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ÖN SÖZ 

Yapılan uygulamaya göre malzeme seçimi yapılan ürünün özelliklerini 

tanımlayan en temel parametredir. Bundan dolayı, sürdürülebilir mühendislik 

uygulamaları için araştırmacılar yeni malzemeler tanımlamaya ihtiyaç 

duymaktadır. Bu kitapta, yazarlar, sürdürülebilir uygulamalar için yeni 

malzemelerin tasarımı ve sentezi ile ilgili son literatürün kapsamlı bir 

derlemesini okuyucuya sunmaktadır. Kitapta ayrıca yeni yöntemler örnek 

çalışmalar ile tanıtılarak araştırmacılara rehber olması hedeflenmektedir. 

Kitap yapısı itibariyle, alanlarında uzman araştırmacılar tarafından yazılmış 

sekiz bölümden oluşmaktadır.   

Birinci bölümde ‘Tekstil Malzemelerinde Yaşlanma Performansının 

Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler’ yazar, bugünlerde yaşlandırma 

yöntemleri ve tekstillerin performansını değerlendirmek üzere kullanılan 

yöntemleri incelemiştir. Tekstil malzemelerinde; mekanik etki, temizleme, 

bakım, çevresel etkiler, sıcaklık, nem, güneş gibi bozunmaya neden olan 

faktörler ve buna bağlı olarak da yaşlanma kavramı üzerine durulmuştur. 

Bölümü, yaşlanmayı saptayabilmek ve etkilerini belirleyebilmek için, 

literatürde şimdilerde yaşlanmayı simüle eden bazı testler, cihazlar ve 

değerlendirme yöntemleri oluşturmaktadır.  Yazar, yapılan çalışmalarla tekstil 

ürünlerinin performanslarının değerlendirilmesinde kullanılan test yöntem, 

cihaz ve standartlarının gelişiminin halen aktifliği ve güncelliği üzerine 

araştırmalarda bulunmuştur. 

İkinci bolümde ‘Tekstil Yüzeylerinin Boncuklanma Performansına Etki 

Eden Lif Parametrelerinin İncelenmesi’ yazar tarafından tekstil yüzeylerinin 

boncuklanmasına etki eden lif parametreleri incelenmiştir. Lif karışımlarından 

elde edilen kumaşların %100 tek tip liften meydana gelenlere göre 

boncuklanma eğilimlerinde artış olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca lif 

parametreleri ve kumaş parametrelerinden boncuklanmaya etki eden en 

önemli faktörler sunulmuştur. Doğal ve yapay lif türlerinin boncuklanma 

eğilimleri ve performansları üzerine sınıflandırmalara da yer verilen bölümde 

lif tipine ve mukavemetlerine göre de kumaşlarda oluşan boncuklar üzerine 

detaylı araştırmalar verilmiştir. 

Üçüncü bolümde ‘Sürdürülebilir Geleneksel Yapı Tasarımı 

Çerçevesinde Kabukta Kullanılan Malzemenin Isı Performansı’ başlıklı 

bölümde, yazarlar tarafından, binanın enerji korunumundan yola çıkarak, pilot 

bölge seçip sürdürülebilir geleneksel yapı tasarlanmıştır. Dış ortamla ilişki 

kuran en büyük yüzey olan bina kabuğunun yapılabilecek değişikliklerle 

ısıtma ve soğutma gereksinimlerinin nasıl değiştiğini izlemek için enerji etkin 
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tasarım yüklerinin hesaplanmasını amaçlamışlardır. Yaptıkları analizler 

sonucunda bina kabuğunda kullanılan malzemenin, binanın enerji 

verimliliğinde önemli rol oynadığı, oluşum enerjisi ve karbon salımı düşük 

olmasından ötürü sürdürülebilirlik açısından dikkat çekici olduğu 

görülmektedir. 

Dördüncü bölümde “Ahşap Yapılarda Mekanik Bağlantılar” başlığı 

altında ahşap yapıların birleşiminde kullanılan uygun malzeme ve tasarımlar 

tanıtılmış ve dayanıklılık ve kurulum kolaylığı açılarından değerlendirilmiştir. 

Beşinci bölümde ‘Kompozit Malzemelerin Kısa Kiriş Kayma 

Mukavemeti Özelliklerinin İrdelenmesi’ farklı yöntem ve metotlarla üretilen 

kompozit malzemelere uygulanan kısa kiriş kayma testleri hakkında 

araştırmalara yer verilmiştir. 

Altıncı bölümde ‘Farklı Yöntemlerle Birleştirilen E-Cam Elyaf 

Takviyeli Kompozit Malzemelerin Atmosferik ve Denizel Ortamdaki 

Yorulma Davranışı’ başlıklı bölümde, dikişli, kıvrımsız, E-cam elyaf takviyeli 

çok katmanlı polyester kompozitlerin çekme-çekme yorulma performansı 

üzerinde yoğunlaşılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde kompozitlerin 

yorulma testleri üzerine sayısal bir hesaplama yöntemi geliştirilmiştir. 

Yedinci bölümde ‘Termoplastik Matrisli Kompozit Malzemelerin 

Birleştirilmesi’ başlıklı çalışmada, kompozit malzemelerin birbirlerine 

yapıştırılması için kullanılan farklı yöntemlerden bahsedilmektedir. 

Sekizinci bölümde ‘Çocuk Hastanelerinde Biyofilik Tasarım 

Parametrelerinin Önemi ve Örnekler Üzerinden Değerlendirilmesi’ başlıklı 

bölümde, yazarlar tarafından, yurtdışında bulunan çocuk hastanelerinde yer 

alan biyofilik tasarım parametrelerini/özelliklerinin araştırılması detaylı olarak 

yapılmıştır ve yeni hastane projelerine rehber olması amaçlanmıştır. 

Bölümler için sağlanan materyallerin tüm sorumluluğu ilgili bölümün 

yazarlarına aittir. 

Bu kitaba katkılarından dolayı yazarlara ve İKSAD yayınevine teşekkür 

ederiz. Bu kitapta derlenen bölümlerde, malzeme bilimindeki son gelişmeler 

ve yapılan iyileştirme çalışmaları alanında uzman araştırmacılar tarafından 

basit bir dille yazılmıştır. Bu çalışmaların bilimsel bir kaynak olmasının yani 

sıra keyifli bir deneyim sunacağını umuyoruz. 

