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ÖNSÖZ 

Mühendislik ve mimarlık alanlarındaki akademik çalışmaların bir 

araya getirildiği bu kitapta ortaya konulan bilgiler ile okuyucularda 

yeni fikirlerin ve farklı bakış açılarının gelişeceği inancındayım. Farklı 

alanlardan oluşan bu kitabın, akademisyenler, araştırmacılar ve 

öğrenciler için önemli bir kaynak olacağı kanaatindeyim. 

 

Altı bölümden oluşan bu kitaptaki konular teorik veya uygulamalı 

esasları açıklanarak sunulmuştur. Birinci bölümde, Avrupa Birliği’nin 

son elli yıllık süreç içerisinde üstlenmiş olduğu çevreye duyarlı 

kimliği, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve akıllı şehirlere karşı 

bakış açısı yönünden raporlara, antlaşmalara, yasalara ve stratejilere 

dayanılarak irdelenmiştir. İkinci bölümde, Bartın ili Amasra ilçesinin 

peyzaj karakter analizi ve değerlendirilmesi, habitat değeri: leke-

koridor-matris uygulaması çalışması ile gerçekleştirilmiştir. Üçüncü 

bölümde, dünya vollastonit faaliyetlerinin son on yıllık dönemdeki 

üretim, tüketim ve fiyat değişimleri temel alınarak bir değerlendirme 

yapılmıştır. Ayrıca vollastonitin geleneksel kullanım alanlarının yanı 

sıra tarım, sağlık ve atık yönetimi gibi diğer kullanım alanlarındaki 

faydalarından da bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde, güncelliğini 

kaybetmiş olan TS 648 numaralı “Çelik Yapıların Hesap ve Yapım 

Kuralları” başlıklı standart içerisinde yer alan yanal burkulmanın, 

eksenel basıncın ve eğilmeye çalışan elemanların hesap yöntemleri 

detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Beşinci bölümde, Cu matrisli 

kompozit malzemeler, toz metalürjisi yöntemi kullanılarak saf bakır 
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tozuna farklı oranlarda Co-CrC partiküllerinin ilave edilmesi sonucu 

elde edilmiştir. Cu matrisli kompozit malzemelerin farklı 

sıcaklıklardaki sinterleme başarısı, yoğunluk, sertlik ve mikroyapı 

analizleri ile değerlendirilmiştir. Altıncı bölümde, yangın hortumunun 

kurutulmasında, mevcut sistemlere göre kurutma süresi ve kurutma 

sıcaklığı yönünden avantajlı görülen bantlı tip tünel kurutucu 

önerilmiştir. Çalışma, yangın hortumunun nem, içyapı ve yüzey 

sıcaklığı analizleri ile desteklenmiştir. 

 

Kitabın hazırlanmasında gösterilen titizliğe rağmen, olabilecek 

hatalarla ilgili uyarıları ve eleştirileri beklediğimizi belirtmek isteriz. 

Bu önemli eserin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, 

kitabın okuyucularına faydalı olmasını dileriz. 

 

Dr. Öğr. Üyesi Serhan HANER 
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GİRİŞ 

Sürdürülebilirlik, akıllı şehirler, ekoloji, yeşil tasarım, enerji 

verimliliği, sıfır enerji ve etkin kaynak kullanımı gibi terimler 

gündelik yaşantıda insanlar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. 

Bazılarının anlamları çok yakın olsa da bazıları farklı anlamlar 

içermektedir ama aralarındaki ilişki çok kuvvetlidir. Bu terimler, 

küresel ısınma, iklim değişikliği ve çevre kirliliğinden kaynaklanan 

küresel sorunların çözümü için tanımlanmıştır (Çınar, 2013; Höjer & 

Wangel; 2015). Sürdürülebilirlik kavramı, Dünya Çevre ve Geliştirme 

Komisyonu’nun hazırladığı Ortak Geleceğimiz (Brundtland) 

Raporu’nda ciddi bir şekilde ele alınmıştır. Ayrıca raporda, çevresel 

sorunların sadece bölgesel ya da küçük ölçekli değil küresel olduğu 

belirtilmektedir. (StrategicImperatives, 1987). 

Çevresel sorunlar, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanlarındaki 

çalışmalar, yaklaşık elli yıldır siyasi, ekonomik ve sosyal otoriteler 

tarafından birçok toplantıda ele alınan konulardır. 1972 yılında 

Stockholm’de çevresel sorunların varlığı ve alınacak önemler 

tartışılmış ve 1987’de Brundtland Raporu’nda konunun büyüklüğü ve 

sürdürülebilirlik kavramı ortaya konulmuştur. 1992’de Rio 

Zirvesi’nde, otoriteler, üreticiler ve tüketicilerin yanı sıra üçüncü bir 

tarafın gönüllü bir şekilde sürdürülebilirlik çalışmalarının ve 

araştırmalarının içinde yer alabileceğinin vurgulanması üzerine, eko-

etiketler ve sertifikasyon sistemleri hayatımıza dâhil olmuştur. Kyoto 

Protokolü’nde ise sera gazı salımlarının azaltılması ile ilgili kararlar 

alınmıştır. 2015 yılında ise, Paris Anlaşması ile iklim değişikliği ve 
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küresel ısınmanın önüne bir set çekilmesi konusunda hem fikir 

olunmuş, anlaşmayı imzalayan devletlerin 2020 yılından sonrası için 

belirlenen bir çevre hareketi olarak, küresel ısınma artışının 2°C altı 

ya da 1.5°C’ye kadar zorlanması için kararlaştırılacak yol haritaları 

üzerinde çalışılması hedeflenmiştir (Türkeş, 2006; Rogelj ve ark. 

2016; Öztürk ve ark; 2017).  

Bu tarihler çevresel sorunlar ve iklim değişikliği ile ilgili konular için 

mihenk taşı olsa da, 1988 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 

Çerçeve Sözleşmesi, 1995 Kahire Birleşmiş Milletler Uluslararası 

Nüfus ve Kalkınma Konferansı, 1996’da İstanbul’da yapılan Habitat 

II, 1997 Rio+5 Forumu ve 2002 yılında Johannesburg’ta 

gerçekleştirilen Dünya Sürdürülebilir Gelişme Konferansı gibi birçok 

uluslararası ve küresel boyutlu görüşme ve çalışma yapılmıştır 

(Türkeş, 2006; Bozlağan, 2010). 

Birçok sosyal, siyasi ve ekonomik otorite, 1970’li yıllardan beri 

sürdürülebilir kalkınma ve enerji verimliliği alanlarında yer 

almaktadır (Arora, 2019). Avrupa Birliği, bu otoriteler içinde önemli 

bir konuma sahip olarak her zaman sürdürülebilirlik ve enerji 

verimliliği açısından hedef ve politikalar koyan bir yapıda olmuştur 

(Triandafyllidou & Fotiou, 1998; Bertoldi, 2020). Bu hedefler 

doğrultusunda bünyesindeki Çevre ve Enerji Genel Direktörlükleri ile 

çeşitli uygulama ve programa imza atmıştır (European Commission, 

2014; EuMonitor, t.y.). Bu direktörlükler ile çevreye verdiği önemi 

vurgulamıştır. Bu kurumlar, Avrupa’nın çevre sorunları ile başa 

çıkmak, gelecek nesiller için kıtayı korumak, geliştirmek, enerji 



 

 
 7 

verimliliği, enerji yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma konularında 

aktif rol oynamak ve toplumu bilgilendirmek için kurulmuştur. Bu 

yapıların kurulmasıyla Avrupa Birliği’nin çevre konularındaki 

gelişmelere yönelik çabaları, çalışmaları ve yatırımları artmıştır.  

Bu çalışmada, Avrupa Birliği’nin çevre sorunları, sürdürülebilirlik, 

akıllı şehirler ve enerji ile ilgili yaptığı çalışmalar ve bu konular 

hakkındaki bakış açısı incelenmiştir. Buna ek olarak, çalışmada 

birliğin stratejileri ve gündemi hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, kısa 

bir dönemde sonuçlanacak olan Avrupa 2020 Stratejisi ve Covid-19 

sonrası Avrupa Birliği’nin gelecekteki politikaları ve iklim hareketi 

hakkındaki bilgiler sunulmaktadır. 

1. AVRUPA KOMİSYONU ÇEVRE VE ENERJİ GENEL 

DİREKTÖRLÜKLERİ 

Avrupa Birliği’nin oluşturduğu stratejilerini, çevresel sorunlar, enerji 

politikası ve iklim hareketleri ile ilgili programlarını yürüttüğü, 

Avrupa Komisyonu’na bağlı birçok Genel Direktörlük bulunmaktadır. 

Bunlardan ikisi Avrupa Komisyonu Çevre Genel Direktörlüğü ve 

Avrupa Komisyonu Enerji Genel Direktörlüğü’dür. 

1.1 Avrupa Komisyonu Çevre Genel Direktörlüğü  

Avrupa Komisyonu Çevre Genel Direktörlüğü yani DG-Environment, 

1973 yılında, Stockholm Konferansı sonrası, kendi neslimiz ve 

gelecek nesillerin yaşantısını korumak, günümüzde ve gelecekte 

Avrupa'nın çevresini iyileştirmek için kurulmuştur. AB’nin çevre 
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politikasından sorumlu Avrupa Komisyonu bölümüdür. Mevcut ve 

gelecek nesiller için çevreyi korumayı, korumayı ve iyileştirmeyi, 

yüksek düzeyde çevre korumasını sağlayan ve AB vatandaşlarının 

yaşam kalitesini koruyan politikalar önermeyi ve uygulamayı 

hedeflemektedir. Aynı zamanda üye devletlerin AB çevre hukukunu 

doğru şekilde uygulamalarını sağlar ve uluslararası toplantılarda çevre 

konularında Avrupa Birliği'ni temsil eder (European Commission, 

2010 a).  

Direktörlüğün misyonu ise biyolojik çeşitliliğin korunduğu, değer 

verildiği, restore edildiği ve çevre ile ilgili sağlık risklerinin en aza 

indirildiği yenilikçi, döngüsel bir ekonomiye dayanan, AB 

vatandaşlarının gezegenin ekolojik sınırları dahilinde iyi yaşamasına 

olanak tanıyan politika ve mevzuatın geliştirilmesi ve 

kolaylaştırılması AB toplumunun direncini arttırma yolunda ve 

büyümenin kaynak kullanımından ayrıldığı yerlerde Avrupa 

Komisyon’un verdiği görevini sürdürmektir (DG-Environment, 2019).   

Direktörlüğün çalışma programları ve çevresi, bu programla ilgili ana 

başlıkları, 1973 yılından beri dönemsel olarak yapılan, Çevre Hareket 

Programı’nda alınan kararlar doğrultusunda belirlenmektedir. Şu anki 

çalışma başlıkları 2013-2019 yılları arasında gerçekleştirilmiş, 7. 

Çevresel Hareket Programı olan “Gezegenimizin Sınırlarında İyi 

Yaşam” ile belirlenmiştir. Dört çalışma başlığı vardır.  Bu başlıklar; 

Doğal Kaynaklar ve Atık, Çevre ve Sağlık, Doğa ve Biyolojik 

Çeşitlilik ve İklim Değişikliği olarak belirlenmiştir. Direktörlük ayrıca 

yıllık 2019 Yönetim Planı ve 5 yıllık 2016-20 Stratejik Plan 
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doğrultusuna çalışmaktadır (DG-Environment, 2019).   

1.2 Avrupa Komisyonu Enerji Genel Direktörlüğü  

Avrupa Birliği dünya enerji piyasasının önemli paydaşlarından biridir. 

Enerji, ekonomik faaliyetlerin hepsinde kullanılan bir girdidir. Enerji 

alanında birçok topluluk kuran Avrupa Birliği, zaman içerisinde, 

enerji politikalarını birlik ülkelerine bıraktığından ve belirli bir enerji 

politikası geliştirmediğinden dolayı, ortaya çıkan krizlerle ilgilenmek 

zorunda kalmışlardır. Bununla birlikte, özellikle 2000’li yıllarda 

Avrupa’nın enerji konusundaki tutumu değişmiştir. Enerji alanında, 

1990 yılından önce az sayıda çalışma bulunmaktaydı. Ancak bu 

alandaki çalışmalar, 2000’li yıllarda ciddi bir şekilde ivme 

kazanmıştır. Avrupa Birliği, enerji sorununu çözmek için çeşitli 

düzenlemelerde bulunmuş ve yenilenebilir enerji konusunda kendini 

geliştirmiştir (Dursun, 2011).  

2009 yılında enerji ithalatıyla dünya birincisi, tüketimiyle de dünya 

ikincisi olan Avrupa Birliği (Yorkan, 2009), 2018 kayıtlarına göre 

mevcut olan enerjinin %55’ini dış ülkelerden ithal etmiştir (European 

Union, 2020). Avrupa, 2010 yılında, yirmi stratejisi ile 

sürdürülebilirlik çalışmalarına hız vermiştir. Avrupa Birliği, 2018 yılı 

verilerine göre, enerjisini beş adet kaynaktan karşılamıştır. Bunlar; 

petrol ürünleri (ham petrol dâhil) (%36), doğal gaz (%21), katı fosil 

yakıtlar (%15), yenilenebilir enerji (%15) ve nükleer enerjidir (%13) 

(European Union, 2020). Avrupa Birliği, 2030 yılına kadar, katı fosil 

yakıt kullanımını önemli ölçüde azaltmak için çalışmalarını 
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sürdürmektedir (İklimHaber, 2019).  

2010 yılında Enerji ve Ulaştırma Genel Direktörlüğü kurulmuştur. 

Daha sonra bu direktörlük, Enerji Genel Direktörlüğü ve Ulaştırma 

Genel Direktörlüğü olarak ikiye ayrılmıştır. Görevleri, Avrupa enerji 

politikasını ve sektörünü geliştirip yönlendirmek, çevre ve enerji 

hedefleri ile bunlarla ilgili politikaları doğrultusunda sürdürülebilir 

enerji üretimini, tüketimini teşvik etmek ve sektördeki yenilikçi 

teknolojik gelişmeler için finansal katkıda bulunmaktır (EuMonitor, 

t.y.). Direktörlük, enerji ile ilgili birçok konu üzerinde çalışmaktadır. 

Bu konular güvenilir bir enerji yönetimi, etkin bir enerji kontrolü ve 

enerji etkin bir kıta için yürütülmektedir. Bunlar; enerji stratejisi, 

enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, enerji piyasası ve tüketimler, 

enerji güvenilirliği, enerji sistem uyumu, alt yapı konusu, petrol, gaz 

ve kömür konuları, nükleer enerji konusu, araştırma, teknoloji ve 

yenileşim alanları ve enerji alanında uluslararası işbirliğidir (DG-

Energy, 2020). Direktörlüğün üstleneceği çalışmalar kısa ve uzun 

dönem stratejilerine bağlı olarak belirlenmektedir. 

2. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN HEDEFLERİ VE POLİTİKALARI 

Avrupa Birliği, temelleri 2000’li yılların başına dayanan bir kalkınma 

hedefi ve politikasına sahiptir. Bu hedef ve politikalar 2000 yılında 

kararlaştırılmış ve 2010 yılında Lizbon Stratejisi ile belirlenmiştir. 

Bunların dışında, 20-20-20 hedefleri olarak da bilinen on yıllık 

Avrupa 2020 Stratejisi, 2010’lu yıllarda başlayan uzun dönem olarak 

da adlandırılan 2030 hedefleri, Avrupa Yeşil Anlaşması ve İklim 
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Yasası ile 2050 uzun dönem hedefleri de bulunmaktadır (Akses, 2014; 

European Commission, 2018; European Commission, 2019 a; Avrupa 

Birliği Kıbrıs Temsilciliği, 2020).  

2.1 Lizbon Stratejisi 

Lizbon stratejisi 23-24 Mart 2000 tarihlerinde Portekiz’in dönem 

başkanlığı yaptığı zirvede kabul edilmiştir. ABD ve Japonya’nın yanı 

sıra, Çin’in büyüyen ekonomisi, Hindistan ve Güney Kore’nin gelişen 

teknolojisi göz önüne alınınca, Avrupa yarıştan geri kalmamak için bu 

stratejileri belirlemişti. Stratejinin hedefi ise 2010 yılına kadar 

sürdürülebilir büyümeye sahip, dünyanın en rekabetçi ve dinamik 

bilgi temelli ekonomik gücü olmaktı (Çapamoğlu, 2010; Akses, 

2014). Stratejinin beş ana başlığı bulunmaktadır: 

• Bilgi toplumunu gerçekleştirmek, 

• Tek pazara geçişi tamamlamak, 

• Kamu ihalelerine ilişkin kuralların güncelleştirilmesi, 

• Daha çevreci, sürdürülebilir bir gelecek. 

Stratejinin kapsamı ilk belirlendiğinde, Birliğin ekonomisi ve sosyal 

yapısı ele alınmış, ancak, küresel ısınma ve iklim değişikliği 

konularının önemi artıp, eylem planlarının aciliyeti gündeme gelince, 

beşinci başlık olarak çevre boyutu eklenmiştir ve Lizbon Stratejisi’nin 

kapsamı genişlemiştir (Akses, 2014).  
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2005 ara raporlarında istenilen sonuçların alınmadığı fark edilmiş 

olup, birlik ülkeleri arasındaki koordinasyon eksikliği ve 2008 

yılındaki küresel boyuta yansıyan ekonomik kriz nedeni ile de 

başarısız bir girişim olarak görüşmüştür (Çapanoğlu, 2010; Akses 

2014). Yerine 2010 yılında yürürlüğe giren Avrupa 2020 Stratejisi 

gelmiştir. 

2.2 Avrupa 2020 (20-20-20) Stratejisi 

Avrupa 2020 Stratejisi 24/11/2009-15/01/2010 tarihleri arasında 

kamuoyuna duyurulan bir hedefti (Çapanoğlu, 2014). “Akıllı, 

sürdürülebilir ve kapsamlı büyüme için bir Avrupa Stratejisi” sloganı 

ile hayata geçirilen strateji temel olarak Lizbon Stratejisine dayansa da 

sürdürülebilirlik ve akıllılık kavramları üzerinde duran bir kapsamda 

hazırlanmıştır (European Commission, 2010 b; Akses, 2014).  

Her sektörde ve her yönden sürdürülebilir, akıllı ve kapsamlı bir 

büyüme modeli benimsenmiştir (Çapanoğlu, 2010). Stratejinin üç ana 

başlığı bu benimsenen modele göre şekillenmiştir:  

• Bilgiye dayalı büyümeyle değer yaratılması, 

• Kişilerin sosyal içermeyi sağlayan toplumlarda güçlü hale 

getirilmesi, 

• Rekabetçi, koordineli ve daha çevreci bir ekonominin 

yaratılmasıdır. 

Ana hedeflerinden biri kaynak etkin, enerji verimliliği yüksek ve 

sürdürülebilir bir kıta olmaktır. Bu çerçevede ön gördüğü hedeflerden 
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dolayı 20-20-20 Stratejisi olarak da bilinmektedir (European 

Commission, 2010 b): 

• Sera gazlarının ve enerji tüketiminin en az %20 oranında 

azaltılması (bazı bölgelerde %30 oranına çıkılması), 

• Yenilenebilir enerjinin payını en az %20’ye çıkarmak, 

• Enerji verimliliğini en az %20 oranında artırmaktır. 

Avrupa Çevre Ajansı’nın 2017 yılında yayınladığı Avrupa’daki 

Eğilimler ve Tahminler raporuna göre, on yıllık dönem 

tamamlanmamış olmasına rağmen, bazı birlik ülkeleri başarılı olamasa 

da genel anlamda çevresel stratejiler ve sürdürülebilir kalkınma 

konusunda ciddi bir başarı sağlamıştı ve 20-20-20 hedefleri amacına 

ulaşmıştı. Bununla birlikte 2030 ve 2050 uzun dönem stratejilerinin de 

olumlu yönde değişmesini sağlamıştır (European Environment 

Agency, 2017; European Commission, 2018).  

2.3 2030 ve 2050 Stratejileri, Avrupa Yeşil Anlaşması (Yeşil 

Düzen) ve Avrupa İklim Yasası 

Avrupa Birliği’nin 2030 ve 2050 hedefleri, uzun dönem hedefleri 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 2020 yılı Eylül ayı itibarıyla 2030 

hedefleri kısa dönem hedefler kapsamına alınmıştır (İklimHaber, 

2020). Avrupa’nın 2010 yılından bu yana şekillendirdiği iklim 

tarafsız, kendine yetebilen, enerji etkin ve yeşil kıta olma yolundaki 

hedeflerine, 2019 yılı Aralık ayında Avrupa Yeşil Anlaşması’nın 

(Avrupa Yeşil Düzen-European Green Deal) ve 2020 yılı Mart ayında 
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Avrupa İklim Yasası’nın yürürlüğe girmesi ile daha etkili bir ilerleme 

sağlamıştır (European Commission, 2019 a; İklimHaber, 2020). 

Enerji verimliliği ve çevresel konularda uyulması gereken 2030 

hedefleri kapsamındaki 2016 yılı hedefleri, %40 oranında daha az sera 

gazı emisyonu, %27 oranında daha fazla kaynakların yeniden 

kullanılması, geri dönüşüm ve enerji verimliliğiydi (Avrupa Birliği 

Türkiye Delegasyonu, t.y., TrustEPC, 2016). 2018 yılında ise emisyon 

oranı %45’e çekilmiş, ulaşım araçlarının elektrikli, bio-kütleye dayalı 

yakıt kullanan ya da hibrit enerji sistemli olması gerektiğinin altı 

çizilmiştir. Ayrıca Paris Anlaşması işaret edilerek, küresel ısınmayı 

1.5°C’de tutmak için, 2050’de %80-90 oranında sera gazı emisyonu 

ile enerji etkin bir kıta olmanın kararları alınmıştır (European 

Commission, 2018). 

Avrupa Yeşil Anlaşması (Avrupa Yeşil Düzen), Avrupa’yı iklim 

zararsız ve çevre dostu bir kıta yapmak için Paris Anlaşması ışığında 

alınan bir politikadır. Politikanın ana başlıkları sürdürülebilir 

kalkınma ve Avrupa’nın kendine yeter bir kıta haline gelmesi yönünde 

belirlenmiştir: 

• AB’nin 2030 ve 2050 için iklim tutkusunun arttırılması, 

• Temiz, uygun fiyatlı ve güvenli enerji sağlamak, 

• Temiz ve dairesel bir ekonomi için endüstrinin seferber 

edilmesi, 

• Enerji ve kaynak tasarruflu bir şekilde bina ve yenileme, 

• Sürdürülebilir ve akıllı ulaşıma geçişi hızlandırma, 
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• “Çiftlikten Çatala”: adil, sağlıklı ve çevre dostu bir gıda sistemi 

tasarlamak, 

• Ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve geri 

yüklenmesi, 

• Zehirsiz ortam için sıfır kirlilik tutkusu. 

