik başlıları ile bakıldığında, konu
kapsamında ele alınan altı alışveriş merkezinden %12 katılımcı ile en çok
Tuzla Marina Alışveriş Merkezinin tercih edildiği görülmektedir (Çizelge
22). %9,6 katılımcı ise aynı konu dahilinde Maltepe Park ile yine Tuzla
Marina Alışveriş Merkezini seçmişlerdir. %9,6 oranında katılımcı
Pendorya ve Neomarin Alışveriş Merkezini aynı segmede tercih ederek
öncelikleri arasına dahil etmişlerdir. %8,4 oranında katılımcı ise Hilltown
ve Maltepe Park Alışveriş Merkezini aynı anda seçerek konu kapsamında
belirtmişlerdir. %60,1 oranında katılımcı ise birbirinden tamamen farklı
alışveriş merkezi kombinasyonlarını tercih etmiştir.
Çizelge 22. Ulaşım ve Sirkülâsyon Erişebilirliğine Göre Tercih Edilen
Alışveriş Merkezleri
Avm Adı
Frekans
Yüzde
Tuzla Marina Alışveriş Merkezi
10
12
Maltepe park - Tuzla Marina Alışveriş Merkezi
8
9,6
Pendorya - Neo Marin Alışveriş Merkezi
8
9,6
Hilltown - Maltepe Park Alışveriş Merkezi
7
8,4
Diğer tercih edilen alışveriş merkezi veya grupları
48
60,1
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Verilerin Değerlendirilmesi
Alışveriş Merkezleri ile ilgili yapılan ankete toplam 83 kişi katılım
sağlamıştır. Demografik sonuçlar içerisinde en fazla kadınların katılım
sağlamış olduğu görülmektedir. Yaş grupları içerisinde ise 23-27 yaş
aralığı en çok katılım sağlamıştır. Meslek grupları içerisinde yaş grupları
ile de ilintili olarak en çok öğrencilerin ve üniversite mezunlarının
alışveriş merkezlerini tercih ettiği saptanmıştır. Katılımcıların aylık
ortalama gelir durumuna bakıldığında ise asgari ücret grubu ve 2000 ile
3000TL arasında geliri olan grup ön plana çıkmıştır. Sunulan alışveriş
merkezlerinin İstanbul Anadolu Yakası olmak üzere Ümraniye, Maltepe,
Pendik ve Tuzla ilçelerinde konumlanması durumuna göre katılımcıların
en çok Pendik ilçesinde ikamet ettiği saptanmıştır.
Alışveriş merkezlerinin en çok kış aylarında tercih edildiği ve ayda
1-2 gün sıklığı içerisinde ziyaret gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştır. Kalış
süresi olarak alışveriş merkezi ziyaretlerinde 2-4 saat aralığında vakit
geçirildiği ve kalış sebebi olarak ise mağaza, restaurant, sinema vb. gibi
farklı işlevlerde mekanların bir arada olması olduğu saptanmıştır.
Alışveriş merkezlerinin mimari olarak en çok, katlı ve açık-kapalı
alanlarının bir arada olması tercih sebep sonucudur. Sunulan altı farklı
alışveriş merkezi konusunda anket çalışmasına katılım sağlayan kişiler,
en çok Tuzla Marina Alışveriş Merkezine gitmeyi tercih ettiklerini
belirtmişlerdir.
Katılımcılar arasında en fazla Pendik’te ikamet edildiği
öngörüldüğünde yine ikamet yerine göre altı farklı alışveriş merkezi
arasından Pendik’te konumlanan Pendorya ve Neo Marin Alışveriş
merkezleri seçilmiştir. Kültürel aktivitelerin yeterliliği üzerine hiç bir
katılımcının kültürel faaliyet amacı ile alışveriş merkezlerini tercih
etmediği saptanmıştır. Eğlence mekanları bulunmasına göre alışveriş
merkezi tercihinde hem marina hem de eğlence alanlarının kompleks
halinde bulunduğu Tuzla Marina Alışveriş merkezinin tercih edildiği
görülmektedir. Geniş alışveriş imkanları kapsamında Maltepe Park
Alışveriş merkezi ve market bulunması tercihinde ise Neo Marin
Alışveriş Merkezinin seçildiği görülmüştür. Büyük kısmının kadın
olduğu anket katılımcılarına tezat olarak, sonuç olarak çocuk bakım odası
bulunmasına göre tercih etme durumunda hiçbir katılımcının bu konu
kapsamında bir seçim sebebi yapmadığı saptanmıştır. Katılımcıların yaş
grup çoğunluğunun 23-27 yaş aralığı olması ve meslek olarak öğrenci
grubunun çoğunlukta olmasının bu durumu etkilemiş olduğu
düşünülmektedir. Yine çocuk aktivite alanları bulunmasına durumuna
göre hiç kimsenin alışveriş merkezine gitmeyi tercih etmediği
saptanmıştır. Ulaşım sirkülasyon erişilebilirliğine göre yine Tuzla Marina
Alışveriş Merkezi tercih edilmiştir. Sonuç olarak bakıldığında altı farklı
alışveriş merkezi arasında Tuzla Marina Alışveriş merkezinin tercih
edilebilirlikte ön plana çıktığı görülmektedir.
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Tuzla Marina Alışveriş Merkezi, deniz kenarında yer alması ve
marinanın ortasında bulunması tercihlerde büyük avantaj oluşturduğu
düşünülmektedir. Ayrıca açık alan düzeni içinde konumlanmış olması
diğer önerilen alışveriş merkezleri arasındaki bir diğer farklılık durumunu
oluşturmaktadır. Konser alanı, lunapark, aqualand ve bunun gibi farklı
eğlence komplekslerinin ortasında yer alması ise alışveriş merkezinin
yine başka avantajlı durumudur.
İşlevsel sebeplerin dışında estetik yönden Tuzla Marina Alışveriş
merkezi, çalışmada daha önce belirtildiği üzere açık alanda yer alması,
bitki ve su öğesinin bir arada olması, ayrıca dış cephelerde kiremit ve
tuğla gibi doğal yapı malzemelerinin ve zıt renklerin bir arada
kullanıldığı çok renkli bir mekan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çok
renkli mekan içerisinde renkler doğal malzemelere ait olduğundan dolayı
insanlar üzerinde sokak hissi uyandırarak kendilerini rahat hissetmelerini
sağlamaktadır. Ayrıca biçimsel düzenleme açısından çizgisel bir düzende
yer alarak, uyum ve denge gibi tasarım ilkeleri içerisinde yer almaktadır.
SONUÇ
Günümüz alışveriş mekanlarına bakıldığında; bu mekanların sadece
alışveriş olanakları dahilinde tüketim amaçlı kurgulanması yeterli
olmamaktadır. 21. yüzyılın getirdiği bireysel ihtiyaçlar doğrultusunda
