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ÖN SÖZ
Mühendislik ve mimarlık alanındaki disiplinler, benzer araştırma
konuları üzerinde farklı bakış açılarıyla veya farklı konularda benzer bakış
açılarıyla çalışmalar gerçekleştiren bilim insanlarına sahiptir. Ayrıca,
disiplinler arası araştırmalar üzerinde çalışan bilim adamlarının sayısı gün
geçtikçe artmakta ve bu sayede çok önemli mühendislik/mimarlık
problemlerine değerli çözümler sunulmaktadır. Bir alandaki önemli bir
teknoloji veya bakış açısı, diğer alanlarda mevcut olan problemlerin
çözümüne önemli katkılar sağlayabilmektedir. Bu sebeple, çeşitli bilim
dallarında araştırmalar yapan bilim insanlarının birbirlerinin farklı
alandaki çalışmalarını tanıması ve bu çalışmaların sentezlenmelerinin
teşvik edilmesi farklı bakış açıları oluşturacak ve günümüze değin çözümü
sağlanamamış olan problemlerin disiplinler arası çalışmalarla çözülmesine
katkı sağlayacaktır.
Bu kitapta, farklı disiplinlerden bilim insanlarını bir araya getirmek
amaçlanarak, bilim dünyasına yeni bir ufuk açmanın yanında, gelecekteki
disiplinler arası araştırmalar için yeni fikirler oluşturmak temel hedef
olarak belirlenmiştir. Bu hedef doğrultusunda bu kitapta mühendislik ve
mimarlık alanlarında farklı disiplinlere ait çalışmalar yer almaktadır.
Kitabın ortaya çıkmasında çalışmaları ile katkıda bulunan yazarlara ve
çalışmaların değerlendirilmesinde katkıda bulunan hakemlere büyük
emeklerinden dolayı teşekkür eder, araştırmacıların gelecekteki
çalışmalarında başarılar dileriz.
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BÖLÜM I
ATIKSULARDAN HİDROJEN ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ
Dr. Elanur ADAR
Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin, Türkiye
e-mail: aelanur@artvin.edu.tr, Orcid no: 0000-0002-9609-0439

1.

Giriş

Dünya, artan nüfus, gelişen sanayi ve teknoloji ile hızla
kirlenmektedir. Farklı ürünlerin üretimi ve tüketimi sonucunda doğru
yönetilememe sonucu temiz su kaynakları hızla kirlenmektedir. Teknoloji
gelişiminden dolayı da her geçen gün çok çeşitli kirleticiler oluşmaktadır.
Atıksu arıtma tesisleri (AAT) deşarj standartlarını karşılamak için
genellikle
büyük
miktarda
enerjiye
ihtiyaç
duymaktadır.
Evsel/endüstriyel atıksular fiziksel (ön arıtma), kimyasal ve genellikle de
biyolojik olarak arıtılmaktadır. Çıkış suyu alıcı ortama deşarj edilirken
oluşan arıtma çamurları ise susuzlaştırma sonrası düzenli depolanma ile
veya tehlikeli içeriğe sahip olmayanlar anaerobik çürütme ile arıtılarak
metan gazı eldesi ile kontrol altına alınmaktadır. Fakat atıksular tekrar
kullanım için geri kazanılabilecek kaynaklara da sahiptir. Atıksuların
ekonomik arıtılabilirliğini sağlamak için ekonomik ve sürdürülebilir
teknolojiler araştırılmaktadır. Küresel su-enerji ihtiyaçları ve çevresel
kaygılar açısından ekonomik ve etkin teknolojilere ilgi artmaktadır.
Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilirlik Geliştirme Hedefine göre,
yenilenebilir enerji kullanımının 2050 yılına kadar %100’e ulaşması
beklenmektedir. Hedeflerinden biri de dünya çapında çevre dostu olan
uygun maliyetli ve temiz enerji üretimine odaklanmaktır. Atıksu arıtma
tesislerinden bazıları da bu hedefin gerçekleşmesine katkı sağlayabilecek
potansiyele sahiptir (Tetteh vd., 2019). Gerçekçi olmak gerekirse hiçbir
bireysel yenilenebilir enerji kaynağı, geleneksel fosil bazlı yakıt enerji
üretimi ile rekabet edip onun tamamen yerini tutamayabilir. Fakat
alternatif enerji kaynaklarının üretilmesi ile de fosil yakıt tüketim
miktarının azaltılmasına büyük bir katkı sağlayabilir. Atıklar, arıtılmaları
için gerekli olan enerjinin 9,3 katını içerdiği ifade edilmiştir (Trapero vd.,
2017). Ayrıca her geçen gün artan nüfus ve teknolojinin gelişmesi ile
enerji ihtiyacı hızla artmaktadır ve başlıca kullanılan fosil yakıtlar,
doğalgaz ve hidrolik enerji kaynakları talebi karşılayamamaktadır.
Kömür, yağ ve doğal gaz gibi geleneksel enerji kaynakları dünyanın
enerji talebinin yaklaşık %84’ünü karşılamaktadır. Hem bu kaynaklar
azalmakta hem de bu kaynaklardan salınan CO2, küresel ısınmaya ve
iklim değişikliğine sebep olmaktadır. Kısacası, kirleticilerin
yönetilememesi geri dönülmez çevresel etkilere neden olmaktadır. Sera
gazı olan CO2 emisyonları 2010 yılında %5,3 artarak 30,4 milyar tona
ulaşmıştır. Uluslararası enerji ajansının yapmış olduğu senaryolara göre
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CO2 emisyon değerleri 2035 yılında %20 artarak 36,4 milyar tona
(küresel iklimde 3,5◦C’lik artış) ulaşması öngörülmektedir (Adar, 2018).
Dolayısı ile atıksu yönetim faaliyetlerinin çevresel etkilerini minimize
etmek için düşük karbon salınımlı, verimli ve alternatif yenilenebilir
enerji kaynakların üretilebileceği sistemlerin geliştirilmesi ve
kullanılması gerekmektedir. Bu sebeple de, hem su kaynaklarını korumak
hem de hidrojen enerjisi elde etmek için evsel ve/veya endüstriyel
atıksuların sürdürülebilir yönetimi büyük bir önem arz etmektedir.
Hidrojen (H2) yüksek enerji içeriğine sahip bir yakıt olup kalorifik
değeri 120 MJ/kg’dır. H2 hidrokarbon yakıtlardan 2,75 kat ve CH4’den
2,6 kat daha fazla yoğun enerji içeriğine sahiptir (Köroğlu, 2019).
Yanmasından oluşan ana ürün sudur. Bu sebeple de kirlilik oluşturmayan,
çevreye ve insanlara zarar vermeyen bir yakıt olarak öne çıkmaktadır
(Sabankay, 2012). Gerekli hidrojenin %40’ı doğal gazdan, %30’u ağır
yağlar ve naftadan, %18’i kömürden, %4’ü elektrolizden ve yaklaşık
%1’i biyokütleden üretilmektedir (Sabankay, 2012). Hidrojenin kimyasal
sentezlerinin, gıda endüstrileri ve rafineriler gibi pek çok potansiyel
kullanım alanı vardır. Fosil enerji kaynaklarına alternatif olarak enerji
geleceğinde kilit rol oynaması beklenmektedir. Dünya’da hidrojenin
yoğun bulunmasına rağmen saf olarak bulunmamaktadır. Fakat
hidrojenin diğer elementlere bağlı olarak bulunması ise dünyanın her
yerinde çok büyük rezerv bulunduğu anlamına gelmektedir (Köroğlu,
2019). Suda, hidrokarbonlarda ve biyokütledeki bileşiklerde mevcuttur
(Adar, 2018). Saf H2 gazını elde etmek için biyolojik, termokimyasal ve
elektrokimyasal yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin başlıcaları su
elektrolizi, doğal gaz reformasyonu, kömür ve biyokütle gazlaştırması,
yüksek sıcaklıkta su ayrıştırması, fotoelektroliz ve biyolojik yöntemlerdir
(Öncel, 2009). Bu yöntemler ile başlıca fosil yakıtlar, biyokütle ve su
kullanılarak H2 gazı üretilebilmektedir (Sabankay, 2012). Artan çevresel
problemlerden dolayı sürdürülebilir bir yaklaşım sağlamak amacı ile
biyokütle kullanılarak biyolojik ya da termal yöntemler ile hidrojen
üretimi gerçekleştirilebilir (Öncel, 2009). Metan eldesi yapılan
teknolojilerde mevcuttur örneğin yaygın şekilde çamur arıtımında da
kullanılan anaerobik çürütme en gelişmiş yöntemdir. Anaerobik çürütme
aynı zamanda atıksu arıtımında da kullanılabilmektedir. Bu teknoloji ile
metanın yanısıra hidrojen gazı da elde edilmektedir. Fakat hidrojenin
içeriği çok küçüktür. Metanın enerji içeriğine kıyasla hidrojenin enerji
içeriği daha yüksektir. Dahası, hidrojen temiz bir gaz iken metan eğer
enerjiye dönüştürülmezse (kontrollü yönetilmezse) seragazı olarak
küresel ısınmanın artmasına neden olabilmektedir. Kısacası, hidrojen,
karbon açısından nötr olan değerli bir enerji taşıyıcısıdır (Barca vd.,
2015).
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Bu çalışmada hem atıksu arıtımı gerçekleştiren hem de hidrojen
enerjisi elde edilen teknolojilerden dördü ele alınmıştır. Bu teknolojiler
mikrobiyal elektrokimyasal (MEK), hidrotermal gazifikasyon (HTG),
anaerobik biyofilm reaktör (ABR) ve fotobiyoreaktördür (FBR). Bu
teknolojiler hakkında literatür araştırması yapılarak farklı kriterler
açısından karşılaştırılmıştır.
2.

Mikrobiyal elektrokimyasal teknolojisi

MEK teknolojisi için en yaygın çalışılan mikrobiyal yakıt hücreler
(MYH), 20. yy başlarından beri (1912) canlı mikroorganizmaların
biyokatalitik özelliklerinden faydalanılan bir teknolojidir. MYH, başlıca
anot, katot ve bu iki bölümü ayıran proton değiştirici membrandan
oluşmaktadır. MYH içinde anot yüzeyindeki mikroorganizmalar
substratları oksitleyerek elektron, proton ve nihai ürün olarak CO 2
oluştururlar. Bu elektronlar anottan katota doğru elektrik üretmek için
aktarılır. Oluşan protonlar, proton değiştirici membrandan katot kısmına
difüze olur, ve protonlar (H+) oksijen ile birleşerek katot bölmesinde su
oluştururlar. Elektrik üretimi için proton aktarımının anottan katota
sürekli olması gerekir (Çetinkaya, 2017).
MYH ile biyolojik ayrışabilir atıksular hem arıtılır hem de atıksudan
enerji üretilir. Bu teknoloji düşük sıcaklıklarda da işletilebilmektedir.
Elektrot malzemeleri, elektron taşıma mekanizması ve alan
standardizasyonu optimize edilmelidir (Slate vd., 2019). Son 10 yılda,
MYH’ler ticarileşmeye yakın bir gelişme göstermiştir. Bir teknolojinin
piyasaya tam olarak girip giremeyeceğini belirleyen kriter karlılıktır.
Meyve suyu atıksuyunun MYH ile arıtımı, aktif çamur sistemleri ile
karşılaştırıldığında MYH’nin ekonomik açıdan daha cazip bir seçenek
olduğu ifade edilmiştir. Konvansiyonel yakıt hücreler, gelişmiş bir
teknolojidir. MYH’ler kolayca AAT’ne monte edilebilir. MYH’nin anot
kısmı anaerobik şartlarda işletildiği için geleneksel anaerobik çürütme
prosesine kıyasla %20 daha az çamur oluşumuna neden olur. Elektrik
yapısı olmayan uzak yerlerde veya güvenli güç girişi olmayan
uygulamalarda da kullanılabilir. Atıksu miktarı ve özellikleri sabit
olduğunda, etkin bir şekilde çalışabilir. MYH karbon ayak izinde
azalmayı ve elektrik tüketimini azaltmayı sağlar. 54 m 3/gün kapasitedeki
(2,25m3 hacim, 10 hücre) bir MYH katot olarak platin kullanılıp
kullanılmayacağına göre yatırım maliyetleri sırasıyla 44850 € ve 43010
€’dur. Bu sistemin çamur bertarafı ve elektrik tüketimi işletim maliyetleri
sırasıyla 1763 €/yıl ve 3155€/yıl’dır (Trapero vd., 2017). MYH’nin
başlıca dezavantajları, atıksu kalitesinin genellikle deşarj standardını
karşılayamaması ve bu nedenle arıtma sonrası ilave arıtım
gerektirmesidir. Bu probleme çözüm olarak ise ultrafiltrasyon,
mikrofiltrasyon ve ileri osmoz gibi membran proseslerin MYH’lere dahil
edilmesi önerilmiştir. Böylece çıkış suyu kalitesi önemli ölçüde
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iyileştirilmiştir (Hou vd., 2016). Kullanılan malzeme fiyatının yüksek
olmasından dolayı endüstriyel ölçekte uygulanabilirliği henüz mevcut
değildir.
Endüstriyel ölçeğe geçişi için, daha düşük maliyetli ve daha verimli,
elektrot (yüksek elektrik iletkenliği, yüksek yüzey alanı/hacim oranı,
biyolojik uyumluluk, korozyona karşı direnç ve büyük ölçekli
uygulamalara uygunluk) ve ayırıcı maddelerin (proton transferini
desteklemeli ve katottan anota doğru oksijen difüzyonunu engellemeli)
geliştirilmesi gerekir.
Anot bölmesi anot elektrotu, substrat ve mikrobiyal topluluğundan
oluşmaktadır. Anaerobik şartlar gereksiniminden dolayı oksijen veya
farklı elektron alıcıları (sülfat, nitrat vb.) anot bölmesinde
bulunmamalıdır. Anot malzemesi olarak elektrik iletkenliği, düşük
maliyeti ve kullanım kolaylığı açısından genellikle grafit çubuk veya
levhalar, karbon kağıdı ve karbon kumaş gibi malzemeler tercih
edilmektedir. Bunlara ek olarak grafit keçesi, platin, örülmüş cam karbon
(RVC) da kullanılmaktadır. Katot bölmesi katot ve son elektron alıcıdan
oluşur. Katot malzemesi de sistemin verimini etkilemektedir. Katot
malzemesi olarak anot elektrot olarak tercih edilen malzemeler veya
reaktör ve atıksu türüne göre farklı malzemeler de kullanılabilir. Katot
malzemesi olarak katı grafit çubuk, grafit granülleri, grafit keçesi, camsı
karbon/karbon kağıdı ve RVC tercih edilebilir. Katotlar, elektron alıcı
olarak oksijen kullanırlar ve sistemde kullanılan mangan veya platin
katalizleri, oksijen indirgeyen elektronların gelişimi için genellikle
yüzeye gömülürler. MYH sisteminin maliyetini etkileyen ana etken katot
bölgesinde kullanılan platinin pahalı olmasıdır. Sistemin verimliliğini
etkileyen ise anot bölmesidir. Anot bölmesinde, mikroorganizmalar
atıksudaki organik bileşikleri oksitleyerek elektron ve proton üretmekte
ve bu işlem katot bölmesinde gerçekleşen oksijen indirgenme
reaksiyonuna kıyasla yavaş gerçekleşmektedir. Bu sebeple de
çalışmaların çoğu anot bölmesi ile ilgili yürütülmektedir. MYH’lerdeki
diğer bir bileşen ise membrandır. İki bölmeli MYH’lerinde kullanılan
membranın görevleri anot ile katot bölümlerini ayırmak, anottan katota
proton transferi sağlamak, katottan anota oksijen difüzyonunu
engellemek ve katot çözeltisindeki diğer katyonların anoda geçişini
engellemektir. Membran kullanılmadığı durumda oksijen ve substrat
difüzyonu artarak kolombik verim ve anot mikroorganizmaların
biyoelektrokatalitik aktiviteleri azalmaktadır. Yüksek maliyetli olan
membranın kullanımı, sistemin maliyetini artırmaktadır ve tıkanmadan
dolayı işletme problemlerinin artmasına neden olmaktadır. Maliyet
açısından ekonomik olmamaları MYH’nin tam ölçeğe geçişini
zorlaştırmaktadır. Substrat difüzyonu arttıkça membran yüzeyi
tıkanmaktadır. Membrandaki H+ transfer hızının düşük olması MYH
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sistemindeki reaksiyon hızını etkilemektedir. H + iyonlarının anotta
birikmesi ile de mikrobiyal aktiviteyi durdurmaktadır. Ayırıcı/membran
olarak genellikle katyon değiştirici, anyon değiştirici ve ultrafiltrasyon
membranlar kullanılır. Yüksek maliyet, katottan anota oksijen sızdırma,
substrat kaybı, katyon transferi ve birikimi gibi birçok sorun
oluşturmasına rağmen nafyon membran en çok kullanılan membrandır.
Yüksek maliyetli iyon değiştirici membranlara alternatif olarak, J-kumaş,
cam elyafı, naylon örgü ve seramik membranlar, polipropilen (PP),
polifenilin sülfür (PPS), selüloz esterleri ve katyon değiştirici membranlar
(CEM; E180C420) kullanılmıştır. MYH’nin tam ölçekli uygulanabilmesi
için daha ekonomik ve daha verimli elektrot ve membranlar üretilmesine
ihtiyaç vardır. Daha etkin anot malzeme geliştirilmesi ile ilgili modifiye
edilmiş karbon bazlı malzemeler kullanılarak çeşitli araştırmalar
yürütülmüştür.
MYH sisteminin gelişimini sınırlayan faktörler malzemelerin yüksek
maliyeti (özellikle elektrot ve membran), düşük güç yoğunluğu ve
ömürlerinin
sınırlı
olmasıdır.
Sistemin
verimini
etkileyen
mikroorganizma türü, karıştırma, sıcaklık, pH, medyatör, iyonik
iletkenlik vb. işletme şartları da önemlidir. MYH’de anot bölmesindeki
ekzoelektrojenik mikroorganizmalar sisteme beslenen organik maddeyi
parçalayarak elektrik üretirler. Ekzoelektrojen bakteriler genellikle
doğada bulunmakta olup, araştırmalarda doğadan alınan mikroorganizma
örnekleri ile elektrik üretimi yapılmıştır. Karışık kültür olarak anaerobik
atıksular, nehir tabanından alınan sediment ve toprak numuneleri de
MYH sisteminde aşı olarak kullanılmaktadır. Saf kültürlerde
kullanılabilir. Fakat karışık kültürle gerçekleştirilen çalışmalarda daha
yüksek verim elde edildiği gözlenmiştir. Bunun sebebi saf kültürlerin
karışık kültürlere kıyasla ortam şartlarına karşı daha hassas olmaları
olabilir.
(Çetinkaya,
2017).
Karıştırma,
anot
odasında
mikroorganizmaların elektronlarının elektroda iletilmesini ve katyonların
kütle transferini hızlandırır. Böylece sistemin verimini arttırır. Fakat
yüksek hızla karıştırma da mikroorganizmaların stabilitesini bozmakta ve
membran üzerindeki basıncın artmasına neden olmaktadır. Büyük ölçekli
uygulamalara odaklanan çalışmalarda sürekli akışkan veya sürekli
karıştırmalı MYH’lerde iç direncin düştüğü ve ohmik kayıpların azaldığı
gözlenmiştir. Sıcaklık, bakterilerin büyüyebilmelerine bağlıdır. Hem
organik madde giderimi hem de enerji üretimi için önemli bir
parametredir. Sıcaklık, mikrobiyal aksiyonları ve mikrobiyal dağılımı,
reaksiyon kinetiğini, kütle transfer hızını, anolitin iletkenliğini,
elektrokimyasal termodinamiğini, elektrot potansiyellerini vb.
etkileyebilmektedir. Artan sıcaklık anodun biyokatalitik etkinliğini
etkileyen elektrot üzerinde oluşan biyofilm tabakasındaki oluşumu kısa
süreliğine hızlandırabilir ve yüksek verim elde edilebilir. 30-45◦C aralığı
biyofilmlerin oluşabileceği ve biyokatalitik özelliklerin sergilenebileceği
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sıcaklıklardır. Genellikle de 45 °C üzerinde mikroorganizmalar etkilerini
kaybederler ve aktivasyonun azalması sonucu da kütle transferi yetersiz
kalarak verim düşer. Anotta serbest kalan elektronların elektroda transfer
hızı MYH’lerin verimini etkiler. Shewanella ve Geobacter gibi
mikroorganizma türlerinin aksine elektron transferini kendiliğinden
gerçekleştiremeyen
veya
çok
düşük
hızda
gerçekleştiren
mikroorganizmalar vardır. Bu durumda elektron transferi yapay yolla
yani uygun medyatörler ile gerçekleştirilir. pH, özellikle anot bölmesi
için önemli bir parametredir. Mikroorganizmaların yapısına aşırı asidik
veya bazik ortam vermektedir. Genellikle anolit pH'ının, nötr olduğu
durumlarda daha iyi verim elde edilmektedir. Anolit bölmesindeki iyonik
iletkenlik, iç direnci ve kütle transfer hızını etkilemektedir.
İletkenliğin/iyonik kuvvetin arttırılması MYH’lerde verim artışı sağlar. İç
direnç elektrotlar arasındaki elektrolit direncine ve membran direncine
bağlı olarak değişir. Örneğin Nafyon® membranlar en düşük iç dirence
sahiptir. Minimum iç direnç anot elektrodu, katot elektrodu ve
membranın birbirine yakın olduğu durumlarda gözlenir (Coşkun, 2019).
3.

Anaerobik biyofilm reaktörler

Anaerobik biyofilm reaktörlerden karanlık fermantasyon, organik
atık/atıksulardan H2 üretebilen anaerobik bakteriler ya da bazı algler
(Öncel, 2009) tarafından gerçekleştirilen bir prosestir. Paket ya da
akışkan olarak işletilebilmektedir. Askıda biyokütle reaktörlerine kıyasla
daha farklı atık/atıksu çeşidini ve geniş biyokütle konsantrasyonunu
arıtabilmektedir. Karbonhidrat içerikli atıklar (gıda üretim, peynir altı
suyu, şeker fabrikası, pirinç, şarap, vb. atık/atıksuları) çok uygun
substratlardır. Metabolik yollar kullanılan substrata göre değişkenlik
göstermekte olup asetat ve bütirat ile elde edilen biyogazın bileşimindeki
hidrojen içerikleri sırasıyla %67 ve %50’dir (Barca vd., 2015). Ayrışma
sonrası hidrojen, karbondioksit, metan, karbonmonoksit ve hidrojensülfür
oluşmaktadır. Hidrojenin saflaştırılması için bir ayırma işlemi gereklidir.
Sistemi işletirken hidrojenin kısmı basıncının artışı üretimi olumsuz
etkilemektedir. Bu problem oluşan gazın doğrudan sistemden
uzaklaştırılması ile sağlanabilmektedir.
Karanlık fermentasyonun başlıca avantajları; sistemin basit olması,
hammaddelerin biyolojik olarak anaerobik şartlarda (oksijen gereksinimi
yoktur) ayrışmaları, ve bu sebeple de maliyetlerinin (daha az enerji
gerektirir) uygun olmasıdır (Öncel, 2009). Işık kullanılmadığı için tüm
gün işletilebilmektedir ve farklı karbon kaynaklarının kullanımı
sonucunda değerli metabolitler üretilmektedir. H2 üretim hızı 8,2-121
mmol/Lsaat aralığında değişmektedir (Sabankay, 2012). Karanlık
fermentasyonun başlıca dezavantajları ise; çıkış suyu ek arıtım
gerektirebilmesi ve ortamda O2 varlığının hidrojenaz enzimi için çok
önemli bir engelleyici olmasıdır. Oluşan gaz CO2 içerdiği için uygun
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ayırma yöntemleri ile saflaştırılması gerekmektedir (Sabankay, 2012).
Organik maddenin üçte biri hidrojene dönüştürülür geri kalanı uçucu yağ
asidi ya da alkol olarak sistemi terkeder. Yüksek miktarda asit oluşumu
H2 üreten mikroorganizmaları inhibe eder. Propiyonik asit birikimi ise H 2
kısmı basıncının yüksek olmasından dolayı olur. Etanol oluşması, yüksek
asiditeyi engeller fakat H2 verimine olumlu etkisi de olur. Laktik asitin
fazlalığı ise yine H2 üretimini olumsuz etkiler.
Karanlık fermantasyon sistemine etki eden işletme parametreleri;
sıcaklık, subsrat miktarı ve bileşimi, pH, hidrolik bekletme süresi,
biyoreaktör teknolojisi ve nütrient bileşimi (Fe+2, Ni+2, azot bileşenleri
vb.)’dir. pH, mikrobiyal büyüme, enzim aktivitesi, H 2 üretim hızı,
metabolik aktivite ve H2 tüketen mikroorganizmaların büyümesini
etkileyen bir parametredir. H2 üretimi 4-8 pH aralığında
gerçekleştirilebilmektedir. Optimum pH değeri, atıksu özelliği ve
mikrobiyal çeşitliğe göre değişir. Sıcaklık, mikrobiyal büyüme, metabolik
mekanizma, enzim aktivitesi, H2 üretim verimi ve mikrobiyal
metabolizmayı etkileyen en önemli parametrelerden biridir. Anaerobik
mikroorganizmalar için mezofilik (30-35°C) veya termofilik (55°C)
sıcaklıklar genellikle tercih edilir. H2 üreten bakterilerin büyük çoğunluğu
da genellikle mezofilik ve termofilik şartlarda daha aktiftir. Yüksek
biyobozunur organik içeriğine sahip olan süt, zeytinyağı, bira vb.
endüstrisi atıksuları yüksek H2 üretim potansiyeline sahiptir. Substrat ve
mikroorganizma türüne bağlı olarak biyogaz bileşiminde başlıca H2 ve
CO2 olmak üzere CO, CH4, H2S vb. bulunabilmektedir. Azot; protein,
nükleik asitler ve enzimlerin sentezinde kullanılmaktadır. Amonyak
ilavesinin H2 üretimine bazı durumlarda olumlu bazı durumlarda ise
inhibe edici etkisi mümkündür. Optimum C/N oranının 27,5 olduğu ifade
edilmiştir. Optimum C/N oranı H2 üretim hızını ve metabolik
mekanizmadaki değişiklikleri etkilemektedir. Demir, hidrojen üretim
enzimlerin (ferrodoks ve hidrojenaz) yapısındaki temel bileşendir.
Kobalt, nikel, kalsiyum, magnezyum, sodyum ve çinko ilavesi de H 2
üretimini olumlu etkiler. Düşük sıcaklıklarda demir ilavesi H 2 üretimini
artırmaktadır. Karanlık fermentasyonda H 2 üretimi için saf ya da karışık
bakteri kültürü kullanılabilmektedir. Farklı bozunma hızına sahip
substratlar ve inhibitör maddeler için karışık kültür kullanımı sistemde
daha iyi performans ve daha iyi stabilizasyon sağlamaktadır. Fakat H 2
üreten bakterilerle (Clostridium ve Thermoanaerobacterium vb.) aynı
substrata ilgisi olan H2 tüketen bakterilerde gelişebilmektedir. H2
üretiminin azalmasını engellemek için H2 üreten bakteriler hariç diğer
mikroorganizmaların inaktif hale getirilmesi gerekmektedir. H 2 tüketen
bakteriler; kısa bekletme süresinde işletme ile, pH 6 ya ayarlanarak,
sıcaklık şoku, asit veya baz kimyasalları ile muamele, havalandırma,
dondurma ve çözündürme yöntemlerine ek olarak ortama kloroform,
sodyum
2-bromoethanosülfanat
veya
2-bromoethanosülfonik
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kimyasalları ilavesiyle de karışık kültürden H2 tüketen bakteriler
uzaklaştırılabilir (Köroğlu, 2019).
Sistem verimini artırmak için hibrit yöntemler; H 2 üretimi için
karanlık fermantasyon ve foto-fermantasyon biyoreaktör, CH4 üretimi
için karanlık fermantasyon+anaerobik biyoreaktör veya doğrudan elektrik
üretimi için karanlık fermantasyon+mikrobiyal yakıt hücresi
kullanılabilir.
4.

Fotobiyoreaktörler

Hidrojenaz ve nitrojenaz enzimleri kullanılarak gerçekleşen
reaksiyonlar sonucu hidrojen üretim sürecidir. Yeşil alg ve mavi-yeşil alg
(siyanobakteri) kullanılarak suyun biyofotolizi (doğrudan ve dolaylı)
gerçekleşir (Öncel, 2009). Suyun %11,2’si hidrojenden oluşmaktadır
(Onaran, 2016). Yeşil alg türlerinden hidrojen üretimi 1942 yılında beri
gerçekleştirilmektedir (Köroğlu, 2019). Mikroalgler, yüksek teorik ışık
dönüşümüne ve hem aerobik hem de anaerobik koşullarda yaşayan türlere
sahip olduklarından biyohidrojen üretimi için umut vaad eden
organizmalardır (Sabankay, 2012).
Doğrudan biyofotoliz, mikroalgler ve siyanobakteriler hidrojenaz
enzimi katalizörlüğünde güneşten aldıkları enerji ile suyun doğrudan
hidrojene kadar parçalanmasıdır. Bu yöntemle, H 2 üretimi sadece su ve
güneş ışığında CO2 oluşumu olmadan gerçekleşmesi diğer yöntemlere
kıyasla oldukça dikkat çekmektedir. Sistem içerisinde eş zamanlı oluşan
oksijen hidrojenaz enzimin oksijene olan duyarlılığından dolayı verimin
düşmesine neden olmaktadır. Oksijeni ortamdan uzaklaştırmak için
absorblayıcı ajanları kullanılabilir ve gaz giderim sistemleri sisteme
eklenebilir. Bu çözüm önerileri de tam ölçekli sistemler için işletimin
zorlaşmasına ve işletme maliyetinin artmasına neden olabilir. Helyum
ilavesi de sistemde oksijenin inhibisyonuna izin vermeden hidrojenin
ayrıştırılmasını sağlar. Gelecek vaad eden bir yöntem ise oksijenin
hidrojen ile eş zamanlı üretiminin engellendiği iki basamaklı işlem ile
önce oksijenin üretim mekanizmasının kimyasallar veya besin kısıtlı
ortamları kullanılarak kilitlenmesi ve sonra hidrojen üretimine
geçilmesidir. Oksijenin etkisini minimize etmek için oksijene daha az
hassas organizmaların kullanılması, hidrojen ve oksijen döngülerinin
ayrılması ve fotosentez solunum oranının değiştirilmesi çalışmaları
yürütülmektedir. Hidrojen üretiminde Chlamydomonas reinhardtii (C.
reinhardtii) türü kullanılması ile ortamdaki sülfürün arındırılması ile
kısmen ve geri dönüştürülebilir inhibisyonu sağlanmaktadır (Köroğlu,
2019).
Dolaylı biyofotoliz de azot fikse edebilen fotoheterotrofik bakterilerin
veya siyanobakterilerin nitrojenaz enzimi ve ışık enerjisini kullanarak
organik substratları hidrojene parçalamasıdır. Nitrojenaz enzimi oksijene
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duyarlılığı ve ortamdaki fazla azotun negatif etkisi hidrojen üretimi
veriminde önemli bir rol oynar. Hidrojenaza kıyasla, nitojenaz enzimi
daha fazla enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Bu ise fotokimyasal olarak
kullanılan ATP enerjisinin hidrojene dönüşüm veriminde azalmalara
neden olmaktadır. Bu durumda, ışık enerjisine ek olarak organik asitler
kullanılır. Fotoototrofiklere kıyasla ışık spektrumunun daha geniş bir
bölümünü kullanan fotoheterotrofiklerin ışık şiddetine daha hassas
olmaları verim problemleri yaratmaktadır. Büyük ölçekli sistemlerde
verimliği sağlamak için anaerobik ortam koşulları sağlanmalı, azot kısıt
ortamı kullanılmalı ve uygun ışık şiddeti sağlanmalıdır. Bu yöntemde
oksijenin açığa çıkmaması ve hidrojenin kısmi basıncının doygunluğa
ulaşmadan sistemden uzaklaştırılması gibi gereksinimlerin olmaması
sistemin önemli avantajlarıdır (Öncel, 2009). Dolaylı biyofotolizde H 2
parçalanmasını durdurmak için hidrojeni uzaklaştıran hidrojenaz enzimi
giderilmelidir. H2 üretim hızı 0,355 mmol/Lsaat’tir.
Mikroalgler CO2 kullanarak fotosentez yaparlar ve glikoz üretirler.
Cyanobacteria’lerde glikozu parçalayarak asetik asit ve H 2 üretirler.
Cyanobacteria’lerin ihtiyaçları N2, O2, su, mineral tuzlar ve ışıktır. CO2
tüketiminden dolayı çevre dostu bir yaklaşımdır fakat verimi, hızı ve
gereksinimleri sistemin ekonomik olmasını sağlamamaktadır. Sistemde
gerçekleşen reaksiyonlar aşağıda verilmiştir (Onaran, 2016).
6H2O

+

6CO2

+

ışık

2H2O

→

4H2

→

C6H12O6

+

6O2

(1)
C6H12O6

+

+

2CO2

+

2CH3COOH

(2)
2CH3COOH

+

4H2O

+ışık

→8H2

+

4CO2

(3)
Mikroalgal büyümeyi etkileyen en önemli parametreler nütrient
miktarı, ışık, pH, karıştırma, tuzluluk ve sıcaklıktır. Bu parametrelerin
optimizasyonu türden türe farklılık göstermektedir. Işık şiddeti, pH ve
sıcaklık doğrudan kontrol edilmesi ve belirlenmesi gereken çok önemli
parametrelerdir. Ucuz ve etkili mineral besin kaynaklarının belirlenmesi
yeşil mikroalgal hidrojen üretiminin ticari bir üretim haline gelip
gelemeyeceğini belirleyecek olan temel faktörlerden birisidir (Sabankay,
2012). Işık, fotosentez sürecini doğrudan etkiler. Mikroalgler genellikle
400-700 nm dalga boyundaki ışığı kullanarak fotosentezi gerçekleştirir.
Işık şiddeti, mikroalglerin büyüme hızlarını ve lipit üretimlerini etkiler.
Yoğun ışık fotooksidasyon ve fotoinhibisyona sebep olurken düşük ışık
büyümeyi sınırlar. Mikroalglerin gelişimi için fotoperiyot zamanı da
önemli bir parametredir. Fotoperiyot zamanı, mikroalglerin gün boyunca
maruz kaldığı aydınlık ve karanlık saatleridir. Karbon giderimi için
karanlık döngünün uzatımını gerektirirken, azot ve fosfor giderimi için
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tam tersi durum söz konusudur. Sıcaklık, mikroalg gelişimini, alglerin
hücre morfolojisini ve fizyolojisini etkileyen önemli bir faktördür.
Yüksek sıcaklık mikroalglerin metabolizmasını hızlandırırken düşük
sıcaklık ise büyümelerini engeller. En yüksek aktivite optimum sıcaklık
şartlarında gerçekleşir. Optimum sıcaklık mikroalg türüne bağlı olup 535◦C aralıklarıdır. Genellikle de 20-30◦C arasında iyi verim sağlanır.
Sıcaklık fiziksel stres faktörü de olabilmektedir. Sıcaklık stresi
sitoplazmik viskoziteyi değiştirerek karbon ve azot kullanımını azaltır.
Mikroalglerin büyümesi için gereken başlıca besin maddeleri karbon,
azot ve fosfordur. Eser miktarda silika, kalsiyum, magnezyum, potasyum,
demir, mangan, sülfür, çinko, bakır, kobalt gibi mikro besin maddelerin
ortamda bulunması gereklidir. Metabolik aktiviteleri etkileyen pH, besin
alımı ile doğrudan bağlantılıdır. Karbondioksit ve nitrat alımında pH
yükselir amonyak alımında pH düşer. Mikroalglerin büyük çoğunluğu
için uygun pH aralığı 7-9 dur. pH 10’un üzerinde algler olumsuz
etkilenir. Karıştırma, ışık, sıcaklık ve gazların (O2 ve CO2) homojen
dağılımını sağlar. Ayrıca, mikroalglerin çökelmesini önler ve besin
maddelerine ulaşmasını kolaylaştırır. Karıştırma olmadığı veya yavaş
karıştırıldığı durumlarda mikroalgal kültür içerisinde karanlık bölgeler ve
anaerobik bölgeler oluşabilir. Ancak karıştırma hızlı yapılırsa kesme
gerilmesinden dolayı mikroalgal hücreler zarar görebilir. Mikroalgal
biyokütle üretimini etkileyen faktörlerden biri de tuzluluktur. Tuzluluk
mikroalg türüne göre değişkenlik gösterir ve mikroalglerin lipit üretimini
etkiler.
Fotobiyoreaktörler CO2 azaltımını ve enerji üretimi sağlayan ve son
yıllarda ilgi gören bir yöntemdir. Alglerin atıksu arıtımında kullanımı,
arıtma tesislerinde yüksek enerji ihtiyacı ve havalandırma ihtiyacı
gerektirmez. Atıksulardan besin maddelerinin alglerle gideriminde, algler
nitrifikasyon/denitrifikasyon için organik karbon ihtiyacını karşılar,
fotosentez sayesinde CO2 azaltımını sağlar ve sistemin maliyetinin
(işletme+yatırım) az olmasını sağlar (Elcik, 2016).
5.

Hidrotermal gazifikasyon

Hidrotermal gazifikasyon, süperkritik şartlar altında gerçekleşen
termal bir yöntemdir. Süperkritik şartlar bir maddenin hem sıcaklığı hem
de basıncının kritik değerlerin üzerinde olması ile oluşur. Su için bu
değerler sırasıyla 374,15 oC ve 22,12 MPa’dır. Süperkritik şartlar 1822
yılında Baron Cagniard de la Tour tarafından tespit edilmiştir (Yabalak,
2010). Süperkritik şartlar altında sıvının bazı özellikleri (yoğunluk,
viskozite, dielektrik sabiti vb.) değişmektedir. Atmosfer şartlarındaki su
ile (ortam sıcaklığı ve basıncı) süperkritik şartlar altındaki su
karşılaştırıldığında, süperkritik şartlardaki su çok daha küçük miktarda
hidrojen bağına, düşük dielektrik sabitine, düşük viskoziteye ve yüksek
difüzyon katsayısına ve asidik davranışa sahiptir. Organik bileşikler ise
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yüksek derecede çözünürlüğe sahip olup tamamen karışabilirler.
Tamamen karışmaları ortamın homojen olduğunu gösterir, ve organik
bileşikler ve su arasında ara yüzey olmamasını yani kütle transferi
sınırlamasının olmamasını sağlar (Zhang vd., 2010; Xu vd., 2014). Farklı
sıcaklık ve basınçtaki suyun bazı fizikokimyasal özellikleri Tablo 1’de
verilmiştir.
Tablo 1 Sıcaklık ve basınca göre suyun fizikokimyasal özellikleri
(Susanti vd., 2014)
Özellik

Su

T(⁰C)
P(MPa)
ρ(kg/m3)
ε
pKw
µ(mPas)

25
0,1
997,05
78,4
13,99
0,89

Aşırı ısıtılmış
buhar
400
0,1
0,32
1,005
0,024

Süperkritik su

Subkritik su
300
25
743,01
21,48
11,12
0,092

400
25
166,53
3,81
16,57
0,029

400
50
577,74
12
11,56
0,068

700
25
60,08
1,29
19,83
0,038

Süperkritik şartlarda (özellikle >400◦C), dielektrik sabitindeki
değişiklerden dolayı serbest radikal reaksiyonlar iyonik reaksiyonlara
kıyasla daha baskındır. Bu şartlarda su, reaksiyon ortamı, reaktant ve
asit/baz katalizörü olarak işlev görür. Süperkritik şartlarda H2 oluşumu
suya bağlı iken CH4 oluşumu suya bağlı değildir. Dahası CH4 oluşumu
ekzotermik iken H2 oluşumu endotermiktir. Le Chatelier prensibine göre
H2 oluşumu yüksek sıcaklıklarda, CH4 oluşumu ise yüksek basınçlarda
daha baskın gazdır. Bu şartlarda buharlaşma ve yoğunlaşma
gerçekleşmemektedir. Bu özellik ise atık/atıksu arıtımı, ayırma prosesi,
geri dönüşüm, yüzey temizleme ve değerli metal üretimi gibi
uygulamalarda kullanımını sağlamaktadır (Kruse, 2008).
Hidrotermal prosesler, yüksek sıcaklık ve basınçta gerçekleşmektedir.
İşletme şartlarına (istenilen gaza) bağlı olarak, hidrotermal gazlaştırma üç
gruba ayrılmaktadır. Sulu faz oluşumu, biyokütledeki glikoz, sorbitol,
gliserol, metanol ve glikol gibi bileşiklerin 215-265 °C sıcaklık aralığında
heterojen bir katalizör varlığında hidrojene ve karbondioksite
gazlaştırılmasıdır. Kritiğe yakın koşullarda gazlaştırma, heterojen bir
katalizör varlığında organik bileşenlerin metana ve karbondioksite
dönüştürülmesidir. Süperkritik su gazlaştırması (SKSG) ise organik
içerikli maddelerin katalizörlü ya da katalizör olmadan hidrojen ve
karbondioksite dönüştürülmesidir (Kruse, 2009).
Islak atık, ıslak biyokütle ve sulu çamurun bertarafı için 1970’lerde
geliştirilen SKSG prosesinin temel hedefi yakıt ya da kimyasal üretmek
iken ikinci amacı ise atık bertarafıdır. Bertaraf etmek için
susuzlaştırılması gereken arıtma çamuru ile gerçekleştirilen çalışmalarda
hem katalitik hem de katalitik olmayan şartlarda gaz bileşimi %40-60 H2,
%30-70 CO2, %15-25 CH4 ve %5-30 CO olduğu ifade edilmiştir (Afif
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vd., 2011). SKSG’de oluşan hidrojenin %50’den fazlasının sudan
kaynaklanabileceği belirtilmiştir (Kruse vd., 2003; He vd., 2014). Farklı
gazlaştırma proseslerine kıyasla kısmi veya tamamen çözünmüş oksijen
yokluğunda gerçekleşen SKSG, ilgi gören bir teknolojidir. Bu yöntem ile
tehlikeli/tehlikesiz organik içerikli atık ya da atıksularda susuzlaştırma
gerektirmeden hem arıtım ya da bertaraf edilebilmekte hem de elde edilen
gazların yakılması ile enerji üretilebilmektedir. Oluşan gazlar, yüksek
ısıtma gücüne sahip hidrojen ve hafif hidrokarbonlardır. SKSG, suyun
sahip olduğu solvent ve reaktant özelliklerinden faydalanarak hidroliz
reaksiyonlarının oluşmasını ve böylece organik maddenin polimerik
yapısının bozunmasını sağlamaktadır. Yüksek sıcaklık ve basınçta
ayrışma, klasik piroliz ile benzerlikler gösterirken, suyun hem reaksiyon
ortamı hem de reaktant olarak davranması nedeniyle de birbirlerinden
ayrılmaktadır. SKSG, geleneksel gazlaştırma, piroliz, ve yakma
metotlarına kıyasla ıslak atıkların nem içeriğinden faydalanmaktadır.
SKSG prosesinde su, hidroliz reaksiyonları (kompleks yapıları basit
yapılara dönüştürme) için bir solvent işlevi görür. Ardından su, basit
yapıları pirolize ederek H2 ve CO2 gazlarını üretir. Süperkritik suda H2
bağları zayıf olup bu şartlarda su, su-gaz değişim reaksiyonları için H2
vericisi olarak işlev görür. Ortamdaki O 2 içeriği ekzotermik reaksiyonları
yavaşlatarak prosesin verimliliğini azaltır. Atıksudaki yüksek O 2 içeriği
yüksek miktarda CO2 oluşumuna neden olmaktadır. Fakat reaksiyon ve
soğutmanın sonrasında, suda yüksek çözünürlüğe sahip olan
karbondioksitin çoğu, su içerisinde çözünür. Bu ise oluşan gaz ürününde
nispeten daha az CO2 içeriğinin olmasını sağlamaktadır. Bu hem oluşan
gazın ısıl değerinin yüksek olmasını hem de çevreye salınımının az
olmasını sağlar (Garcia-Jarana vd., 2008).
SKSG sisteminde kullanılacak hammaddeler pompalanabilir olmalı,
inorganik içeriği az olmalı ve su içeriği %60’tan fazla olmalıdır.
Atıksulara örnek olarak damıtım (bira vs.), gıda, deri, arıtma çamuru,
biyorafineri ve pirolizden oluşan atıksular, vb. verilebilir. SKSG
prosesinde özellikle düşük işletme sıcaklıklarında gaz verimini artırmak
için katalizör ilavesi yapılabilir. Katalizör ilavesi, istenmeyen yan
ürünlerin (tar/kok ve katran) oluşumunu ve işletme maliyetini
azaltmaktadır. SKSG, 500-800◦C aralığında katalizör yokluğunda organik
maddedeki karbonun tamamını gaza dönüştürülebilmektedir. Fakat,
uygulamada enerji verimliliğini sağlamak, proses güvenliğini artırmak ve
reaktör inşaatı için gerekli yatırım maliyetlerini minimize etmek için
600°C altında ve tercihen 500°C’den düşük sıcaklıklarda işletilmesi için
katalizör kullanımı tercih edilebilmektedir (Chakinala, 2013).
SKSG’de oluşan reaksiyonlar işletme şartlarına bağlı olup başlıca
buhar dönüşüm, su-gaz değişim, oksidasyon ve metanasyon reaksiyonları
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gerçekleşir. Organik bileşenin formülü CnHmOy olarak alınırsa,
SKSG’de gerçekleşen reaksiyonlar aşağıdaki gibi yazılabilir:
CnHmOy

+

(2n-y)

H2O

→nCO2

+

(2n-y+m/2)H2

(4)
CnHmOy

→n/2

CH4

+

n/2

CO2

→CO2

+

H2

(5)
CO

+

H2O

(6)
H2

+

→H2O

1/2O2

(7)
CO

+

1/2

→CO2

O2

(8)
CH4

+

2O2

→CO2

+

3H2

→CH4

+

2H2O

(9)
CO
(10)