4 Mart 2020 tarihinde kabul edilen İklim Yasası ise Avrupa Birliği’nin 

çevresel konular ve sürdürülebilir kalkınmadan taviz vermeyeceğine 

yönelik bir işarettir.  

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yasa ile ilgili 

olarak “Bugün, AB’yi 2050 yılına kadar dünyanın ilk iklim tarafsız 

kıtası yapmak adına harekete geçiyoruz. İklim Yasası siyasi 

taahhütümüzün yasal olarak düzenlenmiş hali ve bizi sürdürülebilir bir 

gelecek yoluna sokuyor. Bu yasa Avrupa Yeşil Düzeni’nin kalbidir. 

Avrupa endüstrisine ve yatırımcılara öngörülebilirlik ve şeffaflık 

sağlıyor. Ayrıca yeşil kalkınma stratejimize yön veriyor ve 

dönüşümün kademeli ve adil olacağını da garanti ediyor.” cümlelerini 

kullanmıştır (Avrupa Birliği Kıbrıs Temsilciliği, 2020, 

https://ec.europa.eu/cyprus/news/20200304_1_tr) 

Avrupa Yeşil Düzen ve Avrupa İklim Yasası ile birlikte 2030 yılı için 

verilen kararlar ise emisyon oranının %50-55 civarlarına azaltılması, 

kömür temelli yakıtların kullanılmasının bırakılması, kara ve deniz 

yaşamının %30 daha fazla korunması, 2050 yılı itibari ile kıtanın 

kendine yetebilen, iklim nötr ve yeşil bir kıta olmasıdır (European 

Commission, 2019 a; IEEP, 2019; İklimHaber, 2019; European 
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Commission, 2020).  

Türkiye, Balkanlar ve İngiltere dâhil olmak üzere Avrupa’nın 2030 

yılına kadar kömürden çıkış politikası Şekil 1’de verilmiştir. Belçika 

kömür rezervlerine sahip olmasına rağmen 2016 yılından beri kömürü 

ısınma amaçlı ve termik santral yakıtı olarak kullanmamıştır. Ayrıca 

birçok Avrupa ülkesi kömür madenlerini kapatma kararı almıştır 

(Gençoğlu, 2002, İklimHaber, 2019, TC Dış İşleri Bakanlığı, t.y.).  

 

Şekil 1. Kömürden Çıkış Haritası (İklimHaber, 2019) 

Avrupa 2020 stratejilerinde, geri kalmış ülkeleri, 2030 hedefi 

doğrultusunda, farklılaşmış yaklaşımla hareket ederek enerji etkin hale 

getirme kararı almıştır. Avrupa Birliği bu ülkelerde kırılganlığı 

azaltmak, dayanaklılığı arttırmak için uyum stratejisi uygulamayı 

planlamaktadır. Ayrıca 2030-50 yılları için belirlenen şartlara ve 

gelinen noktaya göre, beş yılda bir stratejinin yeniden planlanması 

yapılacaktır (İklimHaber, 2019; Avrupa Birliği Kıbrıs Temsilciliği, 

2020).  
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3. UYGULAMALAR VE PROGRAMLAR 

Avrupa Birliği’ne bağlı Avrupa Komisyonu, birliğin belirlediği hedef 

ve politikaları hayata geçirirken birçok uygulama ve program 

başlatmaktadır. Bazı programlar dönemsel bazıları süresiz eylemler 

olarak gözlenmektedir. Çevresel sorunların çözümünde 

sürdürülebilirliğin, enerji verimliliğinin ve akıllı şehirlerin 

gerçekleşmesi gibi hedefler için de hayata geçirdiği uzun dönemli ya 

da kısa dönemli birçok uygulama ve program bulunmaktadır. Bu 

programların amaçları birliğin hedef ve stratejilerine bağlı olarak 

gelişmektedir. 

3.1 Çevre Hareket Programı ve İklim Paktı 

1973’te yapılan, çevre sorunlarını çözmek üzerine hareket eden, 

iklime duyarlı, sürdürülebilirliği hedefleyen bir programdır (European 

Commission, 2014). Program doğrultusunda çevresel problemlere 

karşı durulabilecek önlemler ve stratejiler belirlenerek, programın 

belirlediği eylem planları gerçekleştirilmektedir. Bu programda 

dönemsel olarak alınan kararlar, Avrupa Çevre Genel 

Direktörlüğü’nün çalışma programını belirlemektedir (DG-

Environment, 2010; European Commission; t.y. a). 

2013-19 yılları arasında yedincisi düzenlenen “2020’ye Doğru Çevre 

Hareket Programı”, “Gezegenimizin Sınırlarında İyi Yaşam” temasıyla 

gerçekleştirilmişti. Burada 2030 ve 2050 hedefleri belirlenmişti 

(European Commission, 2014; European Commisssion, 2019 b).  

Çalışmanın 7 adet ana başlığı bulunmaktadır.  



 

 
18 MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK ARAŞTIRMALARI TEORİ, UYGULAMA VE YENİ 

YAKLAŞIMLAR 

• AB iklim etkin enerji paketi, 

• Kaynak etkinliği (verimliliği) yol haritası, 

• Düşük karbon ekonomisi yol haritası, 

• Bio-çeşitlilik stratejileri, 

• Yenilikçi AB öncelikleri, 

• Sürdürülebilir kalkınma, 

• Birlik vatandaşlarına çevre için riskli yerlerde kısıtlamalar, 

sağlık ve esenlik. 

2021-2030 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi beklenen Sekizinci 

Program, Ekim 2019’da “Trendleri Bir Araya Getirmek” temasıyla 

sunulmuş, 2050 hedefleri ciddi bir şekilde ele alınmıştır (8th 

Environment Action Programme, 2019; European Parliament, t.y.) .  

Avrupa İklim Paktı ise iklim hareketi için oluşturulmuş, komisyondan 

bağımsız bir AB oluşumudur. Bütün paydaşların birlikte çalışması, 

halktan alınan geri bildirimlerle hareket edilmesi ve sadece ekonomik 

değil, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik için her sektörün 

dönüştürülmesini hedefleyen bir pakt oluşumudur. Bilgi, eğitim ve 

iklim faaliyetlerini yönlendirip, onlara destek vermektedir. Komisyon 

ve genel müdürlükler, pakt üyeleri ile birlikte çalışmaktadırlar 

(Avrupa Birliği Kıbrıs Temsilciliği, 2020).  
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3.2 AB Eko-Etiketi (EU EcoLabel) 

Eko-etiketler, gönüllülük esasına dayalı üçüncü şahısların ürünlere ve 

üreticilere çevresel duyarlılığı aşılamak için verdiği bir değerdir 

(Öztürk ve ark. 2017). Bu temele dayalı eko-etiketlerden biri de 1992 

yılında Avrupa Komisyonu Çevre Genel Direktörlüğü’ne bağlı 

kurulmuş olan EU EcoLabel yani AB Eko-Etiketi’dir (Kara, 2011; 

DG-Environment, t.y.). 

Avrupa ve dünya çapında tanınan EU EcoLabel, ithalatçılar, 

perakendeciler ve üreticilerin ürünleri için belirli ölçütlere uygunluk 

sonucu hak kazanabileceği gönüllü bir çevresel etiket programdır. 

Ayrıca şirketleri, dayanıklı, onarımı ve geri dönüşümü kolay ürünler 

geliştirmesine, üretim sürecinde daha az atık ve CO2 üretmeye ve 

döngüsel ekonomi geliştirmeye teşvik etmektedir (Kara, 2011; DG-

Environment, t.y.). Etiket dünya çapında her ürüne verilebilir ancak 

sadece birlik ülkeleri etiketi verme yetkisine sahiptirler. Aday ülke 

olduğu için Türkiye’nin etiket verme yetkisi yoktur (Kara, 2011). 

Kriterleri, çevresel etkilerini azaltmak ve üçüncü taraf kontrolleri 

aracılığıyla çevresel eylemlerinin verimliliğini garanti etmek isteyen 

şirketler için kapsamlı yönergeler sunmaktadır. Birçok şirket, ürün 

hatlarını geliştirirken, çevre dostu en iyi uygulamalar konusunda 

rehberlik için AB Eko-Etiket ölçütlerine başvurmaktadır (DG-

Environment, t.y.). 
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3.3 Avrupa Birliği Bina Enerji Performansı Direktifi (EPBD-

nZEB) 

Binaların Enerji Performansı Direktifi ilk olarak 19 Mayıs 2010 

tarihinde yayınlandı. Avrupa 2020 kapsamındaki enerji verimliliği 

iyileştirmeleri, %20 gösterge hedefini karşılamak üzere, binalarda 

kullanılacak iklim ve enerji paketi olarak tasarlandı. 8 Mayıs 2019 

tarihinde kapsamı yenilenen direktifin prensibi “Öncelik enerji 

verimliliğinde” olmuştur (EUETS., t.y.). 2020-30 arasında da devam 

edecek programın ana hükümlerinde (EUETS., t.y.) sürdürülebilir 

mimarlık, ekolojik tasarım ve emlak piyasası açısından çevreye 

duyarlı bir Avrupa olma isteğinin altı çizilmektedir. 

• Üye Devletlerin bina satışı veya kiralanmasına ilişkin tüm 

reklamlara dâhil edilmek üzere enerji performans sertifikaları 

geliştirmeleri şartını içermesi, 

• Isıtma ve iklimlendirme sistemleri için denetim şemaları 

oluşturmak (veya eşdeğer etkili tedbirler almak), 

• Yeni binalar, binaların büyük ölçüde yenilenmesi ve bina 

elemanlarının yenilenmesi veya güçlendirilmesi için minimum 

enerji performans gerekliliklerinin belirlenmesi, 

• Binaların enerji verimliliğini artırmak için ulusal finansal 

önlemlerin listelerini hazırlamak. 

EPDB uyarınca, Birlik ülkeleri nZEB (yaklaşık sıfır enerjili binalar) 

üstünde çeşitli çalışmalar ve yönetmelikler çıkarmıştır. Bununla 

birlikte her ülkenin nZEB çalışmaları ülkelere ve bölgelere göre 
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farklılıklar göstermektedir. Green Deal ve İklim Yasası sonrası nZEB 

kaldırılmış olup, ZEB (Sıfır enerji binaları) benimsenmiştir. 

Türkiye’deki nZEB çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından yapılmaktadır (Umdu, 2020; TEEPB., t.y.). 

3.4 Horizon (Ufuk) 2020 

2014-2020 arasındaki dönem için yenilikçi sürdürülebilir, akıllı bir 

ekonomi güden çevre dostu projeleri destekler. Mükemmel Bilim-

Endüstriyel Liderlik-Toplumsal Zorluklar şeklinde üç ana hedef 

içermektedir (Pacheco-Torgal, 2014).  Horizon 2020, üç ana hedefi ve 

iki özel öncelik hedefi ile birlikte beş başlığa ayrılmıştır (European 

Commisssion, t.y. b): 

• Mükemmel Bilim, 

• Endüstriyel Liderlik, 

• Toplumsal Zorluklar, 

• “Mükemmelliği yaymak ve katılımı genişletmek” özel hedefi, 

• “Toplum ile ve toplum için bilim” özel hedefi. 

 

Bu hedeflerin ışığında birçok alanda proje çağrıları açılmakta 

kazananlara bu alanlarda hibe verilmektedir (Pacheco-Torgal, 2014). 

• Sağlık, demografik değişim ve refah, 

• Gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım, denizcilik araştırmaları, 

• Biyo-ekonomi, 

• Güvenli, temiz ve verimli enerji, 
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• Akıllı, yeşil ve entegre taşıma, 

• İklim eylemi, kaynak verimliliği ve hammaddeler, 

• Kapsayıcı, yenilikçi ve güvenli toplumlar. 

Horizon 2020 çağrılarının çoğu konulara ayrılmıştır. Program taraması 

ve başvurular çevrimiçi olarak yapılmaktadır. Finansman ve İhale 

Portalı’na bir çağrı sayfası girerken, bu çağrıya ait tüm konuların 

listesi görülür. Ücretsiz bir şekilde arama yapılabilir ve konular ile 

ilgili yararlı bilgilere ulaşılabilir. Bununla birlikte her çağrının 

konuları Etap 1 ve Etap 2 olarak ikiye ayrılmıştır. Bu dönemden sonra 

devreye girecek çağrıların isimleri Horizon Europe (Ufuk Avrupa) 

olarak belirlenmiştir (European Commisssion, t.y. b). 

 

3.5 Akıllı Şehirler ve Yeşil Başkent Ödülleri (European Green 

Capital Awards)   

Avrupa nüfusunun %75’inin şehirlerde yaşadığı (Eurostat, 2019) 

düşünülürse, Kıtadaki kentsel alanların enerji tüketimine ve iklim 

değişikliği üzerine büyük etkisi olan sera gazı emisyonlarına önemli 

etkisi olduğu düşünülebilir. Aynı zamanda kentler, AB ekonomisinin 

ana itici güçleri olup, büyüme ve istihdam için etkili yollar 

açmaktadır. Daha çekici ve rekabetçi kentsel alanları, yaşamak için 

daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir bir yeri teşvik eden ve aynı 

zamanda iklim zorluklarıyla mücadele eden çeşitli AB politikaları, 

teklifleri ve girişimleri mevcuttur (DG-Energy, t.y.). 
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Bu girişimler ışında birçok program başlatıldı. Karbon nötr, akıllı 

Avrupa şehirleri oluşturmak hedeflendi (DG-Energy, 2019). 

Bunlardan ikisi ise akıllı şehirler kavramını öne çıkarmak ve Avrupa 

Yeşil Başkenti (European Green Capital) Ödülleri’ni oluşturmaktı. 

Birlik için akıllı şehir kavramı; hareketlilik ve bir şehrin refahı, enerji 

verimliliği, su ve atık yönetimi ve kent sürdürülebilirliği için gerekli 

olabilecek diğer hizmetler üzerinde kurulu teknolojik ağ olarak 

tanımlanabilir. Bu tanımın doğrultusunda şehirlerde akıllı bir yaşam 

için altı eylem kümesi oluşturulmuştur (DG-Energy, 2019). 

• Sürdürülebilir kentsel ulaşım, 

• İş planları ve finans, 

• Entegre altyapı ve süreçleri, 

• Entegre planlama, politika ve yönetmelikler, 

• Vatandaş odaklı yaklaşım, 

• Sürdürülebilir bölgeler ve yapılı çevreler. 

Avrupa Yeşil Başkent ödülleri ise eko-etiket olarak adlandırılabilecek 

bir sürdürülebilir kent ödülüdür. 2010 yılında ilk olarak Stockholm’e 

verilen ödül, sadece başkentlere değil, en az bir yıllık çalışma süreci 

sonunda, Birliğin sürdürülebilir çevre ölçütlerine uyan, başvurularını 

tamamlamış her Avrupa şehrine verilebilir. Türkiye 2014 yılı ödülleri 

için Bursa ve Trabzon ile 2017 yılı için de Bursa ve İstanbul ile aday 

olmuş ama bu ödülü kazanamamıştır. Şu ana kadar ödüle layık 

görülen Avrupa Yeşil Başkent şehirleri ve finalist şehirleri Şekil 2’de 

gösterilmiştir (DG-Environment, 2020). 
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Şekil 2. Avrupa Yeşil Başkent ve Finalist Şehirleri (DG-Environment, 2020) 

 

Ödüllerde geçen “başkent” terimi yeşilin ve sürdürülebilirliğin 

başkenti olmak, doğa dostu kentlere öncü olmak anlamında 

kullanılıyor (DG-Environment, 2020). 

SONUÇ 

Bu çalışma, Avrupa Birliği’nin 1973’ten beri üstlenip, özellikle de 

yeni milenyumun başından beri geliştirdiği çevre duyarlı kimliği 

üzerinden sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve akıllı şehirlere karşı 

bakış açısının bir derlemesi olmuştur. Çalışmada geçmişten günümüze 

Avrupa’nın sürdürdüğü program ve stratejilere değinilmiştir.  
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Birlik, 2020 yılı sonu ve 2021 yılı itibarıyla eski uzun dönem planı 

olarak geliştirdikleri 2030 planlarını, yeni dönem için on yıllık 

kalkınma planına dâhil etmeye hazırlandıkları yeni bir döneme 

girmektedir. Bununla birlikte 2019 yılı Aralık ayında Çin’in Wuhan 

Kenti’nde ortaya çıkan ve bütün dünyayı tehdit eden Covid-19’un 

Avrupa Birliği ülkelerinin hedef ve politik süreçlerine verdiği zararın 

etkisi önümüzdeki yıllarda belli olabilecektir. Yine de kapanış 

dönemine girdiği halde European Research Area Corona Platformu’nu 

kurarak ve Horizon 2020 çağrılarına ek Covid-19 çağrıları eleyerek, 

kriz ile mücadelenin adımlarını net bir şekilde yapmıştır (ERA corona 

platfrom, 2020). Ayrıca Covid-19 sonrası yakın tarihimizde 2008 yılı 

ekonomik krizi nedeniyle düşen %1.4 emisyon oranından beri ilk kez 

CO2 emisyonu %5’lik bir düşüş yaşamıştır ki bu 2. Dünya Savaşı’ndan 

beri en büyük emisyon düşüşü olarak gösterilmektedir (Larkin, 2020). 

Bu çıktılar sonucunda, AB’nin belirlediği hedeflerin her ne kadar 

sekteye uğrayabileceği düşünülse de, Covid-19 krizini fırsata 

çevirmek için önemli bir başlangıçtır. Parlamento tarafından kabul 

edilen ancak Covid-19 pandemisinden dolayı sekteye uğrayan Avrupa 

İklim Yasasının ve Avrupa Yeşil Düzen anlayışının sürdürüleceği 

aşikârdır. 

Teknoloji’nin Hindistan, Güney Kore ve Japonya’da, üretimin Çin’de, 

silah lobisinin Amerika’da olduğu bu küresel dünyada, Avrupa Birliği 

çevre dostu, sürdürülebilir bir kalkınmanın ana karası olmayı 

hedefliyor. Avrupa Birliği aday ülkesi olan Türkiye’nin, Avrupa Yeşil 

Düzen’in içinde yer alması için atılan adımlara sessiz kalmayarak, 
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belirlenen hedefler doğrultusunda ülke planını yapmasının kaçınılmaz 

olduğu görülüyor. 
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GİRİŞ  

Peyzaj, yapısal olarak değişiklik gösteren öğelerin (koruluklar, çalı 

grupları, akarsu yatakları, göletler, yollar, tarım alanları, yerleşim 

birimleri vb.) bir araya gelmesiyle oluşmuş mozaik bir yapı olarak 

değerlendirilir (Forman, 1995). Peyzaj mimarlığı, peyzajı oluşturan 

doğal ve kültürel bileşenlerin ve çevrelerin koruma-kullanım dengesi 

gözetilerek; ekolojik, ekonomik, estetik ve işlevsel ölçütlere uygun 

olarak planlaması, tasarımı, onarımı, korunması ve yönetimi konuları 

ile turizm işletmelerinin gelişimi konusunda proje üretimini 

kapsamaktadır (Yörüklü, 2009; Dönmez & Türkmen, 2015, Dönmez 

& Türkmen, 2018). Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, peyzajın değerinin 

arttırılması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için yapılan geleceğe 

dönük çalışmaları “Peyzaj Planlaması” olarak değerlendirmektedir. 

Alan kullanım desenleri doğal süreçlerin yönünü ve oranlarını 

değiştirebilmektedir. Alan kullanım desenleri canlıların yaşamaları, 

üremeleri ve dağılmaları, çevreler yaratılması için cansız (abiotik) 

özelliklerle karşılıklı etkileşim halindedirler. (Meyer, 1995). İnsanlar 

arazi örtüsünü, yeme ihtiyacını karşılama, konut, sanayi ya da 

rekreasyon için kullanabilirler. Bu faaliyetlerin her biri alan 

kullanımlarını tanımlamaktadır (Turner ve ark. 2001). Arazi örtüsü; 

orman, çayır-mera, tarım gibi mevcut bitki örtüsü ya da habitatlara 

karşılık gelmektedir. Bir popülasyonun içinde bulunup, geliştiği, 

barındığı, ürediği ve varlığını sürdürerek neslini devam ettirdiği 

yaşama ortamına, o popülasyonun habitatı denir (Oğurlu, 2001). Artan 

nüfus ile birlikte artan kentleşme, düzensiz tarımsal üretim teknikleri 
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ve uygulamaları, sanayileşme ve turizm doğrultusunda habitatlar yok 

olmaya başlamıştır.  

Habitat parçalanması olarak tanımlanan bu doğal süreçler sonucunda 

farklı türlerin yok olduğu veya yer değiştirdiği belirlenmiştir (Gül, 

2010). Bu doğal sürece karşılık, insanoğlunun sebep olduğu 

değişimler habitat kayıpları ve parçalanmalarına neden olan çok daha 

büyük bir tehlikeyi beraberinde getirmektedir (Lindenmayer ve 

Fischer, 2006). Doğal habitatları tahrip edebilen bu değişimlerin 

etkileri, uygulamalar tamamlandığı zaman değil, sürecin başlangıcın-

da, yatırımın planlanması aşamasında araştırılmalıdır. Bu sayede 

gereken önlemler zamanında alınarak, ekonomik ve ekolojik zararların 

en aza indirgenmesi sağlanabilir (Tunay vd., 2008). Bu açıdan doğal 

alanların korunması, ekosistem yönetimi ve planlama çalışmalarında 

tercih edilmektedir (Deniz vd., 2006). Peyzaj planlama çalışmalarında 

ki amaç, doğal kaynaklarından maksimum düzeyde yararlanmak, 

insan yaşam kalitesini arttırmak ve bunları yaparken doğal 

kaynakların korunmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. 

Kent ekosistemi belirli bir ölçekle sınırlı değildir. Kentin tamamı bir 

eko-sistem olabileceği gibi, bir havza, kent için de bir mahalle veya 

bir parsel tek başına bir ekosistem olabilir. Küçük ekosistemler 

fiziksel olarak daha geniş ekosistemler içinde yer alır. Bu tip 

hiyerarşik yaklaşım ekoloji konularının peyzaj planlama ve tasarım 

faaliyetleri ile bütünleştirilmesine olanak verir (Cadenassove Pickett, 

2008; Çetinkaya, 2013; Çetinkaya ve Uzun, 2014). Kent ekosistemi 

yapılar ve onları çevreleyen alanlardan oluşur. Kent ekosistemi yapı 
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(sistemi oluşturan parçalar veya bileşenler, örneğin popülasyonlar) ve 

fonksiyonları (ekolojik süreçler, örneğin biyoçeşitlilik) ile tanımlanır 

(Grimm, Grove, Pickett ve Redman, 2000).  