Doç. Dr. Merivan Şaşmaz 

Ekim 2022 
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GİRİŞ 

Tekstil materyallerinin kullanım öncesi performanslarının 

değerlendirilmesi ile ilgili çok sayıda test yöntemi ve cihazı bulunmasına 

rağmen bu materyallerin kullanım ömürlerinin tahmin edilmesine yönelik 

sınırlı sayıda yöntem ve cihaz bulunmaktadır. Tekstillerin kullanım öncesi 

performanslarının bilinmesi kadar kullanım performanslarının da bilinmesi, 

özellikle bazı teknik alanlarda önem arz etmektedir. Değişim zamanı geçen 

tekstil malzemesi, kullanıldığı alana göre performans azalması 

sergileyeceğinden kullanıcı ürünün değişim zamanını bilmek isteyecektir. Bu 

alanlardan bazıları, koruyucu tekstiller (itfaiye giysileri, askeri tekstiller, 

medikal tekstiller vs.) ve tarım tekstilleri gibi alanlardır. Bu alanlarda 

çalışanlar, kullandığı ürünün değişim zamanını ya da kullanım ömrünü tahmin 

etmek istemekte ve bunun için de ürünün yaşlanmaya bağlı ne gibi 

performans kayıplarına uğrayacağını bilmek istemektedir. Estetik amaçlı 

tekstil yaşlanması bir yana bazı son kullanıcılar güvenlik azalmasına neden 

olacağı gerçeğiyle tekstilin kullanım esnasındaki yaşlanması ve bozunmasıyla 

yakından ilgilenirler. Örneğin, itfaiyecilerin koruyucu giysilerinde yaygın 

olarak kullanılan termal koruyucu kumaşların, normal kullanımla ilişkili 

aşınmanın yanı sıra yüksek sıcaklıklara ve diğer koşullara maruz kalma ile 

bozulduğu gösterilmiştir (Davis vd., 2010; Rezazadeh, 2014). 

Söz konusu bu ihtiyaçtan yola çıkılarak bu çalışmada, tekstil 

malzemelerindeki yaşlanma süreci, hali hazırda kullanılan yaşlandırma 

yöntemleri ve tekstillerin performansını değerlendirmek üzere kullanılan 

yöntemler incelenmiştir.  

YAŞLANMA VE BOZUNMA  

Tekstil malzemeleri açısından bakıldığında yaşlanma, zamanın 

geçmesine bağlı olarak materyalde meydana gelen tüm değişikliklerdir 

(Timiras vd., 1995). Değişiklikler geri döndürülemez ve bazı özellikler 

yaşlanma nedeniyle iyileşebilse de yaşlanma genellikle işlevsellik azalmasına 

veya kaybına neden olmaktadır (Johnson, 2005). 

Tekstil yaşlanmasının en büyük yıkıcı sonucu olarak ise bozunma 

görülmektedir. Kağıt, tekstil ve ahşap kombinasyonundan oluşan bir 

materyalin tekstil yüzeyinde gözle görülebilir bir şekilde fark edilebilen 

bozunma etkisi Şekil 1’ de görülmektedir. 
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Tekstil malzemelerinde bozunma, materyalin zaman içerisinde 

yaşlanmasına bağlı olarak, yapıda meydana gelen değişimler nedeniyle 

materyalin kullanım performansı için gerekli özelliklerin zayıflaması veya 

kaybolması olarak tanımlanmaktadır (Slater, 1991). 

Tekstil malzemelerinde bozunma, kumaş üretimi esnasında veya 

depolama aşamalarında başlayabilmektedir. Yıkama, kimyasal işlemler, güneş 

(UV), ter, deniz tuzu, yağmur, çiğ gibi kullanım şartlarına bağlı olarak tekstil 

malzemesinin bozunma işlemi, kullanım esnasında da devam etmektedir.  

 
Şekil 1: Tekstil Üzerinde Oluşan Küflenme ve Bozunma (Merev, 2019) 

Performans kayıplarının nedeni ise, üretim ve kullanım şartlarına bağlı 

olarak tekstil liflerinde meydana gelen değişimler nedeniyle liflerin mekanik 

özelliklerinin değişmesidir. Örneğin, UV’ ye bağlı tekstilde meydana gelen 

yaşlanma ve dolayısıyla bozunmanın esası şu şekilde özetlenebilir. UV 

ışınları, polimer moleküllerini uyarması sonucunda polimer zincirlerinin 

kırılmasına sebep olurlar. Bunun bir sonucu olarak molekül zincirleri 

parçalanarak life hasar vermektedir. UV ışınlarının tekstil malzemeleri 

üzerine olan etkisi; ışının şiddetine, dalga boyuna, lif tipine, lif inceliğine, 

yapıda olası boya, bitim veya diğer ajanlar olup olmamasına ve malzemenin 

kimyasal yapısına bağlı olarak değişir (Morton & Hearle, 2008). 

UV ışınlarının malzemeler üzerindeki etkisini belirleyebilmek için 

kimyasal yapı analizleri, yüzey analizleri, serbest radikallerin belirlenmesi, uç 

grup analizi veya viskozite ölçümleri ile molekül ağırlığının ölçülmesi ve 

mekanik analizler gibi çeşitli yöntemler kullanılmaktadır.  
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YAŞLANMANIN MEKANİZMASI 

Bu başlık altında, tekstil malzemelerinin bozunmasının ana sebepleri 

açıklanmıştır. Bunları kategorize edecek olursak ilk bozunma, tekstillerin 

üretim aşamasında meydana gelebilmektedir. Örneğin materyalin boyanması 

veya çeşitli terbiye işlemlerine tabi tutulması bozunmaya neden olabilir 

(Zhang, vd., 2014; Zhao vd. 2012). 

İkinci bozunma, tekstil materyalinin depolanması esasında meydana 

gelebilir. Depolama esnasında ürünün maruz kalacağı güneş ışığı (UV), 

rutubet, radyasyon gibi etkenler bozunmaya neden olabilir. Üçüncü bozunma 

da ürünün kullanımı esnasında meydana gelebilecek bozunmalardır. Bu 

grupta ise, ürünün kullanımı esnasında giyim, temizlik ve bakım 

prosedürlerine bağlı olarak sıcaklık, kimyasal maddeler, mekanik yıkama 

etkisi, UV vs. gibi etkenler bozunmaya neden olabilir (Cloud, & Lowe, 1995). 

Tekstillerin bozunmasında fonksiyonel seviye ve görsel seviye olmak 

üzere iki seviye tanımlanmaktadır. Görsel bozunma seviyesi, genellikle 

fonksiyonel seviyeden farklı olarak ve fonksiyonel seviye eşiği ile 

örtüşmeyen, renk solması, dikiş atması, yırtılma, aşınma gibi bozunmaların 

görsel göstergelerinin çıplak gözle görülebildiği noktadır (Slater, 1986). 

İşlevsel bozunma seviyesi ise, tekstilin işlevsel olarak kabul edilemez hale 

geldiği sınır değerin altında kaldığı seviyedir. Davis ve arkadaşları, yaptıkları 

bir çalışmada görsel inceleme ve elle çekme yoluyla kumaşların mekanik 

mukavemetinde önemli bir bozunma olup olmadığını belirlemeye çalışmışlar 

ve görsel inceleme sonucunda numunelerde herhangi bir bozunma belirtisine 

rastlayamamalarına rağmen numunelerin ölçülen çekme ve yırtılma 

mukavemeti değerlerinde yenilerine kıyasla daha düşük olduğunu tespit 

etmişlerdir. (Davis vd., 2010). Dolayısıyla, görsel bozunma seviyesinin bir 

kumaşın kabul edilemez bir bozulma düzeyini belirleyememe olasılığı vardır 

(Thorpe, 2004). 