+

H2 O

Buhar dönüşüm reaksiyonları (4) endotermik, oksidasyon
reaksiyonları (7-9) ise ekzotermiktir. Proseste, sistemin basıncı işletilecek
basınca yüksek basınçlı pompalar ile yükseltilir. Ardından rezistanslar ile
ısıtılarak işletilecek sıcaklığa getirilir. Bu şartlarda atıksu gazlaştırıldıktan
sonra oluşan ürünler soğutularak basınçsızlaştırılır ve normal hava
şartlarına getirilir. Oluşan gaz, sıvı ve katı ürünlerin ayrımı gaz-sıvı
ayırma ünitesi ile gerçekleştirilir (Adar, 2018).
SKSG sistemine etki eden en önemli parametreler sıcaklık, basınç,
reaksiyon süresi, atıksuyun özellikleri (katı madde içeriği, protein,
inorganik vb.) ve katalizör (tür ve miktar) kullanımıdır. Sıcaklık,
atıksudaki organiklerin dönüşümü, oluşan ürünlerin dağılımını ve enerji
verimliliğini belirleyen en önemli bir parametredir. Artan sıcaklıkla
organiklerin gazlaşması ve oluşan gazda H2 içeriği artmaktadır. Basıncın
SKSG sistemine etkisi karmaşıktır. Suyun özelliklerinin (suyun
yoğunluğu, dielektrik sabiti ve iyonik sayısı) değişiminde önemli bir rol
oynar. Kritik nokta (≤22,1 MPa) civarında suyun yoğunluğu daha yüksek
olup iyonik reaksiyonlar daha baskındır. İyonik reaksiyonların
gerçekleşmesi SKSG’de istenen verimi sağlayamamaktadır. Basınç fazla
arttığında da yoğunluk artmakta ve böylece çözünen moleküllerde çözücü
kafesi oluşur (Reddy vd., 2014). Yüksek sıcaklıklarda SKSG sistemine
basıncın etkisi daha belirgin olmaktadır (Adar, 2018). Gerçekleştirilen
birçok çalışmada 25 MPa’ın uygun olduğu ifade edilmiştir. Yüksek
basınç kullanımı aynı zamanda hem daha dayanıklı malzeme kullanımını
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gerektirir hem de riski artırmaktadır (Xu vd., 1996). Gazifikasyonun
tamamen gerçekleşebilmesi için yeterli reaksiyon süresi gereklidir. 0,1 M
glikozun 34,5 MPa ve 600oC’de gazifikasyonu için 28 saniye bekletme
süresinin yeterli olduğu belirlenmiştir (Antal vd., 1993). Reaksiyon süresi
diğer parametrelere de bağlı olarak değişir. Örneğin artan sıcaklık sürenin
kısa olmasını sağlar. Atıksuyun bileşimi (zincir uzunluğu, kimyasal yapı,
oksijen içeriği vb.) de reaksiyon süresini önemli ölçüde etkilemektedir.
Kısa zincirli veya oksijenli hidrokarbonlar daha uzun zincirli
hidrokarbonlardan daha kısa reaksiyon süresi gerektirir. SKSG
sisteminde kullanılan atıksuyun özellikleri sisteme pompalanabilmesi,
korozyona neden olması, ayrışma verimini etkilemesi, oluşan enerji
içeriğini etkilemesi açısından önemlidir. Katı madde konsantrasyonu
optimum değerden fazla ise atıksuyun pompalanmasını zorlaştırır,
ayrışma verimini ve H2 üretimini düşürür. Fakat termal verimlilik
açısından da belli bir oranda katı madde içeriği olumlu etki
sağlamaktadır. Bu sebeple de atıksuda katı madde içeriği artıkça istenilen
verimin sağlanması için sıcaklık artırılabilir, rezistansların ısıtma hızı
artırılabilir ve katalizör kullanılabilir (Antal, 2000). Atıksuyun
karbonhidrat (selüloz, hemiselüloz), fenol, protein ve inorganik madde
içeriği de sistemi olumlu ya da olumsuz etkileyebilmektedir. SKSG’de
karbonhidratlar furfurallara, alkollere, asitlere ve aldehitlere; lignin ise
benzen ve fenollere ayrışır. Lignin hidrojen verimini azaltırken (daha
fazla metan üretirken) selülozün lignin kadar olumsuz etkisi yoktur (daha
fazla hidrojen üretilir). SKSG’de lignin, fenol ve protein serbest radikal
tutucular olarak davranırlar ve gaz oluşumu için gerekli olan serbest
radikal zincir reaksiyonlarını engelleyerek H 2 oluşumunu inhibe ederler.
Alkali bileşiklerin varlığı gazlaştırma verimini artırır. Verim artışı ile de
kok ürünlerin oluşumu azalır ve H2 miktarı artar. Sülfürün varlığı da
sistem üzerine olumsuz etkiye sahiptir. Katalizörün aktivitesini ve gaz
miktarını azaltır (Elliott vd., 2004; Osada vd., 2007). Katalizör kullanımı
temel bir işletme parametresi değildir. Fakat sistemin maliyetini azaltmak
için daha düşük sıcaklıklarda çalışmak için, atıksuyun bileşimine (yüksek
katı madde içeriği, serbest radikal tutucuların varlığı vb.) bağlı olarak
daha yüksek verimi daha kısa sürede elde etmek için tercih edilebilir
(Adar, 2018). Katalizörler heterojen (aktif karbon, geçiş metalleri ve
oksitleri) ve homojen (alkali) şeklinde iki gruba ayrılır. Heterojen
katalizörler, homojen katalizörlere kıyasla daha yüksek hidrojen
seçiciliğine ve karbon gazifikasyon verimliliğine sahiptir ve daha kolay
geri dönüştürülebilmektedir. Kullanılacak katalizör hidrojen seçiciliği
elde etmek için yüksek oranda C-C bağlarını kırabilmeli, baskın su-gaz
değişimi reaksiyonlarını gerçekleştirerek düşük oranlarda metanasyonu
sağlayabilmeli ve iyi hidrotermal kararlılık sergilemelidir (He vd., 2014).
Homojen katalizörler reaktör çıkışında üründen hem çevre sağlığı hem de
katalizörün kaybını azaltmak için ayrılması gerekmektedir. Heterojen
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katalizör ise homojen atıksularda kullanılmaya uygundur (Adar, 2018).
SKSG’de reaktör duvarları heterojen katalizör gibi, atıksuda bulunan
alkali tuzlar homojen katalizör gibi ve korozyon ürünü olan Ni, Fe, Cr
gibi geçiş elementleri ise yine katalizör gibi davranabilir (Garcia-Jarana
vd., 2014). Başlıca alkali katalizörler NaOH, KOH, Na2CO3, K2CO3 ve
Ca(OH)2 tir. Literatüre göre en yüksek verimin potasyumlu bileşiklerin
kullanımında elde edildiği belirtilmiştir. Selüloz gazifikasyonunda
alkali/homojen olan KOH katalizör ilavesi ile %194’lük hidrojen verimi
elde edilmiştir (Ding vd., 2014). Karbon bazlı katalizörlerin başında aktif
karbon gelir ve aktif karbonun en önemli avantajları yüksek katalitik
aktiviteye ve düşük maliyete sahip olması, daha az korozyona sebep
olması ve metal bazlı katalizörlerde olduğu gibi ikincil bir kirliliğe neden
olmamasıdır. Metal ve metal oksit katalizörler olarak genellikle
rutenyum, rodyum, nikel, platinyum, paladyum, bakır, zirkonyum oksit
(ZrO2), alümina (Al2O3), seryum oksit (CeO2) kullanılır. Metal ve metal
oksit katalizörlerin gazlaştırma verimi ve H2 miktarı üzerine farklı
etkilerinin olduğu rapor edilmiştir (Elliott ve Sealock, 1996; Hao vd.,
2005).
SKSG’nin başlıca avantajları; işletme sıcaklığı geleneksel
gazifikasyon ve piroliz yöntemlerine göre daha düşüktür, suyun
özelliklerinin değişiminden dolayı tar/kok oluşumu azdır. Bertaraf
edilmesi gereken katı ürün miktarı azdır ve oluşan sıvı ürün atıksu
bileşimine bağlı olarak deşarj standartlarını sağlamaktadır. Su, SKSG’de
hem solvent hem de reaktant olmasından dolayı susuzlaştırma
gerektirmemektedir. Yani ön arıtmaya ihtiyaç duyulmayan bir
teknolojidir. Sıcaklık ve basınç altında suyun dielektrik sabitinin
değişmesinden dolayı su semipolar/nonpolar solvent gibi davranır. Bu
özelliği ise organiklerin çözülmesi için kütle transfer sınırlamasının
olmamasını yani homojen bir ortam olmasını sağlar. Homojen bir
ortamda reaksiyon gerçekleşmesi ise reaksiyon süresinin çok kısa
olmasına ve dolayısıyla da daha küçük reaktör kullanımını sağlar. Sistem
basınç altında çalıştırıldığı için oluşan hidrojenin yüksek basınçta
depolanmasını, kullanımını ve taşınımını kolaylaştırmakta ve böylece
üretilen gazın basınçlandırılması için gerekli maliyeti ortadan
kaldırmaktadır. Oluşan gazın bileşimi temiz olup sistemde genellikle
NOx ve SOx açığa çıkmamakta ve CO konsantrasyonu ise çok düşük
olmaktadır (Adar, 2018).
SKSG’nin başlıca dezavantajları ise; atıksuyun bileşimi (özellikle de
yüksek tuz içeriği), yüksek sıcaklık ve yüksek basınç sistemde korozyona
neden olabilmektedir. Korozyona dayanıklı özel malzemelerin üretilmesi
gereklidir. Sistemin işletme şartları hem sıcaklık hem de basıncın aynı
anda yüksek olması sistemin riskini artırmaktadır. Sistemde endotermik
dönüşüm reaksiyonlarının gerçekleşmesi için yüksek sıcaklıklar gerekir
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ve yüksek sıcaklığı sağlamak içinde enerji tüketiminin fazla olmasına
neden olur. Süperkritik şartlarda, tuzların sınırlı çözünürlüklerinden
dolayı tıkanma problemleri oluşabilmektedir. Fakat tüm inorganik
bileşikler tıkanmaya neden olmaz, bazıları ise katalizör görevi görerek
su-gaz değişim reaksiyonlarının daha fazla gerçekleşmesi sonucu H2
üretiminin artmasına neden olur (Adar, 2018).
SKSG, hem yüksek su içeriğine sahip atıkların arıtımını hem de
hidrojen enerji eldesi için geliştirilen umut verici bir teknolojidir. Fakat
henüz geliştirilme aşamasındadır. Günümüzde laboratuvar ve pilot ölçekli
sistemler mevcuttur. Yaygın şekilde kullanılan anaerobik çürütme
prosesine kıyasla tehlikeli ya da tehlikesiz atıksuların çok yüksek
konsantrasyonlarını çok kısa sürede (saniyeler mertebesinde) ve çok
yüksek verimde (>%99) gazlaştırabilmektedir. Metan fermantasyonuna
kıyasla özellikle enerji eldesi ve çevresel etkiler açısından önemli
avantajlara sahiptir. CO2 emisyonları dikkate alındığında sulu atıkların
bertarafı için SKSG’nin çok etkin bir yöntem olduğu ifade edilmiştir
(Yoshida vd., 2003).
6.

Teknolojilerin farklı kriterler açısından karşılaştırılması

Dört atıksu arıtımı ve hidrojen üretimi yapan teknolojiler farklı
kriterler açısından karşılaştırılarak Tablo 2’de verilmiştir.
MYH, KF, FBR’ler biyolojik yöntemler iken SKSG termal bir
yöntemdir. MYH ve KF anaerobik ortamda gerçekleştiği için daha az
çamur oluşur. Genel olarak MYH, KF, ve FBR 6-8 aralığında pH, 2040◦C sıcaklık ve uzun reaksiyon süresi gerektirir. SKSG ise 22 MPa’dan
yüksek basınç, 374◦ C’den yüksek sıcaklık ve kısa reaksiyon süresi
gerektirir. KF, MYH ve SKSG’de yüksek oranlarda (>%40) H 2
üretilebilir. FBR, ise arıtım ve H2 üretiminin yanısıra CO2’i azaltan bir
teknolojidir. Fakat hiçbirinin endüstriyel ölçeği yoktur. Tüm sistemlerde
oluşan gazın büyük çoğunluğunu H2 ve CO2 oluşturur. Maliyet açısından
ise en uygunu KF’dir. MYH elektrod, membran ve elektrik tüketiminden
dolayı SKSG ise yüksek sıcaklıklarda çalışıldığı için KF’ye kıyasla
ekonomik değildir.
Web of Science (08/06/2020)’ta MYH, KF, FBR, SKSG ve atıksu
terimleri aratıldığında 2000’li yılların başından itibaren MYH ile ilgili
2765 çalışma, KF ile ilgili 317 çalışma, FBR ile ilgili 263 çalışma ve
SKSG ile ilgili 132 çalışma gerçekleştirilmiştir.
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Tablo 2 Hidrojen üretim teknolojilerinin karşılaştırılması (Onaran, 2016; Trapero vd., 2017; Adar, 2018; Köroğlu, 2019, WOS, 2020)
Prosesler
Kriterler
Mikroorganizma
Substrat

MYH

KF

FBR

SKSG

Ekzoelektrojenik bakteriler
Organik atıklar, H2O
H2, CO2

Fermentatif bakteriler
Organik atıklar
H2, O2, biyokütle

Organik atıklar, H2O
H2, CO2, CH4

C6H12O6 + 6H2O → 6CO2 +
24H+ + 24e-

C6H12O6 + H2O →4H2 +
2CO2 + 2CH3COOH

Atmosfer basıncı (0,10 MPa),
30-45◦C, nötre yakın pH
Günler
Membranlar ve anot/katot
malzemeleri
Elektrik tüketimi

30-55◦C, atmosfer basıncı,
4-8 pH
Günler
Diğer yöntemlere kıyasla
ekonomik
Diğer yöntemlere kıyasla
ekonomik

Algler, siyanobakteriler
Işık, H2O, CO2
H2, CO2, biyokütle, yüksek
organik asitler
1) 6H2O + 6CO2 + ışık →
C6H12O6 + 6O2
2) C6H12O6 + 2H2O → 4H2 +
2CO2 + 2CH3COOH
Atmosfer basıncı, 5-35◦C, 7-9 pH

Evet

Evet

-

>22.1 MPa, >374◦C, Tüm
pH (Tercihen alkali pH)
Saniyeler ve saatler
Dayanıklı
malzeme
ve
reaktör kullanımı
Diğer yöntemlere kıyasla
ekonomik değil
Yüksek sıcaklık kullanımı
Hayır

Risk

>%60
Tam ölçek yok
Ürünlerin arıtılması gerekir,
bakterilerin riski olabilir

Çalışma Sayısı

2765 (1995-2020)

%60-80
Tam ölçek yok
Evet
Bakterilerin riski vardır.
Ürünlerin
arıtılması
gerekir
317 (1998-2020)

<%20
Tam ölçek yok
Hayır
Asitlerin oluşumu doğaya zarar
verebilir.
Bakterilerin
riski
olabilir
263 (1998-2020)

>%40
Tam ölçek yok
Hayır
Patlama riski vardır. Oluşan
ürünlerin arıtımına gerek
yoktur.
132 (2000-2020)

Ürünler

Reaksiyon
İşletme Şartları
Reaksiyon Süresi
Yatırım Maliyeti
İşletme Maliyeti
Ek Arıtım
Gereksinimi
H2 Üretimi
Gelişimi
Ön İşlem
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Günler
Işık gereksinimi
Işık gereksinimi

C6H12O6 + 6H2O→ 6CO2 +
12H2

7. Değerlendirme
Dünya, günden güne bir kısır döngüye girmektedir. Nüfus artmakta,
sanayi hızla gelişmekte ve insanoğlunun üretimi de tüketimi de hızlı bir
şekilde artmaktadır. Hayat, su ve elektrik olmadan yaşanamayacağı gibi
evlerimizde ve sanayilerde su ve elektrik tüketimi de hızla artmaktadır.
Sonuç olarakta her geçen gün oluşan atıksu miktarı artmaktadır. Her ne
kadar günden güne çevre bilinci artması ile sıkıyönetimler uygulanmaya
çalışılsa da yeterli olmayabilmektedir. İnsanoğlunun yaşamı ve üretimtüketimin devamlılığı içinde su kaynakları daha fazla korunmalıdır ve
fosil kaynaklarına alternatif enerji kaynakları oluşturulmalıdır.
Evlerimizden ve sanayilerden oluşan atıksular birer enerji kaynakları
olup, içerisindeki organik maddeden faydalanılmalıdır. Atıksuların hem
arıtımını hem de hidrojen eldesini sağlayan mikrobiyal yakıt hücreler,
süperkritik su gazifikasyonu, karanlık fermantasyon ve fotobiyoreaktörler
2000’li yılların başlarından itibaren ivme kazanarak gelişen
teknolojilerdir.
Bu yöntemlerin her birinin birbirlerine göre avantajlı ve dezavantajlı
tarafları mevcuttur. Fakat bu yöntemler umut verici teknolojilerdir
endüstriyel ölçekli işletilebilmeleri elektrik üretimi (H 2 enerjisi) yanısıra
çevre açısından önemli avantajlar sağlayacaktır. Bu sebeple bu
teknolojiler ile ilgili daha fazla araştırmalar yürütülerek endüstriyel
ölçekli üretimleri gerçekleştirilmelidir.
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1. Giriş
Otonom araçlar üzerlerinde bulundurdukları donanımsal ve yazılımsal
sistemler sayesinde bir sürücüye ihtiyaç duymadan; yol, trafik akışı ve
çevresi ile ilgili bilgileri algılayarak sürücünün müdahalesi olmadan seyir
halinde gidebilen araçlardır. Otonom araçlar kamera, sensör, radar, lidar,
küresel konumlandırma sistemi, odometri, bilgisayar görüşü gibi
teknolojiler ve çeşitli yazılım tekniklerini kullanarak çevresindeki
nesneleri algılayabilmektedir. Kullanılan donanımsal elemanlardan alınan
verilerin yapay zekâ yöntemleri kullanılarak bir araya getirilmesiyle
araçların otonom olması sağlanmaktadır.
Araçlar alanının geleceği olarak görülen otonom araçlar hakkında
birçok şirket kendi otonom araçlarını üretmek ve geliştirmek için
çalışmaktadırlar. Otonom araçlar ile sürücü hatalarından kaynaklanan
trafik kazalarının önüne geçilebileceği fikri yaygınlık kazanmıştır.
Araçların hem birbirleri ile hem de akıllı trafik sistemlerinin içerdiği
donanımlarla haberleşmesi (IoT) ile birlikte daha düzenli ve emniyetli bir
trafik akışı mümkün olabilecektir. Ayrıca istenmesi durumunda yolculuk
esnasındaki kamera görüntülerinin kaydedilmesi ile kaza ve olumsuz
durumlar ile ilgili kayıtların toplanması mümkün olacaktır. Otonom araçlar
için gelişmiş kontrol sistemleri, navigasyondan aldığı uygun yol bilgisinin
yanı sıra yollardaki engeller, trafik akışı ve trafik tabelalarını tanımlamak
için elde ettiği verileri de değerlendirebilmektedir [1].
Otomotiv Mühendisleri Topluluğu SAE (Society of Automotive
Engineers), tarafından tanımlanan ve dünya çapında kabul gören J3016
araç otomasyonu sınıflandırmasına göre; araç içi sürücü destek
sistemlerine, yani araçla sürücü arasındaki sürüş görevlerinin dağılımına
bağlı olarak; altı otomasyon seviyesi (L0’ dan L5’ e kadar) bulunmaktadır.
Şekil 1’ de görülen sınıflandırmada, L0 ila L2 arası seviyelerdeki araçlar,
çevrenin hala tamamen sürücü tarafından takip edilmesi sebebiyle
“geleneksel” olarak adlandırılır. L3 seviyesinden itibaren bu görev belirli
ölçüde araç tarafından gerçekleştirilir. Bu önemli bir sınırdır, çünkü aracın
gereken tüm verileri çevreden toplaması ve yorumlaması gerekir. Ayrıca
araç, sürüş görevinde belirli sınırlamalara kadar sorumluluk alabilir.

22

Otonom olmanın doruk noktasına, araçların tüm sürüş görevini özerk bir
şekilde, her türlü yol üzerinde, tüm hız aralıklarında ve her türlü hava
koşulunda gerçekleştirebildikleri 5. seviyede ulaşılır [2], [3].

Şekil 1. Otonom Sürüş Seviyeleri
Gelişen teknoloji ile birlikte otonom araçların yetenekleri ve yolda
kalma süreleri gittikçe artmıştır. Şu an kullanılmakta olan birçok araç yarı
otonom olarak kabul edilebilecek özelliklere sahiptir. Park sistemleri, şerit
takip sistemleri ve frenleme sistemleri gibi avantajlara sahip birçok araba
üretilmektedir. Dur&Kalk fonksiyonu ve adaptif hız kontrol sistemleri
(Adaptive Cruise Control - ACC) günümüz araçlarında bulunan özelliklere
örnek verilebilir [4].
2. Otonom araçlarda kullanılan görüş sensörleri
Sensör teknolojisi, otomatik sistemleri kontrol etmek için çok önemli
bir teknolojidir. Sensör teknolojisinin rolü ve önemi, bilgi/veri iletim
sistemlerinde göze çarpan gelişmelerin söz konusu olduğu gelişmiş
sistemlerde giderek artmaktadır. Araçlar için sürüş destek sistemini
gerçekleştirmek üzere birçok sensör türü geliştirilmiştir. Bu sensörlere
örnek olarak; yol ortamını algılayan Lidar (Light Detection and Ranging),
Radar (Radio Detection and Ranging), yer hız sensörü (ground velocity
sensor) veya yer görüş sensörü (ground view sensor) GVS, atalet ölçme
sensörü IMU, yol yüzey algılama sensörü ve pedal kuvvet sensörleri
verilebilir.
Bir aracın otonom bir şekilde çalışması için çevresi, kendi konumu ve
durumu hakkında tam olarak bilgi sahibi olması gerekir. Sensörler ideal
olarak sadece diğer trafik kullanıcıları ve engelleri tespit etmemeli, ayrıca
onların tip, hız ve kütle gibi özellikleri hakkında da bilgi sağlamalıdır.
Otonom sürüşü kolaylaştırmak için gereken sensörler aşağıdaki gibi
özetlenebilir:
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•
Yüksek hızlarda trafiği tespit etmek için uzun menzilli öne bakan
radar.
•
Şeritler, trafik işaretleri ve diğer altyapı gibi yol özelliklerini ve
diğer yol kullanıcılarını tanımlamak ve tespit etmek için kamera.
•

Araca yakın nesneleri tespit eden kısa menzilli Lidar.

•

Yan ve arka görüntüleme sensörleri.

•

Araçların düzlemsel hareketini ölçen atalet ölçü birimi.

•

İleri hız sensörü.

•
Aracın dünyadaki mutlak konumunu belirlemek için küresel
konum belirleme sistemi.
Şekil 2’ de otonom araç için gerekli sensörler ve görüş mesafeleri
gösterilmiştir.

Şekil 2. Otonom Araçlarda Kullanılan Sensörler [1]
2.1 Lidar (Light detection and ranging; veya laser imaging
detection and ranging), lazer darbeleri kullanılarak bir nesne veya bir
yüzeyin uzaklığını algılayan bir sensördür. Lidar, radardan daha kısa
mesafeli çözümlerde kullanılmaktadır. Lidar’ ı güçlü yapan şey yüksek
çözünürlüklü olması, objeleri 3 boyutlu olarak daha kesin şekilde
tanımlayabilmesi ve yerlerini daha iyi tespit edebilmesidir. Bu sebeple iyi
çalışan bir Lidar, otonom otomobiller için çok önemlidir. Lidar sistemleri;
lazerler, tarayıcılar ve optik, fotodedektör ve alıcı elektroniği, navigasyon
ve konumlandırma sistemleri olmak üzere dört ana bileşen kullanır.
Günümüzde bazı araba markaları Radar, GPS ve mesafe sensörlerinin
yanında Lidar’ ı ek bir çözüm olarak değerlendirmektedir. En üst
seviyedeki bir sürücüsüz otomobilde, dördü aracın köşelerinde ve biri
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aracın önünde olmak üzere 5 Lidar kullanılması gerekmektedir. Lidarların
dezavantajları ise diğer sensörlerden daha pahalı olmaları ve hava
koşullarından (yağmur, sis, dolu, kar) olumsuz etkilenmeleridir [5], [6].
2.2 Radar (Radio detection and ranging) radyo dalgaları ile
cisimlerinin yerini, büyüklüğünü ve hızını tespit etmekte kullanılır.
Lidardan daha uzun mesafelerdeki araçları algılayabilmesine rağmen
mesafe arttıkça çözünürlüğünün azalmasından dolayı hassas işlemlerde
hata oranı yüksektir. Radar tabanlı sistemler, hareketli nesnelerin
algılanması, onların hızlarının tespiti konularında güçlü iken, bir direk ve
küçük bir otomobil arasında ayrım yapamadıklarından, hareketsiz
nesnelerin tespitinde zayıf yönleri bulunmaktadır. Radar ayrıca sınırlı
lateral mekânsal (yanal uzaysal) bilgi gösterir yani görme açısı dardır.
Radar sistemleri hemen hemen tüm hava koşullarında işlevsellik
sağlamaktadır, ancak renk veya kontrast sağlamaz ve sınırlı
çözünürlüktedir, bu da aracın önünde ne tür bir nesne olduğunu belirlemeyi
zorlaştırır [7].
2.3 Kameralar bir ilgi bölgesindeki (ROI) şeritleri, engelleri, yayaları
ve trafik işaretlerini tespit etmek için kullanılır. Otonom araç kameraları
genellikle ön camın arkasına yerleştirilir, ancak aracın diğer bölümlerinde
de bulunabilir. Tek gözlü, kızılötesi ve stereo kamera çeşitleri
bulunmaktadır. Gece görüşü, sis ve yoğun yağış gibi kötü hava
koşullarında termal kameralar da kullanılmaktadır. Kamera sistemlerinde,
güvenilir bir üç boyutlu bilgi edinmek için stereo kamera gerekmektedir
[6]. Otonom arabalarda kullanılan kameralar çeşitli şekillerde
sınıflandırılabilir. Stereo kameralar ise tek gözlü kameralarla yapılamayan
nesne mesafesini ölçmek için önemli olan 3D görme üzerinde önemli bir
etkiye sahiptir [1]. Lidar ve ultrasonik gibi sensörlerle karşılaştırıldığında
kameralar, hem daha ucuz hem de diğer sensörleri tamamlayıcı niteliktedir.
Kameralar ile yol üzerindeki nesnelerin saptanması ve sınıflandırılması,
diğer araçlara olan mesafelerin belirlenmesi ve aracın çevresindeki ortam
haritasının çıkarılması gibi sürücüye yardımcı görüntü tabanlı işlemler
gerçekleştirilebilir. Ancak bu işlemler maliyeti yüksek ve sürekli
güncelleme gerektiren yazılımlar ile mümkün olabilmektedir.
2.4 Yer hız sensörleri (GVS), uzamsal optik filtre kullanarak yol
yüzeyi koşullarını ayırt edebilen sensörlerdir. Bu sensörler araç hızını
tespit etmek için de kullanılabilir. ABS (kilitlenme önleyici fren sistemi)
gibi araç kontrol sistemlerinin gelişimini artırmak için araç hızını tespit
etmek oldukça önemlidir. Bir aracın hızını tespit etme yöntemi olarak
genel kabul gören yöntem, tekerleğin dönme hızını hesaplama yöntemidir.
Ancak, hesaplama için bir parametre olarak tekerlek rotasyonunu kullanan
bu yöntemde, tekerlek kayması durumunda veya yarışlarda büyük bir
hesaplama sapması algılanabilir. Böyle bir problemin üstesinden gelmek
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için temassız bir sistem vasıtasıyla zemin hızını hesaplamak gerekir [8],
[9].
2.5 Atalet ölçüm birimi (IMU), genellikle araba ve robotlar gibi
hareket kontrolü gerektiren ortamlarda ve denizaltılar, uçak, füzeler ve
uzay aracı gibi hassas yer değiştirme tahmininin gerekli olduğu durumlarda
kullanılmaktadır. İki sensörlü ve üç sensörlü atalet ölçüm birimi
bulunmaktadır. Daha önceki teknoloji ile üretilen iki sensörlü model,
temelde x-y-z eksenlerine yerleştirilen ivmeölçer ve jiroskop olarak iki ayrı
sensör içerir. Gelişen teknoloji ile birlikte daha sonra üç sensörlü modelde
manyetometre üçüncü sensör olarak kullanılmıştır. Manyetometre mil
yatağın manyetik yönünü ölçer, böylece jiroskobun okuması iyileştirebilir
[10], [11].
2.6 Küresel konumlandırma uydu sistemi (GNSS), otonom araçlarda
yer belirleme ve harita oluşturma konusunda sıklıkla kullanılan sistemdir.
Otonom araçların verimli bir şekilde kullanılması konusunda yaşanan
zorluklardan birisi, aracın sahip olduğu sensör setine bağlı olarak aracın
dünyadaki mevcut konumu ile tutarlı bir ortam görüntüsü oluşturmaktır.
Tablo 1. Sensörlere Genel Bakış
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2.7 Ultrasonik sensörler otonom araçlarda çoğunlukla kısa mesafeli
park asistanı olarak kullanılır ve genellikle aracın tamponlarında
bulunurlar. Ultrasonik sensörler, insan işitme eşiğinin üzerinde olan 20
kHz' in üzerindeki ses dalgalarını kullanır ve araç ile nesne arasındaki
mesafeyi belirlemek için kullanılırlar. Bu tür sensörlerin menzili 25 ila 400
santimetre arasındadır [1].
Tablo 1’ de sensörlere genel bakış verilmiştir. Tablodan sensörlerin
ölçebildiği özellikler görülmektedir [13]. Genel olarak çevreyi algılamak
için kullanılan sensörler aktif ve pasif olarak iki kategoriye ayrılabilir.
Aktif sensörlere örnek olarak lidar, radar, ultrasonik sensörler, pasif
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sensörlere de kızılötesi ve görsel kameralar verilebilir [14]. Tablo 2’ de
Kamera, Lidar, Radar ve ultrasonik sensörlerin bazı özelliklerinin
karşılaştırması verilmiştir [8].
Tablo 2. Kamera, Lidar, Radar ve Ultrasonik Sensörlerin Karşılaştırması
Dalga Boyu(m)
Hava Bağımlılığı
Kötü Hava Koşullarının
Tespiti
Çözüm
Yatay
Düşey
Menzil*Görüş Alanı
Anlık Ölçümler
Konum
Hız
İşlevsellik
Engel Tespiti
Engel Sınıflandırma
Yaya Tanıma
Çizgi Tanıma
Trafik İşareti Tanıma

Kamera
10-7 – 10-6

Lidar
10-6

Evet
(Görünürlük)
Evet

Evet
(Görünürlük)
Evet

Yüksek
Yüksek
Yüksek

Radar
10-3 –
10-2
Düşük

Ultrasonik
10-3 – 10-4

Hayır

Yüksek
(Rüzgar,Yağmur)
Bazı durumlarda

Yüksek
Orta
Yüksek

Orta
Yok
Orta

Yok
Yok
Düşük

+
-

+
-

+
+

+
+

+
+
+
+
+

+
+
-

+
+/-

+
+/-

3. Sonuç
Genel olarak otonom araçların performansını etkileyecek tüm
fonksiyonların birbiri ile olan ilişkileri Şekil 3’ te verilmiştir. Şekilden
görüleceği üzere sistem, bağımsız ve birden fazla etkileşime giren
bileşenlere sahiptir. Otonom derecesi arttıkça, sistemin toplam durumunu
tahmin etmek giderek daha zor hale gelir. Dahası, sistem aslında bir dizi
bağlantılı donanım ve yazılım işleme elemanının ve insanın (programcılar,
mühendisler ve kullanıcılar) bir fonksiyonu olup, bu sistemler birbirine ya
da diğer teknolojilere bağlandıklarında oldukça karmaşık hale gelir. Tipik
olarak çok çeşitli mimariler, veri formatları, işletim sistemleri,
programlama dilleri, derleyiciler ve iletişim protokolleri vardır [15].
Karmaşık etkileşimleri nedeniyle, alt sistemleri bir araya getirmek için
önemli sistem mühendisliği gerekmektedir. Sensör teknolojilerindeki
gelişmeler ve düşen maliyetler sonucunda şehir trafiğinde tamamen
otonom araçların yer alması beraberinde işlenecek verilerin miktarı ve veri
hızı gibi diğer bir problemi de ortaya çıkarmaktadır. Bir otonom aracın
güvenli şekilde seyretmesi için saniyede 1 GB civarında veriye ihtiyaç
duyduğu göz önünde bulundurulursa otonom araçlarda BIG data
konusunda da çalışmalar yapılması gerektiği ortadadır [16].
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Şekil 3. Otonom Araçlar İçin Fonksiyonel İlişkiler [3]
Otonom araçların artışı ile ortaya çıkacak olan veri miktarının yanında
minimum gecikme ile bu verilerin aktarılması ve işlenmesi ihtiyacı da göz
ardı edilmemelidir. Bu noktada 5G teknolojisi kritik bir önem taşımaktadır.
Bu çalışmanın devamı olarak otonom araçlarda işlenecek veriler, BIG data
ve bu verilerin ağ sistemleri üzerinden aktarımı konusunda bir araştırma
çalışması planlanmaktadır.
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BÖLÜM III
UN ÜRETİMİNDE BUĞDAY TEMİZLEME PROSESLERİ
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1.Geçmişten bugüne buğday unu üretimi
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
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 (Şekil 1).

Şekil 1. Taş değirmen (URL 1)
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. Şekil 2. bu aşamaların
yer aldığı temel akış diyagramını göstermektedir.
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•Bugdayın alımı ve depolanması
•Bugdayın temizlenmesi ve yabancı maddelerden ayrılması
•Bugdayın yıkanması
•Bugdayın tavlanması
•Bugdayın valslerde un haline getirilmesi

•Eleme yapılması
•Unun ambalajlanması
•Unun depolanması

Şekil 2. Un üretim akış şeması
Çeşitli bölgelerde hasat edilen ve ardından kalite değerlerine göre
satın alınıp işletmelere gelen buğdayların, öğütülünceye kadar
depolarda uygun şartlarda bekletilmesi gerekmektedir. Uygun depolar
(temizlik; iç dış temizlik yapılmalıdır, bakım-onarım; periyodik olarak
yapılmalıdır fümigasyon; boş düşey depolara uygulanmalıdır,
dezenfeksiyon; yatay depolara uygulanmalıdır) ve depolama şartları
(sıcaklık; dış hava sıcaklığı, buğdayın ortalama sıcaklığından düşük
olmalıdır, havalandırma; havalandırma tesisatı olmalı ve dış hava nispi
nemi %75’in altında olmalıdır) ve tanenin nem oranı (%14’ün üzerinde
olmamalıdır), buğdayların uzun süre muhafaza edilmelerini
sağlamaktadır. Tanedeki nem oranı %14’ ün üzerine çıkarsa, tanede
solunum ve küflenme hızlanarak, buğdayın kısa sürede kullanılamaz
duruma gelmesine neden olmaktadır. 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, 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. Tavlama, buğday tanesinin
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yapısını öğütmeye en elverişli hale getirmek için buğdaya belli oranda
su verilmesi işlemidir. Nem oranı, sıcaklık ve zaman tavlamayı
etkileyen temel faktörlerdir. Valslerde öğütme işlemi, kabuk (kepek) ve
embriyoyunun endospermden (unlu kısımdan) ayrılması ve endospermi
küçülterek un haline getirilmesi ile gerçekleşmektedir. Valslerden
geçen kırma, irmik ve un, elekler aracılığıyla birbirinden ayrılmaktadır.
Elekler kapalı bir sistem içerisinde hareket eden farklı gözenek
yapılarının üst üste yerleştirilmesi ile oluşmuştur. Eleklerden gelen
unlar, kâğıt veya değişik materyallerden sentetik olarak yapılmış torba
veya paketler ile ambalajlanmaktadır. Un, kuru ve serin yerlerde,
yaklaşık %60 bağıl hava nem oranında 21,1 oC’de 6ay-1 yıl, 4,4oC’de 2
yıla kadar depolanabilmektedir (Kemaloğlu ve Baran, 2011).
2. Buğday unu üretiminde buğdayı temizleme
2.1. Temizlemenin amacı, önemi ve prensipleri
Tarladan un üretim tesisine gelen buğdayın içinde, hasat, taşıma ve
depolama aşamalarında karışmış sap, saman, yabancı tohum, metal, taş,
tahta gibi yabancı maddeler bulunabilmektedir. Ayrıca buğday, uygun
olmayan koşullarda yetiştirilmesi veya depolanması sonucu zarar gören
sağlıksız ve hastalıklı taneler de içerebilmektedir. Buğdayın içinde bulunan
yabancı maddeler, toksin madde içermesi ve mikroorganizma üremesine
yardımcı olması bakımından üretilen unun kalitesini olumsuz yönde
etkilemekte, bazı yabancı maddeler ise işletmedeki makinelere zarar
verebilmektedir. Bu nedenle, buğdayı güvenli depolamak ve işlemek için
yabancı maddeler ve tozlar temizlenerek uzaklaştırılmaktadır. Çevresel ve
tarımsal faktörlerin durumuna göre ayrılması gereken yabancı maddelerin
miktarı değişebilmektedir (Elgün ve Ertugay, 1990; MEB, 2012; URL 2).
Temizleme işlemi, buğdayın fiziki özelliklerini iyileştirmek ve içindeki
yabancı maddelerden arındırmak için genellikle özgül ağırlık farkına göre
sabit ve seyyar temizleme cihazlarında yapılmaktadır. Hububatın % 2’den
fazla yabancı madde içermemesi, ihraç özelliği kazanması ve gıda
maddeleri tüzüğüne uyum sağlaması bakımından önem arz etmektedir.
Ayrıca yabancı maddelerin gereksiz yere taşınması ve depolarda yer işgal
etmesi iş yükü ve ekonomik açıdan istenmemektedir (MEB, 2011).
Buğday, genel olarak kendi karakteristik özelliklerinden farklılık
gösteren yabancı maddeler içermektedir. Bu nedenle, temizleme
sisteminde buğdaydan yabancı maddeleri ayırmak için farklı prensiplere
dayanan çeşitli makineler kullanılmaktadır. Tablo 1’de ayırma
prensiplerine göre kullanılan temizleme makineleri ve ayrılan yabancı
maddeler listelenmektedir (Elgün ve Ertugay, 1990; Kemaloğlu ve Baran,
2011; MEB, 2011).
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Tablo 1. Ayırma prensiplerine göre kullanılan yöntemler, temizleme
makineleri ve ayrılan yabancı maddeler
Ayırma prensibi

Ayırma yöntemi

Ayrılan yabancı madde

Ayıran makine

Manyetik özellikler

Mıknatısla tutarak
ayırma

Metal parçalar (tarladan ve
üretim esnasında makinelerden
gelen parçalar)

Manyetik
separatör

İrilik ve boyut
(hacim, genişlik,
uzunluk)
Şekil

Hareketli eleme
yaparak ayırma

Yabancı tohum, tahıl taneleri,
taş, sap, saman gibi

Metal Elek

Cep şeklindeki
oyuklarla ayırma

Disk separatör
Triyör

Özgül ağırlık

Elek üzerinde hava
akımı ile ayırma

Şekli farklı yabancı taneler
(arpa, yulaf, çavdar taneleri
gibi)
Hafif yabancı maddeler (kavuz,
sap, saman, içi boş tane gibi)

Su ile yıkayarak
ayırma

Hafif ve ağır yabancı maddeler
(kavuz, sap, saman, içi boş tane,
toz, toprak, kir, taş gibi)

Terminal hız (hava
cereyanı karşısında
gösterdiği hız)

Kuru taş ayırıcı

Yıkama makinesi

Hava akımı ile ayırma

Hafif yabancı maddeler (kavuz,
sap, saman, içi boş taneler gibi)

Ovalama ve sürtünme
ile ayırma
Döner tel fırça
yardımıyla tutarak
ayırma

Zar halindeki kabuklar

Darbeye dayanıklılık

Çarptırarak parçalama
ve ufalama ile ayırma

Kırık, böcek yenikli ve içi boş
taneler

Entoleter

Renk farklılıkları

Renk farkı ile ayırma

Farklı renkteki yabancı
maddeler

Sorteks

Sürtünme, elastikiyet,
tekstür ve sertlik

Aspiratör

Kabuk Soyucu
Yabani sarımsak tohumları

2.2. Buğdayda kuru temizleme
2.2.1. Kuru temizleme ile kaba ayırma
Un üretiminden önce, buğdayın içindeki yabancı maddeleri ayırmak
için kuru temizleme uygulanmaktadır. Yabancı maddelerin çeşitli olması
sebebiyle farklı ayırma yöntemlerine sahip olan birçok temizleme
makineleri kullanılmaktadır.
2.2.1.1. Kalbur elekler (Çöp sasörü)
Çöp sasörü, buğdayın işletmeye girdiğinde karşılaştığı ilk temizleme
makinesidir. Genellikle üst ve alt elek olmak üzere iki kısımdan oluşur
(Şekil 3). Üst elek, telden veya yuvarlak delikli sac veya tahtadan, alt elek
ise genelde dikdörtgen şeklinde delikli olarak tasarlanmıştır. Dairesel
hareketli ve vibro motorlu çöp sasörleri mevcuttur. Ayarlanabilir titreşim
ve elek eğimi sayesinde çok yönlü bir temizleme makinesidir. Çöp, saman,
başak, diğer kaba ve küçük yabancı maddelerden ayrılması için
kullanılmaktadır. Ancak, buğday ebatlarına yakın olan başka tahıl taneleri
ve tohumları gibi yabancı maddeler, çöp sasöründe ayrılamazlar (Elgün ve
Ertugay, 1990; Kemaloğlu ve Baran, 2011; MEB, 2011).
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Şekil 3. Kalbur elek (Çöp sasörü) şeması; 1. buğday girişi, 2. buğday çıkışı,
3. aspirasyon bağlantısı, 4. iri tane çıkışı, 5. küçük tane çıkışı (URL 3)
2.2.1.2. Aspiratörler
Genellikle çöp sasörlerinden hemen sonra kullanılan aspiratörler,
ürünün içindeki sap, saman, kavuz, kılçık, kapçık, içi boş taneler gibi hafif
yabancı maddeleri ayırmak için kullanılır. Aspiratörler, hava emişini
sağlayan pervaneli motorlardır (Şekil 4). Ürün içindeki yabancı maddeleri
terminal hız (serbest düşme ile düşen bir cismin ulaşabileceği en yüksek
hız) farklılığından yararlanarak ayırır. Aspiratörler, değişik büyüklüklerde
ve motor güçlerinde imal edilmektedir. Aspirasyonda yer alan hava
kanalındaki hava ayar klapeleri (vana) vasıtası ile hassas ayar yapılarak
daha etkin bir temizleme sağlanmaktadır. Üründeki yabancı maddeler,
aspiratörle yeteri kadar ayrılamıyorsa, aspiratörün emme gücü arttırılarak
etkinleştirilir (Elgün ve Ertugay, 1990; MEB, 2011; 2012).
Tamamen metalden yapılmış, kapalı sirkülasyonlu (aynı havayı
yeniden kullanır) veya açık sirkülasyonlu (temiz havayı kullanır) olarak
çalışan ve sadece hava akımı ile ayırım yapan aspiratör, “Duo aspiratör”
olarak adlandırılmaktadır. Ucuz ve verimli olması sebebiyle işletmelerde
tercih edilmektedir. Duo aspiratörün modifikasyonu sayılabilecek diğer bir
tip aspiratör de “Sınıflandırma aspiratörleri” dir. Ayrılan materyal,
terminal hızına göre sınıflanabilmekte ve özellikle aynı irilikte ancak
değişik ağırlık, şekil ve yüzey farklılıklarına sahip olan ürünün
ayrılmasında kullanılmaktadır (Elgün ve Ertugay, 1990; MEB,2011;
2012).
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Şekil 4. Aspiratör (URL4)
2.2.1.3. Aspiratör(lü) elekler
Elek ve hava akımının beraber kullanıldığı bir temizleme makinesidir.
Kaba eleklere temiz tane çıkışında veya girişinde aspirasyon işlemi yapılır.
Kirli buğday, elek girişinden itibaren kaba yabancı maddelerden ayrılır.
Burada, buğdayı elekten aşağı itecek yavaş hareketli bir döner fırça
bulunur. Alt eleğe geçen buğday, ince elemeye tabi tutulur. Böylece,
buğdayın çapından küçük ve uzun materyaller alta geçer, buğday ise elek
üstünde kalır ve çıkışta aspirasyona tabi tutulur. Bu makinenin hafif
materyal üzerine etkinliği, % 50’ye kadar çıkmaktadır (Elgün ve Ertugay,
1990; MEB, 2012).
2.2.1.4. Silindirik elekler
Genellikle metalden yapılan silindirik elekler (Şekil 5), hem kaba
ayırmada hem de ürünün değirmene girmeden önce uygun irilikte
sınıflanmasında, sonrasında da uygun valslere gönderilmesinde
kullanılmaktadır. Silindirik elekli üniteler, düz elekli makineler ile kıyasla
yuvarlak tanelerle düz tanelerin genişliklerine göre ve küçük tanelerle
büyük tanelerin kalınlıklarına göre ayrılmasını sağladığı için daha hassas
bir ayırma sağlamaktadır (Elgün ve Ertugay, 1990; MEB, 2011; 2012).
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Şekil 5. Silindirik elek (MEB, 2012)
2.2.1.5. Skalperatörler
Ön temizleyici olarak kullanılan ve tamamen metalden yapılmış olan
skalpetörler, silindir eleklerle, aspiratörün kombine edilmiş şeklidir.
Silindir elekler, birbirinin uzantısı şeklinde değil de üst üste yerleştirilerek
yerden tasarruf edilmektedir. Tamburlu, vibro (titreşimli), dairesel
skalperatör gibi birçok çeşidi bulunmaktadır (Elgün ve Ertugay, 1990;
MEB, 2011; 2012).
2.2.1.6. Selektörler
Selektörler, silindirik eleklerle silindirik triyörlerin kombine
edilmesinden oluşan kaba ayırma makineleridir. Yanı sıra, aspirasyon
sistemi ile de donatılmışlardır (Elgün ve Ertugay, 1990; MEB, 2011;
2012).
2.2.2. Kuru temizleme ile ince ayırma
Kaba temizlemeden geçen ürünler daha sonra ince ayırma
makinelerinde yeniden temizlemeye tabi tutularak, tane üzerinde kalan toz,
kir, sap, saman, sakal, kabuk gibi fazlalıklar uzaklaştırılır.
2.2.2.1. Silo aspiratör elekleri (Silo sasörü)
Silo aspiratör elekleri, elek sistemiyle aspiratörün kombine edilmesiyle
oluşan ince ayırma makineleridir. Skalper, tane eleği ve kum eleği olmak
üzere üç çeşit elek kullanılır. Elekler, genellikle ileri geri veya sağ sol
istikametinde hareket ederler. Elek kapasitesi elek yüzeyinin genişliğine,
eğimine ve çalkalama hızına bağlı olarak değişir. Aspirasyon, ürünün
sasöre girişi ve çıkışında olmak üzere iki safhada uygulanır. Girişteki
aspiratör, buğday içindeki hafif materyali ayırırken, materyal çıkışındaki
aspiratör ise eleme işlemi sonucu açığa çıkan toz, sakal, tane kabuğu gibi
materyalin ayrılmasını sağlar (Elgün ve Ertugay, 1990; MEB, 2011; 2012).
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2.2.2.2. Triyörler
Tanenin şekil ve irilik (uzunluk) farkına dayanılarak yapılmış olan
triyörler (Şekil 6), elemeyle uzaklaştırılamayan kırık buğday, ot tohumları
gibi küçük yabancı maddeleri ayırmanın yanında ürünü kendi içerisinde
sınıflandıran, yuvalı yüzeylerden oluşan yatay ve düşey eksenli olarak
çalışan ayırma makineleridir. Triyörün ayırma etkinliği, besleme miktarı
(tane tabakası kalınlaştıkça, ayırma kalitesi düşer), dönüş hızı (dönme hızı
azaldıkça, işin kalitesi iyileşir, ancak verim azalır) ve eğim açısına (eğim
açısı arttıkça, triyörün iş verimi artar fakat ayırma kalitesi düşer) bağlıdır.
Triyörler, yuvalı ayırma esasına göre “silindirik triyörler” ve “disk
triyörleri (separatörleri)” diye ayrılmaktadırlar. Eğimli yüzeyler esasına
göre çalışan triyörler ise “helezonik triyörler” ve “bant triyörleri”
olarak ayrılmaktadırlar (Elgün ve Ertugay, 1990; MEB, 2011; 2012).
Silindir şeklindeki triyörler, iç yüzeyinde cep şeklinde oyuklarla, yatay
veya hafif eğik konumdaki bir eksen üzerinde dönen, sac levhadan
yapılmışlardır. Silindirin dönüşü sırasında ceplerin içine yerleşen küçük
yabancı maddeler, belli bir noktaya kadar yükselir ve oradan bir oluk içine
düşer. Sonra da dışarı atılır. Oluklara yerleşemeyen büyük ve uzun taneler
ise silindiri terk eder. Silindirik triyörler, disk triyörlere göre ürünün
uzaklaştırılmasında makine çalışırken teknenin açısı ile ayarlanabilmesi,
ceplerin disk separatörünkine oranla daha dayanıklı olması ve silindirleri
değiştirmede bakım masraflarının düşük olması bakımından avantajlıdır.
Disk separatörler, metalden yapılmış silindirik muhafaza içinde belli
konumlu dik disklerden oluşmaktadır. Bu diskler, birbirlerinden farklı
olabilmekte, aynı anda hareket edebilmekte, ancak şekil itibari ile de farklı
olabilmektedir. Disklerin her tarafında özel oyuklar ve cepler mevcuttur.
Diskler, belli bir seviyeye kadar buğday içerisine gömülü halde
çalışmaktadır. Disklerin ortasında aspirasyonu sağlayıp buğdayı ilerleten
bir dönme hareketi vardır. Bu dönme esnasında yabancı madde ceplere
yerleşir. Dönüş sırasında ceplere yerleşen yabancı maddeler, belli seviyeye
yükseltilir. Dönerken cebin açık kısmı aşağıya gelir ve yabancı maddeler
aşağıya düşer. Buğdaya gömülüyken cebe aldığı yabancı maddeleri
yukarıda boşaltır. Yabancı maddeler, özel raflara düşer ve ayrılır.
İşletmelerde, buğday separatörü de yabancı madde separatörü de
kullanılmaktadır. Disk separatörün silindirik triyöre göre bir takım
avantajları vardır. Disk separatörün kapasitesi çok daha fazladır, triyörden
daha fazla yüzey ve cebe sahiptir. Buğdayın aşındırmasına karşı
koyabilmesi için disklerin çok sert dökme demirden yapılmasına olanak
sağlar. Farklı şekillerdeki cepler, kolaylıkla diske uygulanabilir ve diskler,
tek bir makinede birleştirilebilir. Farklı disklerden ayrılan fraksiyonlar,
tekrar temizlenmek üzere makinenin başına döndürülebilirler. Diskler,
herhangi bir arıza durumunda kolayca devreden çıkarılarak, sistemin
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aksamadan çalışması sağlanabilir (Elgün ve Ertugay, 1990; MEB, 2012,
URL 2).
Bant triyörler, farklı şekil, yüzey ve yoğunluğa sahip materyalin
eğimli yüzeyler üzerindeki davranışlardan hareketle yapılmış separatör
tipleridir. Eğimli yüzeye yerleştirilen bant üzerine bırakılan ağır, geniş ve
pürüzlü yüzeye sahip materyal, sürtünme etkisiyle eğimin aksi
istikametinde taşınarak çıkıştan alınırlar. Sürtünme yüzeyi az alan ufak ve
yuvarlak materyal ise eğim istikametinde akarak çıkışta toplanır. Ayırma
kapasitesi ve hassasiyeti bandın eğimine, dönüş hızına ve bant yüzeyinin
pürüzlülüğüne bağlıdır. Helezonik (spiral) triyörlerin mekanizasyon
esası, dikey uzanan bir helezonun aşağıya doğru kıvrılarak inen eğimli iç
yüzeylerinde bırakılan materyalin yüzey özelliği, şekil terminal hız ve
yoğunluğuna bağlı olarak kayarken kazandığı momentumla farklı merkez
kaç kuvvetiyle saçılmasına dayanmaktadır. Dönerek aşağı doğru inen
taneciklerden özgül ağırlığı ve terminal hızı yüksek, sürtünme yüzeyi
düşük yuvarlak taneler, inişte kazandıkları potansiyele oranla daha az
sürtünmeye maruz kalırlar. En dış kanalın yörüngesine giren, yuvarlak ve
sürtünmesi düşük materyal buna bağlı çıkış borusundan dışarı alınırken en
merkezde kalan sürtünmesi yüksek kaba materyal de en içte kalan kanalın
sonunda toplanır. Helezonik triyörler, genellikle silindirik veya disk
triyörlerinde elde edilen küçük yuvarlak materyalden daha iri ve köşeli
şekle sahip kırık buğday danelerinin ayrılmasında kullanılmaktadır (Elgün
ve Ertugay, 1990; MEB, 2012).

