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I 
  

ÖN SÖZ 

Bilimsel yayınların hazırlanması ve bu yayınların ilgili oldukları 

çevrelere hizmet etmesi, bilimin çerçevesini genişletmektedir. Günümüzde 

disiplinler arası çalışmaların değeri giderek artmaktadır. Bilginin hızla 

yayılıp eskidiği günümüzde disiplinler arası çalışmaların, yenilikçilik ve 

geliştirme açısından önemi büyüktür. Farklı disiplinlerin bir araya 

gelmesine duyulan ihtiyaç ve bu sayede ortaya çıkan çözüm fikirlerinin 

geniş çapta etkili olması yadsınamaz. Çeşitli bilim dallarında araştırmalar 

yapan bilim insanlarının birbirlerinin farklı alandaki çalışmalarını 

tanıması, farklı bakış açıları oluşturacak ve günümüze kadar çözümü 

sağlanamamış olan problemlerin disiplinler arası çalışmalarla çözülmesine 

katkı sağlayacaktır. 

Mühendislik ve mimarlık alanlarındaki akademik çalışmaların bir araya 

getirildiği bu kitapta ortaya konulan bilgiler ile okuyucularda yeni 

fikirlerin ve farklı bakış açılarının gelişeceği inancındayım. Çeşitli 

alanlardan oluşan bu kitabın, akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler 

için önemli bir kaynak olacağı düşüncesindeyim.  

Kitaba çalışmaları ile destek vererek, bilginin paylaşılmasını, 

evrenselleştirilmesini ve bilim dalının gelişmesini sağlayan bütün 

yazarlara ve yazarları bu platformda bir araya getirerek yapılan değerli 

çalışmaların kitaba dönüşmesini sağlayan IVPE Yayınevi’ne sonsuz 

teşekkürlerimle…  

 

                                                Editör 

Dr. Öğr. Üyesi Emine YILDIZ KUYRUKÇU 
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BÖLÜM I 

İMALAT SEKTÖRÜNDE PLC VE SCADA 

UYGULAMALARI 

 

Aybike ÜSTÜNDAĞ 

Munzur Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Tunceli, Türkiye, e-mail: aybikeustundag@munzur.edu.tr Orcid 

No:0000-0002-3073-3665 

Çetin GENÇER 

Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 

Elazığ, Türkiye, e-mail: cgencer@firat.edu.tr  

Orcid No:0000-0002-1716-0516 

 

1.Giriş 

Endüstriyel otomasyon sistemleri birçok sektörde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bu sektörler içerisinde imalat sektörü, tarım sektörü, 

enerji sektörü, inşaat sektörü, elektrik-elektronik sektörü, geri dönüşüm 

sektörü, tekstil sektörü, bilişim sektörü, eğitim sektörü,  otomotiv sektörü 

vb. otomasyon sistemleri bulunmaktadır. Günümüzde, sistem mantığını 

yürütmek için kullanılan kontrol elemanlarının çoğu Programlanabilen 

Lojik Kontrolör (PLC)' ler tarafından yerine getirilmektedir [1]. İmalat 

sektöründe hizmet veren fabrikaların otomasyon sistemlerinde PLC ve 

SCADA sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır [2]. 

Bir programlanabilir denetleyici veya PLC bir kontrol fonksiyonunu 

yerine getirmek üzere programlanabilen bir cihazdır.  PLC hayatımıza ilk 

kez otomotiv sektöründe, 1968 tarihinde General Motor şirketinde çalışan 

bir grup mühendis tarafından geliştirilen bir cihaz olarak girmiştir [3, 4]. 

Günümüz teknolojisinde cihazların standart işlem yapar durumdan sürekli 

yeni ihtiyaçlara cevap verir hâle gelmesi bir zorunluluk halini almıştır. 

Cihazlara değişik işleri yaptırmak için farklı kontrol birimleri eklemek 

yerine tek bir kontrol birimiyle bu işlemlerin hepsini kumanda etmek; hem 

cihazların boyutu hem de fonksiyonelliği açısından önemlidir.  

Endüstriyel otomasyon sistemleri; enerji, hassasiyet, doğruluk ve 

kalitenin artırılması aynı zamanda malzeme ve işçilik tasarrufu için 

kullanılmaktadır.  Bu süreçte sayısal işlem yapabilen mikroişlemcili 

sistemler ön plana çıkmıştır.  PLC, endüstriyel kontrol sistemine iyi bir 

örnek teşkil etmektedir. PLC, içerisinde bir program olan ve giriş/çıkış 

mailto:aybikeustundag@munzur.edu.tr
mailto:cgencer@firat.edu.tr
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birimlerine bağlı bir merkezi işlem biriminden oluşan özel endüstriyel 

bilgisayarlardır. Şekil 1’ de endüstriyel otomasyon sistemlerinde yaygın 

bir kullanıma sahip olan Siemens S7-1200 PLC’ nin blok diyagramı 

görülmektedir [4]. Merkezi işlem birimi PLC’ nin beynidir ve bu birim 

işlemci-bellek modülleri ve güç kaynağı arasındaki haberleşmeyi 

sağlayarak tüm süreçleri kontrol eder. İşlemci kullanıcı programını yürütür 

ve PLC’ nin çalışmasını düzenler. 

 

 

Şekil 1. Siemens S7-1200 PLC blok diyagramı [4]. 

 

Kapsamlı ve entegre bir veri tabanlı kontrol ve gözetleme sistemi 

olan SCADA kontrol sistemi sayesinde, bir tesise veya işletmeye ait tüm 

ekipmanların kontrolünden üretim planlamasına, çevre kontrol 

ünitelerinden yardımcı işletmelere kadar tüm birimlerin otomatik kontrolü 

ve gözetlemesi sağlanabilir. SCADA kontrol sistemleri değişik 

işletmelerin tüm kontrol ihtiyaçlarının kademeli (katmanlı) olarak 

gerçekleştirilmesine imkân tanır. 

SCADA sistemleri, fabrikadaki süreçlerin (hammadde, üretim ve 

mamul madde takibi vb.) denetiminde kullanılan çeşitli araçlarla (RTU, 

PLC vb.) birlikte fabrikanın üretim kontrolü ve planlaması için (MRPII) 

ve işletme kaynakları planlama (ERP) sistemleriyle gerekli bağlaşımlar 
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kurularak ideal bir yapıya erişilebilir. Amaç en düşük maliyetle, daha 

kaliteli ve daha çok üretmek için gerekli yapıyı kurmaktır. İşletmedeki 

tesislerden en yüksek verimlilikle yararlanmak, yöneticilerin işletmeye ve 

üretim bilgilerine tam olarak hâkim olmasıyla sağlanabilir. SCADA 

yazılım paketleri endüstriyel tesislerde alt yapı yazılım görevini üstlenmeli 

ve fabrika içi ile dışındaki ağlara bağlanarak şirketin bütün katmanlarına 

uyum içerisinde çalışmasına imkân vermelidir. SCADA işletme genelinde 

herkese, her zaman erişebilecekleri, gerçek zamanlı ve ayrıntılı bilgiyi 

sağlamalıdır. 

Bu çalışmada, imalat sektöründe endüstriyel otomasyon 

sistemlerinin vazgeçilmez bir parçası olarak kullanılan PLC ve SCADA 

uygulamalarına yönelik bir derleme çalışması yapılmıştır.  

 

2. İmalat Sektöründe PLC ve SCADA Kullanımı 

Literatür incelendiğinde özellikle imalat sektöründe PLC ve 

SCADA kullanımına yönelik birçok çalışmaya rastlamak mümkündür. Bu 

çalışmaların bir kısmı aşağıda incelenmiştir. 

İstenilen kalitede meyve suyu veya milkshake yapımına olanak 

sağlayan otomatik bir makine tasarım şeması Şekil 2’ de görülmektedir [5]. 
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Şekil 2. Deneysel kurulum şeması [5]. 

 

2018’de Paulo Fernández ve diğerler yazarlar tarafından  yapılan 

çalışmada yüksek konsantrasyonlu bir ürün elde etmek için sekiz bölümlü 

bir sütunda etanol düzeltmesi için orantılı-integral-türev (PID) kontrolörü 

tasarlamışlardır. Bir düzeltme sütununun ilk plakasının sıcaklığını kontrol 

etmek için en uygun modeli bulmak üzere farklı matematiksel modeller 

arasında karşılaştırmalı bir analiz gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan PID 

kontrolörü, bir hesaplama optimizasyonu yöntemi kullanılarak tasarlanmış 

ve S7-1200 PLC ile uygulaması yapılmıştır. Sekiz bölümlü bir düzeltme 

sütunu ile yapılan testlerde % 87,3' lük bir etanol konsantrasyonu elde 

edilmiştir [3]. 

Sohaib Aslam ve diğerleri endüstriyel süreç kontrolü için PLC 

üzerinde model tahmine dayalı kontrol tekniğinin gerçek zamanlı 

uygulamasını gerçekleştirmişlerdir [6]. Bu çalışmada optimizasyon tabanlı 

bir kontrol tekniği olan MPC, tank ve şişelerde suyun sıcaklık ve seviye 

regülasyonu için PLC üzerine uygulanmıştır. Sonuçlar MPC' nin tanktaki 

suyun sıcaklığını ve farklı ayar noktalarındaki şişelerdeki seviyesini etkili 
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bir şekilde düzenlediğini göstermiştir. Sistem modeli Şekil 3’de 

görülmektedir. 

 

 

Şekil 3. Sistem modeli [6]. 

 

Rasida Norjali ve diğerleri farklı yükseklikteki şişelere otomatik bir 

sıvı dolumu için PLC kontrollü bir sistem geliştirmişlerdir [7]. Sistemin 

geliştirilmesi tamamlandıktan sonra, sistemin performans analizi 

yapılmıştır. Şekil 4’de PLC kontrollü otomatik şişe doldurma sisteminin 

şematik diyagramı görülmektedir. 

 

 



 
6 

 

 

Şekil 4. PLC kontrollü otomatik şişe doldurma sisteminin şematik 

diyagramı [7]. 

 

Görüntü işleme ile nesnelerin renklerine göre ayrılması işlemi için 

PLC kontrollü konveyör bant sistemi  prototipi Şekil 5’ de görülmektedir 

[8]. MATLAB ortamında geliştirilen görüntü işleme algoritması 

sonucunda elde edilen veriler OPC sunucusu üzerinden Siemens S7-1200 

PLC'ye gönderilmekte ve deney düzeneğinin kontrolü gerçek zamanlı 

olarak senkronize edilmektedir. 

 

 

Şekil 5. Konveyör bant sistemi prototipi [8]. 
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Ünlü ve diğerleri ısı pompalı nem kontrollü kapalı çevrim infrared 

enerjisi destekli bir kurutucuyu test etmişlerdir [9]. Bu çalışmada, kapalı 

çevrimli infrared enerjili ısı pompalı PLC kontrollü bir kurutucuda, kabak 

çekirdeği kurutulmuş ve ortaya çıkan veriler incelenmiştir. Kurutmayı 

etkileyen üç önemli unsur (hava hızı, bağıl nemi ve sıcaklık) PLC 

ekranından ayarlanmış ve set değerlerine göre kontrol edilmiştir. Deney 

süresince kurutma Kabak çekirdekleri 0.470 gsu/gkuru madde başlangıç 

nem miktarından, 0.055 gsu/gkuru madde son nem miktarına 1.5 saatte 

düşürülmüştür.  Şekil 6’da Infrared enerjili ısı pompalı PLC kontrollü 

kurutma sistemi, Şekil 7’de kurutma sürecinde tüketilen enerjinin zamana 

göre değişim grafiği görülmektedir. 

. 

 

Şekil 6. İnfrared enerjili ısı pompalı PLC kontrollü kurutma sistemi 

[9]. 
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Şekil 7. Kurutma sürecinde tüketilen enerjinin zamana göre 

değişimi [9]. 

 

Kırca ve diğerleri lojistik faaliyetler içerisinde yer alan ürünlerin 

depolanması, ürünün müşteriye sevkiyatının yapılması, gelen ürünlerin 

ürün ve beden temelli ayrıştırılması gibi operasyonlar yapılan bir depolama 

tesisinde, depolama hattının hızını ve etkinliği arttırmaya yönelik 

iyileştirme çalışması yapmışlardır [10]. Şekil 8’de Depolama tesisi 

SCADA ekranı görülmektedir. 

 

 

Şekil 8. Depolama tesisi SCADA ekranı [10]. 
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Bu çalışmaya konu olan depolama tesisinde, ortak kullanım 

gerektiren konveyör hatlarının bulunduğu işlem bölgesindeki gereksiz 

beklemeler giderilerek %10-%15 oranında daha fazla ürünün işlenmesi ve 

dolayısıyla tüm tesisin %10-%12 oranında daha verimli çalışması 

sağlanmıştır. 

İmalat Yürütme Sistemleri (İYS), mevcut ve geçmiş üretim süreç 

akışı, makine verimliliği ve üretim kalitesi alanlarındaki üretim 

süreçlerinin izlenmesini sağlamaktadır. İYS sistemlerinde otomatik olarak 

toplanan üretim verileri, toplanan bilgilerin güvenilirliğini sağlar ve daha 

sonra yüksek kalitede üretilen ürünleri korurken mevcut kaynakların 

verimliliğini artırmak ve üretim kapasitesini artırmak için kullanılabilir. 

İYS’ lerin geliştirilmesi için yeni bir aşağıdan yukarıya yaklaşım modeli 

Şekil 9’ da görülmektedir [11]. Sistem gerçek bir üretim sisteminde test 

edilmiştir. Yaklaşım, büyük ölçüde otomasyon sistemleri satıcıları 

tarafından sunulan, yukarıdan aşağıya yaklaşımı temsil eden, ticari olarak 

satılan ve pahalı İYS sistemlerine alternatif olarak kullanılabilir. Daha 

düşük maliyet ve daha hızlı uygulama nedeniyle küçük ve orta boy 

sistemler için uygun bir model olarak görünmektedir. 

 

 

Şekil 9. Tasarlanan İYS’ nin genel yapısı [11]. 
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PLC' ye dayalı ulusal ekonominin hızlı gelişimi ile, otomatik kontrol 

teknolojisi endüstriyel üretimde yaygın olarak kullanılmaktadır. Zhang ve 

Sun, WinCC kullanarak gerçek zamanlı bir otomasyon 

gerçekleştirmişlerdir.Bir tanktaki üretim verilerini gerçek zamanlı olarak 

izleyip, miktar değişim denetimi yaparak, bilgileri otomatik olarak 

veritabanında saklamışlardır. [12] 

PLC’ler çimento imalatında da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 

Özellikle çimento kalitesini etkileyen hammadde ve üretilen çimentonun 

aynı kalitede olması önemli bir faktördür. Fırın içindeki karışım 

işlemlerinde PLC ve SCADA sistemleri kullanılarak üretim verilerinin 

izlenmesi, denetimi ve verilerin depolanması işlemi rahatlıkla 

gerçekleştirilebilmektedir [13]. 

Üstündağ ve Gençer [14] tarafından PLC ve SCADA kullanılarak, 

Türkiye'de tüketiminin yanısıra Avrupa ülkelerine de ihraç edilen orciğin 

fabrika otomasyon sistemi ile üretimine yönelik bir benzetim çalışması 

yapılmıştır. Doğal klasik yöntemlerle üretilen orciğin her bir üretim 

aşaması ele alınarak PLC otomasyon sistemi ile tasarımı yapılmış ve 

SCADA üzerinde benzetimi gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan sistemle, 

orcik üretiminin klasik yöntem yerine PLC tabanlı otomasyon sistemine 

geçişi amaçlanmıştır.  Şekil 10’ da çalışmaya ait SCADA ekranı 

görülmektedir. 

 

Şekil 10. Cevizlerin kasnağa dizim işlemi SCADA ekranı 
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Günümüz imalat sektöründe yüksek verimli ve kaliteli üretimin 

sağlanabilmesi için endüstriyel otomasyon sistemleri tercih edilmekte 

bundan dolayı da sürekli gelişmektedir. PLC ve SCADA sistemlerinin her 

geçen gün ilerlemesiyle birlikte imalat sektöründe büyük gelişmeler 

yaşanmakta ve  Fabrika otomasyon sistemlerinde neredeyse sıfır hata ile 

çalışan sistemler giderek yaygınlaşacaktır. 
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1.Giriş 

Kentsel açık mekânlar, insanların zihinsel yorgunluklarını azaltan, 

farklı bilgi birikimi kazanmalarını sağlayan ve özellikle fiziksel 

aktivitelerine olanak sağlayan çeşitli fiziksel ve sosyal özelliklere sahiptir. 

İnsanlar açık mekânlara sunduğu bu fiziksel ve sosyal özellikleri ile 

yönlenmekte ve bu özelliklerin ihtiyaçları karşılamasına bağlı olarak da 

kullanım biçimini belirlemektedir. İnsanın çevresiyle ve başka insanlarla 

etkileşim oluşturabilmesi için en temel davranışı yürümektir. Yürüyerek 

yer değiştirme hali yüzyıllardır kentli insanın en temel etkileşim 

araçlarından biridir. Günümüzde hızla gelişen şehirleşme olgusu çeşitli 

sorunları da beraberinde getirmiş ve özellikle açık mekânların da 

azalmasına yol açmıştır. Bu baskı aynı zamanda insanın en temel 

ihtiyaçlarından biri olan hareket, yürüyerek yer değiştirme ve dinlenme 

gibi ihtiyaçlarının da karşılanamamasına neden olmaktadır. Özellikle 

kentsel açık yeşil mekânların giderek azalması ve kullanıcıların en temel 

ihtiyaçlarına dahi yanıt verememesi gibi sorunlar bu mekânları kullanıcı 

ile bütünleşemeyen, işlevsiz ve kullanılmayan mekânlara dönüşmesine 

neden olmuştur. Bu kapsamda insan – çevre ve insan - insan ilişkilerinin 

kurulmasında önemli rol oynayacak kentsel açık mekânlarda yaya 

hareketinin ve yürünebilirliğe olanak sağlayan mekânsal organizasyonun 

oluşturulması önem kazanmaktadır. 

Yürünebilirlik kavramı yeni bir kavram değildir. Planlamacılar, kentsel 

tasarımcılar, mimarlar ve peyzaj mimarları tarafından çeşitli ölçeklerde 
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araştırma konusu olmuş ve kentsel kalite parametresi olarak önerilmiştir. 

Yürünebilirlik kapsamında yayalara yönelik ilk kavramlar Perry (1929)’un 

“Five – Minute Walk” kavramıyla başlamış ve ikinci dünya savaşının 

ardından daha da önemli hale gelerek günümüzde en temel tasarım 

stratejisi olarak araştırmalara konu olmaya devam etmiştir (Pak & 

Verbeke, 2013). Özellikle günümüzde kent merkezlerinde yaşayan insan 

sayısının artması, gürültü ve hava kirliliği problemleri, salgın dönemi halk 

sağlığı problemleri, kentsel açık mekânlarda “ hareketlilik” ve 

“yürünebilirlik” kavramlarını daha da önemli hale getirmiştir.  

En temel ulaşım şekli olmasının yanı sıra en yaygın fiziksel aktivite 

olan yürüme sağlık, spor ve rekreasyon amaçlarının yanında sosyalleşme 

amacıyla da yapılabilir (Yazicioğlu Halu & Yürekli,2011). Bu çalışma 

yürünebilirliğin sosyal boyutlarına odaklanarak, insan- çevre ve insan – 

insan etkileşimlerine olanak sağlayan yürünebilirlik özellikleri, sosyal 

yapısı ve yer duygusu kavramlarını değerlendirecektir. 

2.Yürünebilirlik ve yürünebilir yerler  

Yürünebilirlik çevredeki genel yürüme koşullarının bir ölçüsü olmakla 

beraber, o çevredeki insanların yürüme, alışveriş yapma, ziyaret etme gibi 

etkinliklerine uygunluk koşulları olarak tanımlanmıştır (Litman, 2003; 

Abley, 2005). Southworth (2005), yürünebilirliği yaya konforu ve 

güvenliği, insanlar ve farklı konumlarla bağlantıyı kolaylaştıran koşullar 

olarak tanımlamıştır.  Weinberger Sweet (2012) bir şehrin veya bir 

bölgenin yürüme olanaklarını yürünebilirlik olarak ifade etmiştir. 

Yürünebilirliği daha anlaşılabilir hale getirmek, tanımlamak ve 

ölçmeye yönelik çalışmalar için araştırmacılar “nedir, nasıl ölçülür ve 

kentlerin tasarımı için ne anlama gelebilir” sorularına yanıt aramaktadır 

(Forssyth & Southworth, 2008). Literatürde yürünebilirlik hakkında çok 

çeşitli aktörlerin yer aldığı, farklı boyutlarıyla ele alınmış ve yürünebilirliği 

iyileştirmeye yönelik soruların sorulduğu çok fazla çalışmanın olduğunu 

söyleyebiliriz. Bu noktada yürünebilirliği kolaylaştıran, teşvik eden 

ortamın nasıl olduğu sorusuna değil, yürünebilir yerleri neyin 

oluşturduğuna odaklanmak gereklidir (Forsthy, 2015). 

Transport for London COST 358 (2010) yürünebilir yerleri neyin 

oluşturduğuna odaklanırken yaya ihtiyaçlarını 5 faktör altında 

sınıflandırmıştır ve bunları bağlantılı, keyifli, göze çarpan, konforlu ve 

uygun (5C) olarak ifade etmiştir.  Cambra (2012) yaptığı araştırmada “bir 

arada yaşama” ve “bağlılık” ifadelerini de ekleyerek 7C şeklinde ifade 
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etmiştir. Burada “bağlantı” boyutu yaya ortamının ne ölçüde bağlantılı 

olduğu, çevreyle ilişkileri ve erişilebilirliği bağlantı boyutunu 

oluşturmaktadır. “Uygunluk” boyutu yaya ortamının ne ölçüde işe yarar ve 

uygun olduğunun ifadesidir. “Konfor” boyutu yaya ortamının ne ölçüde 

yürümeye olanak tanıdığı, kolaylaştırdığı, rahat ve korunaklı olduğuyla 

ilişkili olduğunu ifade etmektedir.  “Şenlik” boyutu yaya ortamının canlı, 

sosyal ve eğlence boyutunu ifade etmektedir. “Göze çarpan” boyutu yaya 

ortamının algılanabilirliği, farkedilebilirliği ve açıklığını ifade etmektedir. 

Cambra (2012) nin eklemiş olduğu “Birlikte var olma” boyutu yaya ve 

diğer ulaşım araçlarının aynı ortam ve zamanda bir düzen içinde var olma 

ölçüsü olarak ifade edilmektedir. Son olarak “Bağlılık” boyutu yaya 

ortamına yönelik katılımın ve sorumluluğun mevcut olma düzeyini ifade 

etmektedir. 

Kentsel tasarımcılar yürünebilir ortamların kalitesini arttırmaya yönelik 

çevresel özelliklerle ilgili yalnızca fiziksel aktivite ortamıyla değil aynı 

zamanda duyusal ve sosyal ortam boyutlarıyla da ilgilidir (Mehta, 2008 

;Akyol vd.,2017; Akyol vd.,2019; Özkan vd., 2019).  Ewing ve Handy 

(2009), Frank vd. (2010), Rogers vd. (2011), Talen ve Koschinsky (2011) 

de yürünebilir mekânların sunduğu çevresel özelliklerin yanında sosyal 

özelliklere de vurgu yapmışlardır.  Alpak vd. (2018) kamusal açık 

mekanlarda sosyal etkileşimin önemini belirterek pasif, sürekli ve geçici 

ilişki boyutlarını açıklamıştır. Özellikle günümüz bu sosyal etkileşimin 

yürünebilirlik ile ilişkilerine odaklanan çalışmalar ayrıca önem 

kazanmıştır. COVID – 19 salgın sürecinde kent merkezlerinde özellikle 

komşuluk birimlerinde yürünebilir mekânların varlığı ve sunduğu fiziksel 

– sosyal olanaklarının önemini bir kez daha anlamış bulunmaktayız. Bu 

boyutuyla COVID – 19 süreci ve sonrasında kentsel açık mekânların 

yeniden düşünülmesi ve işlevlendirilmesi gerekmektedir. Bu süreçte en 

öncelik verilecek konulardan biri özellikle halk sağlığı açısından 

yürünebilir mekânların varlığı ve bu mekânların sunmuş olduğu fiziksel, 

sosyal olanakları olmalıdır. Araştırma bu kapsamda yürünebilirlik ve 

yürünebilir mekânların yer duygusu ve topluluk duygusu boyutlarıyla 

incelemeyi önceliklendirmiştir. Bu noktada Alfonzo (2005)’in yürüme 

ihtiyaçları hiyerarşisinde belirtmiş olduğu yapılabilirlik, güvenlik, 

ulaşılabilirlik, yararlılık, fiziksel konfor ve sosyal ortam ölçütlerinden 

farklı olarak yer duygusuna odaklanacaktır. Temel bir kentsel kalite ölçüti 

olarak belirtilen yürünebilirlik Yeni Şehircilik tanımında (URL 1) yer 

duygusu, sosyal uyum ve esneklik kavramlarıyla yakından ilişkili olarak 

ifade edilmektedir. 
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Yürünebilirlik ve yürünebilir mekânlarla ilişkili olarak yukarıda 

belirtilen araştırlamalar, tanımlamalar ve sınıflamaların amacı kent 

merkezlerindeki sorunları çözümlemek ve yeni tasarım çözümleri 

oluşturmaktır. Pak & Verbeke (2013) yürünebilirliğin 

değerlendirilebilmesi için ek yöntem ve araçlara ihtiyaç olduğunu belirtmiş 

ve yürünebilirlik deneyimini sosyal yapısı ve yer duygusu kapsamında 

değerlendirmiştir. Araştırmanın bundan sonraki bölümünde yer duygusu 

kavramı tanımlanacak ve yer duygusu ile ilişkileri değerlendirilecektir. 

3. Yer duygusu  

Alışveriş yapmak, diğer insanlarla bir arada olmak, seyretmek, kordon 

boyu gezinti için “yürümek” en temel eylemlerimizden biridir. 

Yürünebilirliği geliştirmek veya yürünebilir mekânların kalitesi ile ilişkili 

çalışmalarda genellikle canlılık duygusu, hareketlilik ve sosyallik 

kavramlarına referans verilir (Forsthy, 2015). Speck (2012) yürünebilir 

şehirler kitabında yürünebilirliğin fiziksel ve sosyal faydalarının yanında 

kentsel canlılık kavramına olan anlamlı katkılarına vurgu yapmıştır. Jacobs 

(2016) Büyük Amerikan Şehirlerinin Ölümü ve Yaşamı eserinde kent 

yaşamlarını iyileştirmek amacıyla sokak, kaldırımlar ve yürümenin 

öneminden bahsetmiştir. Özellikle yürünebilir ortamların canlı sokak 

yaşamı, canlı mahalle parklarına olanak sağlayarak kentsel canlılığı 

oluşturduğunu belirtmiştir. Çalışmanın yürünebilirlik bölümünde de 

belirtttiğimiz gibi yürünebilirliğin fiziksel, sosyal, sağlık ve ekonomik 

koşulları dengeleyeceği aşikârdır.  Bu noktada Marzbani vd. (2020) tüm 

yapılı çevre teorileri değerlendirildiğinde bütünsel yaklaşım gerektiği ve 

herhangi bir yerin fiziksel, sosyal ve algısal boyutlarını tanımlamadıkça 

anlaşılamayacağını belirtmiştir. Forsthy (2015), Adkins (2017) ve 

Marzbani vd. (2020) yapılı çevrenin nitelikleri kapsamında yürünebilirlik 

ile yer duygusu arasında anlamlı bir ilişki olduğunu belirtmiştir. 

Yürünebilirlik kapsamında ele alacağımız yer duygusu kavramı, 

insanlar ve yerler arasındaki duygusal, bilişsel ve davranışsal ilişkileri 

kapsamaktadır. Bu kavram bağlılık, anlam, kimlik ve memnuniyet gibi 

birkaç kavramın farklı birleşimleri şeklinde ifade edilmiştir (Low & 

Altman, 1992; Jorgensen & Stedman, 2001). Eisenhauer vd. (2000) yer 

duygusunun sosyal bir olgu olduğunu ifade etmiş ve insanların sosyal ve 

kültürel deneyimleri aracılığıyla çevreye anlam verdiğini belirtmiştir.  Yer 

duygusu kavramı biri sosyolojik, diğeri psikolojik olmak üzere iki boyutla 

ilişkilidir. Lang (2006) Kentsel Tasarım kitabında yer duygusunun 

sosyolojik boyutunu ifade ederken daha geniş sosyal birim içerisinde kişi 
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veya toplumun konumu olarak ifade etmiştir. Psikolojik boyutu ise bölgeye 

veya bölgesel bir kültüre ait olma duygusu olarak ifade etmiştir. 