Yaşlanmanın tekstiller üzerindeki genel etkilerini anlamak için, bazı 

faktörlerin bilinmesi gerekmektedir. Bu faktörlerin başında; tekstili imal 

etmek için kullanılan malzeme türü; imalat koşulları, depolama koşulları ve 

kullanım koşulları gelmektedir (Rezazadeh, 2014). 

Tekstil malzemesinde meydana gelen bozunmanın tayin edilebilmesi 

için malzemenin yaşlandırılması gereklidir. Ne var ki yaşlanma ve buna bağlı 

olarak bozunma hayli zaman alan bir süreçtir. Eğer malzemelerdeki bozunma 
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için malzemenin doğal yaşlanma süreci beklenecek olursa çalışmaların çok 

yavaş ilerleyeceği açıktır. Bu süreci kısaltabilmek amacıyla malzemenin hızlı 

bir şekilde yaşlandırılmasını sağlayan birtakım cihazlar, yöntemler ve 

değerlendirme standartları geliştirilmiştir. Bu bölümde laboratuvar ortamında 

tekstil malzemelerinin farklı yollarla yaşlanmasını simüle eden ve 

yaşlandırma işlemi sonrası tekstillerin performansının değerlendirilmesinde 

kullanılan yöntemler açıklanmaya çalışılmıştır. 

Tekstil malzemelerinin performansı üzerinde, yaşlanmanın etkilerini 

anlayabilmek için iki yol takip edilmektedir. Bunlardan ilki, kullanımdaki 

tekstilden numune alarak yaşlanmayı incelemek, ikincisi ise gerçek 

kullanımdaki yaşlanma etkisini yaratan bir laboratuvar testini kullanmaktır.  

Gerçek kullanımdaki tekstillerin yaşlanma işleminde tekstil materyali, 

tekrarlı ve birleşik bozunma faktörlerine maruz kalırken, laboratuvar 

ortamında yaşlandırılan malzeme tek tip ya da sayılı faktöre maruz kalacaktır. 

Laboratuvar ortamında simüle edilmeye çalışılan yaşlandırma işlemleri çok 

farklı test cihazları ile yapılabilmektedir.  

Bunlardan bazıları şu şekilde sınıflandırılmıştır.  

 Mekanik Hareketle Gerçekleştirilen Yaşlanma  

Tekstil malzemeleri giyim, yıkama vb. işlemler esnasında yüzeyinin 

farklı yüzeylere teması sonucu aşınmaya maruz kalabilirler. Bu türden bir 

aşınma, tekstil materyalinde mekanik kaynaklı bir eskime/yaşlanmaya sebep 

olacaktır.  Laboratuvar ortamında mekanik yaşlanmayı simüle edebilen bir 

takım laboratuvar test cihazları mevcuttur. Bunlardan en çok bilinenleri; ICI 

boncuklanma test cihazı (Şekil 2), Martindale test cihazıdır (ASTM D4966, 

EN ISO 12945-1/2:200) (Şekil 3), Brush boncuklanma test cihazı (ASTM 

D3511) ve RTPT test cihazıdır (ASTM D3512). Bazı araştırmalar, laboratuvar 

ortamında gerçekleştirilen aşınmaların gerçek giyim yoluyla meydana gelen 

aşınmaları tam olarak simüle edemediğini belirtmektedir (Bresee vd., 1994).  
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Şekil 2. ICI Boncuklanma Test Cihazı (Url-1, 2022) 

 

 
Şekil 3: Martindale Test Cihazı (Url-2, 2022) 

 

Kullanım Denemeleri ile Gerçekleştirilen Yaşlanma 

Bazı yöntemler de sahada kullanılmış olan tekstillerin test edilmesini 

kapsamaktadır. Bu tekstiller, belirli bir süre boyunca UV bozulması, yüksek 

yoğunluklu termal maruziyetler, mekanik aşınma ve diğer faktörlere birlikte 

maruz kalmışlardır (McQuerry vd., 2015). Bu yöntemin dezavantajı, uzun 

süre gerektirmesi ve kullanım koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgilerin eksik 

olmasıdır. 

 Bakım ve Temizlik İşlemleri ile Gerçekleştirilen Yaşlanma 

Bakım veya temizlik amaçlı yapılan tekrarlı yıkamalar ve kurutma 

işlemleri tekstil materyalinde hem estetik açıdan hem de performans açısından 

yaşlanmaya ve bozunmalara yol açabilmektedir. Bu nedenle gerçek kullanım 

koşullarını simüle etmesi açısından bakım ve temizlik işlemleri ile 
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gerçekleştirilen bir takım laboratuvar test yöntemleri de literatürde yer 

almaktadır. Yıkama esasına dayanan AATCC test yöntemi, EN469 yıkama 

standardı, ISO 6330:2012 standardına göre beşli döngü bu yöntemlerden 

bazılarıdır (Atalay vd., 2015). 

 Kimyasallara Maruz Bırakarak Gerçekleştirilen Yaşlanma 

Tekstil materyalinin üretimi veya kullanımı esnasında birtakım 

kimyasallara maruz kalabilmektedir. Dolayısıyla kimyasallara maruz 

kalındığında tekstilde meydana gelebilecek yaşlanmanın da estetik ve 

performans açısından değerlendirilmesi gereklidir. Bu amaçla; kimyasal 

yüzey uygulamaları, biyolojik olarak bozunma, bakteriyel ve mantar açısından 

tekstilde meydana gelen üremeler bu tür yaşlanma kapsamına girmektedir 

(Szostak-Kotowa, 2004). 

 Ultraviyole Radyasyon ve Hava Etkisiyle Yaşlanma 

UV ve hava etkisiyle yaşlandırma testi; güneş ışığı, yağmur ve çiyin 

tekstil malzemeleri üzerinde aylar veya yıllar sonra meydana gelecek hasarı 

birkaç saat/gün/hafta içinde oluşturabilmektedir. Bu sayede tekstil 

malzemesinin UV dayanımı ve hava şartlarına karşı olan dayanımı tespit 

edilebilmektedir. Bu tür bir yaşlanma; Yüksek Enerji Radyan Pozlama cihazı 

aracılığıyla simüle edilmiş fotodegradasyon gibi veya bir ksenon ark lambası 

gibi özel ekipmanların kullanılmasıyla mümkün olmaktadır (Houshyar vd., 

2015; Aidani vd., 2013). 