Şekil 6. Triyör şeması; 1. buğday girişi, 2. buğday çıkışı, 3. kırık çıkışı, 4.
hava emiş ağzı (URL 5)
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2.2.2.3. Manyetik ayırıcılar
Manyetik ayırıcılar, demir ve demir alaşımlı metalik parçaların
mıknatıs yardımıyla buğdaydan ayrılmasını sağlamaktadır. Mıknatıslar
sadece buğdaydan metali uzaklaştırmaz, aynı zamanda makineleri
hasardan korur ve patlamayı tetikleyecek kıvılcım tehlikesini ortadan
kaldırır. Sistemde birden fazla mıknatıs bulunması çalışan makinelerden
buğdaya geçebilecek metal parçalarını önlemek açısından yararlıdır.
Metalik ayırıcılar, temizlenecek materyal işletmeye girdiğinde genellikle
depolamadan önce (kaba temizleme sonrası), öğütme ünitesinde ilk
kırmadan önce, elde edilen unun paketlenmesi veya depolanmasından önce
olmak üzere üç önemli safhada kullanılmaktadır. Manyetik ayırıcılarda
sabit mıknatıs ve elektro mıknatıs (Şekil 7) olmak üzere iki çeşit
mıknatıs kullanılır. Kullanım şekillerine göre mıknatıslar, boru tipi
mıknatıslar (Şekil 8) (buğdayın taşındığı borulara dıştan montedir),
besleme hunisi mıknatısları (Şekil 9) (besleme hunilerinin altına
montedir), elavatör bant mıknatısları (Şekil 10) (bant üzerine montedir
veya ürün banta boşalırken veya boşaldıktan sonra eğimli manyetik
yüzeyden geçirilerek uygulanır) ve manyetik makaralı bantlar (Şekil 11)
(bant üzerindeki materyal manyetik makara üzerinden boşaltılırken demir
parçaları makarayı saran bant üzerinde tutulurlar) olmak üzere
sınıflandırılmaktadır (Elgün ve Ertugay, 1990; MEB, 2011; 2012; URL 2).

Şekil 7. Elektro mıknatıs (URL 6)
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Şekil 8. Boru tipi mıknatıs (URL 7)

Şekil 9. Besleme hunisi mıknatısı (URL 8)

(a)

(b)

Şekil 10. Elevatör bant mıknatıs örnekleri ((a) URL 9 (b) URL 10)
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Şekil 11. Manyetik makaralı bant (URL 11)
2.2.2.4. Kabuk soyma makineleri
Kabuk soyma, kül oranını dolasıyla unun rengini (beyazlığını)
etkileyen en önemli temizleme işlemidir. Kabuk soyma makineleri, sadece
tanenin kabuğunu ve sakal parçalarını uzaklaştırmakla kalmaz, aynı
zamanda taneye yapışık, özellikle karın yarığında toplanmış olan toz ve
kirin darbe sonucu ayrılmasını sağlayarak bakteri yükünü de azaltır.
Kabuk soyucularda (Şekil 12), darbe tekniği ile sürtünme ve aspirasyon
birlikte kullanılmaktadır. İç yüzeyi pürüzlü, dönen veya sabit duran, yatay
veya dikey yerleştirilmiş şekilde silindirik bir ceket içinde hızla dönmekte
olan metalik veya tahta palet ile darbe işlemi sonunda açığa çıkan hafif
materyali ortamdan uzaklaştırmayı sağlayan aspiratör kısımlarından
oluşmaktadır. Dönen palet, tanelere çarparak buğdayı buğdaya veya
buğdayı cekete karşı çarpma ve sürtme işlemine tabi tutar ve tane
üzerindeki gevşek materyal üzerinden silinerek alınır (Elgün ve Ertugay,
1990; Kemaloğlu ve Baran, 2011; MEB, 2012).

Şekil 12. Kabuk soyma makinesi (URL 12)
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2.2.2.5. Taş ayırıcılar
Taş ayırma, geçmişte yıkama makineleri ile gerçekleştirilebilirken su
teminindeki zorluk ve maliyet, ayrıca fazla atık su oluşması sebebiyle
yerini kuru taş ayırıcılara (Şekil 13) bırakmıştır (Kemaloğlu ve Baran,
2011). Kuru taş ayırıcıların özgül ağırlığa göre ayırma prensibi, terminal
hız ve tane elastikiyeti özelliklerine dayanmaktadır. Kuru taş ayırıcılarda,
sadece taş ve çamur gibi buğdaydan ağır olan partiküller uzaklaştırılmaz,
aynı zamanda ergot, kuru ve böcek zararı görmüş taneler gibi buğdaydan
hafif maddeler de uzaklaştırılır. Ayrıca, bu materyaller, hafiften ağıra,
kabadan inceye, yassı olandan granül şekilliye doğru bir sınıflamaya tabi
tutulur (Elgün ve Ertugay, 1990; MEB, 2012; URL 2).
Taş ayırma, materyalin altına kuvvetli bir hava akımı verilen meyilli bir
tel elek üzerine yerleştirilmesi ile başlamaktadır. Böylece terminal hızı
taşlara göre daha düşük olan buğday, elekten ancak teması kesilecek kadar
yükselirken, daha hafif materyal aspirasyon çıkışına kadar yükselerek
ayrılır. Taşlar ise elek üzerinde vibrasyon etkisine maruz kalarak yokuş
yukarı ilerlerken, eleğe sürtünmesi önemsiz düzeyde olanlar, yokuş aşağı
yönelir. İşlemin sürekliliği doğrultusunda, elek üzerinde aşağıdan yukarı
doğru hafiften ağıra olacak şekilde materyaller dizilmiş olur. Özellikle
eleğin orta kısmında toplanan karışık materyal ise, bir turbo sistemle tekrar
sınıflama işlemine tabi tutularak ayırmada başarı %90’a kadar çıkarılabilir
(Elgün ve Ertugay, 1990; MEB, 2012).

(a)

(b)

Şekil 13. (a) Taş ayırıcı görseli, (b) Taş ayırıcı şeması; 1. buğday girişi, 2.
buğday çıkışı, 3. taş çıkışı, 4. hava emiş ağzı (URL 13)
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2.2.2.6. Entoleter
Buğday içinde fiziksel özellik bakımından buğday tanesine denk olan,
ancak herhangi bir etki altında kaldıklarında kırılma ve ufalanma
özellikleri bakımından farklı olan yabancı maddeler bulunabilmektedir.
Bunları ayırmak için buğday tanesine zarar vermeyen, fakat bu tip yabancı
maddeleri kırıp ufalayan aletler kullanılmaktadır. Sağlam olmayan buğday
tanelerini, sağlam tanelerden ayırmada çarpma etkili bu aletlerden
geçirilmekte, parçalanan ve ufalanan kısımlar ise eleme veya aspirasyon
işlemi ile ayırılmaktadır. Bu amaçla kullanılan alet “entoleter“ (Şekil 14)
olarak adlandırılmaktadır. Entoleterler, genelde santrifüj makineleri olarak
adlandırılmakta ve en yaygın olarak da dikey eksenli diskli santrifüj
makineleri kullanılmaktadır. Entoleter, içinde hızla dönen bir tablası
bulunan, darbe dayanıklılık farkına göre ayırma yapan, konik şekilde etkin
bir temizleme makinesidir. Buğday, makineye üstteki merkezi açıklıktan
verilir. Alete giren materyal, döner bir tabla üzerine gelince merkezkaç
kuvvetinin etkisiyle aletin yan duvarlarına doğru fırlatılır. Böylece böcek
ve böcek yumurtaları tahrip olurken, böcekle bulaşan sağlam olmayan ve
içi boş taneler ise parçalanır. Buğday, aleti terk ederken bir aspirasyon
kanalından geçer, böylece sağlam tane dışındaki kırıntılar ayrılmış olur.
Çarpma sonucu tane üzerinde yapışık olan toz, kir, kabuk ve sakal kısımları
da gevşeyerek dökülür (Elgün ve Ertugay, 1990; MEB, 2012; URL 2).

(a)

(b)

Şekil 14. (a) Entoleter görseli (URL 14), (b) Entoleter şeması; A. buğday
girişi, B. döner tabla, C. yüzeyi zımpara kaplı konik bölme, D. aspirasyon
kanalı, E. buğday çıkışı, F. hava ayar valfi, G. toz çıkışı, H. hava çıkışı
(URL 2)
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2.3. Buğdayı yıkama
2.3.1 Yıkamanın amacı ve önemi
Buğdayın yıkanmasının amacı, buğdayın yaş temizleme ile kuru
temizlemeden sonra kalan kirlerden arındırılması, özgül ağırlığı taneden
yüksek (taş, cam, metal parçaları vs.) ve taneden düşük (sap, saman vs.)
olan yabancı maddelerden ayrılması ve tavlamadan hemen önce öğütmeye
hazırlık olması için içerdiği nemin arttırılmasıdır. Yıkama sonucunda, tane
rutubetinde % 3-4’lik bir artış olmaktadır. Yıkama işlemiyle sadece
buğday üzerindeki toz toprak ve kalıntılar etkin bir şekilde
uzaklaştırılmakla kalmaz, aynı zamanda unun kalitesi de arttırılmış olur.
Özellikle çok kirli ve nem oranı çok düşük olan buğdayların yıkanmasında
büyük yarar vardır (Elgün ve Ertugay, 1990; MEB, 2012).
Buğdayın öğütülmeden önce yıkanmasının faydaları:






Yabancı koku, küf ve bakteri bulaşıkları, sürme pas, rastık gibi
hastalık artıkları temizlenir.
Tanenin yüzey ve karın girintisi kirleri temizlenerek unun kül
miktarı ve renk intensitesi (yoğunluk, koyuluk) düşürülür.
Kabuğunun tek seferde soyulması sağlanır.
Dış kabuğunun gevşemesiyle valslerde daha kolay un haline gelir.
Öğütmede daha temiz ve homojen un üretilir.

2.3.2. Yıkama makineleri ve çalışma prensipleri
Yıkama makineleri (Şekil 15), yıkama ve kurutma sistemlerinden
oluşmaktadır. Yıkama tankındaki su seviyesi kontrolüyle saman, kavuz
gibi hafif maddeler suyun üzerinde yüzdürülerek, dibe çöken ağır maddeler
ise helezon yardımıyla ayrılmaktadır. Yıkamadan sonra, kurutma kısmında
kurutucu içinde dikey bir eksene bağlı ve eksenle birlikte hızla dönen
paletler, merkezkaç kuvvetinin etkisiyle fazla suyu uzaklaştırır. (Elgün ve
Ertugay, 1990; MEB, 2012).
Buğday yıkama makineleri, iki ana kısımdan oluşur:



Deliksiz ceketle çevrili buğday yıkama kısmı
Delikli ceketle çevrili süzme veya kurutma kısmı

44

(a)

(b)

Şekil 15. (a) Yıkamalı ve kurutmalı yıkama makine görseli, (b) Yıkamalı
ve kurutmalı yıkama makinesi kesiti (URL 15); 1. buğday girişi, 2.
buğday çıkışı, 3. su girişi, 4. su çıkışı
Buğday yıkama makineleri, ters akım usulüne göre çalışmakta ve
buğdayın üzerindeki su santrifüjle ayrılmaktadır. Yıkama makinesine su,
buğday girişinde verilmekte, daha sonra yıkama kısmında memeler
vasıtasıyla su püskürterek takviye edilmektedir. Buğday süzme kısmına
ulaşınca delikli kafesten su süzülmekte, paletlerin itici etkisiyle silindir
sonuna itilen buğday, kısmen de olsa hava sirkülasyonu etkisinde kalarak
çıkış kapağından dışarı çıkmaktadır. Üniversal yıkama makineleri, buğday
yıkama, hafif ve ağır yabancı maddeleri ayırma ve yıkanan buğdayı süzüp
kurutma işlemlerini birlikte yapan fonksiyonel bir makinedir. Yatay
yıkama makineleri ise, buğdayın minimum suyla yıkayarak temizleyen,
kurutan ve kabuğunu soyarak öğütme bölümüne gönderen etkin bir
makinedir (Elgün ve Ertugay, 1990; MEB, 2012).
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1.Giriş
Süt ve süt endüstrisinde çiğ süt; peynir, ayran, tereyağı, yoğurt, süt
tozu ve konsantre süt üretmek için işlenir. Entegre süt işleme tesisleri ve
küçük işletmeler olan mandıralarda üretim gerçekleştirilmektedir. Üretim,
mevsimlere göre çok değişir. Süt işletmeleri, önemli endüstriyel kirletici
kaynaklar grubunda yer almaktadır. Süt endüstrisinde ortaya çıkan atık
suların hacmi, konsantrasyonu ve bileşimi; işlenmekte olan ürünün tipine,
üretim yöntemlerine, işleme tesisinin tasarımına bağlıdır. Süt endüstrileri,
üretim hattından çıkan atık sular, soğutma suyu, evsel atık su, asit ve
peynir altı suyu gibi farklı atık su türleri üretmektedir. Süt atık suyu; BOİ,
KOİ, yağ ve gres, amonyak ve fosfat gibi maddeler, çözünmüş veya
askıda katı maddeler (AKM) içerir. Bu nedenle çevreye deşarj edilmeden
önce arıtılması gerekmektedir (Sarkar vd., 2006). Bir atık sudaki toplam
katı maddeler, çözünmeyen ya da askıda katı maddelerden ve sudaki
çözünür bileşiklerden oluşmaktadır. Katı maddelerin yaklaşık %40-65'i
askıda katı madde olarak tanımlanır.
Askıda katı maddeler belirli bir miktarı geçtikten sonra suyun fiziksel
olarak kirlenmesine neden olmaktadır. Bu durumda su bulanık hale
gelmekte ve canlılar için toksik özellik kazanmaktadır. Ayrıca ışık
geçirgenliği ve oksijen miktarı düştüğü için, fauna ve flora üzerine
çökerek bunların ölmesine neden olmaktadır. Askıda katı maddelerin
canlılar üzerindeki olumsuz etkileri bu maddelerin çeşidine, miktarına ve
sudaki canlıların türüne ve büyüklüğüne göre değişmektedir
(https://www.laboratuvar.com).
Son yıllarda, ekonomik ve çıkış suyu kalitesi bakımından oldukça
verimli olan yeni arıtma teknolojileri üzerindeki araştırmalar
yoğunlaşmıştır. Membran teknolojileri bu teknolojilerin başında
gelmektedir. Bunun en önemli nedenleri, membran proseslerinin diğer
ayırma teknikleriyle karşılaştırıldığında düşük enerji ihtiyacı
1
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gerektirmeleri, kesikli ve sürekli işletilebilmeleri, yüksek saflıkta ürün
elde edilebilmesi, sıcaklık değişimlerinden fazla etkilenmemeleri,
geleneksel ayırma araçlarıyla birlikte hibrit prosesler oluşturabilmeleri,
kimyasal katkı ihtiyacının olmaması, kullanılan ekipmanların basitliği ve
işletim kolaylığı gibi avantajlardır (Karahan, 2011; Konuk, 2014; Ji,
2013; Dahmani&Chabane, 2011; Bektüre 2017; Cassano vd., 2001).
Membran sistemlerinde çapraz akış ve dik akış rejimleri olmak üzere
farklı akış türleri bulunmaktadır. Bu akış rejimleri, süzüntü akısını ve
membran yüzeyindeki tıkanmayı oldukça etkilemektedir. Genel olarak
konsantrasyon polarizasyonunu ve kirlenmeyi mümkün olduğunca
azaltmak için çapraz besleme akışı oldukça uygundur (Koyuncu vd.,
2018; Scott, 1995).
Ultrafiltrasyon (UF), itici gücü basınç olan bir membran filtrasyon
yöntemidir. UF membranların gözenek çapı 0,005-0,1 μm arasında yer
almaktadır. UF membranları ile kolloidal partiküller, polimerler,
biomoleküller, virüsler, hümik asitler, yüksek moleküler ağırlıklı
proteinler, organik maddeler, şeker iyonları; ayrıca yüksek molekül
ağırlıklı solvent ve tuzlar tutulabilir (Büyükdere, 2008; Topacık, 2006;
Kuzu, 2018; Akgül, 2006).
Bu çalışmada süt ürünleri üretim işletmesinden alınan ham atıksudan,
UB70 membranı ile askıda katı madde (AKM) giderimi üzerine sıcaklık
ve basınç parametrelerinin etkileri incelenmiştir.
2.Yöntem
Deneysel çalışmada süt endüstrisi atıksuyu kullanılmıştır. Kullanılan
atıksu Eskişehir'de bulunan bir süt ürünleri üretim tesisinden alınmıştır.
Ham atıksuyun özellikleri Tablo 1'de verilmiştir. Deneylerde UB70 ticari
ultrafiltrasyon membranı kullanılmıştır. Bu membran TriSep™
firmasından temin edilmiştir. Deneysel çalışma kapsamında çapraz akış
ultrafiltrasyon yöntemiyle AKM giderim verimi üzerine membran basıncı
(4, 8 bar) ve besleme sıcaklığı (25°C, 35°C) parametrelerinin etkisi
incelenmiştir.
Tablo 1: Süt endüstrisi atıksuyunun özellikleri
Parametre
AKM, mg/L
Maksimum Absorbans, nm
KOİ, mg/L
İletkenlik, µS/cm
pH

Değer
4655
365
3039
3003
12

Tablo 2'de ise UB70 membranının spesifik özellikleri belirtilmiştir
(http://www.sterlitech.com).
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Tablo 2: UB70 membranının spesifik özellikleri
Properties
Tip
pH
Flux (GFD)/psi
Por
büyüklüğü/MWCO
Polimer

UB70
Endüstriyel Atıksu
2-11
48/3
0,03 µm
Polyvinylidene Fluoride

Deneysel çalışmada Sterlitech-SEPA CF çapraz akış membran sistemi
kullanılmıştır. Sistem şematik olarak Şekil 1 'de verilmiştir.

Şekil 1: Çapraz akışlı membran sistemi
Sistem; membran ünitesi, besleme tankı, hidrolik el pompası, ısıtıcı,
süzüntünün toplandığı bölüm, santrifüj pompa, hassas terazi ve
bilgisayardan oluşmaktadır. Sistemde bulunan membranın etkin alanı 150
cm2’dir. Sistemde WiseCircu ısıtıcı ile sıcaklık kontrolü sağlanır. Bu
ısıtıcı, besleme tankında mevcut bulunan atık suyu istenilen sıcaklık
seviyelerinde tutmak için kullanılır (Kavak 2017a, Kavak 2017b).
AKM analizleri için UV-vis spektrofotometre kullanılmıştır. Eşitlik
(1) kullanılarak AKM giderim verimleri hesaplanmıştır.
% AKM Verimi = ((C0-Ci)/C0)*100

(1)

Burada; C0 ve Ci değerleri sırasıyla besleme ve süzüntüdeki AKM
konsantrasyon değerlerini göstermektedir.

49

3. Bulgular ve Tartışma
UB70 membranla AKM giderme verimi üzerine besleme sıcaklığı
(25°C, 35°C) ve membran basıncının (4 bar, 8 bar) etkisini belirlemek
için AKM giderme verimleri hesaplanmıştır. Süt endüstrisi atık suyu için
AKM giderim verimleri Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3: Süt endüstrisi atık suyu için AKM giderim verimleri
P (bar)
4
8

25 °C
%99,8
%99,5

35 °C
%99,8
%99,9

Tablo 3 incelendiğinde çalışılan her iki basınç ve her iki sıcaklık
değerlerinde oldukça yüksek AKM giderim verimlerinin elde edildiği
görülmektedir. Maksimum AKM giderim verimi 8 bar ve 35˚C
koşullarında %99,9 olarak elde edilmiştir. Sıcaklık ve basınçla AKM
değerlerinde önemli bir değişme gözlenmemiştir. Düşük basınç ve
sıcaklık koşullarında da çok yüksek AKM giderimleri elde edilmiştir. Bu
sonuç enerji tasarrufu açısından olumludur. Benzer bir sonuç Kavak
tarafından yapılan evsel atıksudan AKM giderimi konulu çalışmasında da
belirtilmiştir (Kavak, 2018).
4. Sonuçlar
Bu çalışmada çapraz akış membran yöntemi ile UB70 membranı
kullanılarak süt endüstrisi atıksuyundan AKM giderimi araştırılmıştır.
Yapılan deneyler sonucunda sıcaklık ve basıncın AKM giderim
veriminde önemli bir etkisi olmadığı gözlenmiştir. UB70 membranı için
maksimum AKM giderimi 8 bar basınç altında ve 35°C besleme
sıcaklığında %99,9 olarak bulunmuştur. Bu çalışmaya göre süt endüstrisi
atıksuyundan AKM giderimi için UB70 membranı etkin ve ekonomik bir
şekilde kullanılabilir.
5. Kaynaklar
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BÖLÜM V
HALI YIKAMA ATIKSUYUNUN DK MEMBRANI İLE
ARITIMINDA SÜZÜNTÜ AKISI ÜZERİNE SICAKLIK VE
BASINCIN ETKİSİ1
Prof. Dr. Duygu KAVAK
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir
e-posta: dbayar@ogu.edu.tr, Orcid no: 0000-0002-1189-3110

1.Giriş
Halı yıkama endüstrisi çok fazla su tüketen ve temiz suya çok fazla
ihtiyaç duyan bir endüstridir. Halı yıkama endüstrisinde atık suyun çoğu
boyama işlemlerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle halı yıkama atık
sularında ipliğe sabitlenmemiş boyalar ve çoğu yüzey aktif sınıfında olan
yardımcı kimyasallar bulunmaktadır. Bu durum atık suda yüksek oranda
renk ve organik madde içeriğine neden olur. Yetersiz arıtma durumunda
atık sudaki boyalar alıcı ortamda renk ve zehirli maddeler oluşmasına
neden olur. Renk ilk bakışta estetik bir sorun teşkil etse de yüksek
seviyelere ulaştığında doğal sularda ışık geçirgenliğini azaltarak
fotosentezi engeller (Çapar, 2004).
Membran teknolojileri diğer arıtım yöntemleriyle karşılaştırıldığında
düşük enerji ihtiyacı gerektirmeleri, kesikli ve sürekli işletilebilmeleri,
yüksek saflıkta ürün elde edilebilmesi, sıcaklık değişimlerinden fazla
etkilenmemeleri, modüler olarak tasarımlarının yapılabilmesi ve
kimyasal katkı ihtiyacının olmaması gibi birçok avantaja sahiptir.
Günümüzde hızla gelişmekte olan polimer endüstrisi membran
teknolojilerini çok daha rekabetçi hale getirmektedir. Membran prosesleri
bugün Amerikan Çevre Koruma Teşkilatı (EPA) tarafından en iyi arıtma
teknolojilerinden biri olarak tanımlanmaktadır (Kuzu, 2018). Membran
sistemlerinde çapraz akış ve dik akış rejimleri olmak üzere farklı akış
türleri bulunmaktadır. Bu akış rejimleri, süzüntü akısını ve membran
yüzeyindeki tıkanmayı oldukça etkilemektedir. Genel olarak
konsantrasyon polarizasyonunu ve kirlenmeyi mümkün olduğunca
azaltmak için çapraz besleme akışı oldukça uygundur (Koyuncu vd.,
2018; Scott, 1995).
Membranların performansı, akı ve giderme verimi veya seçicilik
olarak adlandırılan terimler ile ifade edilmektedir. İdeal bir membranda,
yüksek seçicilik veya giderme verimi ile yüksek akı veya geçirimlilik
1
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istenir. Akı, birim zamanda membranın birim alanından geçen akım
miktarıdır. Ortalama süzüntü akısı membran performansını belirlemek
için en yaygın kullanılan parametredir.
Bu çalışmada bir halı yıkama işletmesinden alınan ham atıksuyun, bir
nanofiltrasyon membranı olan DK membranı ile çapraz akışlı sistem
kullanılarak arıtımında süzüntü akısının üzerine sıcaklık ve basınç
parametrelerinin etkileri incelenmiştir.
2.Yöntem
Deneysel çalışmada halı yıkama tesisi atıksuyu kullanılmıştır.
Kullanılan atıksu Eskişehir'de bulunan bir halı yıkama tesisinden
alınmıştır, Ham atıksuyun özellikleri Tablo 1'de verilmiştir. Deneylerde
poliamid ince film kompozit DK ticari nanofıltrasyon membranı
kullanılmıştır. Bu membran Osmonics firmasından temin edilmiştir.
Deneysel çalışma kapsamında çapraz akış nanofiltrasyon yöntemiyle
süzüntü akısı üzerine membran basıncı (10, 15, 20 bar) ve besleme
sıcaklığı (25ºC, 35ºC) parametrelerinin etkisi incelenmiştir.
Tablo 1: Halı yıkama atıksuyunun özellikleri
Parametre
KOİ, mg/L
Maksimum
Absorbans, nm
pH
İletkenlik, µS/cm

Değer
576
324
7,76
254

Tablo 2'de DK membranının spesifik özellikleri belirtilmiştir
(http://www.sterlitech.com)

Tablo 2. DK membranının spesifik özellikleri
Özellik
Tip
pH aralığı
MgS04 Reddetme
Por
büyüklüğü/MWCO
Polimer

Açıklama/Değer
Yüksek reddetme
2-10
%96,0
150-300 Da
Polyamid-İnce
film kompozit

Deneysel çalışmada Sterlitech-SEPA CF çapraz akış nanofıltrasyon
sistemi kullanılmıştır. Sistemin şematik gisterimi Şekil 1 'de verilmiştir.
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Şekil 1: Çapraz akışlı nanofiltrasyon sistemi
Sistem; membran ünitesi, besleme tankı, hidrolik el pompası, ısıtıcı,
süzüntünün toplandığı bölüm, santrifüj pompa, hassas terazi ve
bilgisayardan oluşmaktadır. Sistemde bulunan membranın etkin alanı 150
cm2’dir. Sistemde WiseCircu ısıtıcı ile sıcaklık kontrolü sağlanır. Bu
ısıtıcı, besleme tankında mevcut bulunan atık suyu istenilen sıcaklık
seviyelerinde tutmak için kullanılır (Kavak 2017a, Kavak 2017b).
Süzüntü akısının belirlenmesi için bilgisayara bağlı terazi
kullanılmıştır. Terazi üzerine konulan beherde süzüntü toplanarak
dakikada bir alınan tartım sonucu bir yazılım programı ile otomatik
olarak bilgisayara kaydedilmiştir (Kuzu, 2018). Membranın birim
alanından birim zamanda geçen akım miktarı olarak tanımlanan akı
değerleri MS. Excel programı ile hesaplanarak zamana karşı akı ve
giderim verimi grafikleri çizilmiştir Süzüntü akısı değerleri Eşitlik (1)'e
göre hesaplanmıştır.
J=Q/A

(1)

Burada; J, Q ve A değerleri sırasıyla süzüntü akısı (L/m 2sa), hacimsel
akış hızı (L/sa) ve membran alanını ifade eder (m2).
3. Bulgular ve Tartışma
Süzüntü akılarının basınç ve sıcaklıkla değişimini incelemek için
zamana karşı süzüntü akısı değerleri grafiğe geçirilmiştir (Şekil 2).
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Şekil 2: 25°C’de 10-15-20 bar basınçlarda halı yıkama atık suyu için
akı-zaman grafiği
60 dakikanın sonunda; 25°C’de 15 ve 20 bar için akı değerleri 10 bara
kıyasla daha yüksektir. Bu sonuç basıncın artmasıyla artan itici gücün
membran basıncını yenmesiyle açıklanabilir.
Gherasim ve Mikulášek, sulu çözeltilerden Pb (ll) iyonlarının
uzaklaştırılması için AFC 80 nanofiltrasyon membranını kullanarak artan
basınçla birlikte süzüntü akışında benzer bir artış gözlemlemişlerdir
(Gherasim ve Mikulášek, 2014).
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Şekil 3: 35°C’de 10-15-20 bar basınçlarda halı yıkama atık suyu için
akı-zaman grafiği
Sıcaklıkla akı değişimi incelendiğinde; 35°C sıcaklıkta üç basınç
değeri için de akıların 25°C’de elde edilen akılara göre daha yüksek
olduğu görülmüştür.
Bu durum sıcaklık arttıkça viskozitenin azalması ile açıklanabilir.
Artan sıcaklıkla birlikte süzüntü akısındaki benzer bir artış Kavak
(2017a), Ong ve ark. (2014) ve Ellouze ve ark. (2012) tarafından yapılan
çalışmalarda da gözlenmiştir.
60 dakikanın sonunda en yüksek akı değeri 35°C ve 15 bar’da 35,6
L/m2s olarak elde edilmiştir. 25°C'de süzüntü akısı sadece 20 bar basınçta
belirgin bir düşüş göstermiştir. 35°C'de ise süzüntü akıları 10, 15 ve 20
bar basınç değerlerinde bir miktar azalmıştır. Bunun nedeni membran
yüzeyinde meydana gelen kirlikler olabilir (Banerjee ve De, 2010).
4. Sonuçlar
Bu çalışmada çapraz akış membran yöntemi ile DK membranı
kullanılarak halı yıkama tesisi kaynaklı atık suyun süzüntü akısının
besleme sıcaklığı ve membran basıncıyla değişimi araştırılmıştır.
Besleme sıcaklığının artırılmasıyla tüm basınç değerlerinde süzüntü akısı
artmıştır. Maksimum akı değeri 35°C ve 15 bar’da 35,6 L/m2s akı elde
edilmiştir.
5. Kaynaklar
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1.Giriş
Boyalar ve pigmentler, toksik ve kanserojen yapıları nedeniyle
endüstriyel organik kirleticilerin en önemli kısmını oluşturmaktadır.
Son yıllarda, organik boya içeren atıksu miktarında önemli artış
gözlenmiştir. Bu artış, dünyanın çevresel ve ekonomik istikrarı için
ciddi bir sorun haline gelmiştir. Bu nedenle organik boya benzeri
tehlikeli maddeleri atıksudan gidermek için önemli çalışmalar
yürütülmektedir (Sukriti, Chand, Singh ve Kumar, 2020). Bu kronik
problemden kurtulmak için fiziksel (Tan, Reza, Abdullah, Horri ve
Salamatinia, 2018), kimyasal (Wang ve diğ., 2018) ve biyolojik
(Mubarek ve diğ., 2018) işlemleri içeren birçok yöntem
geliştirilmiştir. Son yıllarda araştırmacılar, atıksu içerisindeki organik
kirliliğin giderilmesi için kimyasal işlemlerin bir türü olan ileri
oksidasyon yöntemlerine odaklanmıştır. İleri oksidasyon yöntemleri,
sonoliz, ozonlama, fenton reaksiyonları ve fotokataliz temelli işlemleri
içermektedir. Bunlar arasında fotokatalitik bozunum yöntemi, pratik,
çevre dostu, sürdürülebilir ve düşük maliyetli bir yöntem olması itibarı
ile günümüzde yoğun ilgi görmektedir (Sukriti ve diğ., 2020).
Fotokatalitik bozunum yöntemi ile atıksu arıtımı, fotokatalizörün bant
genişliğine karşılık gelen güneş enerjisine ve beraberinde katalizör
üzerinde gerçekleşen elektron transferine bağlıdır. Yarıiletken
fotokatalizör üzerine uygulanan UV ışığı enerjisinin fotokatalitik
bozunum reaksiyonlarını başlatabilmesi için fotokatalizörün bant
genişliğine eşit ya da daha büyük olması gerekir. Yarıiletken
fotokatalizör, belirtilen enerji değerinin üzerinde UV ışığına maruz
kaldığında, yarıiletken malzemenin değerlilik bandında bulunan bir
elektron uyarılarak boş iletim bandına geçmekte ve beraberinde
değerlilik bandında elektron boşluğu oluşturmaktadır. Oluşan serbest
yük taşıyıcıları (e- ve h+), fotokatalizör yüzeyine hareket etmekte ve
yarıiletken yüzeyine tutunan moleküller ile reaksiyona girmektedir.
İletim bandına uyarılan serbest elektron (e -), indirgenme reaksiyonu
ile oksijeni süperoksit ve hidroperoksit radikallerine; değerlilik
bandındaki elektron boşluğu (h+) ise yükseltgenme reaksiyonu ile
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suyu hidroksil radikallerine çevirmektedir. Oluşan reaktif türler
(süperoksit, hidroperoksit ve hidroksil radikalleri), yarıiletken
malzeme ile temas eden boya ve organik bileşiklerin bozunarak CO2
ve H2O benzeri zararsız yapılara ayrıştırılarak atıksudan giderilmesine
neden olmaktadır (Barakat ve Kumar, 2016). Fotokatalitik bozunum
yöntemi ile atıksudan organik boyaların giderimi için ZnO, SnO2,
TiO2, CuO, WO3, Bi2O3 ve Nb2O5 benzeri yarıiletkenler üzerine
araştırmalar yürütülmektedir (Sukriti ve diğ., 2020).
Silisyum karbür (SiC) kimyasal dayanımı, üstün mekanik, sertlik
ve ısıl özellikleri ile elektromanyetik absorban malzeme uygulaması
başta olmak üzere farklı alanlarda uygulama potansiyeline sahip bir
yarıiletkendir (Li ve diğ., 2020). SiC’ün fotokatalizör özelliği yaygın
çalışılan bir alan değildir. SiC’ün yüksek ısı aktarım özelliği nedeniyle
yüksek sıcaklıklarda katalizörler için uygun bir destek malzemesi
görevini görmektedir. SiC, suyun hidrolizi ve saflaştırılması benzeri
fotokatalitik işlemlerde tercih edilmektedir (Xi ve diğ., 2018). SiC,
literatürde yaygın çalışılan TiO2 ve benzeri yarıiletken
fotokatalizörlere göre daha düşük fotokatalitik etkinlik gösterdiği için
fotokatalitik reaksiyonda tek başına tercih edilmemektedir (Han,
Wang, Wu, Shen, Zhang, Sun, Tian, Lei ve Wang, 2019). Literatürde
SiC, C3N4 (Asadzadeh-Khaneghah, Habibi-Yangjeh, Asl, Ahmadi ve
Ghosh, 2020), MoS2 (Zhang, Kuwahara, Mori ve Yamashita, 2020),
BiVO4 (Yang, Peng ve Yang, 2019) ve CdS (Han, Wang, Guo, Huang,
Peng, Lin ve Yuan, 2019) gibi yarıiletkenlerle kompozit yapısı
içerisinde birleştirilerek uygulanmıştır. SiC ve benzeri birçok
yarıletken fotokatalizör, UV ışığı altında üzerlerinde oluşan serbest
yük taşıyıcılarının tekrar hızlı bir şekilde birleşmelerini
engelleyememektedir. Bu durum, yarıiletken fotokatalizörlerin tek
başına uygulamalarında düşük fotokatalitik etkinlik göstermelerine
neden olmaktadır. Literatürde yapılan çalışmalara göre SiC’ün diğer
yarıiletkenler ile kompozit yapısı içerisinde birleştirilmesinin, UV
ışığı altında oluşan serbest yük taşıyıcılarının tekrar birleşme hızını
azaltarak fotoktalitik etkinliği geliştirdiği tespit edilmiştir. Ek olarak,
SiC’ün diğer yarıiletkenler ile birlikte uygulanması fotokatalizörün
optik bant aralığını daralttığı ve beraberinde ışık absorpsiyon
kabiliyetini arttırdığı tespit edilmiştir (Shafei ve Sheibani, 2019).
Yüksek kimyasal dayanıklılık, sertlik ve aşınma direnci gibi
benzersiz özellikleri nedeniyle B2O3 ve benzeri borlu bileşikler
üzerine yoğun araştırmalar yürütülmektedir (Alizadeh, Sharifianjazi,
Haghshenasjazi, Aghakhani ve Rajabi, 2015). Ayrıca, B2O3 ve benzeri
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borlu bileşikler diğer sert bileşiklere göre daha düşük yoğunluğa,
düşük ısıl genleşme katsayısına ve yüzey gerilimine sahiptir
(Avcioglu, Kaya ve Kaya, 2020). Belirtilen özellikleri nedeniyle B2O3
ve benzeri borlu bileşikler, aşınmaya dayanıklı ürünler, alev
geciktiriciler, cam elyafı, optik camlar ve kesici aletler gibi büyük
ölçekli endüstriyel uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır
(Avcioglu ve diğ., 2020; Ramachandran ve diğ., 2018). B2O3'in
termokimyasal enerji depolama kapasitesi üzerine de son yıllarda
araştırmalar yürütülmektedir. Termokimyasal enerji depolama
sistemleri hala deneysel aşamada olmakla birlikte, yenilenebilir enerji
ve atık ısı kaynaklarından enerji depolama potansiyeline sahip
oldukları için önemlidir (Huber ve diğ., 2019).
B2O3 sinterleme yöntemi ile yığın halinde üretilebilmektedir.
Ayrıca, B2O3 toz seklinde öğütme, kimyasal buhar biriktirme ve
sonokimyasal yöntemlerle sentezlenebilmektedir. Sinterleme yöntemi
için özel ekipmanlar gerekmektedir. Öğütme yöntemi, düşük maliyetli
ve basit olmasına ragmen elde edilen ürünün homojenliği konusunda
sıkıntılar yaşanmaktadır. Sonokimyasal yöntem ile B 2O3 tozu
sentezinde, özel, pahalı ve toksik kimyasallar gerekmektedir. Diğer
taraftan kimyasal buhar biriktirme yöntemi ile ancak yüksek sıcaklıkta
ve vakum altında B2O3 tozu sentezlenebilmektedir (Alizadeh ve diğ.,
2015; Ramachandran ve diğ., 2018). Belirtilen yöntemlere alternatif
olarak B2O3, öncü polimer sentezi ve beraberinde piroliz işlemi ile
elde edilebilmektedir. Tehlikeli olmayan ve ucuz reaktanlardan
sentezlenen polivinil borat (PVB) benzeri öncü polimerler, nispeten
düşük sıcaklıkta uygulanan piroliz işlemi ile B 2O3 tozuna
dönüştürülebilmektedir (Yanase ve Ogaware, 2009; Mondal ve
Banthia, 2005).
Literatürde B2O3/SiC kompozit yapısının fotokatalitik etkinliği
üzerine herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu durum çalışmanın
özgünlüğünü ortaya koymaktadır. Bu çalışma kapsamında SiC
varlığında PVB öncü polimeri sentezlenmiştir. Elde edilen polimer
kompozit piroliz işlemi ile B2O3/SiC fotokatalizör yapısına
dönüştürülmüştür. Hazırlanan kompozitin fotokatalitik etkinliği,
model boyanın fotokatalitik bozunumunun incelenmesi ile
çalışılmıştır.
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2. Materyal ve Metod
B2O3/SiC kompozit fotokatalizör, SiC nanofiber varlığında
sentezlenen polivinil borat (PVB) öncü polimerinin piroliz işlemi ile
elde edilmiştir. PVB öncü polimeri ise, polivinil alkol ve borik asitin
(H3BO3) kondenzasyon tepkimesi ile SiC nanofiber varlığında
hazırlanmıştır. PVB öncü polimeri hazırlamak için öncelikle polivinil
alkol (PVA) ve borik asit çözeltileri ayrı ayrı hazırlanmıştır.
Çalışmada kullanılan PVA, borik asit ve SiC nanofiber Sigma-Aldrich
firmasından temin edilmiştir. PVA çözeltisi, belirli miktar PVA’ün,
distile su içerisine eklenmesi ve 80°C’de 1 saat karıştırılması ile elde
edilmiştir. Kompozit fotokatalizör (B2O3/SiC) yapısı elde edebilmek
için çözelti ortamına SiC nanofiber eklenmiş ve ultrasonik banyo ile
çözelti ortamında dağıtılması sağlanmıştır. Borik asit çözeltisi ise,
belirli miktarda borik asit’in distile su içerisinde karıştırılması ile elde
edilmiştir. Hazırlanan borik asit çözeltisi, SiC nanofiber içeren PVA
çözeltisine eklenerek, yarım saat süre ile karıştırılmıştır.
Kondenzasyon reaksiyonu sonucu PVB/SiC kompozit yapısı beyaz jel
şeklinde elde edilmiştir. Beyaz jelin 120°C'de fırında kurutulması ve
ardından havanda öğütülmesi ile öncü polimer (PVB/SiC), toz
tanecikleri formunda elde edilmiştir. B2O3/SiC kompozit
fotokatalizörü elde etmek için, PVB öncü polimer tozları 3 saat
boyunca 500°C'de yüksek sıcaklık fırınında piroliz edilmiştir (Yanase
ve Ogaware, 2009; Mondal ve Banthia, 2005).
SiC ve B2O3/SiC fotokatalizörlerinin kimyasal yapısı, Fourier
Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi (FTIR) (Nicolet 380, Thermo
Scientific) ile analiz edilmiştir. SiC ve B2O3/SiC’ün kristal yapısı, XIşını Kırınım yöntemi (XRD) (Riguku Ultima IV X-ray
diffractometer) ile, optik özelliği ise UV-Vis spektroskopisi (Genesys
10S, Thermo Scientific) ile incelenmiştir. SiC ve B2O3/SiC’ün
fotokatalitik etkinliği, model boya olarak seçilen metilen mavisinin
sudaki çözeltisinin UV ışığı altındaki bozunumunun izlenmesi ile
değerlendirilmiştir. Numuneler (SiC ve B 2O3/SiC), metilen mavisinin
sudaki çözeltisine eklenerek UV lamba (12 W, 320 nm – 400 nm) ile
sağlanan UVA ışığına maruz bırakılmıştır. Belirli zaman aralıklarında
(60 dk.), boya çözeltisinden örnekler alınarak, UV spektroskopisi
(Genesys 10S UV-VIS spectrophotometer, Thermo Scientific) ile
metilen mavisinin çözelti derişimi belirlenmiştir. Metilen mavisinin
fotokatalitik bozunumu, boyanın UVA ışığına maruz kaldıktan sonraki
derişiminin (Ct) başlangıç derişiminine (C0) oranlanması ile
değerlendirilmiştir. Ek olarak, kullanılan model boyanın fotokatalitik
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bozunum verileri, yalancı (pseudo)-birinci derece kinetik modeline
uygulanmıştır (Zor ve Budak, 2020).
ln(C0/Ct) = kt

(1)

Verilen denklemde, t UVA ışığına maruz kalma süresini, k
reaksiyon hız sabitini, C0 başlangıç model boya derişimini, Ct ise
UVA ışığına maruz kaldıktan sonraki model boya derişimini ifade
etmektedir. Model boyanın sudaki bozunum hızını gösteren reaksiyon
hız sabiti (k), ln (C0/Ct) - t grafiğinin eğiminden hesaplanmıştır.
3. Sonuçlar ve Öneriler

Şekil 1: (a) SiC ve (b) B2O3/SiC fotokatalizörlerine ait FTIR
spektrumları.
SiC ve B2O3/SiC fotokatalizörlere ait FTIR spektrumları Şekil 1’de
görülmektedir. SiC’ün FTIR spektrumunda, 1000-670 cm-1 aralığında
görülen geniş transmitans bandının Si-C gerilim titreşimleri ile ilgili
olduğu düşünülmektedir (Jiang ve diğ., 2020). 3469 cm-1 ve 1505 cm1
’de gözlenen transmitans pikleri ise sırasıyla ‐OH gerilim titreşimine
ve O‐H deformasyon titreşimine ait olduğu düşünülmektedir.
Belirtilen transmitans piklerinin SiC nanofiber yüzeyinde tutunan su
moleküllerine ait olduğu tahmin edilmektedir (Jiang ve diğ., 2020).
B2O3/SiC'ün FTIR spektrumunda 3207 cm-1 görülen geniş transmitans
bandının O-H gerilim titreşimine ait olduğu ve yüzey tutunan su
molekülleri nedeniyle ortaya çıktığı tahmin edilmektedir (Avcioglu ve
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diğ., 2020). 2944 cm-1 ve 2254 cm-1’de beliren zayıf transmitans
piklerinin sırasıyla C-H ve C-O gerilim titreşimlerine ait olduğu
tahmin edilmektedir (Avcioglu ve diğ., 2020). B2O3 sentezi için
kullanılan PVB öncü polimerinin piroliz işlemi sonrası kalıntılarının
belirtilen piklere neden olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, belirtilen
zayıf piklerin varlığı PVB öncü polimerinin başarılı bir şekilde piroliz
edildiğini ortaya koymaktadır. 1400 cm-1 civarında gözlenen geniş
transmitans bandının B-O gerilim titreşimine ait olduğu
varsayılmaktadır (Avcioglu ve diğ., 2020). Gözlenen şiddetli
transmitans bandı, B2O3 yapılarının PVB öncü polimerinden piroliz
işlemi ile başarılı bir şekilde sentezlendiğini ortaya koymaktadır. Ek
olarak, 1178 cm-1 ve 659 cm-1’de beliren transmitans piklerinin
sırasıyla B-O-C ve BO3 fonksiyonel gruplarının titreşimlerine ait
olduğu düşünülmektedir (Avcioglu ve diğ., 2020). Belirtilen piklerde
B2O3 yapısının SiC nanofiber varlığında başarılı bir şekilde
sentezlendiği varsayımını desteklemektedir. 1010 cm-1 ve 650 cm-1’de
görülen geniş transmitans bandının ise B2O3/SiC kompozit yapısı
içerisindeki SiC nanofiberlere ait olduğu tahmin edilmektedir (Jiang
ve diğ., 2020).
Şekil 2 üzerinde SiC ve B2O3/SiC fotokatalizör yapılarına ait XRD
spektrumları görülmektedir. SiC nanofiberin XRD spektrumunda
34.92°, 40.96° ve 60.38° 2ϴ açılarında kübik kristal yapıya ait olduğu
düşünülen (111), (200) ve (220) difrakiyon pikleri gözlenmiştir (Sung
ve Yun, 2017). B2O3/SiC fotokatalizörünün XRD spektrumunda
13.92°, 27.76° ve 39.64° 2ϴ açılarında beliren difraksiyon piklerinin
B2O3’ün kübik kristal yapısına ait olduğu (Yang ve diğ., 2005);
34.88°, 40.92° ve 60.34° 2ϴ açılarında beliren difraksiyon piklerinin
ise SiC’ün kübik kristal yapısına ait olduğu tahmin edilmektedir (Sung
ve Yun, 2017). B2O3/SiC’ün XRD spektrumunda 27.76° ve 39.64° 2ϴ
açılarında görülen difraksiyon piklerinin B 2O3’ün (310) ve (420)
kristal düzlemleriyle ilgili olduğu varsayılmaktadır (Yang ve diğ.,
2005). Ayrıca kompozit fotokatalizörün XRD spekrumunda 25.54° 2ϴ
açısında beliren geniş difraksiyon pikinin, B2O3 sentezinde kullanılan
öncü polimer kaynaklı amorf karbon fazı nedeniyle ortaya çıktığı
tahmin edilmektedir (Yang ve diğ., 2005). XRD analizi B 2O3
fotokatalizörünün SiC nanofiber varlığında başarılı bir şekilde
sentezlendiğini ortaya koymaktadır.

63

Şekil 2: (a) SiC ve (b) B2O3/SiC fotokatalizörlerine ait XRD
spektrumları.

Şekil 3: (a) SiC ve (b) B2O3/SiC fotokatalizörlerine ait UV-Vis
absorbsiyon spektroskopisi.
SiC ve B2O3/SiC fotokatalizörlerin optik özellikleri, UV-Vis
absorbsiyon spektrokopisi ile incelenmiştir (Şekil 3). SiC nanofiber
gelen ışığın önemli bir bölümünü 210 nm - 200 nm aralığında absorbe
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etmiştir. B2O3/SiC fotokatalizörde gelen ışığın yüksek oranını 230 nm
- 200 nm aralığında absorbe etmiştir. Kompozit yapının UV-Vis
spektrumunda görülen benzer absorbsiyon bandına SiC’ün neden
olduğu düşünülmektedir. B2O3 katkısı ile geniş absorbsiyon bandı elde
edilmiştir. Ayrıca kompozit yapı 600 nm - 240 nm aralığında da gelen
ışığın belirli oranını absorbe etmiştir. SiC nanofiber ile
karşılaştırıldığında, kompozit yapının UV ışığını daha fazla absorbe
ettiği söylenebilir. Fotokatalitik etkinlik için gelen ışığın absorbe
edilen miktarı önemlidir. Fotokatalizör tarafından absorbe edilen ışık
miktarındaki artışın, fotokatalitik etkinlik verimini de olumlu yönde
etkilemesi beklenmektedir (Shafei ve Sheibani, 2019).

Şekil 4: (a) SiC ve (b) B2O3/SiC fotokatalizörlerine ait UVA ışığına
bağlı metilen mavisi bozunma eğrileri.
Şekil 4’de, UVA ışığına ışığına maruz kalma süresine bağlı olarak
SiC ve B2O3/SiC fotokatalizörlerine ait metilen mavisi çözeltilerinin
bozunma eğrileri verilmektedir. Sadece SiC nanofiber içeren metilen
mavisi çözeltisinin UVA ışığı altında, 300 dk. sonundaki boya
bozunum değeri yaklaşık %10’dur (Şekil 5). B2O3/SiC kompozit
fotokatalizör içeren metilen mavisi çözeltisinin UVA ışığı altında, 300
dk. sonundaki boya bozunum değeri ise yaklaşık %25’dir (Şekil 5).
Bu sonuç, SiC’ün kompozit yapısı içerisinde daha yüksek fotokatalitik
etkinlik gösterdiğini ortaya koymaktadır. SiC ve B2O3 gibi farklı optik
özelliklere sahip iki yarıiletkenin kompozit yapısı içerisinde
birleştirilmesi ile, UVA ışığı altında SiC üzerinde oluşan yük
taşıyıcılarının (e- ve h+) tekrar birleşmesi engellemekte ve böylece
sudaki metilen mavisi moleküllerinin bozunmasını sağlayacak aktif
radikallerin daha fazla oluşması sağlanmaktadır (Chandra ve Nath,
2020). Ayrıca, UV-Vis absorbsiyon spektroskopisinden elde edilen
verilere göre B2O3/SiC kompozit yapısı, UV ışığının daha fazla
miktarını absorbe etmekedir (Şekil 3). Daha önce de belirtildiği üzere
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gelen ışığın absorbe edilen miktarındaki artışın, fotokatalitik etkinlik
verimini olumlu yönde etkileyeceği bilinmektedir (Shafei ve Sheibani,
2019). Belirtilen nedenlerden dolayı kompozit yapısı ile saf SiC
nanofibere göre daha yüksek fotokatalitik verim elde edildiği
düşünülmektedir.