Ekosistemin yapı ve fonksiyonları ile şekillenen kent peyzajı ya da 

bölge deseninin yapısı leke, koridorlar ve matris olmak üzere üç 

elemandan meydana gelmektedir (Forman 1995, Dramstad vd. 

1996Andersson, 2006; Çetinkaya, 2013; Çetinkaya ve Uzun, 2014). 

 

• Leke (patch): Kent içinde leke şeklinde ve çevresindeki alandan 

farklı olan alanlardır (örneğin park, ev bahçesi, mezarlık, sulak 

alan ve spor alanı),  

• Koridor (corridor): Kent içinde koridor halinde olan uzantılardır 

(örneğin akarsu, kanal, tarım alanı, yol kenarı ve akarsu boyunca 

uzanan doğrusal yeşil alanlar),  

• Matris (matrix): Kente hâkim olan alandır (örneğin yerleşim 

alanı, ticari merkezi, altyapı). 

Bu evrensel elemanlar, genel prensiplerin geliştirilmesinde ve çok 

farklı peyzajların karşılaştırılmasında kullanılmaktadır. Ayrıca tasarım 

ve planlama boyutunda kullanım alanı vardır, çünkü mekânsal 

desenleri, hareketleri, akışları ve değişimleri güçlüce kontrol 

etmektedir (Forman 1995, Dramstad vd. 1996). Peyzaj deseni, doğal 

alanların ve insan arazi kullanımlarının mekânsal düzenlemesidir. 

Peyzaj fonksiyonu, madde ve insanın desendeki hareketidir. Değişim 

ise desenin zaman içerisinde geçirdiği değişimdir (Forman, 2008). 

Peyzajların değerlendirilmesinde; koruma ve gelişme politikalarının 
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oluşturulmasında peyzaj yapı, fonksiyon ve değişimine ait analizlerde 

leke-koridor-matris modeli kullanılarak elde edilen verilerin kullanımı 

son yıllarda giderek artmaktadır (Dramstad vd. 1996, Hobbs 1997, 

Opdam vd. 2002, Leitao ve Ahern, 2002; Uzun 2003, Şahin vd. 

2013.). Bu model de matris, koridorlar tarafından bölünmüştür ya da 

daha küçük parçalar tarafından açılmalara uğramıştır (Lindenmayer ve 

Fischer, 2006). Bu kapsamda kullanılan model “leke-koridor-matris 

modeli” olarak değerlendirilmektedir. Bu modele göre bir peyzajda 

leke sınıfları ve leke boyutunda analizler yapılabilmektedir. Peyzaj 

planlama çalışmalarında mekânsal desendeki akış sistemi düzenlerinin 

yorumlanması için leke-koridor-matris modeli kullanması 

gerekmektedir. Kentsel alanlarda bu modelin uygulanması ekolojik 

planlama kararlarını uygulayabilmek için gereklidir. Çünkü kentsel 

alanlar birbiri ile ilişkili farklı özellikte ki ve ölçekteki alanların 

etkileşim noktasıdır. Kentsel peyzaj planlama çalışmaları kentin 

deseninin zamanla nasıl değiştiğini görmemize imkân sağlamaktadır. 

Çalışmanın amacı, Peyzaj Envanter ve Analizi yapılabilmesi için 

peyzajın sahip olduğu, çalışma alanı sınırlarında; belirlenen ekolojik 

temelli değişkenlere karşı alınacak önlemlerin, bazı alan kullanım ve 

yönetim önerilerinin, oluşturulan ekolojik birimler ölçeğinde 

belirlenmesi ve Habitat değeri: Leke-koridor-matris uygulamasının 

Peyzaj Envanter ve Analizi aşamalarının en önemlilerinden birisi 

olduğunun ortaya konulmasıdır. 
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Bu çalışmada, Bartın ili Amasra ilçesinin Peyzaj Karakter Analizi ve 

Değerlendirilmesi (PKAD) çalışmasının yapılabilmesi için peyzaj 

planlama sürecinin peyzaj envanter ve analizi aşamalarından biri olan 

Habitat değeri: Leke-koridor-matris uygulaması çalışması 

gerçekleştirilmiştir. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Materyal olarak aşağıda ki kaynak, harita ve raporlardan 

yararlanılmıştır; 

• 1/25.000 ölçekli E28b4, E28b3, E29a4, E28c1, E28c2, E29d1 

ölçekli araştırma alanına ilişkin topoğrafik harita (T.C. Milli 

Savunma Bakanlığı, Harita Genel Komutanlığı), 

• 1/25.000 ve 1/50.000 ölçekli araştırma alanına ilişkin jeoloji 

haritası (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeoloji 

Etütleri Dairesi), 

• 1/25.000 ve 1/50.000 ölçekli araştırma alanına ilişkin toprak 

yapısı, erozyon durumu, arazi yetenek sınıflarını içeren toprak 

haritası (Mülga T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Köy 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü), 

• Araştırma alanına ilişkin 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli İmar Planı ve 

Raporu (İller Bankası), 

• Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden, araştırma alanına 

ilişkin yüzey suları ve yeraltı suyu varlığına ait veriler, 

• CORINE arazi kullanımı/örtüsü sınıflandırması, 

• Landsat uydu görüntüleri, 
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• Görsel peyzaj arazi çalışması formu, 

• Estetik-algısal değerlendirme arazi çalışma formu, 

• Arazi çalışması sırasındaki gözlem ve fotoğraflar. 

Araştırma alanı olarak Bartın iline bağlı Amasra ilçesi ve yakın 

çevresi seçilmiştir. Amasra ilçesi ve yakın çevresini kapsayan 

araştırma alanının sınırları belirlenirken doğal veriler göz önüne 

alınmakla birlikte idari sınırlar dikkate alınmıştır (Şekil 1).  

 

Şekil 1. Araştırma alanının Türkiye içerisindeki konumu (sol) ve üç boyutlu arazi 

görüntüleri (sağ) 
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Araştırma alanı kapsamında mevcut arazi örtüsünün belirlenmesinde 

Landsat uydu görüntülerinden ve CORINE 2006 (Tablo 1) 

verilerinden yararlanılmıştır. Peyzaj ekolojisi temelli analizler, peyzaj 

leke sınıfı ve leke ölçeklerinde araştırma kapsamında peyzajların 

karşılaştırılmasının hedeflenmemiş olması, leke düzeyinde detay 

ölçekli çalışmaların yapılmayacak olması nedeniyle leke sınıfı 

düzeyinde analizler yapılarak farklı leke sınıflarının birbiriyle 

karşılaştırılmasına dayalı bir yaklaşım izlenmiştir. Bu araştırmada leke 

analizlerinin gerçekleştirilmesinde (Uzun 2003,Uzun vd. 2010, Şahin 

vd. 2013) tarafından gerçekleştirilen çalışmaları esas alınmıştır. 

Tablo 1. CORINE arazi örtüsü/arazi kullanımı sınıflandırmasına 

dayalı peyzaj deseni sınıflandırma ve kodlama standardı 

PEYZAJ DESENİ SEVİYE 1  

Y-KENTSEL PEYZAJ 

PEYZAJ DESENİ SEVİYE 1 

T-TARIMSAL PEYZAJ 

PEYZAJ DESENİ SEVİYE 1 

D-DOĞAL VE YARI 

DOĞAL PEYZAJ 

PEYZAJ DESENİ SEVİYE 1 

S-SULAK ALANLAR 

PEYZAJ DESENİ 

SEVİYE 1 

SY-SU YÜZEYLERİ 

PEYZA

J 

DESEN
I 

SEVİY

E 2 

CORINE 

PEYZA

J 

DESEN
I 

SEVİY

E 2 

CORINE 

PEYZA

J 

DESEN
I 

SEVİY

E 2 

CORINE 

PEYZA

J 

DESEN
I 

SEVİY

E 2 

CORIN
E 

 

PEYZA

J 

DESEN
I 

SEVİY

E 2 

CORINE 

Y1 

1 
Yapay 
Bölgeler 

T1 

2 
Tarımsal 
Alanlar 

 3 

Orman ve 

Yarı 
Doğal 

Alanlar 

S1 

4 
Sulak 
Alanlar 

SY1 

5 
Su 
Yapıları 

1.1 Şehir Yapısı 2.1 
Ekilebilir 

Alanlar 
 3.1 Orman 4.1 

Karasal 

Bataklık 
5.1 

Karasal 

Sular 

111 
Sürekli Şehir 
Yapısı 

211 

Sulanmaya

n 
Ekilebilir 

Alan 

D1 311 

Geniş 

Yapraklı 
Ormanlar 

(>%70) 

411 
Bataklıkl
ar 

51
1 

Su 
Yolları 

112 
Kesikli Şehir 

Yapısı 

211

1 

Sulanmaya

n 

Ekilebilir 
Alan 

D2 311 

Geniş 

Yapraklı 

Ormanlar 
(<%70) 

412 
Turbalıkl

ar 

51

2 

Su 

Kütleler

i 

112

1 

Sürekliliği 

Olmayan 

(Kesikli) 

Kentsel 
Yerleşim 

Alanları 

211

2 

Sulanmaya

n Sera 
D1 312 

İğne 

Yapraklı 

Ormanlar 
(>%70) 

4.2 

Denize 

Yakın 

Islak 
Alanlar 

SY2 

5.2 
Deniz 

Suları 

112
2 

Sürekliliği 

Olmayan 

(Kesikli) 
Kırsal 

Yerleşim 

Alanları 

T2 

212 

Sürekli 

Sulanan 

Alanlar 

D2 312 

İğne 

Yapraklı 
Ormanlar 

(<%70) 

421 
Tuz 
Bataklığı 

52
1 

Kıyı 

Lagünle

ri 

1.2 

Endüstri,Ticar

et  ve Ulaşım 
Birimleri 

212

1 

Sulanan 

Alan 
D1 313 

Karışık 

Ormanlar 
(>%70) 

422 Tuzlalar 
52

2 

Nehir 

Ağızları 

121 
Endüstriyel 
veya Ticari 

Alanlar 

212

2 

Sürekli 

Sulanan 

Ekilebilir 

Alan, Sera 

D2 313 
Karışık 
Ormanlar 

(<%70) 

423 

Gel-git 

ile 

Oluşan 

Düzlükler 

52

3 

Nehir ve 
Okyanu

s 

122 

Karayolları,  
Demiryolları 

ve ilgili 

alanlar 

213 
Pirinç 

Tarlaları 
 3.2 

Maki veya 

Otsu 
Bitkiler 

      

123 Limanlar T3 22 
Sürekli  

Ürünler 
D5 321 

Doğal 

Çayırlıkla
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r (>%70) 

124 Havaalanları T31 221 
Üzüm 

Bağları 
D6 321 

Doğal 

Çayırlıkla

r (<%70) 

      

Y2 

1.3 

Maden, 

Boşaltım, 
İnşaat 

Alanları 

T32 222 
Meyve 
Bahçeleri 

D3 322 
Fundalıkla
r (>%70) 

      

131 

Maden 

Çıkarım 

Alanları 

T3 
222
1 

Sulanmaya

n Meyve 

Bahçesi 

D4 322 
Fundalıkla
r (<%70) 

      

132 
Boşaltım 

Alanları 
T3 

222

2 

Sürekli 
Sulanan 

Meyve 

Bahçesi 

D3 323 

Sklerofil 
Bitki 

Örtüsü  

(>%70) 

      

133 
İnşaat 
Alanları 

T3 223 
Zeytinlikle
r 

D4   323 

Sklerofil 

Bitki 
Örtüsü 

(<%70) 

      

Y3 

1.4 

Yapay 

Tarımsal 

Olmayan 
Yeşil Alanlar 

T4 

2.3 Meralar 
D2, D4, 

D6 
324 

Bitki 
Değişim 

Alanları 

      

141 
Yeşil Şehir 
Alanları 

231 Meralar 

D7 

3.3 

Bitki 

Örtüsü az 

ya da 

Olmayan 
Alanlar 

      

142 
Spor ve 
Eğlence 

Alanları 

T5 2.4 
Karışık 
Tarım 

Alanları 

331 
Sahil, 
Kumsal, 

Kumluk 

      

   T51 241 

Sürekli 

Ürünlerle 

Birlikte 

Bulunan 
Senelik 

Ürünler 

         

   

T52 

242 

Karışık 

Tarım 

Alanları 

D8 

332 
Çıplak 

Kayalıklar 
      

   242

1 

Sulanmaya

n Karışık 
Tarım 

332

1 

Çıplak 

Kaya 
      

   T53 
242

2 

Sürekli 
Sulanan 

Karışık 

Tarım 

332

2 

Çok 
Yukarılar

da Çıplak 

Kaya 

      

   T6 243 

Doğal 

Bitki 
Örtüsü ile 

Bulunan 

Tarım 

Alanları 

D2, D4, 

D6 
333 

Seyrek 

Bitki 
Alanları 

      

      D8 334 
Yanmış 

Alanlar 
      

 

http://aris.ormansu.gov.tr/index.php?q=tr/arazi_kullanim/ulusal_arazi_ortusu_siniflandirma_sistemi
http://aris.ormansu.gov.tr/index.php?q=tr/arazi_kullanim/ulusal_arazi_ortusu_siniflandirma_sistemi
http://aris.ormansu.gov.tr/index.php?q=tr/arazi_kullanim/ulusal_arazi_ortusu_siniflandirma_sistemi
http://aris.ormansu.gov.tr/index.php?q=tr/arazi_kullanim/ulusal_arazi_ortusu_siniflandirma_sistemi
http://aris.ormansu.gov.tr/index.php?q=tr/arazi_kullanim/ulusal_arazi_ortusu_siniflandirma_sistemi
http://aris.ormansu.gov.tr/index.php?q=tr/arazi_kullanim/ulusal_arazi_ortusu_siniflandirma_sistemi
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Çalışmada, ekoloji temelli peyzaj planlama yaklaşımı ve peyzaj 

yönetim modeli geliştirilmiştir. İlk olarak peyzaj planlamada, alanı 

tanımlayıcı ölçütler olarak Doğal Süreçler, İnsan Etkinlikleri ve 

Habitat Lekeleri belirlenmiştir. 

Alanın ekolojik birimlerin elde edilmesinden sonra her bir ekolojik 

birimin doğal süreçler, insan etkinlikleri ve habitat lekeleri açısından 

değerlendirilmesi yapılmıştır.  Değerlendirme yapılırken, farklı 

türlerin ekosistem içinde en uygun biçimde yaşamını sürdürmesi için 

her bir parçanın ya da bireyin o ekosistemdeki katkılarının ve 

gerekliliklerinin değerlendirileceği bir analiz çalışması yapılmıştır. 

Analizler üç aşamada gerçekleştirilmiştir. 

1. Aşama: Leke Sınıflarının Belirlenmesi: İlk olarak CORINE 2006 

verilerinde tanımlanmış bitki lekeleriyle ilgili sınıflar belirlenmiştir. 

Peyzaj deseni bölümünde üretilen CORINE 2006 haritası çalışmanın 

bu aşamasında kullanılmıştır. 

Bu kapsamda CORINE arazi sınıflarına göre on üç adet bitki ile ilgili 

arazi örtüsü sınıfı belirlenmiştir. Bu sınıflar: Bitki değişim alanları, 

doğal bitki örtüsü ile karışık tarım alanları, endüstriyel ve ticari 

alanlar, karışık ormanlar, liman, maden çıkarım-boşaltım ve inşaat 

alanları, sahil-kumsal-kumluk, sulanmayan ekilebilir alan, sulanmayan 

karışık tarım, sulanmayan meyve bahçesi, sürekli sulanan ekilebilir 

alan-sera, sürekli sulanan karışık alanları, sürekliliği olmayan kırsal 

yerleşim alanlarıdır. 
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Bu on üç adet leke sınıfı incelendiğinde bu leke sınıflarının hepsinin 

ilçe ölçeğinde doğal hayvan varlığı için önemli olmadığı 

düşünülmektedir. Mekânsal ölçek araştırma alanı ölçeğinde 

düşünüldüğünde büyük omurgalı canlıların ve küçük omurgalıların 

yaşam alanı, üreme alanı, avlanma alanı olabilecek niteliklere sahip 

leke sınıflarının dört grupta toplanabileceğine karar verilmiştir. 

Çalışma kapsamında araştırma alanına ilişkin habitat değerinin 

değerlendirilmesinde karışık orman örtüsü, doğal bitki örtüsü ile 

karışık tarım alanı ve bitki örtüsü şeklinde üç leke sınıfı belirlenmiştir. 

Geriye kalan diğer arazi örtüsü dördüncü leke sınıfı olarak “diğer” 

başlığı altında toplanmıştır. 

2. Aşama: Leke Sınıflarının son haline karar verilmesi: CORINE 

2006 verilerine göre yapılan peyzaj deseni haritasında leke sınıfı 

olarak karışık orman örtüsü, doğal bitki örtüsü ile karışık tarım alanı 

ve bitki örtüsü belirlenmiştir. Ancak bu leke sınıflarının alanda ki 

ulaşım ağı ile çakıştırılması sonrasında her bir leke sınıfının şekil ve 

ölçüsünün son haline getirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 

araştırma alanı olarak temin edilen ulaşım ağı haritasında T.C. 

karayolu olarak geçen tüm yol ağına 5 m sağ ve sol tarafa olmak üzere 

10 m’lik ortalama bir tampon zon atılmıştır. Elde edilen bu tampon 

zon haritaları ile CORINE 2006 verilerine göre elde edilen peyzaj 

deseni haritası çakıştırıldığında ortaya leke sınıflarının son hali 

çıkmıştır. Bu aşamada CORINE 2006 verisinden elde edilen leke 

sınıflarına ilişkin verilerin, araziden elde edilen veriler çerçevesindeki 

en son parçalılık durumunun ortaya konulması sağlanmıştır. CORINE 
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2006 sınıflandırılmasında yolların bulunduğu bölümler çizgisel olarak 

görülmektedir. Yapılan bu işlemle yollara ortalama genişlikleri 

verilerek lekelerin mevcuttaki son haline getirilmesi sağlanmıştır. 

Yolların tampon zonlarının bulunduğu haritalarla leke sınıfları 

haritasının çakıştırılması ile leke sınıflarında yol genişlikleri kadar bir 

küçülme olmuştur. Şekil 2’de ilk iki aşamaya göre belirlenen leke 

sınıfları haritası görülmektedir. 

 

 
Şekil 2. Araştırma alanı leke-koridor-matris modeli çerçevesinde temel alınacak leke 

sınıfları 
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3. Aşama: Leke-Koridor-Matris Modeli kapsamında kullanılacak 

göstergelere karar verilmesi: Leke koridor matris modeli 

çerçevesinde literatürdeki çalışmalar incelendiğinde çok sayıda 

gösterge bulunmaktadır. İstatistik olarak bu değerlerin peyzaj, leke 

sınıfları ve leke boyutlarında farklı yorumlamaları bulunmaktadır. 

Peyzajın habitat değerinin ortaya konulmasında kullanılan dört 

gösterge üzerinde durulmuştur. Bu dört gösterge Tablo 2’de 

verilmiştir (Forman ve Godron 1986, McGarigal ve Marks 1994, 

Forman 1995, Leitao ve Ahern 2002, Uzun 2003, Şahin vd. 2013). 

 
Tablo 2. Peyzajın habitat değerinin belirlenmesindeki ölçütler (Uzun, 2003). 

Ölçüt Varolan Durum Yorum Fonksiyon Fonksiyon 

Değeri 
a.Leke ölçüsü 

ve Leke 

Sayısı  

Parçalılığın az olduğu 

leke tipleri (sınıfları) 

 

 
Parçalılığın fazla olduğu 

leke tipleri (sınıfları) 

Çok Yüksek Değerli 

Fonksiyon Yüksek Değerli 

Fonksiyon 

Orta Değerli Fonksiyon 
Düşük Değerli Fonksiyon 

Çok Düşük Değerli Fonksiyon 

5 

4 

3 

2 
1 

b.Leke Şekli  Düz, yuvarlak ve sıkışık 

 

 

 
Kıvrımlı, loplu, uzun 

Çok Yüksek Değerli 

Fonksiyon Yüksek Değerli 

Fonksiyon 

Orta Değerli Fonksiyon 
Düşük Değerli Fonksiyon 

Çok Düşük Değerli Fonksiyon 

5 

4 

3 

2 
1 

c.Leke 

Kenarı  

Leke Kenar yoğunluğu az 

 

 

 
Leke Kenar yoğunluğu 

fazla 

Çok Yüksek Değerli 

Fonksiyon Yüksek Değerli 

Fonksiyon 

Orta Değerli Fonksiyon 
Düşük Değerli Fonksiyon 

Çok Düşük Değerli Fonksiyon 

5 

4 

3 

2 
1 

d.Öz alanlar  Öz nokta alanlarının 

yoğunluğunun fazla 

olması 

 
 

Öz nokta alanlarının 

yoğunluğunun az olması 

Çok Yüksek Değerli 

Fonksiyon Yüksek Değerli 

Fonksiyon 

Orta Değerli Fonksiyon 
Düşük Değerli Fonksiyon 

Çok Düşük Değerli Fonksiyon 

5 

4 

3 

2 
1 
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Araştırma alanı içinde yer alan her bir leke sınıfının birbirine göre 

parçalılık durumu ortaya konularak, bu değerlerin yorumlanması ile 

sınıflar arasındaki peyzajın habitat fonksiyonunu destekleme niteliğine 

göre bir derecelendirme yapılmıştır. Bu kapsamda ArcGIS yazılımı 

altında kullanılan Patch Analaysis 4 yazılımı ile leke sınıflarının dört 

göstergeye göre birbirlerine üstünlüklerine dayalı bir analiz 

yapılmıştır. 

Araştırma alanı sınırları içerisinde üç adet leke sınıfının programla 

analizleri sonrasında dört göstergeye göre analizleri aşağıdaki biçimde 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen istatistiki değerler her bir göstergeyi 

anlatan başlığın altında verilmiştir (Tablo 3). 

 
Tablo 3. Leke-Koridor-Matris modeli çerçevesinde bazı göstergeler ve 

yorumlanması (Shannon ve Weaver 1949, McGarigal ve Marks 1994, Uzun 2003, 

Şahin vd. 2012). 