 

Şekil 4. Hızlandırılmış Yaşlandırma Test Cihazı (Url-3, 2022) 
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 Isıl Yaşlanma 

Laboratuvar ortamında testin uygulanacağı standarda bağlı olarak; 

numuneler birincil olarak konvektif (ör. laboratuvar brülörü), birincil olarak 

radyasyon (ör., kuvars tüpler) veya birleşik konvektif/radyatif olarak bir ısı 

akışına maruz bırakılır (Rezazadeh, 2014). Ayrıca fırınlar ve ocaklar da termal 

yaşlandırma işlemleri için kullanılabilmektedir (Ozgen & Pamuk, 2014). 

Bunun yanı sıra ısıl yaşlanma sonucu giysi performansı hakkında geniş 

bilgiler edinebilmek amacıyla, tam ölçekli test tesisleri olarak adlandırılan, 

gerçek boyutlu termal mankenler de kullanılmaktadır (ASTM F1930-15, 

2015). 

YAŞLANDIRMA İŞLEMİ SONRASI TEKSTİLLERİN 

PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE 

KULLANILAN YÖNTEMLER 

Yaşlandırma işlemleri sonrasında tekstil malzemelerinin 

performanslarını değerlendirmek üzere kullanılan yöntemler temelde, 

tahribatlı ve tahribatsız yöntemler olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Yeni tekstil materyallerinin değerlendirilmesinde kullanılan tahribatlı 

test yöntemleri, yaşlandırılmış tekstillerde de kullanılabilmektedir. Bu 

yöntemlere örnek olarak; aşınma, boncuklanma, termal koruma, yanıcılık, 

termal büzülme direnci, güç tutuşurluk, ısı direnci, suya dayanıklılık, boyutsal 

stabilite, yırtılma mukavemeti gibi yöntemler verilebilir. Bu yöntemlerin yanı 

sıra, yaşlanma sürecinin meydana gelmesi sırasında tekstil yapısında meydana 

gelen ayrışma ve mikro yapıda oluşan değişimlerin incelenmesi amacıyla; 

termogravimetrik analiz (TGA), mikroskopi (SEM (Scanning Electron 

Microscope)) gibi yöntemler de kullanılmaktadır (Rezazadeh & Torvi, 2011). 

Termogravimetrik analiz yöntemi; yapıda meydana gelen ayrışma hakkında 

bilgi elde etmek için sıklıkla spektroskopi ile birlikte kullanılan bir termal 

yöntemdir. Bu yöntemde, materyalin bilinen kütlesi, kontrollü bir atmosfer 

ortamında kontrollü bir hızda ısıtılır ve kütlede meydana gelen değişiklikler 

kaydedilir. Bu değişiklikler, tekstil yapısındaki fiziksel ve kimyasal 

değişikliklerin meydana geldiği sıcaklıkları belirlemek için kullanılır ve 

böylece materyalin yapısı ile ilgili bilgi edinilir. 

Yukarıda bahsedilen tahribatlı test yöntemleri; hali hazırda kullanım 

durumundaki tekstiller için uygun değildir. Tahribatsız test yöntemleri olarak 
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adlandırdığımız yöntemler ise (NDT (Nondestructive Test)) malzemenin 

mevcut durumunu ölçen fakat malzemenin gelecekteki performansını 

etkilemeyen yöntemlerdir. Tahribatsız yöntemlerde, malzemenin bazı 

özellikleri performans bozulmasının göstergesi olarak kabul edilir. Bu 

özelliklerdeki değişimler, malzemenin bozulmasındaki süreci izlemek ve 

muhtemelen malzemenin kalan ömrünü tahmin etmek için kullanılır (Shull, 

2002). Aşağıda sıklıkla kullanılan bazı tahribatsız yöntemler verilmiştir. 

 Yakın Kızıl Ötesi Spektroskopi (Near Infrared Spectroscopy) 

Kızılötesi spektroskopisi, bilimin çok çeşitli alanlarında bileşiklerin 

tanımlanması ve malzeme bileşiminin araştırılması için kullanılmaktadır. 

İletim spektrumundaki tepe yoğunluk değerlerindeki farklılıklar, bozunma 

açısından incelenen malzemelerde, meydana gelen bozunmayı işaret etmekle 

birlikte bozunma ürünlerini analiz etmek için de kullanılmaktadır (Arrieta, 

David , Dolez, & Vu-Khanh , 2010). Bu konu ile ilgili tekstil malzemeleri ile 

yapılan çalışmalarda; yeni ve ısı, ışık ve neme maruz bırakılarak yaşlandırılan 

ipek numunelerinin absorpsiyon spektrumları karşılaştırılmıştır. Numunelerin 

çekme mukavemetleri, yeni ve yaşlandırılmış numunelerin spektrumlarındaki 

tepe noktalarının yoğunluğundaki değişiklikler ile ilişkilendirilmiştir (Garside 

vd., 2011; Richardson vd., 2008). 

 X-ışını Difraksiyonu 

Bu yöntem, üzerinde kullanıldığı malzemelerin kristal yapı 

özelliklerinin ve muhteviyatındaki fazların tespit edilmesinde 

kullanılmaktadır. X-ışını kırınımı (XRD), termal yaşlanmanın tekstil 

malzemelerinin yapısı ve mekanik özellikleri üzerindeki etkilerinin 

araştırılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır (Jain & Vijayan, 2002; Iyer 

vd., 2006). 

 Raman Spektroskopisi 

Bu yöntem, bir maddenin özellikleri ve yapısı hakkında temel bazı 

bilgilerin öğrenilmesi amacıyla ışığın madde ile etkileşiminden yararlanan 

moleküler spektroskopik bir teknik olarak tanımlanabilir. Yöntem ile elde 

edilen verilerin temeli bir ışık saçılması prosesine dayanmaktadır. Raman 

spektroskopisi ile temelde molekül  ve moleküller arası titreşimlerle ilgili 

özellikler elde edilir (Url-4, 2022). 
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 Renk Ölçümleri 

Tekstil malzemelerindeki renk değişimleri malzemedeki mekanik veya 

diğer özelliklerdeki değişimlere bağlı olarak meydana gelebilmektedir. Yeni 

ve kullanılmış numunelerdeki renk farklılıkları bir kolormetre veya bilgisayar 

tarayıcısı kullanılarak tespit edilmekte ve karşılaştırılmaktadır. 

 Aktif termografi 

Tekstil malzemelerinin enerji ile uyarıldıktan sonra kızıl ötesi bir 

kamera yardımıyla yapıdaki sıcaklık değişimlerinin tespit edildiği bir 

yöntemdir. Bu yöntemin büyük kusurları tespit ettiği ancak erken aşamada 

meydana gelen küçük kusurları tespit etmekte henüz yetersiz olduğu 

belirtilmektedir (Gralewicz & Wiecek, 2009).  

 Sıvı penetranlar 

Tekstil malzemelerinin yüzeyindeki çatlak, delik veya hasarların tespiti 

için sıvı penetranlar kullanılmaktadır. Özellikle kimyasal veya biyolojik 

koruyucu giysiler için bu yöntemin umut vaat ettiği belirtilmektedir (Bray & 

Stull, 1996). 