ayrıca insanların sosyalleşmelerine olanak sağlayan alanlar ortaya çıkma
durumu söz konusu olmuştur.
Çalışma kapsamında ele alınan alışveriş merkezleri arasından; Tuzla
Marina Alışveriş Merkezi 2015 ve Hilltown Alışveriş Merkezi ise 2017
yılında tamamlanmıştır. Bu bilgi kapsamında önceden özellikle kapalı
hacim içermesi bakımından kış aylarında soğuktan korunmak için, yaz
aylarında ise çok sıcak havalardan sakınmak için alışveriş merkezleri
alışveriş amacı doğrultusunda tercih edilmekteydi. Son yıllarda ise
alışveriş alanlarının kapalı olma özelliklerinin tüketici ihtiyaçlarına göre
değiştiği, tercih edilmediği ve sonuç olarak açık alanların varlığının
arttığı görülmektedir.
Mekanları yaşayan ve yaşatan insan; farklı işlevlerdeki mimari
mekanlarla kurduğu ilişkide değerlendirmeyi, fizyolojik (mekanı
yaşayarak, algılayarak, gezerek, dolaşarak), sosyolojik (çeşitli kültürel ve
sosyal değerler açısından) ve estetik (güzel-çirkin değeri, beğenip
beğenmeme durumu) gibi çeşitli bakış açıları sayesinde yapmaktadır.
Estetik değerlendirme saf algının, bağlantılı duyguların ve sosyal
değerlerin temsilcisi olan anlamın birlikte oluşturduğu bir değerlendirme
niteliğindedir ve beğeni tüm katılımların ortak bir bileşkesi olarak ortaya
çıkmaktadır. Bu kapsamda alışveriş merkezleri, mimari estetik
değerlendirmesinin ardından, toplumun kullanımına açık bu mekanların
insanların beğeni ve işlevsel olarak kullanıcı memnuniyetine yönelik
yapılan bu değerlendirme birlikte ele alınarak sonuca ulaşılmıştır.
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Bu çalışmanın dikey yapılaşmanın arttığı günümüzde alışveriş
merkezli kompleks yapılaşmaların tasarımında ve konu ile ilgili
araştırmalarda temel kaynak olarak kullanılması hedeflenmektedir.
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Hilltown URL2: http://hilltownavm.com.tr
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wnloadItem&g2_itemId=15876&g2_serialNumber=2
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İlkeleri Analizi içerisinde yer alan görseller;
Bu Yaka URL7: https://www.projepedia.com/sirket/artellkoytur/projeler/buyaka-avm/kat-b1,734.html
Hilltown URL8: http://www.hill townavm.com/tr/katplani?magaza=arby-s#floor--3
Maltepe Park URL9: https://www.avm.gen.tr/avm/maltepe-park-avm/
Neo Marin URL10: http://www.neomarin.com.tr
Pendorya URL11: www.ecarch.com/works/pendorya-avm/
Tuzla Marina URL12: http://marina.viaportmarina.com/yerlesim-plani
Çizelge 6. AVM Renk içerisinde yer alan görseller;
Bu Yaka: Recep Özen tarafından fotoğraflanmıştır.
Hilltown: Mehmet Demir tarafından fotoğraflanmıştır.
Maltepe Park: Sinan Aslan tarafından fotoğraflanmıştır.
Neo Marin URL19: http://www.krea.com.tr/
Pendorya URL20: http://www.ecarch.com/works/pendorya-avm/
Tuzla Marina: Mustafa Said Özcan tarafından fotoğraflanmıştır.
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BİTLİS GARMRAG SURP NŞAN KİLİSESİ KORUMA
SORUNLARI
Dilşat Deniz BİNDAL & İrem KÖSE
1. Giriş
Doğu Anadolu bölgesinde yer alan, Güneydoğu Torosların daraldığı
bir vadide kurulmuş Bitlis, konumu itibari ile kendine tarihte önemli bir
yer edinmiştir. Bitlis’e ilk olarak kimlerin yerleştiği ve adının nereden
geldiği tam olarak bilinmemektedir. Ancak, şehrin kurulduğu ilk
zamandan itibaren burada yerleşim gösteren Ermeniler, şehri
Bağeş/Baghesh olarak adlandırmıştır. 1540 yılında yapılan nüfus
sayımına göre Bitlis şehir merkezinde ikamet eden halkın %80’i
Ermeniler olarak kayıtlara geçmiştir. 19. yüzyılda ise, incelenen
kaynaklar sonucunda, nüfusun yarısının Ermenilere ait olduğunu
söylemek mümkündür. Bu dönemlerde, nüfus yoğunluğu ve dini
inançlardan dolayı Ermeni ibadethaneleri ve eğitim yapılarının inşasına
ağırlık verilmiştir. Bu nedenle Ermeni tarihi için Bitlis önemli bir konum
olmuştur.
19. yüzyılda Bitlis şehir merkezinde, Ortodoks Ermenilere ait 4 kilise
ve 5 manastır yer almaktaydı. Bunlardan en önemlisi İsa Mesih’in kanına
bulanmış bir haçın kutsal emanet olarak muhafaza edildiğine rivayet
edilen Garmrag Surp Nşan Kilisesidir. Dış cephesine Ermenice kazınmış
olan 1333 tarihinin yapım yılı, üzerinde yer alan kitabede geçen 1884-85
yıllarının ise, yapının onarım geçirdiği tarihler olduğu düşünülmektedir.
Bitlis taşından yapılmış olan kilisenin, dikdörtgen ve üç nefli bir plan
şeması vardır. Yapının bugünkü durumu incelendiğinde, üst örtüsünü
tamamen kaybettiği, bazı pencere boşluklarının taş ile doldurulduğu,
naosta bulunan sütunların ve kemerlerin yıkıldığı görülmektedir.
Yalnızca beden duvarlarının büyük bir oranı korunarak günümüze kadar
gelmiştir. Yapı çeşitli dönemlerde insan ve doğadan kaynaklı hasarlara
maruz kalmıştır.
Bitlis’te yer alan Ermeni dini yapılarıyla ilgili neredeyse hiçbir
akademik çalışma bulunmamaktadır. Yapılan çalışmaların geneli 1915’te
gerçekleşen Ermeni tehciri ve Türk-Ermeni siyasi ilişkileri çerçevesinden
öteye gitmemiştir. Bu çalışmada Bitlis kent dokusu ve tarihinde önemli
bir yer tutan ve geçmiş dönemlerde Ermenilerin dini ibadetlerini
gerçekleştirdikleri Garmrag Surp Nşan Kilisesi’nin rölöve-restitüsyon
çalışmalarından yararlanılarak, mevcut durumu üzerinden hasar tespiti
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yapılması amaçlanmıştır. Aynı zamanda kilisenin, 1927 yılında kurulmuş
olan Tekel Tütün Fabrikası arazisi içinde kalması ve 1915’te Ermenilerin
göç etmesi gibi sosyal konuların koruma sorunlarına etkisi incelenmiştir.
2.