 
Peyzaj Metrikleri Kısaltma Açıklama 

Leke Yoğunluğu, Ölçü ve Değişim Ölçümleri 

 

Sınıf alanı CA (ha) Peyzaj kompozisyonunu ile ilgilidir, özellikle 

peyzajın ne kadarının belirli bir leke tipinden 

oluştuğunu ölçer. Bu bir çok ekolojik 

uygulamada önemli bir ölçümdür. Örneğin 

habitat parçalanmalarının ürettiği bir durum olan 

habitat kayıplarının ölçülmesi önemlidir. Orman 

parçalılığı çalışmalarında peyzaj içerisinde 

mevcut hedef leke tiplerinin ne kadar olduğu 

önemlidir. Ayrıca doğrudan yorumlanabilecek 

bir değerdir, sınıf alanı peyzaj ve sınıf 

ölçümlerinin çoğunda hesaplamalarda 

kullanılırlar (McGarigal ve Marks 1994).  

Toplam Peyzaj 

alanı 

TLA (ha) Toplam Peyzaj Alanı sıklıkla peyzaj yapısının 

değerlendirilmesi ile ilgili değerlerin 

yorumlanmasında büyük ölçüde kullanılmaz, 

ancak peyzajın boyutunu tanımladığı için önemli 

olmaktadır. Ayrıca toplam peyzaj alanı peyzaj 
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ve sınıf ölçümleri ile ilgili hesaplamaların 

çoğunda kullanılırlar. Peyzajdaki bütün lekelerin 

alanları toplamını vermektedir (McGarigal ve 

Marks 1994). 

Leke sayısı NumP Verilen peyzaj tipi ya da sınıflara ait bütün 

lekelerin toplamını vermektedir. Leke sayısının 

fazlalığı diğer değerlerle birlikte o sınıf ya da 

peyzaj tipi için parçalılığın fazla olduğunu 

gösterebilir. 

Leke yoğunluğu sınırlı fakat peyzaj yapısı 

bakımından temel bir ölçümdür. Leke 

yoğunluğu bir indeks olarak leke sayıları ile aynı 

temel kullanıma sahiptir. Ancak farklı 

peyzajların karşılaştırılmasında her bir birim 

alandaki leke sayısını anlattığından bu temel 

kullanımı farklılaşır. Toplam peyzaj alanı 

sabitse, leke yoğunluğu ve leke sayısı bizi aynı 

bilgiye yönlendirir. Eğer leke sayısı özellikle 

anlamlıysa (lekelerin alanları ya da dağılımları 

değil) belirli bir leke tipi için leke yoğunluğu iyi 

bir parçalılık indeksi olarak hizmet verir. Sınıf 

alanı sabit tutulursa üzerinde durulan leke tipi 

için yüksek leke yoğunluğuna sahip bir peyzaj, 

düşük leke yoğunluğuna sahip bir peyzajdan 

daha fazla parçalı olduğu düşünülür. Benzer 

şekilde bütün peyzaj mozaiğindeki leke 

yoğunlukları iyi bir heterojenlik indeksi olarak 

hizmet verebilir çünkü büyük leke yoğunluğu 

daha fazla mekânsal heterojenlik demektir 

(McGarigal ve Marks 1994). 

Ortalama Leke 

Ölçüsü 

MPS Diğer bir sınıf ve peyzaj indeksi leke sayısına 

dayalı bir indeks olan “Ortalama Leke 

Ölçüsüdür”. Bir peyzaj mozaiğini oluşturan her 

bir lekenin alanı, belki de tek başına peyzaj 

içerisindeki en önemli ve kullanışlı bilgiyi 

oluşturur. Her bir leke tipi (sınıfı) tarafından 

oluşturulan alanda eşit derecede önemlidir. 

Örneğin habitat parçaları ölçülerindeki azalma 

süreci habitat parçalılığının önemli bir 

bileşenidir.  

Bundan dolayı üzerinde çalışılan leke tipi için 

ortalama leke ölçüsünün küçüldüğü bir peyzaj 

diğer bir peyzajdan daha parçalı olarak 

düşünülebilir. Benzer şekilde tek bir peyzaj 

içerisinde daha küçük ortalama leke ölçüsü ile 

bir leke tipi diğer leke tipinden daha parçalı 
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olarak düşünülebilir. Bundan dolayı ortalama 

leke ölçüsü bir habitat parçalılık indeksi olarak 

hizmet edebilir. Ortalama leke ölçüsü toplam 

sınıf alanı, leke yoğunluğu (ya da leke sayısı) ve 

leke ölçüsü değişikliği ile birlikte en iyi şekilde 

yorumlanabilmektedir (McGarigal ve Marks 

1994). 

Ortadaki leke 

ölçüsü 

MedPS  

Leke Ölçüsü 

Varyasyon 

Katsayısı 

PSCov Leke ölçüsü varyasyon katsayısı,  peyzajlar 

arasındaki değişimin karşılaştırılmasında 

genellikle tercih edilir. Leke ölçüsü varyasyon 

katsayısı ortalamanın nispi değişkenliğini ölçer 

(ortalamanın % olarak değişkenliği) kesin 

değişkenliği ölçmez. Bundan dolayı varyasyon 

katsayısının yorumlanmasında ortalama leke 

ölçüsünün bilinmesi gerekmez. Ancak leke 

ölçüsü varyasyon katsayısı; leke yoğunluğu ya 

da leke sayısı ve diğer yapısal karakteristikler ile 

ilgili eksik bilgiler olduğunda, peyzaj yapısı ile 

ilgili yanlış anlamalara neden olabilir. Örneğin 

iki peyzaj aynı leke ölçüsü varyasyon 

katsayısına sahip olabilir, örneğin %100; birinci 

peyzaj 10 ha’lık ortalama leke büyüklüğü ile 100 

lekeye sahip olabilir, diğeri 100 ha’lık ortalama 

leke büyüklüğü ile 10 lekeye sahip olabilir. Bu 

durumda, varyasyon katsayısı aynı olmasına 

rağmen, peyzaj yapısının yorumlanması çok zor 

olacaktır. Son olarak standart sapma ya da 

varyasyon katsayısının seçilmesi belirli bir 

uygulamada daha anlamlı olan nispi ya da kesin 

değişkenliğe bağlı olacaktır. Çünkü bu ölçümler 

tamamıyla gereksiz değildir, bazı uygulamada 

her ikisinin de ölçülmesinin yorumlanması 

yararlı olabilmektedir (McGarigal ve Marks 

1994). 

Leke Ölçüsü 

Standart Sapması. 

PSSD 

 

Leke Ölçüsü Standart Sapması, tam ölçülebilen 

bir değişkendir; ortalama leke ölçüsünün bir 

fonksiyonudur ve lekeler arasındaki leke 

ölçülerinin farklarıdır. Bundan dolayı leke 

ölçüsü standart sapması leke ölçüsü değişkenliği 

hakkında bilgilere bizi yönlendirmesine rağmen, 

ortalama leke ölçüsü bağlantısı olmaksızın 

yorumlanması zor bir değerdir. Çünkü ortalama 

leke ölçüsüne bağlı kesin bir değişkendir. 

Örneğin iki peyzaj aynı leke ölçüsü standart 
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sapmasına sahip olabilir örneğin 10 ha. Yine de 

bir peyzaj 10 ha’lık ortalama leke ölçüsüne 

sahipken diğerinin ortalama leke ölçüsü 100 ha 

olabilir. Bu durumda standart sapma değişkeni 

aynı olmasına rağmen, peyzaj yapısının 

yorumlanması çok farklı olacaktır. İlk peyzaj 

fazla değişken ve daha küçük lekelere sahipken, 

ikincisi daha düzenli ölçülü ve büyük lekelere 

sahip olacaktır.  

Leke Kenar Ölçümleri 

Toplam Kenar TE Toplam kenar, belirli bir leke tipinin (sınıf 

seviyesi) ya da leke tiplerinin (peyzaj 

seviyesinde) toplam kenar uzunluğunun tam 

olarak ölçülmesidir.  Farklı ölçülerdeki 

peyzajların karşılaştırılmasını içeren 

uygulamalarda bu indeks kullanışlı olmayabilir.  

Kenar Yoğunluğu ED Kenar yoğunluğu, farklı ölçülerdeki, peyzajlar 

arasındaki karşılaştırmaların yapılmasını 

kolaylaştırmada her bir birim alan için kenarı 

standartlaştırır. Bununla birlikte aynı ölçüdeki 

peyzajlar karşılaştırıldığı zaman toplam kenar ve 

kenar yoğunluğu tamamıyla gereksizdir 

(McGarigal ve Marks 1994). 

Bu kenar indisleri imajın çözünürlüğü tarafından 

etkilenir. Genellikle detay çözünürlüklerde kenar 

uzunlukları daha fazladır. Kaba çözünürlüklerde 

ise kenarlar detay çözünürlüğün aksine kısmen 

düz çizgiler olarak görülebilir, kenarlar oldukça 

kıvrımlı çizgiler olarak görülebilir. Bundan 

dolayı kenar ölçümleri için hesaplanan değerler 

farklı çözünürlüklerdeki imajlarla 

karşılaştırılamazlar. Ayrıca vektör ve raster 

imajlarda çizgiler farklı tanımlanırlar. Leke 

çevresi ve kenar uzunluğu raster imajlarda ön 

yargılı olacaklardır çünkü leke kenar çizgisi 

görüntünün çözünürlüğü ile orantılı olacak 

biçimde belirlenir ve kenar indislerini etkilerler 

(McGarigal ve Marks 1994). Kenar 

yoğunluğunun fazla olması, o leke tipi ya da 

sınıfının daha fazla parçalı olması anlamına 

gelmektedir. 

Ortalama Leke 

Kenarı 

MPE Her bir lekenin kenar miktarının ortalamasıdır. 
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Leke şekli ölçümleri 

Ortalama Şekil 

İndeksi 

MSI Ortalama şekil indeksi, belirli peyzaj tipi (sınıf) 

ya da peyzaj içerisindeki bütün lekeler için leke 

şeklinin ortalamasını ya da ortalama çevre alan 

oranını ölçer. 

Ağırlıklandırılmış 

Ortalama Şekil 

İndeksi 

AWMSI Ağırlıklandırılmış ortalama şekil indeksi alanı 

(area-weightedmeanshapeindex (AWMSI)) 

ölçülerine göre lekeleri ağırlıklandırarak sınıf ve 

peyzaj seviyesindeki lekeler ölçülmektedir. 

Peyzaj ya da sınıf için ortalama leke şeklinin 

hesaplanmasında büyük lekeler küçük lekelere 

göre daha fazla ağırlıklandırılırlar. Üzerinde 

durulan olayın fonksiyonu ile ilgili olarak peyzaj 

içerisinde büyük lekeler baskın bir rol 

oynadığında, bu indeks ağırlıklandırılmamış 

ortalama şekil indeksinden daha uygun olabilir. 

Ağırlıklandırılmamış ve ağırlıklandırılmış 

ortalama şekil indisleri arasındaki fark örnek 

ölçüleri küçük olduğu zaman özellikle önemli 

olabilir (sadece birkaç lekede) (McGarigal ve 

Marks 1994). 

AWMSI 1’e eşit olduğu zaman bütün lekeler 

daire formunda anlamındadır. Arttığı zaman leke 

şeklinin düzensizliği de artar. 

Ortalama Çevre 

Alan Oranı 

MPAR Ortalama Çevre Alan Oranı 

Ortalama Leke 

Fraktal Boyutu 

MPFD Şekil karmaşıklığının ölçülmesi için diğer bir 

ölçümdür. 

Ağırlıklandırılmış 

Ortalama Leke 

Fraktal Boyutu 

AWMPFD Fragstatsarea-

weightedmeanpatchfractaldimension 

(AWMPFD) ve area-weightedmeanshapeindex. 

Sınıf ve peyzaj seviyesinde ölçülerine göre 

lekeleri ağırlıklandırarak hesaplar. Bu iki indis 

leke karakteristiklerine odaklanıldığında 

özellikle mantıklı olabilir. Yani leke 

seviyesindeki olay önemli olduğunda ve leke 

şekli özellikle mantıklı olduğunda kullanılır 

(McGarigal ve Marks 1994). 

Shannon 

Çeşitlilik İndeksi 

SDI Shannon ve Weaver (1949)’a göre, en popular 

çeşitlilik indekslerinden 

“Shannon’sDiversityİndex (SDI)” Shannon’un 

çeşitlilik indeksi bilgi teorilerine dayalıdır 

(McGarigal ve Marks 1994). Bu indeksin değeri 

her bir bireydeki (bu durumda bireyden 

kastedilen leke oluyor) bilginin miktarını ortaya 

koyar. Shannon’un çeşitlilik indeksinin tam 
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büyüklüğü özellikle anlamlı değildir, bundan 

dolayı farklı peyzajların karşılaştırılması için ya 

da aynı peyzajın farklı zamanlarının 

karşılaştırılması için kısmi bir indeks olarak 

kullanılır. Simpson’sDiversityİndex (SDI) diğer 

bir çeşitlilik indeksidir, peyzajda tek bir leke 

olduğu zaman indeks 0’a eşit olacaktır 

(McGarigal ve Marks 1994). 

Shannon Çeşitlilik İndeksi sadece peyzaj 

boyutunda ölçülür. 

Shannon 

(Bütünlük) 

Düzgün Dağılım 

İndeksi 

SEI Leke dağılımı ve bolluğunu ölçer. Gözlenen leke 

dağılımı düşük olduğu zaman 0’a eşittir. 

 
 

Leke Analizi Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Leke analizi 

sonuçlarının değerlendirilmesi, McGarigalve Marks (1994) ile Forman 

ve Godron (1986) çalışmalarından yararlanarak oluşturulan ve Uzun 

(2003) tarafından “Habitat Lekelerinin Peyzaj Kırılganlığı 

Bağlamında Değerlendirilmesi” için kullanılan yöntem doğrultusunda 

yapılmıştır. 

BULGULAR 

Leke Ölçüsü ve Leke Sayısı: Leke büyüklüğünün artması genellikle 

peyzajın habitat değerini arttırmaktadır. Leke büyüklüğünün 

küçülmesi ise peyzajın habitat değerinin azalması yönünde bir sonuç 

göstermektedir. Bu bağlamda büyük leke sayısının artması bir 

kazanım olarak görülmekte ve küçük leke sayısındaki artış kayıp 

olarak değerlendirilebilir. Leke sayısındaki artış parçalanmayı da 

beraberinde getirmektedir (Uzun 2003). Diğer bir deyişle, zaman 

içerisinde leke sayısındaki artış peyzajın habitat değerini azaltacak 

leke sayısındaki azalma ise habitat değerini arttıracaktır. Ancak leke 
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sayısı yorumlanırken ortadaki leke ölçüsü ve Tablo 4’deki diğer 

istatistikler de değerlendirilmelidir. 

Tablo 4. Araştırma alanı leke sınıflarına ait (leke ölçüsü ve sayıları) Patch Analysis 

sonuçları 

Leke Sınıfları NumP MPS MedPS PSCov PSSD CA (ha) 

Habitat 

Fonksiyonu 

Karışık 

orman örtüsü 
399 47.44 0.23 477.87 226.71 18929.19 4 

Bitki örtüsü 4 67.26 52.36 88.72 59.67 269.04 5 

Doğal bitki 

örtüsü ile 

karışık tarım 

örtüsü 

237 30.00 0.18 407.28 122.22 7112.35 3 

Diğer 415 24.75 0.24 338.06 83.67 10271.78 0 

CA: Sınıf Alanı; NumP: Leke Sayısı; MPS: Ortalama Leke Ölçüsü; 

MedPS: Ortadaki Leke Ölçüsü; PSCov: Leke Ölçüsü Varyasyon 

Katsayısı; PSSD: Leke Ölçüsü Standart Sapması 

 

Leke sınıfları içinde en fazla leke sayısı sırasıyla karışık orman, doğal 

bitki örtüsü ile karışık tarım örtüsü ve bitki örtüsüdür. Parçalılık 

açısından değerlendirildiğinde en parçalı leke sınıfı Karışık orman 

örtüsü bulunan kısımda görülmektedir. Ancak ortalama leke ölçülerine 

bakıldığında büyükten küçüğe doğru sırasıyla bitki örtüsü, karışık 

orman örtüsü ve doğal bitki örtüsü ile karışık tarım örtüsü 

gelmektedir. Bu durumda araştırma alanındaki doğal hayvan varlığı 

için habitat fonksiyonlarının yorumlanmasında sırasıyla bitki örtüsü, 

karışık orman örtüsü ve doğal bitki örtüsü ile karışık tarım örtüsü 
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önem kazanmaktadır. Leke sınıfları bu sıraya göre Tablo 4’deki gibi 

puanlanmıştır. 

Leke Şekli: Leke şekilleri peyzaj içerisindeki hareketleri ve akışları 

etkilemesi açısından ekolojik olarak önemlidir. Leke şekillerinin 

ekolojik fonksiyonları çizgisel, kıvrımlı, iç ve çevre olarak dört grupta 

toplanmaktadır. Hayvanlar ve bitkiler için sıkışık formlar, kıvrımlı 

formlar ve ağ ya da labirent formlar olmak üzere üç form 

geliştirilmiştir. Sıkışık formlar, kaynakların korunmasında etkilidirler 

ve çevredeki zararlı etkilere karşı iç kaynakları korumaktadır. 

Kıvrımlı formlar, çevre ile etkileşimlerin arttırılmasında etkilidirler. 

Çevre ile aktif bir etkileşime ek olarak “ağ ya da labirent formlar” bir 

yerden bir yere hareket için sistemi yönlendirme eğilimindedirler 

(Forman 1995, Uzun 2003, Şahin vd. 2012). 

Çizgisel bir leke iç kaynakların korunmasında yuvarlak bir lekeden 

daha az etkilidir. Bu durum insani aktivitelerinden uzaklık gerektiren 

türlerle birlikte ve genellikle iç türlerin korunmasında doğru olarak 

düşünülebilir. Alt katmanlar ya da habitat homojenliği 

düşünüldüğünde sıkışık bir leke, çok az iç türleri ile çizgisel bir lekeye 

göre daha yüksek tür zenginliği içermelidir. Çünkü iç alanın artması 

artan kenar alanından daha büyük oranda tür eklenmesini 

sağlayacaktır (Forman ve Godron 1986, Forman 1995, Uzun 2003, 

Şahin vd. 2012) . 
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Forman (1995)’a göre, ekolojik karakteristiklerin çizgisel, kıvrımlı, iç 

ve çevre nitelikleri ile bağlantıları bir lekenin optimum şeklinin 

belirlenmesi için temeldir. Bir leke, bir dizi anahtar fonksiyonu 

gerçekleştirmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda ilk olarak MSI, 

MPAR ve MPFD değerleri incelenmiştir. MPAR değerinin küçük 

olması ve MPFD’nin 1’e yakın olması o sınıftaki lekelerin daha 

sıkışık bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir ki bu durum iç türler 

açısından olumlu bir durumdur. Bu doğrultuda Tablo 5 MPAR ve 

MPFD değerleri verilmiştir. 

Tablo 5. Araştırma alanı leke analizi sonuçları 

Leke Sınıfları AWMSI MSI MPAR AWMPFD MPFD 
Habitat 

Fonksiyonu 

Karışık orman 

örtüsü 
4.14 3.29 132754.33 1.33 1.58 4 

Bitki örtüsü 1.90 2.84 565.07 1.27 1.37 5 

Doğal bitki 

örtüsü ile 

karışık tarım 

örtüsü 

3.88 3.14 109218.12 1.33 1.58 3 

Diğer 3.72 3.12 63220.75 1.34 1.60 0 

MSI: Ortalama Şekil İndeksi; AWMSI: Ağırlıklandırılmış Ortalama 

Şekil İndisi; MPAR: Ortalama Çevre Alan Oranı; MPFD: Ortalama 

Leke Fraktal Boyutu; AWMPFD: Ağırlıklandırılmış Ortalama Leke 

Fraktal Boyutu 
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Leke sınıflarının MPFD değeri incelendiğinde 1’e yakın leke sınıfları 

sırasıyla bitki örtüsü, karışık orman örtüsü ve doğal bitki örtüsü ile 

karışık tarım örtüsü olarak değişmektedir. Bu sıraya göre sıkışık ve 

daire formuna en yakın leke sınıfları bitki örtüsü, karışık orman örtüsü 

ve doğal bitki örtüsü ile karışık tarım örtüsü kısmında görülmektedir. 

MPAR değerlerinin de bu iki sınıfta benzer olarak paralellikler 

göstermesi bu sonucu doğrulamaktadır. Doğal bitki örtüsü ile karışık 

tarım insan müdahalelerine açık olması nedeniyle diğer lekelere göre 

habitat fonksiyonuna kattığı değer daha az olacaktır. Bu kapsamda 

habitat fonksiyonu açısından değerlendirmede, bitki örtüsü leke şekli 

açısından habitat değeri yüksek, karışık orman örtüsü yüksek, doğal 

bitki örtüsü ile karışık tarım örtüsü orta değerli fonksiyona sahip 

olarak değerlendirilmiştir. 

Leke Kenarı: Leke kenarı, bir lekenin dış bölümü olarak 

tanımlanabilir ve kenarlar lekenin iç bölümünden oldukça farklı 

bölgelerdir. Kenarlar ve iç bölge genellikle benzer görülürler ancak 

farklıdırlar. Örneğin düşey ve yatay yapı, kalınlık, tür kompozisyonu 

ve bolluğu, leke kenarı ve içindeki koşullar farklıdır ve birlikte kenar 

etkisini oluştururlar. Bir leke sınırının çizgisel özelliğinin düzensiz ya 

da düzgün biçimde olmasından besin, su, enerji akışı etkilenmektedir 

(Dramstad vd. 1996, Uzun 2003). 

Leke kenarlarına ait peyzaj ölçümlerinde üç ölçüt göze çarpmaktadır. 

TE (Toplam Kenar), ED (Kenar Yoğunluğu), MPE (Ortalama Leke 

Kenarı). Bu indisler kenar yoğunluğu en önemli indis olarak ortaya 

çıkmaktadır. Çünkü yoğunluk ne kadar az olursa leke sınıfının daha az 
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kenara sahip olduğu dolayısıyla daha fazla iç tür barındıracağı 

varsayılmaktadır. Bu çerçevede leke yoğunluğunun araştırma alanının 

iç türler açısından ED (Edge Density) değeri Tablo 6’da 

değerlendirilmiştir. 