 Görsel incelemeler 

Bu yöntemde son kullanıcılar veya özel olarak eğitilmiş kişiler 

kullanım sırasında düzenli aralıklarla tekstil malzemesini görsel olarak 

yırtılma, kirlenme, kontaminasyon gibi hasarların varlığı açısından 

denetlemektedirler. 

SONUÇ 

Bu çalışmada tekstil malzemelerinde; mekanik etki, temizleme, bakım, 

çevresel etkiler, sıcaklık, nem, güneş gibi bozunmaya neden olan faktörler ve 

buna bağlı olarak da yaşlanma kavramı ele alınmıştır.  

Tekstil malzemelerinde yaşlanma kavramı, pek çok faktörün etkileşimi 

ile birlikte uzun sürede ortaya çıkan bir kavramdır. Yaşlanmayı saptayabilmek 

ve etkilerini belirleyebilmek adına, literatürde hali hazırda yaşlanmayı simüle 

eden bazı testler, cihazlar ve değerlendirme yöntemleri, bu çalışmanın esasını 

oluşturmuştur. 

Bu konu ile ilgili yapılan çalışmalar, tekstil ürünlerinin 

performanslarının değerlendirilmesinde kullanılan test yöntem, cihaz ve 
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standartlarının gelişiminin halen aktif ve güncel bir konu olmaya devam 

ettiğini göstermektedir. 

Bu konu ile ilgili yapılan laboratuvar araştırmalarının pek çoğu, tekstil 

malzemelerinin, tek bir tür faktör altında yaşlanmaya maruz kaldıktan sonraki 

performansını değerlendirmeye yöneliktir. Oysaki tekstil malzemeleri 

gerçekte, aynı anda birden fazla faktöre maruz kalmaktadırlar. Bu nedenle 

ilerleyen çalışmalarda, tekstil malzemelerinin birden fazla maruziyet 

karşısındaki performanslarının değerlendirilmesine yönelik araştırmalara 

ihtiyaç olacağı öngörülmektedir. 
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GİRİŞ 

Tekstil yüzeylerinde görülen boncuklanma; yıkanma ve kullanım 

sırasında meydana gelen mekanik etkilerin sonucunda ortaya çıkan sürtünme 

ile gerçekleşmektedir. Boncuklanma; tekstil yüzeyine bir veya daha fazla 

sayıda lifin yapışması ile yüzeyde estetik açıdan kötü görüntüye sebep olan 

tekstil yüzeyi kusuru olarak tanımlanabilir. 

Boncuklanma olayının tekstil yüzeyleri için bir problem olarak kabul 

edilerek üzerinde araştırmaların yapılması 1950’lerde başlamıştır. Bu 

dönemde az büküm kullanılarak üretimi gerçekleştirilen iplikler kullanılarak 

hazırlanan örme giysilerin daha yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte 

boncuklanma bir sorun olarak ortaya çıkmıştır (Kahraman, 2006). Takip eden 

yıllarda, sentetik liflerin geliştirilmesi ve bunların doğal liflerle karıştırılarak 

kullanılması ile üretilen kumaşlar da yaygınlaşmıştır. Bu kumaşlarda dayanım 

süresinin giderek artmasıyla birlikte boncuklanma sorunu daha belirgin bir hal 

almıştır (Soyaslan, 2002). Dolayısıyla boncuklanma prosesinin mekanizması 

ve bu mekanizmaya etki eden faktörler 1950’lerden itibaren araştırılmaktadır 

(Ukponmwan vd., 1998) 

Boncuklanma üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde bu çalışmaların 

çoğunlukla boncuklanma mekanizması ve boncuklanmayı etkileyen 

parametreler üzerine olduğu görülmektedir. Her ne kadar boncuklandırma test 

cihazlarının boncuklanma üzerine etkisi çalışılmışsa da bunlar birkaç çalışma 

ile sınırlı kalmıştır. Boncuklanma problemi, özellikle örme kumaşlarda hala 

önemini korumaktadır. Yapılan çalışmalara bakıldığında, bunların çoğunlukla 

örme kumaşlardaki boncuklanmayı etkileyen lif, iplik ve kumaş 

parametrelerinin incelenmesi, tekstil terbiye işlemlerinin etkisinin 

incelenmesi, farklı test cihazlarının ve test sürelerinin etkilerinin incelenmesi 

olduğu görülmektedir. 

Boncuklanma prosesinin mekanizması üzerine ilk çalışmaları 

gerçekleştiren Gintis ve Mead (1959) kendilerinden sonra yapılan 

çalışmalarda da kabul edileceği üzere boncuklanma mekanizmasının 

aşamalarını dört ana başlık altında toplamışlardır. Bu aşamalar, aşındırmaya 

maruz kalan yüzeyde önce hav oluşumu, sonra bu havların birbirine 

dolanması sonucu boncuk oluşumu, çevre liflerin de devam eden aşınma ile 

boncuk bünyesine katılarak boncukların büyümesi ve en son olarak da oluşan 

boncukların tekstil yüzeyinden uzaklaşmasıdır (Gintis ve Mead, 1959).  
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Boncuklanma mekanizması, yapılan bazı araştırmalarda elde edilen 

yüzey fotoğrafları ile de net bir şekilde belirlenmiştir. Bu fotoğraflar 

boncuklanma eğiliminin; yüzeyde hav oluşum hızı, havların dolanıp boncuk 

oluşturma hızı ve boncukların yüzeyden uzaklaşma hızı ile belirlendiğini 

göstermektedir. Sonuç olarak, liflerin fiziksel özellikleri ile kumaşın 

boncuklanma davranışı arasında bir ilişki ortaya konulmuştur. Bu sonuç, 

yapıda bulunan lifler arasındaki sürtünme ile lifin eğilme rijitliğinin hav 

oluşumunda önemli bir rol oynadığını ortaya çıkarmaktadır. Buna ek olarak 

liflerin birbirlerine dolanma eğilimleri; lifin türü, kesit şekli, inceliği ve 

eğilme rijitliği gibi lif parametreleri ile doğrudan ilişkilidir. Oluşan 

boncukların kumaş yüzeyinden ayrılma hızları ise öncelikli olarak lifin kopma 

mukavemeti ile ilişkilidir (Gintis ve Mead, 1959). 

Boncuklanma mekanizması ile kimyasal reaksiyonlardaki reaktif 

grupların kinetik hareketleri arasında bir benzerlik kurularak boncuklanmanın 

oldukça kompleks bir kinetik modeli oluşturulabilir (Brand ve Bohmfalk, 

1967). Oluşturulan bu model daha da basitleştirilerek iki oran sabiti kabul 

edilir ve kinetik model en basit şeklini alır. Bu model esas olarak 3 

parametreyi dikkate almaktadır. Bu parametreler boncukların sayısı, boncuk 

oluşum hızı ve boncuk dökülme hızıdır (Conti ve Tassinari, 1975). Bu kinetik 

model, I.C.I (I.C.I. Boncuklanam Kutusu) ve R.T.P.T. (Random Tumble 

Pilling Tester) test cihazlarında boncuklandırılan yünlü kumaşlara başarı ile 

uygulanmıştır. Uygulama sonucunda aşınma işlemi esnasında 

boncuklanabilen ve boncuklanamayan lif bağıl kütleleri belirlenip 

karşılaştırılmış fakat boncuk oluşumunda lif-lif sürtünmesinin mi yoksa 

mukavemetin mi sorumlu olduğu saptanamamıştır (Williams, 1985).  