Şekil 5: (a) SiC ve (b) B2O3/SiC fotokatalizörlerinin UVA ışığı
altında zamana bağlı boya bozunum değerleri.
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Şekil 6: (a) SiC ve (b) B2O3/SiC fotokatalizörlere ait UVA ışığı ile
boya bozunum kinetikleri.
SiC ve B2O3 fotokatalizörlerinin UV ışığı altındaki boya bozunum
verileri, yüksek R2 değerleri gözönüne alındığında yalancı (pseudo)birinci derece kinetik modeline uyumluluk göstermektedir (Şekil 6).
SiC ile karşılaştırıldığında, kompozit fotokatalizör içeren boya
çözeltisindeki metilen mavisi bozunum hızı 3 kat daha yüksektir. Her
iki yarıiletkenin iletim bant ve valans bant enerjileri arasındaki
faklılık, UV ışığı altında SiC üzerinde oluşan elektronların kolayca
B2O3’e aktarılarak tekrar birleşmesini engellemektedir (Chandra ve
Nath, 2020). Bu durumun kompozit fotokatalizör ile daha yüksek
fotokatalitik etkinlik verimi ve boya bozunum hızı elde edilesine
neden olduğu düşünülmektedir.
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1. GİRİŞ
Yangına müdahale işleminde hortumların üretiminde, imal edildikleri
malzemelerin kaliteli olmasına, kullanıldığı aracın ortalama pompa
basıncından en az üç atmosfer daha fazla basınca dayanıklı olmasına,
ıslandığı zaman sertleşmemesine ve koruyucu yumuşaklığını
yitirmemesine ayrıca çürüme ve küflenmeye karşı dayanıklı olmasına
dikkat edilir (Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2016).
Piyasada farklı tip hortumlar bulunmaktadır. Su baskınlarında veya
herhangi bir yerden su çekilmesi işlemlerinde kullanılan A tipi hortumlar,
110 mm çapında, 1,6-3 m uzunluğunda üretilen A Tipi (Ala) hortumlardır
(Şekil 1.1). 75 mm çapında, 25 m uzunluğunda üretilen B Tipi hortumlar
(Şekil 1.2) yangına müdahalelerde ve aynı zamanda su çekme işlemi için
kullanılmaktadır. 42-52 mm çapında 20 m uzunluğunda olan ve yangına
müdahale işleminde sıklıkla C Tipi hortumlardır (Şekil 1.2). Çap ve
uzunluk değerleri dışında B tipi hortumlar ile yapısal bir farklılığı
bulunmamaktadır. 25-28 mm çapında, 40 ile 60 m arasında farklı
uzunluklarda üretilen ve genellikle itfaiye araçları üzerinde sarılı durumda
bulunan D Tipi hortumdur (Şekil 1.3). Hızlı müdahale lansları ile beraber
kullanılmaktadır (İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı,
2014).
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Şekil 1.1. A Tipi (Ala) Hortum ve Uygulamaları (İstanbul Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2014)

Şekil 1.2. B ve C Tipi Hortumlar (İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı, 2014)
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Şekil 1.3. D Tipi Hortumlar (İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire
Başkanlığı, 2014)
Bu çalışmada, itfaiye istasyonlarında özellikle yangına müdahale amacı
ile kullanılan B ve C tipi hortumlar incelenmiştir. Bahse konu hortumlar
her kullanımdan sonra su ve sabun yardımıyla temizlenmektedir. Bu
sayede diğer kullanımlara hazır hale getirilen hortumlar depolanmadan
önce kurutulmalıdır. Güncel durumda, yaz aylarında itfaiye istasyonun
dışında, kış aylarında ise iç kısmında bulunan kurutma direğine hortumlar
Şekil 1.6 da gösterildiği gibi makaralı sistem ile asılmakta çevresel etkenler
ile kuruma işlemi sağlanmaktadır (İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Dairesi Başkanlığı, 2015).

Şekil 1.6. İtfaiye İstasyonunda Bulunan Hortum Kurutma Direği (İzmir
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2015
Mevcut sistemin dezavantajı özellikle kış aylarında kuruma süresinin
oldukça uzun olması ve kurutma direğine tek seferde belirli miktarda
hortum asılabildiğinden, hortumların aynı anda kurutulamaması olarak
görülmüştür (İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı,
2014).
Mikrodalga hacimsel olarak ısı enerjisi oluşturan dielektrik ısıtma
tekniklerindendir. Hacimsel ısıtma ile ısının ürünün içinde meydana
gelmesi, mikrodalgaların kurutulacak olan üründeki penetrasyonunun çok
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olmasından ve su molekülleri tarafından emilmesinden dolayı
oluşmaktadır. Bu sayede, ürünler diğer birçok yönteme nazaran daha kısa
sürede istenilen sıcaklık düzeyine ulaşmaktadır (Ramesh vd., 2002).
Böylece, mikrodalga tekniği ile daha hızlı ısınma daha düşük enerji
tüketimiyle sağlanmaktadır. Ayrıca mikrodalga kurutucu ekipmanlarının
az yer kaplaması ve ambalajlı ürünlere uygulanabilir olması sebebiyle
geleneksel yöntemlere alternatif olarak günümüzde sıklıkla
kullanılmaktadır (Başkaya Sezer ve Demirdöven, 2015).
Mikrodalga ile kurutma işleminin kullanıldığı birçok alan
bulunmaktadır. Elektromanyetik dalgalardan olan mikrodalgaların suyu
ısıtma etkisinin fark edilmesiyle kurutma konusunda etkinlikleri ve
kullanım alanları araştırılmaya başlanmıştır Günümüzde özellikle gelişen
teknoloji ile birlikte, sanayide birçok uygulamada, tekstil, gıda sektörü,
kimya, biyomedikal ve metalürji alanlarında elektromanyetik dalgalar
kullanılmaktadır. (Çelen vd, 2015).
Bu çalışma ile hortum kurutmada mikrodalga enerjisinin hortumun
içyapısına etkisi ve termal değişimi incelenmiştir.
2. MATERYAL ve YÖNTEM
Yangına müdahale hortumları (Şekil 1.), itfaiye istasyonlarında standart
olarak kullanılmakta olup dış kısmı kumaş, iç kısmı kauçuktan
oluşmaktadır. Kauçuk ve kumaş kısmı birbirine bağlamak amacıyla özel
bir tutkal kullanılmıştır. Kauçuk hortumlarla 10 – 40 bar arası çalışma
yapılabilir. Bu çalışmada piyasada satılan 20 m uzunluğunda yangın
müdahale hortumu 20 cm uzunluğunda numuneler kesilip deneylerde
kullanılmıştır (Dağlı, 2020). Deney öncesinde hortumların başında ve
sonunda bulunan lanslar sökülmüş ve sadece hortum kısmı üzerinde
çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Şekil 2.1. Yangına Müdahale Hortumu
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Kurutma için 2450 MHz' de maksimum 1200 W mikrodalga fırın
kullanılmıştır (Şekil 2'de gösterildiği gibi). Deneyler 120 W, 350 W ve 460
W mikrodalga güç seviyelerinde yapılmıştır. Belirli aralıklarla ağırlık
ölçümleri için hassas bir terazi kullanılmıştır.

Şekil 2.2 Mikrodalga Kurutucu (1: Kurutma Odası, 2: Havalandırma, 3:
Numune Kabı, 4: Zamanlayıcı, 5: Magnetron, 6: Soğutma Fanı,
7:Bilgisayar, 8:Güç Ayarlayıcı, 9: Hassas Terazi, 10: Hortum Numunesi)
2.1 Kurutma prosedürü
Bu çalışma için, hortumların kullanım koşulları dikkate alındığında
hortum numuneleri çeşitli süre suya maruz bırakılmışlardır. Deneylerde
kullanılan numunelerin, 17 cm çapında, 28 cm yüksekliğinde olan derin bir
kap içerisinde su emmesi sağlanmıştır. Numuneler, 30 dakikalık sürede su
banyosunda bekletildikten sonra yaş ağırlıkları hassas terazi yardımı ile
ölçülüp kaydedilmiştir.
Mikrodalga kurutucu içerisinde yer alan tabla üzerine önceden su
emdirilerek hazırlanan hortum numunesi yerleştirilmiştir. Mikrodalga
kurutma işlemleri 2450 Hz ve 120 W, 350 W ve 460 W güç değerinde
yapılmıştır. Mikrodalga kurutucuda uygulanan güç değerine göre deneyin
ölçüm periyotları değişiklik göstermektedir. Numunelere 120 W değeri
uygulandığında 3 dakikada, 350 W değeri uygulandığında 1 dakikada ve
460 W değeri uygulandığında da 0,5 dakikada bir defa olmak üzere ağırlık
ve termal ölçümü (Flir EX E6, Estonya) uygulanmıştır. Elde edilen termal
görüntüler ve sonuçlar ile de sıcaklık değişimleri analizi yapılmıştır.
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Deneylerde kullanılan hortum numunesi, ilk nem değerinin
belirlenebilmesi için Etüv’ de 105 ⁰C de 24 saat kurutulmuştur. Nem
değişimleri ürünün ağırlıkları dikkate alınarak hesaplanmıştır. Kurutma
işlemi esnasında mikrodalga kurutucuda ise çeşitli sürelerde (0,5 dak, 1
dak ve 3 dak) yapılan ölçümler ile hortum numunelerinin ağırlık
değişimleri not alınmıştır.
Kurutma işleminden sonra numunelerin içyapısında meydana gelen
değişimlerin detaylı olarak tespit edilebilmesi için, SEM (FEI Quanta-Feg
250, A.B.D.) yardımı ile görüntüleme yapılmıştır. SEM cihazı olarak
adlandırılan mikroskop yardımı ile numunelere ait görüntülerin elde
edilebilmesi için kurutulan numunelere ait, 1 cm2 boyutunda parçalar
çıkarılmıştır. Bıçak ile numunenin hem alt hem üst yüzeyinden çıkarılan
parçalar incelenmiş ve fotoğraflanmıştır. Cihazdan elde edilen görüntüler
ile numunenin içyapısı 2000 kat büyütülmüş ve oluşan değişimler birbiri
ile karşılaştırmaya tabi tutulmuştur.
3. ARAŞTIRMA BULGULARI
Deneylerde su banyosunda 30 dakika boyunca su emmiş olan 2 adet
hortum numunesi mikrodalga kurutucuda 120 W, 350 W ve 460 W
gücünde kurutulmuştur. Kullanılan hortum numunelerinin 120 W için su
emmeden önceki ağırlıkları 1. numune için 125,674 g, 2. numune için ise
125,713 g olarak tespit edilmiştir. 30 dakika boyunca emdiği su ile birlikte
1. numune 142,435 g, 2. numune ise 142,815 g ağırlığına ulaşmıştır.
Numunelerin kuruma işlemi toplam 63 dakikada gerçekleşmiş olup, bu
süre boyunca numunelerin ağırlığı 1. numune için 17,315 g, 2.numune için
ise 17,66 g azalmıştır. Kurutma işleminin gerçekleştiği sürede nem değeri
1.numune için 0,0569 gsu/gkurumadde, 2.numune için ise 0,0547 gsu/gkurumadde
miktarına kadar azalmıştır. 450 W için su emmeden önceki ağırlıkları
1.numune için 128,148 g, 2.numune için ise 128,574 g olarak ölçülmüştür.
30 dakika boyunca emdiği su ile birlikte 1.numunenin ağırlığı 144,168 g,
2.numunenin ağırlığı ise 144,510 g’ a yükselmiştir. Numunelerin kuruma
işlemi toplam 19 dakikada gerçekleşmiş olup, bu süre boyunca
numunelerin ağırlığı 1. numune için 17,138 g, 2.numune için ise 17,005 g
azalmıştır. Kurutma işleminin gerçekleştiği sürede nem değeri 1.numune
için 0,0598 gsu/gkurumadde, 2.numune için ise 0,0611 gsu/gkurumadde miktarına
kadar. 460 W için hortum numunelerinin su emmeden önceki ağırlıkları
1.numune için 123,933 g, 2.numune için ise 123,795 g olarak ölçülmüş
olup, 30 dakika boyunca emdikleri su ile birlikte 1.numune 140,813 g,
2.numune ise 140,236 g ağırlığa ulaşmıştır. Numunelerin kuruma işlemi
toplam 12 dakikada gerçekleşmiş olup, bu süre boyunca numunelerin
ağırlığı 1. numune için 17,513 g, 2.numune için ise 17,029 g azalmıştır.
Kurutma işleminin gerçekleştiği sürede nem değeri 1.numune için 0,0539
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gsu/gkurumadde, 2.numune için ise 0,0571 gsu/gkurumadde miktarına kadar
azalmıştır.

my (g su/g kuru madde)

Şekil 3.1. de ise 30 Dakika su banyosunda bekletilen hortumun
mikrodalga kurutmada nem değişimi görülmektedir. Mikrodalga kurutucu
da uygulanan 120 W, 350 W ve 460 W güç değerlerinde kuruma işlemi, en
hızlı 460 W güç değerinde 12 dakikada, en yavaş ise 120 W güç değerinde
63 dakika sürede gerçekleşmiştir.

0,20

120 W - 30 dak
350 W - 30 dak
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20
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Şekil 3.1. 30 Dakika Su Banyosunda Bekletilen Hortumun Mikrodalga
Kurutmada Nem Değişimi
3.1 Termal analiz
Su banyosunda 30 dakika bekletilerek su emmesi sağlanan hortum
numuneleri mikrodalga kurutucuda çeşitli kurutma güçleri uygulanarak
kurutulmuştur. Bu esnada termal kamera yardımı ile görüntülenen
numunelerde nem miktarının daha fazla olduğu alanlarının daha yüksek
sıcaklıklarda olduğu görülmüştür. Bu durum, nemin fazla olduğu alanlarda
mikrodalga
enerjisinin
daha
çok
miktarda
emilmesinden
kaynaklanmaktadır. Termal analizde sarı olarak gözlenen kısımlar
ısınmaya devam eden kırmızı kısımlar ise enerji emilimi ile aşırı ısınmış
kısımlardır. Ancak aşırı miktarda sıcaklık artışı da kurutma süresine bağlı
olarak kısmi yanıklara sebebiyet verebilmektedir.
Şekil 3.2. de 30 dakika boyunca su emmesi sağlanmış hortum
numunesinin 120 W güç uygulanarak mikrodalga kurutucuda kurutulması
esnasındaki termal kamera görüntüleri yer almaktadır. Kurutma işlemi 63
dakika sürmüştür. Bu süreçte hortum numunesinin ölçülen ilk sıcaklığı
3.dakikada 35,2 °C iken, son sıcaklığı ise 63.dakikada 83,1 °C olarak
ölçülmüştür. Kurutma işlemi esnasında sıcaklık sürekli artış halindedir.
Ancak numunenin termal görüntülerinde sıcaklık dağılımı değişkenlik
göstermektedir. Örneğin, kurutma işleminin ilk zamanlarında sıcaklık
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dağılımı bir düzenlilik göstermemiştir ancak kurutma işleminin 39.
dakikasından 63. dakikasına kadar sıcaklık dağılımı numunenin yüzeyinde
üniform olarak dağılmış görülmektedir.
Şekil 3.3. de 30 dakika boyunca su emmesi sağlanmış hortum
numunesinin 350 W güç uygulanarak mikrodalga kurutucuda kurutulması
esnasındaki termal kamera görüntüleri bulunmaktadır. Kurutma işlemi 19
dakika sürmüş ve bu süreçte hortum numunesinin 1.dakikada ölçülen ilk
sıcaklığı 50,7 °C iken, 19.dakikada ölçülen son sıcaklığı 111 °C olarak
görülmüştür. Kurutma sürecinin tamamında sıcaklık artış halindedir.
Ancak numunenin termal görüntülerinde sıcaklık dağılımı değişkenlik
göstermektedir. Örnek olarak kurutma işleminin 12. Dakikasına kadar
sıcaklık dağılımı numunenin sağ ve sol kısımlarında yoğunlaşmış olarak
gözlenmiştir ancak 13. Dakikadan 19. Dakikaya kadar sıcaklık dağılımı
tüm yüzeyde düzenli olarak tespit edilmiştir.
Şekil 3.4. de 30 dakika boyunca su emmesi sağlanmış hortum
numunesinin 460 W güç uygulanarak mikrodalga kurutucuda kurutulması
esnasındaki termal kamera görüntüleri yer almaktadır. Kurutma işlemi 12
dakika boyunca devam etmiş olup, hortum numunesinin ölçülen ilk
sıcaklığı 0,5.dakikada 34,2 °C iken, son sıcaklığı ise 12.dakikada 90,0 °C
olarak ölçülmüştür. Kurutma işlemi boyunca numune sıcaklığı
artmaktadır. Ancak numunenin termal görüntülerinde sıcaklık dağılımı
değişkenlik göstermektedir. Kurutma işleminin 7. Dakikasına kadar
sıcaklık dağılımı düzensiz iken sonraki sıcaklık dağılımı tüm yüzeyde
düzenli olarak gözlenmiştir.
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3 dakika (120 W)

6 dakika (120 W)

9 dakika (120 W)

12 dakika (120 W)

15 dakika (120 W)

18 dakika (120 W)

21 dakika (120 W)

24 dakika (120 W)
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39 dakika (120 W)

42 dakika (120 W)

45 dakika (120 W)

48 dakika (120 W)

51 dakika (120 W)

54 dakika (120 W)

57 dakika (120 W)

60 dakika (120 W)

63 dakika (120 W)
Şekil 3.2. Mikrodalga Kurutucu 120 W - 30 Dakika Su Banyosu
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1 dakika (350 W)

2 dakika (350 W)

3 dakika (350 W)

4 dakika (350 W)

5 dakika (350 W)

6 dakika (350 W)

7 dakika (350 W)

8 dakika (350 W)

9 dakika (350 W)

10 dakika (350 W)

11 dakika (350 W)

12 dakika (350 W)
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13 dakika (350 W)

14 dakika (350 W)

15 dakika (350 W)

17 dakika (350 W)

18 dakika (350 W)

19 dakika (350 W)

16 dakika (350 W)

Şekil 3.3. Mikrodalga Kurutucu 350 W - 30 Dakika Su Banyosu
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0,5 dakika (460 W)

1 dakika (460 W)

1,5 dakika (460 W)

2 dakika (460 W)

2,5 dakika (460 W)

3 dakika (460 W)

3,5 dakika (460 W)

4 dakika (460 W)
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6,5 dakika (460 W)

7 dakika (460 W)

7,5 dakika (460 W)

8 dakika (460 W)

8,5 dakika (460 W)

9 dakika (460 W)

9,5 dakika (460 W)

10 dakika (460 W)

10,5 dakika (460 W)

11 dakika (460 W)

11,5 dakika (460 W)

12 dakika (460 W)

Şekil 3.4. Mikrodalga Kurutucu 460 W - 30 Dakika Su Banyosu
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3.2 SEM analizi
Herhangi bir işlem uygulanmamış hortum numunesinin dört farklı
noktasından alınan dış kısmının içyapısını gösteren SEM (taramalı
elektron mikroskobu) görüntüleri Şekil 3.5. da bulunmaktadır. Şekil 3.6.
de ise, aynı hortum numunesinin iç kısmına ait görüntüler yer almaktadır.

Şekil 3.5. İşlem Uygulanmamış Hortum Numunesi SEM Görüntüleri (Dış
Kısım)
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Şekil 3.6. İşlem Uygulanmamış Hortum Numunesi SEM Görüntüleri (İç
Kısım)
Şekil 3.7. de 30 dakika boyunca su emmesi sağlanmış hortum
numunesinin 120 W güç uygulanarak mikrodalga kurutucuda
kurutulduktan sonra içyapısında meydana gelmiş değişimleri gösteren
SEM (taramalı elektron mikroskobu) görüntüleri bulunmaktadır. Taramalı
elektron mikroskobunda 2000 kere büyütülmüş olarak hortum
numunesinin dış kısmı ve iç kısmı görüntülenmiştir. Benzer şekilde de
Şekil 3.8. de 30 dakika su emmesi sağlanmış hortum numunesinin 350 W
güç ile kurutulduktan sonra numunenin dış ve iç kısmı görüntülenmiştir.
Yine Şekil 3.9. de de, 30 dakika su emmesi sağlanmış hortum numunesinin
460 W güç ile kurutulduktan sonra numunenin dış ve iç kısım görüntüleri
bulunmaktadır. Kurutma gücüyle gözenek sayısı arttığı gözlenmiştir.
Kurutmadan önceki yapıdan itibaren güç seviyesi arttıkça gözenek sayıları
artmış ve gözeneklerde büyümeler olmuştur. Güç seviyelerin artması yapı
içinde sıcaklığı ve buhar basıncını arttırmaktadır. Buhar çıkışından dolayı
büyük gözenekler oluşmuştur. Çelen, (2019) çalışmasında da mikrodalga
gücü ile gözenekli yapının doğru orantılı olarak değiştiğini tespit etmiştir.
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Şekil 3.7. Mikrodalga Kurutucu 120 W - 30 Dakika Su Banyosu (Dış
Kısım – İç Kısım)

Şekil 3.8. Mikrodalga Kurutucu 350 W - 30 Dakika Su Banyosu (Dış
Kısım – İç Kısım)

Şekil 3.9. Mikrodalga Kurutucu 460 W - 30 Dakika Su Banyosu (Dış
Kısım – İç Kısım)
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Kurutma işlemi süresi, mikrodalga kurutucuda uygulanan güç arttıkça
azalmıştır. Mikrodalga kurutucuda 120 W gücü uygulandığında, hortum
numunesinin kuruması 63 dakikada, 350 W gücü uygulandığında 19
dakikada ve 460 W gücü uygulandığında ise 12 dakikada gerçekleşmiştir.
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En kısa sürede gerçekleşmiş kuruma işlemi ise, 30 dakika boyunca su
emmesi sağlanmış hortum numunesinin 460 W mikrodalga gücüne tabii
tutulması ile toplam 12 dakikada meydana gelmiştir.
Hortum numunelerinin içyapılarında fiziksel değişiklik olup
olmadığının anlaşılabilmesi için mikrodalga kurutucu kurutulmuş
numunelere Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) yardımıyla
görüntüleme işlemi yapılmıştır. Hortum numunesinin iç ve dış
kısımlarından 2 mm uzunluğunda ve 1 mm genişliğinde parçalar alışmış
ve numunenin mikro yapısına ait görüntüler 2000x büyütülerek elde
edilmiştir. Mikrodalga kurutucuda kurutma işleminde, güç seviyesi
arttıkça numunenin dış kısmında iplikli yapısının, iç kısmında da gözenekli
yapısının da çıkan buharla ilgili kısmi olarak fazlalaştığı gözlenmiştir.
Ancak genel durum değerlendirildiğinde herhangi bir işlem
uygulanmanmış numune ile mikrodalga kurutucuda kurutulmuş
numunelerin içyapısında, kurutuculardan herhangi birinin kullanımında
olumsuzluk oluşturacak oranda bir değişime rastlanmamıştır.
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1.

Giriş

Son zamanlarda, teknolojinin her alanında kullanılmaya başlanan üç
boyutlu (3B) üretim teknolojisi diğer adı ile ilave üretim teknolojisi (AM)
ya da katmanlı imalat teknolojisi oldukça ilgi görmeye başlamıştır.
Firmaların hızlı, hafif ve daha düşük maliyetli ürünler üretmek istemesi
katmanlı imalat teknolojisini daha ön planda tutmaktadır. Ülkemizde de
yerini almaya başlayan katmanlı imalat teknolojisi, adından da anlaşılacağı
üzere, üretilmesi istenen parçaları katmanlı, tek çevirimde ve daha kısa
sürede üretebilmektedir. 3B üretim geleneksel üretim yöntemleri ile
karşılaştırıldığında kullanıcıya parça üretimi sırasında birçok avantaj
sağlamaktadır. Bu avantajlara; malzeme verimliliği, tasarım özgünlüğü,
üretim esnekliği gibi daha birçok örnek verilebilir (Lee, J.-Y. vd., 2017).
Avantajların yanında katmanlı imalat teknolojisinin dezavantajları da
mevcuttur. Bu dezavantajlar arasında malzemenin boyutlarındaki üretim
zorluğu ve mukavemet sorunları nedeni ile sınırlı uygulamaları, üretilen
parçaların genellikle pürüzlü yüzeye ve sabit geometrili bir yüzeye sahip
olması örnek olarak verilebilir (Gu, D, 2016).
Üç boyutlu üretimde sıkça kullanılan malzemelerden biri ise Titanyum
(Ti)’dur. Titanyum, atom numarası 22, atom ağırlığı 47.87 olan periyodik
cetvelde 4B grubuna ait bir geçiş metalidir. Titanyum içerisinde birkaç
mineral bulundurur. Bu minerallerden önemli olanları rutil ve ilmenttir
(Icdem C., 2007). Titanyum, sert, manyetik olmayan ve zayıf bir iletkendir.
Metal dimorfik allatroptur. Kristal yapısı 882 ̊ C’ de cisim merkezli kübik
beta formundan hekzagonal alfa forma değişken yapıdadır. Alfa formun
özgül ısısı Titanyum geçiş sıcaklığına ulaşıncaya kadar etkin bir şekilde
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yükselir daha sonra tekrar düşerek sabit kalır (Dutta, B., ve Froes, F. H.,
2017).
Titanyum ’un bu kadar yaygın kullanılmasının nedenleri arasında en
önemlisi düşük yoğunluğa sahip olmasına rağmen yüksek akma ve çekme
dayanımına sahip olmasıdır.
Korozyona karşı oldukça dayanıklı olması nedeniyle de tıbbi cihazlarda
sıkça kullanılmaktadır. Bu yüzden hemen hemen her alanda kullanılmaya
yatkın ve uyumlu bir elementtir (Ensarioglu, C., ve Cakir, M. C., 2005).
Üretimde bilgisayarların kullanılmaya başlanması ile gelişen
CAD/CAM sistemler büyük önem kazanmıştır ve üretime birçok avantaj
sağlamıştır. Önemli avantajlardan bir tanesi tasarım özgünlüğü, istenilen
veya hayal edilen katı modelin kolaylıkla bilgisayar destekli ortamda
çizilmesi ve ilk ürüne dönüştürülmesidir (Kayı̇ r, Y ve Er, M ., 2019).
CAD/CAM sitemleri, tasarım, imalat, mühendislik gibi alanları
birleştirerek kalite ve verimliliği arttırmaktadır. CAD/CAM sistemleri ile
zor olan detaylı ve karmaşık şekilli parçaların imalatı hassas ve kısa sürede
üretilebilmektedir.
Tasarım sürecinde ürünün nasıl çalıştığını, son şeklini, yapılan hataları
görebilmek için üç boyutlu (3B) yazıcı ve kullanılan CAD programı ile
hızlı prototipleme (RP) de mümkün hale gelmiştir (Kiribrahim Y., 2013).
Katmanlı imalat teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen, parça üretimi ile
ilgili çok sayıda bilimsel çalışma bulunmaktadır.
Yapılan bir çalışmada; kesme kuvvetleri iki farklı katmanlı imalat
yöntemi ile (lazer depolama ve tel beslemeli eklemeli imalat yöntemleri)
üretilen parçalar üzerinde araştırma yapılmıştır. Kesme kuvveti katsayıları
sıralaması: LENS>WAAM>işlenmiş olarak belirlenmiştir. Çalışmada
AISI H13 eklemeli imalat yöntemi ile üretilmiş malzemenin
işlenebilirliğinin (dövülmüş) malzemeye göre daha düşük olduğu
görülmüştür. Sonuçlar, kesme kuvvetinde ve kesme kuvveti katsayılarında
önemli artış olduğunu göstermiştir (Montevecchi, F vd., 2016). Yapılmış
olan bir diğer çalışmada; Lazer ergitmeyle üretilen Ti-6Al-4V malzemenin
işlenebilirliği araştırılmıştır. SLM işleminde yüksek enerjili lazerin toz
parçacıklarını ergiterek deney numunelerini oluşturmuşlardır.
Talaş
morfolojilerinin iki materyal için de benzer olduğunu tespit etmişlerdir.
Her ikisi için de bölünmüş ve deforme olmuş talaş kalınlığı, açılım kesme
hızı ve ilerleme hızı karşılaştırmışlardır. Deney numunelerinin mikro
yapılarının kesme işleminden özellikle etkilenmediği gösterilmiştir (Le
Coz, G vd., 2017). Diğer bir bilimsel çalışmada sıcak iş takım çeliklerinin
toz teknolojisiyle üretilmesi konu edilmiştir. Çalışmada 1.2344 lazer örtülü
kaplamalar martenzitin bir kompozisyonu olan, östenit, karbit ve 650 HV
gibi yüksek sertliği göstermiştir. (Bohlen, A. vd., 2018). Metalik tozlardan,
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güçlü metalik parçalar üretebilmek için, metalik tozların art arda eritildiği
ve mikroskobik bir bölgede katılaşan seçici lazer eritme yöntemi
önerilmiştir. Nikel bazlı alaşım kullanılarak bir model kalıbın
oluşturulabileceği gösterilmiştir, ancak modellerin çarpılması ve çatlaması
gibi bazı kusurlar, üç boyutlu oluşturulduktan sonra gözlenebilmekte
olduğu belirtilmiştir (Abe, F. vd., 2001). Seçici lazer eritme kullanılarak
yapılan çalışmada, yüksek yüzey kalitesine ve kütle yoğunluğuna sahip
net şekilli bileşenlere yakın bileşenler elde etmek için DM (direct
manufacturing) tekniği üzerine durmuşlardır. Bu çalışma, seçici lazer
eritme ile işlenen bir TiAl6V4 alaşımı için döngüsel yükleme altında
sağlam mikro yapı-kusur-özellik ilişkilerini kurmayı amaçlamıştır.
Mekanik testler, sıcak izostatik presleme, elektron mikroskobu ve
bilgisayarlı tomografi kullanılarak mikron büyüklüğünde gözeneklerin
esas olarak yorulma dayanımını etkilediği, kalıntı gerilmelerin yorulma
çatlak büyümesi üzerinde güçlü bir etkisi olduğu gösterilmiştir.
Standartlaştırılmış geometrilere sahip birkaç TiAl6V4 örneği, yüksek
devirli yorulma (HCF) testi ve çatlak büyümesinin araştırılması için
kompakt gerilim (CT) için silindirik örnekler kullanılmıştır. SLM
tarafından üretilen Ti-6Al-4V malzeme davranışı doğrudan mikro yapı ile
ilgili olduğu ve ısıl işlem ile uygun hale getirilebildiğini belirtmişlerdir.
Bu kritik bir konudur, çünkü hali hazırdaki Ti-6Al-4V numuneleri,
başlangıçta oluşan α martenzitinden dolayı olumsuz bir mikro yapıya
sahiptir. Çatlak büyümesinin sonraki safhasında, malzeme davranışı
özellikle iç gerilimlerden etkilenir. Test sonuçları, mikro yapıda değişiklik
yapmadan düşük sıcaklıkta ısıl işleme tabi tutulan bir gerilmenin bile,
geleneksel olarak işlenmiş Ti-64'e benzer bir yorulma çatlağı büyüme
davranışına yol açtığını göstermiştir (Leuders, S. vd., 2013). İki tür
alüminyum alaşımı (AI7075 ve AI6013), 8 mm çapında farklı iki tür
matkap (HSS ve Karbür), dört farklı ilerlemeye dört farklı kesme hızı
verilerek yapılan delik delme işlemlerinde karbür takımla Al 7075
malzemenin delinmesinde, üç farklı kesme değerinde takım kırılması
meydana gelmiştir (Çakır, A. vd., 2012). Süper alaşım Inconel 718’in
kaplamalı ve kaplamasız karbür matkaplarla delinmesi esnasında kesme
parametrelerinin; kesme kuvvetleri, yüzey pürüzlülüğü, delik kalitesi ve
talaş oluşumu üzerindeki etkisini analiz etmiştir. Yüksek kesme hızı ve
ilerleme kombinasyonlarında takım performansı ve delik kalitesinin
düştüğü belirtmişlerdir (Günay, M ve Meral, T., 2019). Deney numunesi
olarak AISI 1050 çeliği kullanıldığı çalışmada dört farklı kesme hızına üç
farklı ilerleme sayısı verilerek ve iki farklı delik tipi (ön delikli ve dolu
numune) ve iki farklı tipte (kaplamasız ve TiN/TiAlN/TiCN çok katmanlı
kaplamalı) helisel yekpare karbür matkaplar kullanılmıştır. Kesme
hızındaki artış da çaptan sapma üzerinde olumsuz etki yaparak, tüm diğer
parametreler için belirgin bir şekilde, çaptan sapma miktarını artırmıştır
(Yağmur, S vd., 2013).
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2.

Deneysel çalışmalar

2.1. DMLS Tezgahının Çalışma Prensibi
Çalışmada kullanılan matkap ucu DMLS baskı tekniği üretilmiştir ve
kullanılan yazıcı EOS M280’dir. DMLS baskı tekniğinde diğer baskı
tekniklerine benzer olarak toz tanelerini her katmanda lazer ile
birleştirmektedir. Bu teknikte ilk olarak, makine içerisindeki tablaya çelik
levha yerleştirilmektedir, daha sonra metal toz taneleri bu levha üzerine
serpilmektedir. Lazerin vermiş olduğu enerji ile bu toz taneleri
birleştirilmektedir. İşlem istenilen parça elde edilinceye kadar her katman
birbiri üzerine işlenerek devam etmektedir. Genel olarak parçanın
sinterlenmesinden sonra bir mekanik işlem uygulanmaktadır. Bu işlemin
uygulanmasının sebebi ise yoğunluk ve mekanik özellikler bakımından
güçlendirilmiş bir yapı elde edilmek istenmesinden kaynaklanmaktadır.
DMLS yöntemi ile üretilen alaşımın sertlik değerlerinin geleneksel üretim
yöntemleri ile üretilmiş olan alaşımlara göre daha yüksek olduğu
gözlemlenmiştir(Prakash, K. S. vd., 2018).
DMLS tezgâhında üretilen matkap ucunun görseli Şekil 1’de yer
almaktadır.

Şekil 1. İmalatı Yapılan Numunelerin Görüntüsü
DMLS tezgâhı hassas toz serme ünitesi ve imalat platform kaldırma
ünitesi yardımı ile metal tozları her katmana düzgün bir şekilde
yayılmaktadır. Platform ısıtma ünitesi sayesinde metal tozu serilen ilk
katmanın platforma iyi bir şekilde kaynak edilebilmesini sağlamaktadır.
Platform ısıtma ünitesi sıcaklığı kullanılan metal tozuna göre
ayarlanabilmektedir. Araştırmada kullanılan EOS M280 DMLS tezgâhın
teknik özellikleri Tablo 1.’de verilmektedir.
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Tablo 1. EOS M280 DMLS Tezgâhının Teknik Özellikleri
İnşa kapasitesi
Lazer tipi ve gücü
Lazer soğutma sistemi
İnşa hızı (malzemeye bağlı)
Katman kalınlığı (malzemeye
bağlı)
Tarama hızı
Odak çapı
İmalat ortam gaz desteği
İmalat ortam gaz tüketimi
Çalışma koşulları

250 × 250 ×385 mm. (x,y,z)
Yb-Fiber Lazer, 200W
2-20 cm 3/h
2-20 cm 3/h
30 µm
7 m/s’ e kadar çıkabilen
70 µm
3 çeşit gaz bağlantısı
10 m3/h
15-45 ̊ C

2.2. EOS Ti64 Tozu
Çalışmada üretimi yapılmış olan matkap uçlarında EOS Ti64
malzemesi toz halinde kullanılmaktadır. EOS Ti64 tozu bir Ti6Al4V
alaşımıdır. Bu malzeme 3B modellemede sıklıkla kullanılan gelişmiş
mekanik özelliklere, düşük özgül ağırlığa ve mükemmel korozyon
direncine sahip olması ile tanınan oldukça hafif bir alaşımdır. EOS Ti64
tozu ile üretilen parçalar, ısıl işleme tabi tutulduğu takdirde bile
işlenebilmekte, delinebilmekte ve parlatılabilmektedir. Herhangi bir ışına
maruz kalmayan Ti64 tozu tekrar kullanılmaktadır. Bu özellikleri ile EOS
Ti64 tozu metal yazıcılarının vazgeçilmez bir malzemesi haline gelmiştir.
EOS Ti64 tozunun teknik özellikleri Tablo 2’de verilmektedir.
Tablo 2. EOS Ti64 Tozunun Mekanik Özellikleri
Parça yoğunluğu

4.41 g/cm3

İşlem sonrası yüzey pürüzlülüğü

Ra 5-9 µm; Rz 20-50 µm

Gerilme kuvveti (ısıl işlem
uygulanmış)

1070 ± 80 MPa

Akma dayanımı

1010 ± 80 Mpa

Kopma uzaması

14 ± 4 %

Vickers sertliği

n.a.

Max. Parçacık boyutu (DIN ISO
13320)

39 ± 3 µm

Tabaka kalınlığı

30 µm

93

2.3. Taşlama İşlemi
Üretimden çıkan matkap ucuna, delme işleminden önce taşlama işlemi
yapılması gerekmektedir. Bu işlem matkap ucuna kesici ağız açmak için
uç açısı 130 ̊ olacak şekilde yapılmıştır. Delik delme sırasında, üretilmiş
olan Ti64 malzemeli matkap ucu ile POM malzemeli bir plaka
delindiğinde çıkan talaş matkap ucu gövdesini sarmıştır, nedeni ise parça
gövdesindeki cüruf tabakasının alınmamasından kaynaklanmaktadır.
Taşlama işlemi sadece matkap ucu ağızına yapılmıştır.
2.4.

Matkap Ucunun CNC Tezgâhında Gösterdiği Davranış

Üretimi yapılmış olan Ø8 mm sahip matkap ucunun halihazırda
kullanılan Ø8 mm HSS takım çeliği ile karşılaştırılmasına ve üretilen
matkap ucu CNC tezgâhında Al6013 serili bir plaka delinmesiyle
mukavemetine, farklı kesme hızlarında ve ilerleme sayılarında
davranışlarına, delik içi yüzey pürüzlülüğüne bakılmıştır.
CNC tezgahında delik delimi sırasında; beş farklı kesme hızına
(30,40,50,60,70 m/dk.) beş farklı ilerleme sayıları (250,500,750.1000
dev/dk.) verilerek delme becerilerine bakılmıştır. Delik delimi sırasında
Ti64 malzemesinden üretilen Ø8 mm çaplı matkap ucu, piyasada bulunan
Ø8 mm HSS matkap ucu ile karşılaştırıldığında verilen ilerleme sayısı ve
kesme hızlarında 20 deliği kolaylıkla delmiştir ve parçada herhangi bir
kırılma veya çatlama meydana gelmemiştir. Şekil 2.’de Ti64 malzemeli
matkap ucunun delik delimi sonrasındaki uç görünümü verilmektedir.
Delik delimi sırasında matkap uçları karşılaştırıldığında Ti64 malzemeli
matkap ucunun aşınma dayanımını, mukavemeti ve kesme direnci HSS
matkap ucuna eşdeğer bir dayanım sergilemiştir. Al6013 malzemeli
plakada POM malzemeli plaka kadar gövdeye talaş sarılması meydana
gelmemiştir.

Şekil 2. Matkap ucunun görünümü
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Delme işlemi sırasında çıkan talaşlarda karşılaştırdığında, düşük
ilerleme sayıları ve kesme hızlarında kesintili talaş, yüksek ilerleme
sayıları ve kesme hızlarında ise sürekli talaş şekli oluşmaktadır.
2.5. Yüzey Pürüzlülük Testi
Alüminyum plaka delindikten sonra her bir delik için, delik içi yüzey
pürüzlülük değeri alınmıştır. Yüzey pürüzlülüğü ölçümü yapmak için
piyasada birçok cihaz bulunmaktadır.
Mühendislik açısından en
önemlilerden bir tanesi ise çalışmada da kullandığımız elektriksel sivri
uçlu cihaz kategorisinde değerlendirilen piezoelektrik kristalli ölçüm
cihazıdır ve markası ‘TIME ® 3200’dir. Ölçme işlemine başlamadan önce
yüzey pürüzlülük ölçüm aleti standart kalibrasyon numunesi ile kalibre
edilmiştir.
Delinen her delik için deliğin, üç farklı yerinden üç adet pürüzlülük
değeri ölçülmüştür. Bu değerlerin ortalamaları alınarak grafikte
gösterilmiştir.

3.

Deneysel Sonuçlar

Üretimi yapılmış olan Ti64 malzemeli matkap ucu ile HSS matkap
ucu, beş farklı kesme hızı ve beş farklı ilerleme sayısı ile Alüminyum bir
plakanın delinmesi neticesinde plakada oluşan ortalama yüzey pürüzlülük
değerleri Şekil 3 ve Şekil 4’te verilmiştir.
Talaşlı imalat uygulamalarında önemli faktörlerden bir tanesi de yüzey
kalitesidir. Yüzey pürüzlülüğüne etki eden faktörler ise kesme hızına,
ilerlemeye ve talaş derinliğine doğrudan bağlı olarak değişebileceği
bilinmektedir (Işık Y. ve Çakır M.C., 2001). Yüzey pürüzlülüğünü
azaltmak için kesme hızının arttırılması literatürde önerilen yaygın
yöntemler arasında yer almıştır.
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Yüzey Pürüzlülük
Değerleri (µm)

HSS Matkap Ucu Kullanılarak Delik Delme İşlemi
Yapılan Plakanın Yüzey Pürüzlülüğü
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Şekil 3. HSS Matkap ucu kullanılarak delik delme işlemi yapılan
plakanın yüzey pürüzlülüğü
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Şekil 4. Ti64 Matkap ucu kullanılarak delik delme işlemi yapılan
plakanın yüzey pürüzlülüğü
Yüzey pürüzlülük değerleri incelendiğinde, pürüzlülüğün beş farklı
kesme hızı ve ilerleme sayıları ile orantılı olarak azalıp arttığı görülmüştür.
Ti64 matkap ucu yüzey pürüzlülük grafiğinde R a değerlerine baktığımız
zaman en düşük yüzey pürüzlülük değeri 70 m/dk. kesme hızı ve 250
dev/dk. ilerleme hızında, en yüksek yüzey pürüzlülük değeri ise 30 m/dk.
kesme hızı ve 1000 dev/dk. ilerleme hızında elde edilmiştir.
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Elde edilen sonuçlara göre yüksek kesme hızları yüzey pürüzlülük
değerlerinin azalmasını sağlamakla birlikte sıcaklığı da arttırmasından
dolayı işlemler daha kolay hale gelmiştir.
Deneyde yapılan karşılaştırılmaya göre piyasa bulunan HSS matkap
ucu ile üretimi yapılan Ti64 malzemeli matkap ucunun yüzey pürüzlülük
değerleri ve delme becerileri karşılaştırıldığında farkın çok küçük olduğu
görülmektedir.
4.

Sonuç

 Bu çalışmada 3B modellemede DMLS baskı yöntemi kullanılarak
EOS Ti64 malzemeli matkap ucu üretimi yapılmıştır. Sanayide
halihazırda kullanılan HSS matkap ucu ile yüzey pürüzlülük
değerleri, farklı hızlarda ve devirlerde delme becerileri
karşılaştırılmasına yer verilmiştir.
 Kesme davranışlarına bakıldığında, iki kesici takımda da kırılma,
çatlama ve aşınma meydana gelmeden 20 delik kolaylıkla
delinmiştir.
3 boyutlu yazıcı teknolojisini kullanarak üretilen matkap ucunun
geleneksel yöntemlerle üretilen matkap ucunda alternatif ürün oluşturma
ve alternatif kesme yüzeyi ve davranışları sağlama yönünde yapılan bu
çalışmada; delik delme işlemi sırasında benze mukavemete ve işlem
sonrasında oluşan delik içi yüzey pürüzlülüğünde benzer sonuçlara sahip
olduğu gösterilmiştir.
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1. GİRİŞ
Dünyada kurutmanın endüstrinin birçok alanında yer almasından
dolayı çok sayıda kurutucu tipleri vardır (Parlak, 2014). Son yıllarda,
uzun kurutma sürelerinden dolayı sıcak hava ile kurutma yerine, düşük
kurutma süresi, uniform ısı dağılımı, son ürün kalitesi ve düşük enerji
tüketimi gibi avantajından dolayı mikrodalga enerjisi ile kurutma işlemi
üzerine çalışılmaktadır (Kutlu ve İşçi, 2016; Yan vd, 2010; Bettega vd,
2014). Mikrodalgalar, elektromanyetik spektrumda 300 MHz - 300 GHz
frekans aralığındadır. Mikrodalga kurutma, geleneksel yöntemlerinden
olan sıcak hava ile kurutmadan belirgin bir şekilde farklılık gösterir.
Geleneksel kurutmada iç ve dış yüzeylerin sıcaklık farkından dolayı
ısının materyalin yüzeyinden iç kısımlarına doğru iletimi söz konusudur.
Mikrodalga ile kurutmada ise elektromanyetik alan materyali bir bütün
olarak etkilemekte ve materyal içerisindeki su moleküllerinin titreşmesi
sağlanmaktadır. Bu titreşim ve oluşan enerji materyalin içindeki nemin
oldukça hızlı bir şekilde buharlaşmasını sağlamaktadır (Karaaslan ve
Tunçer, 2009; Eren vd, 2005). Bu yöntem ile kurutulan numunenin iç
kısımlarına yüksek ısı iletimi sağlaması, kolay işlem kontrolü, kurutma
işleminin hızlı başlatılması ve sonlandırılması gibi avantajlar sağlayan
alternatif bir kurutma yöntemidir (Çelen, 2019).
Bantlı kurutucular tünel ve tepsili kurutuculara kıyasla pahalı
olmalarına karşın, daha fazla miktarda ürünün sabit kalitede üretilmesine
olanak sağlamaktadırlar. Yaklaşık 60 metre uzunluğundaki bir ekipman
ile saatte iki tondan yedi tona kadar değişen miktarlarda ürün
kurutulabilmektedir. Bu tip kurutucuların en büyük avantajı otomatik
kontrolün kolay olmasından dolayı işçilik maliyetinin düşürülebilmesidir
(Tang ve Yang, 2004).

Bu çalışma, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde
yapılan “İtfaiye Hortumunun Kurutma Parametreleri ve Uygun Kurutucu
Seçimi” başlıklı yüksek lisans tezinden yararlanılarak üretilmiştir.
1
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Bu çalışmada mikrodalga ve bantlı kurutma sisteminin avantajlarının
itfaiye hortumunu kurutma üzerinde etkisi araştırılacaktır. İtfaiye
hortumlarının başlıca görevi en başta yangın esnasında kullanılmak olsa
da bununla birlikte kuvvetli bir hortuma ihtiyaç duyulan her alanda da
kullanılabilmektedir (http://itfaiyehortumu.com/itfaiye-hortumu).Yangın
hortumları, sağlam ve dayanıklı yapısı ile bilinir. Gerilmelere, sarılmalara
ve ateşin oluşturduğu yüksek ısıya karşı dirençlidir. Özel malzemeler
kullanılarak üretimi yapılan yangın hortumlarının düzenli olarak bakımı
gerçekleştirilmelidir. Kaliteli olmayan yangın hortumlarının sarılı
haldeyken
bile
deforme
olduğunu
bilinmektedir
(https://www.oremyangin.com/yangin-sondurme-hortumu.html).
2. MATERYAL ve YÖNTEM
2.1. Yangına müdahale hortumu ve kurutma sistemi
Yangına müdahale hortumları (Şekil 1.), itfaiye istasyonlarında
standart olarak kullanılmakta olup dış kısmı kumaş, iç kısmı kauçuktan
oluşmaktadır. Bu çalışmada daha önce kullanılmamış 20 cm hortum
numunesi kullanılmıştır.

Şekil 2.1. Deneylerde kullanılan 20 cm hortum numunesi
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Kurutma denemelerinde mikrodalga kurutucu ve bantlı kurutucu
kullanıldı. Şekil 2’ de gösterilen mikrodalga kurutucu (Arçelik MD 554,
Turkey) 55x281x325 mm boyutlarında maksimum 800 W, 2450 MHz
gücündedir. 120 W, 350 W ve 460 W güç değerlerinde deneyler
gerçekleştirilmiştir. Şekil 3’ de gösterilen bantlı kurutucu 172x50x40 mm
kuruma odası boyutlarında ve 2000 W ısıtma gücünde, 3 farklı sıcaklıkta
(50 oC, 60 oC ve 70 oC) ve 0.117 m/dak sabit bant hızında kurutma
denemeleri yapılmıştır (Dağlı, 2020).