Tablo 6. Araştırma alanı leke sınıflarına ait leke kenarı sonuçları 

Leke Sınıfları TE ED MPE 
Habitat 

Fonksiyonu 

Karışık orman 

örtüsü 
1398449.17 38.22 3504.88 2 

Bitki örtüsü 20210.86 0.55 5052.71 5 

Doğal bitki örtüsü ile 

karışık tarım örtüsü 
646500.95 17.67 2727.85 3 

Diğer 1083078.18 29.60 2609.82 0 

TE: Toplam Kenar; ED: Kenar Yoğunluğu; MPE: Ortalama Leke 

Kenarı 

Toplam Habitat Fonksiyonu: Habitat fonksiyonlarının toplam 

habitat fonksiyonunun elde edilmesinde yukarıda dört göstergeye göre 

değerlendirilen leke sınıflarının puanları toplanmıştır. Bu analiz 

kapsamında özellikle karasal omurgalı canlıların leke iç alanlarında 

yaşayan iç türlerine odaklanılmıştır. Bu kapsamda üç leke sınıfının 

birbirine göre göreceli olarak bir değerlendirilmesi yapılmış ve 

haritaya aktarılmıştır. Bunun sonucunda Tablo 7’deki puanlara göre 

Şekil 3’deki harita elde edilmiştir. Üç ölçüte göre yapılan çakıştırma 
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sonucunda 17 puana sahip lekeler “Habitat fonksiyonu yüksek”, 14 

puana sahip lekeler “Habitat fonksiyonu orta”, 12 puana sahip lekeler 

“Habitat fonksiyonu düşük” olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca bu 

sınıfların içerisinde olmayan “diğer sınıflar” da habitat fonksiyonu çok 

düşük olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirmeye girmeyen 14 

sınıfın gerek kentsel, gerek kırsal peyzajlar içinde az da olsa bazı canlı 

türlerine habitat olanakları sunması açısından bu değerlendirme 

yapılmıştır (Şekil 3). 

Tablo 7.Araştırma alanı toplam habitat fonksiyonu 

Leke Sınıfları 
Leke 

Ölçüsü ve 

Sayısı 

Leke 

Şekli 

Leke 

Kenarı 

Habitat 

Değeri 

Habitat 

Fonksiyonu 

Karışık orman 

örtüsü 
4 4 2 10 Yüksek 

Bitki örtüsü 5 5 5 15 Çok Yüksek 

Doğal bitki 

örtüsü ile 

karışık tarım 

örtüsü 

3 3 3 9 Orta 

Diğer 0 0 0 0 Değersiz 
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Şekil 3. Araştırma alanı toplam habitat fonksiyonu 
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SONUÇ 

Bu çalışma peyzaj ekolojisini ön planda tutan bir peyzaj 

değerlendirmesidir. Çalışma alanının habitat değerini ortaya koyması 

ve doğal ekosistemlerin varlığını sürdürebilmesi amacı ile üst ölçekli 

stratejik planlama, bölgesel planlama, imar planı, çevresel etki 

değerlendirmesi, yaban hayatı koruma alanlarının belirlenmesi, orman 

amenajman planları, orman kaynağının fonksiyonel planlanması, 

kentsel-kırsal peyzaj planlama ve tasarım çalışmaları, doğal bitki 

varlığını sürdürülebilmesi amacı ile bitkisel tasarım vb. birçok konuda 

etkin olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. 

Araştırma alanında habitat değeri 15 ile bitki örtüsü bakımından 

habitat fonksiyonu çok yüksek, habitat değeri 10 ile karışık orman 

örtüsü ile habitat fonksiyonu yüksek, habitat değeri 9 ile doğal bitki 

örtüsü ile karışık tarım örtüsü ile habitat fonksiyonu orta ve habitat 

değeri 0 ile diğer alanlar habitat fonksiyonu değersiz olarak tespit 

edilmiştir.  

Araştırma alanında Çakrazboz Köyü, Topallar Köyü ve Topderesi 

Köyü yakın çevresindeki bitki varlığı ile habitat değeri açısından en 

yüksek alanlar olarak dikkati çekmektedir. 

Araştırma alanı peyzaj fonksiyonlarına ilişkin habitat fonksiyonuna ait 

genel hedefler Tablo 8’de verilmiştir.  
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Tablo 8. Araştırma alanı peyzaj fonksiyonlarına ilişkin genel hedefler 

Fonksiyon Fonksiyon derecesi Hedef/Politika 

Habitat fonksiyonu 

Yüksek 

Önemli habitatların 

korunması ve 

biyoçeşitlilik 

analizlerinin yapılması 

Orta 

Ekolojik bağlantının 

sağlanması ve geçiş 

alanlarının oluşturulması 

 

Habitat fonksiyonu tespit edilen çalışma alanında ki habitat 

parçalanmasına neden olabilecek eylemler tespit edilmelidir. Planlama 

aşamasında, etki edeceği ekosistem yapılarındaki değişimlerin detaylı 

şekilde değerlendirilmesi habitatların sürdürülebilirliği açısından 

oldukça önemlidir. 

Habitatların korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması yakın 

çevredeki ekosistemlere bağlanması yaban hayatına olduğu kadar 

alanda yaşayan insanlara büyük katkılar sağlayacaktır. Planlamaya 

ilişkin alınan önerilerin uygulanması ile yaşam alanındaki insanların 

daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrede hayatlarını sürdürmesine yol 

açacaktır. Habitat değerleri gözetilerek yapılacak olan yatırımların 

doğal çevre ile uyumunu sağlayarak, koruma kullanım dengesinin 

kurulmasını sağlayacaktır. 
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Dünya üzerindeki birçok yaşam alanında doğal ya da doğala yakın 

alanlar, orman örtüsü ve tarım alanları geri dönülemez bir şekilde yok 

olma ile karşı karşıyadır. Bu yüzden kentleşme sürecindeki alanların 

habitat değerlerinin ortaya konması ve bu doğrultuda gerekli 

önlemlerin alınması gerekmektedir.  

Amasra ilçesi ve yakın çevresindeki yerleşim dışındaki alanlar yok 

olmadan, bu çalışmadaki önerilerin dikkate alınması ve bu kapsamda 

önlemler alınması önem arz etmektedir. Bu önlemler, insanların da 

dahil olduğu ekolojik süreçlerin bu coğrafyada denge içinde devam 

etmesi ve gelecek nesillerin yaşam alanlarının korunabilmesi 

açısından büyük öneme sahiptir. Çalışmanın bundan sonraki 

bölümünde ise, habitat değerini ortaya koyan tarım ve orman başta 

olmak üzere diğer konularda ilgili kurum ve uzmanlarının katkıları ile 

tamamen uygulamaya ve işleyişe uygun plan, proje ve iş 

programlarının oluşturulması ve bu değerlerin korunması ve 

sürdürülebilmesi için gerekli önlemlerin neler olacağı üzerinde 

durulacaktır. 

Bu çalışma “Doğal ve kültürel değerleri ile Amasra’nın peyzaj 

planlaması” adlı doktora tez çalışmasından üretilmiştir. 
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GİRİŞ 

18. yüzyıl sonlarına doğru tabular billur (table spar) adıyla anılan 

mineral, kristalografi ve mineral analizine katkılarından dolayı İngiliz 

mineralog ve kimyacı William Hyde Wollaston’a (1766-1828) 

izafeten “vollastonit” olarak isimlendirilmiştir. Vollastonit, iğnemsi 

yapıya sahip metalik olmayan bir kalsiyum metasilikattır (CaSiO3). 

Vollastonitin ticari olarak kullanılmasındaki en büyük nedenlerden 

birisi sahip olduğu iğnemsi kristal yapısıdır. 

Vollastonit (CASRN 13983-17-0, EINECS 237-772-5) monoklinik ve 

triklinik türlerdeki kristal sistemlerinde oluşmuş iğnemsi (iğne uçlu) 

bir kalsiyum silikat (CaSiO3, molekül ağırlığı 116.162 g/mol) 

mineralidir. Vollastonit, kontak metamorfik kireçtaşları ve volkanik 

kayaçlarda andradit, granat, diyopsit, tremolit, epidot, apatit, sfen, 

plajioklas feldspat, kalsit ve kuvarsla beraber bulunur. Teorik 

kompozisyonu %48.3 CaO ve %51.7 SiO2’den oluşmasına rağmen 

nadiren saftır. Ticari olarak üretilen bu hammadde içerisinde 

alüminyum, titanyum, manganez, demir, magnezyum, sodyum ve 

potasyum içeren diğer oksitler de az miktarda bulunabilmektedir. 

Vollastonit genellikle beyazdır ancak kompozisyonuna bağlı olarak 

gri, krem, kahverengi, soluk yeşil ya da kırmızı renklerde olabilir. 

Vollastonit, kendine özgü levhamsı veya iğnemsi yapısı sayesinde 

endüstrinin birçok alanında kullanılmaktadır. Birçok vollastonit 

ürünün iğnemsi yapısı, malzemelerin boyutsal kararlılık, eğilme 

modülü ve ısı sapması özelliklerinin geliştirilmesinde kullanılan 

seramik fiber, cam fiber, çelik fiber ve birkaç organik fiber (aramid, 
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polietilen, polipropilen, politetrafloroetilen) ile rekabet etmesine 

olanak sağlamaktadır. Vollastonit plastik malzemelerin, eğilme 

mukavemetinin arttırılması için ilave edilen kaolin, mika, talk ile ve 

bir de plastik malzemelere boyutsal kararlılık katan barit, kalsiyum 

karbonat, jips gibi fibröz olmayan mineral ya da kayaçlar ile rekabet 

etmektedir. Seramiklerde, kalsiyum ve silika kaynağı olarak katılan 

karbonatlar, feldispat, kireç ve silika ile de rekabet etmektedir. 

Vollastonit, seramiklerde, pişirim sırasında küçülme ve gaz 

oluşumunu azaltır; yaş ve pişmiş mukavemeti arttırır; pişirme 

esnasında parlaklığı korur; hızlı pişirimi sağlar; kırılma, çatlama ve sır 

hatalarını azaltır. 

Metalürjik uygulamalarda, kaynak için ergitici, kalsiyum oksit 

kaynağı, cüruf koşullandırıcı ve çeliğin sürekli dökümü esnasında 

ergimiş metalin yüzey koruyucusu olarak kullanılır. 

Boyada bir katkı olarak, boya filminin dayanıklılığı geliştirir, pH 

tamponu olarak davranır, hava koşullarına karşı direnci arttırır, 

parlaklık ve pigment tüketimini azaltır, düzleştirici ve süspansiyon 

ajanı olarak hareket eder. 

Plastiklerde, gerilme ve eğilme mukavemetini geliştirir, reçine 

tüketimini azaltır ve yüksek sıcaklıklardaki ısıl ve boyutsal kararlılığı 

geliştirir. 
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Vollastonit kimyasallara karşı direnç, yüksek sıcaklıklarda kararlılık, 

yüksek gerilme ve eğilme mukavemeti gibi özellikleri sayesinde yer 

karosu, sürtünme ürünleri, pano ve panellerin yalıtım malzemesi, 

boya, plastik ve çatı ürünlerinde asbest yerine kullanılmaktadır.  

Stratejik bir mineral olan vollastonitin endüstriyel olarak ilk üretimine 

1933 yılında Kaliforniya’da başlanmıştır. Günümüzde ise vollastonit 

üretimi açık ve kapalı işletme şeklinde Çin, Amerika Birleşik 

Devletleri, Hindistan, Finlandiya, Meksika, Kanada, İspanya ve 

Avustralya’da yapılmaktadır. Dünya genelinde 2010 ve 2019 yılları 

için vollastonit üretim miktarlarına bakıldığında yaklaşık olarak 2 kat 

artış görülmüştür. Türkiye’de geçmiş yıllarda Balıkesir ilinde 

işletmeciliği yapılmış olan bu hammaddenin şimdilerde ise Kırşehir 

ilinde arama ve laboratuvar ortamında zenginleştirme çalışmaları 

devam etmektedir. Son on yıllık süreç içerisinde Türkiye’de 

vollastonit üretimi yapılmamıştır. Türkiye’de, maliyetinden ötürü az 

miktarlarda tüketilen vollastonit, ithalat yoluyla sağlanmaktadır 

(Haner & Çuhadaroğlu, 2013; LB, 2009). 

1. VOLLASTONİTİN ÖZELLİKLERİ 

Bir inosilikat minerali olan vollastonit zincir (Si3O9)
-6 bileşiminde 

kristal yapıya sahiptir. İki dörtyüzlünün aktif oksijenleri bir tarafta, 

üçüncü dörtyüzlünün aktif oksijeni diğer tarafta yer alır. Bu düzen 

vollastonitin iğnemsi dokusu, dilinimi ve kristal şekli ile uyum 

gösterir (Resim 1). Zincirler Ca atomları ile bağlanırlar. Ca atomları 

çarpık sekizyüzlüsel koordinasyon gösterirler. Vollastonit kristalleri 
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yassıdır ve b eksenine paralel doğrultulu uzanmıştır. En fazla {001} 

pinakoidine ve {100} prizma yüzeylerine rastlanır. Genellikle masif, 

lifsel topluluklar halindedir. Birleşme düzlemi {100} olan ikizler 

gösterir (Kumbasar, 1977). 

 

 
 

Resim 1: Serçeören (Balıkesir) Vollastonitinin 1000 Defa Büyütülmüş Taramalı 

Elektron Mikroskobu Görüntüsü (Haner & Haner, 2014). 

 

Teorik kompozisyonu, % 48.3 CaO ve % 51.7 SiO2’den oluşmaktadır. 

Çok nadir şekilde saf olarak bulunur. Saf vollastonitin (triklinik) birim 

hücre parametreleri baz alınarak hesaplanan özgül ağırlığı 2.96 

g/cm3’tür. Ölçülmüş özgül ağırlığı ise 2.87-3.09 g/cm3 aralığındadır. 

Özgül ağırlıktaki bu değişim kristal latisi bozan ve kalsiyumun yerini 

alan, iz ya da az miktardaki alüminyum, demir, manganez, 

magnezyum, sodyum ve potasyum gibi çeşitli safsızlık iyonlarına 
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bağlıdır. Bir de ticari vollastonit ürünlerin özgül ağırlıkları kalsit, 

garnet, diyopsit vs. gibi safsızlıklardan etkilenmektedir. Mineral saf 

olduğu zaman parlak beyazdır. Fakat iz miktardaki safsızlıklar 

nedeniyle gri, krem, pembe, kırmızı ve kahverengi olabilir. Bu renk 

değişimi demir ya da diğer renklendirici iyonların bulunuşuyla 

ilişkilidir. Renk, kristal yüzeyindeki safsızlıklardan (yeraltı sularının 

geçişi ile biriken) ya da kristal yapıda bulunan safsızlıklardan 

etkilenebilir. 

Parlaklık camsı-ipeksidir (vitröz-incimsi). Parlaklık plastik, boya ve 

kaplama gibi uygulamalarda önemlidir. Bazı dolgu ve seramik 

uygulamalarında vollastonitin kullanılabilmesi için kuru parlaklığının 

ve beyazlığının uygunluğunun tespit edilmesi önemlidir. Parlaklık, bir 

standarda dayalı olarak çok iyi bir biçimde öğütülmüş tozun yansıma 

ölçümleri ile tanımlanır. Baryum sülfat ve magnezyum oksit 

kullanılan iki standarttır. Kuzey Amerika’da kullanılan bir terim olan 

G.E. (General Electric) Parlaklığını ölçmek için bir General Electric 

yansıma ölçere başvurulur. Ticari vollastonit ürünlerin G.E. Parlaklığı 

genellikle 80-95 arasındaki değerlere sahiptir. Bunun dışında 

vollastonitin parlaklık ölçümünde Hunter yöntemi de 

kullanılmaktadır.  

Demirin varlığı vollastonitin kırılma indeksi ve optik eksenel açısını 

arttırır. Genelde, manganezin varlığından kaynaklanan etki ile demirin 

etkisi birbirlerine benzerdir. Vollastonitin saf polimorfları için tipik 

optik değerler Tablo 1’de görülmektedir. 
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Tablo 1: Saf CaO:SiO2 İçin Optik Özellikler. 

 

Yapı α β γ δ α:z B:y İşaret 

α vollastonit - triklinik 1.618 1.630 1.632 0.014 39° 4° (-) 

α paravollastonit - 

monoklinik 
1.618 1.630 1.632 0.014 38° 0° (-) 

 B pseudovollastonit 1.610 1.611 1.654 0.044 9° - (+) 

 

Saf vollastonitin erime sıcaklığı genellikle 1540°C olarak kabul edilir. 

Ticari olarak üretilen vollastonitler için akışkan sıcaklığı genellikle bu 

değerden kısmen daha düşüktür. Erime noktası seramikler, metalürjik 

ergiticiler ve ısı ya da ateş dayanımının gerektiği alanlarda nihai 

kullanımlar için önemlidir. Erime noktası konusu bilindiğinin aksine 

oldukça kapsamlı ve karmaşık bir konudur. Yumuşama noktası, akma 

noktası, üst plastik deformasyon noktası, füzyon aralığı, erime hızı, 

vb. gibi konuları kapsamaktadır. 

Bazı vollastonit türleri kısa ve uzun dalgalı ultraviyole ışık altında 

floresans özellik gösterir. Pembe-turuncudan başlayarak yeşil 

turuncuya ve mavimsi yeşile (çok nadir) kadar renk değiştirirler. 

Fosforesans özellik gösterenleri de vardır. 

Isıl iletkenlik ölçümleri uygulamaya özgüdür. Vollastonit genellikle 

ısıl iletkenliği düşük olarak nitelendirilir. Bir kaynakta, ısıl iletkenlik 

katsayısı 2.70±0.07 W/m°K olarak raporlanmıştır. Plastikler için olan 

fonksiyonel dolgu malzemeleri tipik olarak düşük ısıl iletkenliğe 

sahiptir. Ancak vollastonit bu uygulamalarda diğer dolgulara göre 

daha avantajlı olabilir. Elektriksel yalıtım özellikleri bozulmadan 
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polimer matrisin ısıl iletkenliğini arttırabilir. Çeliğin sürekli döküm 

işleminde, çeliğin tam katılaşacağı esnada kalıp tozunun iyi bir yalıtım 

özelliği göstermesi gerekmektedir. 

Vollastonitin karakteristik bir özelliği olan boy/en oranı ile düşük ısıl 

genleşme katsayısı, yüksek ısıl şok direnci ve yüksek sıcaklık 

uygulamalarındaki (ateşe dayanıklı pano ya da refrakter astar gibi) 

boyutsal kararlılık bütünleşiktir. Doğrusal genleşme katsayısı 

genellikle 6.5x10‐6 mm/mm/°C olarak kabul edilir. 

Vollastonitin belirli bir sınırdaki mekanik özellikleri ile ilgili bilgiler 

Tablo 2’de gösterilmektedir. 

Tablo 2: Vollastonitin Sınırlandırılmış Mekanik Özellikleri. 

 

Şekil Elastik Modül, 

GPa 

Young’s Modülü, 

109 psi 

Çekme 

Mukavemeti, MPa 

Vollastonit fiberler 

(3-150 μm çapında) 

303-530 44-72 2700-4100 

 

Vollastonit elektriksel iletken olmayan ya da yalıtkan olarak 

değerlendirilebilir. Saf vollastonit için yaygın olarak kabul edilen DC 

elektriksel iletkenlik değeri 1.5E‐11 mho/m’dir. Saf vollastonitin 

dielektrik geçirgenliği genel olarak 8.60@1MHz olarak kabul edilir. 

Kayaç halindeki vollastonitin özel olarak ölçülmüş dielektrik 

geçirgenliği değerleri Tablo 3’te görülmektedir. 

 

 

 

mailto:8.60@1MHz
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Tablo 3: Göreceli Dielektrik Sabiti İle Kayıp Tanjantı. 

 

Tanım 1 kHz 10 kHz 100 kHz 1 MHz 

Vollastonit 

(Meksika) 

6.9 0.0152 6.8 0.0046 6.8 0.0078 6.9 0.0046 

 

Vollastonitin epoksi formülasyonundaki dielektrik değeri 4.6, kayıp 

faktörü 10Δ=1.0’dır. Elektriksel seramiklerde, vollastonit kullanım ile 

düşük kayıplı dielektrik kristalin bir faz sağlanır. 

Vollastonitin kendine özgü levhamsı veya iğnemsi yapısı birçok 

uygulamada mekanik takviye sağlamaktadır. Ayrıca bu yapı asbest 

yerine kullanılmasında anahtar bir bileşendir. Bir de vollastonit 

fiberlerin ısıl olarak kararlı olması hem organik reçine hem de çimento 

ürünlere yüksek sıcaklık kararlılığı katmaktadır. 

Genel olarak mar ve çizilmeye karşı direnç, tamamlanmış bir yüzeyin 

aşınma direnci ile ilişkilidir. Yüzey sertliği doğrudan bir malzemenin 

aşınma direnci ile ilişkilidir. Vollastonit diğer fonksiyonel dolgularla 

karşılaştırıldığında daha yüksek Mohs sertliğine (4.5-5.0) sahiptir. 

Örneğin, talk 1.0-1.5 ve kalsit 3.0 Mohs sertliğine sahiptir. Sonuç 

olarak vollastonit dolgu uygulamalarında daha üstün mar/çizilme 

direncine sahiptir. 

Vollastonit genellikle kimyasal reaksiyona girmez. Fakat hidroklorik 

asit veya diğer bazı güçlü inorganik asitlerde bozunabilir. Asetik asit 

çok az miktarda etkileyebilir (U.S. Geological Survey, 2020; Haner & 

Çuhadaroğlu, 2013). 
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2. VOLLASTONİTİN UYGULAMA ALANLARI 

Vollastonitin geleneksel uygulama alanları Tablo 4’te verilmiştir. 

Vollastonit tüketimi başlıca plastik, kauçuk, seramik, metalürji, boya, 

inşaat, sürtünme ürünleri endüstrilerinde olmaktadır. 

Plastik ve kauçuk endüstrisi, vollastonit pazarının en büyük tüketim 

alanlarındandır. Plastik dolgu maddesi olarak kullanımının en önemli 

sebepleri düşük su emme sağlaması, reçine gereksinimini azaltması, 

bileşiminde az miktarda yabancı madde bulunması, ısıl 

karakteristikleri gibi özelliklerine bağlıdır. Ayrıca dolgu maddelerinin 

parlaklık, beyazlık, çarpma, eğilme, aşınma ve çekme gibi 

özelliklerinin geliştirilmesinde etkilidir. Plastik yüzeyin su emmesini 

azalttığından dolayı leke direncini arttırmaktadır. Vollastonitin 

elektrik iletkenliği düşük olduğundan, yalıtkan plastik malzemelerin 

üretiminde kullanılabilmektedir. Vollastonit içeren termoplastikler ve 

termosetler mevcuttur. Bunlara örnek olarak, sıvı kristal polimerler, 

naylon6, poliyester, poliüretanlar, epoksiler ve fenollü kalıp 

bileşenleri verilebilir. Ancak vollastonitin fiyatının pahalı olması 

nedeniyle, plastik endüstrisinde daha yaygın olarak cam elyafı (kısa 

öğütülmüş), talk ve mika gibi dolgu maddeleri kullanılmaktadır. 