Boncuk oluşum mekanizması; lif takibi, multi lekeleme metotları, optik 

elektron mikroskop ve bilgisayar simülasyonu gibi daha gelişmiş teknikler 

kullanarak da incelenmiştir (Cooke ve Arthur, 1981).  

Boncuklanma ölçüm yöntemlerine ilişkin çalışmalar konusunda ise; 

objektif değerlendirmeye olanak sağlayacak, kumaş yüzey görüntüsünü 

verebilen lazer sensörlü bilgisayar destekli bir test cihazı geliştirilmiştir. Bu 

test cihazının ölçülen değerleri kullanarak; boncuk sayısı, boyutu, derecesi, ve 

birim alandaki boncuk toplam büyüklükleri arasında bağıntılar 

kurulabilmektedir (Rangulam vd., 1993). Bu test cihazı kullanılarak örme 

kumaşlar üzerinde deneyler yapılmış ve sonuçlar, komitenin bulduğu 
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sonuçlarla karşılaştırılarak cihazın uygulamada geçerliliğini koruduğu 

kanıtlanmıştır (Amirbayat ve Alagha, 1994).  

Ayrıca, geliştirilen görüntü (image) analiz tekniği ile kişisel bir 

bilgisayara görüntüsü aktarılan kumaşın üzerindeki boncuklar tespit 

edilebilmektedir. Ancak yazılımın o yıllarda, sadece ham veya çok açık 

renklere sahip basit kumaşlar için uygun olduğu ifade edilmiştir (Hsi vd., 

1998).  

Tekstil yüzeylerindeki boncuklanma üzerine yapılan çalışmalar 

yalnızca boncuk oluşum mekanizması ve ölçüm yöntemleri ile sınırlı 

kalmamış, bitim işlemleri ile birlikte farklı kumaş ve iplik özelliklerinin 

boncuklanmaya olan etkileri de incelenmiştir. 

Yünlü 2x2 ribana kumaşlarda büküm ile boncuk kütlesinin ters orantılı 

olduğu, katlı ipliklerde katlama bükümü arttıkça boncuklanmanın azaldığı ve 

iplik kat adedi arttıkça boncuklanmanın azaldığı belirtilmiştir (Iredale ve 

Wan, 1977). 

Nylon ve yün karışımı kumaşlar üzerinde yapılan çalışmalarda nylon 

oranının arttıkça boncuklanmanın da arttığını fakat zaman zaman 50/50 nylon 

ve yün karışımı kumaşların % 100 nylon kumaşlardan daha fazla 

boncuklandığı belirtilmiştir (Baird, Hatfield, ve Morris, 1956). Ayrıca 70/30 

pamuk/PES iplikten üretilmiş 1x1 ribana kumaşların, deneme süresine bağlı 

olmak üzere farklı oranlarda boncuklandığı vurgulanmıştır (Okur, 1994). 

Yıkama işleminin boncuklanma üzerine etkisi incelendiğinde ise 

yıkama işleminin kumaş yüzeyinde hav yoğunluğunu artırarak boncuklanmayı 

hızlandırdığı belirtilmiştir (Baird vd., 1956; Cooke, 1983). 

Yapılan bir çalışmada, farklı renk, numara ve lif karışımları (yün, 

angora/nylon, yün/akrilik) kullanılarak elde edilen farklı yapıdaki (ribana, 3x3 

saç örgü, selanik) örgülerin değişen deneme sürelerinde, yıkanmış veya 

yıkanmamış olma durumlarına göre boncuklanma eğilimleri deneysel olarak 

incelenmiştir. Yıkanmamış kumaş grubunda, selaniklerin en az boncuklandığı, 

yıkanmış kumaş grubunda ribanaların en az boncuklandığı belirtilmiştir. 

Yıkanmamış test grubunda daha kısa sürede yapılan testlerde lifin karışım 

oranının boncuklanmaya herhangi bir etkisi bulunmazken, yıkanmış test 

grubunda kumaş tiplerinin tamamında % 100 yünlü kumaşların en az 

boncuklandığı belirtilmiştir (Candan, 2000).  
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1. BONCUKLANMAYA ETKİ EDEN LİF 

PARAMETRELERİ 

Bu çalışmada boncuklanmanın oluşumuna etki eden lif parametreleri 

olarak; lifin tipi, karışım oranı, kesit şekli, uzunluğu, inceliği, kıvrımlılığı, 

mukavemeti ve eğilme direnci incelenmiştir.  

1.1. Lif Tipi 

Bütün doğal ve suni liflerin az veya çok boncuklanma eğiliminde 

olduğu ve boncuklanma performansı açısından liflerin iki genel davranış tipi 

sergiledikleri belirlenmiştir. Bunlardan ilki; yün vb. gibi doğal liflerde 

karşılaşılan; boncuk oluşma oranıyla, boncuk aşınma hızının birbirine yakın 

olduğu davranıştır. Bu davranışı sergileyen liflerde belirli bir t zamanda 

yüzeyde var olan boncuk sayısı asla yüksek bir seviyeye ulaşmaz. İkinci 

davranış tipi ise; PES, nylon, akrilik gibi daha mukavim sentetik liflerde 

karşılaşılan; boncuk aşınma hızının yavaş, boncuk oluşum hızının ise 

başlangıçta yavaş sonra çok hızlı bir şekilde arttığı durumdur. Bu tip liflerden 

oluşan kumaşlarda boncuk sayısı hızlı bir yükseliş göstererek bu durumunu 

uzun süre korur ve yüzeyde rahatsız edici bir görünüm oluşturur.  

Şekil 1’de farklı liflerden yapılmış bazı kumaşların boncuklanma 

eğrileri gösterilmiştir (Cooke, 1983). Bu şekilde yer alan eğriler, t süresinde 

oluşan boncuk sayısı ve aynı sürede kopup uzaklaşan denge eğrileri olarak 

dikkate alınmalıdır. 