Araştırmanın Amacı

Araştırmanın amacı, Ermeni Garmrag Surp Nşan Kilisesi’nin kentin
tarihi ve mimari açısından önemini ele alarak, yapının bugünkü
durumuna gelmesine sebep olan, dönem içerisinde yaşadığı fonksiyon
değişikliklerinin verdiği zararlar, doğa kaynaklı meydana gelen
tahribatlar ve sosyal etkenlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Açığa çıkan
koruma sorunları doğrultusunda, yapının ayakta kalması için gerekli
restorasyon ve önerilen renovasyon projesinin hayata geçirilmesi için
çözüm önerilerin oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik bazı
sorulara cevap aranmıştır;
1. 1915’te gerçekleşen Ermeni Tehciri’nin yapının bugünkü haline
etkisi nelerdir?
2. Yapı, kilise dışında hangi fonksiyonlara hizmet etmiştir ve yapıya
etkileri neler olmuştur?
3. Yapı üzerindeki hasarlar ve sebepleri nelerdir?
4. Kentlinin koruma konusundaki bilinç düzeyi ve yapıya etkisi
nelerdir?
5. Yerel yönetimlerin yapıyı koruma konusundaki katkıları ne
düzeydedir?
6. Aynı arazi içerisine inşa edilmiş Tekel Tütün Fabrikası’nın yapıya
etkileri neler olmuştur?
3.