Vollastonitin seramik endüstrisindeki tüketimi genellikle sağlık 

gereçleri, karo ve sofra eşyaları gibi alanlarda olmaktadır. Seramiklere 

boyutsal kararlılık, hızlı pişirim, düşük su emme, düşük küçülme ve 

yüksek mukavemet gibi özellikler katmaktadır. 

 



 

 
76 MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK ARAŞTIRMALARI TEORİ, UYGULAMA VE YENİ 

YAKLAŞIMLAR 

Vollastonit metalürjik uygulamalarda genellikle toz boyutta (75 ya da 

45 μm) ya da düşük boy/en oranlı olarak kullanılmaktadır. 

Metalürjide, cüruf şartlandırıcı olarak kullanılır. Vollastonit, yanma 

özelliklerini geliştirmek için ya da kıvılcım önleyici kaynak tozu 

üretimi için kullanılır. Ancak vollastonit metalürjik uygulamalarda 

düşük miktarlarda tüketilmektedir. 

Vollastonitin iğnemsi özelliği boyanın hava şartlarına karşı 

dayanımını arttırmakta, küf direnci sağlamakta ve çatlak oluşumunu 

engellemektedir. Boyada dolgu maddesi olarak kullanıldığında, 

boyanın beyazlık ve parlaklığını arttırmaktadır. Metal astar boyasında, 

süspansiyonun bazikliğini yükseltmektedir. Boya yüzeyinin su 

emmesini azalttığından dolayı, dış cephe boyalarına kendi kendini 

temizleme özelliğine kazandırır.  

Asbestin ortaya çıkardığı sağlık problemlerinden dolayı, bazı 

ülkelerde asbest yerine vollastonit kullanılmaktadır. Asbestin 

malzemeye katmış olduğu mukavemet nedeniyle yaygın olarak beton 

boru üretiminde bileşene katılmaktadır. Beton boru üretiminde 

asbestin yerini yüksek boy/en oranına sahip vollastonit alabilmektedir. 

Bunun dışında vollastonit bazı sürtünme ürünlerin, çimentonun ve 

ateşe dayanıklı duvar levhasının üretiminde kısa lifli asbestin yerini 

almıştır. İnşaat ve yalıtım levhaları sektöründe yaklaşık 40 bin ton/yıl 

vollastonit tüketimi vardır. Bazı ülkelerde fren balatası, fren pistonu 

ve debriyaj üretiminde asbestin yerine vollastonit kullanılmaktadır 

(Andrews, 1970; Degryse & Elsen, 2003; Fattah, 1994; Haner & 

Çuhadaroğlu, 2013; International Agency for Research on Cancer, 
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1997; Springer, 1994). 

Tablo 4: Vollastonitin Geleneksel Uygulama Alanları. 

 

Uygulama Alanı Kullanım Nedeni 

Plastik ve Kauçuk Fiziksel karakteristikleri arttırır (dayanım, sertlik ve boyutsal 

kararlılık) ve yalıtım özelliğini geliştirir. 

Seramik, Cam ve 

Sır 

Parlak beyaz renk sağlar, ergitici özelliği sayesinde 

sinterleme sıcaklığını düşürür, pişirme ve soğuma süresini 

azaltır. Genleşmeyi düşürür. İğnemsilik, mukavemet ve 

kendine özgü fiziksel karakteristikler kazandırır. 

Metalürji Düşük üretim sıcaklığı gerektiğinde ergitici olarak tercih 

edilir. 

Boya Beyaz parlak renk sağlar. İğnemsi kristaller düzleştirici ajan 

olarak rol oynar. Kimyasal özelliklerde kararlılık kazandırır. 

Asbeste Alternatif  Asbestin kanserojen etkisinden ötürü sıva, çatı bileşenleri, 

dolgu vs. gibi alanlarda alternatif olarak kullanılır. 

Sürtünme ve 

Aşındırıcı Ürünler 

Asbest ve doğal ya da yapay fiberler yerine kullanılır. 

Fiziksel ve kimyasal performansı geliştirir. 

 

Vollastonitin geleneksel uygulama alanlarına ek olarak tarım, sağlık 

ve atık yönetimi gibi dikkat çeken bazı alanlarda da kullanımı 

yapılmaktadır. 

Tarımda vollastonit, pirinç hastalıklarını bastırmada, ağacın belirli 

türlerinin biyolojik dayanıklılığını arttırmada ve toprak ıslahında 

silikon kaynağı olarak kullanılmaktadır (Datnoff & Rodrigues, 2005; 

Karimi, Taghiyari, & Fattahi, 2013; Maxim, Niebo, Utell, McConnell, 

LaRosa, & Segrave, 2014). 
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Sağlık alanında vollastonit, kemik sementi, kemik implantları, kemik 

greftleri, seramik eklem değiştirme, dental yenileme gibi 

uygulamalardaki biyoaktif bileşen olarak kullanılmaktadır. 

Atık yönetiminde vollastonit, tali atıksulardan fosfor giderimi için 

kullanılır. İlave olarak, su kirlilik kontrol sisteminde, kirlenmiş sıvı 

çözeltilerdeki ağır metalleri absorbe eder (Brooks, Rozenwalk, 

Geohrig, Lio, & Steenhuis, 2000; Maxim, Niebo, Utell, McConnell, 

LaRosa, & Segrave, 2014). 

Son zamanlarda vollastonit, asit yağmurları ile tahrip olan ormanları 

restore etmek için de kullanılmaktadır (Peters, Blum, Driscoll, & 

Likens, 2004). 

Vollastonitin stratejik önemi, kaliteli yataklarının az olmasından, bu 

yatakların pazarlara uzak olmasından ve ürünlere kattığı özelliklerden 

kaynaklanmaktadır. Bu mineralin kullanım alanları her geçen gün 

artmaya devam edecektir.  

3. DÜNYA VOLLASTONİT FAALİYETLERİ 

3.1. Üretim 

Vollastonitin dünya rezervleri 100 milyon tonu aşmaktadır. Muhtemel 

rezervleri ise 270 milyon ton civarındadır. Ancak birçok ülkede 

rezervlerinin tespiti yapılmadığından dolayı kesin miktarı 

bilinmemektedir. Günümüzde başlıca vollastonit üreticileri Çin, 

Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Kanada, Finlandiya 

ve İspanya’da bulunmaktadır. Üretim yapmayan ancak önemli 
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rezervlere sahip diğer ülkeler Türkiye, Fas, Kenya, Namibya, Şili, 

Güney Afrika, Kuzey Kore, Sırbistan, Sudan, Pakistan, Tacikistan ve 

Özbekistan’dır. 

Dünya vollastonit üretim miktarı 2010 yılında 615000 ton iken 2019 

yılına bakıldığında 1234000 ton olduğu görülmektedir (Tablo 5). 

Yaklaşık olarak iki katı bir artış gözlenmiştir. Son on yılın en yüksek 

üretim miktarı 2017 yılında 1439000 ton üretim yapılarak elde 

edilmiştir. Ancak 2018 ve 2019 yıllarına gelindiğinde üretim 

miktarlarında düşüş gözlenmiştir. Bu düşüşün iki nedeni olabilir. 

Birincisi tüketim miktarına bağlıdır. İkincisi ise Çin’in bütün üretim 

miktarı verilerine ulaşılamamış olunmasından kaynaklanabilir. 2019 

yılındaki üretimin yaklaşık olarak %84’lük kısmını, Çin ve Hindistan 

oluşturmaktadır. Dünya vollastonit üretiminin son on yılına 

bakıldığında, Çin lider konumda olan ülkedir. Onu Hindistan takip 

etmektedir. Çin’de bulunan vollastonit yataklarının büyük bir kısmı 

Jiangxi, Yunnan, Jilin, Liaoning ve Qinghai vilayetlerindedir. Çin de 

yaklaşık olarak 130 milyon ton vollastonit tespit edilmiştir. Dünya 

genelinde metalürji ve seramik endüstrilerinde tüketilen vollastonitin 

büyük bir kısmı Çin’den temin edilmektedir. 

Meksika’daki vollastonit üretiminin son yıllarda önemli bir miktarda 

yükseldiğini görmek mümkündür. 2010 yılında 46600 ton üretim 

miktarıyla dördüncü sırada yer alan Meksika, 2019 yılına gelindiğinde 

üretimini yaklaşık %100 artırarak 93000 tona çıkarmıştır. Meksika, 

2016-2019 yılları arasında, ABD’nin vollastonit üretim miktarlarını 

geçmiştir. 
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Tablo 5’te Kanada ve Avustralya’nın sırasıyla 2014 ve 2015 yıllarında 

vollastonit üretimine başladığı görülmektedir. Ancak bu iki ülkenin 

yıllık bazdaki toplam üretim miktarları, dünya toplam üretiminin 

%2’sinden azdır. 

Tablo 5: Vollastonit Üreticisi Ülkelerin 2010-2019 Yılları Arasında Üretim 

Miktarları (x1000 ton). 

 

Ülkeler 201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

Çin 300 745 750 750 110

0 

100

0 

110

0 

110

0 

870 890 

ABD 67 70 70 70 70 70 60 50 70 70 

Hindistan 183.

3 

184.

4 

148.

6 

192.

7 

186.

5 

175.

3 

166 153 150 150 

Meksika 46.6 47.5 55.2 57.3 54.6 57.5 64 88 84 93 

Kanada 0 0 0 0 3 5.6 11 11 15 20 

Finlandiya 12.1 11.5 11.5 11.5 10 10 10 10 10 11 

İspanya 6 7.4 10.9 16.7 15.3 17.7 13.6 19.1 *m

d 

*md 

Avustralya 0 0 0 0 0 2.4 1.8 1.8 *m

d 

*md 

Toplam 

(Yuvarland

ı) 

615 106

6 

104

6 

109

8 

143

9 

133

9 

142

6 

143

3 

119

9 

123

4 

*md=mevcut değil 
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3.2. Tüketim 

Bazı ülkelerin yıllık bazda vollastonit üretim miktarlarında 

dalgalanma gözükse de, dünya vollastonit tüketimi her geçen yıl 

artmaktadır. Dünya vollastonit tüketim miktarı 2010 yılında 460-500 

ton aralığında iken 2019 yılına bakıldığında 850-900 ton aralığına 

geldiği görülmektedir (Tablo 6). Yaklaşık olarak 1.8 katı bir artış 

gözlenmiştir. Son on yılın en yüksek tüketim miktarı 2019 yılında 

görülmektedir. Dünya vollastonit satışlarının yaklaşık %30-40 kadarı 

seramik uygulamalarından, yaklaşık %30-35 kadarı polimerlerden 

(plastik ve kauçuk), yaklaşık %10-15 kadarı ise boya endüstrisinden 

oluşmaktadır. Vollastonitin ikincil satış alanları yapı, sürtünme 

ürünleri ve metalürjik uygulamalardır. 

Tablo 6: 2010-2019 Yılları Arasında Dünya İşlenmiş Vollastonitin Yaklaşık 

Tüketim Miktarları (x1000 ton). 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

460-

500 

480-

520 

500-

540 

510-

550 

500-

540 

800-

850 

*md 825-

875 

*md 850-

900 

*md=mevcut değil 

3.3. Fiyat 

Tablo 7’de 2010-2019 yılları arasında Çin’in Limanda Bordo’ya 

teslim (FOB) fiyatları görülmektedir. Çin’in FOB fiyatı 2010-2013 

yılları arasında 200 mesh için 80-90 $/ton, 325 mesh için 90-100 $/ton 

iken 2014-2019 yılları arasında 200 mesh için 80-100 $/ton, 325 mesh 
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için 90-105 $/ton olarak değişmiştir. Fiyat değişimi az gibi gözükse de 

çok miktardaki alımları etkileyebilmektedir. 

Tablo 7: Vollastonitin 2010-2019 Yılları Arasında Çin’in Limanda Bordo’ya 

Teslim (FOB) Fiyatları. 

 
Tane Boyutu 2010-2013 2014-2019 

200 mesh 80-90 $/ton 80-100 $/ton 

325 mesh 90-100 $/ton 90-105 $/ton 

 

Tablo 8’de 2010-2018 yılları arasında iğnemsi vollastonitin ABD 

fabrikada teslim kote edilmiş fiyatları görülmektedir. 2010 yılında 200 

mesh için 200-230 $/ton, 325 mesh için 210-240 $/ton, iğnemsi 

(yüksek boy/en) için 444 $/ton iken, 2011 yılında 200 mesh için 231-

265 $/ton, 325 mesh için 242-276 $/ton, iğnemsi (yüksek boy/en) için 

489 $/ton olarak değişmiştir. 2016 yılına kadar fiyatlardaki bu artış az 

da olsa devam etmiştir. Ancak 2017 yılından sonra vollastonit 

fiyatlarında bir düşüş gözlenmiştir. 

Tablo 8: Vollastonitin 2010-2018 Yılları Arasında İğnemsi Vollastonitin ABD 

Fabrikada Teslim Kote Edilmiş Fiyatları ($/ton). 

 

Boyut 2010 2011-2012 2013 2014-2016 2017-2018 

200 mesh 200-230 231-265 231-265 231-265 210-240 

325 mesh 210-240 242-276 243-276 243-276 220-250 

İğnemsi 444 489 489 485-491 440-445 
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Literatürden elde edilen bu fiyatlar genel bilgi olarak görülmeli ve o 

şekilde kullanılmalıdır. Gerçek fiyatlar, alıcı ve satıcı arasındaki 

sözleşme ile belirlenen koşullara göre değişmektedir (U.S. Geological 

Survey, 2020; Brown, et al., 2017; Indian Bureau of Mines, 2018) 

SONUÇ 

Dünyadaki en önde gelen vollastonit üretici şirketler Kuzey Amerika, 

Avrupa ve Asya kıtalarında bulunmaktadır. Bu bilinen kıtaların 

dışındaki bazı ülkelerde az miktarda vollastonit üretimi yapıldığı 

bilinmektedir. Ancak küresel vollastonit üretici firmalar ana pazarı her 

zaman ellerinde tutmaktadırlar. Günümüzde birçok özelliğe sahip 

vollastonit üretimi yapılmaktadır. Gelecekte vollastonitin farklı 

kullanım alanlarının keşfedilmesiyle, şüphesiz ürün çeşitliliği daha da 

artacaktır. 

Türkiye’nin Balıkesir ilinde (Serçeören köyü), Çanakkale Seramik 

Fabrikası A.Ş. tarafından 1979 yılına kadar (yaklaşık 10 yıl) 100000 

ton vollastonit üretimi yapılmıştır. Bu bölgedeki vollastonit, sadece 

elle ayıklama ile karo üretiminde kullanılabilecek düzeydedir. Ancak 

zuhurların dağınık ve çok geniş alana yayılmış olması, sondaj 

çalışmalarının yapılmamış olması nedenleriyle, bu bölgede son 40 

yıldır vollastonit madenciliği yapılmamaktadır. Son zamanlarda 

Kırşehir ili Tatarilyasyayla bölgesinde bulunmuş olan vollastonitin 

zenginleştirme çalışmaları devam etmektedir. Ancak bulunduğu 

bölgede yeterince sondaj çalışması yapılmadığından dolayı kalitesi ve 

rezerv miktarı konusunda detaylı bir bilgi bulunmamaktadır. 
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GİRİŞ 

Çelik yapıların tasarım, hesap ve yapım esaslarına dair yönetmeliğin 

2016 yılında yürürlüğe girmesi ile birlikte TS648 (1980) kodlu çelik 

yapıların hesap ve yapım kuralları adlı eski yönetmelik yürürlükten 

kaldırılmıştır. Bu aşamada birçok araştırmacı ve mühendis, eski ve 

yeni yönetmeliğin hesap kurallarının arasındaki farkları daha net bir 

şekilde ortaya koymak için iki yönetmelik arasında kıyaslamalar 

yapmış ya da hala yapmaktadırlar. Ancak yazarlar birçok durumda 

eski yönetmeliğin yanlış anlaşıldığını ve buna bağlı olarak da 

kıyaslamaların çok doğru yapılamadığına şahit olmuşlardır. Bu 

nedenle araştırmacılara ışık tutması amacıyla bu kitap bölümünde eski 

yönetmelikteki hesap yönteminin detayları anlatılmıştır. 

Birleşik gerilme (burkulma+yanal burkulma+eksenel basınç+eğilme) 

altındaki kirişlerin tasarımında TS648 (1980) de AISC (1989)’de 

önerilen yöntem benimsenmiştir. Aslında zamanına göre oldukça 

gerçekçi bir yaklaşım olan bu yöntemde yanal burkulma ve birleşik 

gerilme durumları beraber göz önüne alınmaktadır.  

Yanal burkulma tahkikleri için TS648 (1980), Madde 3.3.4.2’ye göre 

yanal burkulmalı durumda eğilmede basınç emniyet gerilmesi (B) 

bulunur. Daha sonra bu değer kullanılarak TS648 (1980), Madde 

3.4’deki formüller ile yanal burkulma tahkiki yapılır. Madde 3.4’deki 

formüller aynı zamanda birleşik gerilme (N, Mx ve/veya My) 

tahkiklerinde kullanılan formüllerdir. 
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Bu konudaki bir başka yöntem ise DIN4114 (1952) yöntemidir. 

Ülkemizde oldukça yaygın olarak kullanılan bu yöntemde birleşik 

gerilme ve yanal burkulma ayrı ayrı ele alınmaktadır. Bu nedenle 

DIN4114 (1952) yöntemi ile sadece birleşik gerilme durumu için 

hesabı yapılmış elemanların sonuçları TS648 (1980), Madde 3.4’deki 

yöntemle karşılaştırılmamalıdır. Böyle bir karşılaştırma yapılacaksa 

DIN4114 (1952)’e göre hem bileşik gerilme ve hem de yanal 

burkulma hesabı yapılmış elemanlar için yapılmalıdır. 

1. TS648 (1980), MADDE 3.3.4.2-YANAL BURKULMALI 

DURUMDA EĞİLMEDE BASINÇ EMNİYET GERİLMESİ (B) 

Eksenel simetrisi olan ve gövde düzleminde yüklenen kirişlerde 

(örneğin I-kiriş) aşağıdaki gerilmeler hesaplanacak ve bu 

gerilmelerden büyük olanı yanal burkulmalı durumda eğilme basınç 

emniyet gerilmesi (B) olarak ele alınacaktır. Yani B gerilmesi (1) 

veya (2) ve (3) denklemi ile hesaplanan gerilmelerden büyüğüne eşit 

alınacaktır. Ancak B≥0.6a ise B=0.6a alınacaktır. Büyük asal 

eksene göre (gövdeye paralel) yüklenen U-kirişlerde ise B doğrudan 

(3) formülü ile hesaplanacaktır. Bu durumda da B≤0.6a şartı 

geçerlidir. 
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Şekil 1: Başlığı Dolu ve Yaklaşık Olarak Dikdörtgen Kesitler  
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Eğer basınç başlığı dolu ve yaklaşık olarak dikdörtgen kesite sahipse 

(I, U gibi Şekil 1) ve çekme başlığı basınç başlığından küçük değilse 

B gerilmesi bir de (3) formülü ile hesaplanmalıdır. 

 

)3(
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Fds
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  )4(6.0)3(),2(),1(max aB DenkDenkDenk  =  

 

Bu formüllerde; 

 

s:  Kirişin basınç başlığını dönmeye ve yanal deplasmana karşı tutan 

mesnetler arasındaki mesafesi (cm), (Şekil 2’de s1, s2, s3 ve s4 

mesafeleri) olup sadece basınç başlıklarının tutulu olması 

P
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yeterlidir. 

 

d: Başlıklar arası dıştan dışa mesafe (cm) 

 

iyb: Basınç başlığı ve gövdenin basınç bölgesinin 1/3’ünün yani 

gövdenin 1/6’sının (Şekil 2’de taralı alan) gövde eksenine göre 

atalet yarıçapı (cm). Burada yanal burkulmalı durumda eğilme 

emniyet gerilmesi (B) elde edilirken eksenel yük etkisi 

düşünülmediğinden simetrik kesitlerde basınç bölgesi kesit etkili 

yüksekliğinin yarısına eşittir. Bu nedenle sistemde eksenel yük 

varsa bile, basınç bölgesinin 1/3’ü ifadesinden net gövde 

yüksekliğinin 1/6’sı anlaşılmalıdır (Bakınız Edwin H. Gaylord Jr, 

Charles N. Gaylord, James E. Stallmeyer (1991)). Ancak x 

eksenine göre simetrik olmayan ve çekme başlığı, basınç 

başlığından daha küçük olan I-kirişlerde P=0 durumu için tarafsız 

eksen hesaplanmalı ve iyb basınç başlığı ve gövdenin basınç 

bölgesinin 1/3’ü ile hesaplanmalıdır.  

  

üzere,olmak 
6

2 b

i

td
C

−
=  

 

gib

b

gib

gib

yb
tCtb

bt

tCtb

tCbt

i
..

12

.

..

12

.

12

. 333

+


+

+

=  

 

Fb: Basınç başlığının en kesit alanı cm2   ( bb tbF .= ) 
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B: Yanal burkulmalı durumda eğilme basınç emniyet gerilmesi 

(kg/cm2) 

 

a: Basınç başlığının akma gerilmesi (kg/cm2) (St37 için 2400 kg/cm2, 

St52 için 3600 kg/cm2) 

 

Cb: Bir katsayı 

 

M1: Kirişin yanal desteklerinin olduğu noktalardaki uç momentlerinin 

mutlak değerce küçüğü 

 

M2: Kirişin yanal desteklerinin olduğu noktalardaki uç momentlerinin 

mutlak değerce büyüğü 

 

21 MM   olmak üzere ele alınan yanal destekler arasında eleman çift 

eğrilikli (örneğin Şekil 2'deki 1 bölgesi) ise, 
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(Örnek olarak 1 bölgesi için (Mb<Ma olduğuna göre) M1/M2=Mb/Ma) 

ele alınan yanal destekler arasında eleman tek eğrilikli (örneğin Şekil 

2’deki 2, 3 ve 4. bölgeler) ise, 
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bağıntıları ile hesaplanacaktır. 

 

(Örnek olarak 2 bölgesi için (Mb<Mc olduğuna göre) M1/M2=Mb/Mc 

4 bölgesi için (Me=0<Md olduğuna göre) M1/M2=Me/Md=0) 

 

bağıntıları ile hesaplanacaktır. 