Şekil 1: Çeşitli liflerden yapılmış kumaşların boncuklanma miktarları (Cooke, 

1983) 
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1.2. Lif Karışım Oranının Etkisi 

Genel olarak literatürde yer alan görüş, karışım ipliklerden yapılan 

kumaşlarda % 100 tek cins liften üretilmiş ipliklerden yapılan kumaşlara göre 

daha fazla sayıda boncuk görüldüğü şeklindedir. Örnek olarak, yünlü bir 

kumaşa sadece % 5’lik bir sentetik lif eklenmesi sonucunda boncuklanma 

problemi daha belirgin olarak ortaya çıkabilmektedir. Bunun temel sebebi ise 

sentetik liflerin daha mukavim olmaları nedeniyle boncukları tutucu rol 

oynamalarıdır. Yapılan bir başka çalışmada 25/75, 50/50, 67/33, PES/pamuk 

karışım oranları için karışımdaki PES oranı arttıkça kumaştaki boncuk 

sayısının da arttığı belirtilmiştir (Sivakumar ve Pillay, 1981). Aşağıda Şekil 

2’de yün/sentetik karışımı kumaştaki boncuklanma eğrisi verilmiştir.  

 
Şekil 2: Yün/sentetik karışımı kumaştaki boncuklanma eğrisi (Sivakumar ve 

Pillay, 1981) 
 

1.3. Lif Kesit Şeklinin Etkisi 

Dacron yassı liflerden üretilmiş dokuma kumaşlarla yapılan 

boncuklanma deneyleri, standart yuvarlak kesitli olanlarla karşılaştırılmıştır. 

İlk fırçalama etkisinin sonunda yassı lifli kumaşlardaki hav seviyesinin, 

yuvarlak olanlardan daha fazla, fakat fırçalama devam ettiğinde yassı lifli 

kumaşlardaki hav ağırlığının, yuvarlak lifli kumaşlara göre daha azaldığı 

belirtilmiştir. Buna sebep olarak ise, yassı kesitli liflerin küçük 

aşındırmalarda, kısa eksenleri üzerine eğilerek yuvarlak kesitli liflere göre 

eğilme rijitliklerinin daha az hav yüksekliklerinin daha fazla olması 

gösterilmektedir. Uygulanan büyük aşındırmalarda ise yassı lifler düz 

yüzeyleri ile daha fazla temas yüzeyi yaratarak lif-lif sürtünmesini artırıp lif 
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hareketini kısmen engellemektedir. Böylece hav oluşumu ve dolayısıyla da 

boncuklanma eğilimi azalmaktadır (Gintis ve Mead, 1959; Cooke, 1983) 

1.4. Lif Uzunluğu 

Stapel ipliklerden mamül dokuma kumaşlarda ştapel uzunluğunun 

artması ile birim alandan dışarı çıkan lif ucu sayısı az olmakta ve böylece 

boncuklanma eğilimi düşmektedir (Sridharan, 1982). 

Aynı inceliğe sahip olan ipliklerde lif uzunluklarının artmasıyla birlikte 

boncuklanma eğilimi azalmaktadır. Bu durum ipliği oluşturan liflerin uzun 

olması halinde ipliğin belirli bir uzunluğunda daha az sayıda lif ucu 

bulunması ile açıklanmaktadır (Okur, 1994).  

Kısa liflerin daha kolay yüzey havlanmasına yol açması ve boncuk 

oluşturacak şekilde kumaş yüzeyine kolaylıkla göç etmesinden dolayı iplik 

üretiminde, kısa lif oranı yüksek harman kullanımından kaçınılmalıdır. Çünkü 

uzun lifler, kısa lif havlarından oluşan boncukları tutucu görev 

görmektedirler. Bu nedenle daha düşük kısa lif oranlı, uzun ve homojen 

liflerle çalışmak boncuklanmayı azaltmaktadır (Kırayoğlu, 1996). Aşağıdaki 

Şekil 3’te lif uzunluğunun boncuklanma üzerine etkisi görülmektedir.  

 
Şekil 3: Lif uzunluğunun boncuklanma üzerine etkisi (Anon, 1972) 
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1.5. Lif İnceliğinin Etkisi 

Daha ince lifler boncuklanma eğilimini artırır çünkü daha ince lifleri 

içeren ipliğe ait kesit alanında hav oluşturabilecek lif sayısı daha fazladır 

(Okur, 1994). İnce lifler daha esnek olmaları nedeniyle boncuklanma 

oluşumunu daha kolay gerçekleştirmektedir. (Kırayoğlu, 1996).  

Lif inceliği arttıkça boncuk oluşum oranı da yükselmekte ve en ince 

lifli numuneler en ciddi boncuklanma değerlerini vermektedir. Aşağıda Şekil 

4’te lif inceliğinin boncuklanma üzerine etkisi görülmektedir.  

 

Şekil 4: Lif inceliğinin boncuklanma üzerine etkisi (Anon, 1972) 

1.6. Lif Kıvrımlılığının Etkisi 

Düşük bükümlü ipliklerde lif kıvrımlılığının, lifin ipliğin içinde veya 

yüzeyinde bulunması durumlarına göre boncuklanmaya etkisinin farklı farklı 

olduğu ortaya konulmuştur. Buna göre, lif kıvrımlılığının artması ipliğin iç 

kısmındaki lifler için boncuklanmayı azaltıcı etki yaparken, ipliğin kısmen 

veya tamamen yüzeyinde bulanan lifler için boncuklanmayı artırıcı etki 

yapmaktadır (Sridharan, 1982).  

1.7. Lif Mukavemeti ve Eğilme Direncinin Etkisi 

Lif mukavemeti ve yeniden eğilmeye direnci düşük olan liflerden imal 

edilen kumaşlarda meydana gelen boncuklar, uygulanan kuvvetler sonucunda 

daha kolay koparak boncukların ömrünü kısaltmış olurlar. Yünün az 

boncuklanan bir lif olmasının temel sebebi de budur. Yüksek mukavemetli 
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lifler ise, boncuklanmaya daha dirençlidirler böylece yüksek sürtünme 

kuvvetlerine bile kopmadan dayanabilirler (Okur, 1994). 

SONUÇ 

Bu çalışma kapsamında, tekstil yüzeylerinin boncuklanmasına etki eden 

lif parametreleri incelenmiştir. Lif karışımlarından elde edilen kumaşların % 

100 tek tip liften elde edilen kumaşlara göre boncuklanma eğilimlerinde artış 

olduğu belirtilmiştir. Bunun yanında lif parametrelerinden; lif uzunluğu, lif 

inceliği ve lif mukavemeti, iplik parametrelerinden; iplik numarası ve eğirme 

sistemleri, kumaş parametrelerinden ise; kumaş konstrüksiyonu ve kumaş 

gramajı boncuklanmaya etki eden en önemli parametreler olarak ortaya 

konmuştur. 

Bütün doğal ve suni lif türlerinin az veya çok boncuklanma eğiliminde 

olduğu ve boncuklanma performansı açısından lifler için iki genel davranış 

tipi bulunduğu saptanmıştır. Bunlardan ilki; yün gibi doğal liflerde diğeri ise 

PES, nylon, akrilik gibi daha mukavim sentetik liflerde karşılaşılan 

davranıştır.  