Steele (1981) Yer Duygusu kitabında insan ve nesneler arasında 

karşılıklı etkileşimin olduğunu, insanın çevresiyle olan zihinsel, duygusal 

ve deneyimsel ilişkilerine dikkat çekmiştir. Steele (1981) yer duygusu 

parametrelerinin yerin fiziksel karakteri ile algısal ve bilişsel faktörlerden 

oluştuğunu ifade etmiştir. Canter (1977) yeri, “fiziksel özellikler”, 

“aktiviteler” ve “kavram”ın arakesitinde konumlandırmaktadır. Yerin 

oluşumunda fiziksel özellikler çevreyi, aktiviteler eylemi, kavram ise 

anlamı ifade etmektedir. Canter (1977)’nin bu modeli aynı zamanda 

kentsel tasarımın kalitesini oluşturan bileşenlerdir.  Daha sonra Punter 

(1991), Canter (1977)’nin bileşenlerine atıfta bulunarak yer duygusu 

oluşturmada üç bileşeni ifade etmiştir. Bunlar “Biçim” (Form), “Etkinlik” 

(Activity) ve “Anlam” (Meaning) olarak ifade edilmiştir. Falahat (2006) 

insanın biyolojik, zihinsel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayan bu fiziksel 

faktörlerin, etkinlikleri ve kavramı geliştirdiğini belirterek algı, 

memnuniyet ve sonrasında yer duygusunun oluşmadaki önemine vurgu 

yapmıştır (Şekil 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.Falahat (2006)’nın Yer duygusu modeli Kaynak: Ghoomi vd. 

2015. 

Yer duygusu ve yürünebilirlik kapsamında çok sayıda sınıflandırma 

olsa da Fiziksel, Sosyal ve Algısal boyutlarıyla ele alan çalışmalar 

ağırlıktadır. Marzbani vd. (2020) bu özellikleri kullanarak yer duygusu ve 

yürünebilirlik ilişkilendirdiği çalışmasında alt boyutları detaylandırmıştır 

(Tablo 1). Bu kapsamda ekolojik, mekânsal, morfolojik ve bağlamsal 

boyutlar fiziksel özellikleri, zorunlu, seçmeli ve sosyal etkinlikler sosyal 

Yer 

Duygusu 

Aktiviteler Fiziksel Özellikler 

Kişisel Özellikler Anlam 

Sosyal etkileşim 

Memnuniyet 

İletişim Duygusu 

Form 

Doku & Düzen 

Bağlantı  

Kimlik 

Hissetme 

Simgeler 

İlişkiler 

Beklenti 

Bağlılık 
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özellikleri son olarak algısal ve bilişsel süreçler de algısal özellikleri 

tanımlamaktadır. 

Tablo 1. Yer duygusu ve yürünebilirlik boyutları (Marzbani vd.,2020) 

Yürünebilirlik Özellikleri Boyutlar 

Fiziksel Özellikler  

 Ekolojik boyutlar 

 Mekânsal boyutlar 

 Morfolojik boyutlar 

 Bağlamsal boyutlar 

 Görsel boyutlar 

Sosyal Özellikler  

 Zorunlu etkinlikler 

 Seçmeli etkinlikler 

 Sosyal etkinlikler 

Algısal Özellikler  

 Algısal süreç 

 Bilişsel süreç 

4. Sonuç 

Bu çalışma yürünebilirlik kavramı, yürünebilir yerlerin özellikleri, 

yürünebilirliğin değerlendirme ölçütleri, deneyimsel ve çevresel özellikler 

bağlamında yürünebilir konumlar ve bunların yer duygusu ile ilişkisine 

yönelik araştırmaları ve günümüzde neden hala yürünebilirliğin önemli bir 

kavram olduğunu tartışmıştır. 

Yürünebilir yerler oluşturma ve yürünebilirliğin kalitesini arttırmaya 

yönelik araştırmaların sayısı oldukça fazladır. Özellikle günümüzde 

yürünebilirlik kapsamında yürütülen araştırmalar sosyal boyutlar ve yer 

duygusu kavramı ile ilişkileri sorgulamaktadır. Günümüzde tekrar 

yürünebilirlik kavramının oldukça sık kullanılmasının önemli 

nedenlerinden biri, literatür kısmında belirttiğimiz gibi içinde 

bulunduğumuz COVID -19 sürecidir. Özellikle yürünebilir mekanların 

varlığı ve halk sağlığı ilişkisi bu noktada belirginleşmektedir. 

Yürünebilirlik kavramının yer-odaklı değerlendirmelerinin yapıldığı ve 

bunların yer duygusu ile ilişkilendirildiği çalışmaların günümüzde daha 

kapsayıcı sonuçlar ortaya koyacağı açıktır. Bunun nedeni yerin fiziksel bir 

olgu olduğu kadar sosyal boyutunun da olduğunun günümüzde daha net 

anlaşılmış olmasıdır. Bu bağlamda yürünebilir ortamların her birinin 

birbirinden farklı fiziksel, sosyal ve algısal özelliklere sahip olduğu bu 

nedenle de yer odaklı değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Genel 

anlamda fiziksel, sosyal ve algısal özelliklerin dengelendiği yürünebilir 
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yerler insanların o yerlerle etkileşime geçmesine ve kamusal alanları 

kullanmaya davet edecektir. Bu boyutlarıyla yer memnuniyeti, yer 

duygusunun oluşturulması ve topluluk duygusunun oluşturulmasında son 

derece önemlidir.  
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1.Giriş 

Bitkiler, insanoğlunun var oluşundan bu yana, hem insanlar hem 

de hayvanlar için en önemli gıda ve besin kaynağı oluşmuştur. Tıbbi ve 

aromatik bitkilerin birçok tanımı mevcuttur. Bayram vd. (2009)  tıbbi 

ve aromatik bitkileri şu şekilde tanımlamışlardır; “bitkisel ilaç, 

islenmemiş yada işlenerek bir veya daha fazla bitkiden oluşturulan 

bileşim maddesi içeren tedavi edici özelliği olan veya diğer insanların 

sağlığına yararı olan bitkilerden türetilen maddeler veya ürünlerdir.” Bu 

tanımlama altında, bitkisel ilaçların islenmemiş bitkisel materyal, 

islenmiş bitkisel materyal ve tıbbi şifalı ot (herbal) ürünleri olmak üzere 

3 çeşidi bulunmaktadır. “Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre, 

hastalıklardan korunmak ve tedavi amacıyla, bitkisel drogları olduğu 

gibi veya bitkisel karışımlar halinde, etkili kısım olarak taşıyan bitmiş, 

etiketlenmiş ürünler veya müstahzarlar “bitkisel ilaç” olarak 

adlandırılmaktadır” (Kıncı, 2015).  

Tıbbi ve aromatik bitkiler, tıp, eczacılık ve kozmetik sektörünün 

yanı sıra gıda endüstrisinde de, sentetik antioksidanların güvenirlilikleri 

üzerinde artan endiselerden dolayı çesitli bitkisel materyallerden doğal 

antioksidanların elde edilmesi üzerin de, gıda endüstrisinin yoğun bir 

ilgisi oluşmustur (Arslan ve Kırca, 2006). Bu durum, tıbbi ve aromatik 

bitkilerin, özellikle et, süt ve fırıncılık ürünleri gibi gıdalarda baharat, 

katkı maddesi (antimikrobiyal koruyucu, renk maddeleri, antioksidan 

gibi), fonksiyonel gıda takviyeleri (fitokimyasallar), aroma maddesi 

(içecek endüstrisi) olarak yaygın kullanılmasını sağlamaktadır. 

mailto:eduman@aku.edu.tr
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Tıbbi ve aromatik özellikteki misk adaçayı (Salvia sclerae) 

Anadolu’da doğal olarak yetişen Lamiaceae familyasına ait, bir veya 

çok yıllık, ekonomik değere sahip bir adaçayı türüdür. Bir metre 

yüksekliğe kadar uzayabilen bitki mavi, pembe veya beyaz renkte 

küçük çiçeklere sahiptir. (Lawless 2002, Carrubba ve ark., 2002). Misk 

adaçayının % 28.60 sabit yağ içerdiği tespit edilmiştir ( Zivkovic et. Al., 

2017). Pitarokili ve ark., 2002 yapmış oldukları bir çalışmada Salvia 

sclerae uçucu yağının ana bileşen olarak terpineol, linalol, linalil asetat 

içerdiğini tespit etmişlerdir. 

Diğer tarafatan, rezene bitkisi (Foeniculum vulgare) Akdeniz 

iklimine sahip ülkelerde kültürü yapılan değerli, tıbbi ve aromatik bir 

bitkidir (Şanlı ve ark., 2008). Rezene tohumunun (% 10-20) sabit yağ, 

(% 3-7) uçucu yağ, (% 15-20) protein, sterol, flavonid, apiol ve şeker 

içerdiği tespit edilmiştir (Baytop 1999). Kaya ve ark. (2004) rezene 

bitkisinin kimyasal özelliklerini belirlemek için yaptıkları bir 

çalışmada, rezene bitkisinin %6 nem, % 15.3 kül, % 22 protein ve % 

3.5 azot içerdiğini tespit etmişlerdir. Bununla birlikte, rezene bitkisinde 

bulunan önemli mineraller mg/100g olarak; çinko (3.40), demir (26.56), 

bakır (1.71), mangan (4.63) olarak bulunmuş olup, 1mg/100g ‘dan daha 

az oranlarda sodyum, kalsiyum, potasyum, magnezyum ve fosfor 

bulunmuştur. Senatore ve ark. (2014) rezene bitkisi yapraklarının 

kimyasal bileşimi üzerine yaptığı bir çalışmada, yapraklardaki su 

oranını % 83-89 arasında bulmuştur. 

Rezene uçucu yağ bakımından zengin bir bitki olup, 

tohumlarının farklı kültür koşullarına bağlı olarak ana bileşenleri; trans-

anetol % 60.6-87.0, limonen % 0.3-2.5, anisaldehit % 6.121, karvon % 

0.3-1.0, α-fenkon % 0.7-3.2, estragol % 3.2-11.7 ve cis-anetol % 0.2-

0.9 aralığında olduğu bildirilmiştir (Kan vd., 2006). 

Literartürde genel olarak, bu bitkilerin uçucu yağları hakkında 

bilgi bulmak mümkün iken sabit yağları ve yağ asitleri kompozisyonları 

hakkında bilgiler sınırlıdır. Bu doğrultuda bu çalışmada: rezene ve misk 

adaçayı bitkisi tohumlarının yağ ve yağ asidi kompozisyonunu 

belirlenmiştir. 

2. Materyal ve Metot 

2.1. Materyal 

Araştırmada kullanılan ve türleri belirlenmiş, misk adaçayı 

(Salvia sclerae) ve rezene bitkisi (Foeniculum vulgare) tohumları 2015 

yılında Afyonkarahisar ilinde bulunan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 

Merkezi’nden temin edilmiştir. 
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2.2. Method 

Araştırmada kullanılan bitki tohumlarının, soxselet ekstraksiyon 

yöntemi ile yağları çıkarılmış ve elde edilen  sabit yağlar, yağ asitleri 

kompozisyonu bakımından incelenmiştir. 

2.2.1. Yağ Tayini 

Öğütülmüş misk adaçayı ve rezene tohumları, sokselet tipi 

ektraktörde, petrol eteriyle ekstakte edilmiş, daha sonra elde edilen 

yağ+çözücü karışımı rotary evaparatörde 50°C’de 2 saat işleme tabii 

tutularak, çözücünün uzaklaştırılması ve elde edilen ekstrakt kütlesinin 

belirlenmesi prensibine dayanılarak Uylaşer ve Başoğlu, (2000) 

tarafından belirtilen metoda göre yapılmıştır. Yağ miktarı kütlece % 

olarak ifade edilmiştir. 

2.2.2. Yağ Asitleri Kompozisyonu 

Misk adaçayı ve rezene tohumlarının yağ asidi kompozisyonları, 

Anonymous (1989)’da belirtilen yöntem doğrultusunda yağ asidi metil 

esterleri, yağların potasyum hidroksit ve n-Heptane ile muamele 

edilmesi sonucu hazırlanmış ve daha sonra gaz kromotografisi ile 

belirlenmiştir. Analizde Shımadzu GC-2025 markalı gaz 

kromotografisi kullanılmıştır (Hışıl, 2004; Özkaya, 1988). Kullanılan 

kolon ise RTX-2330 marka olup, 60 m uzunluğunda, 0,25 mm çapında 

ve 0,20 mm film kalınlığına sahiptir. 

Sıcaklıklar 

Kolon:   180°C 

Enjeksiyon:   200°C 

Dedektör:   200°C 

Akış hızları 

Taşıyıcı gaz (N2) :  30 ml/dk 

Yanıcı gaz (H2) :  28 ml/dk 

Kuru hava:   220 ml/dk 

Enjeksiyon miktarı:  1 μl 

2.2.3. İstatistiksel Analiz 

İstatiksel analiz için ‘’SPSS 17.0 for Windows’’ programı 

kullanılmış olıup, her numuneden 3’er sonucun ortalama standart 

sapma değerleri belirlenmiştir. 
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3. Bulgular ve Tartışma 

Misk adaçayı (Salvia sclerae) ve rezene (Foeniculum vulgare) 

bitkileri tohumlarında bulunan yağ miktarı analiz sonuçları Çizelge 

1’de verilmiştir. 

Çizelge 1. Misk Adaçayı ve Rezene Tohumlarının Yağ Miktarı 

Sonuçları 

Tohum Adı ve Tür 

ismi 

Yağ Miktarı 

(%) 

Ortalama 

Standart Sapma 

(±) 

Misk adaçayı (Salvia 

sclerae) 

26.77 0.23 

Rezene (Foeniculum 

vulgare) 

11.20 0.69 

 

Çizelge 1’ de görüldüğü üzere, misk adaçayı tohumlarında yağ 

miktarı % 26.77 olarak, rezene bitkisi tohumlarının yağ oranları ise % 

11.20 olarak bulunmuştur. Literatürde yapılan çalışmalarda misk 

adaçayının % 28.60 sabit yağ içerdiği bildirilmiştir ( Zivkovic ve ark., 

2017). Akgül (1993) yaptıkları araştırmada rezene tohumunun % 10-20 

sabit yağ içerdiğini tespit etmişlerdir. Reiter ve ark. (1998) ‘da rezene 

tohumundaki yağ verimini % 10.15-14.6 arasında belirlemişlerdir. Bu 

çalışmada rezene tohum yağında bulunan yağ oranı; % 11.20 olup,  

Akgül (1993) ve Reiter ve ark. (1998)’in belirttiği değerler ile paralel 

bulunmuştur.  

Misk adaçayı (Salvia sclarea) tohumunda bulunan yağ asitleri 

kompozisyonu sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir. 

Çizelge 2. Misk Adaçayı Tohum Yağının Yağ Asitleri 

Kompozisyonu Sonuçları 

 Yağ Asitleri 

Kompozisyonu (%) 

Ortalama Standart 

Sapma (±) 

1 Myristic acid 

(C14:0) 

0.034 0.001 

2 Myristoleic acid 

(C14:1) 

0.013 0.001 

3 Palmitic acid 

(C16:0) 

6.093 0.040 

4 Palmiteloic acid 

(C16:1) 

0.045 0.002 

5 Heptadecanoic acid 

(C17:0) 

0.041 0.003 
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6 Stearic acid (C18:0) 2.211 0.510 

7 Oleik acid (C18:1) 21.042 1.830 

8 Linoleic acid 

(C18:2) 

15.055 0.010 

9 Arachidic acid 

(C20:0) 

0.229 0.001 

10 Linolenic acid 

(C18:3n6) 

54.903 0.129 

11 Cis-11-eicosenoic 

acid (C20:1) 

0.014 0.002 

12 Heneicosanoic acid 

(C21:0) 

0.023 0.004 

13 Cis-11,14-

eicosadienoic acid 

(C20:2) 

0.048 0.004 

14 Behenic acid 

(C22:0) 

0.002 0.001 

15 Cis-8,11,14-

eicosatrienoic acid 

(C20:3n6) 

0.122 0.005 

16 Erucic acid 

(C22:1n9) 

0.018 0.003 

17 Cis-11,14,17-

eicosatrienoic acid 

0.011 0.002 

18 Arachidonic acid 

(C20:4) 

0.017 0.002 

19 Cis-13,16-

docosadienoic acid 

(C22:2) 

0.020 0.004 

20 Lignoceric acid 

(C24:0) 

0.049 0.018 

21 Nervonic acid 

(C24:1) 

0.002 0.001 

22 Cis-4,7,10,13,16,19-

docosahexaenoic 

acid (C22:6n3) 

DHA 

0.009 0.001 

 

Çizelge 2’de görüldüğü gibi misk adaçayı (Salvia sclarea) tohum 

yağında 22 farklı çeşit yağ asidi belirlenmiştir. Misk adaçayı tohumu 

yağında; doymuş yağ asitlerinden en çok % 6.093 ile palmitik asit ve % 

2.211 ile stearik asit olarak belirlenmiştir. Doymamış yağ asitlerinden 
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ise % 54.903 ile en çok linolenik asit, % 21.042 ile oleik asit ve % 

15.055 ile linoleik asit tespit edilmiştir. Tespit edilen ve geriye kalan 

diğer tüm doymuş ve doymamış yağ asitleri oranları % 1 seviyesinin 

altında belirlenmiştir. 

Yapılan bir araştırmada Salvia sclareae’nın yaklaşık % 20 

oranında PUFA içerdiği ve α-linolenik asit (yaklaşık % 54) bakımından 

zengin olduğu bildirilmiştir (Zivkovic ve ark., 2017). 

Azcan ve ark. (2004), yapmış oldukları çalışmada Salvia 

sclarea’nın tohumlarındaki ana yağ asitlerinin oleik (% 19.4), linoleik 

(% 18.1) ve linolenik (% 38.6) gibi doymamış yağ asitleri olduğunu 

tespit etmişlerdir. 

Rezene (Foeniculum vulgare) tohumunda bulunan yağ asitleri 

kompozisyonu sonuçları Çizelge 3’de verilmiştir. 

 

Çizelge 3 Rezene Tohum Yağının Yağ Asitleri Kompozisyonu 

Sonuçları 

 Yağ Asitleri 

Kompozisyonu (%) 

Ortalama Standart 

Sapma 

(±) 

1 Myristic acid (C14:0) 0.094 0.002 

2 Myristoleic acid 

(C14:1) 

0.068 0.001 

3 Palmitic acid (C16:0) 4.016 0.004 

4 Palmiteloic acid 

(C16:1) 

0.036 0.002 

5 Heptadecanoic acid 

(C17:0) 

0.043 0.002 

6 Stearic acid (C18:0) 1.368 0.044 

7 Petroselinik acid 

(C18:1) 

58.000 0.129 

8 Oleic acid (C18:1) 35.208 0.101 

9 Linoleic acid (C18:2) 0.052 0.003 

10 Arachidic acid (C20:0) 0.425 0.060 

11 Gama-linolenic acid 

(18:3) 

0.010 0.001 

12 Cis-11-eicosenoic acid 

(C20:1) 

0.015 0.001 

13 Linolenic acid (C18:3) 0.046 0.010 

14 Heneicosanoic acid 

(C21:0) 

0.005 0.001 
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15 Cis-11,14-eicosadienoic 

acid (C20:2) 

0.136 0.003 

16 Behenic acid (C22:0) 0.001 0.001 

17 Cis-8,11,14-

eicosatrienoic acid 

(C20:3n6) 

0.001 0.001 

18 Cis-11,14,17-

eicosatrienoic acid 

(C20:3n3) 

0.039 0.002 

19 Arachidonic acid 

(C20:4) 

0.045 0.006 

20 Cis-13,16-

docosadienoic acid 

(C22:2) 

0.035 0.002 

21 Lignoceric acid (C24:0) 0.103 0.004 

22 Cis-5,8,11,14,17-

eicosapentaenoic acid 

(C20:5n3) EPA 

0.101 0.010 

23 Nervonic acid (C24:1) 0.011 0.001 

24 Cis-4,7,10,13,16,19-

docosahexaenoic acid 

(C22:6n3) DHA 

0.142 0.004 

 

Çizelge 3’de görüldüğü gibi, rezene bitki tohum yağının tespit 

edilen 24 farklı, yağ asitleri kompozisyonu incelendiğinde, petroselinik  

asit (% 58.000) bakımından zengin olduğu tespit edilmiştir. Rezene 

tohumunda bulunan ana yağ asitleri, 14:0 (% 0.094), 16:0 (% 4.016), 

18:0 (% 1.368), 18:2 n-6 (% 0.052), 20:0 (% 0.425)’dir. Bu doğrultuda 

rezene sabit yağını meydana getiren en önemli doymuş yağ asitlerinin 

palmitik ve stearik, en önemli doymamış yağ asitinin ise petroselinik ve 

oleik asit olduğu belirlenmiştir. 

Literatüre göre; rezene tohumu yağının yağ asitlerini ortalama 

olarak , % 78.9 petroselinik asit, % 4.5 palmitik asit, % 1 stearik asit, % 

2.8 oleik asit, % 10.9 linoleik ve % 0.2 linolenik asit olarak tespit 

etmişlerdir (Nasirullah ve ark. 1984). Bayrak (2006) rezene bitkisinde 

% 12.71-16.61 arasında sabit yağ bulunduğunu ve yağ asitleri 

kompozisyonu bakımından en fazla petroselenik  asit (% 45.09-58.40), 

lauruk asit (% 24.61-39.33) bulunurken bunu sırası ile linoleik asit (% 

6.55-9.74), palmitik asit (% 3.20-3.80) ve oleik asit (% 2.55-3.25) 

olarak tespit etmiştir. Keskin ve Baydar (2016) sabit yağda en fazla 

petroselenik asit bulunduğunu ve oranının %83.29-83.49 arasında 
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değiştiğini bildirmişlerdir. Rezene tohum yağının, yağ asitleri 

kompozisyonu’nun literatürde farklılık gösterdiği ve bunun sebepinin 

de bitkinin türü, yetişme koşulları, iklim vb. nedenlerden 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

4. Sonuç 

Sonuç olarak; Türkiye florasından elde edilen misk adaçayı ve 

rezene tohumlarının yağ oranları bakımından iyi bir sabit yağ kaynağı 

olduığu, yağ asitleri kompozisyonları bakımından ise misk adaçayı 

tohum yağlarının doymamış yağ asitlerinden linolenik yağ asidi 

(omega-3), rezene tohum yağlarının ise petroselinik yağ asidi yönünden 

iyi bir kaynak olduğu belirlenmiştir. Bu yönüyle, bu bitkilerin 

tohumlarının sabit yağları, özellikle bu açılardan gıda kaynağı 

olmalarının yanı sıra kozmetik ve tıp açısından da iyi bir kaynak 

olabileceği düşünülmektedir. Yaygın olarak, tıbbi ve aromatik 

özellikteki bu bitkilerin, uçucu yağ özellikleri araştırılmakta olup, 

tohumlarında bulunan sabit yağlarında kapsamlı olarak fitokimyasallar 

açısından araştırılması önerilmektedir. 
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1.Giriş 

“Buğday”, Graminae (Buğdaygiller) familyasının, Triticum 

(buğday) cinsinin ekmeklik, makarnalık ve bisküvilik buğdaylar 

türlerine ait bitkilerin tohumlarıdır. Tahıllar içinde en fazla tarımı 

yapılan ürün, buğdaydır. Türkiye’de buğday tarımı, en çok İç 

Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Trakya bölgelerinde 

yapılmaktadır. Yaygın ve geniş üretiminin olması, farklı koşullara 

adaptasyon gösterebilmesi, maliyetinin düşük olması, yetiştirilirken 

az su ihtiyacının olması, üretiminin doğal olması, yüksek verimli 

(1’e 10 kuralı) olması, besin değerinin yüksek olması ve hasattan 

sonra depolamaya uygun olması tahıllar içerisinde buğdayın tercih 

edilme nedenleri olarak sıralanabilir. Dünyada toplam tahıl 

üretiminin yaklaşık dörtte birini buğday oluşturur. Türkiye’de ise 

toplam tahıl alanlarının %68’ini buğday oluşturmaktadır. Dünyada 

her yıl ortalama 600 milyon ton buğday üretilmekte, bunun 21 

milyon tonu Türkiye tarafından gerçekleştirilmektedir. Üretimi 

yapılan buğdayların, %82’si insan gıdası (un, ekmek, makarna, 

bisküvi, bulgur, irmik, nişasta gibi), %11’i tohumluk ve %7’si 

hayvan yemi olarak kullanılmaktadır  (Elgün ve Ertugay, 1990; 

Kemaloğlu ve Baran, 2011; URL 1). 

Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği (2013), yabancı 

maddelerden temizlenmiş ve tavlanmış buğdayların tekniğine uygun 

olarak öğütülmesiyle elde edilen unları, “Buğday Unu” olarak 

adlandırmaktadır. Buğday unları, ekmeklik buğday unu, tam buğday 

unu ve özel amaçlı buğday unu olarak sınıflandırılmaktadır. Buğday 

unu, eskiden buğdayın taş değirmenlerde tek aşamada öğütülmesiyle 

üretilirken şimdilerde valsli değirmenlerde çeşitli aşamalardan 

geçirilmesiyle üretilmektedir. Altta sabit duran ve üstte kol 

yardımıyla dönen iki taş diskten oluşan taş değirmenlerde, buğday 
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ortadaki merkezden verilerek kenarlara doğru kırılmaya başlamakta 

ve en kenarlarda incelerek un haline gelmektedir. Bu değirmenlerde, 

tanenin kepekli kısmı olan kabuk ve çekirdek kısmı olan ruşeym, 

unlu kısım olan endospermden ayrılmadan öğütme işlemi 

gerçekleştiği için kül miktarı yüksek unlar elde edilmektedir. 

Günümüz teknolojisi ile buğday unu üretimi, buğdayın valsli (toplu) 

değirmenlerde çeşitli aşamalardan geçirilerek, tanenin kepek içeren 

kabuk kısmının ve yağ ve vitamin içeren ruşeyminin, unlu kısım 

olan endospermden ayrılması ile gerçekleşmektedir.  

2. Buğdayı Tavlama veya Kondisyone Etme  

2.1.Tavlamanın Amacı ve Önemi  

Buğdayın içinde toz, toprak, sap, saman, yabancı ot tohumları 

gibi yabancı maddeler bulunmaktadır. Bunlar, hem ürüne (una) hem 

de öğütmede kullanılan valslere olumsuz etkiyeceği için yabancı 

maddelerin ortamdan uzaklaştırılması gerekmektedir. Bunun için, 

ilk aşamada buğdayın büyüklük, şekil, özgül ağırlık farklılıkları gibi 

fiziki farklarından yararlanarak birçok ayırma yöntemleri ve 

makineleri ile yabancı maddelerin ayrılması sağlanmaktadır. Ayrıca, 

buğday yıkama makinelerinde ters akım usulüne göre yıkanarak, 

kalan toz, toprak parçaları ile sürme, rastık gibi yabancı maddeler 

uzaklaştırılmaktadır (MEB, 2012; Pekmez, 2020). Ancak buğday, 

temizlendikten hemen sonra öğütülmez. Tavlama işlemi, 

değirmencinin tanenin fiziksel ve kimyasal durumunu 

değiştirebileceği tek basamak olduğu için öğütme işleminden hemen 

önce, buğday tanesinin yapısı öğütmeye uygun hale getirilmelidir. 

Bu ise, ancak buğdayın tavlanması (tempering) veya kondisyone 

edilmesi (conditioning) ile sağlanmaktadır. Tavlamada amaç, 

buğday tanelerinin tümünün aynı fiziksel duruma ulaşmasını 

sağlamaktır. Bu proses, tavlama koşullarının ayarlanması, suyun 

uzaklaştırılması (nadiren) veya su ilavesi (genellikle) ve ardından 

buğdayın dinlendirilmesi ile gerçekleşmektedir. Bu aşamada, 

buğdayın yapısal olarak farklılık gösteren kepek, ruşeym ve 

endosperm gibi kısımları öğütmeye uygun hale getirilmektedir. 

Eklenmesi gereken su miktarı, buğdayın nemi ve ortamın bağıl 

nemine bağlı olarak belirlenmektedir. Nemlendirilen buğday, nemin 

tanenin içine tam olarak nüfus etmesi için dinlendirilmektedir. 

Tavlama işlemi sayesinde buğday kabuğundaki elastikiyeti 

artırılarak, öğütme esnasında kabuğun ufalanması engellenmektedir. 

Çünkü tavlanmamış buğday kabuğu kırılgan bir yapıya sahiptir ve 

kabuğun ufalanması, öğütme kalitesinin bozulması demektir. 

Tavlama prosesinde en basit ve yaygın olarak kullanılan su verme 
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düzeni, su dolaplarıdır. Bunun yanı sıra enjeksiyonlu ve helezonik 

su verme düzenleri de mevcuttur (Şekil 1) (Elgün ve Ertugay, 1990; 

MEB, 2013a; URL 2).  