 

Yanal destekler arasındaki her hangi bir noktada moment M2 den 

mutlak değerce daha büyükse (örneğin Şekil 2’deki 3 bölgesi için 

(Md<Mc) Mmax>Mc), 

 

1=bC  alınmalıdır. 

 

2. TS648-MADDE 3.4.-EKSENEL BASINÇ VE EĞİLMEYE 

ÇALIŞAN ÇUBUKLAR 

Eksantrik bir basınç kuvveti veya merkezi basınç kuvveti ile Mx 

ve/veya My momentlerinin beraber etkidiği (veya basınç kuvveti 

olsun, olmasın Mx ve/veya My momentleri ile yanal burkulma 

tahkiklerinin yapılacağı durumlarda) aşağıdaki gerilme tahkikleri 

yapılır. Aşağıdaki denklemlerin sağlanması çubukların birleşik 

gerilme etkilerinin yanı sıra yanal burkulmaya karşı da emniyetli 

olduğunu gösterir. Bu nedenle her hangi bir yanal burkulma tahkikine 
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ayrıca gerek yoktur.  
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olmalıdır. Eğer 15.0
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  ise (7) ve (8) tahkikleri yerine daha basit 

olarak aşağıdaki tahkik yapılabilir. 
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Yukarıdaki formüllerde x ve y gerilme veya ilgili katsayının 

uygulandığı ekseni gösterir. 

 

(7), (8) ve (9) formüllerindeki bem yanlız basınç kuvveti altında 

müsade edilen gerilme olup aşağıdaki gibi hesaplanır. 
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  olmak üzere, 
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bem daha kolay bir şekilde aşağıdaki gibi de bulunabilir. 

 




 cem

acem == bem  üzereolmak     6.0  

 

Yukarıdaki formüllerde, 

 

p : Plastik narinlik sınırı 

 

 : İlgili eğilme düzlemindeki narinlik oranı 

 

n : Emniyet katsayısı 

 

E : Elastisite modülü (kg/cm2) 
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cem : Çekme emniyet gerilmesi 

 

B: Yalnız eğilme momenti etkisi altında müsade edilecek basıç 

eğilme gerilmesi (4) formülü ile hesaplanacaktır) 

 

( ) 5.2
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Sb: Eğilme düzleminde mesnetler arasındaki desteksiz mesafe (bk. 

Şekil 2) 

 

ib: Eğilmenin olduğu düzleme dik eksene göre atalet yarıçapı (Şekil 

2’deki ix) 

 

k: Eğilme düzleminde çubuğun burkulma boyu katsayısı 

 

eb: Yalnız basınç kuvveti ile hesaplanan gerilme (eb=P/A) 

 

b: Yalnız eğilme momenti ile hesaplanan basınç gerilmesi (b=M/W) 

Cm: Bir katsayı olup, 

Yanal deplasmanın mümkün olduğu sistemlerde (düğüm noktaları 

yatay yönde hareket edebilen sistemler) 

 

Cm= 0.85 alınacaktır. 

Yanal deplasman yapamayan sistemlerde ise (düğüm noktaları yatay 
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yönde hareket edemeyen sistemler) 

 

21 MM   olmak üzere ele alınan yanal destekler arasında eleman çift 

eğrilikli (örneğin Şekil 2’deki 1 bölgesi) ise, 
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ele alınan yanal destekler arasında eleman tek eğrilikli eğrilikli 

(örneğin Şekil 2’deki 2, 3 ve 4. bölgeler) ise, 

 

4.04.06.0
2

1
+=

M

M
Cm  

 

bağıntıları ile hesaplanacaktır. 

 

Yanal deplasman yapamayan sistemlerde ve eğilme düzleminde yük 

bulunan çubuklarda 
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bağıntısı ile hesaplanacaktır. Çeşitli durumlar için TS648’ den  

değerleri alınabilir. Bu formüllerdeki, 
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Mo: Çubuk üzerindeki maksimum momenti 

 

o: Eğilme yükünden meydana gelen maksimum deplasman 

anlamındadır. 

 

Merkezi basınçtan başka yatay veya eğik durumlarından ötürü öz 

yüklerinin etkisi ile eğilmeye çalışan çubukların da yukarıdaki gibi 

hesaplanması gerekir. Ancak boyu 6 m’yi geçmeyen elemanlarda bu 

etki hesaba katılmaz. 

 

Şekil 2: Eğilmeye Çalışan Ana Kirişler İçin Çeşitli Büyüklüklerin Tarifi 
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GİRİŞ  

Endüstride yüksek performanslı malzemelerin kullanımı hızla 

artmaktadır. Hafif ve dayanıklı malzemelere duyulan talebe bir çözüm 

olarak kompozit malzemeler yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Kompozit malzemeler, üretim yöntemine, matris ve takviye malzeme 

türüne, şekil ve ebatlarına göre türlere ayrılmaktadır. Bu kompozit 

malzeme türlerinden birisi de partikül takviyeli metal matrisli 

kompozit (MMK) malzemelerdir. Endüstriyel uygulamalarda en 

yaygın kullanım alanına sahip takviye şekli ise partikül formudur. 

Partikül takviyeli MMK’ler, ekonomik, rijit ve izotropik özellikler 

sergilemektedirler. Fakat kopmadaki şekil değişimi ve kırılma tokluğu 

değerleri düşüktür. 

Literatür, çeşitli takviye malzemelerinin kullanıldığını göstermektedir. 

En yaygın güçlendirme fazları, oksitler; Al2O3, Y2O3, Si02, karbürler; 

SiC, WC, TiC, ZrC, borürler; TiB2, ZrB2 ve diğerleri gibi volkanik 

tüf, karbon veya intermetalik fazlardır [1-12]. Son yıllarda, partikül 

takviyeli MMK’lere ve özellikle mevcut bakır alaşımlarına 

dayananlara büyük ilgi duyulmaktadır. Bunlar iyi aşınma direnci, iyi 

işlenebilirlik, soğuk işlenebilirlik, yorulma direnci, korozyon direnci 

vb. gösteren, çok ağır koşullarda ve yaklaşık 450°C’ye kadar 

sıcaklıklarda çalışabilen yüksek potansiyelli alaşımlardır [13]. Ayrıca 

partikül takviyeli MMK’lerin bahsedilen özelliklerinin yanı sıra, 

imalatında uygulanan sinterleme sıcaklıklarının etkisinin araştırıldığı 

çalışmalar da mevcuttur. Yapılan bir çalışmada, Cu-Ti3SiC2 metal 

matris kompozitlerinin imalatı gerçekleştirilmiştir. Takviye fazı 
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Ti3SiC2’nin farklı sinterleme sıcaklıklarındaki stabilitesi de 

incelenmiştir. Ti3SiC2’nin ayrışması, TiC ve/veya diğer karbürlerin ve 

TiSi2’nin oluşumuna yol açtığı kaydedilmiştir [14]. Bir başka 

çalışmada toz metalürjisi teknolojisi ile üretilen uzay bakır tabanlı 

sürtünme malzemesinin mikro yapısı ve tribolojik özellikleri sırasıyla 

optik metalografik mikroskop ve tribo-test cihazı kullanılarak 

incelenmiştir. Yağlayıcı MoS2 sinterleme sırasında ki davranışları 

araştırılmıştır. Çalışmada, malzemenin farklı atmosfer ve sıcaklık 

şartları altında sinterlenmesiyle oluşan bileşiklerin ve yapının 

tribolojik özellikleri incelenmiştir [15]. Diğer bir çalışmada, Cu 

matrisine grafit partikülleri ilave edilerek aşınma direnci, Cu ve Cu-

grafit kompozitlerin aşınma mekanizmaları (yapışkan ve 

delaminasyon aşınma) ve %3.5 NaCl çözeltisinde farklı daldırma 

süreleri için korozyon davranışları araştırılmıştır. %3.5 NaCl 

çözeltisine daldırıldıktan sonra korozyon mekanizmasındaki 

değişiklikler anlamlandırılmıştır [16]. İletkenlik ve mekanik 

özelliklerin araştırıldığı çalışmada, Zr2Al3C4 parçacıkları ile 

güçlendirilmiş Cu matrisli kompozit üretilmiştir. Bütün takviye 

oranları için kompozit, elektro-temas malzemesi olarak kullanılan 

Cu/grafit kompozitiyle, elektrik iletkenliği ve mekanik özellikleri 

açısından kıyaslanmıştır. Elde ettikleri kompozitin yüksek iletkenlik, 

Zr2Al3C4 seramiklerin yüksek mukavemeti ve modülü, kompozitin 

mekanik özelliklerinde iyileşmeye yol açtığı kaydedilmiştir [17]. Cu 

ana matrisli ve Cr3C2 partikül takviyeli kompozitin, takviye fazındaki 

nano tüplerin ve Cu-Cr matrisi arasındaki ince ara Cr3C2 geçiş 

katmanı oluşumunun, ara yüz bağını ve mekanik özelliklerini 
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iyileştirdiği kayıt altına alınmıştır [18]. Mekanik özellik ve yoğunluğu 

araştıran diğer bir çalışmada farklı oranlarda Cr partiküllerinin 

takviyesinin, (P/M) yöntemi kullanılarak üretilen Cu matris 

kompozitlerinin sertlik ve aşınma direnci üzerindeki etkisini 

araştırmışlardır. Cr partikülleri farklı ağırlık oranlarında saf Cu 

tozunda ilave edilip, Cr oranındaki artışa bağlı olarak sertlikteki artış 

araştırılmıştır. Üretilen kompozit malzemelerin aşınma davranışları, 

farklı yükler uygulanarak aşınma derinliği, ağırlık kayıpları, sürtünme 

katsayısının değişimi, aşınma çaplarının değişimi ve 1500 m kayma 

mesafesi incelenmiştir [19]. Takviye fazı artışının mekanik özelliklere 

etkisinin incelendiği çalışmada, CrC partikülünün Cu ana matrise 

ağırlıkça oransal ilavesinin, ortaya çıkan kompozitlerin mekanik 

özelliklerine etkisini araştırmışlardır. Sertlik ölçümlerinde, CrC oranı 

arttıkça buna bağlı olarak sertliğin arttığı kayıt atına alınmıştır [20]. 

Yapılan literatür araştırmaları sonucunda “Cu” matrisli kompozitlere 

ilave edilen takviye malzemeler dikkate alındığında benzer bir 

çalışmanın yapılmadığı fark edilmiştir.  

Bu çalışmada, toz metalürjisi yöntemiyle, Cu ana matris fazına Co-

CrC partikülleri ilave edilerek kompozit malzemelerin üretimi 

gerçekleştirilmiştir. Ağırlıkça %5-15 aralığında, farklı oranlarda Co ve 

CrC partikül ilave edilerek üretilen kompozit malzemelerin mikro yapı 

incelemeleri taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca üretilen kompozit test numunelerinin 

elementel dağılımı SEM cihazında, EDX-P ve EDX-M analizleri ile 

gerçekleştirilmiştir. Test numunelerinin sertlik ölçümlerinde Brinell 
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makro sertlik ölçüm metodu kullanılmıştır. Elde edilen veriler ışığında 

üretilen kompozit karakterize edilmeye çalışılmıştır. 

2. MATERYAL VE METOD   

Ana matris metali Cu’ın partikül boyutu ≤44 µm’nin altında 

kullanılmıştır. Birinci takviye fazı olarak (Co) kobaltın partikül 

boyutu ≤1.8 µm’nin, ikinci takviye fazı olan CrC tozunun partikül 

boyutu ise ≤70 µm olarak tercih edilmiştir (Tablo 1).  

 Tablo 1. Cu, Co ve CrC tozlarının kimyasal bileşimi 

Element Saflık Element Saflık Element Saflık 

 ≤70µm Cu ≤44 µm Co ≤1.8 µm 

Cr %88-91 min. Saflık % 99.9 Saflık %99.8 

C %8-11 max. CAS 7440-50-8 CAS  

Si %0.6 max.  8.94 g/cm3 Yoğunluk 2.84 g/cm3 

S %0.05 max. Bakır Tozu Elektroliz yöntemi 

ile üretilirmiştir. 

Kobalt Tozu  

Fe %0.5 max.     

P 0.05 max     

 

Metal matrisli kompozit test numuneleri, toz metalürjisi yöntemi ile 

üretilmiştir. Ana matris fazı Cu metal tozu içerisine ağırlıkça %5, %10 

ve %15 oranlarında Co-CrC partikül ilavesi yapılarak bir karışım 

meydana getirilmiştir. Tozları harmanlamak için tartılmasında 

Radwag PS 6000.R1 0.01 g hassasiyetli terazi kullanılmıştır. Daha 

sonra tozların homojen karışmasını sağlamak için turbula karıştırıcı 

kullanılarak, toz karışımlar 12 saat karıştırılmıştır. Karışımın homojen 

dağılımı SEM cihazı ile yapılan EDX-P görüntüleme ve grafik 

analizleri (Şekil 1.a-c), SEM EDX-M haritalama yapılarak 

doğrulanmıştır (Şekil 1.b).  



 

 
 107 

 

Şekil 1. a) %10 Cu-Co-CrC toz karışımı SEM-P görüntüsü b) %10 Cu-Co-CrC toz 

karışımı SEM-M görüntüsü c) %10 Cu-Co-CrC toz karışımı SEM-P grafiği 

 

Şekillendirilmede kullanılan kalıp malzemesi Ç1040 malzemeden tel 

erozyon tezgâhı kullanılarak üretilmiştir. Kalıp silindirik şekilli olup 

iç delik 12 mm çapında ve 25 mm derinliğindedir (Şekil 2.a).    

 

 

Şekil 2.  a) Toz şekillendirme kalıbı kesit görüntüsü b) Preslenmiş saf Cu 
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numuneleri 

Toz halindeki kütlenin konsolidasyonunu sağlamak ve tozlara 

istenilen şekli verebilmek için, ELE International marka ADR-Auto 

V2.0 3000 BS EN model pres kullanılarak 450 MPa basınç 

uygulanmıştır (Şekil 2.b). Sinterleme işlemi, Protherm HLF 50 marka 

elektrikli fırında, 950°C ve 1000°C sıcaklıklarda 60 dakika süresince 

gerçekleştirilmiştir (Şekil 3). Sinterleme işleminde inert atmosfer 

oluşturmak için argon gazı kullanılmıştır. 

 

 

Şekil 3. Protherm HLF 50 elektrik kurulumlu sinterleme fırını. 

 

Sinterlenen test numunelerinin kütleleri tartılmıştır. Test 

numunelerinin hacim hesabını yapmak için çapları ve boyları 

ölçülmüştür. Eşitlik 1’e göre gerçek yoğunlukları hesaplanmıştır. 

 

 𝜌𝑔 =
𝑚

𝑣
       (1) 
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Burada, ρg numunenin gerçek yoğunluğu (g/cm3 ), m Numune kütlesi 

(gr), v numune hacmidir (cm3).                  

Numunelerin teorik yoğunluğu ise; 

 

            Dt = [(%WCu ∗ DCu) + (%WCr ∗ DCr) + (%WC ∗ DC)]    (2)                   

 

Dt, numunenin teorik yoğunluğu (g/cm3), DCu, bakır numunesinin 

yoğunluğu (g/cm3), DCr, krom numunesinin yoğunluğu (g/cm3), DC, 

Karbon numunesinin yoğunluğu (g/cm3), %Wcu, ağırlıkça Cu yüzde 

oranı, %WCr, ağırlıkça Cr yüzde oranı, %WC, ağırlıkça C yüzde oranıdır. 

Gerçek yoğunluğun, teorik yoğunluğa oranlanmasıyla bağıl yoğunluk 

(%) Eşitlik 3’e göre hesaplanarak elde edilmiştir. 

 

                𝐷𝑏 =
𝐷𝑔

𝐷𝑡
                                   (3) 

 

Presleme sonrası, sinterlenen numunelerin ölçüm yapılacak yüzeyleri 

sırasıyla P240-P400-P800-P1000-P1200 grid zımpara kullanılarak 

temizlenmiş ve çuha bez üzerine uygulanan elmas süspansiyon ile 

parlatılmıştır. Mikro yapı analizleri yapmak için yüzeyleri parlatılan 

test numunelerinin her biri %5 nital çözeltisi ile dağlanmış ve sonra 

etil alkolle temizlenip kurutma fırınında 50°C’deki sıcak hava ile 60 

dakika kurutma işlemi gerçekleştirilmiştir. Kurutma işleminden sonra 

numunelerin mikro yapıları, EDX ile donatılmış Zeiss EVO 40 marka 

elektron mikroskobu ile incelenmiştir. Test numunelerinin elementel 

dağılımı için SEM’de EDX-P ve EDX-M analizleri gerçekleştirilmiş 
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ve elde edilen grafikleri Şekil 4 ve Şekil 5’te gösterilmiştir.    

 

 

Şekil 4. Ağırlıkça; a) Saf Cu b) %5 c) %10 d) %15 Co-CrC içeren sinterlenmiş Cu-

Co- CrC numunelerinin SEM EDX-P mikrografisi. 

 

 

Şekil 5. Ağırlıkça; a) %5 b) %10 c) %15 CrC içeren sinterlenmiş Cu-Co-CrC 

numunelerinin EDX-P analiz grafiği ve EDX-M görüntüsü. 

 

Numunelerin sertlik ölçümleri, Emco DJ10 makro sertlik ölçüm 

cihazında gerçekleştirilmiştir (Şekil 6). Yapılan makro sertlik 

ölçümlerinde cihaz menüsünden HBT 2.5/31.25 seçeneği ile (2.5 mm 
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bilya çapı ve 31.25 kg kuvvet uygulanarak) testler gerçekleştirilmiştir. 

Saf Cu’dan ve ağırlıkça %5, %10 ve %15 oranlarında Co-CrC partikül 

takviye içeren üç farklı kompozit test numunelerinin her biri üzerinden 

beş farklı noktadan Brinell makro sertlik metodu yöntemi ile sertlik 

analizleri gerçekleştirilmiştir. 

 

 

Şekil 6. Emco DJ10 makro sertlik ölçüm cihazı 

 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada ana matris fazı olarak Cu metal tozuna, takviye fazı 

olarak farklı oranlarda Co-CrC partikülleri ilavesi yapılarak, toz 

metalürjisi tekniği ile Cu matrisli kompozit deney numuneleri 

üretilmiştir. Üretilen numunelerin mikro yapıları ve malzemelerin 

sertlik değerleri incelenmiştir. Sinterleme ve yüzey parlatma 

işlemlerinden sonra, yüzey nital çözeltisi ile dağlanmış, saf Cu ve 

ağırlıkça %5, %10 ve %15 arasındaki kompozit test numunelerinin 

SEM görüntüsü analizleri gerçekleştirilmiştir. SEM görüntülerinden, 
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sinterleme işlemi sonrası taneler arasında sağlıklı ikizlenmelerin 

gerçekleştiği, porozitenin azaldığı ve tane sınırlarının net bir şekilde 

görülebildiğinin tespiti yapılmıştır (Şekil 7). 

 

 

Şekil 7. Ağırlıkça %5 Co- CrC partikül takviye oranına sahip Co- CrC kompozit 

deney numunesinin tane sınırlarının SEM’de görüntülenmesi 

 

Ana matris (Cu) fazı içerisinde, Co ve CrC partiküllerinin homojen 

dağıldığı ve herhangi bir noktada takviye fazı partiküllerinin 

kümelenmediği gözlemlenmiştir. SEM görüntülerinin analizinden 

tane boyutlarının ≤44 µm altında olduğu, dolayısı ile sıcaklık etkisiyle 

tane irileşmesinin gerçekleşmediği gözlemlenmiştir. Eşitlik 1 ve 2’ye 

göre kompozit test numunelerin gerçek ve teorik yoğunluk 

hesaplanmış olup, Eşitlik 3’e göre bağıl yoğunluk değeri elde 

edilmiştir (Şekil 8). 
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Şekil 8. Co- CrC partikül takviye oranına bağlı olarak değişen yoğunluk grafiği 

 

Bağıl yoğunluk değeri %5’lik Co-CrC takviye oranında düşüş 

sağlarken, Co-CrC oranı arttıkça bağıl yoğunluk değerinde düşüş 

gözlenmiştir. Porozite yapısının %15’lik Co-CrC takviye oranına 

sahip numunede daha fazla olması, buna bağlı olarak numune 

hacminin büyümesi ve bağıl yoğunluğun daha fazla düşmesine sebep 

olduğu görülmüştür.  

Test numuneleri üzerinde beş farklı noktadan yapılan makro sertlik 

ölçümlerin aritmetik ortalamalarının alınmasıyla her bir test numunesi 

tipi için kümülatif ortalama sertlik değeri hesaplanmıştır (Şekil 9). 

Partikül takviye oranları dikkate alındığında, yapı içerisinde artan 

takviye partikülü oranına bağlı olarak sertlik değerlerinin arttığı, Co-

CrC ara yüzeylerinde gözenekler olduğu bu sebeple bağıl yoğunluğun 

artan Co-CrC oranı ile düşüş göstermesinde Cu matrisin Co-CrC 

partiküllerini ıslatma kabiliyetinin de etkili olduğu belirtilmiştir [20]. 

Bu çalışmada ise yüzde olarak ana matris içerisindeki Co-CrC partikül 

oranı arttıkça porozite artmıştır. Porozitenin artmasına bağlı olarak 
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bağıl yoğunluğunda saf bakıra azaldığı gözlemlenmiştir. (Şekil 8 ).  

Ayrıca yapılan iki farklı sinterleme sıcaklığında (950 ve 1000°C) 

sertlik değerleri ölçülmüştür (Şekil 9). Yapılan ölçümde 1000°C’de 

sertlik değerlerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

 

 

Şekil 9. Co- CrC partikül takviye oranına bağlı olarak değişen 950°C ve 

1000°C’lerdeki sertlik grafiği 

 

 

Şekil 10. Co-CrC partikül takviye oranına bağlı olarak değişen sertlik grafiği 

 

Gerçekleştirilen ölçümlerde en yüksek makro sertlik değeri (76.4HB) 

ile ağırlıkça %15 Co-CrC partikül takviyeli test numunelerinde 
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ölçülmüştür (Şekil 10). Sertlik değerlerindeki bu artış, Co-CrC takviye 

oranına bağlı olarak artış gösterdiği anlaşılmıştır. Makro sertlikteki bu 

artış takviye oranının artışı ile kompozitin diğer mekanik özelliklerine 

de pozitif katkı yapacağını göstermektedir. Yapılan makro sertlik 

ölçümlerinde ağırlıkça %Co-CrC partikül oranı artışına paralel olarak 

sertlik değerlerinde artış olduğu belirtilmektedir [20]. 