Şekil 2.2. 1: mikrodalga fırın, 2: havalandırma, 3: tepsi, 4:zamanlayıcı, 5:
magnetron, 6: Fan; 7: bilgisayar, 8: güç düğmesi, 9: terazi
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Şekil 2.3. Konveyör kurutma sistemi (1: Bant, 2: Isıtma odası, 3: Fan, 4:
Kontrol paneli, 5,6: Sıcaklık ölçer, 7: havalandırma boşlukları, 8: Tünel
kapağı, 9: Elektrik motoru, 10: Hortum numunesi)
Tüm kuruma denemelerinde hortum 20 cm kesilip 60 dak su
banyosunda bekledikten sonra kurutma işlemine başlanılmıştır. İlk
ağırlığı hortumun 126 ±1 g iken su emdikten sonraki ağırlığı 142 ±1 g
olarak belirlenmiştir. Kuru ağırlığını tespit edebilmek için Etüvde
(MINGDA KH-35A, China) 24 saat 105±1 oC de bekletilmiştir. Yaş baza
göre ilk nem değeri ortalama olarak %97 ±0.7 olarak bulunmuştur.
Mikrodalga denemeleri 120 W (3 dakika zaman aralıklarıyla), 350 W (1
dakika zaman aralıklarıyla) ve 460 W (0,5 dakika zaman aralıklarıyla)
mikrodalga güç seviyelerinde ve 2450 MHz frekansında yapılmıştır.
Konveyör kurutma denemeleri ise 50 oC, 60 oC ve 70 oC sıcaklıklarda,
0,117 m/dak sabit bant hızında ve 1 m/s hava hızında yapılmıştır.
Konveyör kurutma deneylerinin tamamı 15 dakika aralıklarla ağırlık
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kayıpları ölçülmüştür. Her bir deneme için belli periyotlarda ağırlıklar
ölçülüp termal görüntüler çekilmiştir. Her iki kurutma metodunda da
hortum numuneleri yaş baza göre %5,5±0.8 değerine geldiğinde kurutma
işlemi bitirilmiştir.
2.2. Nem içeriklerinin saptanması
Bu ürünlerin ilk nem değerinin tespiti için ürün numunesi ETÜV’ de
24 saat boyunca 105 oC de kurutulmuştur. Nem değişimleri ürünün
ağırlıkları dikkate alınarak hesaplanmıştır. Deneylerde kullanılan
numunelerin, 17 cm çapında, 28 cm yüksekliğinde olan derin bir kap
içerisinde su emmesi sağlanmıştır. Numuneler, 60 dakika su banyosunda
bekletildikten sonra yaş ağırlıkları hassas terazi yardımı ile ölçülüp
kaydedilmiştir. Ürünlerin ilk nem ve son nemlerinin yanı sıra kurutma
işlemi boyunca değişen nem içeriği değerleri de aşağıdaki formüller
kullanılarak hesaplanmıştır.
My = ms/(ms+ mk)

(1)

mr = M  M e

(2)

Mo  Me

Mk: kuru baza göre nem içeriği, (g.su/g.katı madde),
My: yaş baza göre nem içeriği,
ms: ürünün yaş kütlesi (g),
mk: ürünün kuru kütlesi (g),
mr : boyutsuz nem oranı,
M: ürünün belli bir zamandaki nem içeriği (g.su/g.katı madde)
Me: denge nem içeriği, (g.su/g.katı madde)
Mo: ilk nem içeriği, (g.su/g.katı madde)
Kurutma sırasında değişen belli bir zamandaki nem içerikleri, kurutma
düzeneğinin altında bulunan hassas terazi (Presica XB 620 M, İsviçre)
sayesinde ağırlık kayıplarının ölçülmesiyle tespit edilmiştir. Elde edilen
verilerden nem değişimi hesaplanarak her bir ürün numunesi ve kurutma
şartı için nem-zaman grafikleri çizilmiştir.
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2.3.Modelleme
Literatürde var olan kurutma modelleri içinden bu çalışmada
kullanılan numune için en uygun modellerin tespiti yapılmıştır. Elde
edilen deneysel veriler bu formüllerde her bir model için yerine konup
gerçek ve model verileri arasında grafiksel karşılaştırılması yapılmıştır.
Modellemelerin uygunluklarının değerlendirilmesi ise, korelasyon
katsayısına, standart sapma değerine ve ki-kare değerine göre yapılmıştır.
Deneylerden elde edilen verilere göre modeller değerlendirilmiş ve
sonuçlara göre en uygun model seçilmiştir. Tespit edilen standart sapma
değeri, teorik ve pratik uygulamalar arasındaki sapmayı, ki kare değeri
uygulamalar arasındaki uygunluğu ve korelasyon katsayısı da modelin
tercih edilebilirliğini belirtmektedir.
Tablo 2.1. Kurutma modelleri
Matematiksel
Model

Model Denklemi

Referans

Henderson&
Pabis

𝑚𝑅 = α exp (-kt)

Mass ve Olten,1989

Newton

𝑚𝑅 = exp (-kt)

Çelen ve Arda, 2019

Wang & Singh

𝑚𝑅 = 1 + αt + bt2

Wang
1978

Logarithmic

𝑚𝑅 = α exp (-kt) + b

Yaldiz vd, 2001

Midilli et al.

𝑚𝑅 = α exp (-ktn) + bt

Midilli vd, 2002

Copace

𝑚𝑅 = (α + bt) / (1 + ct + dt2)

Baptestini vd, 2016

Approximation 𝑚𝑅 = α exp(-kt) + (1-α)exp(-kbt)
of Diffusion

ve

Singh,

Çelen vd, 2010

Verma et al.

𝑚𝑅 = α exp(-kt) + (1-α)exp(-gt)

Two
Term
Exponantial

𝑚𝑅 = α exp(-kt) + (1-α)exp(-kαt) Sharaf - Eldeen vd,
1980

Verma vd, 1985

2.4. Termal analiz
Kurutma denemelerinden önce ve deney süresince 15 dakikalık
periyotlar halinde termal kamera yardımı (Flir EX E6, Estonya) ile
hortumun yüzey sıcaklıkları tespit edilmiştir. Ürün üzerindeki ısı dağılımı
da bu fotoğraflar sayesinde incelenmiştir.
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3. ARAŞTIRMA BULGULARI
Şekil 3.1a’ de 60 dakika boyunca su emdirilen hortum numunelerine
ait nem değerinin zamana göre azalışı görülmektedir. Mikrodalga
kurutucu da uygulanan 120 W, 350 W ve 460 W güç değerlerinde
kuruma işlemi, en hızlı 460 W güç değerinde 11 dakikada, en yavaş ise
120 W güç değerinde 60 dakika sürede gerçekleşmiştir.
Şekil 3.1b’ de ise 60 dakika boyunca su emdirilen hortum
numunelerine ait nem değerinin zamana göre azalışı görülmektedir.
Bantlı Tip Tünel Kurutucuda uygulanan 50 °C, 60 °C ve 70 °C sıcaklık
değerlerinde kuruma işlemi, en hızlı 70 °C sıcaklık değerinde 105
dakikada, en yavaş ise 50 °C sıcaklık değerinde 225 dakikada
gerçekleşmiştir.
my (g su/g kuru madde)

0,20

120 W - 60 dak
350 W - 60 dak
460 W - 60 dak

0,16
0,12
0,08
0,04
0,00
0

20

40
Zaman (dak)

60

80

my (g su/g kuru madde)

0,20
50 C - 60 dak
60 C - 60 dak
70 C - 60 dak

0,16
0,12
0,08

0,04
0,00
0

100
200
Zaman (dak)

300

Şekil 3.1. 60 Dakika Su Banyosunda Bekletilen Hortumun a) Mikrodalga
Kurutma, b) Bantlı kurutmada Nem Değişimi
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Tablo 3.1. 60 Dakika Su Banyosu Deneyleri - Matematiksel Modelleme Sonuçları

MODEL

NEWTON

Mikrodal
ga Gücü
(W)

es

Bant
Sıcaklığı
(°C)

Sabitler

r

χ

Sabitler

r

χ2

es

120

k= 0,021

0,981

0,00071

0,026

50

k= ,006

0,884

0,0033

0,05

350

k= 0,085

0,99

0,0004

0,02

60

k= ,007

0,951

0,0016

0,04
05

460

k= 0,097

0,995

0,0002

0,014

70

k= ,010

0,997

0,0000
82

0,00
9

0,992

0,0002

0,01

0,988

0,0005

0,02

2

a= 0,912
120
COPACE

b= 0,0537
c= 0,0536

a= 1,025
0,99

0,00042

0,020

50

d= 0,0025
350

a= 0,929
b= 0,011

b= -,004
c= ,0073
d= -,000

0,994

0,0003

107

0,017

60

a= 0,956
b= ,053

460

c=0,0397

c= ,0556

d= 0,0107

d=
,0007

a= 0,981

a= 0,934

b= 0,011

b=

c= 0,0783

0,996

0,00017

0,013

70

d= 0,0112

-,0001

0,999

0,0000
27

0,00
52

0,946

0,0017

0,04

0,965

0,0013

0,04

0,998

0,0000
9

0,00
96

c= 0,005
d= ,00

120

HENDERSON &
PABIS

350

460

a= 0,973
k= 0,02
a= 1,008
k= 0,086
a=1,01
k= 0,098

a= 0,876
0,983

0,0006

0,026

50

k= ,005
a= 0,936

0,99

0,0004

0,02

60

0,995

0,0002

0,014

70
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k= ,006
a= 1,006
k= ,010

120

WANG &
SINGH

350

460

a= -0,021
b= ,00017
a= -0,077
b= 0,0019
a= -0,09
b= 0,03

a= -,007
0,994

0,0002

0,016

50

k= -0,021

0,993

0,0003

0,018

60

b=
,00002

0,996

0,00015

0,012

70

b=
,00003

0,02

0,998

0,0000
6

0,00
77

0,998

0,0000
7

0,00
84

0,998

0,0000
8

0,00
9

0,998

0,0000
6

0,00
8

a= 0,945
0,994

0,0002

0,016

50

k= -,006

b= ,00017

b=
,00002

a= 0,988

a= 0,996

k= -0,074

0,0004

a= -,009

LOGARITHMIC
350

0,988

a= -,008

a= 0,997
120

b=
,00002

0,993

0,0003

b= 0,0017

0,018

60

k= -,008
b=

109

,00002
a= 1,002
460

k=-0,091

a= 0,977
0,996

0,0002

0,013

70

b= 0,003

k= -,0003
b=-31,469

350

k= -,0010

0,0000
4

0,00
6

0,864

0,0055

0,07
39

0,891

0,0057

0,07

0,987

0,0014

0,03

a= -35,0
0,928

0,00337

0,058

50

k= ,00006
b= -34,8

a=-45,239
APPROXIMATI
ON OF
DIFFUSION

0,999

b=
,00003

a= -31,59
120

k= -,009

a= -57,0
0,972

0,0016

b= -45,15

0,040
4

60

k=0,000
05
b= -56,8

a= -24,25
460

k= -0,002

a= -58,5
0,96

0,00181

b= -24,19

0,042

70

k= 0,0001
b= -58,4
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a= -0,171
120

k= 0,027

a= -0,36
0,980

0,0008

0,028

50

g= 0,022

k=
0,006

0,884

0,0039

0,06

0,951

0,002

0,04

0,998

0,0000
76

0,00
87

0,864

0,0055

0,07

0,89

0,0057

0,07
6

g= 0,06
a= -0,102
VERMA ET AL.

350

460

k= 0,0006

a= -0,33
0,991

0,0004

0,020

60

g= 0,073

g= ,007

a= -0,109

a= -0,03

k= 0,028

0,994

0,00025

0,016

70

g= 0,086
120
TWO-TERM
EXPONENTIAL
350

k= 0,07

a= -31,59
k= -0,003
a= -45,23
k= -,0010

k= -,004
g= ,009
a= -35,0

0,928

0,972

0,0033

0,06

0,0016

0,040
4
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50

k= ,00006
a= -57,0

60

k= ,00005

460

a= -24,26
k= -,0022

a= -58,5
0,959

0,002

0,043

70

a= 0,884
120

MIDILLI ET AL.
350

460

k= -,001
n= 0

k= ,0001

0,94

0,0024

0,048

50

n= 0

a= 0,925

a= 0,833
0,98

0,0008

0,028

60

k= -0,0002
n= 0

b= -,048

b= -0,0033

a= 0,936

a= 0,913

k= -,002
n= 0

0,03

0,867

0,004

0,069

0,895

0,004

0,069

0,989

0,000
8

0,028

k= ,00013
b= -0,023

n= 0

0,0014

a= 0,783

b= -,011

k= ,004

0,987

0,97

0,00093

b= -0,05

0,030

70

k= ,00024
n= 0
b= -0,05
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Tablo 2.1 ‘de kullanılan modeller ile 60 dakika su banyosu
uygulanmış sonrasında ise bantlı tip tünel kurutucuda ve mikrodalga
kurutucuda çeşitli sıcaklık ve güçlerde kurutulmuş deney
numunelerine ait veriler bulunmaktadır. Tablo 3.1 ‘de verilmiş olan
sonuçlar değerlendirildiğinde 60 dakika su banyosundan sonra yapılan
mikrodalga kurutucu ile kurutma işlemine en uygun matematiksel
modellerin Wang & Singh, Copace ile Logarithmic olduğu
anlaşılmıştır. Bantlı tip tünel kurutucu ile kurutma işlemine ise en
uygun matematiksel modellerin benzer şekilde Copace, Wang &
Singh ile Logarithmic modelleri olduğu tespit edilmiştir. Her iki
durumda da daha uygun model Logarithmic olarak görüldüğünden
dolayı sadece Logarithmic modeline ait grafikler çizilmiştir.
Mikrodalga kurutucuya ait grafik Şekil 3.2’de, bantlı tip tünel
kurutucuya ait grafik ise Şekil 3.3’de gösterilmiştir.

1
120 W Deney
350 W Deney
460 W Deney
Model

m/m0

0,8
0,6

0,4
0,2
0
0

20

40
Zaman (dak)

60

80

Şekil 3.2. 60 Dakika Su Banyosu – Mikrodalga Kurutucuya ait
Logarithmic Model Grafiği
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1

50 C Deney
60 C Deney
70 C Deney
Model

m/m0

0,8
0,6
0,4
0,2
0

0

50

100
150
Zaman (dak)

200

250

Şekil 3.3. 60 Dakika Su Banyosu – Bantlı Tip Tünel Kurutucuya ait
Logarithmic Model Grafiği
3.1. Mikrodalga kurutucu – termal analiz
Mikrodalga kurutucuda termal kamera yardımı ile görüntülenen
numunelerde nem miktarının daha fazla olduğu alanlarının daha
yüksek sıcaklıklarda olduğu görülmüştür. Termal analizde sarı olarak
gözlenen kısımlar ısınmaya devam eden kırmızı kısımlar ise enerji
emilimi ile aşırı ısınmış kısımlardır. Bu durum, nemin fazla olduğu
alanlarda mikrodalga enerjisinin daha çok miktarda emilmesinden
kaynaklanmaktadır. Ancak aşırı miktarda sıcaklık artışı da kurutma
süresine bağlı olarak bölgesel yanıklara sebebiyet verebilmektedir.
Şekil 3.4-3.5’ de sırasıyla 120 W, 350 W ve 460 W güç
uygulanarak mikrodalga kurutucuda hortum numunesinin kurutulması
esnasındaki termal kamera görüntüleri bulunmaktadır. 120 W güçteki
hortum numunesinin 3. dakikada ölçülen ilk sıcaklığı 36,2 °C iken, 60.
dakikada ölçülen son sıcaklığı 82,6 °C olarak görülmüştür. 350 W
güçteki hortum numunesinin 1. dakikada ölçülen ilk sıcaklığı 68,6 °C
iken, 14. dakikada ölçülen son sıcaklığı 112 °C olarak görülmüştür.
460 W güçteki hortum numunesinin 0,5. dakikada ölçülen ilk sıcaklığı
39,0 °C iken, 11. dakikada ölçülen son sıcaklığı 98,4 °C olarak
görülmüştür Genel olarak numune sıcaklığı sürekli artma
eğilimindedir. Sıcaklık dağılımı ise sürecin tamamında düzensiz bir
dağılım göstermekte ve yüksek sıcaklıklar numunenin köşe
kısımlarında gözlenmektedir.
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3 dakika (120 W)

6 dakika (120 W)

9 dakika (120 W)

12 dakika (120 W)

15 dakika (120 W)

18 dakika (120 W)

21 dakika (120 W)

24 dakika (120 W)

27 dakika (120 W)

30 dakika (120 W)

33 dakika (120 W)

36 dakika (120 W)
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39 dakika (120 W)

42 dakika (120 W)

45 dakika (120 W)

48 dakika (120 W)

51 dakika (120 W)

54 dakika (120 W)

57 dakika (120 W)

60 dakika (120 W)

Şekil 3.4. Mikrodalga Kurutucu 120 W - 60 Dakika Su Banyosu
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1 dakika (350 W)

2 dakika (350 W)

3 dakika (350 W)

4 dakika (350 W)

5 dakika (350 W)

6 dakika (350 W)

7 dakika (350 W)

8 dakika (350 W)

9 dakika (350 W)

10 dakika (350 W)

11 dakika (350 W)

12 dakika (350 W)
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13 dakika (350 W)

14 dakika (350 W)

Şekil 3.5. Mikrodalga Kurutucu 350 W - 60 Dakika Su Banyosu

0,5 dakika (460 W)

1 dakika (460 W)

1,5 dakika (460 W)
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2 dakika (460 W)

2,5 dakika (460 W)

3 dakika (460 W)

3,5 dakika (460 W)

4 dakika (460 W)

4,5 dakika (460 W)

5 dakika (460 W)

5,5 dakika (460 W)

6 dakika (460 W)

6,5 dakika (460 W)

7 dakika (460 W)

7,5 dakika (460 W)

8 dakika (460 W)
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8,5 dakika (460 W)

9 dakika (460 W)

10,5 dakika (460 W)

11 dakika (460 W)

9,5 dakika (460 W)

10 dakika (460 W)

Şekil 3.6. Mikrodalga Kurutucu 460 W - 60 Dakika Su Banyosu
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3.2. Bantlı tip tünel kurutucu – termal analiz
Termal kamera yardımı ile görüntülenen numunelerde sıcaklık
dağılımının düzenli olduğu gözlenmiştir. Bu durum, numunenin tünel
boyunca sürekli olarak kurutma sıcaklığına maruz kalmasıyla
açıklanabilir. Numunenin yüzeyi tamamen kurutma sıcaklığına maruz
kaldığından ve bantın hareketiyle numune hareket halinde olduğundan
sıcaklık eşit olarak dağılmıştır. Termal analizde sarı olarak gözlenen
kısımlar ısınmaya devam eden kırmızı kısımlar ise aşırı ısınmış
kısımlardır.
Şekil 3.7-3.9’ da sırasıyla hortuma 50 °C, 60 °C ve 70 °C sıcaklık
uygulanarak bantlı tip kurutucuda kurutulması esnasındaki termal
kamera görüntüleri yer almaktadır. 50 °C sıcaklıkta kurutma işlemi
225 dakika boyunca devam etmiş olup, hortum numunesinin ölçülen
ilk sıcaklığı 15. dakikada 33,4 °C iken, son sıcaklığı ise 225. dakikada
52,9 °C olarak ölçülmüştür. 60 °C sıcaklıkta kurutma işlemi 180
dakika sürmüş ve bu süreçte hortum numunesinin 15. dakikada
ölçülen ilk sıcaklığı 45,6 °C iken, 180. dakikada ölçülen son sıcaklığı
59,7 °C olarak görülmüştür. 70 °C sıcaklıkta kurutma işlemi 105
dakika boyunca devam etmiş olup, hortum numunesinin ölçülen ilk
sıcaklığı 15. dakikada 53,8 °C iken, son sıcaklığı ise 105. dakikada
66,2 °C olarak ölçülmüştür. Genel olarak sıcaklık dağılımı ilk iki
ölçümde üniform olmayan bir dağılım gösterse de yüzeyde hareket
yönünde olan kenardan diğer kenara doğru sıcaklık dağılımı düzenli
bir azalış göstermiştir.
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15 dakika (50 ⁰C)

30 dakika (50 ⁰C)

45 dakika (50 ⁰C)

60 dakika (50 ⁰C)

75 dakika (50 ⁰C)

90 dakika (50 ⁰C)

105 dakika (50 ⁰C)

120 dakika (50 ⁰C)

135 dakika (50 ⁰C)

150 dakika (50 ⁰C)

165 dakika (50 ⁰C)

180 dakika (50 ⁰C)
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195 dakika (50 ⁰C)

210 dakika (50 ⁰C)

225 dakika (50 ⁰C)

Şekil 3.7. Bantlı Tip Tünel Kurutucu 50 ⁰C - 60 Dakika Su Banyosu

15 dakika (60 ⁰C)

30 dakika (60 ⁰C)

45 dakika (60 ⁰C)
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60 dakika (60 ⁰C)

75 dakika (60 ⁰C)

90 dakika (60 ⁰C)

105 dakika (60 ⁰C)

120 dakika (60 ⁰C)

135 dakika (60 ⁰C)

150 dakika (60 ⁰C)

165 dakika (60 ⁰C)

180 dakika (60 ⁰C)

Şekil 3.8. Bantlı Tip Tünel Kurutucu 60 ⁰C - 60 Dakika Su Banyosu
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15 dakika (70 ⁰C)

30 dakika (70 ⁰C)

45 dakika (70 ⁰C)

75 dakika (70 ⁰C)

90 dakika (70 ⁰C)

105 dakika (70 ⁰C)

60 dakika (70 ⁰C)

Şekil 3.9. Bantlı Tip Tünel Kurutucu 70 ⁰C - 60 Dakika Su Banyosu
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4. SONUÇLAR
Bu çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.








Kuruma işlemlerine, kurutulan numunenin ağırlığı yaş baz
olarak belirlenen ağırlığa ulaşana kadar devam edilmiştir.
Kurutma işlemi süresi, mikrodalga kurutucuda uygulanan güç
arttıkça azalmıştır. Mikrodalga kurutucuda 120 W gücü
uygulandığında, hortum numunesinin kuruması 60 dakikada,
350 W gücü uygulandığında 14 dakikada ve 460 W gücü
uygulandığında ise 11 dakikada gerçekleşmiştir.
Bantlı tip tünel kurutucuda gerçekleştirilen deneylerde ise, 50
o
C sıcaklık değerinde kurutma işlemi 225 dakika, 60 oC
sıcaklık değerinde 180 dakika ve 70 oC sıcaklıkta ise 105
dakika sürmüştür.
Mikrodalga kurutucuda ve bantlı tip tünel kurutucuda
gerçekleşen kurutma işlemi esnasında hortum numunelerine
termal analiz yapılmıştır. Bantlı tip tünel kurutucuda
numunenin sıcaklık artışının yavaş ve üniform olduğu ayrıca
termal görüntülerde de sıcaklık dağılımının düzenli olduğu
gözlenmiştir. Ancak mikrodalga kurutucuda yapılan kurutma
işleminde, numune sıcaklığının güç arttıkça daha hızlı şekilde
arttığı ve mikrodalga ışınlarının emilimine göre bölgesel
sıcaklık farklarının da oluştuğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak
mikrodalga ile kurutma işleminin, bantlı kurutucuya göre
sıcaklık daha az düzenli olduğu anlaşılmıştır.
60 dakika boyunca suda beklemiş numuneler için ise en uygun
modellerin, mikrodalga kurutucu ve bantlı tip tünel
kurutucunun her ikisi içinde Wang & Singh, Copace ve
Logarithmic modellerinin olduğu anlaşılmıştır. Bantlı tip tünel
kurutucu ile kurutma işlemine ise en uygun matematiksel
modellerin benzer şekilde Copace, Wang & Singh ile
Logarithmic modelleri olduğu tespit edilmiştir. Her iki
durumda da en uygun model Logarithmic olarak
belirlenmiştir.
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1. Giriş
Yerleşimlerin en önemli parçalarından olan ulaşım sistemi tarihsel
süreç içinde ihtiyaçlara cevap vermek üzere imkânlar doğrultusunda farklı
şekillerde oluşmuştur. Yerleşimler, Helenistik ve Roma Döneminde
birbirini dik kesen ana ulaşım aksları çevresinde gelişirken, Osmanlı
döneminde daha çok organik olarak da gelişebilmiştir. Fiziksel, sosyoekonomik ve politik nedenler kentlerle birlikte ulaşımın da
biçimlenmesinde etkili olmuştur.
Anadolu Selçuklularının şehir mirası üzerinde gelişen Osmanlı şehirleri
genellikle dağılım ve mimarî açıdan dağlık bölgeden ovaya geçişten
yararlanmış dağ eşiği şehirleridir (Cerasi 2001; Aliağaoğlu ve Uğur, 2016).
Osmanlı şehirlerinde şehirsel mekân iki ana parçaya bölünmüş olup,
merkezde ekonomik, dini ve kültürel faaliyetler yapılmaktadır. İkinci alan
ise konutlardan oluşmaktadır. Buna bağlı olarak merkezde geniş ve iyi
örgütlenmiş yollar bulunurken, konut alanlarında daha çok dar ve çıkmaz
sokaklar yer almaktadır (Acun, 2002; Aliağaoğlu ve Uğur, 2016). Sokak
sisteminde belirli bir düzen yoktur.
Sokaklar, ulaşım ve iletişimin sağlandığı, insan ve çevre etkileşiminin
gerçekleştiği önemli kamusal mekanlardır. Zamanla sokaklar eski önem ve
işlevini kaybetmiş ve değişime uğramıştır. Doğal yapının yanı sıra
toplumsal ilişkinin ve yaşam biçiminin şekillendirdiği sokaklar yerine,
sosyal ilişkilerin daha kopuk olduğu, yüksek yapılarla çevrili yoğun araç
sirkülasyonun bulunduğu taşıt yolları oluşmuştur. Kentlerde, organik
dokunun bulunduğu tarihi bölge ile daha çok geometrik formdan oluşan
modern doku olmak üzere ikili yapı ortaya çıkmıştır.
Çalışma alanını oluşturan Beypazarı ilçesi Osmanlı döneminde
şekillenen organik doku ve çevresinde yerleşimlerin açılmasıyla
büyümüştür. Gelişme daha çok kuzeye ve kuzey batıya doğru olmuştur.
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2. Materyal ve yöntem
Tarihi ve doğal özellikleri nedeniyle çalışma olanı olarak Beypazarı
ilçesi belirlenmiştir. Ankara’nın kuzeybatısında yer alan Beypazarı ilçesi,
Ankara’ya 98 km mesafede bulunmaktadır. Doğusunda Ayaş, Güdül ve
Çamlıdere ilçeleri, batısında Nallıhan ilçesi, güneyinde Polatlı ve
Mihallıçcık ilçeleri, kuzeyinde Gerede, Seben ve Kıbrısçık ilçeleri yer
almaktadır. “İlçenin yüzölçümü 1.868 km2 ve rakımı 675 m.dir” (Url-1).

Şekil 1. Çalışma alanının konumu (Url-2, Url-3)

Çalışmada Beypazarı’nın geleneksel ve modern sokak dokusu
karşılaştırmalı olarak ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Çalışma
kapsamında literatür taraması, yerinde gözlem ve fotoğraflama teknikleri
kullanılmıştır. Çalışma alanında yer alan sokakların değerlendirilmesi için
belirlenen parametreler; sokağın fiziksel özelliklerini ve sokaktaki mimari
kimlik ve kentsel peyzaj karakterlerini içermektedir.
3. Tartışma ve bulgular
Beypazarı, Alparslan Türkeş Bulvarı ile ikiye bölünmüş durumdadır.
Bulvarın güneyinde yeni yapılaşma, kuzeyinde ise geleneksel doku ve
çevresinde oluşan yeni yapılaşma alanları görülmektedir. Geleneksel
dokunun oluşturduğu tarihi bölge Hıdırlık Tepesinin güney yamaçlarında
yer seçmiş, topoğrafyaya paralel olarak organik dokuda şekillenmiştir.
Kentin jeomorfolojik özellikleri kentin kuzeye doğru gelişimini
sınırlandırması nedeniyle kent güney ve batı yönlerinde büyümeye devam
etmiştir. Tarihsel süreç içindeki nüfus değişimi kentin büyüdüğünü
göstermektedir. 1927 yılında 5294 kişi olan Beypazarı nüfusu 2000’de
34.441, 2019 yılında ise 48.371 kişi olmuştur (Atak, 2008, Url-1).
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Şekil 2. Beypazarı genel görünümü (Url-4)

Çalışmanın bu bölümünde Beypazarı kentleşme tarihi, geleneksel ve
modern sokak dokusu ele alınmıştır.
3.1. Kentleşme tarihi
Beypazarı ve çevresinde Epipaleolitik, Eski Tunç, Orta Tunç,
Hellenistik Dönem ve Geç Antik çağlarına ait seramik örnekleri burada
yaşamın tarih öncesi dönemlere kadar uzandığını göstermektedir.
Beypazarı şehri; Hititler, Frigler, Galatlar, Romalılar, Bizans, Selçuklu ve
Osmanlı egemenliği altında kalmıştır (Atak, 2008). Tarihte Beypazarı,
çevredeki kasaba ve köylerin alışveriş için geldikleri bir ticaret merkezi
olmuş ve adını da pazar amaçlı kurulmuş olmasından almaktadır (Özelçi
Eceral ve Altınkaya Özmen, 2009).
Yerleşmenin biçimlenmesinde, doğal çevre koşulları (iklim, hidroloji,
jeoloji, topografya, toprak özellikleri), ekonomik faaliyetler için uygunluk
(akarsu boylarının sulu tarıma olanak sağlaması), morfolojik özelliklerinin
istilaya karşı güvenli olması, Avrupa'dan Kudüs'e giden hacıların,
İstanbul'dan Bağdat'a giden kafilelerin uğrağı olan tarihi Bağdat yolunun
(Kral Yolu) geçmesi gibi faktörler etkili olmuştur (Aklanoğlu, 2010, Atak,
2008). “Yerleşme, morfolojik özelliklerin savunmaya elverişli olması
nedeniyle sarp kayalıkların arasına yamaçlara kurulmuş, daha sonra
tepelere doğru yayılmıştır. İlk kuruluş yerini Cumhuriyet Mahallesi
sınırları içinde yer alan Karakaya mevkii, Derbentçik Mevki ve Beytepe
Mahallesi oluşturmuştur” (Atak, 2008) (Şekil 3). Farklı yükseltiler ve
kalkerli tepeler yerleşimi rüzgara karşı korumuştur.
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Şekil 3. Beypazarı’nın gelişim dönemleri (Atak, 2008)

“Osmanlı Döneminde Beypazarı şehri, Selçuklu döneminden kalan
Alaeddin Camii ve çevresini Merkezi çarşı olarak kullanmış ve daha çok
Rüstempaşa Mahallesi ile Beytepe Mahallesi konutların yoğun olarak
kullanıldığı alan olmuştur (Şekil 3). Osmanlının son döneminde ise (1849)
yurt dışından gelen göçmenleri yerleştirmek amacıyla Zafer Mahallesi
kurulmuştur” (Atak, 2008). Selçuklu döneminin yanı sıra daha çok
Osmanlı kenti özelliklerini taşıyan Beypazarı’ndaki dini, sosyal, ticari
yapılar ve konutlar kentte ulaşım sisteminin oluşumunu etkilemiştir.
“Cumhuriyet döneminde yeni mahalleler eklenmiş ve Gazipaşa
Mahallesi bu dönemde oluşmuştur. 1954 yılında bugünkü Kurşunlu Cami
kuzeyindeki evlerin yanması sonucunda burada yaşayan insanları
yerleştirmek amacıyla Ayvaşık Mahallesi kurulmuştur. Özellikle 1970’li
yıllardan sonra Çayırhan Termik santralinin kurulması (1978) sonucunda
burada çalışan insanların lojmanları şehrin batı ve güneybatısına doğru
kurulmuştur (Şekil 4). Böylece şehir batı- güneybatıya doğru gelişmiş,
Kurtuluş ve Hacıkara Mahalleleri kurulmuştur” (Atak, 2008). Kentin
topoğrafik özellikleri ve Ankara-İstanbul karayolunun güzergahı yerleşimi
bu tarafa yönlendirmiştir. Beypazarı arazi kullanımında yerleşim alanları
büyük paya sahipken, Alparslan Türkeş Bulvarı çevresinde ticaret ve
sanayi alanları bulunmaktadır. Kent içinden geçen derenin çevresinde
tarım alanları ve topoğrafyanın eğimli olduğu bölgede ise orman olanları
mevcuttur (Şekil 5).

132

Şekil 4. Beypazarı yerleşim alanları (Atak, 2008).

Şekil 5. Beypazarı Arazi Kullanım Haritası (Türkan, 2012)

Beypazarı, 2008 yılında Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu
tarafından kentsel sit alanı olarak ilan edilmiştir (Günay, 2010; Türk,
2017). Günümüzde, Beypazarı’nda Osmanlı Dönemi’nden kalan, Türk
geleneksel yaşam tarzını yansıtan 322 tanesi Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nca tescil edilmiş yaklaşık 3000 adet ahşap tarihi ev, 200 yıllık
çarşısı, 1 adet kentsel sit, 1 adet doğal sit alanı, 27 adet arkeolojik sit alanı
ve 20 adet dini yapı bulunmaktadır (Kahraman, 2019) (Şekil 6).
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Şekil 6. Beypazarı kentsel sit alanı ve tescilli yapılar (Url-5)

Beypazarı özellikle 1999 yılı sonrasında korunmaya başlamış,
“Beypazarı Yeniden” projesi ile kültüre ve tarihe sahip çıkma bilinci
geliştirilmeye çalışılmıştır. Beypazarı evlerinin sağlıklaştırılması
kapsamında Alaaddin Sokak merkez olmak üzere çevresindeki sokaklarda
öncelikle 25 evin cephe çalışması tamamlanmış, sonrasında 500 evin daha
cephesinde sağlıklaştırılma için teşvik oluşturulmuştur (Url-5). Beypazarı
14/04/2020 tarihinde UNESCO geçici listesine dahil edilmiştir.
3.2. Beypazarı’nda geleneksel sokak dokusu
Beypazarı’nda tarihsel geçmişine bağlı olarak Osmanlı kentlerindeki
organik sokak dokusu görülmektedir. Sosyo-kültürel özellikler ile
topoğrafya, iklim gibi doğal yapıya ilişkin özellikler sokakların
biçimlenmesinde öneme sahiptir. Ek olarak, konutun tasarımı ve dış dünya
ile ilişkiyi sağlayan düzenlemeler sokağın şeklini etkilemektedir.
“Kutlusan ve Tütengil’e göre, geleneksel Türk kentinde konutlar sokakları
tanımlamış, ancak sokaklar planlı olarak gelişememiştir. Yerleşme süreci
düzenli olmadığı için konut gruplarını bağlayan düzenli bir yol da
oluşamamıştır” (Özbayraktar, 2015). Organik dokudaki sokak genişlikleri,
daha çok yayalar ve yük taşıyan hayvanlara göre yapıldığından genellikle
dardır (Stewig, 1966; Aliağaoğlu, 2003). Sokakların doğrultuları ve
genişlikleri değişmekte olup, sokaklar düzensiz olarak birbirine
bağlanmaktadır. Aynı zamanda yer yer çıkmaz sokaklara rastlanmaktadır.
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“Geleneksel dokuda mahalle sakinlerinin sosyal iletişiminin
gerçekleştiği sokaklar fiziksel bir öğe olmasının yanında önemli bir
kültürel değerdir. Alışveriş, ulaşım, gezme gibi eylemlerle bireylere
sosyalleşme imkânı veren sokaklar mahallenin toplumsal yönünü ifade
etmektedir”(Gürkan ve Özaslan, 2018).
Beypazarı’nda geleneksel doku yapılaşmanın ve ulaşımın zor
çözümlendiği strüktürde, eğime paralel gelişen, organik ve asimetrik
yerleşme desenine sahiptir (Türk, 2017) (Şekil 7). Yerleşimin eğimli
alanda konumlanması ve mimari özellikler sokakların dar ve dik olmasını
sağlamıştır. Yolların genişliği, 3m ve 6m arasında değişmekte olup, avlu
ya da yapının duvarlarıyla sınırlanmaktadır

Şekil 7. Topoğrafya ve sokak ilişkisi (Url-3)

Kat yükseklikleri ve yollar insan ölçeğinde planlanmıştır (Çelik ve
Yazgan, 2009). “Genellikle dışa kapalı iç avluların görüldüğü kentsel
dokuda avlu duvarları mahremiyeti sağlamak amacıyla yüksek yapılmıştır”
(Aklanoğlu, 2010) Beypazarı evlerinde bina girişleri, bahçe veya avlu
sokak yönündedir. Doğrudan sokağa açılan binalarda cephe çıkmaları ve
balkonları sokak üzerindedir (Gündüz, 2016;Yatman Balaban, 2019).
Beypazarı geleneksel dokusunda eğimli kesimlerde bahçe olmadığı için
yapıya doğrudan cadde veya sokaktan giriş sağlanmaktadır. Eğimin az
olduğu bahçeli konutlarda ise bahçeden konuta geçilebildiği gibi direkt
sokaktan yapıya giriş verilebilmektedir (Çelik, 2004).
Beypazarı geleneksel sokak dokusunda kaldırımlar çok dar veya hiç
yoktur, eğim nedeniyle basamak şeklinde kaldırımlar bulunmaktadır. Çarşı
bölgesinde var olan kaldırımlar daha çok dükkân sahipleri tarafından
kullanılmaktadır (Şekil 8).
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Basamak şeklinde
kaldırım

Kaldırımlı sokak
Kaldırım
bulunmayan sokak

Şekil 8. Beypazarı geleneksel sokaklarında kaldırım kullanımı
Eğime bağlı olarak dar ve kıvrımlı sokaklar oluşmuş ve sokak
genişlikleri farklılık göstermektedir (Şekil 9). Bu sokaklar zaman zaman
kesişerek küçük meydanları oluşturmaktadır.

Şekil 9. Kıvrımlı sokaklar

Geleneksel sokak dokusunda yağmur sularını toplayan su kanalları
Sokakların ortalarında yer alırken, günümüzde bu kanallar ya kapanmış ya
da kaldırım kenarlarında yer verilmiştir (Şekil 10). Sokaklardaki zemin
kaplaması parke taşı şeklindedir. Sağlıklaştırma çalışmaları neticesinde
yenilenen sokak zeminlerinde kilitli parke taş kullanıldığı ya da parke
taşlarından desen oluşturulduğu gözlemlenmektedir.

136

Sokağın ortasında su
kanalı

Kaldırım kenarında su
kanalı

Kapatılmış su kanalı

Şekil 10. Sokaktaki su kanalları

Yer yer oluşturulan çıkmaz sokaklar çocukların oyun alanlarıdır.
(Gündüz, 2016; Yatman Balaban, 2019). Çıkmaz sokaktaki evlerin diğer
sokaklara göre birbirlerine daha yakın olması, bireyler arasındaki yakın
sosyal ilişkiyi artırmakta ve ilişkilerin daha samimi olmasını sağlamaktadır
(Kızıltepe, 2018).
Kot farkından kaynaklı olarak ara sokaklarda merdivenlere
rastlanmaktadır (Şekil 11). Merdivenli sokak topoğrafyanın hareketli
olduğu yerlerde, eğimin çok fazla olduğu alanlarda uygulanmaktadır.

Şekil 11. Merdivenli sokak

Eski çarşının bulunduğu alanda sokaklar dar ve dükkânlar küçüktür
(Atak, 2008). 1849’daki yangın sonrası Ebniye Nizamnamesine göre
ızgara planda yeniden inşa edilen tarihi çarşı, dönemin "planlı tarihi çarşı"
örneğini yansıtan ve ahi geleneğine göre düzenlenmiş önemli bir yapıdır
(Url-5, Türk, 2017) (Şekil 12). Çarşı bölgesindeki ızgara sistem eğimli
topoğrafya üzerinde şekillenmiştir.

137

Şekil 12. Çarşı bölgesindeki ızgara sistem (Url-3)

Şekil 13. Çarşı bölgesindeki sokaklar

Kentsel peyzaj açısından geleneksel sokak dokusu incelendiğinde
bitkisel materyal yönünden zayıf kaldığı görülmektedir. Mevcut bitkiler
genellikle uzun ömürlü ve yörenin iklim şartlarına uygundur. Kent
mobilyalarından oturma birimleri, çöp kovaları, pergoleler yetersiz
kalırken, aydınlatma elemanları yeterli düzeydedir.
3.3. BEYPAZARI’NDA MODERN SOKAK DOKUSU
Beypazarı’nda artan nüfus karşısında yeni yerleşimler modern dokusu
ile güney ve batı yönlerinde oluşmuştur. Modern kent dokusunda sokağın
rolü ulaşıma dayandırılmış ve sokaklar yaşanılan yerler olmaktan çok
üzerindeki araç ve yaya trafiğini yöneten yerler olmuştur (Gürkan ve
Özaslan, 2018). Taşıtların kent yaşamında baskın hale gelmesi ve
modernizmin işlevsel planlama ilkesi yayaların giderek kent yaşamından
çekilmesine (Gürkan ve Özaslan, 2018) ve geleneksel dokuda yaygın
olarak görülen sosyal ilişkilerin zayıflamasına neden olmuştur.
Modern yerleşmenin olduğu Alparslan Türkeş Bulvarının güneyinde
düz alanda konut toplulukları olduğu gibi topoğrafyaya göre şekillenen
sokaklar da görülmektedir (Şekil 14).
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Şekil 14. Topoğrafyaya paralel gelişen modern konut dokusu (Url-6)

Şekil 15. Eğimli bölgede yapılaşma

Modern konut dokusu geleneksel konut dokusunun aksine çoğunlukla
çok katlı apartman şeklinde gelişmiştir (Şekil 16). Yapı malzemesi olarak
ahşap yerine beton kullanılmıştır. Avlulu konut dokusunun yerine
apartman önlerinde küçük bahçeler yer almaktadır. Modern yapılaşma
Beypazarı kimliğini yansıtamamaktadır.
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Şekil 16. Apartmanlar

Apartman girişleri sokakla aynı kotta bulunmamasından ötürü çoğu
zaman merdivenle ya da merdiven sahanlığı ile sokağa bağlanmaktadır
(Şekil 17).

Şekil 17. Apartmanlar ve sokak ilişkisi

Planlı gelişmenin görüldüğü modern dokuda geometrik form yaygındır
(Şekil 18). Sokaklar araç trafiğine uygun genişlikte çözülmüştür. Çoğu
yerde kaldırım kullanılmasına rağmen kaldırım bulunmayan sokaklar da
mevcuttur (Şekil 19). Zemin kaplaması asfalt ya da parke taşıdır. Genel
olarak ana ulaşım aksları asfalt kaplama ve kaldırım bulunmaktadır.
Modernleşme ile birlikte çıkmaz sokakların sayısı azaltılmıştır.
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Şekil 18. Geometrik formda sokak dokusu (Url-6)

Kaldırım bulunmayan sokak

Kaldırım bulunan sokak

Şekil 19. Kaldırım kullanımı

Modern sokak dokusundaki bitkisel materyal geleneksel dokuya
kıyasla daha yoğun şekilde ve iklim şartlarına uygun olarak kullanılmıştır.
Geleneksel dokuya benzer şekilde kent mobilyalarından aydınlatma
elemanları yeterki düzeyde iken oturma birimleri, çöp kovaları, pergoleler
yetersiz kalmaktadır.
4. Sonuç
Osmanlı kenti özellikleri taşıyan Beypazarı geleneksel dokusu
sağlıklaştırma çalışmaları ile korunmaya çalışılmaktadır. İlçenin güney ve
batı kısmında yer seçen modern doku ise modernleşme hareketlerine uygun
olarak gelişmiş ve kent kimliğinden uzaklaşmıştır.
Sonuç olarak özgün sokak dokusu korunarak bozulmalar önlenmeli ya
da hataların önüne geçilmelidir. Koruma- kullanma dengesi çerçevesinde
kararlar alınmalıdır. Modern dokudaki sokak kullanımına ilişkin planlama
kararları ekolojik özellikleri dikkate alacak biçimde oluşturulmalıdır.Her
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iki yerleşme alanında kentsel peyzajı dikkate alan tasarımlara yer
verilmelidir.
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1.0 Giriş
6 Nisan 2009 tarihinde yerel saatle gece 3:30 civarında kenti vuran
depremin büyüklüğü 6,3 olarak ölçülmüş olup, kaynaklarda Aralık 2008
itibariyle bölgede sismik hareketliliğin öncü şoklarla başladığı ve
depremden dört saat öncesinde 4,0 büyüklüğünde bir şokla uyarı olarak
algılanabilecek bir hareketlilik yaşandığı ve birçok kent sakininin bu şokla
binalarından çıktığı belirtilmektedir. Depremden 40 saat sonra ise yine
büyüklüğü 5,1 olan başka bir şok Fossa Köyü yakınlarında yaşanmış ve 9
Nisan 2009’da ise 5,1 büyüklüğündeki başka bir deprem kentin 16km
kuzeyinde yer alan Campotosto yerleşimini vurmuştur. Deprem
sonrasında Paganica fayı boyunca ve devamında yüzeye varan kırıklar
aralıklarla 3-19 km uzunluklarında tespit edilmiştir. Fossa köyü civarında
büyük kaya düşmeleri yaşanmış, yuvarlanan kaya parçaları evlere,
araçlara ve yollara zarar vermiştir. 2009 Depremi, ülkenin tarihinde 86 bin
kişinin hayatını kaybettiği 1980 Irpinia Depremi’nden sonraki en yıkıcı
deprem, L’Aquila’nın sadece 40 km güneyinde yer alan Avezzano’yu
vuran ve 30 bin kayıp verilen 1915 Depremi’nden sonra bölgedeki ilk
yıkıcı deprem olmuştur (Papanikolaou vd., 2009; Salamon vd., 2010;
Rossetto vd., 2011).
Deprem öncesinde L’Aquila, kent merkezinde yaklaşık 73150,
çevresindeki banliyö sayılabilecek yerleşimlerde ise 100 bine kadar
nüfusa sahipti. Ancak, deprem 3893 binayı tümüyle yıkmış, 69591 binaya
ise farklı derecelerde zarar vermiştir. Hasar gören binaların çoğu Orta çağ,
Rönesans ve Barok dönemi yapıları olarak kaydedilmiştir. 67500 kişinin
evsiz kaldığı afette, bunun 22 bin kadarını kent merkezinde yaşayanlar
oluşturup, kalanı civar yerleşimlerde afetten etkilenenlerdi. Yerel
yönetim, arama-kurtarma çalışmalarından sonra kent merkezine girişi
tümüyle yasaklamıştır. Evsiz kalanların 32 bin kadarının geçici olarak
otellerde barınması sağlanmış, kalanlarına ise çadır tedarik edilerek, en
fazla sekiz ay süre ile barınması planlanmıştır. Bu süreçte, kent merkezi
için çalışmalar ve planlamalar devam ederken, kent dışında yer alan geçici
barınma konut alanları olan C.A.S.E (Complessi Anti-Sismici
Ecocompatibili) evleri tamamlanmış olup, çoğunluğunun buraya transferi
yapılmıştır. 2015 itibariyle afet bölgesinden nakledilenlerin yaklaşık %80
kadarı yeniden inşa edilen yaşam alanlarına geri dönmüştür. Deprem
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sadece konut anlamında zarara yol açmamış, 900’den fazlası kent
merkezinde yer alan 6000 kadar işyerinin de yıkılmasına neden olmuştur.
2009 Depremiyle oluşan büyük kayıp ve girişilen yeniden inşa
sürecinin doğurduğu finansal ihtiyaç, 20 Mayıs ve 29 Mayıs 2012’de
Emilia Romagna bölgesini vuran depremlerle, 24 Ağustos 2016’da
Abruzzo’yu, 26 Ekim ve 30 Ekim 2016’da Umbria ve Marche’yi, son
olarak 18 Ocak 2017’de Lazio ve Abruzzo’yu etkileyen depremlerle
katlanmış, sadece 2009 Depremi için ayrılan 17,5 milyar euro’luk bütçe
39 milyar euro’ya katlanmıştır (Şekil 1) (SwissRe, 2019).

Şekil 1. Sol: İtalya’nın sismik risk haritası (Kaynak:
http://zonesismiche.mi.ingv.it/), Sağ: Milyar dolar cinsinden
önemli depremlerdeki ekonomik kayıp miktarı (SwissRe, 2019).
6 Nisan’daki depremin yıkıcı etkisi üzerine L’Aquila belediyesi
tarafından 8 Nisan itibariyle kentteki tüm binaların kullanılamaz ve kentin
yaşanamaz durumda olduğu belirtilerek, halkın can güvenliğini sağlamak
adına kente tüm girişler yasaklanmış (Ordinanza di inagibilita) ve tarihi
kent merkezi olduğu gibi ‘Kırmızı Alan’ (Zona Rossa) ilan edilmiştir.
Kentin ana caddesi olan Corso Vittorio Emanuele 3 Haziran 2010’da
sadece kısmi olarak güvenlik güçlerinin gözetiminde yaya geçişine
açılmıştır. Devamında 2 Temmuz 2010’da ise ‘Kırmızı Alan’ işaretli
bölgeleri ihlal etmemek şartıyla gündüz 11’den gece 1’e kadar sadece
yaya geçişine açılmıştır. 54. Uluslararası Venedik Bienali için özel izinle
Piazza del Duomo geçici olarak 23 Temmuz – 10 Ağustos 2011 arasında
halka açılmıştır. 2 Şubat 2012 tarihinde yoğun kar yağışına maruz kalan
kent merkezinde, güçlendirme ve restorasyon sürecindeki binalarda
oluşan kar yükü riski nedeniyle ana cadde yeniden yaya geçişine
kapatılmıştır (Comune L’Aquila). Depremin ardından ilan edilen
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olağanüstü hâl, ülke içinde pek çok resmi kurum/kuruluşun ve sivil toplum
örgütlerinin (STK) iş birliğini beraberinde getirmiştir. İçişleri
Bakanlığı’nın kurduğu çadır kentlerin yanı sıra, İtalya demiryolları
kuruluşu Trenitalia, yataklı vagonlarını geçici barınma amaçlı kullanım
amacıyla bağışlamıştır (Şekil 2). Ayrıca, ülkedeki bir STK olan Protezione
Civile Nazionale’ye bağlı olan Il Centro Operativo di Volontariato Alpino
A.N.A. di Trento 2000’den fazla kişiyi üç farklı çadır kentte barındırmış
(Şekil 3) ve 450 gönüllüsüyle günlük 6000 öğün yemek yardımı
sağlamıştır (Kaynak: https://www.protezionecivileanatn.it/).