 

Şekil 1. Su verme düzenleri (a) su dolabı ile, (b) enjektörlü, (c) 

helezonik (MEB, 2013a) 

“Buğdayın tavlanması”, öğütülecek buğdayın rutubet oranını 

belli düzeye getirme ve rutubetin tane içerisinde uniform olarak 

dağılımını sağlama işlemidir. “Kondisyone etme” ise bu işlemlere 

ek olarak sıcaklık uygulanıp tanenin fiziko-kimyasal özelliklerini 

değiştirerek yapılmaktadır. Kondisyone etme işleminde uygulanan 

ısıtma işlemiyle suyun taneye difüzyon hızı artırılır, tanenin gluten 

ve enzim yapısı değiştirilerek ekmeklik kalitesi iyileştirilir. Ayrıca 

kondisyone işlemi, rutubet oranı aşırı olan buğdayların öğütmeye 

elverişli rutubete getirilinceye kadar kurutulmasını da kapsar (Elgün 

ve Ertugay, 1990; MEB, 2013a; URL 2).    

Tavlama ve kondisyone etmenin faydaları: 

 Tane kabuğu, dayanıklılık ve elastikiyet kazanarak kırma 

valslerinden parçalanmadan geçer. 

 Tanenin kabuk ve endospermi birbirinden daha kolay ayrılır. 

Böylece kırma valslerindeki güç gereksinimi düşer. Bu da materyalin 

ısınmasını ve nişastanın aşırı zedelenmesini önler, evaporasyon kaybını 

azaltır, kalite fazla etkilenmeden ekstraksiyon artar.  
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 Endosperm yumuşayarak redüksiyon valslerinde az bir basınçla 

kolayca parçalanacağından redüksiyon valslerinde güç sarfiyatı düşer. 

 Karışımda tane sertliği farklı olan çeşitler varsa bunların öğütme 

basınçları yaklaşık aynı olur ve çeşitlere göre pasaj unları arasındaki 

farklılık azalır.  

 Unda uygun bir partikül iriliği dağılımı sağlanır ve unun elenmesi 

kolaylaşır.  

 Son üründe istenen rutubet oranı sağlanır, kalite yükselir. 

2.2.Tavlamayı Etkileyen Faktörler  

Tavlamayı etkileyen ana faktörler, “buğdayın içerdiği nem 

oranı, tavlama sıcaklığı ve süresidir”. Buğdayın öğütülme ve 

elenme işlemleri, tanenin içerdiği su oranından önemli oranda 

etkilenmektedir. Tane suyu, optimum düzeyin üzerinde ise kepek 

tabakası çok sert, endosperm ise yumuşak karakter kazanmakta ve 

aralarındaki kohezyon artmaktadır (endosperm, kabuğa 

yapışmaktadır). Bu nedenle, kepek- endosperm ayrışımı 

zorlaşmakta ve eleme güçleşmektedir. Tanedeki suyun düşük 

olduğu durumlarda ise kabuk ve endospermin her ikisi de sert ve 

kolay kırılabilmekte, öğütme sırasında birlikte parçalandığı için 

aralarındaki ayrışma yeteneği düşmektedir. Tane suyu, optimum 

düzeyde olduğu zaman, tanenin kepek tabakası kuvvetli elastik bir 

yapı, buna karşılık endosperm gevrek-kırılgan bir yapı 

kazanmaktadır. Bu da ayrışmayı ve elemeyi kolaylaştırmaktadır. 

Tanenin tavlanması sırasında sıcaklığın kullanılması başlıca 

üç amaca dayanmaktadır. Sıcaklık yükseldikçe, suyun taneye giriş 

ve tane içinde yayılış hızı da birlikte artmaktadır. Böylece, tavlama 

işlemi hızlandırılmaktadır. Bazı zayıf buğdayların sıcaklıkla 

muamele edilmeleri unların ekmekçilik kalitesine olumlu etkide 

bulunmaktadır. Ayrıca fazla suyun taneden uzaklaştırılması şeklinde 

yapılan tavlamada; tanede su oranının düşmesini sağlamaktadır. 

Soğuk tavlamada 24 saat dinlendirmeyi gerektiren işlem, 30 oC’de 

yapılan ılık tavlamada 1,5 saatte yapılabilmektedir. 

Tavlama süresi, tane özellikleri ile uygulanan sıcaklığın bir 

fonksiyonu olarak tayin edilmektedir. Normal şartlarda suyun tane 

içine alınması, 3-5 dakikalık bir zaman alırken, suyun tane içinde 

yayılışı 24-72 saatlik bir dinlenme periyoduna ihtiyaç duymaktadır. 

Sert buğdaylar, yumuşak buğdaylara oranla daha uzun dinlenme 

süresine ihtiyaç duymaktadırlar. Sıcaklık derecesi yükseldikçe, 

suyun taneye alınması ve içinde yayılışı hızlanmaktadır. Tanenin 
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alabileceği en yüksek su miktarı ağırlığının % 40’ı kadar olup, 

21oC’de 2-3 gün, 27oC’de 12 saat, 40oC’de 8 saat, 60 oC’de 2 saat, 

80 oC’de 40 dakika sürmektedir (Elgün ve Ertugay, 1990; MEB, 

2013a; URL 2). 

2.3.Optimum Tane Suyunun Sağlanması  

Buğdayın tavlanmadan önce sahip olduğu nem içeriği, 

değişiklik göstermektedir. Buğdayın nem oranı sürekli olarak 

izlenmeli ve buğdayı optimum öğütme nemine getirmek için su 

eklenmelidir. Buğday tanesine su verildiğinde suyun tane içine 

penetrasyonu difüzyon yoluyla gerçekleşmekte ve artırılan 

sıcaklıkla hızlanmaktadır. Buğday tanesi, su içine daldırıldığında 

tanenin suyu absorbe etmesi 2 aşamada gerçekleşmektedir. İlk 

aşamada bir miktar su, tane yüzeyinde tutulmakta; ikinci aşamada 

ise tutulan su, tanenin kabuk kısmı penetrasyonu yavaşlattığı için 

tane içerisine çok yavaş bir şekilde absorbe olmaktadır. 

Genelde optimum öğütme nemi, %14-17 arasındadır. Tanenin 

ortalama nem içeriği %16 olsa bile, eğer kabuk %14 nem, iç kısım 

% 17 nem içeriyorsa arzu edilen bir un rengi ortaya 

çıkmayabilmektedir. Aynı şekilde, tane nemi %16, fakat iç nem 

%14.5, kabuk %18.5 ise un verimi ve öğütme dengesi olumsuz 

etkilenebilmektedir. 

Yumuşak ve sert taneli buğdaylara verilecek su miktarı 

birbirinden farklıdır. Sert buğdaylar, yumuşak buğdaylara oranla 

daha nemli hazırlanmalıdır. Çünkü sert buğdayların valslerde 

kırılmaları daha zordur. Farklı tane sertliğindeki buğdayların 

öğütmeden önce sahip olmaları gereken rutubet oranları (Elgün ve 

Ertugay, 1990; MEB, 2013a; URL 2): 

 Sert buğdaylar:                   %17-18 

 Orta sert buğdaylar:            %16-17 

 Orta yumuşak buğdaylar:   %15,5-16 

 Yumuşak buğdaylar:      %15-15,5 

2.4. Buğday Tavlama Metotları  

2.4.1. Paçal Yolu ile Tavlama  

Tane suyu optimum düzeyin üzerinde ve altında olan buğday 

partilerinin, istenilen nem miktarını sağlayacak şekilde paçal 

yapılmaları ve dinlendirilmeleri ile gerçekleştirilen tavlama 
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yöntemidir. Bu yöntemin en büyük dezavantajı, homojen bir 

tavlama yapmayı mümkün kılmamasıdır (MEB, 2013a; URL 1). 

2.4.2. Soğuk Tavlama  

Soğuk tavlama, ortam sıcaklığında yapılan tavlamadır. %3’e 

kadar su ilave edilmekte ve suyun tane içine difüzyonu için birkaç 

gün dinlendirilmektedir. Soğuk tavlamada, bir defada %3’ten fazla 

su verilmez. Suyun verilmesi birkaç aşamada yapılabilmektedir. Bu 

yöntemde suyun tane içerisine homojen olarak yayılabilmesi için 

geçen süre uzun olduğundan fazla tav silosu kapasitesine ihtiyaç 

vardır. Sert taneli buğdayların soğuk tavlanması durumunda 

bekletme süresi 72 saate kadar çıkabilmektedir (Elgün ve Ertugay, 

1990; MEB, 2013a; URL 2).  

Soğuk tavlama işleminin çok aşamalı yapılmasının yararları: 

 Uzun bir dinlendirme süresi uygulandığından tavlama sırasında 

verilecek suyun taneler arasında ve tane içinde düzgün olarak dağılması 

sağlanır. 

 Bu yöntemle tavlanan buğdaylarda tane kabuğunun endospermden 

daha kolay ayrılması sağlanır.  

Soğuk tavlama işleminin çok aşamalı yapılmasının dezavantajları:  

 Fazla tav silosu ve iş gücü ihtiyacı sebebiyle, maliyetin artmasıdır. 

 Uzun bir dinlendirme süresi sonucunda, bu yöntemle tavlanan 

buğdaylardan elde edilen undaki bakteriyel yükün artmasıdır. 

2.4.3. Ilık Tavlama  

Buğdayın tavlanması rutubet, sıcaklık ve zamanın bir 

fonksiyonudur. Sıcaklık yükseldikçe buğdayın öğütmeye elverişli 

hale gelmesi için gerekli süre azalmaktadır. Tane sıcaklığının 

yükselmesi tanenin genişlemesini sağlamakta ve böylece 

bünyesindeki kapiler borular açılarak belirli sürede daha fazla suyun 

absorbe edilmesi sağlanmaktadır. Ilık kondisyone işlemi sırasında 

buğday, en fazla 46oC’a kadar ısıtılmakta ve bir defada %9’a kadar 

su verilebilmektedir. Ilık kondisyone işleminde tavlama süresi, 40 

dakikadan 3 saate kadar değişebilmektedir (MEB, 2013a; URL 2). 

2.4.4. Sıcak Tavlama  

Sıcak tavlama, aslında ılık tavlamanın modifikasyonudur. Ilık 

tavlamadan farklı olarak tavlama sıcaklığı 60oC’ye kadar 

yükseltilebilmektedir. İşlem süresi oldukça kritik olup, tavlama daha 



 
38 

 

kısa sürede gerçekleştirilmekte, ancak buğdayın glüten ve 

ekmekçilik değerinin zarar görmesi söz konusu olabileceğinden 

sıcak tavlama tercih edilmemektedir (MEB, 2013a). 

2.4.5. Buhar ile Tavlama (Şok Kondisyone) 

Buharla tavlama işlemi, genellikle buhar ile buğday 

sıcaklığının artırılması ve öğütme için gerekli olan sıcaklığa kadar 

buğdayın soğutulmasıyla ortaya çıkacak evaporasyon kaybı, suyun 

verilmesini kapsamaktadır. Bu işlemde amaç, buğday tanesinin 

kabuk ve endospermi arasındaki yapışma gücünü azaltarak kabuğun 

kolay ayrılmasını sağlamak ve ayrıca endosperme kolayca kırılan bir 

yapı kazandırarak öğütmeyi kolaylaştırmaktır (MEB, 2013a).  

Buharla tavlamanın ılık tavlamaya kıyasla avantajları: 

 Daha az enerji gerektirir 

 Un kalitesi diğer metotlara göre daha iyi ve un verimi yüksektir. 

 Öğütme, irmik temizleme ve eleme işlemleri daha kolay yapılır. 

 Tavlama daha kısa sürede gerçekleştirilir.  

 

Buhar ile tavlama, normal şartlar altında olabileceği gibi 

yüksek basınç altında da gerçekleştirilmektedir. 

 Normal şartlar altında şok tavlama işlemi, stabilizör denen 

aletlerde gerçekleştirilmektedir (Şekil 2). Buğday, en fazla bir dakika süre 

ile atmosfer basıncında doğrudan buhar enjekte edilerek çok kontrollü bir 

şekilde hızla ısıtılmakta ve buğday, 49-66oC arasında bir sıcaklığa kısa 

sürede getirilmektedir. Bu yöntemde tanenin dışından içine doğru sıcaklık 

ve rutubet derece derece değişmekte ve tanede derece derece buhar basıncı 

meydana gelmektedir. Bu işlemde çabuk ısıtmadan sonra buğdayın glüten 

özelliklerinin zarar görmemesi ve sıcaklık uygulamasının uzayarak kabuk 

ve endosperm arasındaki yapışma kuvvetinin tekrar artmaması için 

buğdayın tekrar hızla soğutulması gerekmektedir.  

 Yüksek basınç altında buhar uygulaması, tanenin su alımını 

hızlandırmaktadır. Örneğin 1,5 atm basınç altında uygulanan buhar ile 

öğütme için gerekli olandan %2-3 daha fazla tane suyu elde edilmektedir. 

Böyle uygulamalarda fazla suyun geri verilmesinde yine hızlı bir teknik 

olan vakum kurutma tekniği kullanılmaktadır. Suyun kaynaması için 

yeterli olan 0,05 atm. (%95 vakum) basınç altında 33oC’de yaş buğday 

buruşmadan tavına getirilir. 
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Şekil 2. Normal şartlar altında buharla tavlama sistemi (MEB, 

2013a) 

3. Buğdayı Öğütme 

3.1. Buğday Öğütmenin Tanımı ve Amacı  

Buğdayların un veya irmik haline getirilmesi için yapılan 

işleme “öğütme” denir. Klasik anlamda öğütme, tanenin sadece una 

kırılması olarak düşünülürken günümüzde öğütmenin anlamı, 

tanenin endosperm kısmının mümkün olduğunca kabuk ve 

ruşeymden ayrılması ve ayrılan endospermin belirli bir oranda 

nişasta zedelenmesi ile inceltilerek un haline getirilmesidir. 

Buğdayın yabancı maddelerden temizlenip tavlandıktan sonra, farklı 

hızlarda zıt yönde dönen, vals adı verilen dökme çelik silindirler 

arasında kırılarak elendikten sonra 1-150 mikron büyüklüğünde 

parçacıklar halinde toplanan ürüne “un” denir. Buğday öğütme 

işleminde valsli değirmenler kullanılabildiği gibi çekiçli, diskli, 

çekenli ve iğneli-diskli çok değişik dizaynda değirmenler 

kullanılabilmektedir (Elgün ve Ertugay, 1990; MEB, 2013b; URL 

2). 
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3.2. Öğütme Aşamaları  

Öğütme işlemi, “kırma, ufalama, ayırma ve sınıflama” 

işlemlerini kapsamaktadır. Kırma ve ufalama işlemleri değirmenin 

kırma ve redüksiyon sistemlerinde, ayırma ve sınıflama işlemleri ise 

pürifikasyon (irmik temizleme) ve eleme sistemlerinde 

gerçekleştirilmektedir. 

Öğütmede kullanılan prosesler, genel olarak üç ana başlık 

altında toplanabilir (Elgün ve Ertugay, 1990; MEB, 2013b; URL 2). 

 Kırma (ufalama): Kırma ve redüksiyon valsleri tarafından 

yapılmaktadır. Taneyi açma, kesme, kazıma ve kırma gibi alt işlemleri 

içine almaktadır. 

 Saflaştırma (pürifikasyon): Saflaştırma işleminde, kırma sistemine 

yardımcı olarak irmik temizleme sasörleri, ayrıca kaba ve ince kepekten 

endosperm parçacıklarının ayrılmasında kullanılan kepek fırçalama 

makineleri ve pul çözücüler yer almaktadır. Bu işlem irmiğin kepekten, 

kepeğin ise endosperm parçacıklarından ayrıştırılmasını kapsamaktadır. 

 Eleme: Kırma ve redüksiyon sistemindeki elek düzenleriyle 

sağlanmaktadır. Un ve kepekli materyalin ayrılmasıyla ara materyalin 

sınıflandırılması gibi alt işlemleri kapsamaktadır. 

 

3.3. Öğütme Diyagramı  

“Diyagram” (Şekil 3), bir un değirmeninde öğütmenin 

kapasitesi ve hammadde-son ürün özellikleri göz önünde 

bulundurularak öğütme elemanlarının sıralanışı, çeşit, sayı ve 

özellikleri itibarıyla seçimi ve dizaynını ifade etmektedir. Doğru 

seçilen bir diyagram, öğütmede başarının en önemli unsurudur. Bir 

diyagramın başarısında, kullanılan öğütme elemanlarının 

performansı yanı sıra bunların yerinde ve optimum ayarla 

kullanılmaları da büyük önem taşımaktadır. 
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Şekil 3. Değirmen akış şeması (Basit diyagram) (MEB, 2013b) 

3.4. Buğday Öğütme Sistemleri 

Öğütme işlemi, 4 sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir 

(Elgün ve Ertugay, 1990; URL 2): 

 Kepek ve ruşeymin endospermden ayrıldığı “Kırma Sistemi” 

 Kabuğa yapışık halde bulunan az miktardaki endosperm 

parçalarının ve ruşeym parçalarının ayrıldığı “Kazıma Sistemi” 

 Endospermi una indirgeyen “Redüksiyon Sistemi” 

 Diğer sistemlerden geri alınan endospermden kepeğin ayrıldığı 

“Kuyruk Sistemi” (Tailings System) 

Öğütmede bir vals çifti ve hemen ardından gelen elekten 

oluşan sistemlerde gerçekleştirilir. Bu sistemlere “un pasajı” denir. 

Pasajlarda kırma ve inceltme işlemlerinde 4 farklı ürün elde 

edilmektedir (URL 2): 

 Endospermin yapışık olduğu iri kabuk parçaları 

 İri endosperm parçaları (irmik) 
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 İnce endosperm parçaları (dunst) 

 En ince endosperm parçaları (un, 1-150 µ) 

3.4.1. Kırma sistemi  

Kırma sisteminin görevi, buğday tanesini kırmak, açmak ve 

tanenin endosperm kısmını mümkün olduğunca kabuk ve 

rüşeymden ayırmaktır ve bunu yaparken en az miktarda kepek tozu 

ve un oluşturmaktır. Kırma sırasında endosperm partikülleri 

mümkün olduğunca iri kalmalıdır. Böylece purifier (irmik 

temizleme), iri endospermi kepekten kolayca ayırmaktadır. “Kırma 

sisteminde hedef, mümkün olduğunca az un, fazla irmik ve 

middlings meydana getirmektir (Elgün ve Ertugay, 1990; MEB, 

2013b; URL 2)”. 

 Öğütme işlemi, temizlenen ve tavlanan buğdayın 1.kırma valsine 

gelmesiyle başlamaktadır. Kırma sistemi, yüzeyleri dişli valsler ve 

bunların her birinden sonra gelen eleme makinelerinden oluşur.  

 Kırma sisteminde 4-6 arası genelde ise 5 kırma kademesi 

bulunmaktadır. Her kademeden sonra materyal elenerek 

sınıflanmakta, un iriliğine gelmiş materyal ayrılırken, kabuk ve 

endospermin tam olarak ayrılmamış olduğu partiküller, bir sonraki 

kademeye gönderilmektedir.  

 Orta irilikteki partiküllerden, kabuk partiküllerinden ve saf 

endosperm partiküllerinden oluşan materyal pürifikasyon 

sistemine gider. Bu işlemler her kırma kademesinde tekrarlanır ve 

en son kademede kabukla endosperm birbirinden ayrılmış olur.  

 5 kırma valsli bir sistemde ilk 3 kırma valsinin görevi, buğday 

tanesini kırmak, açmak ve iri middlings elde etmek, son 2 kırma 

valsinin görevi ise kabuktaki endospermi kazıyarak almaktır. Son 

kırma valsleri, kepekteki endospermi alırken una bir miktar kabuk 

karışacağından, son 2 kırmanın materyali diğerlerine karıştırılmaz 

ve temizleme ve redüksiyon için değirmenin kuyruk kısmına 

gönderilir.  

 Kırma sisteminde iri irmik ve iri kepek partiküllerinden başka 

herhangi bir materyalin meydana gelmemesi en ideal olandır. 

Ancak bu pratikte mümkün değildir. Amaç, kırma ununun 

oranının azaltılmaya çalışılmasıdır. Ortalama %12-18 oranında un 

oluşmaktadır.  
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 İlk kırma biriminde açılan buğday kırması, eleme düzeninin 

skalper eleğiyle ayrılmaktadır. Skalper üstü kepekçe zengin 

materyal, ileri kırma ünitelerine iletilerek tekrar kırılarak 

ayrılmakta, son kırmada skalper elek üstü materyal, kaba kepek 

olarak akış sisteminden dışarı alınmaktadır. 

 Bütün kırma sistemlerinden ilk kırmaya yüklenen buğdaya göre; 

% 53’ü kaba irmik (1.00 - 0.25 mm), %13’ü irmik (0.25–0.13 mm) 

ve geriye kalan %15 kadarlık kısım,  kırma unu özelliğindedir. % 

19’luk kısım ise kaba kepek altında skalper üstü materyal olarak 

ayrılmaktadır. 

 Skalper altı ince materyalin, un elekleri vasıtasıyla alınan 0.13 

mm’lik elek altı kısmı kırma unu olarak ayrıldıktan sonra, geriye 

kalan ara materyal (kaba ve ince irmik gibi) kendi arasında elekler 

vasıtasıyla sınıflandırılmaktadır. 

 Sınıflandırılmış materyalin ilk 3 kırma birimine ait olanları, en 

kaliteli ve unsu endosperm oranı yüksek ara materyali kapsamakta, 

bu nedenle ayrı irmik sasörlerine gönderilmektedir. 

 4. ve ileri kırma birimlerine ait ara materyalin ise kazıma ve 

parçalama işlemleri sonucu aleuron ve kabuk parçaları oranı 

yüksek olduğundan, ilk grubun gönderildiği irmik sasöründen 

faklı bir irmik sasöründe temizlenmektedirler. 

 Kırma sisteminde elde edilen ara materyal, irmik şasörlerinde tabi 

tutulmaktadır. Ara materyalde endosperm parçaları yanında, 

serbest kepek parçaları ve uçar kepek yer almaktadır. 

 Ara materyal belli incelik grupları halinde farklı irmik şasörlerine 

gönderilmekte ve ayrı ayrı temizlemeye ve sınıflamaya tabi 

tutulmaktadır. Böylece endosperm parçacıkları diğer kısımlardan 

arındırıldıktan sonra irilik durumlarına göre tekrar bir sınıflamaya 

tabi tutulmaktadırlar. 

 Sınıflama sonucu elde edilen materyal, incelik ve saflık durumuna 

göre uygun redüksiyon birimlerine gönderilmekte, kaba ve elek 

üstü kuyruk materyali ise düşük kaliteli materyali işleyen ayrı 

redüksiyon birimlerinde işleme alınmaktadır. 

 Redüksiyon sistemi, kırma sistemi gibi bir dizi vals ve bunların her 

birinden sonra gelen eleme makinelerinden oluşmaktadır. 
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Redüksiyon valslerinin kırma valslerinden farkı, vals yüzeyinin 

dişli değil düz olmasıdır. 

 İlk 3 kırma sisteminde çekilen ara materyal, ilgili irmik 

sasörlerinde temizlendikten sonra redüksiyon sisteminin ilk 3 

biriminde una indirgenmektedir. Redüksiyon valslerinin yüzey 

özellikleri sonucu, ayrıca kepek parçacıkları ve özellikle ezilmiş 

rüşeym pulcukları da oluşmaktadır. 

 Skalperde (0.25mm), elek üstü materyalin pulcuklaşan kaba 

kesimi, ince materyalden ayrılarak, söz konusu materyalin 

işlendiği kuyruk redüksiyonuna gönderilmektedir. Bu arada 0.13 

mm elek altı materyal ise, un elekleriyle redüksiyon unu altında 

ayrılmaktadır. 

 Ara materyal (ince irmik), ileri redüksiyon birimlerine 

gönderilerek inceltmeye devam edilmektedir. Kuyruk 

redüksiyonunda skalper elek üstü materyal, tel elekten geçirilirse 

pulcuklarla taşınan ruşeym materyali elek üstünde 

ayrılabilmektedir. 

 İleri redüksiyon üniteleri 2 veya 3 gruptan oluşabilmektedir. İleri 

redüksiyon sisteminde sonra kuyruk redüksiyonu devreye 

sokulmaktadır. İnce kepek, kuyruktan işleme alındıktan sonra 

öğütme sona erdirilmektedir. 

 Öğütmede hedeflenen amaçlardan biri de söz konusu kuyruk 

redüksiyonları yükünün, pulcuklanmanın sınırlanmasıyla 

düşürülmesidir. Bunun için ilk üç irmik redüksiyonunda 

pulcuklanmanın dikkatli şekilde kontrolü yapılmalıdır.  

3.4.2. Kazıma Sistemi  

Kazıma sisteminin görevi, kabuğa yapışık halde bulunan az 

miktardaki endoperm parçacıkları ve ruşeym parçacıklarını 

ayırmaktır. Kırma valslerinden geçerken parçalanmış ve kaba 

eleklerden geçmiş olan kepek ve kompozit (karma) partiküller, bu 

aşamada endosperm partiküllerinden (irmik ve middlings 

partiküllerinden) ayrılmaktadır (Elgün ve Ertugay, 1990; MEB, 

2013b; URL 2).  

 Kazıma sisteminde, irmik temizleme makineleri (irmik sasörü 

veya purifier) kullanılmaktadır. Burada ayrılan kabuk, yem 

materyaline, kompozit partiküller tekrar işlem görmek üzere 
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işletmenin kırma sistemine, endosperm partikülleri ise redüksiyon 

valslerine gönderilmektedirler. 

 İrmik sasörleri, hava geçirmez bir sandık içerisine alınmış titreşim 

hareketli baş kısmından kuyruk kısmına doğru hafif eğimli uzun 

bir elektir. Purifier elekleri baştan sona doğru giderek 

kalınlaşmaktadır. Sasörde bir ekzost kanalı vardır. Bu kanal 

sayesinde eleklerin altından üstüne doğru bir hava akımı 

oluşmaktadır. 

 İrmik sasöründen çıkan materyal 3’e ayrılır: Eleklerden alta geçen 

materyal, bir toplama konisinde toplanmakta ve kalitelerine göre 

farklı çıkışlardan redüksiyon valslerine gitmektedirler. Baştaki 

materyal, saf endosperm parçaları iken, irmik sasörünün sonuna 

doğru, elek kalınlaşmakta ve elek altı endosperme yapışık kepek 

parçaları olmaktadır. İrmik sasörlerinden çıkan 2. materyal elek 

üstünde kalan kirli materyaldir. Bu kısım kepeğe yapışık 

endosperm parçaları veya kepek partikülleri olabilmektedir. 3. 

materyal ise hava akımıyla ayrılan ve daha çok tanenin arı kanadı 

tabakası veya tozdan ibaret olan ekzost kanalına giden materyaldir. 

3.4.3. Redüksiyon Sistemi  

Redüksiyon sisteminin görevi, kırma ve kazıma sisteminden 

çıkan iri endosperm parçalarını un haline ve artan kepek, rüşeym 

parçacıklarını ise ezerek pulcuk haline getirmektir. Sıkıştırma, ezme 

ve parçalama işlevini gerçekleştirmektedirler (Elgün ve Ertugay, 

1990; MEB, 2013b; URL 2).  

 Redüksiyon sisteminde materyal inceltilirken, nişasta 

granüllerinin zedelenmesinin kontrol altında tutulması, kabuk ve 

ruşeym parçacıklarının olabildiğince az aşındırılması esastır.  

 Redüksiyon valslerinde, endospermin bir defada ufalanarak un 

haline getirilmesi mümkünse de pratikte uygulanmaz. Çünkü 

böyle bir durum, çok fazla vals basıncı gerektirmekte, una kepek 

ve ruşeym karışma riskini artırmaktadır. Ayrıca glüten zarar 

görmekte, aşırı nişasta zedelenmesi meydana gelmektedir. Tüm 

bunların sonucunda, elde edilen unun rengi ve ekmeklik kalitesi 

bozulmaktadır. 

 Pratikte, kademeli redüksiyon sistemi kullanılmaktadır. Bu tarz bir 

öğütmede, sistemin sonuna doğru gidildikçe materyal içerisindeki 

endosperm oranı düşmekte, kepek oranı artmaktadır. Ayrıca 
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materyalin fiziksel karakterleri de değişmektedir. Başlangıçta iri 

ve granüllü olan, kolay ufalanabilen endosperm giderek 

küçülmekte, yumuşak ve yapışkan bir hal almakta ve öğütülmesi, 

elenmesi zorlaşmaktadır. 