Yöntem

Bu araştırmada öncelikli olarak, Ermeniler ve Bitlis ile ilgili tarihi
kaynaklar incelenmiştir. Yapının tarihi süreçte geçirdiği değişiklikler,
mevcut hali ve geleceğe yönelik planlanan çalışmalar ele alınmıştır.
Yapının restorasyon planlama çalışmalarından sorumlu ilgili kurum ve
kuruluşlarla görüşülerek yapı için yapılan ve yapılacak olan renovasyon
çalışmalar hakkında detaylı bilgiler alınmıştır. Yapının rölöve-restitüsyon
çalışmalarını ve dönemlere ait ve mevcut haline ait fotoğrafları ile
yapının sorunları görsel hale getirilmiş, bunun içinde Autocad ve
Photoshop gibi bilgisayar programlarından faydalanılmıştır. Kentin
değişen sosyal kimliği ve değişikliğin korumaya etkisi incelenmiştir.
Kentli ile geleneksel dokunun korunması ile ilgili yapılmış olan anketler
incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda elde edilen çıkarımlar
doğrultusunda korumaya yönelik sosyal ve fiziksel önerilerde
bulunulmuştur.
104

4. Bulgular
4.1. Bitlis Ermenileri ve Yapıları
Bitlis tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, çeşitli
imparatorluk ve beyliklerin himayesine girmiş ve 1514 yılında kesin
olarak Osmanlı topraklarına katılmıştır. Ermeniler bu dönemde de
varlıklarını sürdürmeye devam etmiştir. 1540 yılında yapılan nüfus
sayımına göre ise, şehir merkezinde ikamet eden halkın %80’ini
Ermeniler oluşturmaktaydı. Bahsi geçen dönemde nüfus yoğunluğuyla
orantılı olarak, Ermeni ibadethaneleri ve eğitim yapıları, Müslümanlara
göre daha fazlaydı ve önemli bir yere sahiptiler. 1892 yılına ait Bitlis
Vilayet Salname’sinde vilayet genelinde gayrimüslimlere ait 186 kilise ve
manastır, Bitlis kazasında ise 33 kilise olduğu kaydedilmiştir (Bitlis
Vilayet Salnamesi, 1892). 1914 yılına ait Ermeni kaynaklarında ise bu
sayılar, Bitlis vilayeti sınırları içerisinde Ermenilere ait 510 kilise ve 161
manastır olarak kayıtlara geçmiştir (Keverkian & Pabodjian, 2012). Bir
başka kaynak olmadığından sayıların kesinliğinden bahsetmek mümkün
olmamakla birlikte, Ermeni kaynaklarda kiliselerin isimleri açıkça
geçmekte ve günümüzde Bitlis bölgesinde Ermenilere ait birçok kilise
kalıntısına rastlanmakta ve bilgi elde etmekte mümkündür. Bu sebeple
Ermeni kaynaklarında geçen rakamların daha kabul edilir olduğunu
söylemek yanlış olmaz.
19. yüzyılda Bitlis şehir merkezinde, Ortodoks Ermenilere ait 4 kilise
ve 5 manastır yer almaktaydı. Bunlardan en önemlisi İsa Mesih’in kanına
bulanmış bir haçın kutsal emanet olarak muhafaza edildiğine rivayet
edilen Surp Giragos olarakta bilinen Garmrag Surp Nşan Kilisesidir.
Diğer bir kilise ise el yazmasıyla önem kazanan Surp Sarkis Kilisesi,
diğerleri de Surp Hinkhoran ve Surp Kevork kiliseleridir. Manastırlarda
keşişlerin el yazmalarının kopyaları çıkarılmaktaydı ve bunların başında
Surp Hovhannes Mıgırdiç adıyla da bilinen Amırdol Manastırı gelirdi ve
diğerleri iseKomats Asdvadzadzini Vank, Surp Asdvadzadzin,
Khıntragadar Surp Asdvadzadzin ve Surp Garabed manastırlarıdır (Ertaş,
2017). Günümüzde cami olarak kullanılan Kızıl Mescid ise, Bitlis’in
Müslümanlar tarafından fethedilmesinin ardından minare eklenerek
mescide çevrilmiş bir Ermeni Kilisesidir.
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4.2. Kilisenin Mimarisi ve Genel Özellikleri

Resim 1:Kilisenin Uydu Görüntüsü
Kilise Bitlis Kalesi’nin güneydoğusunda, Merkez, Hersan Mahallesi,
Kurubulak Mevkiinde, Kurubulak Camii karşısında bulunmaktadır.
Envanter kayıtlarında Inhisar Caddesinde olduğu belirtilirken, haritalarda
Topçular Sokağı (Fatiha Cad.)’nda yer aldığı görülmektedir. Atatürk’ün
emri 1927’de ile yapılan Tekel Tütün Fabrikası kilisenin bulunduğu
parsel içerisine inşa edilmiştir. Kilisenin dış duvarına Ermenice alfabeyle
oyulan ‘ՌՅԼԳ’,ve 1333 yılına karşılık gelen tarih yapının inşa yılıdır.
Yapı üzerinde kazınmış ikinci bir tarih olan 1884 yılına rastlanmaktadır
ki, bu tarih yapının bu tarihte tamirat geçirmiş olduğunu
düşündürmektedir.