Şekil 2. Sol: İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan çadır kentler; Sağ:
İtalyan Demiryolları (Trenitalia) tarafından geçici barınma amaçlı
kullanıma bırakılmış yataklı tren vagonları (Kaynak: L’Espresso).

Şekil 3. Sol: Yerel bir STK (Protezione Civile di Volontariato Alpino
A.N.A. di Trento) tarafından sağlanan çadırların iç görünümü; Sağ:
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Gönüllerin çalıştığı mutfaktan bir görünüm (Nuclei Volontari
Alpini).
Papanikolaou vd. (2009) bölgede yaptığı araştırmada zemin
farklılaşmasının birbirine çok yakın yerleşimlerde bile depremin
şiddetinin daha az veya daha fazla hissedilmesine neden olduğunu ortaya
koymuştur. Örneğin, kireçtaşı yatağı üzerine kurulu Montticchio VI
Mercalli şiddetinde depremi hissederken, alüvyal toprak üzerine kurulu
Onna, IX-X Mercalli şiddetine kadar ulaşmış, bu da köyün tamamının
yıkılmasına neden olmuştur. 13. yy.’da kurulmuş bir kent olan L’Aquila,
14. yy.’da veba salgını (1348-63) ve deprem (1349) gibi afetlerle
uğramıştır. Tarihi kentin simge yapılarından olan San Salvatore Hastanesi
ve San Bernardino Basilikası 15. yy’da yapılmıştır. Kent 1461’de yine
yıkıcı bir depreme maruz kalmıştır. 16.yy’da İspanya kontrolüne giren
kent, 1529 yılında kale ve surlarını inşa etmeye başlamıştır (Şekil 4). 1657
yılında yeniden bir veba salgınına uğrayan kentin nüfusunun 1/3’i hayatını
kaybetmiştir. 2 Şubat 1703 tarihindeki depremde kent kale ve surları dahil
olmak üzere büyük bir yıkıma uğramıştır (Calafiore, 2012; Cronistoria,
2019). O tarihten günümüze yaşanan ve kenti etkileyen en yıkıcı deprem
2009 Depremi olmuştur. Kent surları içindeki alan tarihi kent merkezi
olup, Şekil 4’te yer alan renkli haritada yeşil renk ile gösterilen yapılar
müdahalesi tamamlananları, sarı renkte gösterilen yapılar müdahalesi
devam edenleri ve kırmızı renkte olanlar da müdahale sürecine henüz
başlanmamış olanları göstermektedir.

Şekil 4. Tarihi L’Aquila kent haritası, 2009 Depremi ile kent merkezinde
yer alan yapıların müdahale aşamalarını gösteren harita (6aprile.it).
2.0 Deprem sonrası yeniden inşa süreci
Deprem sonrasında ilk 48 saat içinde 28 bin kişinin tahliye edildiği
kentte, 60 gün içinde 50 binden fazla binanın hasar tespiti yapılmış, ülke
çapında gönüllü olarak destek veren 5000 kadar teknik personel
(mühendis ve mimar) sayesinde kısa sürede 70 binden fazla binanın hasar
tespiti tamamlanmıştır. Tespit sonunda, yapı stokunun neredeyse
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yarısının, kültürel miras olarak sınıflandırılan yapıların ise 3/4’ün
kullanılamaz durumda olduğu ortaya çıkmıştır (Lemme, 2018). İtalya’da
deprem sonrası hasar tespit çalışmasında 6 kategori uygulanmaktadır.
Bunlar Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. İtalya’da uygulanan hasar tespit sınıflandırması
(Çeviri: Yazar, Kaynak: Dolce, 2019).
Sınıf
A

B
C
D

Kategori
Kullanılabilir
Önlem
alınarak
kullanılabilir
Kısmen
kullanılabilir
Geçici olarak
kullanılamaz

E

Kullanılamaz

F

Çevresel risk
nedeniyle
kullanılamaz

Açıklama
İnsan hayatı için risk oluşturmayan küçük
hasar mevcuttur. Bina önlem almayı
gerektirmez.
Bina hasarlıdır ancak kısa süreli önlemler
alınarak kullanılabilir.
Binanın sadece belirli bir kısmı kullanılabilir.
Bina yeniden hasar tespitten geçecektir. Yeni
tespit çalışmasına kadar kullanılamaz.
Bina yapısal, yapısal olmayan veya geo-teknik
açıda ağır hasarlıdır. Tümüyle yıkılmış olması
gerekmez.
Bina
kullanılabilir
durumdadır
ancak
muhtemel tehlike altındadır (bitişik bina ağır
hasarlıdır, karşı bina devrilebilir veya kaya
düşmesi, toprak kayması riski altındadır).

2.1 Kültürel miras yapıları
L’Aquila merkezinde ve idareye bağlı çevre yerleşimlerde toplamda 57
idarede 942 kamuya ait bina ve özel mülk kültürel açıdan değerli sayılarak
gerekli onarım, güçlendirme ve yeniden inşa çalışmaları için listeye
alınmıştır (Vittorini, 2019). Bunlardan kamuya ait olanların bazıları
İtalya’daki diğer belediyelerden bağışlarla, bazıları Avrupa Birliği
fonlarıyla tamamlanırken daha küçük ölçekli olanları ise belediyenin
kendi bütçesi ve yerel kuruluşlardan bağışlarla yürütülmektedir.
Bürokratik süreç ve finansman nedeniyle özel mülklerin onarımı ve
yeniden inşası, kamuya göre çok daha hızlı ilerlemiştir. On yıl sonrasında
bölgede özel mülklerin neredeyse %75’lik kısmı tamamlanırken, kamu
için bu oran, finansman koşulları aynı devam ettiği sürece, gelecek 5-6 yıl
sonrasında ancak %90’a ulaşması öngörülüyor (ANSA, 2019). Bunun
yanında, kamuya ait yapıların mimari niteliği olan tarihi kilise, okul vb.
olmasından dolayı projelendirilmesi ve uygulanması aşamaları epey
zaman almaktadır.
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Şekil 5. Kilisenin 2009’da yıkılmış durumdaki kubbesi, kırmızı olan kısım
ayakta kalan, yeşil kısım ise restore edilen yerleri gösteriyor
(Nardisarchitetti.com), kubbenin onarım sürecinden bir görünüm
(Fonzi, 2014).
Örneğin, 1703 yılında Abruzzo’ yu vuran ve İtalya’da Büyük Deprem
olarak anılan afette L’Aquila tümüyle yok olmuş ve tarihi kent meydanına
ölenlerin anısına 1713 yılında yapımına başlanan Chiesa Santa Maria del
Suffragio yaptırılmıştır. Barok mimari niteliği taşıyan yapı depremde ciddi
ölçüde hasar almış, duvarları kısmen kubbesi neredeyse tamamen yeniden
yapılmıştır (Şekil 5). Kubbenin onarımı için oluşturulan çelik iskeletler
yapının bulunduğu meydanda (Piazza del Duomo) kurulmuş sonrasında
vinçle kubbenin içine taşınmıştır. Malzeme ve onarım detaylandırma işleri
Nardis Architetti, mühendislik hizmeti Antonio Ambrosi tarafından
verilen yapının toplam onarım maliyeti 6,5 m € olup, yarısı Fransız
hükümeti tarafından desteklenmiştir. Eylül 2010’da başlayan çalışmanın
projelendirme süreci 1 yıl, tamamlanması ise 2 yıl kadar sürmüş, kilise
olarak yeniden hizmete açılması ise L’Aquila’nın yeniden doğuşu olarak
adlandırılmıştır.
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Şekil 6. Yapının çatısında yıkılan altar kısmı (Montanari, 2014) ve deprem
sonrasında içinden bir görüntü (Fonzi, 2017).
1287 yılında yapımına başlanan ve mimarisinde Bizans ve Arap etkisi
de görülen La Basilica di Collemaggio, kentin önemli simgelerinden biri.
Depremde ana nefte sıralı olarak yer alan sütunlar zarar görmüş, altar
üzerindeki kubbe şeklinde olmayan çatı kısmı (nefin devamı gibi ve daha
yüksekte) tümüyle çökmüştür (Şekil 6). İtalyan petrol ve doğalgaz şirketi
ENI tarafından sağlanan 14 m € bağışla restorasyonu tamamlanan yapının
proje sürecinde Politecnico di Milano, La Sapienza di Roma ve L’Aquila
Üniversitesi’nden öğretim üyeleri görev almıştır. Çalışmayı belediye baş
mimarı Alessandra Vittorini yürütmüştür. Ağır hasar almış taş yığma
(ashlar) sütunlar, sütun başlıklarından itibaren desteklenerek tümüyle
parçalarına ayrılmış, kullanılabilir olanlar tespit edildikten sonra eksik
parçalar, yeni oluşturulanları ile değiştirilmiş ve sütun çaplarına göre
numaralandırılarak yeniden örülmüştür (Şekil 7). Hasarlı ancak
onarılabilir durumda olan sütun ve duvarlarda ise “scuci-cuci” denilen
daha küçük parçalarla yamama yöntemi uygulanmıştır.
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Şekil 7. Yapının nef kısmında yer alan ve yeniden örülen sütunlar
(Collemaggio Basilica Ritrovato, 2017).
Kentin bir diğer sembol yapısı ve 1450’lerde yapılmış olan Basilico di
San Bernardino’nun kubbesi yıkılmasa da ciddi çatlamalar meydana
gelmiş, çan kulesi kısmen yıkılmıştır (Şekil 8). Yapıya müdahale 18 ay
süren bir çalışmayla tamamlanmıştır. Kentin en yüksek noktasında yer
alan ve 13. yüzyılda inşa edilen Santa Maria Paganica kilisesi, günümüze
dek pek çok depremde hasar almış ve onarımlar sırasında değişiklik
geçişmiştir. Örneğin, 1703 depreminden sonra kilise planda eklemelerle
uzatılmış, yüksekliği artırılmış, apsis koridorunun yanlarındaki nefler
payanda görevi görecek şekilde dolgu duvarla kapatılarak şapeller
oluşturulmuştur. 2009 depreminde ise yapının kubbesi, kubbeye olan
cephesi, meydana bakan cephe duvarlarının üst kısımları ve üçgen çatı
örtüsü tümüyle yıkılmıştır (Şekil 9). Yapının ana depremden çok, artçı
şoklarla bu kadar ağır hasar aldığı not edilmiştir (Carocci vd., 2010).
Ayrıca, bu kadar ağır hasar almasının bir sebebi olarak da 1960’larda
yığma duvarlarına yeterli güçlendirme yapılmadan eklenen betonarme
kubbesi görülmektedir (Bartolomucci, 2013).
Rönesans mimari özelliklerine sahip Palazzo Ardingelli (Şekil 10),
1732-1743 yıllar arasında inşa edilmiş olup, Santa Maria Paganica
kilisesinin karşısında yer almaktadır. Depremde yapının cephesinde kısmi
dökülmeler oluşmuş ancak iç avlu kısmı ağır hasar almıştır (Cecamore,
2015; Lemme vd., 2017). Rus hükümeti tarafında sağlanan 5,2 m € ve
yerel bağışlarla toplanan 2 m € ile Kasım 2011’de başlanan onarım 40
ayda tamamlanmış, yapının işlevi Roma’da yer alan MAXXI desteğiyle
Çağdaş Sanatlar Müzesi’ne çevrilmiştir. Tarihi kenti çevreleyen surların
kuzeydoğu sınırında yer alan Parco del Castello’da yer alan ve yapımı
1530-1567 yılları arasında süren İspanyol Kalesi de depremde kısmen de
olsa zarar görmüştür (Şekil 11).
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Şekil 8. Kubbede oluşan geniş çatlakların şematik gösterimi ve dış
duvarda devam eden kısmı (Volumezeroinfo.it), kısmen yıkılan
çan kulesi (Spaziovidio.it).
Günümüzde müze olarak kullanılan yapıda Temmuz 2011’de başlayan
onarım ve güçlendirme çalışmaları 4,65 m € tutmuş, 39 ayda
tamamlanmıştır. Henüz ziyaretçilerin girişine izin verilmemektedir.
Bunun yanında park içinde inşa edilen yeni oditoryum binası Trento
Belediyesi tarafından, yıkıma uğrayan kente sosyal dayanışmaya ve
birlikteliğe destek olmak amacıyla bağış olarak Renzo Piano’ya
yaptırılmıştır. Mimar tarafından ‘dengesizlik’ hissi verilmek üzere
tümüyle ahşap prefabrik olarak (Glulam ve X-lam) tasarlanan yapı sismik
izolatörler üzerinde yükselmektedir (Şekil 12).
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Şekil 9. Deprem sonrasında S.M. Paganica (Tarantino, 2009), onarımı
devam eden yapının Temmuz 2019’daki durumu (Yazar).

Şekil 10. Plan üzerinde en çok zarar gören kısmı kırmızı ile gösterilmiştir.
Yapının S.M. Paganica’ya bakan cephesinin Ağustos 2008
görüntüsü (Google Street View ile elde edilmiştir) ve Via Arco
Ardinghelli girişinin onarılmış hali (Yazar).
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Şekil 11. Plan üzerinde zarar gören yerler kırmızıyla gösterilmiş
(Commissarioperlaricostruzione.it), depremde hasar alana duvar ve
çatı kısmı (Segretariato Regionale dell'Abruzzo), güncel onarılmış
durumu (Yazar).
Orijinal hali 1282 yılında yapılan ancak 1703 depreminde yıkılan
Sant’Agostino Kilisesi, 1725 yılında yeniden tamamlanmış. Barok mimari
özelliği taşıyan yapı, 2009 Depremiyle yine ciddi bir hasar almış, özellikle
kubbe kısmında büyük çatlamalar meydana gelmiştir (Şekil 13). Yapıya
bitişik olan Palazzo del Governo (Hükümet Binası) ve Archivio del Stato
(Devlet Arşivleri) binası depremde aldığı yıkıcı hasar nedeniyle depremin
sembol fotoğraflarından biri olmuştur. Şekil 14’te yapının hasar durumu
ve cephesinin yıkılan kısımlarının onarım aşaması gösterilmiştir. Mimari
projesi Anelinda Di Muzio tarafından yürütülmektedir.
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Şekil 12. Binanın şematik planı ve kesiti (ArchDaily.com), yapım
aşamasında sismik izolatörler (6aprile.it).

Şekil 13. Sant’Agostino Kilisesi’nin tümüyle iskele ile çevrili cephesi ve iş
tabelasında gösterilen hasarlı kısımları (Yazar).
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Şekil 14. Sant’Agostino Kilisesi bitişiğinde yer alan Hükümet Binası ve
Devlet Arşivleri Binası depremde ağır hasar almış (culturaitalia.it);
Yapının onarım aşamasından bir görünüm (Di Muzio, 2016).
2.2 Sivil yapılar
Depremden etkilenen alan içinde sivil yapıları kamu binaları ve özel
mülk olarak ikiye ayırabiliriz. 2009 Depreminin L’Aquila halkının
hafızasında yer bırakmasının önemli nedenlerinden biri, L’Aquila
Üniversitesi’nin yurt binasının kısmen yıkılması ve 8 öğrencisinin enkaz
altında hayatını kaybetmesidir. Bunun yanında kent merkezinde yer alan
tarihi evlerde kiralık oturan başka pek çok öğrencisini de enkaz altında
kaybetmiştir. Kente şehirlerarası anayoldan giriş sağlayan Via XX
Settembre üzerinde yer alan La Casa Dello Studente binasının ayakta
kalan kısmı da yetkililer tarafından sonrasında yıkılmıştır. Bugün binanın
bulunduğu arazi hala boş olup, yoldan geçenlerin görebileceği şekilde
anma afişleri asılmıştır (Şekil 15).
Afişte ise Pablo Neruda’nın Yasak (It’s Forbidden) adlı şiirinden
“Öğrenmeden ağlamak yasaktır (It is forbidden to cry without learning)”
satırı alıntılanmış (Şekil 15). Afetten sonra, üniversitenin öğrenci
sayısında düşüş yaşanmış, 2009 öncesinde 27 bin civarında iken afet
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sonrasında 23 bine kadar gerilemiştir (Germoni, 2019). Özellikle şehir
dışından okumaya gelenlerin, afetten sonra şehrin yaşanamaz durumda
olmasında ötürü kaydını yenilemediği veya tümüyle bıraktığı
düşünülebilir.

Şekil 15. L’Aquila Üniversitesinin kaybettiği öğrencilerin adlarının ve
fotoğraflarının olduğu ve enkazın bazı fotoğraflarının yer aldığı afiş
(Yazar).
Üniversitenin Toplum Bilimleri Fakültesi, depremden 3,5 yıl sonra 25
Ekim 2012’de, tarihi hastane binası olan San Salvatore kompleksinin
hemen önündeki alanda modern bir tasarımla yeni binasına kavuşmuştur.
Yapı anti-sismik tasarım anlamında önem taşımaktadır. Üniversitenin
inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümü akademisyenlerinin de destek
verdiği projede, tüm bina toprak altında ayrı bir temel plaka üzerinde
yükselen sismik izolatörlerin üzerine inşa edilmiştir. Sismik izolatörler
sayesinde tüm yapı her yönde 42 cm. hareket payı olacak şekilde
tasarlanmıştır (Şekil 16). Yaklaşık 3000 öğrencinin kullanacağı bina 7000
m2 kapalı alana sahiptir. 6 katlı olup, 64 öğretim üyesi ofisi, toplam 2250
kapasiteli 29 sınıfı bulunmaktadır (Centofanti, 2012). Tüm hastane
kompleksi üniversiteye 9 m € bedelle verilmiş olup (Marinucci, 2010)
(Şekil 16), ileride merkez kütüphane, arşiv binası, oditoryum, yemekhane
ve öğrenci merkezi gibi birimlerin inşa edilmesi planlanıyor
(UrbanPromo, 2019). Kalan inşa için 40-50 m €’luk bir kamu bütçesi
ayrılması gerektirdiğinden aşamalar oldukça yavaş ilerliyor.
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Tüm binanın etrafında
dönen 42 cm lik
hareket payı basit bir
sac
plaka
ile
kapatılmış.

Şekil 16. Sol: Toplum Bilimleri Fakültesi etrafında sismik izolatörler için
bırakılan mesafe (Yazar); Sağ: Kırmızı alan Fakülte binasını, sarı
alan kampüsün genişleyeceği San Salvatore kompleksini gösteriyor
(GoogleMaps).
Deprem sonrasında kent merkezindeki okulların çoğu kullanılamaz
durumdaydı. Bu nedenle, C.A.S.E ve M.A.P evlerinde olduğu gibi eğitimöğretimin aksamaması için M.U.S.P (Moduli ad Uso Scolastico
Provvisorio) yapıları tasarlandı. Bunlar kalıcı olmayan, kent merkezinde
yer alan tarihi okul binalarının onarımı tamamlanıncaya kadar hizmet
verecek olan ve büyüklüğü öğrenci sayısına göre değişen hafif prefabrik
yapılardı (Imparo, 2017). İlk etapta 19 adedi, 2009-2010 Eğitim-öğretim
dönemine yetişecek şekilde yapıldı. Halen toplamda 31 adet M.U.S.P
binasında, 6000’den fazla ilk ve orta öğretim çağındaki öğrenci eğitim
görmektedir (Protezione Civile, 2019). Depremden etkilenmeyen bir okul
yapısı olarak Via Acquasanta üzerinde yer alan Amedeo D'Aosta Yüksek
Eğitim Enstitüsü (Istituto Istruzione Superiore Amedeo D'Aosta) öne
çıkmıştır. Avrupa Birliği fonlarıyla 1968 yılında yapımına başlanan eğitim
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tesisi üç adet betonarme prefabrik sistemle inşa edilmiş üniteden
oluşmaktadır (Şekil 17). 1978 yılında ilk ünitesi 1990 yılında ise tüm tesis
tamamlanmıştır (iisdaostalaquila.it). L’Aquila kentinin en eski orta
öğretim kurumlarından olan yapı, ilk yapıldığı zamanlarda kent sakinleri
tarafından mimari açıdan beğenilmemiş, ancak 2009 depreminde hasar
görmemesi nedeniyle benimsenmiştir.

Şekil 17. Amedeo D'Aosta Yüksek Eğitim Enstitüsü genel yerleşim
(iisdaostalaquila.it); Yakın görünüm (Yazar).
Depremde ağır hasar gören Onna Köyü, 2009 depreminin sembolü
haline gelmiştir. Tüm köy yıkılmış, uzun bir süre giriş yasaklanmıştır.
Alman hükümetinin 3 m € desteğiyle köyün 75 m uzağına 50 adet müstakil
tek katlı prefabrik konutlar yapılmıştır (Şekil 18). Yer seçiminde köy
sakinlerinin ‘yerlerini’ terk etmeme istekleri etkili olmuştur. Alman
hükümetinin Onna Köyü’ne özel ilgi göstermesinin nedeni, İkinci Dünya
Savaşı sırasında Nazi askerlerinin köyde 17 kişiyi katletmesi ve köyü
tahrip etmesi olarak görülmektedir. Yerel bir STK’nın Goethe Institut ile
iş birliğiyle yürütülen kültürel araştırmasında ortaya çıkarılan bu durum
köyün 6 Nisan 2019’da açılan halk merkezinde foto-sergi olarak yer
almıştır (Klimkeit, 2019; Goethe Institut, 2019).
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Şekil 18. Onna Köyü’nün eski yerleşimi kırmızı, yeni yerleşimi sarı
gösterilmiştir. Deprem sonrası yapılan müstakil kalıcı evlerden bir
görünüm (Yazar).
2009 Depreminde özellikle uzun süreli ikamete elverişli geçici konut
çözümlerine ihtiyaç duyulmuştur. Bunun için de toplamda 19 adet
C.A.S.E (Complessi Antisismici Sostenibili Ecocompatibili) yerleşimi
oluşturulmuştur. Bu yapılar 3 katlı olup, otopark ve geçiş alanı olarak
ayrılan zemin katlarındaki sismik izolatör bulunan kolonlar üzerinde
yükselmektedirler. Sant'Antonio, Collebrincioni, Cese di Preturo, Pagliare
di Sassa, Paganica Sud, Tempera, Bazzano, Sant'Elia 1, Sant'Elia 2, Sassa
Zona Nsi, Camarda, Arischia, Roio Poggio, Roio 2, Assergi 2, Paganica
2, Gignano, Coppito 2 ve Coppito 3 yerleşimlerinin her biri ayrı ayrı
planlanmıştır (Protezionecivile.gov.it; 6aprile.it). Konferans kapsamında
gerçekleştirilen teknik alan gezisinde Bazzano yerleşimine gidilmiştir
(Şekil 19). Toplamda 700 m € bütçeye mal olmuş bu çözüm, dönemin
politikacısı Berlusconi’nin projenin üzerine düşmesi ve ısrarla savunması
nedeniyle ‘Berlusconi evleri’ olarak da bilinmektedir. Depremden sonra
100 gün (en geç olanı 120 gün) içinde tamamlanan ve afetzedelerin
kullanımına bırakılan C.A.S.E yerleşimlerinde 8500’den fazla kişi
günümüzde hala ikamet ederken, bu sayı M.A.P evleri için 2200 kadardır
(Zappitelli, 2016).
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Şekil 19. (Üstte) Bazzano yerleşiminin planı (6aprile.it) ve uydu görüntüsü
(Google Maps), (Altta) Üç katlı ahşap prefabrik C.A.S.E
yapılarının cephe görünümleri ve sismik izolatör başlıklı kolonların
bulunduğu zemin katlarının kullanımı (Yazar).
Başta, kent merkezinden uzakta olması, apartman dairesi olarak
tasarlanan konutların 50-60 metrekare kadar küçük bir alana sahip olması
ve yerleşim içinde hiçbir market, okul vb. içermemesi nedeniyle
yaşayanlar tarafından beğenilmese de depremden 10 yıl sonrasında bile
kent merkezindeki inşanın sürmesi nedeniyle yaşayanların ‘kente dönüş
umutlarını kaybetmeye başlamalarından’ dolayı artık kabul görmüş bir
projedir.
3.0 Sonuç
6 Nisan 2009’da şiddetli bir depremle sarsılan L’Aquila, deprem
sonrasında adeta bir hayalet kente dönmüştür. Zemin farklılaşması
depremin yıkıcı etkisini arttıran önemli bir faktör olarak görülse de bir
Orta Çağ kenti olarak anılan L’Aquila şehrinin sahip olduğu yapı stokunun
çoğunluğunun taş yığma yapı olması, modern olarak kabul edilen
betonarme binalarının bile birçoğunun 19711 ve 19742 ve diğer
öncesindeki kodlara göre inşa edildiği, tarihi kent dokusu nedeniyle en
1 Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica.
2 Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.
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geniş ana cadde ve yollarının bile 7 metreden biraz geniş ve kalan ara
sokakların 2,5 metreye kadar daralması, ve dolayısıyla depremde yıkılan
binaların hem yolları kapatması hem de birbirlerini etkileme olasılığını
arttırması gibi etkenler de tahribatı arttırmıştır. Uzun bir süre kullanıma
kapalı kalan tarihi kent merkezi, 2010’da kısmen ve ancak 2012’de
tamamen kullanıma açılmıştır. İlk üç yıl boyunca geniş çapta sadece enkaz
kaldırma çalışmaları yürütülmüştür. Yıkılan ve zarar gören binaların inşa
süreci hala devam etmekte olup, önümüzdeki en az 5-6 yıl daha devam
edeceği yetkililer tarafından öngörülmektedir. Ancak bunun sadece
bürokratik engellerden veya maddi sıkıntılardan kaynaklanmadığı, afet
sonrası yerinde yeniden yapım sürecinin doğal sonucu olduğu
düşünülmelidir. L’Aquila örneğinde deprem sonrası kent dışı hızlı-kalıcı
konut yerleşimleri çözümüne gidilmiş, tüm kent sakinleri tahliye
edildikten sonra gerekli süreç başlamıştır. Günümüzde hala tarihi kent
merkezi eski nüfusuna ulaşamamıştır. Tarihi kent dokusunu korumaya
önem veren İtalya, bu afetten adım adım ders çıkararak ilerlemek
istemiştir. Bugün kenti dolaşırken neredeyse her önemli yapının
cephesinde ‘L’Aquila yeniden doğuyor’ (L’Aquila Rinasce) afişleri
görülmektedir.
10-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında L’Aquila Üniversitesi ev
sahipliğinde gerçekleştirilen Silk Cities 3 3. Konferansında tema yeniden
inşa, iyileşme ve tarihi kentlerin ve sakinlerinin dirençlilik kazanması
olarak belirlenmiştir. Konferans kapsamında sadece akademik sunumlar
yapılmamış, yerel STK’larla okulların güvenliği üzerine fikir toplantıları
ve farklı noktalara teknik geziler yapılmış, yetkili mimar ve mühendisler
tarafından bilgi aktarımı yapılmıştır. Konferansın ilk günü davetli
konuşmacı olarak L’Aquila kentinin kültürel mirasının restorasyon
çalışmaları üzerine sunum yapan mimar Alessandra Vittorini, İtalyan
yazar Italo Calvino’nun Görünmez Kentler’ inden bir alıntı yaparak,
aslında bir kentin geçmişini avuç içindeki çizgiler gibi her bir sokağında
barındırdığını (Zaira’dan) ve bu nedenle yıkılmış bir kentin yeniden ayağa
kaldırılmasında yine bellek oluşturarak ilerlenmesi gerektiğinin (hem
geçmişi hatırlayarak hem de yeniyi yanına koyarak) altını çizmiştir. Bunu
aynı kitaptan benzer bir alıntı yaparak pekiştirmek mümkün. Calvino,
tekrarlanan eylemlerin, işaretlerin vb. belleği, belleğin de şehri var ettiğini
(Zirma’dan) yazmıştır.
Bu yazıda, gerek konferans sırasındaki paylaşımlarda öne çıkanlar,
gerekse kent içindeki alan gezileri ve gözlemleri, bir afete uğramış tarihi
doku özelliği taşıyan bir kentin afetten 10 yıl sonraki sürecini
değerlendirmek amacıyla paylaşılmış, yazı afet yönetimi ve yeniden inşa
süreçlerine ışık tutmak amacıyla ele alınmıştır.
3 http://silk-cities.org/silk-cities-2019-homepage sayfasından konferans ile ilgili
bilgilere ulaşılabilir.
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1. Giriş
Metamorfoz farklı bir forma dönüşmek, görünüşünü veya karakterini
çarpıcı şekilde değiştirmek anlamına gelmektedir (Merriam-Webster,
2005). Metamorfik form üretimi, anahtar şekil animasyonu, bir sınırlayıcı
kutu (kafes deformasyonu), spline eğrisi, koordinat sistemi ekseni veya
düzlemlerinden biri kullanarak modelin çevresindeki modelleme alanının
deformasyonları ve bir seçili bir yol boyunca hareket ederken deforme olan
bir objeyi ifade eden yol animasyonu gibi çeşitli teknikler içeren bir mimari
üretim yöntemidir. Metamorfik mimarlık Kolarevic (2000b) tarafından
hesaplamalı ve dijital mimarlık yöntemlerinden biri olarak tanımlanmıştır.
Hesaplamalı tasarım günümüzdeki kavramsal anlamını 1960’ların
modernist düşünce ve keşiflerinin etkisiyle kazanmıştır. Bilgisayarın
tasarımda kullanılmaya başlanması hesaplama özelliklerinden
faydalanılmasını sağlamış ve bazı uygulamalar hesaplamalı tasarım olarak
adlandırılmıştır. İlk olarak yapay zekâ, sibernetik, endüstriyel tasarım, film
ve müzik endüstrisi gibi alanlarda kullanılmıştır (Akipek ve İnceoğlu,
2017; Papamichael ve Protzen, 1993; Simon, 1969; Wiener, 1948). Üretim
tesisleri gibi fiziksel tesisler için mekansal konum modellerini optimize
etmek amacıyla sezgisel (heuristic) yöntemler kullanan algoritma tabanlı
bir sistem olan CRAFT, ilk uygulamadır (Armour ve Buffa, 1963, 1963).
Ivan Sytherland’ın tasarım çeşitliliği, kısıtlamaları ve parametrik
örnekler hakkındaki düşünceleri mimaride hesaplamalı tasarıma geçişi
etkilemiştir. Sytherland ayrıca 1963 yılında CAD (bilgisayar destekli
tasarım) araçlarının atası olan Sketchpad programını tanıtmıştır
(Sutherland, 1963; Ahlquist ve Menges, 2011). Mimarlık ve hesaplamalı
tasarımı birleştiren ilk girişimler 1970’lerde yapılmıştır. 1980’li yıllarda
hesaplamalı tasarım CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) ve BIM (Yapı
Bilgi Modellemesi) destekli tasarım araçlarının ticarileştirilmesi sayesinde
mimaride tanınır ve kullanılır hale gelmiştir (Koutamanis, 2005). 1990’lı
yıllar boyunca tekrarlayan görevlerin otomasyonu sağlaması mimarların
üretkenliğini artırdığından CAD yazılımlarının popülaritesi oldukça
artmıştır. 2000’li yıllara gelindiğinde ise mimari tasarımda uygulanan bu
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teknikler taslak görevlerin otomasyonunu aşmıştır (Terzidis, 2004). Son
zamanlarda ortaya çıkan tasarım yaklaşımları; bina simülasyonları,
evrimsel optimizasyon ve yeni üretim yöntemleri gibi farklı hesaplama
tabanlı teknikleri tasarıma entegre etmektedir (Oxman, 2017). Hesaplamalı
tasarımın zaman içinde görülen popülerleşme serüveni geleneksel tasarım
süreçlerinde bir dönüşüme sebep olmuştur. Eski tasarım anlayışı süreç
içinde manuel taslak çizimlere dayanmaktaydı. Günümüzdeki hesaplamalı
tasarım kavramı ise eski mimari tasarım kabullerine ve meslek pratiklerine
meydan okumakta ve onları yenilemektedir (Rocker, 2006).
Hesaplamalı tasarım yaklaşımı ve dijital araçların gelişimi ve
kullanımlarının artışı birbirine paralel olmuştur. Bilgisayar programları
gibi dijital araçların kullanımı genel anlamda dijital tasarım, tasarımı
geliştirmek için hesaplama kullanımı hesaplamalı tasarım olarak basitçe
adlandırılsa da bu iki kavram süreç içinde iç içe geçmiştir. İki yöntemi
birbirinden ayrı değerlendirmek mümkün değildir.
Hesaplamalı tasarım konusunda iki bakış açısı mevcuttur. Kimi
yazarlar tasarım çözümleri geliştirmek için CAD programları gibi dijital
araçların kullanımına dayanan bir yaklaşım olarak görürken (Alfaris, 2009;
Knight ve Stiny, 2015; Stiny ve March 1981), kimileri ise tasarım
sürecinde bilgisayarın tüm kabiliyetlerinden faydalanan bir uygulama
olduğunu düşünmektedir. Hesaplamalı tasarım, bilgisayarı elektronik
çizim tahtaları olarak kullanmanın yanında, bilgisayarın hesaplama
yeteneklerinden tam olarak yararlanan dijital araçları kullanarak nihai
sonuca götüren bütünsel bir süreç şeklinde tanımlanmaktadır (Albayrak,
2011; Cagan ve diğerleri, 2005; Humppi, 2015; Oxman, 2017; Peters,
2013; Terzidis, 2006).
Dijital mimarlık ve tasarımı, tasarım çözümleri geliştirmek için CAD
programları gibi bilgisayar temelli araçların kullanıldığı, tasarım
kararlarının eskiz üzerinde değil, bilgisayar üzerinde üç boyutlu ortamda
alındığı bir yaklaşım olarak görenler olduğu gibi (Turan, 2009; Marx,
2000), dijital olanakların mimarlıkta yalnızca görselleştirme için temsili
biçimde kullanımının ötesinde hesaplamaya dayalı üretken süreçler olarak
form oluşumu ve dönüşümü için faydalanılan bir yöntem olarak
tanımlayanlar da vardır (Kolarevic, 2003).
Hesaplamalı ve dijital mimarilerin, tasarım problemine yaklaşımlardan
ikisi tümdengelim ve tümevarım olarak nitelendirilebilir. İlkinde sonucu
bilinen bir nesneye dönüşüm uygulanmaktadır. İkincisinde ise belirli bir
sonuç elde etmek için verilerden bilinmeyene ulaşma söz konusudur
(Chokhachian, 2014). Metamorfik form üretim yöntemlerinde de bu durum
geçerlidir. Tasarlanmış geometriler üzerinde yapılan burkma, burma,
modelleme alanı deformasyonu gibi topolojik olarak değişme olmadan
yapılan örnekler tümdengelimsel; anahtar şekil animasyonu, dönüşüm gibi
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üretken sistemlerin kurulumundan sonra tasarımcının aktif form üreticisi
olmak yerine sonuç ürünleri seçen bir editör rolü üstendiği örnekler
tümevarımsal yaklaşımlardır.
Dijital modelleme yazılımları, bir tasarımcının zaten tasarlanmış bir
geometrinin biçimsel potansiyelini daha fazla araştırmak için
kullanabileceği zengin bir dönüşüm repertuvarı sunar. Elde edilen sonuç
ürün deformasyondan önceki formla topolojik olarak aynı özelliktedir.
Topoloji kavramı mimaride formun oluşumu ve dönüşümü için belirli bir
potansiyele sahiptir. Matematiksel tanımına göre, topoloji, normalde boyut
veya şekil değişikliklerinden etkilenmeyen, yani germe veya elastik
deformasyonlar ile değişmeyen geometrik formların içsel, nitel
özelliklerinin söz konusu olduğu bir kavramdır. Örneğin bir kare ve bir
dikdörtgen topolojik olarak eşdeğer kabul edilebilir, çünkü kare sırasıyla
bir dikdörtgene gerilerek deforme olabilir. Kare ve dikdörtgen aynı sayıda
kenara ve aynı sayıda köşeye sahiptir ve bu nedenle topolojik olarak özdeş
veya homeomorfiktir. Aynı topolojik yapı sonsuz sayıda formda geometrik
olarak ortaya çıkabilir Tasarlanmış geometrilere uygulanan burkulma ve
bükülme gibi basit, topolojik olarak değişmeye sebep olmayan
dönüşümler, alternatif morfolojiler oluşturmak için özellikle etkili
metamorfik mimarlık araçlardır.
Metamorfik form üretimi için diğer teknikler arasında, bir sınırlayıcı
kutu (kafes deformasyonu), bir spline eğrisi, koordinat sistemi eksenleri
veya düzlemlerinden biri kullanılarak nesnenin etrafındaki modelleme
alanının deformasyonları bulunur; bu şekilde, bir nesnenin şekli
modelleme alanının geometrisindeki değişikliklere uygun olarak değişir.
Yol animasyonunda ise, bir nesne seçilen bir yol boyunca hareket ederken
deforme olur.
Bilgisayar programları gibi sistemlerin kullanımı ile basit bir tarif ve
belirleme kullanılarak karmaşık formların üretilmesi de metamorfik
tasarım araçları arasındadır. Hesaplamanın gücünden yararlanan; tasarım
varyasyonlarını, beklenmedik sonuçları ve mutlu kazaları içeren;
gelişebilen ve evrilebilen otonom sistemler aracılığıyla yaratıcı sonuçlar
elde edilmektedir.
Anahtar şekil animasyonunda (keyshape animation), geometrideki
değişiklikler anahtar kareler (keyframes) (anahtar şekiller (keyshapes))
olarak kaydedilir ve yazılım aradaki durumları hesap eder (Kolarevic,
2000a). Bu yöntemde, bir nesnenin farklı durumları (yani anahtar şekilleri
veya anahtar kareler) zaman içinde ayrı noktalarda bulunur ve yazılım daha
sonra enterpolasyon yoluyla aralarında düzgün, animasyonlu, zaman kodlu
bir geçiş hesaplar. Enterpolasyon; en genel anlamda, verilen bir aralıktaki
bilinen değerlerden faydalanılarak, bu aralık içinde bilinmeyen değerleri
hesaplamaktır. Bu şekilde; hesaplama/gözlem/deneylerle elde edilen
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veriler kullanılarak hesaplanması (gözlemlenmesi, deneysel olarak
gerçekleştirilmesi) mümkün olmayan veya zor olan değerler
bulunabilmektedir (Vatansever ve Doğalı, 2011). Bir tasarımcı, daha fazla
gelişme için enterpolasyonlu durumlardan birini seçebilir veya
enterpolasyonu, nesnenin geçişleri sırasında örneklerini üretmek için
yinelemeli bir modelleme tekniği olarak kullanabilir, yani nesne bir
durumdan diğerine dönüşür. Metamorfik mimarlıkta özellikle ilginç bir
modelleme tekniği de, “taban (base)” ve “hedef (target)” nesnelerin
biçimsel niteliklerini birleştiren bir dizi hibrit form üretmek için farklı
formların harmanlandığı dönüşüm (morping) tekniğidir (Kolarevic, 2003).
Oldukça uzun bir tarihi geçmişe sahip hesaplamalı tasarım kavramı
bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle bilgisayarın hesaplama
kapasitesinin kullanılması sayesinde ileri gitmiştir. Bu teknolojilerin
sağladığı dijital araçlar da form üretiminde kullanılmıştır. Bu çalışma
hesaplamalı ve dijital mimari tasarım yöntemlerinden biri olan metamorfik
form üretimi ile ilgilidir. Yapılan literatür taramasında metamorfik
mimarlık kavramı ile ilgili en kapsamlı araştırmayı Branko Kolarevic’in
yaptığı görülmüştür. Bu çalışmada metamorfik mimarlığın tanımı üzerinde
durularak son dönem metamorfik tasarım yöntemi kullanılarak tasarlanmış
mimari örneklerin incelenmesi amaçlanmaktadır.
2.

Metamorfik Mimari Tasarıma Örnekler

2.1. Bibliothèque de L′IHUEI
Eisenman Mimarlık tarafından 1996-1997 yılları arasında tasarlanan
yapı (Resim 1), anahtar şekil animasyonu kullanılarak oluşturulmuştur.
Kütüphane binasının formunun oluşmasında kullanılan, bir durumdan
diğer duruma geçişin izini yansıtan yinelemeli modelleme tekniği,
nesnenin farklı durumlarını (anahtar şekillerin), animasyonlu ve zaman
kodlu bir geçiş ile ifade etmektedir. Formunun oluşumunda bir durumdan
diğerine dönüşürken aradaki durumları anahtar şekiller (keyshapes) olarak
hesap eden ve kaydeden yazılım ile yapılan bir tasarım anlayışı
görülmüştür. Bunlar arasından yapılan seçim ile form belirlenmiştir
(Resim 2,3). İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılması planlanan yapı inşa
edilmemiştir.
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Resim 1. Bibliothèque de L′IHUEI maket fotoğrafı

Resim 2. Bibliothèque de L′IHUEI anahtar şekillerin dönüşümünü gösteren diagram
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Resim 3. Bibliothèque de L′IHUEI zaman kodlu ve animasyonlu geçişleri gösteren
diagram

2.2. Ost / Kuttner Apartmanları
Sulan Kolatan ve William J. Mac Donald birtakım projelerinde
dönüşüm (morphing) tekniğini uygulamışlardır. Konut tasarımlarında,
klasik üç yatak odalı, iki buçuk banyolu kolonyal konutları, daha sonra çok
çeşitli günlük nesneler haline getirilen “hedef” nesnelere dönüştürülecek
“taban” nesneler olarak kullandılar. Bu tasarımlara “kimerik” tasarımlar
denilmiştir. Yunan mitolojisinde ‘Kimera’ aslan başlı, keçi vücutlu ve
yılan kuyruklu, ateş püskürten efsanevi bir yaratıktır (Merriam-Webster,
2005). “Kimerik tasarım” la ifade edilmek istenen içerisinde farklı
özellikler barındıran hibrit nesnelerdir. Sulan Kolatan ve William J. Mac
Donald, Ost / Kuttner Apartmanları’nda yatak, lavabo, kanepe gibi çok
kullanılan ev mobilyalarının çapraz referanslı kesit profillerini “mobilya,
mekân ve yüzey arasında kimerik bir durum” oluşturan yeni hibrit formlar
üretmek için dijital olarak karıştırdılar (Resim 4, 5) (Kolarevic, 2003).
Sulan Kolatan Ost / Kuttner Apartmanlarının kimerik ve hibrit yapısını
bu sözleriyle açıklamıştır:
“Pastanızı saklayıp hem de onu yiyebilirsiniz.
Bir apartman daireniz olabilir ve aslında aynı zamanda iki tanedir.
Bir masaya sahip olabilirsiniz ki o aynı zamanda bir kapıdır.
Bir küvet yapabilirsiniz ki o yatak olarak da kullanılabilsin.
Kompozit bir ortamda yaşayabilirsiniz ve aynı anda onları
hissedebilirsiniz.
Dijital bir tasarım yapabilirsiniz ve aynı anda onu inşa edebilirsiniz
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Resim 4. Ost / Kuttner Apartmanlarında kimerik tasarımı gösteren diagram
(Kolarevic, 2003)

Resim 5. Ost / Kuttner Apartmanları plan şeması ve iç mekan fotoğrafları
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2.3. BFL Software Ofis Binası
Peter Eisenman’ın 1996 yılında tasarlanan yapısında düzgün
dikdörtgenler prizması şeklindeki önceden tasarlanmış bir geometrik
kompozisyonun deformasyonu ile oluşan farklı tasarımlar görülmektedir.
Offıces of BFL Software yapısındaki deformasyonlar sonucunda oluşan
yeni tasarımlar ile ilk tasarım arasında topolojik olarak fark
bulunmamaktadır (Resim 6). Hindistan’ın Bangalore kentinde yapılması
planlanan yapı inşa edilmemiştir.

Resim 6. BFL Software yapısının form oluşumundaki deformasyonlar (Galofaro,
1995)

2.4. Dancing House
Frank Gehry tarafından Prag’ın şehir merkezine tasarlanan Dans Eden
Ev (Dancing House), 1992-1996 yılları arasında tamamlanmıştır.
Hollywood’un 1930’lu yıllardaki ünlü dans eden çifti Fred Astaire ve
Ginger Rogers’ı andırdığı için Dans Eden Ev ismini almıştır (Resim 7, 8).
Dans Eden Ev, iki gövdeden oluşmaktadır. Birinci gövde eğimli sütunlar
ile desteklenmiş cam bir kule, ikinci gövde ise nehre paralel olarak
ilerleyen dalgalı bir yapıya sahip. Kalıplar ile oluşturulmuş bu dalgalı şekil
ve pencerelerin çizgisel olarak hizalanmaması, binaya hareket ediyormuş
etkisi vermektedir. Binanın zemin katında kafeler, ikinci katından yedinci
katına kadar ofisler, en üst katta ise şehrin panoramik manzarasının
görülebildiği bir restoran bulunmaktadır. Cam ve çelikten oluşan birinci
silindir form yapılan deformasyonla eğimli hale getirilmiştir.
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Resim 7. Dans eden çift formu soyutlanarak tasarlanan yapıdaki eğilmeyi gösteren
eskiz

Resim 8. Dancing House

2.5. Turning Torso
Santiago Calatrava tarafından İsveç’in Malmö kentinde tasarlanmış
Turning Torso Dünyanın “ilk burgu gökdeleni” olma unvanına sahiptir.
Calatrava kulenin formunu, heykeltıraşlarından birine yaptırmış ve sanatçı
hareket halindeki insan formunu soyutlayan bir bina tasarlamıştır (Resim
9, 10). Turning Torso üst üste bindirilmiş dokuz kaydırılmış küpten
oluşmaktadır. Her bir küp kendi içinde beş kata sahiptir. Kendi ekseni
etrafında burgu şeklinde yükselen gökdelen 192 metre uzunluğa sahip olup
toplam 54 katlıdır. Yapının ilk iki katı iş yerleri için ayrılmış, üçüncü kattan
itibaren konut olarak kullanılan dairelerden oluşan binanın toplam alanı
17.500 metrekaredir. Turning Torso bükülme ile yapılan deformasyonlu
metamorfik yapılara güzel bir örnektir.
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Resim 9. İnsan formu soyutlamasını ve yapıdaki bükülmeyi gösteren eskiz Resim 10.
Turning Torso

2.6. Infinity Tower
SOM Mimarlık tarafından tasarlanan yapı Dubai kentinde bulunan yapı
330 metre yüksekliğinde ve 73 katlı olup dünyanın en yüksek
gökdelenlerindendir. Helezon şeklini veren 90 derecelik dönüşün
sağlanabilmesi için her katta 1,2 derecelik bir kıvrımın gerçekleştirildiği
Infinity Tower estetik görünüşünün yanında rüzgâr yükünü ve güneş ısısı
kazancını dengelemek ve manzarayı vurgulamak gibi katkılar da sağlar.
Bu formuyla burkulma ile oluşmuş metamorfik mimarlık örnekleri
arasında yer almaktadır (Resim 11, 12).

Resim 11. Cayan Tower

Resim 12. Dubai Marina

2.7. Funen Blok K Konut Bloğu
NL Architects tarafından Amsterdam’da tasarlanan bu konut bloğunda
yapının pozisyonuna göre güneş ışığını dengelemek amacıyla
dikdörtgenler prizması şeklindeki form deforme edilerek eğimli bir çatı
tasarlanmıştır (Resim 13, 14). Böylece kimi yüzeyler 5 metre olurken
kimileri 15 metre olmuş, güneş ışığının kontrollü alımı sağlanmıştır.
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Formdaki şekil değişikliği modelleme alanının deforme edilmesi ile
yapılmıştır (Şekil 15).

Resim 13. Funen Konut Bloklarının modelleme ile deformasyon form üretim sürecini
gösteren diagram

Resim 14. Funen Konut Blokları

Resim 15. Modelleme ile yapılan deformasyonu gösteren diagram (Jung, Graf, Behr,
ve Kuijper, 2011)

2.8. Distorted Metal Cube
Marte Marte Mimarlık tarafından Krem’de tasarlanan sanat galerisinin
formu hem Tuna Nehri’ne hem de Krems’in tarihi merkezine bakacak
şekilde eğilmektedir. Küp şeklindeki form modelleme alanında yapılan
deformasyonla eğimli hale getirilmiştir (Resim 16, 17).
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Resim 16. Distorted Metal Cube yapısının form üretim aşamasında modelleme
alanında yapılan deformasyonunu gösteren diagram

Resim 17. Distorted Metal Cube yapısı

2.9. BMW Welt
Coop Himmelb(l)au Mimarlık tarafından 2001-2007 yılları arasında
Almanya’nın Münih kentinde tasarlanan yapı (Resim 18) BMW genel
merkezinin yanında galeri, lobi, konferans salonu, test sürüş merkezi,
etkinlikler ve sergiler için bir medya merkezi olarak kullanılan koni
şeklindeki cam sergi salonundan oluşmaktadır. Yapının yakınında bulunan
BMW genel merkeziyle ilişki kuran salon, silindirin burkulması ve
bükülmesiyle (Resim 19) elde edilen bir metamorfik mimarlık örneğidir.
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Resim 18. BMW Welt

Resim 19. BMW Welt yapısında bükülme ve burkulmayla oluşan deformasyonu
gösteren diagram

2.10. Soumaya Müzesi
Fernando Romero’nun 2011 yılında Meksico City’de tasarladığı
müzenin (Resim 20, 21) formu eşkenar dörtgen prizmanın bükülmesiyle
metamorfik olarak üretilmiştir (Resim 22). Altıgen yansıtıcı yüzeylerle
kaplanan cephesi kolonyal dönemde inşa edilen seramik kiremitli yapılara
göndermede bulunmaktadır.