 Redüksiyon kademesi, değirmenin büyüklüğüne göre 8-14 

arasında olabilmektedir. Her kademe sonunda bir kısım un 

ayrılmakta ve daha iri olan materyal bir sonraki kademeye 

gönderilmektedir. Yassılmış ve yüzeyi genişlemiş olan kepek ve 

rüşeym partikülleri de uzaklaştırılmaktadır. 

 

3.4.4. Kuyruk Sistemi 

Diğer sistemlerden (kırma, kazıma, redüksiyon sistemleri) 

gelen endospermin kepekten ayrıldığı sistemdir. 

 

3.5. Öğütme Makineleri  

Öğütme makineleri, asıl öğütmenin yapıldığı kırma ve 

redüksiyon sistemleri ile irmik ve kepek temizleme gibi yardımcı 

üniteleri kapsamaktadır.  

3.5.1. Valsler  

Valsli değirmen, günümüzde taş değirmenlerin yerini almış 

ve un fabrikalarında kullanılan en önemli makinelerdir (Şekil 4). Bir 

işletmede, art arda yerleştirilmiş bir dizi valsli değirmen 

kullanılmakta, buğdayın kademeli olarak kabuğundan ayrılması ve 

endospermin inceltilmesi sağlanmaktadır. Böylece istenen 

ekstraksiyon derecesinde un elde edilmektedir.  

 (a) (b) 
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Şekil 4. (a) Bir dizi valsli değirmen görseli, (b) Valsli değirmen 

şeması; 1. besleme, 2. dağıtma vidası, 3. ön besleme valsi, 4. besleme 

ayarlama plakası, 5. öğütme aralığını belirleyen manuel kol, 6. kilitleme 

kolu, 7. düz valsler için bıçak kazıyıcı, 8. dişli valsler için fırça kazıyıcı, 9. 

öğütme aralığı aspirasyonu (URL 2) 

 

Valsli değirmende öğütme, zıt yönde dönen silindir 

şeklindeki özel alaşımlı çelik valslerle yapılmaktadır (Şekil 5). Bir 

valsli değirmende partiküller, vals yüzeyindeki dişler ve valsler 

tarafından uygulanan basınç nedeniyle vals aralığına doğru itilmekte 

ve oluşturulan kesme ve sıkıştırma kuvvetlerine maruz 

kalmaktadırlar. Bir değirmende 2 çift, yani 4 adet vals bulunur. Vals 

çiftleri makine gövdesi içerisine üst üste (vertical), yan yana 

(horizontal) veya 45 derecelik açıyla diyagonal yerleştirilebilir. Yan 

yana pozisyonda vals başına düşen verim yüksektir, ağır beslemeye 

ve yüksek vals hızına uygundur. Diyagonal tarzda yerleşimde ise 

valsler az alan kaplamaktadır (Elgün ve Ertugay, 1990; MEB, 

2013b; URL 2). 

 

Şekil 5. (a) Dişli vals topları 

(http://www.yenar.com.tr/valstopu/index.php?dil=en), (b) Düz vals topları 

(URL 3)  

Valsler, kullanım amacına göre “düz yüzeyli (liso)” veya 

“dişli (yivli)” şekilde olabilmektedir. Dişli valsler kırma sisteminde, 

düz valsler ise redüksiyon sisteminde kullanılmaktadır (Elgün ve 

Ertugay, 1990; MEB, 2013b; URL 2). 

Kırma valsleri: Kırma valsleri dişlidir (yivlidir.). Yivler, vals 

yüzeyine oyulmuş durumdadır. Yivlerin şekli; testere, vida veya oluk 

şeklinde olabilmektedir. En yaygın olarak kullanılan yiv şekli “testeredir”.  

 Vals yüzeyindeki diş sayısı, kırma sisteminde sona doğru 

gidildikçe artmaktadır. Yiv sıklığı arttıkça, kazıyıcı etki de 

(a) (b) 
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artmaktadır. Kırma valslerinin 4. ve 5. kademeleri kazıma 

fonksiyonu görmektedir.  

 Kazıma sisteminin görevi kabuğa yapışık halde bulunan az 

miktardaki endosperm ve rüşeym parçacıklarını ayırmaktır. Bu 

işlem için irmik temizleme makineleri kullanılmaktadır. 

 Kırma valslerinin dişleri zamanla keskinliğini kaybederek kesme 

etkileri azalabilmekte ve değirmen daha fazla ince materyal 

öğütmeye başlayabilmektedir. Yüzeyindeki dişleri aşınan valslere, 

ikinci kez diş açılabilmektedir. 

Redüksiyon valsleri: Düz valslerdir. İşletmelerde “liso” olarak 

adlandırılmaktadırlar. 

 Sistemdeki sayıları,12-16 vals çiftine kadar çıkabilmektedir.  

 Vals yüzeyi ayna gibi parlak olabildiği gibi donuk ve pürüzlü de 

olabilmektedir. Düz ve parlak vals yüzeyi, ürünü ezme ve 

yassıltma görevi görür. Hafif pürüzlü valsler, ürünü ovalayarak 

ezmeden inceltmektedir. Valslerin yüzeyi parladığı takdirde, 

yüzeye kum püskürtülerek pürüzlü hale getirilmesi tercih 

edilmektedir.  

 Başlangıçtan sona doğru, vals hızı düşmektedir. 

 

“Vals yüzeyi”, 100 kg buğdayın 24 saatte öğütülmesi için 

gerekli vals uzunluğuna (mm) denmektedir. Redüksiyon vals 

yüzeyi, toplam değirmenin %62’si, kırma vals yüzeyi ise %38’idir. 

Başka bir deyişle, öğütme işleminin %62’si redüksiyon valslerinde, 

%38’i ise kırma valslerinde gerçekleşmektedir. 

 

3.5.2. İrmik Sasörleri (Purifier) 

İrmik sasörlerinin (Şekil 6) asıl görevi, öğütmenin ana 

işlemlerinden biri olan saflaştırmadır. İrmiğin temizlenmesi ve 

sınıflandırılmasında kullanılmaktadır. Özellikle sert buğday işleyen 

sistemlerde, etkili bir hava dağıtım sistemiyle işlemlerin daha 

sağlıklı ve başarılı olmasını sağlamaktadırlar (Elgün ve Ertugay, 

1990; MEB, 2013b; URL 2). 

 İrmik sasöründe, kırma sisteminden elde edilmiş ve 

sınıflandırılmış irmik taneleri üzerindeki yapışık kepek ve uçar kepek 
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kısımlar, terminal hız farklarından faydalanılarak hava akımı yardımıyla 

ayrılmaktadır. 

 Sasörde, temizlenmiş irmik, eleme düzeni yardımıyla kendi içinde 

sınıflandırılmaktadır. 

 İrmik sasörlerinin donanımı ve çalışma prensibini; irmik 

temizleme ünitesi yani kapalı bir sistem içinde monte edilmiş bir elek 

düzeniyle, bu düzene alttan üste doğru verilen hava akımı oluşturmaktadır.  

 Elekler, stok girişinden çıkışına doğru kabalaşmakta ve 6 ile 10 

arasında değiştirilebilir elek tablalarından oluşmaktadırlar. Bu elek 

tablaları 1, 2, 3 katlı düzeyde yerleştirilebilmektedir.  

 Elekler askıya alınmış olup, bir krank (motorda hareketli kolun 

doğrusal hareketini dairesel harekete çeviren dingil) yardımıyla salınım 

hareketi yapmaktadır. Stoğun özelliğine bağlı olarak askı pozisyonu ve 

baştan kuyruğa doğru hava akımı ayarlanarak sistemin etkinliği 

artırılabilmektedir.  

 Kullanılan elek numaraları, irmik sasörüne verilen stoğun parçacık 

iriliği değişim aralığına göre seçilmektedir. Kullanılan sasör adedi, 

değirmenin kapasitesiyle ilgilidir. Normal 1200 hektolitrelik 

değirmenlerde 6 adet irmik şasörü yeterlidir. Daha küçük veya büyük 

değirmenlerde bu sayı azaltılıp artırılabilmektedir.  

 Sasörden alınan elek altı irmiğin baştan sona doğru iriliği artar ve 

değeri düşer. 

 Terminal hız bakımından dengede olan materyal elek üstünden, 

kuyrukta dışarı alınmakta, terminal hızı düşük hafif materyal ise hava 

akımı yardımıyla kaldırılıp sasörün üst bölmesinden emilerek bir 

genişleme odasında toplanmaktadır. Çökmeyen materyaller ise toz 

filtrelerinde tutulmaktadır. 

 
(a) (b) 
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Şekil 6. (a) İrmik sasörü şeması; A. materyal girişi, B. ürün çıkışı, 

C. elek üstü çıkışı, D. çıkış; 1. ürün besleme, 2. elekler, 3. vibro motorlar, 

4. ana şase, 5. hareketli gövde,  6. toplama kanalı, 7. elek üstü çıkış grubu, 

8. elek kilit mekanizması, 9. kontrol paneli, 10. ayarlı valf, 11. çıkış 

kaportası, 12. hava ayar klapesi, 13. hava subabı, (b) İrmik sasörü görseli 

(MEB, 2013b) 

 

İrmik temizleme işlemi, besleme düzeni, materyalin elek 

yönünde eğimi, elek seçimi ve elek kumaşının gerginliği, salınım 

uzunluğu, hızı ve tırmanışı gibi birçok nedene bağlıdır (Elgün ve 

Ertugay, 1990; MEB, 2013b; URL 2).  

Optimum bir irmik temizleme için; 

 Düzgün besleme olmalı yani aşırı ve yetersiz besleme 

olmamalıdır. Beslemede, normalin biraz üstü tercih edilmelidir. 

Böylece atıl kapasite önlenir ve hava akımı kolaylaşır. 

 Doğru elek seçimi ile kuyruktan değerli fraksiyonların atılması 

önlenir. 

 Yeterli salınım olmalıdır. Yetersiz fırlama uzunluğu, krank ile 

pasajı hareketsiz bırakır ve hava geçişi engellenir. Aşırı olduğu 

durumda ise hava akışı artar ve eleme düşer. 

 Materyalin eğimi, elek yönünde yeterince olmalıdır. Stok çeşidiyle 

eğim de değişir.  

 Materyal, elek enine homojen yayılmalı ve elek enlemesine 

düzeçte bulunmalıdır. Aksi halde, stok ve hava akımı farklı 

taraflara toplanır ve verimlilik düşer. 

 Elek ile kasanın hareketi ve yerleştirilmesi bütünüyle ayarlı 

olmalıdır. Aksi halde materyalin hareketi kontrolden çıkabilir. 

 Elek kumaşı, temiz, tüylenmemiş ve gergin olmalıdır. Gevşek 

olması durumunda, birikmeler, akışta ve elemede aksamalar 

görülür. 

 

3.5.3. Kepek Fırçalama Makineleri  

Kepek fırçalama makinelerinin görevi, kaba veya ince kepek 

fraksiyonlarında kabuğa yapışık kalan endosperm parçacıklarını 
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darbe ve fırçalama tekniğiyle gevşeterek çözmek ve elde edilen unu 

eleyerek kabuktan ayırmaktadır. Kepek fırçalama makineleri (Şekil 

7), ekseni etrafında dönen bir palet tertibatıyla, bunu çevreleyen un 

eleğinden oluşmaktadır. Yatay ve dikey olarak dizayn 

edilebilmektedirler (Elgün ve Ertugay, 1990; MEB, 2013b; URL 2).  

Yatay fırçalama makineleri: Paletler, materyali kuyruğa doğru 

itecek şekildedir. Elek gömleğinin hareketli olması, eleğin üst kısmındaki 

un birikimini önleyebilmektedir. Elek altında düşük kaliteli un, elek 

üstünde ise kuyrukta temizlenmiş kepek alınmaktadır. 

Dikey fırçalama makineleri: Materyal, tabandan helezonla 

gönderilerek, hızla dönen uygun eğimde yerleştirilmiş paletlerle bir 

taraftan elek cidarına fırlatılırken diğer taraftan da yukarıya taşınmakta ve 

çıkışta ikinci bir helezonla yakalanarak dışarı alınmaktadır. Yerden ve 

enerjiden tasarruf sağlamaktadır. 

 

Şekil 7. (a) Kepek fırçalama makinesi görseli, (b) Kepek fırçalama 

makinesi şeması; ; 1. materyal girişi, 2. dağıtım helezonu, 3. santrifüj disk, 

4. elek gömleği, 5. tutucu kasnak, 6. valfler, 7. elek üstü materyal çıkışı, 8. 

elek altı materyal çıkışı, 9. motor şasesi, 10. ana şase (MEB, 2013b)  

 

 

3.5.4. Pul Çözücüler  

Pul çözücülerin (pul kırıcı/detaşör/santrifüj) görevi, özellikle 

redüksiyon valsleri arasında sıkışan ince kepek parçacıklarını ve 

rüşeymin çevresindeki yapışık endosperm tanecikleriyle birlikte 

oluşturdukları pulcukları parçalamak ve çözmektir. Pul çözücüler, 

darbe tekniğiyle çalışmaktadırlar. Dakikada 1750–2000 devire 

kadar, una zarar vermeden ayırma yapabilmektedirler. Çözücüler, 

(a) (b) 
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yatay ve dikey eksenli olabilmektedirler. Yatay tiplerde materyal, 

bir helezonla hızlı dönen bir palet üzerinde merkezden yedirilmekte 

ve pürüzlü çevre gömleğine doğru hızla fırlatılarak pulcuklar 

çözülmektedir. Dikey eksenlilerde ise yedirme genellikle yerçekimi 

etkisi ile gerçekleşmektedir. Hızla dönen yatay bir disk üzerine 

merkezden bırakılan pulcuklar, santrifüjün yarattığı etkiyle çevreye 

hızla fırlatılırken iğneli engellere ve pürüzlü çevre gömleğine 

çarparak çözülmekte ve diskin altına düşerek dışarı alınmaktadırlar. 

Pul çözücüler, bazı sistemlerde kuyruk redüksiyonlarının yerini 

almakta, redüksiyon ünite sayısı düşürülmektedir (Elgün ve 

Ertugay, 1990; MEB, 2013b; URL 2).  

3.5.5.Taşıyıcılar  

Un fabrikaları, genellikle dikeye yayılmış çok katlı bir 

düzendedir. İşletmeye gelen buğday, temizlenmek, tavlanmak, 

öğütülmek veya depolanmak üzere katlar arasına döşenmiş dikey 

borular içinde taşınmaktadır. Buğdayın veya öğütme ürünlerinin 

borular içinde taşınması için hava akımı kullanılmaktadır. Buğday 

ve ürünlerinin taşınması için havanın kullanıldığı sistemlere 

“pnömatik sistem” denmektedir. Hava akımı, santrifüj fanlar, hava 

pompası veya kompresörle sağlanmakta ve materyale, emme, 

üfleme veya her ikisi bir arada uygulanabilmektedir. Materyal 

taşınması, hava içinde seyreltilerek veya yüksek basınçta kitle 

akıtılarak yapılabilmektedir. Düşük basınç ve geniş hacimli 

taşımalarda santrifüj fanlar, orta basınç orta hacimli olanlarda hava 

pompaları, yüksek basınçlı düşük hacimli taşımalarda ise 

kompresörler tercih edilmektedir.  Yatay taşımalarda ise genellikle 

helezon kullanılmaktadır. Pnömatik sistem ile taşınan materyal, silo 

veya siklon denen alt kısmı konik şeklindeki geniş bir alan içine 

çöktürülmektedir. Siklonların sivri şekildeki alt tarafından toplanan 

materyal, yatay helezonik taşıyıcılarla istenilen bölüme 

taşınabilmektedir (Elgün ve Ertugay, 1990; MEB, 2013b; URL 2). 

3.5.6. Toz Filtreleri  

Öğütme esnasında gerek pasajlardaki su miktarının, gerekse 

havanın nisbi neminin düşüklüğü, materyalin tozumasına neden 

olmaktadır. Tavlama sırasında, tane suyunun optimum düzeyde 

ayarlanması, fazla tozumanın ve kirliliğin önüne kısmen 

geçebilmektedir. Ancak, buna rağmen az da olsa çok ince un 

materyali ve uçar kepek gibi hafif materyal havada askıda kalmakta, 

ortamdan vakumlu hava yoluyla toz filtrelerine çekilmekte ve 

tutulmaktadır (Elgün ve Ertugay, 1990; MEB, 2013b; URL 2).  
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3.5.7. Besleme Valsleri ve Plakaları  

Besleme valsleri, vals çiftine ulaşacak yükü, hem miktar 

bakımından hem de vals boyunca dağıtılması açısından 

düzenlemekle görevlidirler. Besleme valsleri, kırma sisteminde 

eğimi sıfır olacak şekilde yivlenmiş olup, ilk kırma ünitesinde yiv 

derinliği, buğday tanesini alacak şekilde fazladır. İleri ünitelerde, 

yiv derinliği ve sıklığı artmakta, redüksiyon sisteminde ise baştan 

sona doğru diş sıklığı artmak üzere sonsuz vida şeklinde besleme 

valsleri kullanılmaktadır. Üst besleme valsi ile baskı plakası, 

besleme hunisindeki yükle temas halindedir. Valsin yiv derinliği ve 

ayarlanabilir dönme hızıyla, baskı plakasının basıncı bir yay veya 

teraziyle kontrol edilebilmektedir. Buradan çekilen materyal, daha 

hızlı dönen daha ince dişli ve küçük ikinci besleme valsi vasıtasıyla 

iletim plakası üzerinden öğütme valslerine ulaştırılmaktadır (Elgün 

ve Ertugay, 1990; MEB, 2013b; URL 2). 

3.5.8. Vals Kazıyıcı ve Fırçaları 

Valslerin zorlanmaması ve öğütmenin sağlıklı olması 

açısından, öğütülen materyalin valsleri sarması arzu 

edilmemektedir. Bu nedenle vals üzerine sarılan materyal, kırma 

sisteminde metalik levha şeklindeki “vals kazıyıcılar”, redüksiyon 

sisteminde ise “vals fırçaları” tarafından temizlenmektedir (Elgün 

ve Ertugay, 1990; MEB, 2013b; URL 2). 

 

3.6. Öğütmeye Etki Eden Faktörler 

Öğütme niteliği birçok faktörden etkilenmektedir (Elgün ve 

Ertugay, 1990; MEB, 2013b; URL 2): 

 Valslerin Çapı 

Ticari valslerin çapı, 225- 450 mm arasında değişmekle 

birlikte, en yaygın olarak kullanılan vals çapı, 250 mm’dir. Vals çapı 

büyüdükçe, inceltme ve ezme etkisi artmaktadır. Geniş çaplı valsler 

tabaka haline getirme işleminde, küçük çaplı valsler ise kırma 

sisteminde basıncı minimuma indirmek ve kesme işleminin etkisini 

arttırmak için tercih edilmektedirler. “Çap arttıkça öğütme etkisi 

artmaktadır”. 

 Valslerin Uzunluğu 

Ticari bir değirmende vals uzunluğu 450-1500 mm arasında 

değişmekle birlikte, en yaygın olarak kullanılan vals uzunluğu 1000 
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mm’dir. Valsli değirmenin öğütme kapasitesi, vals uzunluğuna 

bağlıdır. “Kapasite”; belli vals uzunluğuna düşen materyal miktarı 

olarak ifade edilmektedir. 1., 2. ve 3. kırma valslerinde valsler arası 

açıklık fazla olduğundan ve sapma riski olmadığından uzun valsler; 

birbirine yakın çalışan 4. ve 5. kırma valsleri ile redüksiyon 

sisteminde ise daha kısa valsler tercih edilmektedir. Çünkü bu 

valslerde vals açıklığı hassas ayar gerektirmektedir. Sapma 

minimum olmalıdır. Uzun valslerde düzgün bir vals aralığını 

sağlamak zordur. 

 Vals Yüzeyi 

Valslerin yüzeyleri, farklı materyallerden yapılmaktadırlar. 

Çoğu dökme demirden yapılarak daha uzun ömürlü olmaları için 

yüzeyi sertleştirmek üzere hızlıca soğutulmaktadırlar. Valsler, 

yüzeyinden 10 mm derinliğe kadar sertleştirilebilmektedirler. 

Ancak, bu durumda vals metali yüzeyde en sert, artan derinlikle 

daha yumuşak olmaktadır. Vals yüzeyinin sertliği, “Share 

Scleroscope Enstrümanı” ile ölçülmektedir. Yüksek sertlikteki 

valsler, çok kırılgan olduğu için dişlerin parçalara ayrılmasına neden 

olmakta, daha yumuşak vals yüzeyi ise daha hızlı aşınmaktadır. 

 Valslerin Dönüş Hızı ve Diferansiyel 

Değirmenlerde valsler, yüksek hızlarda dönmektedirler. 

Kırma ve redüksiyon sistemlerinde hızlı valsin dönüş hızı, 500- 550 

dev/dak’dır. Valsin dönüş hızı artırıldıkça, öğütme performansı 

zarar görmekte, ince materyal oluşumu ve güç sarfiyatı artmaktadır. 

Bir vals çiftinde iki valsin dönüş hızları (rpm: devir/dakika) 

arasındaki orantıya “Diferansiyel” denir. 2:1’lik bir diferansiyel, 

hızlı valsin yavaş vals devrinin 2 katı ile döndüğünü, 1:1’lik bir 

diferansiyel ise valslerin hızının eşit olduğunu ifade etmektedir.  

Öğütme, valsler arasındaki hız farkı nedeniyle 

gerçekleşmektedir. Kırma ve redüksiyon valslerinde, üstteki vals 

alttakinden hızlı dönmektedir. Yavaş vals taneyi 1 hızı ile tutarken, 

hızlı vals 2.5 hızıyla onu kazımış parçalamış olur (diferansiyel; 

2,5:1). Vals kasasındaki valslerlerin konumlarına göre, yatay 

konumlarda dışta kalan, eğik konumlarda ise üstte kalan vals 

diğerinden daha hızlı döner.  

Valsler arasındaki öğütme işlemi, dönen valsler arasına düşen 

parçacıkların her iki vals yüzey arasının parçacık büyüklüğü kadar 

olduğu yerde, valsler tarafından yakalanarak gerçekleşmektedir. 

Yivler, valsin dönme hareketi ile parçacıkları çekmekte, öğütme 

aralığı daraldığı için parçacıklar yivlerin basıncı ile kesilmekte, hız 
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farkı nedeniyle birbirinden ayrılmakta ve birçok parçalar halinde 

dağılmaktadırlar. Yavaş dönen vals tarafından tutulan partikülü, 

hızlı dönen valsin yivleri kesmektedir. 

Kırma ve redüksiyon sistemlerinde hız, başlangıçta sona 

doğru düşmektedir. Kırma sisteminde, kepeği ayırmak için 2,5:1’de 

çalışmak, kepek parçacıklarının parçalanmasını azaltmak için düz 

valsli redüksiyon sisteminde 1,25:1-1,5:1 aralığındaki diferansiyel 

oranlarında çalışmak uygundur. 

 Yiv Şekli ve Sayısı 

Kırma valslerinin üzerindeki yiv ve setlerin profili (enine 

kesitinin şekli) ve sayısı, valsin yaptığı işi doğrudan etkilemektedir. 

Bu nedenle yapılan işe göre valsin yüzeyine oyulacak dişlerin 

özellikleri ve sayısı özenle seçilmelidir. “Dişlerin kesme hareketi”, 

açı azaldıkça şiddetlenmekte ve açı büyüdükçe dişin derinliği 

azalmaktadır. Dişin derinliği, öğütülen materyalin partikül boyutu 

ile karşılaştırılmaktadır. Diş çok derinse, materyal diş içine 

gizlenerek öğütülmeden geçebilmekte veya vals endospermi 

kazımaksızın kepeği parçalayabilmektedir. Çok sığ (kısa) olan bir 

diş ise, endospermi kepekten kazımaya yetecek derecede içine 

işlemeyebilmekte veya partikül üzerinde bölme kuvvetinden çok 

sıkıştırma kuvveti uygulayabilmektedir. Günümüzde en yaygın 

olarak kullanılan diş şekli, “Testere dişidir”. Diş sayısı, dişler 

arasındaki açıklığı belirlemektedir. Yiv sıklığı cm’de ortalama 4-16 

yiv arasında  (10-40 /in) değişmektedir. 

 Yiv Pozisyonu 

Valslerin kesme ve öğütme etkisi dişlerin pozisyonuna göre 

değişmektedir. Buğday tanesi veya üzerine kepek yapışık bulunan 

iri endosperm parçaları valsler arasından geçerken alttaki valsin 

dişleri taneyi tutar, üstteki hızlı dönen valsin dişleri taneyi keser ve 

endospermden kabuğu kazır.  Dört farklı diş pozisyonu mevcuttur 

(Şekil 8): 

Dişe diş pozisyonu: Üstteki hızlı dönen valsin dişlerinin kesme veya 

kısa kenarları altta, alttaki yavaş dönen valsin dişlerinin kesme kenarları 

ise üsttedir. Materyal, valsler arasından geçerken yavaş dönen valsin 

dişlerinin kesme kenarı partikülü tutar, hızlı dönen valsin dişlerinin kesme 

kenarı ise kırpar. “Dişe diş pozisyonu en şiddetli etkiye sahip pozisyondur. 

Çok yumuşak buğdaylarda kullanılmaktadır”. 

Sırta diş pozisyonu: Hızlı dönen valsin dişlerinin kesme kenarı, 

yavaş dönen valsin dişlerinin uzun kenarına yani sırt kısmına karşılık gelir. 
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Partikül yavaş dönen valsin dişlerinin sırt kısmı ile hızlı dönen valsin 

dişlerinin keskin kenarı arasında kalır. Kabuğu orta derecede dayanıklı 

yumuşak buğdaylara daha uygundur.  

Dişe sırt pozisyonu: Her iki valsin dişlerinin kesme kenarları yukarı 

doğrudur. Hızlı dönen valsin dişlerinin sırt kısmı yavaş dönen valsin 

dişlerinin keskin kenarına karşılık gelir. Bu pozisyon, daha çok orta sert 

kırılgan buğdaylar için uygundur.  

Sırta sırt pozisyonu: “Şiddeti en az olan pozisyondur”. Hızlı dönen 

valsin dişlerinin kesme kenarları yukarı, yavaş dönen valsin kesme 

kenarları ise aşağı doğrudur. Partikül, valsler arasından geçerken valslerin 

sırt kısımları arasında kalır. Bu pozisyon, çok sert buğdaylar için uygundur. 

Çünkü kepeğin parçalanması olasılığı en az, diş ömrü ise en uzundur. Bu 

pozisyon en fazla tercih edilen pozisyondur.  

 

 

Şekil 8. Valsler üzerindeki diş pozisyonları (URL 2) 

 Yiv eğimi; Spiralite (Drall) 

Vals yüzeyi üzerinde eksene paralel, boydan boya çizilmiş bir 

hatta göre yivin eğimine “Spiralite (drall)” denir. Kırma valslerinde 

spiralite genelde %2- 8 arasındadır. Yani bir yivin vals boyunca 100 

mm’de 2-8 mm yataydan uzaklaştığı anlamına gelir. Küçük drall 
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daha fazla kesici, büyük drall ise daha fazla aşındırıcıdır. Bu nedenle 

ilk öğütme pasajlarında 1. kırma valsinde %8-10, sonuncu kırmada 

%12- 16 drall kullanılmaktadır. 

 Yön (Hand)  

Yön dişlerin materyali hangi tarafa doğru kestiğini 

belirtmektedir. Yön belirlenirken hızlı dönen valse yüzümüz dönük 

vaziyette durunca, valsin hangi uçtan hareket aldığına 

bakılmaktadır. Yani hızlı vals dışta veya bize yakın tarafta olacak 

şekilde durulduğunda; hareket veren kasnak sağda ise değirmenin 

yönü sağ, solda ise değirmenin yönü soldur. 

 Vals Şekli; Uçlarının Darlığı ve Vals Kavisi 

Redüksiyon valsleri çalışırken vals hızları arasındaki farklılık 

ısınmaya neden olmaktadır. Ancak ısınma ve buna bağlı olarak 

genleşme, valsin her tarafında eşit olmamaktadır. Vals uçları, ilave 

ısınma nedeniyle orta kısımlara kıyasla biraz daha genleşmektedir. 

Bu durum, valslerin orta kısımlarda öğütmenin daha hafif, uç 

kısımlarda ise daha fazla olması demektir. Yani uç kısımlardaki 

materyal aşırı incelmektedir. Bunu engellemek için valsler, uçları 

biraz daha daraltılarak (taper) veya dış bükey yani orta kısmı hafif 

geniş olan fıçı şekli (camber) verilerek üretilmektedir. Dişli 

valslerde basınç düşük olduğu ve valsler arasındaki açıklık fazla 

olduğu için vals uçlarını inceltmeye gerek duyulmamaktadır.  