Resim 2:Ermenice Kitabe-Yapım Yılı
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Resim 3:Tamirat Yılı

Kilisenin yapımında yöreye ait küfeki taşı olarak adlandırılan tüf taşı
kullanılmış ve taş örgüsü akçe geçmez tekniğiyle yapılmıştır. Kilise
mevcut halinde kuzey-güney yönünde 22.60 metre, doğu-batı yönünde
ise 15.36 metre ölçülerindedir. Yapının, dikdörtgen ve üç nefli bir plan
şeması vardır. Orta nef, yan neflerden daha geniştir ve ibadet alanı olan
naostur. Her nef doğuda bir apsis ile bitmiştir.

Şekil 1: Restitüsyon Planı (GÖREN, 2015)
Kiliseye ana giriş batı cephesinden yapılmakta ve güney cephesinde
ikinci bir giriş kapısı yer almaktadır. Batı cephesinde 6 basamakla
ulaşılan ana giriş kapısının üzerinde bir hafifletme kemeri bulunmakta
aynı zamanda üst kotta kapının sağında ve solunda kemerli birer pencere
yer almaktadır.

Resim 4: Batı Ana Giriş Cephesi

Resim 5: Güney Cephesi

Kilise içerisinde, 6 adet dor düzende sütun ve bu sütunları birbirine
bağlayan sivri kemerler le bağlanmaktadır. Yapı, ahşap kirişlemelerin
oluşturduğu düz dam şeklinde bir üst örtüye sahiptir. Ana mekan, kuzeygüney cephesinde karşılıklı konumlanmış cephelerde kademelendirilerek
yapılmış olan yuvarlak kemerli nişlere yerleştirilen pencereler ile
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aydınlatılmaktadır ve duvar resmi, kalem işi ve taş işlemeciliği gibi
süslemelerden yoksun olan kilisenin başlıca süslemelerini bahsi geçen
pencere nişleri oluşturmaktadır.

Resim 6-7: Ahşap Kirişlemeler

Resim 8: İç Mekana Ait
Eski Bir Fotoğraf

Resim 9: Kuzey Cephesi-Pencere Nişleri

4.3. Kilisenin Mevcut Hali ve Koruma Sorunları
Kilise zaman içinde fonksiyon değişikliklerine uğramış ve bu da
yapıya bazı eklemeler yapılmasına sebep olmuştur. İlk olarak
Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan belgeye göre eklemeler
yapılarak kolej veya konsolosluk yapısı olarak kullanıldığı
düşünülmektedir.
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Hacı bey
tarlası

Vaizin
hanesi
Vaizin
helası

Kapı

Kapı

(okunamadı)…..Mahsus vakıf tarlası

mektebe tebdil
olunacak eski
ibadethane

Kızlar
Mektebi
Yeni
ibadethane

Amerikalı
…(okunamadı)
hanesi

Kapı

Şekil 2:Bitlis’te Ermeni Protestanlar için açılmasına Padişah II.
Abdülhamid tarafından izin verilen okul ve kilisenin planı.
(Başbakanlık Osmanlı Arşivi, 1883)
1883 yılında yaşanan bu değişim ile ilgili yukarıdaki krokiden başka
yazılı veya görsel bir kaynağa ulaşılamadığı, aynı zamanda yapı üzerinde
de bu değişikliklerle ilgili bir ize rastlanmadığı için kilise ile olan
ilişkisine yorum yapmak güçtür. Kentte 1881’de bir deprem yaşandığını
ve yapıların hasar gördüğü kayıtlarda geçmektedir (Yüksel, 2013). 1884
yılında yapıldığı tahmin edilen tamiratın, bu depremle ve okula
dönüştürme projesi ile alakalı olduğu söylenebilir.
Yapıya ikinci bir ekleme ise, doğu cephesine tarihi ile ilgili bir bilgiye
ulaşılamayan bir çeşmedir. Bu çeşme içerisinde 1 adet çeşme yalağı, 2
adet kandillik yer almaktadır. Tonozlu üst örtüye sahip olan bu çeşme
kesme taş malzemeli ve üzeri ise sıva kaplıdır. Çeşmenin olduğu alana
giriş demir bir kapı aracılığı ile sağlanmakta ve bu alana 0.60 cm kot
farkı ile girilmektedir. Daha sonra ise çeşmenin yanına betonarme bir ek
yapılmıştır.
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Resim 10-11: Çeşmenin Mevcut Hali