Resim 20. Soumaya Müzesi. Resim 21. Soumaya Müzesi taşıyıcı strüktür.
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Resim 22. Soumaya Müzesi'nde bükülme ve burkulmayla oluşan deformasyonu
gösteren diagram

3. Sonuç
Bilgisayarların sağladığı hesaplama olanakları ve dijital araçlar yeni
mimari form üretme tekniklerinin gelişmesine ön ayak olmuştur.
Kullandığı anahtar şekil animasyonu, yol animasyonu, dönüşüm,
tasarlanmış geometriler üzerinde yapılan deformasyonlar, burkulmabükülme gibi hesaplamalı ve dijital tekniklerle metamorfik mimarlık da bu
yöntemlerden biridir.
Kolarevic’in yaptığı metamorfik mimarlık tanımı ışığında
yapıları
formlarının oluşumunda kullanılan metamorfik mimarlık teknikleri
açısından incelenmiştir. İncelenen örnekler ışığında metamorfik form
üretiminde kullanılan anahtar şekil animasyonu, dönüşüm gibi tekniklerde
mimarın üretken bir sistem tasarlayarak sistemi çalıştırdığı ve ortaya çıkan
formları seçtiği belirsiz bir süreç vardır. Bu örneklerde bilgisayar
teknolojisinin yarattığı hesaplama olanaklarından faydalanılmıştır. Yol
animasyonu, modelleme alanının deformasyonu, burkulma ve bükülme
gibi teknikler de ise mimar dijital araçları aktif şekilde kullanmış ve bilinçli
şekilde formu oluşturmuştur.
Yaklaşık yirmi yıl önce ilk kez bahsedilmiş bir kavram olarak hakkında
oldukça az veri bulunan metamorfik tasarım, sağladığı sonsuz form üretme
olanaklarıyla mimarlar için oldukça faydalı bir araçtır. Bu yapılar farklı
mimari formları, kullanılan teknolojileri ile kentler için önemli bir cazibe
odağı olmakta ve şehir vizyonu açısından önemli katkılar sağlamaktadır.
Çoğu kez birçok ziyaretçiyi kente çekmekte şehre ekonomik olarak da
katkı sağlamaktadır. Bu yapılar bulunduğu kenti ve fiziksel çevreyi önemli
ölçüde etkilemektedir. Bir süre sonra kent bu yapılar ile anılmakta, kentin
popülerliği artmaktadır. Gün geçtikçe mimari tasarımda adını çokça
duyuran metamorfik mimarlığın literatürdeki yerinin anlanmaya çalıştığı
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bu tespit çalışmasının ardından bulunan yeni örneklerle tanımının
genişletilmesine ve formülizasyonuna çalışılmalıdır.
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1. Giriş
Osmanlı Dönemi’nde küçük kuşların barınması, konaklaması
amacıyla tasarlanmış kuş evleri bulunmakta idi. Kuş yuvası veya küçük
maket niteliğindeki konut olarak tanımlanabilecek bu kuş evleri serçe
saray, güvercin saray, kuş köşkü, kuş takası vb. gibi isimlerle de
bilinmektedir (Konuk, 2009 ). Türk yapılarında heykel kabartmalarının
yerini alan bu küçük süs evler, yapının en görünür yerlerine konur, bu
minyatür yapı oya ve dantel gibi işlenirdi (Yörükoğlu, 2008)
Kuş evleri; literatürde kuş köşkü, kuş sarayı, serçe sarayı ve
güvercinlik adlarıyla da kullanılmıştır (Akalın, 2002).

Resim 1. Mehmet Lokman AYNELİ ödüllü fotoğrafı (Kuş evleri fotoğraf
yarışması, http://www.medyaurfa.com/yasam/kus-evleri-fotografyarismasi-sonuclari-aciklandi-h68533.html)
Osmanlı zamanında pek çok yapıda karşımıza çıkan kuş evleri
padişahlar tarafından da benimsenmiştir. Öyle ki; Sultan Bayezid’in
vakfiyesinde geçen “Camilerin ayrılmaz sakinleri kuşlar için her yıl
harcanmak üzere 30 altın tahsis olunmuştur,” şeklindeki hüküm Osmanlı
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Sultanlarının kuşlara bakılması ve onların beslenmesi konusundaki
düşüncelerini de yansıtmaktadır (Meray, 1984).
Kuş evlerinin mimarimizdeki amacı ise oldukça farklıdır. Kuş evleri
genellikle kuşlara başka canlıların zarar veremeyeceği yükseklikte,
yapıların güneş gören yüzüne yapılmıştır. Tamamen kuşları koruma
zihniyeti ile yapılan kuş evleri gübre elde ederek tarımsal faaliyetlerde
kullanma amacı ile yapılan kuşhanelerden farklıdır.
“Tarım alanında kullanılan kuş dışkısını toplayıp değerlendirmek için
yapılmış kuşhanelerden farklı bir işlevle oluşturulmuş bu küçük yapıların
mimariyi taçlayan ayrı bir ünite olarak yapılmış kuşluklar dışında tavan
arasında tasarlanmış güvercinlik türünde ve çatı arasına açılan yıldız,
yonca ya da rozet çiçeği biçiminde bir oyuktan girilen çeşitlemesi yanı
sıra Ürgüp’te, Ani’de görüldüğü gibi kayalara oyularak yapılmış türleri
de vardır. Bunlar kuşların kendi yaptığı serçe, leylek, kırlangıç, karga ve
güvercin yuvalarından farklı olarak insanoğlunun oluşturduğu yapılardır
(Barışta, 2000).”
Bir zamanlar duvarda görülen bu küçük kabartma yapılar, üzerinde
bulunduğu yapının küçük bir maketi sanılırdı. Aslında bu kuş evlerinin
yapı ile bir ilişkisi yoktur. Mimarimizin bu güzel motifleri Türk sanatına
ait bir hayal mimarisinin ürünüdür. Özgür kuşların barınağı olmuş bu kuş
evleri 16. yüzyıldan beri süre gelen bir mimari unsurdur. Evlere,
şadırvanlara, camilere, medreselere, hemen her yere mimari estetikle
yerleştirilmiş bu kuş evleri hem estetik açıdan hem de insani açıdan
oldukça incelikli bir düşüncenin ürünüdür.
2. Kuş Evleri ve İstanbul
Kuşların kanat çırpma sesleri ve şarkıları kent yaşamına farklı bir renk
katmaktadır. Bu yönüyle kuşlar her daim İstanbul’un vazgeçilmez bir
parçası olmuştur. Kuş evleri cami, mektep, medrese, darphane, köprü,
konut, kütüphane… gibi yapıların dış cephelerine yapılmıştır. Bu türde
yapılan örneklere baktığımızda en fazla eserin verildiği yer İstanbul’dur.
İstanbul pek çok kuş evine ev sahipliği yapmaktadır. Bu konuda Ayazma
Cami zengin bir kuş evi çeşitliliğine sahiptir. İstanbul Üsküdar’da
bulunan Ayazma Camisi kuş evleri bakımından değişik karakterdeki kuş
evi barındıran adeta bir açık hava müzesidir.
Köşkler, saraylar, camiler, evler, medreseler, mescidler, türbeler,
hanlar, köprüler ve çeşmelere kuş evleri yapılmaktaydı. Kısaca her türlü
yapıda kuş evine rastlamak mümkündü. Ancak kuş evleri üzerine yapılan
çalışmalar gösteriyor ki kuş evleri yoğunlukla dini mimari sınıfa giren
cami ve türbe gibi ibadet ve gömüt yapıları ile sivil mimarlığın alt
grupları olan eğitim, ticaret, bayındırlık, su, sosyal yardım ve konut
mimarisinin ilgili yapılarında karşımıza çıkmaktaydı (Akın 2014).
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Kuşlara karşı duyulan sevgi ve merhametin bir simgesi haline gelen
kuş evleri mimarimizin süslü bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır.
Türk sanatının bir başka özelliği de devasa eserlerin yanında onları
gölgede bırakmayacak gözle görülmeyecek küçük eserlerin bulunmasıdır.
“Bir pirinç tanesi üzerinde “Euzübesmele” yazmak ne ise, dev
eserlerin duvarları üzerine bir karış büyüklüğünde kapıları, pencereleri,
kafesleri, şehnişleri ile birlikte kuş evleri, köşkleri yapmakta böyledir
(Aksel, 1959).”

Resim 2. Mehmet Ali Şekeroğlu sergileme fotoğrafı (Kuş evleri fotoğraf
yarışması, http://www.medyaurfa.com/yasam/kus-evleri-fotografyarismasi-sonuclari-aciklandi-h68533.html)
“Kuş evleri, barınakları, ahşap veya üzerinde bulunduğu yapının
malzemesinden, mermerden, küfeki taşından, kiremiten, tuğladan, sıva ya
da harçtan yapılmasının (Akın 2014) yanı sıra sadece bir oyuk açılarak da
tasarlanmıştır. Oyuklar bacalarda ve yapı üzerinde uygulanmıştır
(Yörükoğlu, 2008).”
Dolayısıyla ahşap kuş evi örnekleri genellikle ahşap yapılarda görülür.
Ama geçmişe baktığımızda ahşap yapıların bir kısmı yanlış koruma
teknikleri yüzünden büyük çoğunluğu da geçirdikleri yangın sebebiyle
sahip oldukları kuş evleriyle birlikte günümüze ulaşamamıştır. Bu yüzden
taş, tuğla ve benzeri malzemelerle yapılmış kuş evleri örnekleri ahşap kuş
evleri örneklerinden daha fazladır.
Ayrıca malzemenin rengi de kuş evlerinde diğer bir önemli ayrıntıdır.
Birçok kuş türü parlak renklerden hoşlanmadığı için bu yapılarda kuşları
çekmek amacıyla parlak renkler yerine daha doğal görünümlü ve toprak
tonlarında mat renkler tercih edilmiştir (Şölenay, Çelikoğlu).
Farklı görünüm, form ve planda olan kuş evleri hakkında birçok
inceleme, makale ve kitap yayınlanmıştır. Bu çalışmada kuş evlerinin
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genel tarihçesi, konumları ve biçimleri incelenmiştir. İstanbul’da
incelenen yapılarda sade bir oyuktan saray yavrusu görünümüne kadar
pek çok çeşidinin günümüzde varlığını devam ettirdiği tespit edilmiştir
(Netfçi 2000).
Kültürümüzün çevreciliği ve zarif düşüncesini yansıtan, her biri sanat
eseri olan kuş evlerinin kimler tarafından yapıldığı pek bilinmiyor. Bu
konuda Malik Aksel ise şöyle söylüyor: “Bunları yapan sanatçılar
bilinmiyor. Aslında halk eserlerin hemen pek çoğunda imza yoktur.
Bunlar da böyle. Adsız fakat gerçek sanatçıların eserleri; alçak gönüllüğü
sanattan üstün tutan kimselerin eserleri…’’ (Aksel,1959).
3. Kuş Evlerinin Tarihsel Süreci
Kuş evlerinin tarihsel sürecini incelediğimizde en eski örneklerine
Anadolu Selçuklular’ında 13. yüzyıla ait Sivas Keykavus darüşşifasında
rastlarız. Kuş evlerinin çoğunda kitabe olmadığı için kesin tarihlerini ve
kim tarafından yapıldıkları bilinmemektedir. Bundan dolayı kitabesi
olmayan kuş evlerinin yapım tarihi üzerlerine inşa edildiği yapının tarihi
ile aynı kabul edilir.
“İlk kuş evleri Sivas’taki İzzettin Keykavus Şifahanesi’ndedir. Bunlar
13. yüzyıla ait örneklerdir. 15. yüzyılda klasik Osmanlı Mimarisi’nin
etkileriyle sayıları çoğalan kuş malikânelerinin yapımı, 19. yüzyıl
sonlarına kadar devam etmiştir. Minyatür saraylar, Osmanlı’nın sevgi ve
merhametini sembolize etmenin yanı sıra Türk Sanatı’nı şekillendiren
sanatkârların ince zevkini, geniş hayal gücünü, ayrıntılara verdiği önemi
ve dönemin mimari anlayışını gözler önüne sermektedir (Bektaş, 2003).”
Çoğu kaynak en eski kuş evlerinin 15-16. yüzyıllarda olduğunu söyler
ama Cengiz Bektaş kitabında şöyle yazmıştır: “Çoğu yazara göre en
eskileri 16. yüzyıldan, oysa benim Sivas’ta İzzeddin Keykâvus
Şifahanesi’nde gördüğüm 13. yüzyılın başından, Çoban Köprüsü’ndeki
de 14. yüzyıldan, Karadağ’da Değle’de bir kilisede bulduklarım çok daha
eskilerden (Bektaş, 2003).”
Osmanlıda kuş evlerinin ilk örneklerini Bursa ve Edirne’de görmek
mümkündür. Osmanlıda 15. ve 16. yüzyıl sanatta klasik dönemin olduğu
zamanlardı ve bu zamanlardaki kuş evleri anıtsal boyutta değil de daha
çok oyma şeklinde yapılan delik ya da oyuk şeklindeki yapılardı.
“Eski binaların cephelerine kuş evleri koymak yahut cephelerini kuş
evleriyle süslemek, mimarimizde 16. yüzyıldan itibaren görülmeye
başlayan bir yeniliktir. Nerede yapılmış ve ilhamı nereden almış olursa
olsun, Türk Mimarisi’nde kuş evleri, Klasik Devir Osmanlı Mimarisi ile
birlikte kendini göstermiş ve 19. yüzyıl sonlarına kadar Türk
Sanatkârlarının maharetli parmakları, ince zevki ustaca kompozisyon
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kabiliyetleri sayesinde geliştirilerek, milli mimarimizin çok ilgi çekici bir
detayı haline getirilmiştir (Önge, 1977).”
4. Kuş Evlerine Örnekler
4.1.Camiler
4.1.1 Ayazma Cami (Sultan III. Mustafa Cami)

Resim 3. Ayazma Camii Kuş evi (Şevkat Estetiği)
Ayazma Camisi’nde yer alan kuş evlerinden bir tanesi hariç diğer
hepsi küfeki taşından yapılmıştır. Hünkâr köşkünün sokağa bakan doğu
cephe duvarında iki adet, caminin batı cephesinde bir adet ve güney
cephesinde üç adet kuş evi bulunmaktadır.
Doğu portalinde dört, batı portalinde altı kuş evi vardır. Bu kuş evleri
tipik Osmanlı köşkleri şeklindedir ve eklenti yapı biçiminde
yapılmışlardır. Kuş evlerinin arka cepheleri yapıya bitişiktir. Ön ve yan
cepheleri ise dışa doğru taşmıştır. Ön cepheleri yatay çıkmalı ve
dikdörtgen biçimindedir. Kuş evlerinde mimari süsleme elemanı olarak;
balkon, merdiven, silmeler, konsollar, âlemler, kapı ve pencereler
kullanılmıştır.
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Resim 4. Ayazma Camii Güney Cephesi Birinci ve İkinci Kuş Evleri
(Azmanoğlu, 2016)
4.1.2 Yeni Valide Cami (Valide-i Cedid Cami)

Resim 5. Yeni Valide Cami Kuş Evleri / Restorasyon Öncesi (Ürgüplü
2013)
Camide çok sayıda kuş evi ve kovuk yer almaktadır. Caminin
güneybatı köşesinde bir kuş evi ve altında dört adet kovuk, avlunun ana
girişinin sol üst kısmında bir kuş evi, avlunun sağ tarafının orta kısmında
bir kuş evi ve altında iki adet kovuk bulunmaktadır. Ayrıca caminin
kuzey cephesinde beş kuş evi, üç kovuk, doğu cephesinde üç kovuk,
güney cephesinde ise beş kuş evi daha yer almaktadır. Bunların yanı sıra
iki farklı kuş evi caminin İmam Nasır Sokağı’na bakan cephesindeki
portalinde yerini almıştır. Küfeki taşından oluşturulmuş bu kuş evleri
farklı biçimlerde inşa edilmişlerdir.
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a)

b)

Resim 6. a) Yeni Valide Cami kuzeybatı duvarının kuzeydoğu
köşesindeki birinci kuş evi (restorasyon sonrası) (Azmanoğlu, 2016),
b) Yeni Valide Cami güneybatı köşesindeki cami formundaki kuş evi
(Azmanoğlu, 2016)
4.1.3 Selimiye Cami

a)

b)

Resim 7. a) Selimiye Cami güney cephesindeki sol kuş evi çizimi
(Çizim: Avunduk Mimarlık),
b) Selimiye Cami güney cephesindeki sol kuş evi (Restorasyon sonrası
(Azmanoğlu, 2016) )
Camide iki farklı kuş sarayı örmeği görülmektedir. İki katlı köşk
biçimiyle inşa edilmiş bu yapılar Barok üslubun önemli örneklerindendir.
Kıble duvarında birbirine simetrik olarak yerleştirilmiş iki adet kuş sarayı
küfeki taşı ve mermer ile adeta dantel gibi heykelimsi bir biçimde
yapılmıştır (Vatan, Demir, 2019).
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4.1.4 Bali Paşa Camii

Resim 8. Bali Paşa Camisi’nin doğu tarafında bulunan kuş evi
(Azmanoğlu, 2016)
Caminin batı tarafında bir, doğu tarafında iki adet olmak üzere
toplamda üç adet kuş evi yer almaktadır. Doğu tarafında bulunan kuş evi
iki katlı, ortasında çıkması olan ve tek bir taşıyıcı üzerine oturtulmuş bir
yapı iken batı cephesinde bulunan kuş evlerinden soldaki ise dokuz küçük
profilli payanda üzerine oturtulmuş, geniş saçaklı ve tek katlıdır bir
yapıdır.
4.1.5 Eyüp Sultan Camii

a)

b)

Resim 9. a) Eyüp Sultan Camisi’ndeki kuzey giriş kapısı üzerindeki kuş
evi (Azmanoğlu, 2016),
b) Eyüp Sultan Camisi’ndeki avlunun güney yönündeki kuş evi
(Azmanoğlu, 2016)
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Yapıda kovuk, ev, balkon, cumba, köşk, seyir köşkü ve fevkani han
biçiminde tasarlanmış toplamda on üç adet kuş evi bulunmaktadır
(Barışta, 2000).
4.2. Avlu Duvarları
4.2.1 Darphane-i Amire Avlu Duvarı
Darphane kompleksinin kuşatma duvarlarının dış cephesinde, iç
avluya bakan kalıp ve çırak atölyelerinin duvarları üzerindeki saçak
altında ya özgünlüğünü yitirmiş ya da sonradan kapatılmış çok sayıda kuş
evi yer almaktadır. Gülhane Parkı’nın girişinden Osman Hamdi
Yokuşu’na uzanan güzergahı kuşatan duvar üzerindeki dikdörtgen biçimli
yuvalar gözlenmektedir. Üst kısımda bu yuvaların yuvarlak biçimlerine
de rastlanmaktadır. (Barışta, 2000)

Resim 10. Osman Hamdi Bey Yokuşu'ndan Darphanenin kuşatma
duvarının dış yüzündeki kuş evleri (Barışta, 2000)
4.2.2 Dolmabahçe Sarayı Avlu Duvarı

Resim 11. Dolmabahçe avlu duvarındaki kuş evleri (Barışta, 2000)
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Sarayın etrafını saran duvarda orijinalliğini kaybetmiş dikdörtgen
hatlara sahip, yuvarlak kemerli horasan harcıyla sıvanmış kovuk izleri ile
balkon şeklinde bir eklenti görülmektedir.
4.3. Darphane
4.3.1 Darphane-i Amire

Resim 12. Damga matbaasının iç avlusunun kuzey cephesinde bulunan
dört katlı kuş evi ve detayları (Azmanoğlu, 2016)
Darphane-i Amire binasının dış avlusunda bulunan kuş köşkü üç
cepheli ve iki katlıdır. İnce iki konsolla desteklenen balkonun ortasından
altı görünür. İç avludaki kuş köşkü, süslü kubbeleri, ince sütunları,
balkonları, kemerli pencereleriyle İstanbul’daki en zarif ve estetik kuş
köşklerindendir (Albayrak, 2011).
4.4. Medreseler
4.4.1 Feyzullah Efendi Medresesi
Yapıda yer alan yedi kuş evinden dört tanesi medresenin doğu
yönündeki Macar Kardeşler Caddesi’ne bakan cephesinde, iki tanesi
güney cephesinde ve bir tanesi de batı cephesinde bulunmaktadır.

Resim 13. Medresenin güney cephesinin sağında bulunan kuş evi ve
detayları (Azmanoğlu, 2016)
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4.4.2 Seyyid Hasan Paşa Medresesi
Dershane bölümünün güney cephesinin üst tarafında bulunan kuş
köşkü, çifte minareli bir selatin cami görünümündedir. İki katlı olan kuş
köşkünün orta kısmı bitki ve on iki yıldız motifleri ile süslenmiştir
(Albayrak, 2011).

Resim 14. Dershane bölümünün güney cephesinin üs tarafında bulunan
kuş evi (Azmanoğlu, 2016)
4.4.3 Bereketzade Medresesi
Yapıda bir köşk ve iki kuş evi yer almaktadır. Kuzey cephesinde yer
alan bu yapılardan dikdörtgen cepheli olan köşk, yuva biçiminde olanlar
ise kuş evleridir.

a)

b)

Resim 15. a) Kuzey cephesinde bulunan kuş evi (Azmanoğlu, 2016),
b) Kuzey cephedeki duvar etine oyulmuş iki kuş evi (Barışta, 2000)
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4.5. Sıbyan Mektepleri
4.5.1 Amcazade Hüseyin Paşa Sıbyan Mektebi
Sıbyan mektebinin güney tarafında birbirine benzeyen iki, avluya
bakan batı tarafında ise bir adet kuş evi bulunmaktadır. Yapının güney
kısmının sağ tarafında bulunan kuş evi, korkuluğu olan geniş bir balkona
ve saçağa sahiptir. Beşgen yapıya sahip olan kuş evi bu iki yapının
arasına yerleştirilmiştir. İki sıra pencereden oluşan kuş evinin köşelerinde
altı yapraklı çiçek motifli pencereler bulunmaktadır. (Azmanoğlu, 2016)

Resim 16. Yapının güney kısmının sağ tarafında bulunan kuş evi
(Azmanoğlu, 2016)
4.5.2 Süleymen Halife Sıbyan Mektebi

Resim 17. Doğu cephenin sol üst kısmındaki kuş evi (Azmanoğlu, 2016)
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Yapıda bulunan iki kuş evi de mektebin doğu cephesinde yer
almaktadır. Sol üst köşesinde bulunan kuş evi günümüze kadar ulaşmayı
başarabilmişken sağ köşesinde bulunan kuş evi ne yazık ki payandalar
arasındaki kuş yuvaları haricinde tamamen yıkılmıştır.
4.5.3 Şah Sultan Sıbyan Mektebi
Sebilin üzerinde, saçağın hemen altında bulunan yapı, tek destekli
geniş bir platform üzerine oturtulmuştur. Ortada diğerlerinden daha
büyük toplamda üç dairesel cepheye sahiptir ve sol yanında dikdörtgen
bir ünite bulunmaktadır. İki katlı olan ve toplamda on dokuz pencereye
sahip kuş evi barok üslubunu yansıtmaktadır. Tüm ön cepheyi kaplayan
delikli motif sayesinde yapı hareketli bir görünüm kazanmıştır. Kuş
evinin üzeri çinko örtü ile örtülmüştür (Azmanoğlu, 2016).

Resim 18. Sebilin üzerinde, saçağın hemen altında bulunan kuş evi ve
detayları (Azmanoğlu, 2016)
4.6. Pasajlar Ve Hanlar
4.6.1 Arap Hanı

Resim 19. Yapının Kıble Sokağı’na bakan cephesinin sağdaki kuş evi ve
detayları (Azmanoğlu, 2016)
Handa yer alan iki kuş evi de yapının Kıble Sokağı’na bakan
cephesinde bulunmaktadır. Ne yazık ki sol üst köşede konumlanan kuş
evi yıkılarak günümüze ulaşamamıştır. Sağ üst köşedeki kuş evi ise genel
yapısını koruyabilmesine rağmen çatlamıştır.
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4.6.2 Büyük Yedi Han
Yapıda farklı boyutlarda atmış kadar kuş evi bulunmaktadır. Bir ya da
birkaç gözlü olan bu kuş evlerinden en görkemli olanı Sandalyeciler
Sokağı’na bakan cephede yer alan kuş evidir.
Yapının Sandalyeciler Sokağı’na bakan cephesinin sol üst kısmında
ihtişamlı bir kuş sarayı bulunmaktadır. Kuş sarayının ön cephesinin
neredeyse tamamı yıkılmasına rağmen yapı ayakta kalmayı
başarabilmiştir. Ön cephesinin yıkılması her ne kadar üzücü olsa da, bu
sayede yapının iç tasarımı görülebilmekte. Sarayın üst iki köşesinde
‘Maşallah’ ve alt kısmında ‘Sene 1177’ (1764) yazmaktadır. Kuş evi bu
yönden ayrıca bir önem kazanmaktadır (Azmanoğlu, 2016).

Resim 20. Sandalyeciler Sokağı’na bakan cephesinin sol üst kısmındaki
kuş evi ve detayları (Azmanoğlu, 2016)
4.6.3 Şeyh Davud Hanı

Resim 21. Şeyh Davud Han kuş evi (Azmanoğlu, 2016)
Handa yer alan çatı katı dahil toplam üç katlı kuş evi, B. Basri Sokak
ile Ş. Davud Han Sokağı’nın kesiştiği köşe duvarının üstünde
bulunmaktadır. İki konsol üzerine oturan katlarında ikişer adet, yan
cephelerinde ise birer adet yuvarlak kemerli pencereler ve yuvarlak
biçimli balkon çıkması vardır.
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4.6.4 Halep Pasajı
Pasajda yer alan kuş evi, yapının üç ve dördüncü katlarının ortasındaki
çıkmada bulunmaktadır. Adeta bir şatoyu andıran kuleleri olan, tek katlı
kuş evi geyik heykelinin boynuzları arasında konumlanmıştır. Ana
gövdesinde ve kulelerinde pencereleri bulunan kuş evinin etrafı yapraklar
ve meyveler ile bezenmiştir.

Resim 22. Binanın dördüncü katlarının ortasında bulunan çıkmanın üst
kısmında bulunan kuş evi ve detayları (Azmanoğlu, 2016)
4.7. Maksem
4.7.1 Taksim Su Maksemi
18. yy. eseri olan Taksim Su Maksemi üzerindeki kuş köşkleri kesme
taştan ve simetrik olarak yapılmıştır. Yuvarlak kemerli pencerelerle
çevrili saçaklar üzerinde kulemsi bir örtü görüntüsündedir (Albayrak,
2011).

Resim 23. Maksem giriş kapısının üzerinde, soldaki kuş evi (Azmanoğlu,
2016)
5. Günümüzde Kuş Evleri
Eski zamanlarda her türlü canlının hakkının gözetildiğini kuş evlerine
baktığımızda hissedebilmekteyiz. Kuş evlerinin toplumda bu kadar yer
alması, mimari eserlerimizde kendini çokça göstermesi dünyaca tanınmış
gezi yazarlarının da dikkatini çekmiştir.
İngiliz yazar Lady Montogu kuş evleri ve kuşlara gösterilen sevgi ve
hassasiyet hakkında şunları yazmıştır. “Burada masumiyetlerinden dolayı
güvercinlere dindarca bir hürmet besliyorlar. Bu yüzden adetleri gün
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geçtikçe artıyor. Leyleklere de aynı saygı gösteriliyor. Çünkü bunların
her kış Mekke’yi ziyarete gittiklerine inanıyorlar. Velhasıl bunlar Türk
imparatorluğunun en bahtiyar teb’ası. Zaten onlar da imtiyazlarını fark
ettikleri için sokakta rahatça dolaşıyor, evlerin üst katlarına yuva
yapıyorlar. Evlerine yuva yapılan halk kendilerini şanslı sayıyorlar.
Bütün sene ne yangına ne de vebaya uğramayacaklarına inanıyorlar.”
(Montagu, 1973).
Kuşlar İslâmiyet’ten önceki devirlerden beri Türk toplumunda önemli
bir yere sahiptir. Dünyanın farklı yerlerinde mimarlık tarihinde henüz kuş
evlerine benzer örneklere rastlanmamıştır. Bu konuda yazdığı kitapta
Cengiz BEKTAŞ diyor ki: “Ben dünyanın önemlice bir bölümünü
dolaştım. Türkiye dışında bir örnek anımsamıyorum. Kaynaklarda da
yalnızca Japon mimarlığında böyle bir gelenek bulunduğuyla karşılaştık.
Japonya’nın İstanbul konsolosluğuna başvurarak edindiğimiz Osaka’daki
ve Yokohama’daki iki ayrı yere yazıp bilgi istedik. Ne yazık ki on yıldır
hiçbir karşılık alamadık. Gittiğimde arayacağım… Bulamazsam da bir
tane, orada yapacağım eve konduracağım.” (Bektaş, 2003).
Günümüzde ise hızla ilerleyen teknoloji, artan nüfus ile birlikte bir
yerlere sığma çabası gibi birçok sebeple oluşan kötü yerleşim ve çarpık
kentleşme baş göstermiştir. Detaylı işçilik ve zarif bir mimariyle yapılmış
bu küçük evler meydana gelen bu çarpık kentleşme ile beraber yok
olmaya başlamıştır. Henüz yok olmayanlar ise yok olmaya yüz tutmuştur.
Böyle bir dünya şartlarında mimari ögelerimizin yok olması gelenek, örf
ve adetlerimizi unuttuğumuz gibi, kültürel mirasımızın inceliklerini de
günden güne terk etmekteyiz.
Camiiler, İstanbul’da en yoğun kuş evi örneğini bulabileceğimiz yapı
tipinin başında gelirler. Gelişmiş taş işçiliğini yansıtan bu kuş evi
modeline İstanbul’da farklı yapılarda rastlamak mümkündür.
“Eskiden İstanbul’un ahşap evlerinde, tahtadan türlü kuş evcikleri
bulunurdu. Bunlar çok defa üst katlarda görünürlerdi. Bugün bu çeşit
evler kalmadığı gibi bu küçük yapılar da ortadan silinmiştir. İstanbul
dışında bazı ahşap veya bağdadi yapılarda tek tük kuş evlerine
rastlanılırsa da, bunlar artık son devirlerini yaşamaktadırlar.” (Yörükoğlu,
2008).
Günümüzde artık binalar enine değil de boyuna yükselmekte bahçeli
evlerin yerini apartmanlar almaktadır. Oysaki eski Türk evlerinin büyük
küçük çok çeşit hayvan da insanlarla bir arada yaşayabilirdi. Ancak
mimarlar, insanların yaşaması için oluşturdukları ya da hayalini
kurdukları konutlarda yalnızca insan rahatını ve konforunu düşünerek
yüzme havuzu, spor salonu, oto park, çocuk parkı vb. birçok aktiviteye
imkân veren yerler planlamaktadır.
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Bugün bu kültürel mirasımızı yaşatmaya çalışan kültür mirasçıları az
da olsa var. İstanbul’un her iki yakasında, farklı tipteki yapılarda yalın
veya görkemli kuş evleri örnekleriyle karşılaşılabilmektedir.
5.1 Günümüz Mimarisi ile Kuş Evi Tasarımı
Osmanlı mimarisi ve yaşam felsefesinden bize miras kalan kuş
evlerinin yapımı, modern yaşam anlayışımızda artık yok olmaya yüz
tutmuştur. Vakıf Katılım Bankası, Mimar Sinan ve nice mimarların,
günümüzde hâlâ hayranlık uyandıran kuş evleri zarafetini sürdürmeyi
görev edinmiş olup, Kuş Evleri projesiyle insan ve hayvanlar arasındaki
kopmaz yaşam bağlarını tekrar kurmayı amaç edinmiştir.
Vakıf Katılım 2018 yılında geçmişe ait eserleri yeniden hatırlatmak,
geleceğe taşımak ve günümüz mimari projelerine, şehir planlamacılığına
ilham kaynağı olmak amacıyla "Kuş Evleri" yarışması düzenlemiştir.
Yarışma ahşap, taş ve seramik malzeme kategorilerinde uygulamaya
yönelik olarak ‘‘Kuş Evleri’’ tasarımlarından oluşmaktadır. Tasarım
yarışması ile bugüne ulaşan gelenekleri yansıtan, o dönemin yaşam
felsefesini anlatan, taş yapıların dış yüzeylerine yerleştirilmiş kuş
evlerinin günümüze uyarlanmış yeni tasarımlarının oluşturulması
amaçlanmıştır.

Resim 24. Zeynep Albayrak'a ait kuş evi tasarımı paftası
(https://twitter.com/genckadem/status/999965417165803520?lang=hr)
Bir başka tasarım yarışması da 2020 de düzenlenen doğal taş tasarım
yarışmasıdır.
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Resim 25. Dide Dinç'e ait kuş evi tasarımı paftası
(https://www.arkitera.com/proje/mansiyon-profesyonel-seramik-mermerkategorisi-nesilden-nesile-kus-evleri-tasarim-yarismasi/)

Resim 26. Ömer Yeşildal 2020 doğal taş yarışmasında kuş evi tasarımı
paftası
(https://www.dogaltastasarimyarismasi.com/yarisma-sonuclari/ogrenci2015.html)
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6. Sonuç
Bir milletin sanatı ve sanat eğitimi incelenirken, uygarlık tarihi göz
ardı edilemez. Zamanla sanata verilen anlamlar ve yüklenen roller
değişse de uygarlık tarihi ile sanat tarihi paralel gelişir (Azmanoğlu,
2016).
Türk’lerin Orta Asya’da ilk yaşantılarındaki yüzyıllardan bu güne
kadar, birçok alanda verdikleri eserler ile sanat ürünlerine sağladıkları
katkı ve değer göz önündedir. Bu sanat ürünlerinden biri de kuş evleridir.
Günümüzde birçoğu yağışlar, dış hava etkenlerinin yaratmış olduğu
etki ile tahrip olan kuş evleri, serçe saraylar ilgisizlik, biriken gübrelerin
temizlenmeme ve bakımsızlık gibi nedenlerle su giderlerinin tıkanması
sonucu çatlamalar, kırılmalar ve dökülmelerle karşı karşıya kalıyorlar.
Bazılarında ise içinde zamanla oluşan bitki kökleri genişleyip uzuyor
bulunduğu yeri çatlatıyor ve yapıyı tahrip ediyor. Yıllar önce ahşap
malzeme kullanılarak yapılanlar kuş saraylarının izlerine ise günümüzde
ne yazık ki hiç rastlanmıyor (Özözlü, 2000).
Kuş evleri konusundaki bu araştırma ile birçok araştırmacı ve yazarın,
kaybolan, kaybolmaya yüz tutan kuş evleri kültürüne vurgu yaptığı;
kültürel bir değer olarak geleneğin korunması, en azından unutulmaması
amacıyla, bazı sanatçıların kendi sanatlarında bu kültürü canlı tutmaya
yönelik çalışmalarının olduğu görülmüştür (Çalışkan, Koç, 2019).
Bu çalışmada da neredeyse kaybolmuş bir değerimiz olan kuş
evlerinin tanımı yapılmış, öykü ve rivayetlerdeki anlatımlarına
değinilmiş ve hayatımızdaki yerinden bahsedilmiştir. Bu sayede
insanoğlu için neden önemli oldukları konusu irdelenerek günümüz
mimarisiyle düşünüldüğünde ortak paydaları olabileceği gerçeğine dikkat
çekilmiştir.
Kuş evleri ile ilgili 2018 yılında yapılmış ahşap ve mermer
kategorilerindeki yarışma ile 2020 yılında yapılmış doğal taş
yarışmasından dereceye giren tasarım örneklerine yer verilerek modern
yaşam tarzımıza uygun, sürdürülebilir tasarımların mümkün olduğu
gözler önüne serilmiştir.
Kültürel mirasımızın bir unsuru olan kuş evlerini yeniden canlanması
adına yapılan yarışmalar kültürel mirasımıza sahip çıkma yolunda önemli
bir adımdır. Kültürümüzün önemli birer parçası olan kuş evleri
unutulmamış olsalardı, bugün; lüks sitelerin apartman saçaklarında
kuşlara da birer yer olurdu. Günümüz mimari yapılarının cephelerinde bu
küçük yapıları görme adına ilk olarak var olanı korumalıyız. Böylelikle
günümüz ve gelecekteki yapılara örnek teşkil etmiş oluruz.
Sonuç olarak; cephe tipolojisinde çok önemli bir unsur olan ve dış
mekan kurguları olarak tanımlayabileceğimiz kuş evlerinin; gelecek
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kuşaklardan ödünç alınmış önemli bir done olarak mimarinin cephesinde
konumlandırılması çalışma içinde sergilenen yarışma ürünlerinde de
görüldüğü üzere mümkündür. Sürdürülebilirlik göstergesi olan bu yapılar
için günümüzde mimari etki bakımından 18. yüzyıl eserleri kadar süslü
olmayan eski zamanların kuş evleri kadar detaylı bir işçilik
gerektirmeyen modüler bir tasarım geliştirilebilir. Çünkü günümüz
mimari yapılarında kullanılan malzeme ve yapım tekniğinin sadeliğinden
dolayı süssüz ve sade bir kuş evi tasarımı yapılar için daha uygundur.
İnsanların kuş evleri sayesinde hayvan sevgilerinin güçleneceği, koruma
dürtüleri ve yaşam kalitelerinin artacağı, psikolojik sağlık değerlerinde
olumlu yönde bir gelişim gözleneceği gerçekliği tüm şeffaflığı ile
karşımızda olduğu sürece; kuş evleri gelecekte de çeşitli etki ve
oluşumlarla karşımıza çıkacak ve mimarimizde yer almaya devam
edecektir.
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1.Giriş
Plazalar modern mimarlığın ürünleri olarak toplumun birçok kesimi
tarafından yoğun olarak kullanılan alanlardır. Plazaların tarihsel geçmişi
ilk kez 1884-1885 yılları arasında Chicago’da yapılan “The Home
Insurance Building” binasında destekleyici yapı malzemesi olarak çelik
iskeletlerin kullanılmasıyla başlamıştır (Dupre, 1996). Bunu takip eden
1910-1913 yılları arasında yapılan “Woolworth Building” de ilk
gökdelenler arasında görülmektedir. Yapım teknolojisindeki son
gelişmelerin ürünlerinin ilk kez bu yapıda bir araya getirilmesi,
dönemindeki diğer yapılara göre çok daha yüksek olması (241 metre) ve
yine dönemine göre gelişmiş, çok hızlı işleyen asansörlerin bulunması
nedeniyle böyle bir değerlendirme yapılmıştır (Wiseman, 1998).
Plazaların gelişimi büyük ölçüde, modern mimarlığın ürünlerinin
verilmeye başladığı döneme denk gelir. Modern mimarlığın ortaya
çıkmasında birinci derecede önemli etmen “Sanayi Devrimi”dir. Bu
dönemde, yeni üretim yöntemlerinin geliştirilmesi, yeni üretim ilişkilerini
ve yeni bir toplum düzenini ortaya çıkarmıştır. Sanayileşmenin artması,
eğitim olanaklarının yaygınlaşması, nüfusun büyümesi, hızlı ve çarpık
kentleşmenin artması, bir yandan insan gereksinimlerinin yeniden
tanımlanması gereğini ortaya çıkarırken, bir yandan da güzel sanatlarda,
özellikle de mimarlıkta yeni arayışlara yol açmıştır. Bu durum ülkemizde
de bu şekilde gelişmiş ve plazalar, modern kentlerin ve özellikle
İstanbul’un kentsel gelişiminin önemli bir parçası haline gelerek hızla
yaygınlaşmışlardır.
İnsanoğlu geçmişten günümüze kadar sürekli bulunduğu ortamı
güzelleştirmeye ve daha yaşanabilir bir hale getirmeye çalışmıştır. Bu
amaçla geliştirilen peyzaj mimarlığı meslek disiplini de tasarım yapılacak
alanın planlama ve tasarımını yapan bir meslek kolu olarak gelişmiştir.
Peyzaj mimarlığı kırsal ve kentsel alanlarda çalışmalar yapan bir iş
koludur. Kentsel mekânlar, dış mekânlar içinde kentin büyük ölçüde
binalarla tanımlanan fakat binaların dışında kalan bölümleri olup
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kentlerdeki toplu yaşam sonucu ortak ya da kişisel gereksinimlerin
karşılandığı mekân türleri olarak tanımlanır. Kentsel mekânlar; özel,
kamusal, yarı özel veya yarı kamusal olmak üzere üç grupta ele alınır
(Yıldız, 1996). Özel mekânlar, konut içlerini ve bahçeleri; kamusal alanlar,
yolları, parkları, meydanları; yarı özel mekânlar, sadece belirli kişilerin
girebileceği avluları ve apartman içlerini; yarı kamusal mekânlar ise
toplumun belirli bir kesiminin belirli zamanlarda kullanabileceği konut
önündeki açık alanları, kaldırımları, çıkmaz sokakları, açık bir avluyu ve
benzeri toplumsal mekânları kapsamaktadır. Yarı kamusal mekânlar, özel
mekân sınırından çıkıldığında toplumun her kesimince kullanılabilen,
ancak daha çok etki alanındaki kullanıcılar tarafından kontrol edilen
kentsel mekânlardır (Walljasper, 2007). Bu noktada ideal olan bireylerin
özel mekânlarına yarı kamusal mekânlardan bağlanabilir olmasıdır.
Çalışmamıza konu olan plazanın bahçe alanı da yarı kamusal alan olarak
hizmet vermektedir.
Polaris Plaza 1995-1999 yılları arasında inşa edilmiş olup peyzaj
tasarım ve uygulaması 1999 yılında bitirilmiştir. Plaza’nın bahçe
düzenlenmesinde genel olarak binanın genel formu, çalışanların
beklentileri ve bina çevresinin gelecekte alacağı şekil dikkate alınarak,
temel tasarım ilkelerine uygun bir tasarım ve uygulama yapılmıştır.
Yapılan bahçe düzenlemesindeki temel amaç Maslak Oto Sanayi
bölgesinde yer alan plazanın çevresindeki sanayi görünümünden alanı
soyutlamak ve bahçe düzenlemesi ile ilgi çeken bir alan haline getirmektir.
Bu amaçla projenin tasarım aşamasında Gestalt ilkeleri (bütünlük, orantı
ve görsel hiyerarşi, vurgu, görsel devamlılık, denge) temel alınarak bu
ilkeler doğrultusunda bir uygulama yapılmıştır. Yapılan uygulamada ana
giriş kapılarında vurgu öğesi olarak boylu bitkisel elemanlar kullanılmış,
diğer alanlarda ise formlu bitkisel elemanlar kullanılarak alanda; bütünlük,
devamlılık, denge, orantı ve görsel hiyerarşi sağlanmaya çalışılmıştır.
2. Materyal ve Yöntem
Çalışmanın materyalini Polaris Plaza’nın bahçe alanı oluşturmaktadır.
Çalışma alanı Maslak Oto Sanayi bölgesinde, Ahi Evran Caddesi üzerinde
bulunmaktadır. Alan Maslak’daki plazalar bölgesinde yer almakta olup
yaya ve araç trafiğinin kısmen yoğun olduğu bir konumda yer almaktadır
(Şekil 1). Alanın uzunluğu yaklaşık 70 m ve genişliği ise 47 m’dir.
Plazanın bahçe tasarımı 1999 yılının Mart ve Haziran ayları arasında
tamamlanmıştır.
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Şekil 1 Çalışma alanı hava fotoğrafı (Google Earth, 2020)
Bu çalışma başlıca 4 aşamadan oluşmaktadır.



İlk olarak konu ile ilgili literatür taraması yapılmıştır.
İkinci aşamada alanın geçmiş ve bugün ki durumu ile ilgili veri
toplama, inceleme, yerinde gözlem çalışmaları yapılarak, alanda
fotoğraflar çekilmiş ve değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca alanın
2002 Google Earth görüntüsü elde edilerek, bu görüntü
AUTOCAD programına aktarılmış ve alanın o gün ki peyzaj
tasarımı eldeki diğer verilerle (fotoğraflar, listeler) birlikte yeniden
simüle edilmiştir (Şekil 2).
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Şekil 2 Maslak Polaris Plaza’nın 2002 yılı Google Earth görüntüsü
kullanılarak hazırlanmış olan peyzaj tasarımı
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Üçüncü aşamada, plazanın peyzaj tasarımının Gestalt’in tasarım
ilkelerine uygunluğu değerlendirilmiş, yorumlanmış ve uygulama
irdelenmiştir. Bu aşamada Gestalt kuramını kısaca anlatacak
olursak; Bu kurama göre bir tasarımın göze hoş görünmesi ve
istenen etkiyi yaratması için aşağıdaki ilkeleri barındırması
gerekir.
o Bütünlük; Bütünlük her bir parçanın tek tek değil
bütünsel bir anlam kazanmasıdır yani tüm tasarım
sürecinde ulaşılmaya çalışılan ortaya çıkan eserin
bütünlüğü olacaktır.
o Orantı ve Görsel Hiyerarşi; Bir tasarımda orantısal
ilişkiler yani tasarımda yer alan görsel elemanların eni ile
boyu ya da genişlik ve yüksekliği gibi birbirleri ile
kurduğu ilişkiler tasarımın izleyici tarafından algılanış
biçimini doğrudan etkileyen unsurlardır. Tasarımın
tekdüzelikten kurtulması ve çekici hale gelmesi için
orantısal oyunlardan yararlanmak; tasarımı ön plana
çıkarıp görsel bir hareketlilik yani ritim duygusu yaratır.
o Vurgu; Vurgu bir tasarımda odak noktası yaratır ve dikkat
çekilmek istenen ögeyi öne çıkarır, izleyicinin dikkatinin
nereye yönlendirileceğini belirler.
o Görsel Devamlılık; İzleyicinin gözü, tasarım yüzeyinde
belli bir yönde hareket eder. Bir tasarımda yer alan ögeler
(çizgi, ton, leke, doku gibi) kopukluk yaratmadan geçişler
sağlayabiliyorsa görsel devamlılık sağlanmış demektir.
o Denge; Denge bir tasarımdaki görsel ağırlığın eşit olarak
dağıtılmasıdır, tasarımı oluşturan parçaların tanımlı ve
estetik bir biçimde yerleştirilmesidir (URL-1).
Döndüncü aşamada projenin Gestalt tasarım ilkelerine uygun
olduğu, plazayla ve kentsel alanla bütünleşen bir mekan yaratıldığı
sonucuna varılmıştır.

3. Bulgular
Maslak Polaris Plaza’nın peyzaj tasarım ve uygulama açısından
değerlendirildiği bu çalışmada; ilk olarak 1999 yılında yapılan temel plan
bilgileri ile vejetasyon verilerine ulaşılmıştır. Bu açıdan alanın 2002 yılı
Google Earth görüntülerini elde etmek alanın konumu, komşu parsellerle
olan ilişkisi ve plan özelliklerinin yeniden simüle edilmesi açısından
önemli bir veri olmuştur.
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Bunun yanı sıra 2020 Haziran ve Temmuz ayları arasında alana gidilerek
ve alanın 2002 ile 2020 yılları arasındaki Google Earth verileri
karşılaştırılarak, peyzaj tasarım ve uygulama açısından ne ölçüde değiştiği,
parsel özellikleri ve yol genişletme çalışmalarının alanı etkileyip
etkilemediği belirlenmiştir. Elde edilen bu veriler ışığında çalışma alanının
peyzaj tasarımı ve uygulaması açısından çok fazla bir değişikliğe
uğramadığı sadece 1999 yılında dikilen bazı bitkilerin yerlerine aynı
formlu yeni bitkilerin dikildiği gözlenmiştir. Yine de bu çalışmada alanın
1999 yılındaki verileri dikkate alınarak Gestalt tasarım ilkelerine
uygunluğu irdelenmiştir.
3.1 Alanın 1999 yılındaki mevcut durumunun değerlendirilmesi
Maslak Polaris Plaza bahçe düzenlemesi için, çalışma alanının
niteliğine uygun gerek estetik gerekse fonksiyonel olarak uygun bir peyzaj
uygulama projesi yapılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda;
• Çalışma alanı ön ve yan bahçe alanı olarak değerlendirilmiştir.
• Binanın bir ana giriş kapısı bir de yan giriş kapısı bulunmaktadır.
• Bina giriş kapısı zeminden bir basamak yüksektedir.
• Zemin granit siyah-beyaz kaldırım taşları ile döşenmiştir.
• Alanda bitkisel materyal için ayrılmış alanlar bulunmaktadır. Bu alanlar
bitkisel materyal kullanımı için uygun alanlardır.
• Yaya ve araç sirkülasyonu için yollar mevcuttur.
• Alan dışa dönük bir alan olduğundan sadece yan bahçe alanında
rüzgârdan korunaklı kısımlar mevcuttur.
• Binanın dış cephe kaplamaları koyu mavi cam kaplamadır.
• Alanda mevsimlik bitkilerin dikildiği saksıların haricinde herhangi bir
donatı elemanı kullanılmamıştır.
3.2 Alanın 1999 yılındaki durumunun tasarım kriterleri açısından
değerlendirilmesi
Plazalar birçok iş kolunun bir arada bulunduğu alanlardır. Bu nedenle
alanın peyzaj tasarım kriterleri oluşturulurken bu farklı alanlarda çalışan
insanların beklentilerine hitap edecek bir tasarım geliştirilmiştir. Tasarım
açısından dikkat edilen en önemli nokta giriş akslarının belirlenmesi
olmuştur. Görsel aks mimari elemanlarla sağlanacağı gibi ağaç dizileri,
kolonatlar gibi sürekliliği sağlanabilen elemanlarla da gerçekleştirilebilir
(Sarı, 2008).
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Bu amaçla girişlerde binanın formu ve yüksekliği de dikkate alınarak
toprak derinliği yüksek olan alanlarda boylu Cupressocyparis
leylandii’ler, toprak derinliği düşük olan alanlarda Cryptomeria japonica
ve mevsimlik çiçekler kullanılmıştır (Şekil 3). Çalışma alanı Maslak Oto
Sanayi bölgesindedir. Dolayısıyla bu alanı sanayi bölgesinden ayrı tutmak
ve bir imaj oluşturma kaygısı ile genellikle formlu bitkiler kullanılmış,
özellikle giriş akslarında piramidal formlu bitkilerle vurgu sağlanmıştır.
Vurgulanan bu aks ile aynı zamanda Gestalt algılama ilkeleri içerisinde yer
alan “vurgu” kavramı yerine getirilmek istenmiştir. Denge ve benzeşme
ilkelerini yakalayabilmek amacı ile her iki girişte de aynı boylu bitkilere
yer verilmiştir.