 

3.7. Birim ve Total Ekstraksiyon  

Bir işletmenin kırma sisteminde yükün dağılımı kalite ve 

verim bakımından önemlidir. Bu nedenle kırma valslerine gelen yük 

dağılımı bilinmelidir. Kırma tahliyeleri, birim ekstraksiyon ve total 

ekstraksiyon olarak ifade edilmekte ve aşağıdaki şekilde 

hesaplanmaktadır (MEB, 2013b; URL 2): 

 Total ekstraksiyon = [Valse gelen yük* Birim ekstraksiyon] /100 

 

 Birim ekstraksiyon = [Total ekstraksiyon/ Valse gelen yük]*100 

 

Kırma valslerindeki birim ve total ekstraksiyonlar ile 

hesaplanmış değerleri, Şekil 9’da gösterilmektedir. 



 
58 

 

Birim ekstraksiyon: Her kırma valsinden geçen % ürün miktarıdır. 

Yani bir kırma valsine gelen 100 kg buğdayın öğütülerek eleklerden geçen 

oranı birim ekstraksiyonu verir. Örneğin birim ekstraksiyon %30 ise gelen 

ürünün %30’u o kırma valsinden geçmiş demektir. 

Total ekstraksiyon: Her kırma valsi sonunda elde edilen ürün 

miktarıdır. Yani total ekstraksiyon %20 ise valse gelen buğdayın 20 kg’ı 

aşağıya geçmiş demektir.  

“İlk kırma valsinde birim ve total ekstraksiyonlar aynı, diğer 

valslerde değişiklik göstermektedir”. 

 

 

 

 

Şekil 9. Kırma valslerindeki birim ve total ekstraksiyonlar (URL 2 ) 
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1.Giriş 

Çeşme kelimesi, “göz” anlamına gelen Farsça “çeşm” sözcüğünden 

türetilmiştir (Doğan, 1999). Suyun evlere kadar ulaştırılamadığı 

dönemlerde çeşmeler büyük önem kazanmıştır (Koçyı̇ğı̇t, 2019). Türk 

kültüründe bir yere su götürmek, bir susamışa bir tas su vermek veya bir 

yol üstünde çeşme yaptırmak, toplumda büyük bir hayır olarak kabul 

edilmiştir (Tali, 2010). Çeşmeler insanların su içme, temizlik, serinleme ve 

kısa süreli dinlenme ihtiyaçlarını karşıladıkları yerler olmuştur. Aynı 

zamanda cadde veya sokakların kesişme noktalarında yer alan çeşmeler 

şehir mekânlarının tanıtılmasına ve yaya trafiğinin yönlendirilmesine de 

katkı sağlamıştır (Yıldız ve Yüksek, 2008). 

Osmanlı çeşmeleri konumu itibarı ile kentlerin tarihi süreç içindeki 

gelişme alanları hakkında fikir vermektedir. Çeşmeler, bulundukları yerler 

ve yapılış amaçlarına göre; meydan çeşmeleri, duvar çeşmeleri, köşe 

çeşmeleri, namazgâh çeşmeleri, sebillerle birlikte tasarlanan çeşmeler, oda 

çeşmeleri ve sütun çeşmeler olmak üzere sınıflandırılabilir (Pilehvarian, 

2000).  

Çeşme inşaatında kullanılan küfeki taşı tortul taş türündendir. Tortul 

taşları diğer taşlardan ayıran en önemli özelliklerden birisi fosil 

içermeleridir (Karahan, 2018). Küfeki taşı, içerisinde fosil barındıran bir 

kireçtaşı çeşididir. Küfeki taşı olarak bilinen ve CaCO3 bileşimli fosilli 

kireçtaşı, ocaktan ilk çıkarıldığında yumuşak, kolay şekil verilebilir 

özelliktedir. Küfeki taşı zamanla malzeme ve mukavemet özellikleri 

açısından dayanım artışı ve uzun süreli kullanım imkanı sağlamaktadır 

(Kumral vd, 2019). Organik kireçtaşı türü olan küfeki taşlarında fosil 

olarak istiridye kabuklarının yaygın olduğu bilinmektedir. 
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Şekil 1: Kayalık, Kocahıdır, Kayyumoğlu, Paşa, Kadı Ali ve 

Hapishane çeşmelerinin restorasyon öncesi görüntüleri (Yıldız ve Yüksek, 

2008). 
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Taşınabilir veya taşınmaz kültürel miras, tarihsel belge 

özelliklerinin yanı sıra vatandaşlara ortak geçmişlerinin ve geleceklerinin 

bilincini aşılamakta önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle bu ortak mirasın 

korunması çok önemlidir (Sedes, 2016). Tarihi eserlerimizi korumak ve 

gelecek nesillere koruma bilinci ile birlikte en iyi şekilde miras bırakmak 

hepimizin görevidir.  

Bu çalışmada, Kırklareli-Merkez’de bulunan tarihi çeşmelerde 

kullanılan taşların özellikleri araştırılmıştır. Elde edilen sonuçların, ileride 

yapılabilecek olan restorasyon çalışmalarına katkı sunması amaçlanmıştır. 

2.Kırklareli Çeşmeleri 

Kırklareli şehir merkezinde, Kayalık, Büyük Cami, Gerdanlı, 

Kocahıdır, Kayyumoğlu, Kapan,  Karaumurbey, Söğütlü, Paşa, Kadı Ali, 

Hapishane çeşmeleri bulunmaktadır. Çeşmeler genel olarak ticaret 

hayatının yoğun olduğu çarşı meydanı ve çevresi ile bu meydanın etrafında 

bulunan camilerin yakınında inşa edilmiştir (Yıldız ve Yüksek, 2008). 

Kadı Ali Çeşmesi 1568-69 yılları arasında Köse Mihalzade Ali bin 

Hızır Bey tarafından, Paşa Çeşmesi 1622 yılında Külabi Ahmet Paşa 

tarafından, Kapan Çeşmesi 1771 yılında Kayserili Hacı Hasan Ağa 

tarafından, Kayyumoğlu Çeşmesi 1772 yılında Kayserili Hacı Hasan Ağa 

tarafından, Kara Umurbey Çeşmesi 1844 yılında Hacı Süleyman isimli bir 

hayırsever tarafından, Hapishane Çeşmesi XIX. yüzyılın ikinci yarısında,  

Kayalık Çeşmesi XIX. yüzyılın ikinci yarısında, Söğütlü Çeşmesi XIX. 

yüzyılın ikinci yarısında, Büyük Camii Çeşmesi XIX. yüzyılın sonlarında 

Hacı Adil Bey tarafından, Gerdanlı Çeşmesi XIX. yüzyılın sonlarında, 

Kocahıdır Çeşmesi 1905 yılında Kayserili Hacı Hasan Ağa tarafından 

yaptırılmıştır (Yıldız ve Yüksek, 2008). 

Kırklareli Belediyesi tarafından 2020 yılında restore edilen Kayalık, 

Kocahıdır, Kayyumoğlu, Paşa, Kadı Ali ve Hapishane çeşmelerinin Şekil 

1’de restorasyon öncesi ve Şekil 2’de restorasyon çalışmaları sırasındaki 

görüntüleri verilmiştir. Kayalık, Kocahıdır, Kayyumoğlu, Paşa, Kadı Ali 

ve Hapishane çeşmelerine ait fotoğraflar sırasıyla 1,2,3,4,5 ve 6 olarak 

numaralandırılmışlardır. 
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Şekil 2: Kayalık, Kocahıdır, Kayyumoğlu, Paşa, Kadı Ali ve 

Hapishane çeşmelerinin restorasyon sırasındaki görüntüleri. 

3.Malzeme ve Yöntem 

Kırklareli-Merkez’de yapılan çeşme restorasyonları aşamasında, 

yeterli büyüklükte taş temin edilebilen çeşmeler bu çalışmada tercih 

edilmiştir. Deneylerde, restorasyon aşamasında çeşme duvarından 

çıkarılan ve tekrar kullanılmayan taş örneklerinden yararlanılmıştır. 

Kayalık, Kocahıdır, Kayyumoğlu, Paşa, Kadı Ali ve Hapishane 

çeşmelerinden küfeki taşı örnekleri alınmıştır. Kayalık, Kocahıdır, 

Kayyumoğlu, Paşa, Kadı Ali ve Hapishane çeşmelerinden alınan örnekler 

sırasıyla 1,2,3,4,5 ve 6 olarak numaralandırılmışlardır. Taşların kesilmiş 

yüzey görüntüleri Şekil 3’te verilmiştir. Küfeki taşları yüzeysel olarak 

incelendiğinde taşların açık sarı, sarı ve bej renk tonlarında olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca 1,2 ve 3 nolu küfeki taşlarında fosil miktarı az ve 

ince yapılı, 4,5 ve 6 nolu küfeki taşlarında ise fosil miktarı daha fazla ve 

iri yapılı olduğu gözlemlenmiştir.  
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Şekil 3: Kayalık, Kocahıdır, Kayyumoğlu, Paşa, Kadı Ali ve 

Hapishane çeşmelerine ait taşların kesilmiş yüzeylerinin görüntüsü. 

Taş örneklerinin karşılıklı iki yüzü düzgün bir şekilde kesildikten 

sonra Pundit PL-200 ultrasonik dalga hızı test cihazı kullanılarak 

ultrasonik dalga hızı deneyleri yapılmıştır. Diğer deneyler için taş kesme 

makinası ile taş örnekleri 40mmx40mmx160mm boyutlarında kesilmiştir. 

Çeşmelerden temin edilen taşlar büyük boyutta olmadığından dolayı 
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50mmx50mmx300mm ve 70mmx70mmx70mm boyutlarında deney 

örnekleri üretilememiştir. Bu nedenle daha küçük boyutlu örnekler 

kullanılmıştır. Örnekler üzerinde önce birim hacim ağırlık deneyi 

yapılmıştır. Daha sonra eğilme dayanımı ve kırılan örneklerin iki parçası 

üzerinde basınç dayanım deneyleri yapılmıştır. Bu deneylerde çimento 

basma ve eğilme deney presleri kullanılmıştır. Deneyler TS 699, TS EN 

14579, TS EN 12372 ve TS EN 1926 standartları dikkate alınarak 

yapılmıştır. Eğilme dayanımı ve ultrasonik dalga hızı deneylerine ait  

görüntüleri Şekil 4’te verilmiştir. 

  

Şekil 4: Eğilme dayanımı ve ultrasonik dalga hızı deneylerine ait 

görüntüler. 

4.Deneysel Çalışmalar 

Kayalık, Kocahıdır, Kayyumoğlu, Paşa, Kadı Ali ve Hapishane 

çeşmelerine ait küfeki taşları üzerinde yapılan deneylerin sonuçları Tablo 

1’de verilmiştir.   

Tablo1: Birim ağırlık, eğilme dayanımı, basınç dayanımı ve 

ultrasonik dalga hızı deney sonuçları 

Çeşme Adı No Birim 

Ağırlık 

(gr/cm3) 

Eğilme 

Dayanımı 

(MPa) 

Basınç 

Dayanımı 

(MPa) 

Ultrasonik 

Dalga Hızı 

(km/s) 

Kayalık  1 1.83 2.1 4.8 4.34 

Kocahıdır 2 1.90 3.6 9.4 4.35 

Kayyumoğlu 3 2.01 2.8 8.9 4.33 

Paşa 4 2.78 4.1 38.5 4.32 

Kadı Ali 5 2.79 3.8 34.3 4.31 

Hapishane 6 2.82 4.2 46.1 4.34 
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Tablo 1 incelendiğinde 1,2 ve 3 nolu taşların deney sonuçlarından 

elde edilen değerlerin 4,5 ve 6 nolu taşlardan elde edilen değerlerden daha 

küçük olduğu görülmektedir. Sadece ultrasonik dalga hızı değerlerinde 

gruplama yapmak mümkün değildir.  

Birim ağırlık, eğilme dayanımı ve basınç dayanımı sırasıyla 1.83 

gr/cm3, 2.1 MPa ve 4.8 MPa olarak en düşük değerler Kayalık çeşmesi 

küfeki taşı örneğinden, en yüksek değerler ise 2.82 gr/cm3, 4.2 MPa ve 46.1 

MPa olarak Hapishane çeşmesi küfeki taşı örneğinden elde edilmiştir. Her 

iki çeşmenin taş örneğinden geçen ultrasonik dalga hızı 4.34 km/s olarak 

tespit edilmiştir. Taş örneklerinden 6 nolu taşın dayanım değerlerinin 1 

nolu taşa göre daha yüksek olmasına rağmen ultrasonik dalga hızı 

değerlerinin eşit olması, 6 nolu taşta fosil miktarının daha fazla ve iri yapılı 

olmasının taşın bünyesinde boşluk miktarını artırması ve dalga hızı 

değerini etkilemesi ile açıklanabilir. En düşük ultrasonik dalga hızı değeri 

5  nolu taşta 4.31 km/s, en yüksek ultrasonik dalga hızı değeri ise 2 nolu 

taşta 4.35 km/s olarak tespit edilmiştir.  

Aynı taş türünden olmalarına rağmen küfeki taşları farklı dayanım 

özellikleri göstermişlerdir. Farklı taş ocaklarından veya aynı taş ocağından 

farklı dönemlerde çıkarılan taşların farklı özellikler göstermeleri 

mümkündür. Bunun yanında, taş ocağından çıkarıldığında kolayca 

işlenebilen, zamanla sertleşerek mukavemet kazanan küfeki taşının, 

bağlayıcısının kireç olması nedeniyle, kullanıldığı alanlarda su ile fazla 

temas etmesi sonucunda bağlayıcı olan kirecin çözünmesi, taşın dayanım 

özelliklerini değiştirmektedir. Ayrıca, taşın maruz kaldığı çevresel 

faktörlerin ve donma-çözünme sonucu taşın bünyesinde oluşan 

bozulmaların da dikkate alınması gerekmektedir.  

5.Sonuç 

Kayalık, Kocahıdır, Kayyumoğlu, Paşa, Kadı Ali ve Hapishane 

çeşmelerine ait küfeki taşları içerisinde en büyük dayanım değerlerini 

Hapishane çeşmesi taş örneği, en düşük dayanım değerlerini Kayalık 

çeşmesi taş örneği vermiştir.  

Kayalık, Kocahıdır ve Kayyumoğlu çeşmeleri kendi içerisinde 

benzer özellik gösterirken, Paşa, Kadı Ali ve Hapishane çeşmeleri de kendi 

içerisinde benzer özellikler göstermiştir. Paşa, Kadı Ali ve Hapishane 

çeşmeleri küfeki taş örneklerindeki fosil içeriğinin daha fazla ve iri boyutta 

olmasının, diğer örneklerden daha yüksek dayanım değerlerine sahip 

olmasına katkı sunduğu düşünülmektedir. 
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İleride yapılacak olan restorasyon çalışmalarına katkı sunmak 

amacıyla yapılan bu çalışma sonuçları kullanılırken, uzun süreli çevresel 

faktörlerin etkisiyle taşın dayanım özelliklerinde değişiklik olabileceği ve 

alınan taş örneklerinin çeşmelerin yapım tarihinden sonra yapılan 

restorasyonlarda değiştirilmiş taşlardan biri olabileceği göz önünde 

bulundurulmalıdır. 
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1. Giriş 

Gelişmekte olan ülke kentlerinde inşa edilen günümüz modern 

binaları; bu yerleşim bölgeleri ve sakinleri açısından kendi kültürel 

kimliklerini muhafaza etmede ve sürdürülebilir bir yapılı çevre elde 

etmede zorlanmaları gibi bazı olumsuzlukları beraberinde getirmiştir. 

Kimi zaman kentlerin içinde kalan tarihi yerleşim alanları olarak, hem 

çevresi hem de barındırdığı insanlarıyla bir bütün olarak; toplumun 

kültürel kimliğine ait evrim sürecini anlatan mekânsal alanlar 

olmuşlardır. Bu yerleşim alanları, geçmişin maddi manevi 

izleri/şifrelerini taşıyan kanıtlar olarak; bugünün yaşam biçimini 

etkileyen somut ve soyut kültürel referansları temsil etmişlerdir. 

Gelecek kuşak için aynı yerleşim alanları, doğal ve yapılı çevresiyle 

somut mimari mirası sembolize ederken, gelenekleri, alışkanlıkları ve 

yaşam kültürüyle ise somut olmayan kültürel mirası temsil 

etmektedirler.  

Bu temel referansla pek çok koruma kampanyasında standart 

belirleyici yönüyle UNESCO'nun çabaları, kapsam olarak genişletilmiş 

miras fikrinin dünya çapında tanınmasının yanı sıra kültürel miras 

olarak kabul edilen tarihsel yerleşim alanları, anıtlar, binaların kırsal ve 

kentsel alanlarda insanın doğal ortamıyla beraber mimari kompleksleri 

içerecek şekilde korunmasına da öncülük etmiştir. Kültürel mirasın son 

yıllarda sanayileşme, hızlı kentleşme, çevre kirliliğindeki artış ve çeşitli 
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iklim faktörleriyle kötüleşmekte olduğu tespit edilmiş, aynı zamanda 

kültürel mirasa ilişkin politikaların kalkınmada ne denli etkili olduğu 

da kabul edilmiştir (ICCROM Working Group Heritage and Society, 

1990). Bu açıdan bakıldığında kültürel mimari temsil eden vernaküler 

mimari; topografya, doğal çevre, iklim, yerel malzeme/imalat 

teknikleri, yere ve oradaki geçmiş afet bilgilerine dayalı olarak 

biçimlenmiş bir mimari tarz olarak pek çok farklı isimle anılmaktadır. 

Bunlar yerel mimari, yerli mimari, yöresel mimari, spontane mimari, 

anonim mimarlık geleneksel mimari veya vernaküler mimari olarak 

adlandırılmaktadır (Rudofsky, 1965:1; Bektaş, 2001:23). Tarihsel 

sürekliliğin içinde yaşam kültürünün somut yansımaları ve verileri olan 

vernaküler mimari; kültürel ve toplumsal belleğin en saf haliyle ortaya 

konduğu kültürel kimlik kodları olarak da nitelendirilmektedir (Binan, 

2007:26). Bu kültürel kimlik kodlarının yerleşim bölgelerinde hayat 

bulmasında aracılık eden tüm paydaş ve tasarımcılar, mimari üretim 

süreçlerinde iklimsel, coğrafi ve çevresel verileri sürdürülebilir 

temalarla iç içe gerçekleşen yönetim süreçleri ile başarıyla 

gerçekleştirmişlerdir (Tawayha vd, 2019:1).  

Günümüzün modern sorunlarına yönelik çözüm arayışlarından 

biri olarak farkına varılan vernaküler mimarlık, sürdürülebilir mimari 

hakkındaki çalışmalarda bu nedenle oldukça geniş yer bulmaktadır. 

Vernaküler mimarlık, hem çevrenin bozulmasına hem de deprem 

konusuyla ilgili endişelerin çözümüne katkı sunmasıyla, günümüz 

modern mimari akımları arasında yer almaya başlamıştır (Paköz, 

2016:176). Kimilerine göre vernaküler mimarinin, modern akımlarla 

farklı bakış açılarına sahip ve tam entegre olamamış olduğu düşünülse 

de, aralarında ilk bakışta fark edilemeyen gizli bir iletişim paydasının 

bulunduğu da bir gerçektir. Bu mimari akıma ait yapılar, çevre 

duyarlılığı ve sürdürülebilir mimari örnekleri olarak ‘çevresel-iklimsel 

mimari öncüleri’ şöhretiyle de anılmaktadır (Richards, 2012:37,38). 

Çalışma vernaküler mimari eserlerin bulunduğu ve kimi zaman kent 

içinde sıkışıp kalan kentsel mekânların, korunarak işlevlendirildiği ya 

da kullanım dışı kaldığı yerleşim alanlarının mekânsal, sosyal ve 

kültürel değeriyle sürdürülebilir gelişime sunacağı katkıları ortaya 

koymayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda çalışma yöntem olarak, 

konuyla ilgili literatür araştırmaları ve yerinde yapılan alan 

incelemeleriyle Malatya’nın Battalgazi İlçesine bağlı olan Hasırcılar 

yerleşim alanındaki yerel mimari ilkelerin analizini içermektedir. 

Çalışma sonunda elde edilen verilerin, vernaküler mimarinin kültürel 

ve mekânsal değeriyle korunarak sürdürülebilir gelişmedeki öneminin 

fark edilmesine katkı sunacağı düşünülmektedir.  
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2. Vernaküler mimarinin değeri 

Vernaküler kavramı aslında, bir bölgenin ait olduğu özgün 

kültürel kimliği, sahip olduğu ve kendini ifade etmede kullandığı yerel 

dili ifade etmektedir. Bulunduğu bölgeye ait mekânsal çözümleriyle; 

kendi kültür kodlarından yükselerek bugüne ve gelecek kuşaklara hem 

kültürü hem de mimari geleneklerini aktarması nedeniyle kavram 

mimarlıkta da kullanılmaya başlanmıştır. Vernaküler mimari, yereli 

referans alan girdilerin özgün yorumlanmasından doğmuş, ait olduğu 

yerel fiziksel çevreyle sahip olduğu kültürel değerlerin bütünleşik 

uyumuyla tüm yaşama entegre olmuştur. 

Bu referansla vernaküler mimari olarak tanımlanan geleneksel 

mimariyi, insanların yöresel ve yerel materyalleri, geleneksel yöntem 

ve formları kullanarak ortaya koydukları bir tür anonim mimari olarak 

ele almak gerekir (Hasol, 1998). Vernaküler mimari örnekler, 

meslekten olmayan usta-çırak ilişkilerinin tecrübeleriyle ortaya 

konmuş, zaman içinde bu mekanlar ekolojik yapılar olarak yere ve 

iklime ait verilerin deneme-yanılma yöntemleriyle değerlendirilerek 

‘çevresel verilere en uygun özgün çözümler’ haline getirilmiştir 

(Keskin ve Erbay, 2016:811). Bu mimari anlayış, kültür ve 

gereksinimlerin baz alındığı, arazi şartlarına uyumlu, yerel yapı 

malzeme ve yapım tekniklerinin genelde strüktürün parçası olmayan 

süslemeler ve yapısal simetrik formlarla kullanılarak yaşam alanlarının 

oluşturulduğu mimari örnekler olarak tanımlanır  (Moholy Nagy, 1957; 

Kıstır ve Kurtoğlu, 2018:84). Vernaküler mimari örneklerde yüzlerce 

yıl öncesinden çevresel ve iklimsel tasarım parametrelerini keşfederek 

uygulamış bir mimari sistemdir. İklime, yere ve coğrafyaya en uygun 

malzeme seçimleriyle de bu mimari stil, kendi geleneksel konseptini ve 

öncü olma misyonunu yakalamıştır (Vissilia, 2009). Çevresel koşullar 

mekânın ihtiyaç duyduğu ısı kontrolü ve pasif soğutma işlevini; geçmiş 

kuşaklar kalın duvar ve küçük pencerelerle çözerken, günümüzde 

yüksek pencereler/rüzgâr kuleleriyle sağlandığı düşünüldüğünde; 

vernaküler mimarinin çevresel koşullarla baş etme ve doğadan istifade 

etme çözümlerinin sürdürülebilir mimarlık açısından örnek alındığı 

görülmektedir (Givoni, 1981).   

İnsan ihtiyaçlarını karşılamak için oldukça esnek ve makul bir 

yol olan vernaküler mimari; günümüz çağdaş mimarisinde büyük 

ölçüde unutulmuş gibi görünse de, son global ölçekteki çevresel 

sorunların artan baskısı nedeniyle, bu eğilim mantıklı bir biçimde 

değişim göstermeye başlamıştır. Mimarlar ve araştırmacılar, bu 

geleneksel yapıların enerji verimliliği ve sürdürülebilir olma konularını 

kanıtlayarak ve savunarak yöresel mimari geleneği kucaklamış 
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durumdalardır. Hızlı bir biçimde gerçekleşen teknolojik gelişme ve 

inşaat sektörünün, bu geleneksel yapı sisteminin kümülatif/birikmiş 

bilgi kodlarında gizli olan çok şeyi öğrenerek uygulaması 

gerekmektedir.  Bu özgün ve yerel yapı sistemindeki mimari planlama 

kararlarında kullanılan düşük teknolojili yöntemleri; yerel iklime ve 

kültüre uygun binalarla birlikte çevresel ortamların tasarımlarında da 

kullanarak bugüne entegre etmek gerekmektedir.  

3. Sürdürülebilirlik ve kentsel gelişim ilişkisi 

Sürdürülebilirlik kavramı, pek çok konuda devamlı büyümeyi, 

insanın gereksinimlerine yönelik refah seviyelerindeki iyileşme ve 

gelişmelerle birlikte, dünyanın doğal kaynakları için duyulan 

endişelerin ortak bir ifade biçimi olmuştur (McDonough, 1992:3). 1987 

yılında sürdürülebilirlik kavramı, Birleşmiş Milletler Kalkınma 

Komisyonu’nda günümüz kaynaklarını gelecek nesillerin 

gereksinimlerinden ödün vermeden karşılayabilme kapasitesi olarak 

küresel gündem konusu edilmiş, bu temel referansla ekolojik, 

ekonomik ve sosyal bileşenleriyle birlikte kavramsallaştırılmıştır 

(WCED, 1987). Bu niteliğiyle sürdürülebilirlik ilkesi, insan merkezli 

değerleri dikkate alan etik bir anlayıştan temellenirken aynı zamanda 

insan gereksinimlerinden ödün vermeden, çevresel değerleri bilinçli 

olarak uygun teknolojilerle kullanan ve geliştiren bir anlayış olmuştur 

(Tekeli, 2001:732).  

Sağladığı pek çok avantajlarla kabul gören sürdürülebilirlik, hem 

tasarımcılar hem de toplumla kurulan kültürel, sosyal, ekolojik, 

psikolojik ve ekonomik ilişkiler bütünü içinde, sürdürebilir çevrenin 

gerçekleşmesini sağlayan bir öğrenme ve adaptasyon süreci olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu süreç içerisinde toplumun sahip olduğu 

kaynaklar, alışkanlıklar ve yaşam tarzlarına ilişkin parametrelere 

hassasiyet göstererek yerel, bölgesel ya da küresel ölçekte tasarımların 

geliştirilerek değiştirilmesine gereksinim duyulmaktadır (Wahl and 

Baxter, 2008). Bu nedenle günümüze kadar kültürel ve yapısal değerini 

kaybetmeden yerele ve ona ait değerlerin korunmasını sağlamak ve 

gelecek kuşaklara aktarılmak daha da önemli bir hale gelmiştir (Oliver, 

2002:34).  

Son yüzyılda Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği düzeyinde 

ortak politikalar ve stratejiler oluşturularak, çevresel kaynaklar ve 

değerlerinin ‘kullanım ve korunma dengesi’ içinde sürdürülebilir 

kılınması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiği belirtilmiştir 

(CEU, 2009). Bu anlamda konu ile ilgili arayışlar ivme kazanmış ve son 

otuz yılın küresel gündem maddesi olan kabul edilen sürdürülebilirlik, 

kentsel yerleşim alanlarının planlaması ve korunması anlayışıyla 
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ilişkilendirilerek bir disiplin olarak uygulanmaya başlamıştır (Özcan, 

2016:8,9). Sürdürülebilirlik ilkesinin kentler açısından ele alınışı; 1992 

yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma 

Konferansı’nda ‘Yerel Gündem 21’ olarak adlandırılan küresel ortaklık 

teması kapsamında ‘sürdürülebilir kentsel ve kırsal gelişme stratejileri’ 

adı altında ifade edilen politika arayışlarıyla gündeme gelmiştir 

(UNCED, 1992). Bu nedenle sürdürülebilirlik; çevre değerlerin 

korunması, doğal kaynakların akılcı kullanımı, gelecek kuşakların hak 

ve yararının gözetilmesi bağlamında çevre kaynakları/değerleriyle 

ekonomik gelişme/kalkınma arasındaki denge korunumunu gözeten bir 

gelişme stratejisi olarak görülmüştür (Allaby, 1985; Ruckelshaus, 

1989). Buradan hareketle sürdürülebilir gelişmeyi, birbirine bağlı olan 

ekonomik büyüme, sosyal içerme ve çevresel koruma bileşenleriyle 

senkronize olarak toplumun sosyal refahını sağlanması için gereken 

tüm stratejileri içeren kalkınma hamleleri olarak değerlendirebiliriz 

(Binan, 2007:23).  