Şekil 3: Yapının Rölöve Planı (GÖREN, 2015)
Yapı köklü değişikliklerini 1915 yılından sonra yaşamaya başlamıştır.
Çünkü 1915 yılında, Ermeni Tehciri’nin meydana gelmesiyle, kentte
Ermeni halk neredeyse kalmamıştır. Kalan az sayıda Ermeni ise,
kimliğini gizlemek ve ibadetlerini de gizli yapmak durumunda kalmıştır.
Bu sebeple kilise önemini kaybetmiştir. Kent halkının tarihi dokuyu
koruma bilincinin yeterince gelişmemiş olması da, yapının büyük oranda
hasara uğramasına izin vermiştir. Kilisenin, 1927 yılında kurulan Tekel
Tütün Fabrikasının deposu olarak kullanılmasını bu hasarlardan biri
kabul etmek yanlış olmaz.
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Resim 12-13: Depo Kullanım İzleri
Bu dönemde, izlerden ve geçmişe ait fotoğraflardan anlaşıldığı üzere
depolama ünitesi olarak kullanmak üzere, beden duvarına saplanmış
ahşap kirişlerin taşıdığı ahşap döşemeler oluşturulmuştur. Bu döşemelerin
yok olması ile özgün taşların ciddi oranda parça kaybı yaşadığı açıkça
görülebilmektedir.

Resim 14-15: Ahşap Kirişlerin Bıraktığı İzler
Yapının hasar sebeplerinden bir diğeri ise depremdir. Bitlis, jeolojik
konumu itibariyle depremlerin sık yaşandığı bir fay hattı üzerinde
konumlanmıştır ve tarih boyunca bir çok depreme maruz kalarak kayıplar
yaşamıştır. 1245,1441,1582 ve 1647 ufak hasarların oluştuğu depremler
meydana gelmiş ancak, 1696 yılında Bitlis’te şiddetli bir depremin
meydana geldiği ve birçok binanın yıkılmasına ve çok sayıda insanın
ölmesine neden olduğu ifadesi kayıtlara geçmiştir. Aynı zamanda 1705
yılında da meydana gelen depremde de, Bitlis’te birçok evin yıkıldığı ve
sayısız insanın öldüğü kayıtlara geçmiştir. 1881 ve 1907 yılında bazı
hasarların, 1963 hafif hasarların ve 1964 duvar çatlamalarının meydana
gelmiş olduğu depremler yaşandığı kayda geçmiştir (Yüksel, 2013). Yapı
üzerinde yer alan 1884, 1881 yılı depreminin oluşturduğu hasarların
tamiratının yapıldığı yıl olduğu düşüncesini oluşturmaktadır. Yapının dış
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cephesinde, kemerlere ve pencere köşelerine doğru oluşan çapraz
çatlaklar, daha sonraki yıllarda meydana gelen depremlerin bıraktığı
izlerdir. Yapıya ait siyah-beyaz fotoğraflarda çatlakların bulunmaması, bu
hasarların 1963 ve1964 yılındaki depremlerin sonucu olduğunun bir
kanıtı sayılabilir.

Resim 16-17: Deprem Hasarları

Resim 18: Deprem
öncesine ait olduğu
tahmin edilen fotoğraf
Doğa olayları da kilisenin hasarlarının sebebini oluşturmaktadır ve
bunlardan en etkilisi kardır. Bitlis, kış aylarında yoğun kar yağışına
maruz kalan bir kenttir ve kilisenin sebebine ulaşılamayan bir şekilde üst
örtüsünü kaybetmiş olması, yapının kar ile fazlasıyla temasta
bulunmasına sebep olmaktadır. Kar, yapı içine dolmakta ve yüksekliği
çoğu zaman 1 metrenin üzerine çıkmaktadır. Soğuk hava sebebiyle
tuzlama ve temizleme yapılmadığı sürece uzun süre erimeyerek
mevcudiyetini korumaktadır. Herhangi bir müdahalede bulunulmadığı
için kar neredeyse kış boyu yapı içerisinde kalmaktadır ve bu da kar
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sularının beden duvarlarına yürüyerek hem iç duvarlarda hem de dış
cephe de tuzlanma ve rutubet gibi hasarlar meydana getirmiştir.