Şekil 3 Polaris Plazanın bitkisel tasarımında girişlerde uygulanan boylu
ve piramidal formlu Cupressocyparis leylandii türü (1999)
Yine Gestalt algılama ilkelerinde yer alan “eşbiçimli uyumluluk”
ilkesine göre bina önlerinde eş biçimli uyumluluğu yakalayabilmek için
Trachycarpus fortunei’ler belirli aralıklarla dikilmiş, dış duvar
kenarlarında yüksekliğin arttığı noktalarda Hedera helix, iç duvar
kenarlarında ise Pittosporum tobira ‘Nana’ türleri kullanılmıştır. Böylece
oluşturulan bitkisel alanlarda bütünlük sağlanması amaçlanmıştır.
Binanın yan bahçe alanına geçiş kısmında dairesel olan bitkilendirme
alanı kendi içerisinde farklı bir şekilde değerlendirilmiştir. Bu alanda farklı
bitkisel elemanlar kullanılarak, merkezinde bir kaya bahçesi
oluşturulmuştur. Kaya bahçesinin merkezinde Picea pungens ‘Glauca
Globosa’ kenarlarında ise Abelia grandiflora, Berberis thunbergii
‘Atropurpurea’ ve Lavandula angustifolia gibi türler kullanılmıştır.
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Bitkisel alanlarda yer yer kullanılan toprak saksılar içindeki
Pelargonium peltatum türleri ile yapılan tekrarlamalar alanın bütününde
benzer öğeler arasındaki bağlantının oluşmasını sağlamıştır (Şekil 4). Plaza
çevrelerinde olması gereken planlama ilkelerinden çevresel karakterin
korunması bu şekilde sağlanmıştır.

Şekil 4 Polaris Plaza’nın bitkisel tasarımında saksı içlerinde kullanılan
Pelargonium peltatum türleri (1999)
Çalışma alanı içerisinde doku ve renk açısından da benzerlik
oluşturulması amaçlanmış, bitki renk ve dokuları bu amaca yönelik
seçilmiştir. Yapılan tasarımda, alanda denge-ölçü ve proporsiyon açısından
da bir uyum oluşturulması amaçlanmıştır. Bu nedenle binanın yan
bahçesinde aynı bitki türleri kullanılmaya çalışılmıştır. Duvar
yüksekliğinin fazla olduğu üst köşe kısımda vurgu elemanı olarak Cedrus
deodora ‘Pendula’ kullanılmış, duvar kenarlarında gölge alanlarda alanı
renklendirmek ve vurgu yaratmak amacıyla Hydrangea macrophylla
türleri kullanılmıştır (Şekil 5). Yol kenarı boyunca görsel devamlılığı
sağlamak amacıyla Cupressocyparis leylandii’lere yer verilmiştir. Yine
alanda bütünlüğün sağlanabilmesi için yer yer saksı içlerinde Pelargonium
peltatum, soliter olarak da Thuja occidentalis ve Juniperus sabina gibi
türler kullanılmıştır. Böylece bina etrafında, oluşturulan yeşil adacıklar ile
alanda bitkisel tasarım yapılabilecek alanlar elde edilmiş, hem alanın daha
estetik algılanması hem de kullanılacak bitkilerin ölçek veren canlı
materyaller olma özelliklerinden faydalanılmıştır.
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Şekil 5 Polaris Plaza’nın bitkisel tasarımında 1999’dan günümüze kadar
gelişimini sürdüren Cupressocyparis leylandii, Juniperus sabina ve
Hydrangea macrophylla türleri (2020)
Alanda ihtiyaç duyulduğunda resmi araçların bina girişine
yanaşabilmesi ve acil durumlarda kolaylık sağlaması düşüncesi ile araç
giriş ve çıkış yolları düzenlenmiştir. Yine bina girişlerinde yayalar için
basamaklar ve engelli vatandaşlar için basamaklara paralel rampalar
konumlandırılmıştır.
Peyzaj
mimarlığı
çalışmalarında
alanın
kullanılabilirliğinin sağlanabilmesi için ölçülerin kullanım standartlarına
ve antropometrik verilere uygun olması gerekmektedir. Alan tasarımında
kullanılacak kaldırım rampalarında eğim en fazla 1:12 ve genişlik ise en az
915 mm olmalıdır ayrıca kullanılacak malzemenin dayanıklı, sağlam ve
kaymaz yüzeylere sahip olması gerekmektedir (Belir, 2009). Merdivenler
için rıht ve basamak eni arasındaki oranın uygun biçimde saptanması çok
büyük önem taşımaktadır. Genel olarak doğru oranlar; 12.5 cm rıht-37.5
cm baskıç, 10 cm rıht-43 cm baskıç, 7.5 cm rıht-60cm baskıç şeklindedir.
Dış mekândaki basamaklarda, bir rıht için yüksekliğin en fazla 15 cm
olması gerekmektedir. Rıht üstündeki basamakların çıkıntısı 2.5 cm yi,
basamak sayısı ise 19’u geçmemelidir. İki döşenmiş alanı
birleştirdiklerinde basamakların genellikle aynı kaplama malzemeden
olması tercih edilmelidir (Evyapan ve Tokol, 2000). Bu belirtilen kurallara
binanın çevresindeki merdiven ve rıht yükseklikleri ile kaldırım
genişliklerinde uyulmuştur.
Peyzaj mimarlığı çalışmalarında kullanılan döşeme malzemelerinin
seçimini etkileyen pek çok faktör vardır, bunlar döşenecek yüzeyin işlevi,
taşıyacağı trafik türü, yerel arazi koşulları, malzemenin erişilebilirliği,
malzemenin maliyeti ve görsel niteliktir. Döşeme malzemesi seçiminde
işlevsel gereksinim ve fiziksel görünüş ya da konstrüksiyon yöntemleri
açısından değerlendirmeler yapılmaktadır (Evyapan ve Tokol, 2000).
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Çalışma alanında bitkisel alanların dışındaki alanlarda her türlü iklim
koşullarına dayanıklı olan siyah beyaz granit taş, girişlerde ise siyah ve gri
mermer döşeme malzemesi kullanılarak binanın cephesinde kullanılan
malzeme ile uyum sağlanmıştır. Alan içerisinde gerekli olan % 3’lük eğim
bina girişinden rögarların olduğu cadde tarafına doğru verilmiştir. Izgaralar
standartlara uygun olarak yola dik ve genişliği en fazla 13 mm olacak
şekilde konumlandırılmıştır (Belir, 2009). Bahçe alanının zemininde hazır
çim kullanılarak alanın tamamen yeşil bir görüntüye sahip olması
sağlanmıştır. Bahçenin sulama sistemi bitkisel alanların ayrı ayrı olması ve
eşit mesafede olmaması nedeniyle manuel yollarla yapılması
düşünülmüştür. Aydınlatma elemanı olarak da girişlerde projektör
aydınlatma kullanılmıştır.
4.Sonuç
Plaza bahçelerinde çevreyle uyumlu, kullanışlı ve estetik mekânlar
yaratmak peyzaj tasarımı çalışmalarında önemli bir hedeftir. Bu alanlarda
çalışan insanların sosyokültürel seviyelerine hitap etmek ve onlara
yaşanabilir güzel mekânlar oluşturmak önemli olduğu kadar zor bir
görevdir. Bu nedenle yapılan tasarımlar farklı sosyal ve kültürel gruplardan
insanlara hitap edecek şekilde farklı bir bakış açısıyla tasarlanmalıdır.
Birçok seçeneğin sunulabileceği tasarım kriterlerinde elbette ki herkes için
güzel olanı yakalamak zordur. Bu tür landmark özelliğinde olan alanlarda
mekânın tasarlanması ciddi bir çaba gerektirmektedir. Bu durum
tasarımcının neyi nasıl hedeflediği ile sınırlı kalmayıp, ekonomik faktörler,
kullanıcı profili ve çevresel faktörler tarafından da kısıtlanmaktadır.
Plaza bahçelerinde estetiği yakalamak için kullanıcıların estetik
algılarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Çalışılan mekân Polaris
Plaza’nın bahçesi olması itibari ile geniş bir kullanıcı profili ile
karşılaşılmıştır. Bu nedenle öncelikle bu kullanıcı profilinin ve müteahhit
firmaların istekleri sorgulanarak tasarım yapılmıştır. Bu süreçte proje
yürütücüsünün müteahhit firmalara bağlı olarak çalışması projenin tasarım
ve uygulama aşamasında, sürekli olarak bilgi alış-verişi yapmasını bu da
projenin daha verimli olmasını sağlamıştır.
Plaza bahçe tasarımlarında mutlak surette ele alınması gereken konu
kimlik oluşturma ve kente yakışır bir alan tasarlamaktır. Gestalt ilkeleri ve
temel tasarı prensipleri doğrultusunda tasarlanan Polaris Plaza’nın bahçesi
öncelikle modern kent kimliğinin bir parçası olarak tasarlanmış, bunun
yanı sıra konumu ve işleyişi düşünülerek Maslak Oto Sanayi bölgesinden
alanı ayıracak şekilde bir planlama yapılmıştır. Alanda Gestalt ilkelerinin
özellikle vurgu, bütünlük, orantı ve denge ilkelerine uyumlu olması
amaçlanmıştır.

215

Bu çalışma sonucunda elde edilen veriler ışığında plazalarda yapılan
tasarımın temel tasarım ilkelerine uygun olması ve genellikle formal bir
tasarım uygulanması gerektiği sonucuna varılmıştır. Aynı zamanda bu
alanlarda kullanılan bitki ve donatı elemanlarının seçiminde de bir
standardın yakalanması ve yapılan tasarımın kent ile bir bütünlük
oluşturması gerektiği tespit edilmiştir. Bu projede söz konusu mekanda
formal bir tasarım uygulanmış, ancak alanın gelecekte alacağı şekil
düşünülerek kentin bütününden bağımsız olarak planlaması yapılmıştır.
Günümüzde alanın aldığı şekil göz önünde bulundurulursa yapılan
tasarımın doğru bir şekilde yapıldığı tespit edilmiştir.
Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda plaza bahçesi
tasarlayacak tasarımcıların gözönünde bulundurması gereken hususlar
şunlardır;






Plaza bahçeleri tasarlanırken alınacak kararlar tasarımın ve
tasarımcının özgürlüğünü kısıtlamamalıdır.
Yapılacak tasarım temel tasarım ilkelerine uyumlu olmalıdır.
Temel tasarım kararları alınırken plaza ve çevresinin sosyal ve
kültürel yapısı göz önünde bulundurulmalı, oluşturulması gereken
tasarım ilkeleri, kullanılacak malzeme çeşitliliği ve alanın gelişim
süreci gibi konular dikkate alınmalıdır.
Yapılacak tasarımda alanın sürdürülebilirliğinin sağlanması için
tasarımcının peyzaj mimarı, mimar, şehir ve bölge planlamacısı,
ziraat mühendisi (sulama sistemi için) ve elektrik mühendisi
(aydınlatma sistemi için) gibi meslek disiplinleri ile ortak bir
çalışma yürütmesi gerekmektedir.
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Giriş
Tarihsel süreç içerisinde eğitim yapıları tasarımı, eğitim sistemlerinin
sürekli değişmesi, eğitimde mimari gereksinimlerin ve öğrenci sayısının
artması gibi nedenlerden dolayı sürekli değişim göstermiştir ve
göstermeye de devam etmektedir. Ülkemizde eğitim öğretim sürecinde
bir yandan mevcut yapıların kullanımı devam ederken diğer yandan da
yeni yapılar inşa edilmektedir.
Cumhuriyet öncesi dönemde eğitim yapıları geleneksel olarak eğitim
işlevini sürdüren medreseler ve tanzimat fermanı ile başlayan dönemde
batı etkisiyle biçimlendirilmiş eğitim yapıları olarak iki kısıma
ayrılmaktadır. 1923-1950 arasındaki dönemde, siyasal-toplumsal alanda
yeni bir yapılanmaya girilirken, eğitim sistemi de bu yapılanmaya bağlı
olarak biçimlenmiştir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Tanzimat dönemi
eğitim kurumları işlevlerini sürdürmüşlerdir. 1925 yılında çıkarılan
yasayla; İdadi ve Sultaniler ortaokul ve liseler adı altında değiştirilmiştir.
Eğitim anlayışının değişmesiyle birlikte, eğitim yapılarında yer alan bazı
mekanların mimari özellikleri de değişmiş ve eğitim yapılarının bina
programlarına yeni hacimler ilave edilmiştir.
1950’den sonra hızlı ve plansız kentleşme, nüfus artışı ve göç gibi
nedenlerle mevcut eğitim yapıları stoğu ihtiyacı karşılayamadığından,
eğitim sisteminde çeşitli yasal düzenlemelerin yapılması sonucu okul
planlanmasında bir sistematik oluşturmak amacı ile çok katlı tip projeler
gündeme gelmiştir. Günümüze bakıldığında ise; mevcut olan ve
uygulaması süren eğitim yapılarının büyük bir kısmını derslik ya da kat
eklenmesi ile büyüyen, 1950 sonrası gelişen tip proje uygulamaları
oluşturmaktadır. Bunun yanında kampüs yerleşimi olarak tasarlanmış
örneklerin ve özgün tasarım örneklerinin (2000 ve sonrası) de olduğu
görülmektedir.
Eğitim yapılarının plan şeması genel olarak ana bir koridor mekanı ve
sirkülasyon çekirdeği üzerinden şekillenirken yeni yapı uygulamaları
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mekansal ölçek, mekansal işlev, plan ve cephe düzeni ile kullanılan
malzemeler açısından farklılık göstermektedir.
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 2006 yılından itibaren yürüttüğü
İSMEP Projesi (İstanbul'un Sismik Riskten Arındırılması Projesi)
kapsamında deprem güvenliği amaçlı çalışmalar yürütmektedir.
İstanbulun değişik bölgelerinde bulunan okullar İSMEP projesi
kapsamında depreme dayanıklılığı olmaması nedeniyle yıkılıp mekansal
kaliteleri ve öğrenci kapasiteleri artırılarak yeniden yapılmıştır. Bu
değişim, ülkemizin eğitim mekanlarının standartlarının iyileştirilmesi,
eğitim yapılarında mekansal duyarlılığın arttırılması için bir kırılma
noktası olarak yorumlanmıştır.
Çalışma kapsamında yer alan İSMEP okul yapılarının genel
özellikleri; atölye niteliğinde, öğrencilerin rahat kullanımlarına yönelik
esnek mekanlara ve interaktif eğitimin yapıldığı, öğrencilerin etkileşim
içinde oldukları, özgürlük alanları olarak tasarlanan derslik dışı
mekanlara sahip olması, yapı bileşenlerinin kaplanmadan ve
boyanmadan, günlük hayata dair bilgi verir, kolay algılanabilir nitelikte
olması, öğrencilerin kendi tercih ettiği renkleri mekanlara ilave
edebilmelerine imkan verilmesi, tasarım ilkelerinin araziye, konuma ve
ölçeğe göre değişkenlik gösterebilecek şekilde esnek ve modüler olarak
belirlenmesidir (Url-1).
Literatür araştırmaları sonucu yapılan değerlendirmelerde, hem yeni
uygulamalar olarak hem de galeri boşluklu olmaları sebebiyle İSMEP
Okullarının mekansal olarak daha önce araştırılmamış ve tartışılmamış
olmaları çalışmanın başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Bu noktadan
yola çıkarak çalışmada galeri boşluklu bir okul yapısında mekansal
kurgunun görünür alan analizi yöntemi üzerinden irdelenmesi
amaçlanmıştır. Çalışmanın temel hipotezi, amaç ile bağlantılı olarak;
galeri boşluğuna sahip okul yapılarında, boşlukların mekanlar arası
görünürlük ilişkilerini etkilediği olarak belirlenmiştir.
Bu bağlamda, çalışma hipotezinin doğruluğunun ortaya konması
maksadıyla galeri boşluklu eğitim yapılarında mekan dizimden (space
syntax) yararlanılacak ve görünür alan analizleri (isovist)
gerçekleştirilecektir. İSMEP Okullarından Uygur Mimarlık Ofisi
tarafından galeri boşluklu olarak tasarlanmış olan 44 adet eğitim yapısı
içerisinden Hacı Ethem Üktem Ortaokulu (2013) binası örneklem alanı
olarak seçilmiştir.
Mekan dizim, biçimlenmiş mekanların nasıl yapılandığını ve nasıl
işlediğini araştıran bir teorik modeldir. Bu modelin temeli mekan
konfigürasyonuna yani mekansal sistemdeki birimin sistemdeki diğer tüm
birimlere göre olan konumuna dayanmaktadır. Mekan dizim analizlerinde
karşımıza çıkan en önemli parametrelerden biri eşgörüş alanıdır. Eşgörüş
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alan analizi, mekânsal sistemlerde görünürlük yapılarını ve sistemlerin
mekânsal olarak işleyiş biçimlerini ortaya koyar.
Sonuç olarak çalışmada, mekânların birbiriyle olan mekansal ve
görünürlük yapılarının sayısal ve görsel grafiklerle ortaya konulması ve
yorumlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda elde edilen analiz
sonuçlarının ve ortaya konulan tartışma ortamının; gelecekte eğitim
yapıları ve galeri boşluğu tasarımına yönelik katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Ayrıca çalışma; günümüz tip okul yapılarından ayrılan,
galeri boşluklu tasarım tipolojisine sahip İSMEP okullarında gerçekleşen
ve uluslararası literatürde okul yapılarında galeri boşluğu odaklı ilk
araştırma olma özelliğini de göstermektedir.
Mekan dizim kuramı ve görünür alan kavramı
Mekan dizimi, binaların ve şehirlerin mekansal dokularını incelemek
için kullanılan bir teknikler bütünü ve mekan ile toplumu birleştiren bir
teoriler zinciri olarak mimarlık ve kentsel tasarım alanlarındaki en etkili
bilimsel hareketlerden biridir (Hiller ve Hanson, 1984). Temeli davranış,
sosyal ilişkiler ve mekan teorisine dayanan bu yöntem, binalar, kentler ve
bunların mekansal organizasyonu hakkında veriler oluşturur (Hillier,
1996). Mekan dizimi kuramı ilk olarak Bill Hillier ve Julianne Hanson
önderliğindeki araştırma grubu tarafından, Bartlett School, University
College London’da geliştirilerek mekanın özellikleri ile sosyal ilişkiler
üzerine yazdıkları “Mekanın Sosyal Mantığı” isimli kitapta ortaya
konulmuştur.
1984’te yayımladıkları “Mekanın Sosyal Mantığı” isimli kitapta
anlatılan mekan dizim kuramı, mekanı yaratan sosyal yapının mekanın
fiziksel kurgusundan çıkarsanabileceği ve mekanları düzenlemenin
aslında davranışsal ilişkileri düzenlemeyle ilgili olduğu düşüncesine
dayanmaktadır. Bu kuramla, mekanların sosyal anlamlarının, en iyi
mekansal ilişkilerle ifade edilebileceği öne sürülmüştür (Hiller ve
Hanson, 1984).
Hillier ve Hanson (1984), mekansal dizim kuramının temelde mekan
ve mekan parçalarının birbirleriyle olan ilişkileri üzerine ulaşmayı
amaçladığı bilgileri şu şekilde sıralamıştır;
• Sistemin en temel strüktürlerini bulmak ve bu bağlamda insanın
mekansal organizasyonlarının bütün varyasyonlarını ortaya çıkarmak,
• Bu temel strüktürleri, sözlü ifadeler yerine bir çeşit işaret veya
formüllerle temsil etmek,
• Bu temel strüktürlerin birbirleriyle nasıl uyumlu bir ilişki kurduğunu
göstermek,
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• Bu strüktürlerin daha kompleks yapıları oluşturmak için nasıl bir
araya geldiklerini ifade etmek.
Mekan dizimi kapsamında ele alınan bazı kavram, ölçüm ve temsiller
şöyle sıralanabilir: Konfigürasyon, derinlik, halkalı yapı, entegrasyon,
geçiş grafikleri, eksensel harita, dışbükey harita ve eş görüş (isovist).
Mekan konfigürasyonu, bağlantılı iki mekan arasındaki mekansal
ilişkilerden daha fazlasıdır. Eğer iki mekan arasında bağlantı varsa
mekansal ilişki olarak adlandırılır; konfigürasyon ise iki mekan
arasındaki mekansal ilişki birini ya da her ikisini etkileyen bir başka
mekan ile ilişkilendirilmesine göre değiştiğinde oluşur (Hiller, 1996).
Hiller (1996), mekansal konfigürasyonu Şekil 1’de açıklamaktadır.

Şekil 1: Konfigürasyonel ilişkiler (Hiller, 1996).
Şekil 1.a’da a’dan b’ye bir kapı ile geçiş vardır. Bu durumda a ve b
arasındaki ilişki simetriktir. Şekil 1.b ve 1.c’de ise üçüncü mekan ile
farklı ilişkiler de eklenmiştir. Şekil 1.b’de a ve b’den ikisinden de c’ye
direkt geçiş varken; şekil 1.c’de sadece a’dan c’ye geçiş vardır. Şekil
1.c’de c dikkate alındığında a ve b farklıdırlar; c’den b’ye gidebilmek için
a’dan geçmek zorundayken, c’den a’ya gidebilmek için b’den geçmeye
gerek yoktur. Bu durumda tanımlanan ilişki asimetrik olmaktadır. Diğer
bir deyişle, a ve b arasındaki ilişki, üçüncü bir mekan ile kurdukları ilişki
ile yeniden tanımlanmaktadır. Bu konfigürasyonel farklılaşmanın
ifadesidir. Konfigürasyon bu örnekte de olduğu gibi her bir elemanın
diğer elemanlarla olan ilişkisi tarafından belirlenen birbirine bağımlı
ilişkiler dizisi olarak tanımlanmaktadır (Hiller, 1996).
Mekan dizimin temeli eş görüş alanı (isovist), aksiyel haritalar (axial
maps) ve görülebilirlik grafikleri (visibility graphs) üzerine kurulmuş
olmakla beraber, işleyiş olarak tüm algoritma ve ölçüler eş görüş alanları
poligonları (isovist polygons) temellidir (Turner, 2005). Eş görüş alanı
(isovist), kişi herhangi bir mekanda, 360 derece döndüğünde görsel
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olarak algılayabildiği alanı kapsayan eş görüş poligonu tarafından
oluşturulmaktadır (Benedikt, 1979).
Benedikt (1979), eş görüş alanını (isovist) mekandaki görüş açısı
noktasından verilen görünebilir noktaların tümü ve mekandaki
görünebilir gerçek yüzeylerin bir araya gelmesi olarak tanımlar. Eş görüş
alanı ve boyutu, konuma bağlı olarak değişir ve bu değişimlere sayısal
ölçümlerle de ulaşılabilir. Bu yöntem kontrol, kişisel alan, savunulan
mekan, mahremiyet gibi konuları içeren davranışsal ve algısal
çalışmalarda da karşımıza çıkmaktadır (Benedikt, 1979).
Benedikt (1979), insan-mekan ilişkisini üç kategoride ele almaktadır.
İlk olarak kişinin mekanda hareket etme durumunu çizgisel ve tek
boyutlu olarak tanımlamıştır. Ardından mekanı insanların etkileşime
girdiği yer olarak tanımlayıp, bunun dışbükey alanlar (convex)
çerçevesinde iki boyutlu bir düzlemde gerçekleştiğini söylemiş ve son
olarak da bir noktadan bakıldığında görülebilen tüm alanları işaret
ederek, görünür alanı (isovist) tanımlamıştır. Bu üç kategorinin karşılığı
olan, mekanda çizgisel hareket, dışbükey alanlar ve görünür alan
kavramları, mekan dizimi analizlerinin temelini oluşturan etmenlerdendir.
Mekanın konfigürasyonunun algılanabilmesi için mekansal ilişkiler önem
kazanmakta ve tek bir görünür alan yeterli olmayıp birden fazla görünür
alanın birbirleriyle olan ilişkilerinden bir sonuç çıkarılabilmektedir
(Benedikt, 1979).

Şekil 2: Vaughan’ın (2007), Benedikt’in (1979) kategorizasyonuna ilişkin
görselleştirmesi: 1.insan çizgisel olarak hareket eder; 2.dışbükey
alanlarda diğer insanlar ile etkileşimde bulunur; 3.bir noktada
durduğunda o noktadan görülebilen tüm alanlar (Benedikt, 1979;
Vaughan, 2007)
Mekan dizim kuramının iskeletini oluşturan, Benedikt’in (1979)
ortaya koyduğu, çizgisel hareket, dışbükey alanlar ve görünür alan
(isovist) kategorizasyonu, yöntemin anlaşılabilmesi noktasında önemlidir.
Benedikt (1979), eş görüş alanları ile ilgili olarak bir noktadan
görünebilen alanları ifade eden eş görüş alanı (area), bir noktadan ne
kadar çevresel yüzeyin görülebildiğini ifade eden eş görüş alanı çevresi
(perimeter), eş görüş alanındaki sınırların uzunluğu (occlusivity), eş
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görüş alanının dağılım değeri (variance), eş görüş alanının asimetri değeri
(skewness) ve mekanın bütüncüllüğünü ifade eden döngüsellik
(circularity) ile ilgili tanımlamalar yapmıştır. Eş görüş alanı (isovist),
Turner ve diğerleri (2001) tarafından da, mekansal çevreyi anlamak için
önemli bir bakış açısı olarak değerlendirilmektedir. Eş görüş alanı
(isovist) kavramı, mekanın içinden ve kişilerin bakış açılarından (mekanı
algılama ve mekan içinde hareket etme) bir tanımlama öne sürmektedir.
Kişinin bulunduğu nokta, eş görüş alanının üretildiği nokta olarak kabul
edilerek Şekil 3’te görüldüğü üzere eş görüş alanı çokgeni
oluşturulmaktadır.

Şekil 3: Eş görüş alanı poligonu (Turner ve diğ., 2001).
Turner ve diğerleri (2001), Benedikt’in (1979) bu metodolojisinin
mimari anlamdaki çalışmalarda aktif olarak kullanılamadığını ve bu
sebeple mekanın konfigüratif olarak çözümlenebilmesi anlamında daha
kapsamlı bir metodoloji olan mekan dizimi yönteminin ortaya
konulduğunu belirtmektedir. Bu yöntemin lokal (local) - küresel (global)
olarak oluşturulan ikili verileri birarada sunması, Benedikt’in (1979)
teorisindeki limitleri de kısmen ortadan kaldırmış durumdadır ve farklı
boyut, konum ve ölçeklerde mekanların da analiz edilebilmesini
sağlamaktadır.
Alan çalışması ve verilerin analizi
Galeri boşluklu okul yapısının örneklem alanı olarak ele alındığı
araştırmada, mekânların birbiriyle olan görünürlük ilişkilerinin
sorgulanacağı alan çalışması için Hacı Ethem Üktem Okulu (2013)
seçilmiştr. Okul, ortada bulunan bir galeri boşluğu ile boşluğun
çevresinde konumlanan sirkülasyon çekirdeği, derslik dışı alanlar ve
derslik birimlerinden oluşan bir plan şemasına sahiptir.
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Şekil 4, 5, 6, 7: Hacı Ethem Üktem Ortaokulu
Bodrum, zemin + 4 kattan oluşan, toplam 32 derslik, 4 idari oda ile
yaklaşık 1280 öğrenci kapasiteli binada ana branş derslikleri, fen
laboratuvarları, kütüphane, idari birimler ve bahçede kantin mekanı
bulunmaktadır. Şehir merkezi içerisinde bulunan binanın bahçesinde
tören alanı, bir adet açık spor sahası bulunmakta, okul içerisinde de bir
adet kapalı gösteri salonu ile kapalı spor salonu ve voleybol sahası
bulunmaktadır.
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Şekil 8, 9, 10, 11, 12, 13: Galeri boşlukları ve çevresi derslik dışı alanlar
İç mekanda derslik dışı alanlar, galeri boşlukları çevresinde
konumlanmıştır. Bu alanlar atölye kullanımı ve çeşitli etkinliklerle
işlevlendirilmiştir. Boşluklar aracılığıyla ortaya çıkan aydınlık açıklıklar,
merdiven ve dolaşım alanlarında gün ışığı kullanımını sürekli
kılmaktadır.

Şekil 14: Zemin kat planı

Şekil 15: 1.Kat plan
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Şekil 16: 2.Kat planı

Şekil 17: 3.Kat plan

Şekil 18: 4.Kat planı

Şekil 19: Bodrum Kat planı

Bu bölüme kadar ele alınan teorik altyapı, araştırma yönteminin
oluşturulmasında altlık görevi görmüş, mekanın konfigürasyonel
özelliklerini tespit etmek amacıyla da mekan dizimi yönteminin
kullanılması gerekliliğini ortaya koymuştur. Araştırma kapsamında plan
şemalarında, görünür alan analizi yapmak üzere Syntax2D programı
kullanılmıştır.
Grid esasına dayalı olarak çalışan Syntax2D programı, plan
düzleminde analizler yapmaktadır. Program, her bir grid hücreyi birbirine
bağlamakta ve her birinin merkezinden bir eş görüş alanı oluşturmaktadır
(Turner, 2005). Analiz edilen okul binasına ait görünürlük analizi
bağlamında eş görüş alanı parametre değerleri program yardımıyla Tablo
1’de tablolaştırılmıştır.
KZ
Zk1
Zk2
Zk3
Zk4
Zk12
Zk13
Zk14

3132333.351
1602201.647
1005852.236
1705370.801
2087011.53
2651203.792
2223013.553

K1
1k1
1k2
1k3
1k4
1k21
ym1
ym2

2480596.389
1728263.299
1282071.873
1846064.193
1730870.893
2109642.215
1372580.991
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K2
2k1
2k2
2k3
2k4
2k21
ym1
ym2

2591567.094
2239832.804
1422412.891
1833252.845
2049451.842
2108405.213
1292657.845

Zk5
ym1
ym2
K3
3k1
3k2
3k3
3k4
3k21
3k5
ym1
ym2
ym3
3kG

2038163.692
1913954.975
1531321.514
2884294.63
2552078.878
1620435.275
1865795.032
2380259.803
2320267.25
2439375.134
1509707.753
1862719.918
452738.8962

ym3
1kG

1860679.207
712361.3112

ym3
2kG

1862577.752
613478.7214

K4
4k1
4k2
4k3
4k4

3015363.896
2610517.56
1372719.783
1849636.12

BK
Bk1
Bk2
Bk3
Bk4

1957012.039
1520534.297
737290.0238
1787854.436

ym1
ym2
ym3
4kG

2533749.085
1680552.625
1858473.718
448730.5161

ym1
ym2

894234.7832
597104.1917

Tablo 1: Katların eş görüş alan değerleri (k: kat, ym: yangın merdiveni
holü, G: geçit alanı)
Analizin grafik gösterimlerinde ise görünürlük bağlamında bütünleşik
alanlar kırmızı renkte, ayrışık alanlar mavi renkte temsil edilmektedir.
Kat içindeki tüm noktalar görünürlük derecelerine göre kırmızıdan koyu
maviye doğru ayrışan renk aralığı içinde değer alırlar. Eş görüş alan
analizi grafikleri ile birlikte kat üzerinde belirlenen noktaların plan
üzerinde dağılımı Tablo 2’de gösterilmektedir.

Zemin Kat
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1.Kat

2. Kat

3. Kat
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4. Kat

Bodrum Kat
Tablo 2: Eş görüş alan analizi grafikleri ve her kat üzerinde belirlenen
noktalar
Bu doğrultuda Tablo 2’de ki kat planlarından elde edilen eş görüş alan
(isovist area) grafikleri ve Tablo 1’de ki eş görüş alan değerleri
incelendiğinde; yapı bütününde genellikle galeri boşluklarında ve
çevresinde kırmızı renkte görülen kısımlarda (Zk1, 1k1, 2k1, 3k1 ve 4k1)
eş görüş alan değerlerinin yüksek olduğu gözükmektedir. Bodrum katta
galeri boşluğu bulunmamakta ancak sirkülasyon çekirdeği çevresinde eş
görüş alan değerleri yüksektir.
Her kattaki koridorlar incelendiğinde ise yine galeri boşluğuna yakın
olan ve sirkülasyon çekireğini içeren Zk2, 1k2, 2k2, 3k2, 4k2 ve Bk2
koridor alanlarının diğer alanlara göre görünürlük açısından daha
bütünleşik olduğu ve eş görüş alan değerlerinin yüksek olduğu
gözükmektedir.
Bunun yanında 2., 3, ve 4. Katlarda, 2k3, 3k3 ve 4k3 koridorlarının eş
görüş grafikleri incelendiğinde; genel olarak düşük eş görüş değerlerine
sahip olmasına rağmen galeri boşluğu ile ilişkili olan kısımlarında
görünürlük değerlerinin yüksek olduğu anlaşılmaktadır.
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Kat bazında inceleme yapıldığında ise; zemin katında galeri boşluğu
çevresinde konumlanmış olan giriş holü (Zk1) ve ara konumlar (Zk13,
14), görünürlük bağlamında 3132333.351, 2651203.792 ve 2223013.553
değerleri ile diğer alanlara göre yüksek bir değere sahiptir.
Üst katlara çıkıldıkça görünür alanların mekansal olarak arttığı ve
bununla orantılı olarak ta görünürlük ilişkilerinin yoğunlaştığı
görülmektedir. Özellikle 4. katta galeri boşluğu çevresi 3015363.896 ile
zemin kat giriş holünden sonra en yüksek görünürlük değerine sahiptir.
Diğer koridor mekânlarında ve işlevli mekânlardaki görünürlük
değerlerinin düşmesi durumu ise zemin katta olduğu gibi diğer katlar için
de geçerlidir.
Sonuç ve Değerlendirme
Yapılan araştırmada galeri boşluklu tipolojide yer alan bir okulun
görünürlük yapıları incelenmiştir. Görünürlük ilişkileri, tüm mekânsal
sistemlerin mekânsal olarak işleyiş biçimlerini ortaya koyar.
Okul yapılarında dolaşım alanlarının genişleyip, daralması, yapı
içerisinde geniş mekansal alanların veya boşlukların olması gibi farklı
parametrelerin mekan-görünürlük ilişkisi üzerindeki etkisi de değişim
göstermektedir.
Bu anlamda alan çalışmasında, Hacı Ethem Üktem Ortaokulu
binasında mekânsal kurgu ile görünürlük ilişkilerini ortaya koymak
amacıyla eş görüş alan analizi gerçekleştirilmiştir. Kat bütününde
mekanlar ile boşluklar arası ilişkiler ne kadar fazla alana yayılmışsa, eş
görüş alan değerleri de o kadar yükselmektedir. Örneklemde galeri
boşluğu mekânsal temasının baskın olarak varlığı net bir şekilde
görülmektedir. Görünürlük ilişkilerine dayanılarak galeri boşluğunun,
güçlü bir kontrol noktası olarak dolaşım alanlarını sirkülasyon
çekirdeğine bağlayan ve bir taraftan da mekânlar arası görsel ilişkilerde
kilit rolü üstlenmekte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Okul içinde mekanlar arası görünürlük ilişkileri galeri boşluğu
konumu ile ilişkilidir. Görünürlük analizlerinde baskın eğilim olarak,
bütünleşik tarafta galeri boşlukları çevresi, ayrışık tarafta ise galeri
boşluğu çevresinden uzak olan koridor alanları, yangın merdiveni holleri
ve diğer işlevli mekanlar yer almaktadır. Görünürlük ilişkilerine izin
veren galeri boşluklarının yanı sıra boşlukların çevresindeki demir
parmaklıklar da hem dikey de hem de yatay düzlemde mekanlar arası
görsel ilişkilerin kurulabilmesinde büyük bir etkendir.
Yapılan analiz sonucu elde edilen bilgilerden, galeri boşluklu
sistemlerde, boşlukların görünürlük analizlerinde önemli bir role sahip
olduğu açıkça görülmektedir.
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Bununla birlikte, galeri boşluklu okul yapıları üzerine yapılacak
gelecekteki araştırmalarda, öğrencilerin bilişsel ve davranışsal
süreçlerinin de göz önünde bulundurulmasının veya farklı konfigürasyona
sahip plan şemalarının da ele alınmasının, çalışmada ortaya konan
verilerin derinleşmesi ve yoğunlaşması bakımından faydalı olacağı
düşünülmektedir.
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1. Giriş
Üniversite sözcüğü, Latince universitasʼtan (bütün, hep, hepsi) batı
dillerine, Fransızca université’den (toplum bütününe açık, bütün bilgilerin
öğretildiği kurum) ise dilimize geçmiştir (Sönmezler, 1995). Toplumun en
üst seviyeli eğitim, araştırma ve bilgi yayma kurumu olan üniversite, Orta
çağ Avrupası’nda İtalya, Fransa ve İngiltere’nin kentleşmiş bölgelerinde
ortaya çıkmıştır. Çok uzun bir süre yerleşik binaları, mekânları,
kütüphaneleri olmayan Orta çağ üniversiteleri kendiliğinden oluşmuş,
zamanın ihtiyaçları ve olumlu şartları içinde şekillenmiştir (Ülgen, 2010).
Zaman içinde üniversiteler, kuruldukları kentlerin merkezindeki kolej
binalarında eğitim vermeye başlamıştır. Kolej sistemi ise ilk önce Paris
Üniversitesi’nde ortaya çıkmıştır (Gürsoy, 1988). Başlangıçta sadece fakir
öğrencilerin barınması için kurulan kolejler zamanla derslikler, kütüphane,
öğretmen ve öğrenci konaklama mekânları, yemekhaneler ve salonlardan
oluşan ve birçok işlevi kapsayan bir yapıya kavuşmuştur. Sonraları gerek
Fransa’da gerekse Avrupa’da kurulan üniversiteler, kolej sistemini model
almışlardır. Bugün dahi kent içindeki kolej yapıları ile varlıklarını sürdüren
birçok üniversite bulunmaktadır (Oxford ve Cambridge gibi). Bu akademik
binalar Avrupa’da güçlü mimari etkiler yaratmış ve bu etkiler, sonrasında
kampüs modeline dönüştükleri Amerika Kıtasına taşınmıştır (Campos,
2002).
Üniversitenin kentin dışına çıkması ilk olarak Amerika’da gerçekleşmiş
olup kampüs teriminin ilk kez 1746 yılında kurulmuş olan Princeton
Üniversitesi için kullanıldığı tahmin edilmektedir. Turner (1984);
kampüsü, kentlerin günlük yaşam trafiğinden geriye çekilerek doğaya
yakınlaşan, kendi iç topluluğunu oluşturmaya çalışan ve aynı zamanda da
sosyal ideallerin fiziksel planlamaya yansıdığı bir ‘kentsel alan’ olarak
tanımlamaktadır. Amerikan kampüs modelinin etkisiyle üniversiteler,
günümüzde kentlerin dışında geniş alanlarda büyüyebilir ve gelişebilir
Bu çalışma yazarların mimari proje müellifi oldukları Selçuk Üniversitesi Fen
Fakültesi Konferans Salonu Mimari Projesinden üretilmiştir.
1
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bağımsız yerleşmeler halini almıştır. Ülkemizde üniversiteler de kendi
başına küçük ölçekte bir kent parçası olarak tanımlanabilecek kampüsler
biçiminde kentin görece çeperlerinde konumlandırılmışlardır. Bu
kampüsler; eğitim, araştırma, barınma ve diğer sosyokültürel ihtiyaçların
bir bütün olarak karşılanabildiği ve zamanla bir kentin tüm özelliklerini
barındıran kendine yeterli yapısal mekânlar haline dönüşmüşlerdir (Ayten
A. M. ve Göver, İ. H., 2020).
Üniversiteler, sürekli değişme ve gelişmelerine rağmen çok uzun yıllar
yaşayan kurumlardır. Yaşayabilirliğini sürdürebilmesi, üniversitelerin
zaman içindeki bu değişim ve gelişimlere uyum sağlamasıyla mümkündür
(Kuyrukçu, 2012). Toplumun değişen ihtiyaçlarına ve sosyokültürel
özelliklerine göre kendini sürekli olarak yenileyen üniversitelerin
mekânsal yapı ihtiyaçları da değişmektedir. Üniversitelerin, temel işlevleri
olan eğitim ve araştırma dışında, günümüz eğitim sisteminin gerektirdiği;
çalışma, beslenme, alışveriş, eğlence, spor, rekreasyon, sağlık vb. işlevlere
cevap verecek fiziki oluşumları da bünyesinde bulundurması
gerekmektedir (Aydın, 2003). Bu doğrultuda eğitim birimlerinin yanı sıra
farklı işlevsel kullanımları da içeren fakülte binalarında da zamanla
mekânsal yapı ihtiyacı ortaya çıkabilmektedir. Bunun bir örneği Selçuk
Üniversitesi Fen Fakültesinde yaşanmıştır. Zaman içerisinde Fen Fakültesi
bünyesinde oluşan sosyokültürel ihtiyacı karşılamak üzere çok amaçlı
aktivitelere cevap verebilecek bir konferans salonu ihtiyacı doğmuştur. Bu
amaçla Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı tarafından üniversite
döner sermaye aracılığı ile Fen Fakültesi için bir konferans salonu tasarımı
istenmiş olup “Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Konferans Salonu
Mimari Projesi” tarafımızdan gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışma kapsamında Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Konferans
Salonu tasarım sürecindeki ve mekân organizasyonundaki temel
yaklaşımlar, mimari avan ve uygulama proje tasarım ilkeleri
sunulmaktadır.
2. Tasarım Süreci
Alaeddin Keykubat Kampüsü üzerinde yer alan Fen Fakültesi,
günümüzde 32.500 m2 kapalı alana sahip bloklarda eğitim-öğretim
hayatını sürdürmektedir. Bünyesinde Aktüerya, Biyokimya, Biyoloji,
Biyoteknoloji, Fizik, İstatistik, Kimya ve Matematik olmak üzere 8 bölüm
bulunmaktadır. Toplam 2008 öğrencisi (lisansüstü öğrenciler dâhil)
bulunan Fen Fakültesinde 164 akademik personel görev yapmaktadır.
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı tarafından üniversite döner
sermaye aracılığı ile zaman içerisinde Fen Fakültesi bünyesinde oluşan
sosyokültürel ihtiyacı karşılamak üzere çok amaçlı aktivitelere cevap
verebilecek bir konferans salonunun tasarımı istenmiştir. Bu doğrultuda
332 kişi kapasiteli ana salonunun yanı sıra 96 kişi kapasiteli dört salon
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olarak hizmet vermesi planlanan Fen Fakültesi Konferans Salonunun
tasarımına 2018 yılı Ocak ayında başlanılmış ve Aralık ayında
projelendirilmesi tamamlanmıştır.
2.1. Tasarım Alanı
Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü, kentin kuzeyinde
Afyonkarahisar yolu üzerinde kent merkezinden 20 km uzaklıkta yaklaşık
15.400.000 metrekarelik bir arazi üzerine kurulmuştur. Dağınık yerleşim
modelinin uygulandığı Alaeddin Keykubat Kampüsünde ortak tesisler bir
merkez oluşturacak şekilde yerleşmiştir. Bu merkez etrafında akademik ve
barınma bölgesi gelişme göstermiştir. Akademik ögelerden biri olan Fen
Fakültesi, kampüsün batısında kampüsü çevreleyen ana yolun yakınında
yer almaktadır (Şekil 1). Kampüsün merkezine 500 m mesafededir.
Bitişiğinde Edebiyat Fakültesi, güneyinde Hukuk Fakültesi yer almaktadır
(Şekil 2). Konferans salonu tasarımı için belirlenen alan ise Fen Fakültesi
ile kampüsü çevreleyen ana yolun arasında kalmakta ve bu alanda yaklaşık
6 metrelik bir kot farkı bulunmaktadır (Şekil 3).

Şekil 1. Fen Fakültesi’nin Alaeddin Keykubat Kampüsü içindeki konumu (Yazarlar
tarafından oluşturulmuştur.)
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Şekil 2. Fen Fakültesi ve yakın çevresi

TASARIM
ALANI

Şekil 3. Tasarım alanı ve yakın çevresi

235

2.2. Mekânsal Program ve Organizasyon
3.500 metrekare kapalı alana sahip olan Fen Fakültesi Konferans
Salonunun ihtiyaç programını salonlar, fuaye, kafe, vip mekânlar, kulis,
sanatçı hazırlık odası ve wc-lavabo oluşturmaktadır.
Konferans Salonu, Fen Fakültesi binasının B olarak adlandırılan bloğun
batı kısmına (taşıt yolu bağlantısı da düşünülerek) eklemlenecek şekilde
tasarlanmıştır. Zemin + iki kat olarak projelendirilen konferans salonuna
mevcut B bloğun +0.17, +3.97 ve +7.77 kotundan erişim verilmiştir.
Konferans salonu için 135 araçlık açık otopark alanı ayrılmıştır. Konferans
salonuna dışarıdan erişim, açık otopark ile bağlantılı olarak +3.97
kotundan sağlanmıştır (Şekil 4).

Şekil 4. Vaziyet Planı
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Binanın egemen birimini oluşturan ana salona erişim ikinci kat +7.77
kotundan sağlanmıştır. Yardımcı salonlar hem +7.77 kotunda hem de
+3.97 kotunda bulunmaktadır. Ana salonun sahne kotu +5.71 olarak
düzenlenmiş ve kulis ile sanatçı hazırlık odası, sahne arkasında aynı kotta
yer almaktadır. Etkinlik öncesi ve sonrası misafirlerin ağırlanacağı fuaye,
hem +3.97 hem de +7.77 kotunda çözülmüştür. Fuayenin orta kısmına
galeri boşluğu açılarak daha ferah bir mekân oluşturulmaya çalışılmıştır.
Fuayeye hizmet verecek kafenin servis mekânı ise +3.97 kotunda
bulunmaktadır. +0.17 kotunda kafenin oturma alanı devam etmektedir.
Ayrıca tüm katlarda yeterli sayıda wc-lavabo çözülmüştür (Şekil 5-6-7).

Şekil 5. Zemin Kat Planı (+0,17 Kotu)
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Şekil 6. Birinci Kat Planı (+3,97 Kotu)

Şekil 7. İkinci Kat Planı (+7,77 Kotu)
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2.3. Cephe Düzeni ve Taşıyıcı Sistem
Tasarımda yalın bir mimari dil kullanılmıştır. Aşırı renk ve biçim
kullanımından kaçınılmış; sade, algılanabilir ve tanımlanabilir bir cephe
tasarımı tercih edilmiştir. Bu doğrultuda dış cephede silikon esaslı boya
kullanılmış, bazı yerler kompozit paneller ile farklılaştırılmıştır. Taşıyıcı
sistem olarak betonarme taşıyıcı sistem kullanılmıştır. Ana salonunun
gerektirdiği büyük açıklık ise çelik sistem ile geçilmiştir (Şekil 8-9-10).

Şekil 8. Kesit

Şekil 9. Batı Cephesi

Şekil 10. Doğu Cephesi

239

3. Sonuçlar
Başlangıçta kentsel bir kurum olarak ortaya çıkan üniversiteler, tarihsel
gelişim ve büyüme süreci içinde, kentlerin dışında bağımsız yerleşmeler
halini almıştır. Günümüzde özellikle kent merkezi dışında yer seçen
üniversite alanlarından, salt eğitim-araştırma mekânlarını değil bunun yanı
sıra rekreasyon ihtiyaçlarından sosyal-kültürel aktivite alanlarına dek
birçok mekânı içermesi beklenmektedir.
Üniversiteler, öğrencilerin sadece akademik eğitimle meslek
edindikleri yerler olmayıp sosyal ve kültürel olarak da kendilerini
geliştirdikleri kurumlardır. Öğrencilerin bireysel ve toplumsal gelişimleri,
üniversitelerdeki sosyal ve kültürel etkinlik alanları ve kullanımları ile
doğrudan ilişkilidir. Bunlardan biri olan konferans salonları herhangi bir
konuda bilgi alınması, belirli konuların tartışılması, düşüncelerin
paylaşılması, sosyal-kültürel etkinliklerde işitsel ve görsel ifadelerin
paylaşılması vb. amaçlarla insanların topluca bir arada bulunmasına imkân
sağlamaktadır. Bu kapsamda fakültelerde ihtiyaç duyulan mekanlardan biri
de konferans salonlarıdır.
Selçuk Üniversitesi’nin ilk fakültelerinden biri olan Fen Fakültesi için
tasarlanan Konferans Salonuna odaklanan bu çalışma, yeni tasarlanacak
olan benzer nitelikteki konferans salonları için ihtiyaç programının
oluşturulmasına ve mekân organizasyonlarının tanımlanmasına olanak
sağlamaktadır.
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