SONUÇ 

Bu deneysel çalışma toz metalürjisi yöntemi ile, saf bakır tozuna %5, 

10 ve 15 oranlarında Co-CrC partikül ilavesi yapılmıştır. 

Şekillendirilen test numunelerinin her bir tipinden birer adet 950°C ve 

1000°C’de 60 dakika sinterlenmiştir. Sinterleme prosesinden sonra 

numunelerin gerçek ve teorik yoğunluklarının tespiti yapılmıştır 

Sinterleme prosesinin başarısı, yoğunluğun ve SEM görüntülerinin 

incelenerek değerlendirilmiştir. Sonra deney için uygun sinterleme 

sıcaklığının 1000°C’de referans kabul edilen bütün değerlerin daha 

optimum olduğu görülmüştür. Bu yöntemle üretilmiş olan ve her 

orandan üçer adet olmak üzere toplam on iki adet test numunesinden, 

gerçek yoğunlukları ölçülmüş ve teorik yoğunlukları hesaplanarak 

kıyaslanmıştır. Kompozit malzemelerin mekanik özelliklerinden biri 

olan makro sertlik ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Co-CrC partikül 

takviye fazları ilave edilerek üretilmiş olan, Cu matrisli kompozit de 

partikül takviye oranı arttıkça, teorik yoğunluk değeri ve gerçek 

yoğunluk değerinin aynı oranda düşmediği ve takviye oranı ile birlikte 

bağıl yoğunluk değerinde azalma olduğu görülmüştür. Gerçek 

yoğunluğun düşme oranının teorik yoğunluktaki düşüşten daha az 
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olduğu yapılan analizlerden anlaşılmıştır. Gerçekleştirilen makro 

sertlik ölçümlerinde, Cu ana matris içerisindeki Co-CrC oranı arttıkça 

sertlik değerinin de arttığı gözlemlenmiştir. Toz metalürjisi ile 

üretilmiş olan Cu-Co-CrC kompozit malzemede Co-CrC oranı arttıkça 

sertlik değerlerinin yükselmesinin, Co-CrC takviyesinin, kompozitin 

mekanik özelliklerini geliştirmek yönünde pozitif katkısının olacağı 

düşünülerek, çekme testi, aşınma testi ve diğer mekanik özelliklerinin 

araştırılmasına yönelik testler yapılabilir. Yine çalışma referans 

alınarak saf bakır tozuna yapılan Co-CrC partiküllerinin ilavesinin, saf 

bakırda oluşturabileceği kimyasal değişim ve elektrik iletkenliğindeki 

değişimi de araştırılabilir. Cu ana matrise farklı oranlarda Co-CrC 

partikül takviye ilavesi yapılarak uygun özellikte olanlar, malzeme 

endüstrinin kullanımına sunulabilir. 
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GİRİŞ 

Kurutma, ürünün içinde bulunan nemin bir sınır değerine kadar 

buharlaştırılarak uzaklaştırılması işlemidir (Karaaslan ve Tunçer, 

2009). Kurutma işlemi geçmişten bugüne kullanılan ürün işleme 

tekniklerindendir. Doğal kurutma (gölgede veya güneş altında) ile 

sıcak havalı kurutucular kullanılarak oluşturulan kurutma yöntemleri 

düşük maliyetleri nedeniyle günümüzde en yaygın kullanılan 

yöntemlerdir. Kurutma işleminin tercih edilmesinin sebebi, ürünün 

dayanıklılığının artması ve uzaklaştırılan nem sebebiyle ürünlerin 

ağırlığının azalmasıdır. Gıda maddeleri gibi kısa tüketim ömrüne 

sahip maddelere kurutma işlemi uygulanarak, uzun süre 

kullanılabilmesi ve dayanıklılığını koruması sağlanır (Eren vd., 2005). 

Katı bir ürünün kuruma işlemi sırasında iki süreç oluşmaktadır. Bu iki 

durum ise, sıvının uzaklaştırılması için ısının kurutulan maddeye 

aktarılması ve sıvı-buhar transferi olarak gerçekleşen nem aktarım 

sürecidir. Kurutma işleminde kullanılabilecek ısı transferi, ısı iletimi, 

ısı taşınımı ve radyasyon yöntemleri ile sağlanabilir (Nasıroğlu, 2007).  

Bu yöntemler: 

• Isı İletimi (Kondüksiyon): Kurutma işlemine tabii tutulacak 

ürün, ısı kaynağına temas ettirilir ve sıcaklık farkından dolayı 

istenen ısı transferi gerçekleştirilmiş olur. Bu sayede nem 

buharlaştırılarak üründen uzaklaştırılır. 

• Isı Taşınımı (Konveksiyon): Bir ısı kaynağı tarafından üretilen 

ısı, hava yardımı ile kurutulacak olan ürüne taşınır. Yüzeyde 
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bulunan sıvı-buhar karışımı ısınan hava yardımı ile uzaklaştırılır 

ve kuruma gerçekleşir. 

• Radyasyon (Işınım): Kurutulacak ürünün nemi, ışın 

kaynağından yayılan ısı ile üründen uzaklaştırılır.  

Tünel tipi kurutucular çok çeşitli olmakla beraber bu çalışmada bantlı 

tip (konveyör) kurutma sistemi incelenmiştir. Kurutulacak ürün tünel 

kısmında kuruma işlemine tabii tutulmaktadır. Kuruma işlemi fan 

yardımı ile sıcak hava gönderilerek, güneş enerjisi ile veya mikrodalga 

enerjisi ile gerçekleştirilebilmektedir (Çelen ve Karataşer, 2019). 

İtfaiye istasyonlarında başta yangınlara müdahale olmak üzere su 

çekme, su verme vb. gibi birçok işlemde hortumlar kullanılmaktadır. 

Hortumlar kullanıldığı işleme göre farklı tiplerde üretilmektedir (İzmir 

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2015). 

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 makaralı sistem ile asılmakta 

çevresel etkenler ile kuruma işlemi sağlanmaktadır (İzmir Büyükşehir 

Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı,  2015) 
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Günümüzde, özellikle yurtdışında kullanılmakta olan hortum kurutma 

makineleri ise oldukça maliyetli ve itfaiye istasyonlarında fazla yer 

işgal eden makineler olarak görülmüştür. Bu makineler genel olarak 

oldukça büyük olarak tasarlandıkları ve fiyatlarının pahalı olması da 

tercih edilmesini azaltan bir diğer etken olarak anlaşılmıştır. 

Resim 1’de belirtilen askılı kurutma dolabında, metal ve ısıya karşı 

yalıtımlı bir dolap içerisine yangına müdahale hortumları dik 

konumda, açık olarak asılmıştır ve içerisine sıcak hava üflenmiştir. Bu 

sayede hortumlar ısıtılarak kurutulması sağlanmıştır. Ayrıca hortumlar 

asıldığı ve sıcak havaya maruz bırakıldığı için bu yöntem mevcutta 

kullanılan doğal kurutmaya yakın bir yöntemdir. İlaveten itfaiye 

istasyonlarında bulunan başka ürünler de kurutulabilmektedir (yangına 

yaklaşma elbisesi, nomex eldiven, çizme vs.). Ancak askılı kurutma 

dolaplarının fiyatları pahalıdır ve oldukça büyük bir alan 

kaplamaktadır (https://www.firepenny.com, 2020). 

 

 

Resim 1: Askılı Kurutma Dolabı (https://www.firepenny.com, 2020) 
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Alt kısımda Resim 2’de belirtilen sıcak hava dolabında ise askılı 

kurutma dolabından farklı olarak hortumlar toplu olarak ve raflarda 

kurutulabilmektedir. Bu makinenin üst kısmında bulunan fan 

sayesinde sıcak hava dolaşımı sağlanır. Ayrıca hortumlar gevşek bir 

biçimde kapalı konumda tutulduklarından, kurutulmuş hortumlar daha 

kolay ve hızlı depolanabilmektedir. Yaklaşık olarak 12 saatte 

hortumların ısıtılarak kurutulması sağlanmıştır. Isının arttırılıp sürenin 

azaltılmamasının sebebi ise hortumlarda yıpranma miktarını en aza 

indirmektir. Yine bu yöntemde de sıcak hava dolaplarının fiyatları 

oldukça pahalıdır ve büyük bir alan kaplamaktadırlar 

(https://www.edarley.com, 2020). 

 

                 

Resim 2: Sıcak Hava Dolabı (https://www.edarley.com, 2020) 

 

Bu çalışmada amaç mevcut sistemlere alternatif bir kurutucu ve 

kurutma sıcaklığı önermektir. Buradan yola çıkarak nem değişimleri, 

malzemenin içyapısı ve yüzey sıcaklığı incelenmiştir. 
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1.MATERYAL ve YÖNTEM 

Bu çalışmada piyasada satılan 20 m uzunluğunda yangın müdahale 

hortumundan 20 cm uzunluğunda numuneler kesilip deneylerde 

kullanılmıştır (Dağlı, 2020). Deney öncesinde hortumların başında ve 

sonunda bulunan rakorlar sökülmüş ve sadece hortum kısmı üzerinde 

çalışmalar gerçekleştirilmiştir.  

 

      

        (a)                                         (b) 

Resim 3: Yangına Müdahale Hortumu, a) 20 m, b) 20 cm kesilmiş numune (Dağlı, 

2020) 

 

Deneylerde, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik 

Fakültesi laboratuvarında yer alan bantlı tip tünel kurutucu (Resim 3) 

kullanılmıştır. Bantlı kurutucu 172x50x40 cm boyutlarında ve 2000 W 

gücündedir. Bu yöntemde ürün bant üzerinde 0.117 m/dk. hız ile 

hareket etmekte olup, sabit sıcak hava akışına tabi tutulmaktadır. Bu 

sayede hortum üzerinde homojen dağılımlı bir kurutma elde edilmesi 

amaçlanmıştır. 
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Resim 3: Bantlı tip (konveyör) kurutucu şeması (1: fan, 2: bant, 3: ayar ekranı, 4: 

sıcaklık düğmesi, 5: havalandırma boşlukları, 6: tünel kurutucu, 7: tünel kapağı, 8: 

tünel hızı ayar düğmesi) (Dağlı, 2020) 

 

1.1. 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 sağlanan 

numuneler, 30 dakikalık sürede su banyosunda bekletildikten sonra 

yaş ağırlıkları hassas terazi yardımı ile ölçülüp kaydedilmiştir.  

Bantlı tip tünel kurutma sisteminde tüm kuruma sıcaklıkları (50°C, 

60°C ve 70°C) için 0.117 m/dk. hızı ile hareket eden bant üzerine 

önceden su emdirilen hortum numunesi konulduktan sonra kurutma 

işlemi başlatılmıştır. Tünel içerisine 1 m/s hız ile üflenen sıcak hava 

yardımı ile hortum numunelerinin kuruması sağlanmıştır. Deney 

boyunca her 15 dakikada bir ağırlık kayıpları ölçülüp termal 

fotoğrafları çekilmiştir. Bu çalışma esnasında bantın farklı 
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noktalarındaki sıcaklık probları ile ortam sıcaklıkları periyodik olarak 

ölçülmüştür. İstenilen nem değerine gelince kurutma işlemi 

sonlandırılmıştır. 

Deneylerde kullanılan hortum numunesi, ilk nem değerinin 

belirlenebilmesi için etüvde (Mingda KIT-35A, Çin) 105°C de 24 saat 

kurutulmuştur. Hesaplamalar sonucunda ilk nem değeri yaş baza göre 

%97±0.7 bulunmuştur. 

Kurutma işleminden sonra numunelerin içyapısında meydana gelen 

değişimlerin detaylı olarak tespit edilebilmesi için, FEI Quanta-Feg 

250 marka (ABD) taramalı elektron mikroskobu (SEM) yardımıyla 

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. 

Bantlı tip tünel kurutucuda 15 dakikalık periyotlar ile periyodik olarak 

numunelerin termal kamera yardımı (Flir EX E6, Estonya) ile 

sıcaklıkları tespit edilmiştir. Ürün üzerindeki ısı dağılımı da bu 

fotoğraflar sayesinde incelenmiştir. 

Nem değişimleri ürünün ağırlıkları dikkate alınarak hesaplanmıştır. 

Ağırlık kayıpları hassas terazi (Precisa XB 620 M, İsviçre) ile 

belirlenmiştir. Deney esnasında numunelere ait yaş baza göre nem 
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değeri Eşitlik 1’e göre hesaplanmıştır. Boyutsuz nem oranı için Eşitlik 

2 kullanılmıştır (Çelen ve Kuş, 2016). 

 

my =
My−Mk

My
        

 (1) 

 

mR =
m−me

mo−me
        

 (2) 

 

Bu eşitliklerde; my: yaş baza göre nem içeriği, Mk: hortumun kuru 

kütlesi (g), My: hortumun yaş kütlesi (g), mR: boyutsuz nem oranı, m: 

hortumun belli bir zamandaki nem içeriği (gsu/gkurumadde), me: denge 

nem içeriği (gsu/gkurumadde), mo: başlangıç nem içeriğini (gsu/gkurumadde) 

temsil eder. 

2. ARAŞTIRMA BULGULARI 

2.1. Ağırlık Analizi 

Deneylerde su banyosunda 30 dakika boyunca su emmiş olan 2 adet 

hortum numunesi konveyör kurutucuda 50°C, 60°C ve 70°C 

sıcaklıklarda kurutulmuştur. 50°C sıcaklıkta, deneyde kullanılan 

hortum numunelerinin su emmeden önceki ağırlıkları 1.numune için 

126.875 g, 2.numune için ise 126.865 g olarak tespit edilmiştir. 30 

dakika boyunca emdiği su ile birlikte 1.numune 142.910 g, 2.numune 

ise 142.594 g ağırlığına ulaşmıştır. Numunelerin kuruma işlemi 

toplam 240 dakikada gerçekleşmiş olup, bu süre boyunca numunelerin 
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ağırlığı 1.numune için 16.277 g, 2.numune için ise 16.280 g 

azalmıştır. Kurutma işleminin gerçekleştiği sürede nem değeri 

1.numune için 0.0651 gsu/gkurumadde, 2.numune için ise 0.0648 

gsu/gkurumadde miktarına kadar azalmıştır. 

60°C sıcaklıkta kullanılan hortum numunelerinin su emmeden önceki 

ağırlıkları 1.numune için 127.544 g, 2.numune için ise 128.325 g 

olarak ölçülmüş olup, 30 dakika boyunca emdikleri su ile birlikte 

1.numune 143.490 g, 2.numune ise 145.528 g ağırlığa ulaşmıştır. 

Numunelerin kuruma işlemi toplam 195 dakikada gerçekleşmiş olup, 

bu süre boyunca numunelerin ağırlığı 1.numune için 17.071 g, 

2.numune için ise 17.173 g azalmıştır. Kurutma işleminin 

gerçekleştiği sürede nem değeri 1.numune için 0.0597 gsu/gkurumadde, 

2.numune için ise 0.0607 gsu/gkurumadde miktarına kadar azalmıştır. 

70°C sıcaklıkta kullanılan hortum numunelerinin su emmeden önceki 

ağırlıkları 1.numune için 123.920 g, 2.numune için ise 123.280 g 

olarak ölçülmüştür. 30 dakika boyunca emdiği su ile birlikte 

1.numunenin ağırlığı 140.562 g, 2.numunenin ağırlığı ise 140.106 g’a 

yükselmiştir. Numunelerin kuruma işlemi toplam 180 dakikada 

gerçekleşmiş olup, bu süre boyunca numunelerin ağırlığı 1.numune 

için 16.977 g, 2.numune için ise 17.187 g azalmıştır. Kurutma 

işleminin gerçekleştiği sürede nem değeri 1.numune için 0.0577 

gsu/gkurumadde, 2.numune için ise 0.0557 gsu/gkurumadde miktarına kadar 

azalmıştır. Şekil 3.1 de tüm kurutma sıcaklıkların zamana bağlı nem 

değişimi görülmektedir. 
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Şekil 3.1: 30 Dakika Su Banyosunda Bekletilen Hortumun Konveyör Kurutmada 

Nem Değişimi 

2.2. Termal Analiz 

Su banyosunda 30 dakika bekletilerek su emmesi sağlanan hortum 

numuneleri bantlı tip tünel kurutucuda çeşitli kurutma sıcaklıkları 

uygulanarak kurutulmuştur. Bu esnada 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. 
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Şekil 3.2.’de 30 dakika boyunca su emmesi sağlanmış hortum 

numunesinin 50°C sıcaklık uygulanarak bantlı tip tünel kurutucuda 

kurutulması esnasındaki termal kamera görüntüleri yer almaktadır. 

Kurutma işlemi 240 dakika boyunca devam etmiş olup, hortum 

numunesinin ölçülen ilk sıcaklığı 15.dakikada 39.9°C iken, son 

sıcaklığı ise 240.dakikada 49.7°C olarak ölçülmüştür. Sıcaklık 

dağılımı numune yüzeyi boyunca boyuna orta eksenden kenarlara 

doğru azalış göstermiştir.  

Şekil 3.3.’de 30 dakika boyunca su emmesi sağlanmış hortum 

numunesinin 60°C sıcaklık uygulanarak bantlı tip tünel kurutucuda 

kurutulması esnasındaki termal kamera görüntüleri bulunmaktadır. 

Kurutma işlemi 195 dakika sürmüş ve bu süreçte hortum numunesinin 

15.dakikada ölçülen ilk sıcaklığı 40.8°C iken, 195.dakikada ölçülen 

son sıcaklığı 56.1°C olarak görülmüştür. 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. 

Şekil 3.4.’de ise 30 dakika boyunca su emmesi sağlanmış hortum 

numunesinin 70°C sıcaklık uygulanarak bantlı tip tünel kurutucuda 

kurutulması esnasındaki termal kamera görüntüleri yer almaktadır. 

Kurutma işlemi 180 dakika boyunca devam etmiş olup, hortum 

numunesinin ölçülen ilk sıcaklığı 15.dakikada 46.8°C iken, son 

sıcaklığı ise 180. dakikada 68.5°C olarak ölçülmüştür. Sıcaklık 

dağılımı yüzeyde hareket yönünde olan kenardan diğer kenara doğru 

düzenli bir dağılım ile azalış göstermiştir.  
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Şekil 3.2: Bantlı Tip Tünel Kurutucu 50oC - 30 Dakika Su Banyosu 

 

 

 

 

    

15 dakika (50oC) 30 dakika (50oC) 45 dakika (50oC) 60 dakika (50oC) 

    

75 dakika (50oC) 90 dakika (50oC) 105 dakika(50oC) 120 dakika (50oC) 

    

135 dakika(50oC) 150 dakika(50oC) 165 dakika (50oC) 180 dakika (50oC) 

    

195 dakika (50oC) 

 

210 dakika (50oC) 225 dakika (50oC) 240 dakika (50oC) 



 

 
 167 

 

 

 

    

15 dakika (60oC) 

 

30 dakika (60oC) 45 dakika (60oC) 60 dakika (60oC) 

    

75 dakika (60oC) 

 

90 dakika (60oC) 105 dakika (60oC) 120 dakika (60oC) 

    

135 dakika (60oC) 

 

150 dakika (60oC) 165 dakika (60oC) 180 dakika (60oC) 

 

195 dakika (60oC) 

 

Şekil 3.3: Bantlı Tip Tünel Kurutucu 60oC - 30 Dakika Su Banyosu 
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15 dakika (70oC) 

 

30 dakika (70oC) 45 dakika (70oC) 60 dakika (70oC) 

    

75 dakika (70oC) 

 

90 dakika (70oC) 105 dakika (70oC) 120 dakika (70oC) 

    

135 dakika (70oC) 

 

150 dakika (70oC) 165 dakika (70oC) 180 dakika (70oC) 

Şekil 3.4: Bantlı Tip Tünel Kurutucu 70oC - 30 Dakika Su Banyosu 
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2.3. SEM Analizi 

Herhangi bir işlem uygulanmamış hortum numunesinin dört farklı 

noktadan alınan dış kısmının içyapısını gösteren SEM görüntüleri 

Şekil 3.5’de bulunmaktadır. Şekil 3.6’da 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 50oC sıcaklık uygulanarak konveyör 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 60oC sıcaklık ile kurutulduktan sonra numunenin dış ve 

iç kısmı görüntülenmiştir. Şekil 3.9’da 70oC sıcaklık ile kurutulduktan 

sonra numunenin dış ve iç kısım görüntüleri bulunmaktadır. Kurutma 
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sıcaklığı ile gözenek sayısı arttığı ve gözeneklerde büyümeler 

olmuştur. Sıcaklık seviyesinin artması yapı içinde sıcaklığı ve buhar 

basıncını arttırmaktadır. Buhar çıkışından dolayı büyük gözenekler 

oluşmuştur. Bu çalışmada kurutma sıcaklığı ile gözenekli yapının 

doğru orantılı olarak değiştiği tespit edilmiştir. 

 

                

Şekil 3.7: Konveyör Kurutucu 50oC - 30 Dakika Su Banyosu (Dış Kısım – İç Kısım) 

 

                

Şekil 3.8: Konveyör Kurutucu 60 oC - 30 Dakika Su Banyosu (Dış Kısım – İç 

Kısım) 
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Şekil 3.9: Konveyör Kurutucu 70oC - 30 Dakika Su Banyosu (Dış Kısım – İç Kısım) 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Bu çalışmada genel olarak aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır. 

• Bantlı tip tünel kurutucuda gerçekleştirilen deneylerde ise, 50oC 

sıcaklık değerinde kurutma işlemi 240 dakika, 60oC sıcaklık 

değerinde 195 dakika ve 70oC sıcaklıkta ise 180 dakika 

sürmüştür.  

• Sıcaklık arttıkça suyun buharlaşma hızı da artmış ve numunenin 

dış kısmında bulunan iplikli yapı ile iç kısmında bulunan 

gözenekli yapının da kısmen belirginleştiği anlaşılmıştır. Ancak 

genel durum değerlendirildiğinde herhangi bir işlem 

uygulanmanmış numune ile bantlı tip tünel kurutucuda 

kurutulmuş numunelerin içyapısında, olumsuzluk oluşturacak 

oranda bir değişime rastlanmamıştır. 

• Bantlı tip tünel kurutucuda gerçekleşen kurutma işlemi 

esnasında hortum numunelerine termal analiz yapılmıştır. Bantlı 

tip tünel kurutucuda numunenin sıcaklık artışının yavaş ve 
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üniform olduğu ayrıca termal görüntülerde de sıcaklık 

dağılımının düzenli olduğu gözlenmiştir. 

• Günümüzde kullanılan sistemlerle kıyaslandığında, konveyör 

kurutmanın uygun bir tasarımla  zaman  yönünden   avantaj 

sağlayacağı aşikârdır.
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