Resim 19-20-21: Yapının Kış Aylarındaki hali
Yapılara, özellikle kuşlar veya rüzgar gibi doğal yollarla ulaşan bitki
tohumları, sınırlı miktarda bulabildikleri toprak veya parçalanmış,
çatlamış doğal yapı malzemesi içerisinde çimlenip yapılarda penetrasyon
yapmakta ve bu süreçte gerek kimyasal etkileşim gerekse de hem
kimyasal hem fiziksel yetenekle yapı dokusunda harabiyete giden
sonuçları oluşturmaktadır. (Dündar & Demirci, 2017) Aynı zamanda
nemin varlığı da, yabancı otların veya zararı daha yüksek ve çok etkili
bitkilerin oluşmasında önemli bir etken olmaktadır. Kilisenin duvar
yüzeylerindeki derin ve kılcal çatlaklar, yıkılmış çift çıdarlı duvarların
toprak dolgusunun meydana çıkması ve kar yükünün oluşturduğu nem
ortamı, bitkilenme için uygun ortamı fazlasıyla sağlamakta ve bu sebeple
binanın zemininde ve çeşitli yüzeylerinde çeşitli şekillerde bitkilenmeler
karşımıza çıkmaktadır.
Tüm bunlar ışığında, kilisenin mevcut durumunu cepheler bazında ele
aldığımız zaman, yapının giriş cephesi olan batı cephesinde, 1.14 cm kot
farkıyla girişin sağlandığı ahşap bir kapı bulunmaktadır. Kapıya ulaşımı
sağlayan basamakların bir kısmı zamanla yol kotunun yükselmesiyle, bir
kısmı ise yıkılarak kaybolmuştur. Yapının batı cephesinde 2 adet pencere
boşluğu bulunmaktadır. Buradaki ahşap aksamlar zamanla yok olmuş ve
çürümüş, üzerlerinde sadece demir parmaklıklar yer almaktadır. Yapının
batı cephesinde bitkilenmeler, rutubet-yüzey kayıpları,derin ve kılcal
çatlaklar-tuzlanmalar mevcuttur. Yapının sol tarafında yer alan
pencerenin üzerindeki duvar ve taş silmeler yıkılmış durumdadır.
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Resim 22-23: Batı Cephesi Mevcut Hali

Şekil 4:Batı Cephesi Rölöve Görünüşü (GÖREN, 2015)
Yapının doğu cephesinde ise, 2 adet kapatılmış pencere 1 adet ise
ahşap pencere ve demir parmaklık bulunmaktadır. Bu penceredeki ahşap
aksamlar zamanla yok olmuş ve çürümüştür. Kilisenin doğu cephesindeki
taş silmeler yer yer yıkılmış durumdadır. Yapının doğu cephesinde
bitkilenmeler, rutubet-yüzey kayıpları, derin ve kılcal çatlaklar ve
tuzlanmalar mevcuttur.

Şekil 5: Doğu Cephesi Rölöve Görünüşü (GÖREN, 2015)
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Resim 24: Doğu Cephesi
Mevcut Hali

Resim 25: Doğu Cephesine Ait Eski
Bir Fotoğraf

Kilise’nin kuzey cephesindeki kemerler, taş silmeler ve pencereler
yıkılmış durumdadır. Kilisenin kuzey cephesinde 3 adet kapatılmış
pencere, 1 adet pencere boşluğu yer almaktadır. Yine bu cephede yer alan
4 adet pencere kullanım amacına kapatılmış durumda olup yapının kuzey
cephesinde bitkilenmeler, rutubet-yüzey kayıpları, derin ve kılcal
çatlaklar-tuzlanmalar mevcuttur.

Resim 26-27: Kuzey Cephesi Mevcut Hali

Şekil 6: Kuzey Cephesi Rölöve Görünüşü (GÖREN, 2015)

115

Kilise’nin güney cephesinde ise 2 adet kapatılmış pencere, 1 adet pencere
boşluğu 1 adet ise ahşap pencere ve demir parmaklık bulunmaktadır. Bu
penceredeki ahşap aksamlar zamanla yok olmuş ve çürümüştür. Yapının
bu cephesinde 1 adet ahşap kapı yer almakta ve kilisenin girişine ahşap
kapı aracılığı ile 1.28 cm kot farkıyla girilmektedir. Kilisenin güney
cephesinde ahşap kapının sağ çapraz hizasında yer alan pencere
üzerindeki duvar ve taş silmeler yıkılmış durumdadır. Yapının güney
cephesinde bitkilenmeler, rutubet, yüzey kayıpları, derin ve kılcal
çatlaklar, tuzlanmalar mevcuttur.