Modern dünyada hemen her yerde, yerelden globale doğru 

ilerleyen doğal çevreyle ekonomik gelişmeler arasındaki çatışma 

kulvarını, toplumsal ve mekânsal üretim/tüketim trendleriyle birlikte 

sürdürülebilirliği desteklemeyen yönleriyle büyütmektedir (Owens, 

2003:6). Toplumun değerlerini temel alınarak, günümüz koşullarına 

göre gelişen teknolojiyle yorumlanan tasarım ve yapım süreçlerini 

ihtiva eden bu yerel mimari tarz, söz konusu referanslarla 

sürdürülebilirliğe destek sağladığı gibi (Kısa Ovalı ve Delibaş, 

2016:517) kentsel gelişim sürecine de katkılar sunmaktadır. Kentsel 

gelişim süreci içinde çevresel kaynak/değerleri kullanma ve koruma 

dengesi gözeterek mimari ve kültürel miras değerlerini taşıma 

niteliğiyle, ekoloji ve doğal çevreye saygısıyla ve sürdürülebilir 

gelişmeye katkısıyla ilham alma değeri olan vernaküler mimari 

planlama ilkeleri korunarak yaşatılması gereken bir mekânsal sistem 

olarak kabul edilmektedir. Kentin tüm ilçe ve beldelerinin istenen 

niteliklerle korunması, sürdürülebilir gelişmeye katkılar sunma 

kapasitesindedir.  

4. Sürdürülebilir kentsel gelişim bağlamında vernaküler 

mimarinin korunması 

Kentlerde planlama ve sürdürülebilir gelişme konuları 

bağlamında; yerleşim bölgelerinin kullanım biçimlerinin değişimine 

yönelik planlama süreçlerinde ‘çevresel kaynak ve değerlerin kullanma 

ve korunma dengesi’ gözetilerek kültürel miras değerlerinin ve 

ekosistemin korunması konularının ön plana çıktığı görülmüştür 

(Diepen and Voogd, 2001; Alshuwaikhat and Nkwenti, 2002). 
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Günümüz sürdürülebilir gelişme stratejileri açısından beklentilere 

cevap verme kapasitesinde olan vernaküler mimarlık, bazen 

uyarlanabilir özelliklerle, bazen de zaman içinde gereksinim ve koşullar 

değiştikçe geliştirilebilir özellikler sergileyebilen bir tasarım biçimi 

olmuştur.  

Bu konuda yapılan uluslararası çabalardan biri olan 2007-2013 

arasında Avrupa Birliği Kültür Programı tarafından desteklenen ve 

Portekiz tarafından yürütülen ve aralarında İspanya, İtalya ve 

Fransa’nın da olduğu ortak çalışmada “VerSus (Vernacular Heritage 

Sustainable Architecture)” adlı projedir. Bu çalışma sonucunda 2014 

yılında yayınlanan “VERSUS: Heritage For Tomorrow” adlı kitapta 

”Yerel Mirastan Sürdürülebilir Mimariye Dersler”in ne olduğuyla ilgili 

araştırmalara yer verilerek konu ele alınmıştır (VerSus, 2014:5). 

Çalışmada yerel mimarinin sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve çevresel 

sürdürülebilir boyutları, amaçları ve gereklilikleri ortaya konarken aynı 

zamanda da doğa dostu ve daha sürdürülebilir mimari için yerel 

mimariden öğrenilmesi gereken stratejiler ortaya konmuştur (Kısa 

Ovalı ve Delibaş, 2016:517). Buradan yola çıkarak yerel kimliğiyle 

vernaküler mimari için; insan-doğa uyumunun maksimum 

yaşatılabildiğinin teyit edildiği, ayrıca gelecek nesiller için de bu 

mimari değerlerin korumasına duyulan ihtiyacın ne denli büyük 

olduğuna dair sağlam kanıtlar bulunmaktadır. Vernaküler mimarinin 

sahip olduğu birçok karakteristik özellikler ve tasarım kararları; mevcut 

yapılı çevreyi kullanmadaki başarısı ve pek çok açıdan çevresel 

sürdürülebilirliğe sunduğu katkılarla dikkatleri üzerine çekmiştir. Aynı 

zamanda bu mimari modele ilişkin parametreler çağdaş kalkınma ve 

sürdürülebilir gelişme için de önemli bir çözüm önerileri olarak kabul 

edilmiştir (Hatamipour and Abedi, 2008; Foruzanmehr, 2015; Soflaei 

vd, 2017; Dayaratne, 2018; Nguyen vd, 2019:544).  

Geleneksel yerleşim bölgelerindeki mimari yapıların ve tarihi 

çevrenin korunmasına ilişkin olarak ulusal ve uluslararası pek çok 

düzenleme gerçekleştirilmiştir.  Belli bir bölgeye özgün olarak 

nesillerin geçmişten günümüze kadar varlığını sürdürerek kuşaktan 

kuşağa aktardığı somut ve somut olmayan kültür öğelerinin tümünün 

kültürel miras olarak kabul edilmesi en önemli adımlardan biri 

olmuştur (Çetin, 2010:183; Güneş vd, 2019:2). Buradan hareketle 2010 

yılındaki UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin toplantı konusu da 

‘Dünya Miras Sözleşmesi ve Sürdürülebilir Gelişme’ olarak 

adlandırılmıştır  (UNESCO, 2010). Takip eden yıldaki toplantıda da, 

kültürel ve doğal miras konusunun sosyal bütünleşme, barış ve diyalog 

oluşturma konuları bağlamında ne denli önemli rolü olduğuna 

değinilmiştir (UNESCO, 2012). Aynı doğrultuda ICOMOS Paris 
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Bildirgesi kapsamında da dengeli kentsel büyüme ve sosyo-ekonomik 

canlandırma başlıklarına katkı sağlamak üzere, tarihi ve geleneksel 

dokuların bir araç olarak değerlendirilmesinin önemi vurgulanmıştır 

(ICOMOS, 2011). Pek çok kültürel ve tarihi değeri barındırması 

bağlamında kentin serveti niteliğinde olan ‘tarihi çevreler ve yerleşim 

bölgeleri’nin sahip olduğu mirasi değerleri gelecek nesillere aktarma 

bağlamında koruma politikaları oluşturularak koruma bilinci 

geliştirilmek zorunda olan bir konudur (Sarıkaya Levent, 2009:62). 

Ancak bu bağlamda Türkiye’de de ekonomik büyümeyle eş zamanlı 

yaşanan hızlı kentleşme sonrasında, kentlerde ortaya çıkan rant 

kaygıları, tarihi çevre koruma duyarsızlığı veya kaynakların yanlış 

kullanılması gibi hatalar nedeniyle; tarihi çevrenin zarar görmesine 

hatta yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına yol açmıştır 

(Bademli, 2005:1). Yasal bir olgu olan tarihi çevre koruma konusu pek 

çok ülkede bu değerlerin korunması hakkında yapılan yasal 

düzenlemelerle geliştirilerek sorumluluk yetkili düzeydeki kurumlara 

verilmiştir. Ülkemizde anayasal bir görev olarak, tarihi çevre koruma 

devletin yetki ve sorumluluğundadır. 1982 Anayasasının 63. 

Maddesinde; tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasının devletçe 

sağlanacağı, ayrıca da bu amaç doğrultusunda destekleyici ve teşvik 

edici tedbirlerin alınması gerektiği de belirtilmiştir (Sarıkaya Levent, 

2009:62). 

Bu nedenlerle geçmişten günümüze tasarım değeriyle bu mimari 

sistemin korunarak varlığının desteklenmesi gerekmektedir. Geleneksel 

yerleşim alanları ve vernaküler mimari sistem, kentlerde sağlıklı 

mekânların oluşturulmasına dönük hedefleri sağlama potansiyelinin 

yanı sıra günümüz kentsel mekânlarına dair yerel kimlik, aidiyet ve 

kentsel bellek yoksunluğu konularında da sorunlara çözüm olma 

potansiyeli taşıdığı kabul edilmektedir. Buradan hareketle vernaküler 

mimari, gelecek nesillerin ihtiyaç duyduğu kültürel miras korunumu, 

sosyal refah ve sürdürülebilir gelişme konularına sunacağı katkılarla 

da korunması ve yaşatılması gereken ‘kültürel ve mekânsal servet’ 

niteliğinde olan bir mimari sistemdir. 

5. Malatya-Hasırcılar yerleşim alanının vernaküler mimari 

değerlerinin analizi 

Anadolu’da köklü bir geçmiş ve stratejik bir konuma sahip olan 

Malatya, geçmişten günümüze doğu ve batı arasında önemli bir geçiş 

noktası olarak hizmet vermiştir. Doğu Anadolu bölgesinin Fırat 

havzasına yerleşmiş olan Malatya, ilkçağlardan bu yana giderek 

gelişmiş olan önemli bir yerleşim alanıdır (Şekil 1). Bu bağlamda pek 

çok medeniyete ev sahipliği yapan Malatya’nın mekânsal ürünler 
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açısından da zengin bir birikime sahiptir. Malatya İlinin Hasırcılar 

yerleşim alanı, Battalgazi İlçesinde yer almaktadır. 1988 yılına kadar 

‘Eskimalatya’ olarak anılan Battalgazi ilçesi, Asur ve Urartu 

kaynaklarında da kervan yollarının kesiştiği bölge olarak yer almakta 

ve tarihi asırlara dayanmaktadır (URL 1). Bu zengin geçmişe sahip 

yerleşim alanı, geleneksel yerleşim ilkeleriyle şehre değer katmaktadır. 

Bu niteliği ile seçilen Hasırcılar beldesindeki vernaküler mimari yapı 

örneklerinin tasarım ilkeleri, Malatya ve civar yerleşim alanlarında da 

pek çok yönden örnek teşkil eden niteliklere sahiptir. 

  

 Şekil 1- Malatya - Battalgazi İlçesi Hasırcılar Köyü, URL2 

Malatya Battalgazi İlçesine 16 km. uzaklıktaki Hasırcılar 

yerleşim alanı, bulunduğu nokta açısından gelişime açık bir noktada 

olmasına rağmen, henüz değerini tam olarak ortaya koyamamıştır. 

Elazığ ve Malatya sınırındaki Fırat nehrine de komşu olan beldenin 

girişi toprak yolla sağlanmış ve yerleşim alanı silueti çevre verileri ve 

doğal peyzajı dikkate alarak planlanmıştır (Şekil 2). 
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Şekil 2- Malatya-Hasırcılar yerleşim alanına ait silüet ve köy girişi, URL 3 

Bu yerleşim alanı, Doğu Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi 

karasal yağış rejimleriyle birlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesi karasal 

yağış rejimi ve Akdeniz Bölgesi denizel yağış rejimi arasında bir geçiş 

alanı durumundadır (URL 4). Malatya - Hasırcılar beldesi, Doğu 
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Anadolu Bölgesi’nde bulunuyor olmasına rağmen, daha az karasal 

iklim özelliği gösterir ve daha az soğuk bir yapıya sahiptir. 

 

 

 

Şekil 3- Malatya-Hasırcılar yerleşim alanındaki yapı görselleri (11. 

03.2019) 

Bulunduğu bölgenin iklim, topografya ve doğal çevre 

parametrelerini dikkate alarak inşa edilmiş olan belde, -mimarsız- usta-

çırak ilişkisi ile yapılandırılmıştır. Yerleşim alanında planlama, yapım, 

sokak dokusu, enerji kullanım kararları ve yapı malzeme tercihleri de 

dikkat çekici durumdadır (Şekil 3, 4). 
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Şekil 4- Malatya-Hasırcılar yerleşim alanındaki yapı görselleri (11. 

03.2019). 

Yöresel iş gücüyle inşa edilmiş olan yapılarda, iklimsel verilere 

ve güneşin etkilerine bağlı olarak seçilen kerpiç malzeme ve buna ek 

olarak kullanılan taş/ahşap malzemelerin kullanıldığı görülmektedir. 

Yapıların dış yüzeylerini büyütmenin ısı kaybını arttıracağı gerçeğini 

(Türk Standartları Enstitüsü, 2008) benimsemiş olan planlama 

kararlarında, kimi cephelerin küçük tutulduğu ve az pencereyle 

planlandığı görülmektedir. Bu kararla, ısı geçişlerinin minimuma 

indirildiği; yaz aylarında artan dış mekân ısısının iç mekânlarda 

indirgendiği ve kış aylarında da yapay ısıtmaya duyulan ihtiyacın 

azaltıldığı malzeme seçimleri vasıtasıyla ısı geçişlerinde maksimum 

verim sağlandığı görülmektedir (Şekil 4). Bu standartlarla ortaya konan 

tasarım kararlarıyla yapılarda, yüzey alanlarını ihtiyaca yönelik olarak 
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minimum boyutta tutma ve doğal malzeme kullanımıyla oluşabilecek 

ısı kaybını en aza indirme gibi çözümlere rastlanmaktadır. Yerel 

malzeme kullanımı, bulunduğu coğrafya ve topografyaya uyum gibi 

önemli ilkelerle planlanan yapılarda; gün ışığı/ısısı, doğal yapılı çevre 

ve peyzaj kararlarındaki başarı tespit edilmektedir (Şekil 5, 6).  

 

 

Şekil 5- Malatya-Hasırcılar yerleşim alanı sokakları (11. 03.2019). 
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Bölgenin soğuk karasal iklim özellikleri, güneş istifadesi ve 

enerji korunumu ilkelerinin dikkate alındığı, aynı zamanda pencere 

ebatlarının küçük ve pencere açılan cephelerin ise güney cephe tercih 

edildiği görülmektedir. Kuzey cephede (hâkim rüzgâr, ısı kaybı 

nedeniyle) daha az pencere açma/hiç açmama tercihi, yapılardaki ana 

yaşam alanlarının güneye yönlendirme kararına neden olmuştur (Şekil 

5, 6). Ayrıca kuzey cephedeki hâkim rüzgârın etkisiyle ve yapıda ısı 

kayıplarına neden olabileceği gerekçesiyle de; dış kapıların bu yöne 

bakmamasına dikkat edilmiştir. 

 

 

Şekil 6- Malatya-Hasırcılar yerleşim alanındaki yapı görselleri (09. 

03.2019). 
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Bulunduğu coğrafyaya uygun ve arazi topografyasının 

avantajlarının dikkate alındığı ve geleneksel yöntemlerle inşa edilmiş 

özgün nitelikleriyle öne çıkan bu vernaküler yapılarda, güney bahçe 

kullanımına özen gösterilmiştir. Yazın da sıkça kullanılan ve bölge 

halkının geçim kaynaklarından biri olan kayısı kurutma/serme işlemleri 

için de fonksiyonel olan bu bahçelerin geniş ve ferah tutulmasına özen 

gösterilmiştir (Şekil 6). 

  

  

Şekil 7- Malatya-Hasırcılar yerleşim alanına cephe görselleri (11. 03.2019). 

Kimi yapıların dökülen kimi yapıların da onarılan cepheleriyle 

sokak siluetleri oluşturulmuştur. Bazı evlerin önünde bulunan dış 
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avlunun çeperi, sokak döşemesiyle uyumlu -kısmi yükseklikte- 

planlanarak avluyu koruma altına alarak çevrelemiştir. Bu avlu duvarı 

çevreyle uyumlu olarak belli bir kod yüksekliğindeki moloz taş duvar 

örülerek inşa edilmiştir (Şekil 7). Evlerin yazlık olarak -kapalı veya 

açık- kullanılan üst kısımlarına, dışarıdan merdivenle ulaşılmaktadır. 

Açık planlı olarak tasarlanan üst katlardaki çatı arası mahallin kışlık 

erzak -kayısı, sebze kurutma- hazırlamada kullanıldığı görülmektedir.  

  

  

Şekil 8- Hasırcılar yerleşim alanını cephe ve sokak görselleri (11.03.2019). 

 

Yapıların birbirinin güneşini kesmeyecek biçimde ve hâkim 

rüzgârı alma gayretiyle yan yana planlanmış olması sokakların da açık 
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kamusal alan olma niteliğini ortaya çıkarmış aynı zamanda bir 

sosyalleşme alanı olarak komşuluk ilişkilerini desteklemektedir (Şekil 

8, 9). 

  

 

Şekil 9- Hasırcılar yerleşim alanını cephe ve sokak görselleri (11.03.2019). 

Sürdürülebilir geleneksel mimari anlayışa ait tasarım kararlarıyla 

asırlardır varlığını sürdüren vernaküler yerleşim alanının; sokak 

planlama, cephe kararları, yapı formları ve malzeme seçimleri 

açısından incelendiğinde çevre, topografya ve iklime uygun planlama 

ilkelerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Planlama kararlarında etkin 

enerji verimliliği anlayışıyla planlanmış sürdürülebilir geleneksel 

yerleşim alanları olduğu gerçeği de ortaya çıkmaktadır. 
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Şekil 10- Hasırcılar Camii giriş ve cemaat toplanma alanı (09. 03.2019). 

Yerleşim alanında çok eski bir yapı olan Hasırcılar Camii 

kamusal alan olarak önemli bir yer tutmaktadır. Yapı yenilenmiş ve 

cemaat avlusu da genişletilmiştir. Tüm camilerde olduğu gibi burada da 

kıbleye doğru yönlenme ilkesi, yapının ağırlık merkezinin güney 

olmasını sağlamıştır. Bu kararla cemaatin asıl vakit geçirdiği nokta 

yapının güneyi olarak planlanmıştır (Şekil 10). Cami yapısının formu 

minimum yüzeyle kompakt olarak planlanmıştır. Yenilenen camii 

yanındaki minare ve kaidesi ise yüzyılı aşkın geçmişiyle muhafaza 

edilerek günümüze ulaştırılmıştır (Şekil 11).  
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Şekil 11- Hasırcılar Camii’nin korunmuş olan minare ve kaidesi (09. 

03.2019). 
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Vernaküler mimari ilkelerin çoğunu bünyesinde barındıran 

Malatya Hasırcılar yerleşim alanı mekânsal tasarımın getirdiği doğru 

kararlarla, belde halkının sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamına da 

katkılar sunmaktadır.  

6.  Sonuç ve değerlendirme 

Modernleşmenin dönüştürdüğü kentler, büyüyen yerleşim 

alanları ile hala bir bütün olamamış karmaşık yapılardır. Kentin 

karmaşık yapısı içinde kimi zaman sosyal yaşamın çok da aktif 

sirkülasyonla gerçekleşmediği geleneksel yerleşim alanları, kentle aktif 

bağlantı kurmakta zorlanan bölgeler olmuşlardır. Bu geleneksel 

dokuyla bezenmiş yerleşim bölgeleri, değeri anlaşılarak yaşatılsın veya 

ihmal edilen bölgeler olarak bırakılsın; aslında onlar mekânsal ve 

sosyo-kültürel açıdan kentsel alanların ‘ağırlık merkezleri’dir. Bu 

yerleşim bölgeleri, sahip olduğu özgün mimari yapısı ve kültürel 

değerleriyle korunarak sosyo-kültürel yaşama entegre edilerek ve farklı 

temsil değerler yüklenerek kullanımının arttırılması gereken ‘kentsel 

servet’lerdir.  

Bu yerleşim yörelerine özgü mimari biçimlenme ve yaratım dili 

olarak kabul edilen vernaküler mimarlık; kimi zaman yerel/yöresel 

mimari, halk/sivil mimari, mimarsız mimarlık veya geleneksel 

mimarlık olarak da anılmaktadır. Geleceğin mimari düşünce sistematiği 

eşliğinde modern dünyanın yeni araştırma konuları için bir fırsat olarak 

değerlendirilen ‘vernaküler mimari’, yerele ait çevresel, ekonomik, 

kültürel, sosyal ve enerji korunumuna dair spesifik çözümleri, fırsatları 

ve korunma değeriyle ‘yerel mirasın kentsel tasavvuru’ olmuşlardır. Bu 

bağlamda ele alınan vernaküler mimari, kentsel mekânın kullanım 

değeri ve sürdürülebilirliğe olan katkılarıyla da mimari araştırmaların 

özgün kulvarı olmuşlardır. Yerel mimari günümüz sürdürülebilir 

mimari anlayış için bir ‘örnek bir model’ olarak kabul edilmektedir. Bu 

anlamda günümüzün sürdürülebilir tasarımlarının inşaat süreçlerinin de 

temelini oluşturan stratejiler, vernaküler mimarinin özgün yöntem ve 

özelliklerinden istifade etmektedir. Bu anlamdaki değeriyle -özelde- 

Malatya Hasırcılar yerleşim alanı, sokak ve yapıları açısından yerinde 

yapılan incelemelerle beldenin vernaküler mimari özellikleri ortaya 

konmuştur. Yüzyıllık deneyim ve bilgi birikimiyle elde edilen ve 

geçmişten günümüze ulaşan, geçerliliği yaşanarak test edilen tasarım, 

yapım, yaşam ve tecrübe kodlarından hayat bulan bu yerel vernaküler 

mimari mirasın en çarpıcı nitelikleri sayılacak olursa;  

- Çevresel değerler açısından rasyonel kullanıma sahip olduğu, 
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- İklimin tüm verilerinin doğru kararlarla hayata geçirilmesi 

açısından örnek olduğu, 

- Doğal kaynaklar açısından düşük enerji tüketimini içerdiği, 

- Kullanıcı konforunun sağlanması açısından iklim bilincine 

sahip bir yaklaşım olma niteliği taşıdığı, 

- Yerel mimari topluluklar içinde birçok sosyal, kültürel ve miras 

değerlerini koruma sistemini bünyesinde barındırdığı, 

-  Planlama kararlarıyla bölgeye ait sosyal yapıya ve komşuluk 

ilişkilerine uyumla birlikte sosyo-kültürel değerleri destekleyen 

niteliklere sahip olduğu söylenebilmektedir. 

Vernaküler mimari ilkelerle hayat bulan yerleşim alanlarının; 

bulunduğu coğrafi/topografik yapıyı, iklim değerlerini, ekolojik yapısal 

çevre ve doğal kaynak kullanımını öncellediği görülmektedir. Bu 

açıdan yüzyıllar önce mimarsız mimariyle uygulanmış yapı sisteminin 

enerji ihtiyacını en aza indirmeye gayret ederek planlanmış olması 

şaşırtıcı bir gerçektir. Yerleşim alanlarındaki sokak ve yapıların form 

kararları; -iklimsel veriler doğrultusunda- sıcak dönemde ısı kaybını 

azaltıp, nem kaybı ve doğal havalandırmayı artırmaya yönelik olarak 

düzenlenmiştir. Soğuk dönemde ise ısı korunumunu sağlayacak şekilde 

optimum konfor koşullarını oluşturmaya yönelik planlama kararlarıyla 

hayat bulmuştur. Yöresel işgücü ve yerel malzeme kullanımı; yapı 

üretim süreci kadar onarım/tadilat kolaylığını da destekler nitelikte 

olmuştur. Bu özgün parametreleriyle vernaküler mimarinin 

Anadolu’nun pek çok beldesini renklendirdiği ve ait olduğu kentlerin 

sürdürülebilir gelişimine de önemli destekler sunduğu ortaya 

konmuştur.  

Ülkemizde hem varlığını sürdürmede, hem de koruma 

politikalarında hak ettiği değerin henüz teslim edilemediği 

geleneksel/yöresel/vernaküler mimari yapıların geçmişle bugün 

arasındaki mekânsal ve kültürel köprü olma özgünlüğü tam olarak 

henüz idrak edilememiştir. Oysa dünya çapında vernaküler mimari 

sistemlerin sürdürülebilir gelişme için önemi fark edilmiş ve pek çok 

ülkenin yerleşim bölgelerini süsleyen bu yerel mimari örneklerin 

yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hususunda azami gayret 

gösterilmiştir. Sürdürülebilir kentsel gelişme için önemli niteliklere 

sahip olan vernaküler mimarinin korunma zorunluluğu kentler için 

vazgeçilmez bir stratejidir. Malatya şehrinin geçmişten günümüze 

kadar taşıdığı özgün değerlerle korunmayı ve yaşatılmayı hak eden pek 

çok geleneksel yerleşim alanları ve vernaküler mimari yapılara sahiptir. 

Malatya Hasırcılar gibi Anadolu’nun pek çok geleneksel yerleşim 
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alanlarını süsleyen vernaküler değerlerin korunmasının önemine ilişkin 

olarak; 

- Sürdürülebilirliğin eşit önemdeki parçaları olan çevresel, sosyo-

kültürel ve sosyo-ekonomik boyutların tamamını sağladığı, 

- Hem kentler ve kırsal yerleşim alanları için sürdürülebilir 

gelişmeyi, hem de gelecek kuşaklar için sosyal refahı desteklemekte 

olan özgün değeriyle korunması ve yaşatılması gereken bir planlama 

sistemi olduğu, 

- Yerel mimariye özgün çevresel, ekonomik ve sosyal yönler 

açısından ‘kanıtlanmış bir sürdürülebilir bir mimari model’ olduğu, 

- Üstün pek çok niteliğine rağmen, modern teknoloji/çağdaş yapı 

endüstrileriyle tasarlanarak inşa edilen binaların hala ezici bir 

çoğunlukta oluşu nedeniyle, kent içindeki vernaküler mimari örneklerin 

gittikçe daha az görünmeye, kaybolmaya veya hasar görmeye başladığı 

söylenebilir. 

Günümüz modern mimari sistemlerinin, yerel vernaküler 

mimariden alması gereken pek çok önemli ders bulunmaktadır. Doğaya 

saygılı ve çevre dostu sürdürülebilir mimari anlayışa sahip olan 

vernaküler mimarinin, sürdürülebilir kentsel gelişim için model 

alınması ve korunmasının gerçekleştirilmesi büyük önem arz 

etmektedir. Bu nedenlerle yapım teknolojisi, mekân tasarım ilkeleri, 

doğal verileri dikkate alma, enerji ve malzeme kullanımı gibi konularda 

da önemli bir referans değeri olan vernaküler mimari ilkelerin, modern 

mimari yapı çözümlerince daha fazla dikkate alınması gerekmektedir.  
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1. Giriş  

Enerji, insanoğlunun varlığını sürdürebilmesi ve hayatın devamlılığı 

açısından en önemli unsurlardan biridir. Kuşkusuz ki günümüzde en fazla 

ihtiyaç duyulan enerji kaynağı da elektrik enerjisidir. Canlıların günlük 

faaliyetlerinde enerji olmadan sürdüremeyeceği gibi, gelişen teknolojiler, 

nüfus artışı, endüstrileşme ve teknolojilerin oluşturduğu yaşam tarzına 

bağlı olarak medeniyetlerin enerji olmadan devamlılıklarını sürdürmeleri 

mümkün değildir. Uluslararası enerji ajansının raporuna göre, dünyada 

enerji tüketiminin 2006 yılından 2030 yılına kadar %44 artacağı 

öngörülmektedir (Pandey, Tyagi, Selvaraj, Rahim, & Tyagi, 2016). 

Günümüzde dünya üzerinde ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi petrol, doğal 

gaz, kömür, nükleer enerji, hidro, jeotermal, rüzgar, güneş gibi enerji 

kaynaklarından elde edilmektedir. Petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil 

yakıtlar doğada sınırlı bir rezerve sahiptir. Fosil yakıtların rezervlerinin 

günden güne azalması enerjinin geleceği açısından endişe vericidir. 

Ayrıca, fosil yakıtların yanmaları sonucunda ortaya çıkan CO ve CO2 

gazları oluşturdukları sera etkisinin küresel ısınma ve iklim 

değişikliklerinin ortaya çıkmasında ciddi bir faktör olmaktadır (Zaki Diab 

& Rezk, 2017). Tüm bu dezavantajlar nedeni ile ülkeler içerisinde 

bulundukları enerji krizini aşmak ve daha çevreci bir politika izleyebilmek 
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adına rüzgar, güneş ve jeotermal enerji gibi alternatif enerji kaynaklarına 

yönelmektedir.  

Diğer alternatif enerji kaynakları ile karşılaştırıldığında güneş 

enerjisinden elektrik elde etmede kullanılan fotovoltaik (PV) sistemler; 

kurulabilir alanlarının fazla olması, gaz emisyonuna neden olmaması, daha 

az bakıma ihtiyaç duyulması, kullanılan ekipmanların ömür sürelerinin 

uzun olması ve dahası güneş gibi sınırsız bir enerji kaynağına sahip olması 

nedeni ile önemli bir avantaja sahiptir(Gosumbonggot, Nguyen, & Fujita, 

2018; Ishaque, Salam, Amjad, & Mekhilef, 2012; Rezk, 2016; Rezk & 

Dousoky, 2016; Zaki Diab & Rezk, 2017).  Fakat PV sistemlerin hücre 

verimliliği günümüzdeki teknolojik ilerlemelere rağmen % 11-18 

civarındadır ve düşük bir verime sahiptir (Aygül, Cikan, Demirdelen, & 

Tumay, 2019; Abdelhakim Belkaid, Gaubert, Gherbi, & Rahmani, 2014). 

Ayrıca PV sistemin verimi, PV hücrelerin maruz kaldığı solar radyasyon 

miktarı, sıcaklık, gökyüzündeki bulutlanmalar  ve atmosferik koşullar gibi 

birçok faktöre bağlıdır (A. Belkaid, Colak, & Isik, 2016). PV sistemin 

çalışma performansını belirleyen en önemli iki faktör ise PV sistemin 

maruz kaldığı solar radyasyon ve sıcaklık miktarıdır.  