Resim 28-29: Güney Cephesi Mevcut Hali

Şekil 7: Güney Cephesi Rölöve Görünüşü (GÖREN, 2015)
Kilise, Taşınmaz Kültür Varlığı olarak kabulünden sonra 1989 yılında
tescil edilmiş ve içi boşaltılarak koruma altına alınmıştır, ancak şu anki
durumu yukarıda da anlatıldığı gibi neredeyse yıkık halde denilebilir.
Bitlis belediyesi tarafından yapının restore edilerek kent müzesine
dönüştürülmesi planmış, Mimar Barış Gören tarafından hazırlanan proje
DAKA (Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı) tarafından da onaylanmıştır.
Fakat bütçenin yetersiz kalması sebebiyle restorasyon projesi hayata
geçememiştir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Tarihi dokunun korunmasında sosyal yapının önemi birincil sırada
gelmektedir. Bu yüzden, kilisenin kullanıcıları olan Ermenilerin kentten
göç etmesi, yapının birincil dereceden koruma sorununu oluşturmaktadır.
685 yıllık geçmişi olan, kent dokusu ve tarihi için önemli olan yapı ile
ilgili şimdiye kadar hiçbir yerel yönetim döneminde koruma çalışması
veya isteği gündeme gelmemiştir. Kentte yaşayan Ermeni halk varlığını
yitirmiş olsa dahi, ülkemizde yaşayan ciddi bir Ermeni nüfusu ve Türkiye
Ermeniler Patrikhanesi bulunmaktadır. Bu sebeple, Patrikhane’nin
kiliseyi yaşatmak ve korumak adına bir çalışmada bulunmuş olması
beklense de araştırmalarda, böyle bir durumla karşılaşılmamıştır. Fakat
Patrikhane, yapı ile ilgili gündemde olan başarılı restorasyon projesinin
hayata geçmesinde, maddi ve teknik destekte bulunabilir.
Göç, Bitlis’te sosyal hayatın yetersizliği, işsizlik ve ailelerin çocukları
için daha iyi bir eğitim ve gelecek gibi sebeplerden dolayı büyük kentlere
ve köyden kente olmak üzere günümüzde de devam etmektedir. Bunun
sonucunda maalesef, Bitlis’te, eğitim seviyesi ve ekonomik düzeyi düşük
bir sosyal yapı oluşmaktadır. Daha önce konuyla ilgili yapılan
araştırmalarda, tarihi kent dokusunda yaşayan insanların yapı ölçeğinde
koruma konusunda istekli olduğu fakat kentsel ölçüde aynı bilinçte
olmadıkları sonucuna varılmıştır (Payaslı Oğuz & Aksulu, 2015). Yani,
koruma konusunda istekli ama bilinçlendirilmesi gereken bir profil
bulunmaktadır. Bu durum değerlendirilerek, belediye veya valilik
tarafından halkı bilinçlendirmek üzere eğitimleri düzenlenerek,
korumanın başarıya ulaşması sağlanabilir. Daha öncesinde, sosyal hayatı
geliştirecek ve istihdam arttıracak iş sahalarına yatırım yapılarak,
insanları göçe iten sebepler ortadan kaldırılmalı ve kentin verdiği büyük
göç engellenmelidir. Aynı zamanda, Bitlis Belediyesi ve Bitlis Valiliği
tarafından mesleki eğitimler verilerek restorasyonda çalışacak kalifiye
eleman portföyünün oluşturulması sağlanabilir. Böylece hem kentli
kentine katkıda bulunacak hem de yeni bir iş sahası oluşmuş olacaktır.
Tarihi mirası korumanın en geleneksel yöntemi, kullanarak
korumaktır. Tarihi bir yapıda yeniden işlevlendirme, sürdürülebilir
korumayı destekleyen önemli yaklaşımlardan biridir. Fakat kilisenin depo
olarak işlevlendirmesi, yapıyı korumak yerine yapıya zarar vermiştir.
Tarihi yapının yeniden işlevlendirilmesinde, yapının, yapım tekniğinin ve
yapı malzemesinin özgünlüğünün korunması esastır. Yapılacak çağdaş
ekler yapının özgün dokusuna zarar vermemelidir. Kilisede bu kuramların
hiç birinin önemsenmemesi, o dönemde, kentte bu tür uygulamaları
kontrol eden bir kuruluşun var olmadığının işaretidir. Fakat Bitlis’te hala
böyle bir kurum bulunmamaktadır, bu sebeple belediye veya valilik
tarafından KUDEB kurulma ve yapılacak olan restorasyon projelerinin
uygunluğu kontrol altına alınmalıdır.
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Kentte koruma çalışmalarının bir çoğu yetersiz bütçeden dolayı hayata
geçirilememektedir. Kilise de bu yapılardan biridir. Kilisenin kent
müzesine dönüştürülme projesine, DAKA’nın destek vermesine rağmen
yetersiz kalmaktadır. Bitlis Belediyesi kentin, Van Gölü’ne kıyısı ve
Nemrut Krater Gölü’nün kent sınırları içinde olmasını, Bitlis Kalesinin
tarihi değerini, kent içerisindeki tarihi hanları, medreseleri ve geleneksel
tarihi konut dokusunun varlığını ve önemini yurt içinde ve yurt dışında
duyurmalı, böylece kent turizminin gelişmesine katkıda bulunarak
bütçesini arttırabilir. Bitlis Kalesi’nden çıkarılan arkeolojik bulgular açık
hava müzesinde sergilenebilir ve müzeyi destekleyen ticari mekanlar
oluşturulabilir. Kentin odak noktası kale etrafında bir kültür yolu
oluşturulabilir ve kale altındaki dükkanlar, kentin geleneksel el işçiliğinin
sergilendiği, kente özgü gıdaların satıldığı, kente özgü yemeklerin servis
edildiği mekanlar haline getirilerek, kente kültürel ve ekonomik katkı
sağlanabilir. Bu uygulamalar doğrultusunda kentte koruma bilinci de
artacaktır.
Sonuç olarak, bir kentin tarihi yapıları, kentin belleğini oluşturmakta
ve bu yüzden koruyarak gelecek nesillere aktarmak oldukça önem arz
etmektedir. Bu bağlamda, korumanın fiziksel boyutta kalması yetersizdir,
tarihi dokunun sürekliliği için korumanın sosyal yönü de geliştirilmelidir.
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