Her koşul altında PV dizisinin maksimum güçte çalışmasını sağlayan 

tek bir nokta vardır. Bu nokta Maksimum Güç Noktası (Maximum Power 

Point-MPP) olarak adlandırılır. PV sistemlerden maksimum verim elde 

edebilmek için maksimum güç noktasından yararlanmak oldukça 

önemlidir. Uygun güç elektroniği elemanları ve Maksimum güç noktası 

izleme teknikleri (MPPT-Maximum Power Point Tracker) kullanılarak PV 

sistemleri maksimum güçte çalıştırılabilir. Literatürde sunulan çok sayıda 

MPPT algoritması bulunmaktadır (Eltawil & Zhao, 2013). Sunulan farklı 

MPPT yöntemlerinde amaç aynı olmasına rağmen, yöntemler uygulanan 

sensörlerin farklı olması, maliyet, verimlilik, problemi hızlı çözme 

yeteneği ve uygulanabilirlik açısından farklılık göstermektedir(Salam, 

Ahmed, & Merugu, 2013). Değiştir & Gözlemle (Perturb&Observe- P&O) 

(Ahmed & Salam, 2015; Femia, Petrone, Spagnuolo, & Vitelli, 2005; 

Ishaque, Salam, & Lauss, 2014; Tafticht, Agbossou, Doumbia, & Chériti, 

2008) ve Artımsal İletkenlik yöntemleri (Incremental Conductance- InC) 

(Abdulkadir & Yatim, 2014; Morales-Acevedo, Diaz-Bernabe, & Garrido-

Moctezuma, 2014; Radjai, Rahmani, Mekhilef, & Gaubert, 2014) 

uygulanabilirliğin basit olması nedeni ile MPPT teknikleri arasında en 

yaygın kullanılanlarıdır. Bu yöntemlerin haricinde kısa devre akımını 

temel alan açık devre voltajı (D. Y. Lee, Noh, Hyun, & Choy, 2003), yapay 

sinir ağı (Rai, Kaushika, Singh, & Agarwal, 2011) , bulanık mantık 

(Alajmi, Ahmed, Finney, & Williams, 2011) ve kayma kipli MPPT 

kontrolü gibi (Abdelhakim Belkaid, Gaubert, & Gherbi, 2016) farklı 

prensiplere dayanan algoritmalarda MPPT uygulamaları için 
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geliştirilmiştir. Ayrıca maksimum güç noktasının yakalanması için çok 

sayıda Meta-Sezgisel optimizasyon algoritmaları da geliştirilmiştir 

(Besheer & Adly, 2012; Kobayashi, Takano, & Sawada, 2006; Ma et al., 

2011; Mohanty, Subudhi, & Ray, 2016; Paraskevadaki & Papathanassiou, 

2011; Sundareswaran, Vignesh kumar, & Palani, 2015). Sunulan tüm 

teknikler, kararlı koşullar altında maksimum güç noktasını izlemede 

oldukça etkilidir. Fakat sistem yükü ve hava koşuları değiştiğinde, 

değişimin hızına bağlı olarak MPP noktasını yakalamada farklı performans 

sergilemektedir.  

Bu çalışmada, MPPT teknikleri arasında yaygın olarak kullanılan 

geleneksel Değiştir & Gözlemle (Perturb&Observe - P&O) ve Artımsal 

iletkenlik (InC) algoritmalarının hızlı değişen solar radyasyon ve sıcaklık 

altındaki performansları Matlab/Simulink yardımı ile incelenmiştir. 

Modellenen sitemin yapısı, PV hücrenin karakteristik yapısının 

modellenmesi ve DC-DC konvertör modeli Bölüm 2’ de açıklanmıştır. 

Analizde DC-DC güç konvertör olarak Boost konvertör tasarlanmıştır. 3. 

Bölümde MPPT için kullanılan P&O ve InC algoritmaları açıklanmıştır. 

Benzetim sonucunda elde edilen sonuçlar ise çalışmanın 4. Bölümünde 

tartışılmıştır. Son bölümde ise elde edilen sonuç ve önerilerin kısa bir özeti 

sunulmuştur.  

2. PV Sistemin Modellenmesi 

PV sistemin modellenmesinde sistem Fotovoltaik hücre ve DC-DC 

konvertör olmak üzere temel iki bileşenden oluşmaktadır. Bu bölümde bu 

sistemler detaylı olarak açıklanmaktadır. Tasarlanan sistemde PV sistemin 

üreteceği gücü belirleyen çevresel faktörler solar radyasyon miktarı ve 

sıcaklık olarak seçilmiştir. Üretilen güç DC-DC dönüştürücü aracılığı ile 

DC yüke aktarılmaktadır. Sistemin giriş gerilimi ve akımı ölçülerek Boost 

dönüştürücüdeki mosfetin denetlenmesinde gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde 

MPPT denetleyici ölçülen akım ve gerilim değerine bağlı olarak PWM 

çıkışı üretir ve kullanılan MPPT algoritmasının işleyişine bağlı olarak 

sistemin MPPT noktasında çalışmasını sağlar. Açıklanan bu sistemin blok 

yapısı Şekil 1’de gösterilmiştir.  
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Şekil 1. Sistemin blok yapısı 

2.1. PV hücrenin Karakteristik Yapısı ve Eşdeğer Elektriksel 

Devre Modeli 

Fotovoltaik hücreler ince yarıiletken tabaka halinde üretilmiş p-n 

bağlantılar içerir(Asim et al., 2012). Bu nedenle PV hücrenin çalışma 

karakteristiği, p-n diyot karakteristiğine benzerdir ve lineer olmayan akım 

gerilim karakteristiğine sahiptir. Bir PV hücrenin tek diyot modeli 

kullanılarak tanımlanan eşdeğer elektriksel devre modeli Şekil 1’de 

gösterilmiştir. Sunulan devrede akımlar için Kirshoff’ un akım yasası 

kullanılarak PV hücrenin çıkış akımı (1) denklemi ile ifade edilebilir. 

 

Şekil 2. PV hücrenin tek diyot eşdeğer devre modeli.  

𝐼𝑜𝑢𝑡 = 𝐼𝑝𝑣 − 𝐼𝑑 − 𝐼𝑝                                       (1) 

(1) Denkleminde; Ipv -PV hücrenin ışık akımı, Id -diyot akımı ve Ip-şönt 

akım değeridir. Iout ise PV hücrenin çıkış akımıdır. Id akımı diyot 

saturasyonuna bağlı olarak (2) denklemi ile ifade edilir. Ip akımı içinde 

(V+I.RS)/RP yazılabilir. Bu ifadeler dikkate alındığında (1) denklemi (3) 

eşitliği ile ifade edilebilir (Ingegnoli & Iannopollo, 2010; Karatepe, 

Boztepe, & Çolak, 2007).   

𝐼𝑑 = 𝐼0. [exp (
(𝑉 + 𝐼. 𝑅𝑆

𝑎
) − 1]                                      (2) 

PV
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Sıcaklık
Gerilim 

Sensörü
Akım 
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Yük
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Üretici

DC-DC 

Boost Konvertör

Iin Iout

Vin Vout

Duty

Ipv
Rp

Rs

VoutId

Iout
Ip



 
99 

 

𝐼𝑜𝑢𝑡 = 𝐼𝑝𝑣 − 𝐼0. [exp (
(𝑉 + 𝐼. 𝑅𝑆

𝑎
) − 1] −

𝑉 + 𝐼𝑅𝑆

𝑅𝑃
                  (3) 

(3) denkleminde ifade edilen V ve I değeri sırası ile PV hücrenin çıkış 

gerilimi ve çıkış akımını ifade eder. I0 diyotun ters saturasyon akımıdır ve 

a değeri ise diyot ideallik faktörüdür. Rs ve Rp seri ve paralel dirençtir. Bu 

ifadede diyot ideallik faktörü yaklaşık olarak (4) denkleminde sunulan 

matematiksel eşitlik ile hesaplanır.  

𝑎 ≅
𝑁𝑠𝑛1𝑘𝑇𝑐

𝑞
                                                   (4) 

Bu ifadede; k - Boltzmann sabiti (1380.10-23 J/K), q - elektron yükü 

(1602.10-19 C), n1-ideallik faktörü (polikristal, monokristal veya ince film 

malzemeye göre), Ns - seri hücre sayısı ve Tc ise Kelvin cinsinden hücrenin 

sıcaklığıdır. Ipv ise üretilen fotoakımıdır. PV hücrenin fotoakımı solar 

radyasyon ve sıcaklığa bağlı olarak (5) denklemi ile hesaplanabilir.  

𝐼𝑝𝑣 = [𝐼𝑠𝑐_𝑆𝑇𝐶 + 𝐾𝑖(𝑇 − 𝑇𝑆𝑇𝐶)].
𝐺

𝐺𝑆𝑇𝐶
                           (5) 

 Burada, Isc_STC standart test koşullarında (Standart Test Condition –

(STC)) kısa devre akımını ifade eder. Standart test koşullarında PV 

hücrenin yüzeyinin maruz kaldığı solar radyasyon miktarı (GSTC) 1000 

W/m2 ve TSTC sıcaklık değerinin ise 25 C0 olduğu kabul edilir. Ki ifadesi 

ise kısa devre akım çarpanı olup firma üreticileri tarafından katalog 

bilgilerinde belirtilir. Sıcaklık ve solar radyasyon miktarına bağlı olarak 

saturasyon akımı ise (6) denklemi ile ifade edilir (Ishaque, Salam, & 

Syafaruddin, 2011).  

𝐼0 =
𝐼𝑠𝑐_𝑆𝑇𝐶 + 𝐾𝑖(𝑇 − 𝑇𝑆𝑇𝐶)

exp [
𝑉𝑜𝑐𝑆𝑇𝐶

+ 𝐾𝑣 . (𝑇 − 𝑇𝑆𝑇𝐶)

𝑎. 𝑉𝑡ℎ
] − 1

                          (6) 

Bu ifadede, Voc_STC standart test koşullarında açık devre gerilimidir ve 

Ki açık devre gerilim çarpanıdır. Bu parametreler de üreticiler tarafından 

sunulan katalog bilgilerinden sağlanır. Ns seri PV panel sayısı ve Np paralel 

PV panel sayısı olmak üzere PV dizisine ait çıkış akımı (7) denklemi ile 

ifade edilir.  

𝐼𝑜𝑢𝑡 = 𝑁𝑃𝐼𝑝𝑣 − 𝑁𝑃𝐼0. [exp (
(𝑉𝐴 + 𝐼𝐴

𝑁𝑆
𝑁𝑃

. 𝑅𝑆

𝑁𝑆𝑛𝑘𝑇
) − 1] −

𝑉𝐴 + 𝐼𝑀
𝑁𝑆
𝑁𝑃

𝑅𝑆

𝑁𝑆
𝑁𝑃

𝑅𝑃

 (7) 
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Çalışmada kullanılan PV panele ait elektriksel parametreler Tablo 1’de 

sunulmuştur. Sunulan tek diyot PV modeli ve Tablo 1’deki parametreler 

kullanılarak farklı solar radyasyon ve sıcaklık değerleri için PV hücrenin 

karakteristik eğrileri sırası ile Şekil 3 ve Şekil 4’ de gösterilmiştir.  

 

Tablo 1. GESPER marka 100 W PV panele ait elektrik 

parametreleri. 

Parametre   

Maksimum güç Pmax=100 Wp 

MPP Gerilimi VMPP =17.44 V 

MPP Akımı IMPP =5.95 A 

Açık Devre Gerilimi Voc = 21.44 V 

Kısa Devre Akımı ISC = 6.74 A 

 

 

Şekil 3. Farklı solar radyasyon değerleri için GESPER 100 W PV Panelin 

Güç-Gerilim (P-V) ve Gerilim-Akım (V-I) karakteristik eğrileri. 
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Şekil 4. Farklı sıcaklık değerleri için GESPER 100 W PV Panelin Güç-

Gerilim (P-V) ve Gerilim-Akım (V-I) karakteristik eğrileri. 

2.2. Boost Konvertör 

DC-DC boost konvertör MPPT sistemini oluşturan temel unsurlardan 

biridir. Boost konvertör, yükseltici bir dönüştürücü olarak giriş 

geriliminden daha yüksek gerilim seviyesine sahip çıkış üretir. DC-DC 

Boost konvertörün temel devre şeması Şekil 5’ de gösterilmiştir. 

Dönüştürme işleminde, PV tarafından görülen eşdeğer empedans değeri, 

MOSFET’i çalıştıran PWM sinyalinin duty saykılına (d) bağlıdır. Bu 

direnç değeri ise (8) denklemi ile ifade edilir.  

 

Şekil 5. DC-DC Boost Konvertör. 
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𝑅𝑒ş = 𝑅𝑖𝑛. (1 − 𝑑)2                                       (8) 

Bu eşitlikte “d” (duty) değeri MPPT algoritması tarafından üretilir ve 

PWM çıkışı ile MOSFET’i tetikler.  

3. MPPT Algoritmaları 

Sıcaklık ve solar radyasyonda meydana gelen hızlı değişimlerde MPPT 

performansının incelenmesi için geleneksel MPPT algoritmalarından 

Değiştir&Gözle (Perturb and Observe- P&O) ve Artımsal İletkenlik 

(Incrimental Conductance -InC) algoritmaları kullanılmıştır.  

3.1. Değiştir & Gözlemle (Perturb and Observe - P&O) 

P&O metodu PV panellerde maksimum güç noktasının araştırılmasında 

kullanılan en temel metottur. P&O metodunda ilk olarak PV modülün akım 

ve gerilimi değerleri ölçülür. Ölçülen bu parametreler kullanılarak modül 

çalışma geriliminin değişimi incelenir ve panelin anlık güç değeri 

hesaplanır (Abdelsalam, Massoud, Ahmed, & Enjeti, 2011; Bendib, 

Belmili, & Krim, 2015). Çıkış gücü anlık olarak elde edilen bir önceki güç 

değeri ile karşılaştırılır. Eğer çıkış gücü artmışsa gerilimin değişim 

yönünün doğru olduğu belirlenir. Bu işlem tekrrlanarak MPPT noktasına 

ulaşılıncaya kadar devam ettirilir (Femia et al., 2005; Sera, Kerekes, 

Teodorescu, & Blaabjerg, 2006). Eğer gücün değişimi negatif ise sistem 

optimal noktadan uzaklaşır ve bu durumda maksimum güç noktasına 

ulaşabilmek için gerilim değerinin azaltılması gerekir. Bu mantık ile 

tasarlanan P&O algoritmasının akış diyagramı Şekil 6’da sunulmuştur.  

3.2. Artımsal İletkenlik (Incrimental Conductance -InC) 

Artımsal iletkenlik (Incremental Conductance-InC) yönteminde temel 

amaç PV panelin çıkış gücünün değişimini incelemektir. InC algoritması; 

PV panelin çıkış gücündeki anlık değişimin (dP), panel geriliminin 

değişimine (dV)  oranının maksimum güç noktasında sıfır olacağı 

prensibine göre çalışır (Kim, Ahn, Park, & Lee, 2001; J. H. Lee, Bae, & 

Cho, 2007).   

Eğer dP/dV >0 ise sistemin o anki çalışma noktasının MPP noktasının 

sol tarafında olduğu anlaşılmaktadır. Tersi olarak dP/dV < 0 ise çalışma 

noktası MPP noktasının sağında olacaktır (Kamarzaman & Tan, 2014; 

Skoplaki & Palyvos, 2009). Bu yöntemde P&O algoritmasında olduğu gibi 

PV panelin çıkış akım ve gerilimi ölçülerek anlık güç değişimi hesaplanır. 

IC algoritması güç değişiminde dp/dV=0 olana kadar maksimum güç 

noktasını aramaya devam eder. Bu yöntem hızlı bir değişim olması 

durumunda P&O yönteminde karşılaşılan yanlış hesapların üstesinden 
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gelmek için literatürde önerilmektedir. IC metodunun akış şeması Şekil 7’ 

de gösterilmiştir.  

 

Şekil 6. P&O Algoritmasının akış şeması 

4. Benzetim Sonuçları  

Şekil 1’de gösterilen PV sistemin temel blok yapısı PV modül, Boost 

Konvertör, MPPT kontrol ve çıkış yükünü içermektedir. Bu sistemi Matlab 

Simulink benzetim modeli Şekil 8’ de gösterilmiştir. MPPT algoritması 

olarak P&O ve InC MPPT algoritmaları kullanılmıştır. Bu algoritmaların 

performansını test için üç farklı durum senaryosu tanımlanmıştır.  Birinci 

senaryoda 1000 W/m2 soalr radyasyon ve 25 Co sıcaklık altında standart 

koşul için PV sistem performansı test edilmiştir. İkinci senaryoda ise PV 

modülün 25 Co’ de Şekil 9’ da gösterildiği gibi değişken solar radyasyona 

maruz kaldığı kabul edilmiştir. Son senaryoda ise solar radyasyon maruz 

kalmak koşulu ile sıcaklık değişiminin PV panelin üretim ve MPPT 

performansına etkisi değerlendirilmiştir ve analizde kullanılan sıcaklık 

değişim karakteristiği Şekil 10’ da sunulmuştur.   

Başlat

Vpv, Ipv ölçüm 

değerini oku

Ppvn = Ppn(n-1)

Evet

Hayır

Ppvn = Vpv*Ipv

Güç Değerini Hesapla

Ppvn > Ppn(n-1)

Vpvn - Vpn(n-1) >0Vpvn - Vpn(n-1) >0

Evet

Vref = Vref +ΔV Vref = Vref -ΔV Vref = Vref +ΔV Vref = Vref - ΔV

Ppvn = Ppvn(n-1)

Vpvn = Vpvn(n-1)

Evet

HayırHayır

Evet

Başlangıca Dön

Hayır
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Şekil 7. Artımsal İletkenlik (Incremental Conductance -InC) Algoritma 

akış şeması 

 

Şekil 8. PV sistemin Matlab/Simulink blok yapısı.  

Başlat

dIpv = Ipvn -Ipvn(n-1)

dVpv = Vpvn – Vpvn(n-1)

Vpvn = 0

Hayır

dIpv/Vpvn = -Ipv/Vpv

Vref = Vref +ΔV Vref = Vref -ΔV Vref = Vref - ΔV Vref = Vref + ΔV

Vpvn = Vpvn(n-1)

Ipvn = Ipvn(n-1)

Başlangıca Dön

dIpv = 0

Evet

dIpv > 0

dIpv/Vpvn > -Ipv/Vpv

Hayır

Hayır

Evet
Evet

Hayır

Hayır

Evet
Evet
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Şekil 9. Analizde kullanılan PV hücrenin maruz kaldığı solar radyasyon 

miktarının zamana bağlı değişimi 

 

 

Şekil 10. Analizde kullanılan PV hücrenin maruz kaldığı sıcaklık 

miktarının zamana bağlı değişim grafiği 

4.1.  Standart koşullar altında   P&O ve InC MPPT 

Algoritmalarının performansının incelenmesi 

Şekil 8’de sunulan Matlab/Simulink sistem modelinde solar 

radyasyonun 1000 W/m2 ve sıcaklık değerin 25 Co olduğu standart 

koşullar altında P&O ve InC MPPT algoritmaları ile elde edilen 

sonuçlar grafiksel olarak sırası ile Şekil 11 ve Şekil 12’de 

gösterilmiştir. Her iki algoritmada standart koşullar altında 
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maksimum güç noktasını yakalamada hızlı bir performansa sahiptir 

ve 0.05 s’ de MPPT noktasına ulaşmaktadır.  

 

Şekil 31. Standart koşullar altında P&O algoritması ile elde edilen PV 

paremetrelerinin ve çıkış geriliminin zamana bağlı değişimi. 

 

Şekil 12. Standart koşullar altında P&O algoritması ile elde edilen PV 

paremetrelerinin ve çıkış geriliminin zamana bağlı değişimi. 

4.2. Hızlı Değişen Solar Radyasyon Miktarı altında P&O ve InC 

MPPT Algoritmalarının performansının incelenmesi 

Sıcaklığın 25 Co’ de sabit olduğu ve solar radyasyon miktarının Şekil 

9’ daki gibi değiştiğini kabul edelim. Bu koşul altında, Şekil 8’deki model 

için P&O, InC algoritmaları kullanılarak elde edilen MPPT performansları 

grafiksel olarak sırası ile Şekil 13 ve Şekil 14’ de gösterilmiştir.  
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Şekil 43. 25 C0 sabit sıcaklık miktarı altında solar radyasyon değişimine 

bağlı olarak P&O algoritması ile elde edilen PV parametreleri. 

 

Şekil 54. 25 C0 sabit sıcaklık miktarı altında solar radyasyon değişimine 

bağlı olarak InC algoritması ile elde edilen PV parametreleri. 

Grafikler incelendiğinde solar radyasyonun hızlı değişimine karşı 

MPPT algoritmasının maksimum güç noktasını yakalamada 

kullanılabileceği görülmektedir. Radyasyon değişimine bağlı olarak her iki 

algoritma içinde 0.1 saniyenin altında sistem maksimum güç noktasına 

ulaşarak kararlılığı sağlamaktadır.  

4.3.  Hızlı değişen Sıcaklık altında P&O ve InC MPPT 

Algoritmalarının performansının incelenmesi 

Radyasyon değerinin 1000 W/m2 sabit olduğunu ve sıcaklığın Şekil 10’ 

da gösterildiği gibi değiştiğini kabul edelim. Bu durumda PV sistemin 
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üreteceği güç, PV gerilimi, PV akımı ve sistemin çıkış geriliminin değişim 

eğrileri sırası ile Şekil 15 ve Şekil 16’da gösterilmiştir. Grafiklerden 

görüldüğü gibi P&O algoritması sıcaklık değişimleri olması durumunda 

MPP noktasını yakalamada ve kararlılığı sağlamada daha yüksek bir 

performansa sahiptir. Günlük sıcaklık miktarındaki değişimin fazla olduğu 

bölgelerde InC algoritmasının yerine P&O   algoritması PV sistemlerin 

verimliliğini arttıracaktır.   

 

Şekil 65. 1000 W/m2 sabit radyasyon miktarı altında sıcaklık değişimine 

bağlı olarak P&O algoritması ile elde edilen PV parametreleri. 

 

Şekil 76. 1000 W/m2 sabit radyasyon miktarı altında sıcaklık değişimine 

bağlı olarak InC algoritması ile elde edilen PV parametreleri. 

 

 

 



 
109 

 

5. Sonuçlar  

Bu çalışmada fotovoltaik sistemlerin maksimum güç noktasının 

izlemesinde kullanılan P&O ve InC MPPT algoritmaların değişken 

sıcaklık ve radyasyon altındaki performansları incelenmiştir. PV sistem 

100 W gücünde tek panel olarak seçilmiştir. DC-DC konvertör olarak 

boost konvertör seçilmiş ve PV sistem yapısı Matlab/Simulink kullanılarak 

modellenmiştir. P&O ve InC algoritmaları standart koşullar altında benzer 

performansa sahiptir ve sistemin MPPT noktasını yakalama süresi 0.1 

saniyenin altında olmakla birlikte %99’un üzerinde bir doğrulukla MPP 

noktasını yakalamaktadır. Fakat solar radyasyon ve sıcaklığın hızlı 

değişimi altında InC algoritması ile edilen çıkış geriliminde ripple 

dalgalanmaları daha fazla olmaktadır. Her iki algoritmada solar radyasyon 

değişimine bağlı olarak oluşan durumlara hızlı cevap vermektedir.  

Sıcaklıkta meydana gelecek değişimler yönünden incelendiğinde aynı 

solar radyasyon miktarında sıcaklık değiştiğinde P&O algoritması daha iyi 

sonuçlar sağlamaktadır. InC algoritmasının sıcaklık değişimine bağlı 

olarak MPPT noktasını tam olarak yakalamada yetersiz kaldığı ve 

maksimum güç noktasını arama sürecinde algoritmanın yüksek ripple 

dalgalanmalarına yol açtığı görülmektedir. Bu nedenle, gün içerisinde 

sıcaklık değişimlerinin fazla olduğu bölgelerde InC algoritması yerine 

P&O algoritmasının kullanılması önerilmektedir.  
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1.Giriş 

Geniş bant ihtiyacı olan uygulamalara olan ihtiyacın çok fazla artması, 

internet trafiğindeki yükselen sürekli artış, her bir kullanıcının ihtiyaç 

duyduğu internet bant genişliğini artırmıştır. Geniş bant ihtiyacı duyan 

uygulamalardan bazıları video, yüksek çözünürlüklü televizyon (HDTV), 

çok kullanıcılı video konferans, çevrim içi oyun ve daha birçok örnek 

verilebilir (Chochliouros & Heliotis, 2009; Saliou et al., 2015). Bütün bu 

multimedya dijital hizmetleri yüksek bant genişliğine sahiptir ve çok hızlı 

bilgi iletimini destekleyen erişim ağı alt yapısına ihtiyaç 

duyar(Chochliouros & Heliotis, 2009; Hellberg, Boyes, & Greene, 2007). 

Bu nedenle, geleneksel olarak kullanılan erişim ağ teknolojilerinden 

(xDSL ağları gibi) yeni nesil optik erişim ağlarına geçme ihtiyacı 

duyulmuştur. 

Pasif Optik Ağlar, gelecek nesil geniş bant ağları için bir çözüm olarak 

sunulmuştur. Bu ağlar, merkez ofiste yer alan optik hat terminalinden gelen 

ışık dalgasını modüle eder ve bu modüle edilen sinyali son kullanıcıda yer 

alan optik ağ birimine gönderir. Sistem kullanıcıya sınırsız bant genişliği 

sağlamak üzere tasarlanmıştır. Sistem mahalleye kadar fiber, binaya kadar 

fiber ve eve kadar fiber olarak tanımlanabilir. Aynı zamanda sistem bir 

noktadan birçok noktaya olarak ulaşan topoloji olarak tanımlanabilir ve 

genellikle kullanıcı sayısı 32, 64 veya 128 olan birçok kullanıcıya hizmet 

edebilmesi için bir fiber hattı kullanır. Bir pasif optik ağ, aşağıdaki şekilde 
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gösterildiği gibi bir fiber hattı üzerinden birçok kullanıcının ortak 

kullanımı hedeflenerek tasarlanmıştır. 

 

Şekil 1. Tipik pasif optik ağ yapısı 

Pasif optik ağlar (POA) genel olarak zaman bölmeli çoğullamalı pasif 

optik ağ (ZBÇ POA) ve dalga boyu bölmeli çoğullamalı pasif optik ağ 

(DBÇ POA) olmak üzere ikiye ayrılır.  Son zamanlarda, geniş bantlı pasif 

optik ağ (GBPOA)(Martinelli, Marazzi, Parolari, Brunero, & Gavioli, 

2012; Simon et al., 2014; Xiong et al., 2013), ethernet pasif optik 

ağ(EPOA)(Maho et al., 2016) ve gigabit pasif optik ağ(GPOA)(Duarte et 

al., 2013)  gibi zaman ZBÇ POA türleri erişim ağlarındaki yüksek bant 

genişliği talebini karşılayabilmek için geniş ölçüde kullanılmaya başlandı. 

GBPOA, GPOA ve EPOA indirme yönünde iletim için 1490 nm penceresi 

kullanırken, yukarı yönde iletim için 1310 nm penceresini kullanırlar. 

Ayrıca, GBPOA ve EPOA video kanalının 1550 nm dalga boyundan 

indirilmesini sağlar(G.983.1; G.984.1) GBPOA’ ın indirme hızı 622 veya 

1244 Mbps, yüklenme hızı ise 155 veya 622 Mbps’ dır. GPOA’ lar, geniş 

bant pasif optik ağ kavramına dayanır ve bundan dolayı geniş bant pasif 

optik ağlara çok benzerler. GPOA standartları, G 984.1 ile G 984.6 

arasındaki ITU-T G 984 ailesi tarafından kapsanmaktadır. Geliştirilme 

amacı, hızını saniyede iletilen bit miktarını gigabit seviyelerine 

çıkarabilmektir. İndirme hızı 1.24 veya 2.48 Gbps, yükleme hızı ise 155 

Mbps’ den 1.24 Gbps’ a kadardır. Hem GBPOA hem de GPOA eşzamanlı 

olmayan iletim mod teknolojisine dayanır. Erişim ağlarında Ethernet 

kullanan teknolojiler genellikle ilk milde ethernet olarak bilinir. EPOA, 

aynı anda yukarı yönde ve aşağı yönde iletim için 1.25 Gbps bilgi iletimi 

sağlar. Ayrıştırma oranı 32 ya da 64 olabilir. Fiziksel olarak 10 ve 20 km 

arasında iletim yapabilir. EPOA, 802.3 standardının bir parçası olan 802.3 

ah standartı kapsamındadır. DBÇPOA’ lar çok yakın bir gelecekte 

ZBÇPOA’ ların karşılaştığı bant genişliği, güvenlik, güç kaybı vb. gibi 

sorunlara çözüm olarak sunulacaktır. Dalga boyu bölme özelliğine sahip 

dalga boyu bölmeli pasif optik ağ sistemi, Şekil 2’ te gösterildiği gibi uzak 

düğümde dizi dalga kılavuzu ızgarası (DDKI) gibi birleştirici kullanır. 

Merkez Ofis

Noktadan çoklu 

noktaya

N kadar kullanıcı
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Hem zaman bölmeli hem de dalga boyu bölmeli çoğullama sistemlerinde 

uzak düğümde dizi dalga kılavuzu yerine ayırıcı ya da fiber bragg ızgara 

kullanılabilir. DDKI daha yüksek güvenliğe ve düşük kayıplara sahiptir. 

 

Şekil 2. Dalga boyu bölmeli çoğullamalı pasif optik Ağ 

Sinyaller çeşitli dalga boyu kanallarında kodlanır ve çoğullayıcı ile 

farklı optik hat birimlerine yönlendirilir. Bir çoğullayıcı kullanımı, optik 

ayırıcı ile gelen ekleme kaybını önler ve bu da tüm sistemin güç bütçesini 

büyük ölçüde geliştirir(Luo et al., 2013). Bu yaklaşım, ayrıca ayrılmış bir 

dalga boyu kanalının optik hat terminali (OHT) ve her optik ağ birimi 

(OAB) arasında noktadan noktaya bağlantı oluşturur. Böylece, her optik 

ağ birimi kendi dalga boyu kanalının tam bit hızında çalışabilir. Dahası, 

her optik ağ birimi yalnızca kendi sinyallerini aldığından, bu noktadan 

noktaya mantıksal mimari, zaman bölmeli çoğullamalı pasif optik ağlara 

göre çok daha fazla gizlilik ve daha yüksek güvenlik getirir. Güç ayrıştırma 

yaklaşımı olarak anılan başka bir dalga boyu bölmeli çoğullamalı pasif 

optik ağ tipi halen uzak düğümde sinyalleri farklı dalga boylarında optik 

ağ birimlerine ileten optik ayrıştırıcıları kullanır. Burada tüm dalga boyları 

beraber iletildiğinde her bir optik ağ biriminde belirli dalga boyunu geçiren 

filtrelere ihtiyaç vardır. Bu yapıyı kullanan dalga boyu bölmeli çoğullamalı 

pasif optik ağ, kolay bir şekilde zaman bölmeli çoğullamalı pasif optik ağ 

alt yapısı üzerine kurulabilir. Fakat bu, düşük güvenlik ve yüksek güç 

kayıplarını azaltmaz. Bundan dolayı bu çalışmada sadece dalga boyu 

bölmeli çoğullamalı pasif optik ağa dayalı farklı modülasyon teknikleri ile 

düşük güç kayıpları, uzak mesafelere iletim, güvenlik, geniş bant genişliği 

sağlayan renksiz ve ekonomik olan sistem belirlenmiştir. 

DBÇ POA her bir kullanıcı için ayrı bir dalga boyu, yüksek bant 

genişliği ve güvenliği sağlamasına, diğer erişim teknolojilerine göre birçok 

avantajı olmasına rağmen(Chang et al., 2009; Hung, Lee, Sung, Hsu, & 

Lee, 2017; Yiran, Huafeng, Jingwen, & Xiaomu, 2011), pratik 

uygulamalar için pahalı bir yöntemdir (Chung & Takushima, 2013). Her 

optik ağ birimi, yüklenme yönünde ayrı bir dalga boyu kullanır. Her bir 

optik ağ biriminde farklı dalga boyu kullanımı, şebeke operatörleri 

DBBÇ

POA

OHT

D

D

K

I

OAB

OAB

OAB
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açısından kurulum ve işletim maliyetinin artmasına neden olur(Duarte et 

al., 2013). DBÇ POA çalışmalarının başından beri, yüksek maliyet bir 

sorun olmuştur(Duarte et al., 2013). Bu nedenle, müşteri tarafında Fabry-

Perot Lazer Diyotu (FP-LD) ve yansıtıcı yarı iletken optik yükseltici 

(YYOY)) gibi renksiz verici kullanımı çözüm olarak sunulmaktadır(Cho 

et al., 2010; Cho et al., 2013; Duarte, Rosolem, Penze, & Romero, 2014; 

Lee et al., 2010). Farklı modülasyon tekniklerinin karşılaştırılması sonucu 

önerilen sistem, yüksek hızlarda, geniş bant genişliğinde, uzun mesafelerde 

düşük kayıpla, son kullanıcı ve operatörler açısından çok önemli olan 

maliyet problemini düşürerek veri iletimini sağlamayı hedeflemektedir. 

Son kullanıcı tarafında, Fabry-Perot Lazer diyot ve Yansıtıcılı Yarıiletken 

Optik Yükselteç gibi kaynaklar kullanılması aynı zamanda sistemin 

maliyetinin düşmesini sağlayacaktır. 

Bu çalışmada, çift yönlü fiber iletişimde dalga boyu bölmeli 

çoğullamalı pasif optik ağlara dayanan dört farklı modülasyon tekniği 

Optisystem 15 programı kullanılarak modellenmiştir. Makale dört 

bölümden oluşmaktadır. Bölüm 1, giriş bölümüdür. Bölüm 2’de dört farklı 

modülasyon tekniği sıfıra dönüşsüz (NRZ) ve sıfıra dönüşlü (RZ) olmak 

üzere iki farklı kod tekniği uygulanarak modellenmiştir. Sonuçlar optik 

iletişimde önemli parametreler olan bit hata oranı (BER), kalite faktörü(K) 

faktörü ve aynı zamanda indirme ve yüklenme yönlerinde alınan güçler 

göz önüne alınarak değerlendirilmiştir. Bölüm 3’de uygulanan dört farklı 

modülasyon tekniğinin karşılaştırılması yapılarak, son kullanıcı ve 

operatörler açısından uygun olan sistem belirlenmiştir. Bölüm 4’te 

sonuçlar verilmiştir. 

2. Modülasyon teknikleri 

Uzun zamandır optik iletişimde her bir kullanıcı için bant genişliğini 

artırmak ve aynı zamanda kullanıcılara düşük maliyet sağlayan çalışmalar 

yapılmaktadır. Pasif optik ağlar, yüksek bant genişliği, iletim gecikme 

süresinde azalma ve düşük maliyet sağlaması gibi avantajlardan dolayı 

yeni nesil optik ağlarda kullanılmaktadır. DBÇ POA’ lar indirme ve 

yükleme yönünde son kullanıcılara ayrı bant genişliği sağlamasından 

dolayı ZBÇ POA’ lara göre avantaj sağlamaktadır. Bu çalışmada DBÇ 

POA’ larda iyi iletim ve uygun maliyet sağlayan sistem belirleyebilmek 

için dört farklı modülasyon tekniği tasarlanarak, optik parametreler 

incelenmiştir. Kablosuz iletişimde olduğu gibi, optik iletişimde de mesafe 

arttıkça alıcıya ulaşacak sinyal zayıflar ve aynı zamanda gürültü eklenir. 

Zayıflama ve eklenen gürültülerden dolayı sinyal belirli bir mesafeye kadar 

iyi bir iletim sağlayabilir. BER ve K faktörü optik iletişim sisteminde, 

sinyalin kalitesini ölçmeye yarayan en önemli parametrelerdir. Sinyali 

uzak mesafelere iletebilmek için fiber içinde BER’ in düşük, K faktörünün 
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ise yüksek olması gerekir. K faktörü, bir sinyalin sinyal-gürültü-oranı 

(SGO) açısından kalitesini ölçer. Bu nedenle, gürültü, kromatik dağılım, 

sinyalin bozularak bit hatalarına neden olan polarizasyon ya da doğrusal 

olmayan etkileri gibi sinyaldeki fiziksel bozulmaları dikkate alır. BER 

fiber optik iletişimde önemli bir parametredir ve bir iletimde alınan toplam 

bit sayısına göre hatalara sahip bitlerin yüzdesidir. Bu sebeplerden dolayı 

farklı modülasyon teknikleri, BER, K faktörü ve çift yönlü fiberde her iki 

yönde de (indirme ve yükleme) alınan güç değerleri dikkate alınarak 

karşılaştırma yapılmış, ne kadar mesafeye kadar iletim yapılabileceği 

hesaplanmıştır. Bu çalışmada uygulanan dört farklı modülasyon tekniği 

için ortak olarak kullanılan sistem parametreleri Tablo 1’ de verilmiştir. 

Tablo 1. Sistem parametreleri 

Tasarım 

Bit oranı 10 Gb/s 

Dizi uzunluğu 128 bit 

Örnekleme sayısı 8192 

Tekrarlama 3 

                                                                       Verici 

Giriş gücü 1.5 dBm 

Bit oranı(indirme yönünde) 10 Gb/s 

Dalga boyu(indirme yönünde) 1550 nm(C  bandı) 

Bit oranı(yükleme yöünde) 2.5 Gb/s 

Dalga boyu(yükleme yönünde) 1310 nm(L bandı) 

İlk faz açısı 0 derece 

Hat genişliği 10 MHz 

                                                                  Optik fiber 

Mesafe 0 km’den 30 km’ye kadar 

Dağılım 16.75 ps/nm.km 

Zayıflama 0.22 dB/km 

                                                                        Alıcı 

Duyarlılık 0.99 A/W 

Koyu akım 10 nA 
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2.1 Harici Modülasyon 

Sistem temel olarak üç ana bölümden oluşur. Optik hat terminali (OHT) 

tarafında 193.1 THz hızında CW lazer, rasgele bit üretici (PRBS) ve pals 

üretici (sıfıra dönüşlü ve dönüşsüz) kullanılmıştır. Sinyal Mach-Zehnder 

Modülatör ile modüle edilerek fibere gönderilmiştir. Sirkülatör indirme ve 

yükleme yönündeki sinyalleri ayırmak için kullanılmıştır. Optik ağ 

biriminde (OAB) ise optik kaynak olarak iletim bölümünde FP-LD 

kullanılmıştır. OHT ve OAB alıcı taraflarında foto detektör, filtre, bit hata 

oranı ve kalite faktörünü ölçebilmek için BER analizörü kullanılmıştır. 

Harici modülasyon tekniğinde diğer sistemlerden faklı olarak OAB, verici 

tarafında harici olarak ışık kaynağı kullanılmış ve böylece FP-LD’ un 

harici olarak iletime geçmesi sağlanmıştır. 

 

Şekil 3. Harici modülasyon modeli 

Arka arkaya iletim için indirme ve yüklenme yönündeki göz 

diyagramları ve kalite faktörleri Şekil 4’te verilmiştir 

 

İndirme yönünde 

 

Yükleme yönünde 

Şekil 4. Arka arkaya iletim için göz diyagramları ve kalite faktörleri 

PRBS Pals Üretici

CW Lazer Modülator

Alıcı

Sirkülatör

Alıcı

Çift Yönlü  

Fiber

Bilgi

FP-LD
veya
YYOY

Işık KaynağıFiltre

Zayıflatıcı
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   Arka arkaya iletim için toplam alınan güç&BER grafiği Şekil 5’te 

verilmiştir. Artan toplam güç oranıyla, BER oranının düşmektedir fakat 

bazı yerlerde doğrusal olmayan etkilerden dolayı bozulmalar olmaktadır. 

 

İndirme yönünde 

 

Yükleme yönünde 

Şekil 5. BER&Toplam güç grafiği 

Tablo 2. Sistem karşılaştırma sonuçları 

Optik 

Kaynak/Kod 

Tekniği 

Parametreler/Mesafe 0 km 10 km 20 km 30 km 

FP-LD/NRZ Min BER  İndirme 4e-19 5e-17 1.4e-15 1.3e-11 

Yükleme 4e-11 2e-9 8.8e-8 6.8e-6 

K faktör  İndirme 8.8 8.2 7.8 6.6 

Yükleme 6.4 5.8 5.2 4.3 

Alınan 

güç(dBm) 

İndirme -11.5 -13.7 -15.6 -17.7 

Yükleme -11.5 -13.5 -15.5 -17.4 

FP-LD-RZ Min BER  İndirme 3e-58 2e-36 1e-21 3.3e-10 

Yükleme 2e-14 1.5e-12 3.6e-8 6e-8 

K faktör  İndirme 20 15.7 9.4/ 6.1 

Yükleme 7.5 6.9 5.3 5.2 

Alınan 

güç(dBm) 

İndirme -14.6 -16.5 -18.5 -20.7 

Yükleme -11.4 -13.5 -15.6 -17.4 
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Elde edilen sonuçlara göre, sıfıra dönüşsüz (NRZ) kodlama tekniği 

OHT ve OAB taraflarına uygulandığında, indirme yönünde K faktörünün 

artan mesafeyle birlikte 8.8 değerinden 6.6’ya düştüğü görülmektedir. RZ 

kod tekniği uygulandığında ise 20’den 6.1’e düştüğü görülmektedir. Elde 

edilen bu değerler optik iletişimde iyi bir iletim için elde edilen değer 

aralığındadır. Bit hata oranları az değişim göstermekle birlikte optik 

iletimde geçerli olan BER<10^-9 değerini RZ kod tekniğinde 30 km dahil 

olmak üzere sağlamakta ancak NRZ kod tekniğinde 20 km’ye kadar 

sağlamaktadır. Ayrıca RZ kod tekniği uygulandığında indirme yönünde 

uzun mesafelerde doğrusal olmayan sebepler ve gürültü gibi faktörlerden 

dolayı ani düşüş olduğu görülmektedir. Sistem optik iletişim için tercih 

edilebilecek iyi bir sistemdir fakat bu sistemin dezavantajı DBÇ POA’ 

larda her bir kanal için ayrı bir dalga boyuna sahip bir lazer kullanmak 

zorunda olmasıdır. Bu durum maliyeti çok artıracak aynı zamanda sistem 

bakımını zorlaştıracaktır. 

2.2 Kendinden Beslemeli Modülasyon 

Kendinden beslemeli modülasyon tekniği renksiz iletişim sağlaması ile 

birlikte uygun maliyet sağlar (Cheng, Zhou, Liu, & Effenberger, 2016). 

Kendinden beslemeli modülasyon tekniğinin avantajları aşağıdaki gibi 

sıralanabilir(Wong, 2013). 

• Harici olarak beslemeyi ortadan kaldırır 

• Dalga boyu devamlılığını ısı değişiminden etkilenmeden sağlar. 

• Düşük maliyet sağlar 

• Dalga boyu sadece dağıtım şebekesindeki pasif bileşen tarafından 

belirlenir 

• Sistemde sabit dalga boyu kullanımını sağlar 

• Aynı optik kaynak tüm OHT’ lerde kullanılabilir ve böylece 

renksiz iletişim sağlar. 

Kendinden beslemeli modülasyon şeması Şekil 6’daki gibidir. Diğer 

sistemlerden farklı olarak burada kullanıcı tarafında herhangi bir harici 

kaynak kullanılmamaktadır ya da merkez ofis tarafında beslenme ihtiyacı 

duymamaktadır. Uzak düğümde yer alan sirkülatör, ayna ve bant geçiren 

filtre sayesinde sinyal geri OAB’ ne gönderilmekte ve kendini beslemesi 

sağlanmaktadır. 
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Şekil 6. Kendinden beslemeli model 

Arka arkaya iletim için indirme ve yüklenme yönündeki göz diyagramları 

ve kalite faktörleri Şekil 7’de verilmiştir. 

 

 
İndirme yönünde 

 

 

Yükleme yönünde 

Şekil 7. Arka arkaya iletim için göz diyagramları ve kalite faktörleri 

Arka arkaya iletim için toplam güç oranı ve BER oran grafiği Şekil 8’de 

verilmiştir. Tablo 2’de sonuç karşılaştırmaları verilmiştir. Artan toplam 

güç oranıyla, BER oranı düşmektedir. 

AX : Alıcı

VX : Verici

BGF : Band Geçiren Filtre

DDKI :Dizi Dalga Klavuzu Izgarası

SSA : Serbest Spektrum Aralığı

λi : :İndirme Dalgaboyu

λy : Yükleme Dalgaboyu

VX/AX 1
D
D
K
I

MO

DBÇ

OAB
D
D
K
I

Uzak Düğüm

Yükleme 

bilgisi

Fiber

OAB N

1

2

3VX/AX  

N
AX

YYOY/FP-LD
SSAYükleme İndirme

BGF
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İndirme yönünde 

 

Yükleme yönünde 

Şekil 8. BER&Toplam güç grafiği 

 

Tablo 3. Sistem karşılaştırma sonuçları 

Optik 

Kaynak/Kod 

Tekniği 

Parametreler/Mesafe 0 km 10 km 20 km 30 km 

FP-LD/NRZ Min BER  İndirme 5.7e-20 3e-18 3.6e-16 3.3e-12 

Yükleme 6.4e-10 6.3e-7 6.2e-6 8.2e-6 

K faktör  İndirme 9 8.6 8 6.8 

Yükleme 6 4.8 4.7 4.3 

Alınan 

güç(dBm) 

İndirme -11.5 -13.5 -15.5 -17.6 

Yükleme -14.3 -16.4 -18.5 -20.4 

FP-LD-RZ Min BER  İndirme 2e-64 6.4e-31 1.7e-23 3.7e-10 

Yükleme 3.9e-12 2e-8 3e-6 7e-5 

K faktör  İndirme 32 16.8 9.9 6.1 

Yükleme 6.8 5.5 4.5 3.7 

Alınan 

güç(dBm) 

İndirme -14.5 -16.6 -18.6 -20.7 

Yükleme -14.4 -16.5 -18.6 -20.7 
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Sonuçlara göre, NRZ kod tekniği uygulandığında BER değeri indirme 

yönünde 5.7e-20, 0 km’de ve 3.3e-12, 30 km’de değerler göstermektedir 

ve bu değer optik iletişimde kabul edilen BER<10e-9 değerine uymaktadır. 

Aynı şekilde K değeri optik iletişimde kabul edilen 4 değerinin 

üzerindedir. Yükleme yönünde 20 km’ ye kadar iletim yapılabildiği 

görülmektedir. RZ kod tekniği uygulandığında ise, en düşük indirme 

değerinin 3.7e-10 olduğu görülmektedir. RZ kod tekniği ile uzun 

mesafelere düşük hata oranı ile ulaşılabildiği görülmektedir. Kendinden 

beslemeli sistemde dışardan besleme yerine OAB tarafında sistem kendini 

beslemektedir ve bu renksiz iletimle birlikte maliyeti oldukça 

düşürmektedir. Fakat kendinden besleme sırasında uzak düğümden 

sinyalin geri dönüşü sırasında gecikme yaşanmaktadır. 

2.3 Yeniden Modülasyon 

Yeniden modülasyon modelinde optik hat terminali tarafında sinyal 

Mach-Zehnder modülatör tarafından modüle edilerek fibere iletilir. Bu 

teknikte çözüm olarak merkez ofisten gönderilen indirme yönündeki 

taşıyıcı, yukarı yönlü iletim içinde kullanılmaktadır ve böylece yükleme 

yönünde ayrı kaynak kullanımı ihtiyacı oradan kalkar. 

 

Şekil 9.Yeniden modülasyon modeli 

    Arka arkaya iletim için indirme ve yüklenme yönündeki göz 

diyagramları ve kalite faktörleri Şekil 10’da verilmiştir. 

OHT

FP-LD
Veya
YYOY

0101...

Ax BER

OAB

 Fiber

0101...

AxBHO

MZM

Sirkülatör

Zayıflatıcı
Ayırıcı

OHT:Optik Hat Terminali
OAB:Optik Ağ Birimi
AX : Alıcı
BER:Bit Hata Oranı
MZM:Mach-Zehnder Modülatör
YYOY:Yansımalı Yarıiletken Optik 
Yükselteç
FP-LD:Fabry-Perot Lazer Diyot

Bilgi Üretici

Kod Üretici
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İndirme yönünde 

 

Yükleme yönünde 

Şekil 10. Arka arkaya iletim için göz diyagramları ve kalite faktörleri 

   Arka arkaya iletim için toplam güç oranı ve BER oran grafiği Şekil 

11’de verilmiştir. Artan toplam güç oranıyla, BER oranının düştüğü 

görülmektedir. 

 

İndirme yönünde 

 

Yükleme yönünde 

Şekil 11. BER& Toplam güç grafiği 

Tablo 4. Sistem karşılaştırma sonuçları 

Optik 

Kaynak/Kod 

Tekniği 

Parametreler/Mesafe 0 km 10 km 20 km 30 km 

FP-LD/NRZ Min BER  İndirme 5.2e-18 5.4e-17 1.6e-13 1.7e-9 

Yükleme 9.7e-12 7.3e-12 2.7e-9 9.3e-8 

K faktör  İndirme 8.5 8.2 7.2 5.9 

Yükleme 6.7 6.7 5.8 5.2 

İndirme -14.5 -16.5 -18.5 -20.5 
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Alınan 

güç(dBm)  

Yükleme -11.3 -13.7 -15.5 -17.5 

FP-LD/RZ Min BER  İndirme 1.6e-35 2.5e-21 5.9e-11 6.7e-5 

Yükleme 4e-12 1e-11 1.2e-10 4.9e-9 

K faktör  İndirme 17.8 10.7 6.4 3.8 

Yükleme 6.8 6.69 6.3 5.7 

Alınan 

güç(dBm)  

İndirme -17.5 -19.6 -21.5 -23.6 

Yükleme -11.5 -13.5 -15.5 -17.5 

 

Tablo 4’ de elde edilen sonuçlara göre indirme yönünde NRZ kod 

tekniği RZ tekniğine gör uzun mesafeler için daha iyi sonuçlar 

vermektedir. Örneğin 20 km için, NRZ tekniğinde BER=1.6 e-13 elde 

edilmişken, RZ tekniğinde 5.9e-11 elde edilmiştir. Her iki yönde de alınan 

güç değerleri optik iletişimde kabul edilen -10 dBm ve -28dBm 

arasındadır. Bu sistemde aynı dalga boyunun hem indirme hem de yükleme 

yönünde kullanılması girişim problemini ortaya çıkarır ve dolayısı ile 

performansın düşmesine neden olur. 

2.4 Doğrudan Modülasyon 

Doğrudan modülasyonda harici hiçbir eleman kullanılmamaktadır. 

Optik ağ biriminde yer alan optik kaynak direk olarak modüle 

edilmektedir.  Arka arkaya iletim için indirme ve yüklenme yönündeki göz 

diyagramları ve kalite faktörleri Şekil 12’te verilmiştir 

 

 

İndirme yönünde 

 

Yükleme yönünde 

Şekil 12. Arka arkaya iletim için göz diyagramları ve kalite faktörleri 



 
128 

 

Arka arkaya iletim için toplam güç oranı ve BER oran grafiği Şekil 

13’te verilmiştir. Tablo II de sonuç karşılaştırmaları verilmiştir. Artan 

toplam güç oranıyla, BER oranı düşmektedir. 

 

 

  İndirme yönünde 

 

Yükleme yönünde 

Şekil 13. BER&Alınan toplam güç grafiği 

 

Tablo 5. Sistem karşılaştırma sonuçları 

Optik 

Kaynak/Kod 

Tekniği 

Parametreler/Mesafe 0 km 10 km 20 km 30 km 

FP-LD/NRZ Min BER  İndirme  6e-20 1e-19 5.5e-17 1e-12 

Yükleme 3e-10 1.8e-8 1.6e-7 1.1e-7 

K faktör  İndirme 9 9 8.2 7 

Yükleme 6.1 5.5 5.1 5 

Alınan güç  

(dBm) 

İndirme -11.5 -13.5 -15.5 -17.6 

Yükleme -11.4 -13.4 -15.4 -17.5 

FP-LD-RZ Min BER  İndirme 2e-53 1.7e-32 4.6e-21 2.6e-10 

Yükleme 6.6e-14 2.9e-10 3.5e-9 2e-7 

K faktör  İndirme 35.6 16.5 9.3 6.2 

Yükleme 7.39 6.2 5.7 5 

Alınan güç 

(dBm) 

İndirme -14.5 -16.6 -18.5 -20.5 

Yükleme -11.6 -13.5 -15.5 -17.4 
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Doğrudan iletim tekniğinde harici olarak hiçbir elemanın 

kullanılmaması maliyeti oldukça düşürmektedir. NRZ kod tekniği 

uygulandığında indirme yönünde en düşük BER değeri 1e-12’dir ve RZ 

kod tekniğinde 2.6e-10’dur. Her iki teknik içinde alınan güç değerleri optik 

iletişimde kabul edilen değer aralığındadır. Bu sistemin avantajı kompleks 

olmamasıdır. 

 

3.Benzetim Sonuçları Karşılaştırması 

Bölüm 2’de her bir modülasyon tekniği için alınan sonuçlar özet olarak 

Tablo 6’ da verilmiştir. Elde edilen sonuçlara bakarak uygulanan dört 

modülasyon tekniğini kalite faktörleri göz önüne alarak Tablo 6’ da 

gösterilmiştir. 

Tablo 6. Modülasyon tekniklerinin K Faktörü karşılaştırma sonuçları 

Modülasy

on 

Tekniği 

Kod 

Tekniği/Mesafe 

0 km 10 km 20 km 30 

km 

Harici  

 

NRZ İndirme 8.8 8.2 7.8 6.6 

Yükleme 6.4 5.8 5.2 4.3 

RZ İndirme 35 15.7 9.4 6.1 

Yükleme 7.5 6.9 5.3 5.2 

Kendinde

n  

Beslemeli 

NRZ İndirme 9 8.6 8 6.8 

Yükleme 6 4.8 4.7 4.3 

RZ İndirme 32 16.8 9.9 6.1 

Yükleme 6.8 5.5 4.5 3.7 

Yeniden NRZ İndirme 8.5 8.2 7.2 5.9 

Yükleme 6.7 6.7 5.8 5.2 

RZ İndirme 17.8 10.7 6.4 3.8 

Yükleme 6.8 6.69 6.3 5.7 

Doğrudan NRZ İndirme 9 9 8.2 7 

Yükleme 6.1 5.5 5.1 5 

RZ İndirme 35.6 16.5 9.3 6.2 

Yükleme 7.39 6.2 5.7 5 
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NRZ kod tekniği uygulandığında en iyi iletim sağlayan sitemin her iki 

yönde de (indirme ve yükleme) kendinden beslemeli ve doğrudan 

modülasyon teknikleri olduğu görülmüştür. RZ kod tekniği 

uygulandığında ise kendinden beslemeli, harici ve doğrudan modülasyon 

teknikleri iyi sonuç göstermektedir. Uygulanan dört modülasyon 

tekniğinin de sonuçları birbirine yakın sonuçlar göstermiş olup tüm 

sistemlerde alınan güç değerleri (iki yönde de), BER oranları ve K 

faktörleri 30 km’ye kadar iyi sonuçlar göstermiştir. Tüm sistemlerde 30 

km’ye kadar alınan güç değerleri -25 dBm’ den büyüktür. Hem RZ hem de 

NRZ kod tekniği baz alındığında kendinden beslemeli modülasyon tekniği 

diğer tekniklere göre daha iyi sonuçlar göstermektedir. Aynı zamanda 

kendinden beslemeli modülasyon tekniğinde harici olarak kaynak 

kullanımına gerek olmadığı gibi renksiz iletişim yapılmasını sağlar ve 

böylece düşük maliyet imkânı da sağlar. Kendinden beslemeli tekniğin 

dezavantajı besleme sırasında gecikmeye sebep olması ve henüz uzun 

mesafelerde iletim sağlayamamasıdır. Harici modülasyon iyi iletim 

sağlamasına rağmen maliyet açısından tercih edilmemektedir.  

4.Sonuçlar 

Bu makalede, çift yönlü fiber optik iletişimde dalga boyu bölmeli 

çoğullamalı pasif optik ağlara dayanan sistemde kendinden beslemeli, 

doğrudan, yeniden modülasyon ve harici olmak üzere dört farklı 

modülasyon tekniği iki farklı kod tekniği (NRZ ve RZ) uygulanarak 

benzetim ortamında tasarlanmıştır. Optik iletişimde önemli parametreler 

olan bit hata oranı ve kalite faktörü parametreleri göz önüne alınarak farklı 

mesafeler için sonuçlar elde edilmiş ve karşılaştırmalar yapılmıştır. Tüm 

sistemler için ortak olarak indirme yönünde 10 Gbps ve yükleme yönünde 

2.5 Gbps hız kullanılmıştır. Bütün performanslar için indirme ve yükleme 

yönünde alınan güç değerleri -11 dBm ve -25 dBm arasındadır ve bu optik 

iletişimde kabul edilen bir değer aralığıdır. İletim mesafesi daha uzun 

mesafelere uygun performans sağlandığı sürece uzatılabilir. Elde edilen 

sonuçlara göre kendinden beslemeli sistem diğer modülasyon tekniklerine 

göre düşük güç kaybı, uzak mesafelere iletim, güvenlik, geniş bant 

genişliği sağlayan renksiz ve ekonomik olan bir sistemdir. 
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