İlk fırçalama etkisinin sonunda yassı lifli kumaşlardaki hav seviyesinin 

yuvarlak olanlardan daha fazla, fakat fırçalama devam ettiğinde yassı lifli 

kumaşlardaki hav ağırlığının yuvarlak lifli kumaşlara göre azaldığı ortaya 

konmuştur. Benzer inceliğe sahip ipliklerde lif uzunluğunun artması ile 

boncuklanma oluşumu azalmaktadır. Düşük bükümlü ipliklerde lif 

kıvrımlılığının, lifin ipliğin içinde veya yüzeyinde bulunması durumlarına 

göre boncuklanmaya etkisi değişmektedir. Mukavemeti ve yenilenen 

eğilmeye direnci düşük olan liflerden meydana gelen kumaşlarda oluşan 

boncukların ömrü kısa olurken, yüksek mukavemetli liflerden meydana gelen 

kumaşlarda ise, boncukların ömrü daha uzun olmaktadır. 
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GİRİŞ 

“Sürdürülebilir kalkınma” kavramının kökleri 1980 yılında Uluslararası 

Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (International Union for the 

Conservation of Nature and Natural Resources – IUCN) tarafından hazırlanan 

Dünya Koruma Stratejisi (World Conservation Strategy) adlı rapora 

dayanmaktadır. (International Union for Conservation of Nature and Natural 

Resources, 1980). Sürdürülebilir kalkınma kavramının genel kabul görmesi 

ise Brundlant Raporuyla birlikte gerçekleşmiştir. Sürdürülebilirlik kavramı, 

1987 yılında yayınlanan Brundlant Raporu adı verilen “Ortak Geleceğimiz” 

raporunda “Bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların gereksinimlerini 

karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınma” olarak 

tanımlanmıştır (1).   

Yeryüzündeki enerji ve kaynakların tükenmeye başlaması, aynı 

zamanda kullanılan enerjinin atmosferin ısınması ve iklim değişikliğine neden 

olması, çoğu disiplinde olduğu gibi mimarlık alanında da önemsenmiş, 

çevreye duyarlı tasarımların ortaya çıkması için hem kuramsal hem de pratik 

açıdan çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalardan biri olan “yerellik” 

kavramı ise, sürdürülebilirlik açısından önemli bir tasarım stratejisidir. Yerel 

kavramı, Türk Dil Kurumu (TDK)’na göre “sınırlı bir yer ile ilgili olan, 

mevzii, lokal” anlamı taşımaktadır (2).  Frampton (1983), yapıların bulunduğu 

yerin ruhuna, mirasına, mimari yapısının yansıtılması gerektiğini; bulunduğu 

iklime, yere, doğal peyzajına ve kimliğine uyum sağlaması gerektiğini 

savunmuştur (3).  Benzer iklim ve topografyaya sahip yerlerdeki geleneksel 

yapıların farklı olma sebepleri de bundandır. Yerel mimaride çevreyle ve 

binayla ilişkili parametreler sürdürülebilirlik açısından önemlidir. Binanın 

bulunduğu bölgenin topografyası, sıcaklığı, nem ve rüzgâr bilgileri ile bina 

formu, kabuğu, binanın yönlendirilmesi, kullanılan malzemeler gibi 

parametreler sürdürülebilirlik açısından önem taşımaktadır. 

Yapının bina kabuğu dış ortamla ilişki kuran en büyük yüzeydir. Bu 

sebeple bina kabuğunda oluşan ısı kayıpları ve kazançları binanın enerji 

korunumu açısından önem taşımaktadır (4).  Grafik 1’de görüldüğü üzere 

yapılarda tüketilen enerji, toplam tüketilen enerjinin %35’ ini oluşturmaktadır. 

Yapıların kendi içinde ise ısıtma, soğutma ve havalandırma için tüketilen 

enerji %65 iken, yapay aydınlatma ve elektrikli aletler için tüketilen enerji, 

%20’ dir.  
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Grafik 1: Türkiye Enerji Tüketim Oranları ve Binalarda Enerji Tüketim Dağılımı(5) 

Bu bağlamda çalışmada bir pilot bölge seçilmiş, pilot bölgede önemli 

bir deneyim süreci sonunda ortaya çıkan geleneksel yapılara benzer bu kez, 

sürdürülebilir ilkeleri doğrultusunda bir yapı tasarlanmıştır. Bina kabuğunda 

yapılabilecek değişikliklerle ısıtma ve soğutma gereksinimlerinin nasıl 

değiştiğini izlemek amacıyla enerji etkin tasarım yüklerinin Design Builder 

programı ile hesaplanması amaçlanmıştır. Değerlendirme esnasında iklim 

verileri, arazi bilgileri, bina kabuk ve geometrisi, ısıtma, soğutma, HVAC 

sistem bilgileri modele yüklenmiş, analiz edilmiş ve sonuçlar elde edilmiştir. 

1. MATERYAL VE YÖNTEM

Yapılan çalışmada yapı planı sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı olarak

tasarlanmıştır. Çalışmada yerel mimari özellikleri taşıyan referans binanın 

Şekil-1’de yerleşim haritası bulunan Çanakkale Biga ilçesi Kemer köy ’de 

tasarlanacağı kabul edilmiştir. Yapı 2 katlıdır. Bina içinde ısı üretimi olmadığı 

kabul edilmiştir.  

Şekil-1: Çanakkale Biga Kemer Köy Yerleşim Haritası ve Referans Binanın 

Tasarlandığı Alan 
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2. PİLOT BÖLGENİN SEÇİMİ

Yapının yapılacağı yerin belirlenmesinde özellikle tarihi geçmişi ve

geleneksel yapıları bulunan bir bölge seçimine karar verilmiştir. Bu bağlamda 

Çanakkale İli, Biga İlçesi, Kemer köyü, çalışmanın pilot bölgesi olarak 

seçilmiştir. Çalışılan bölgede bulunan Parion Antik Kenti Şekil-2’de 

görülmektedir. 

Şekil-2: Pairon Antik Kent (6) 

2.1 Pilot Bölge’nin Geleneksel Yapı Özellikleri 

Pilot bölge olarak seçilen kemer Köy, geçmişi M.Ö yedinci yüzyıla 

dayanan tarihi bir yerleşme alanıdır. “Antik Troas Bölgesi’nin kuzeyinde yer 

alan Parion, Çanakkale İlinin Biga İlçesi, Kemer Köyü, Bodrum Burnu 

sınırları içerisinde kalmaktadır. Eusebius’a göre Parion M.Ö. 709 yılında 

kurulmuştur. Parion asıl önemine Roma Dönemi’nde ulaşmıştır. Parion 

Bizans Dönemi’nde de önemini korumaya devam ettirmiş, uzun yıllar baş 

bishopluk merkezi olmuştur. Parion Kent Merkezi’nde yer alan hamam 

yapıları sosyal hayatın devam ettiği özel yapılardır. Parion Roma Hamamı, 

Parion Tiyatrosu’nun 70 metre doğusunda sahile 150 metre uzaklıkta yer 

almaktadır. Parion Roma Hamamı kazı çalışmaları sonucunda 2015 yılında 

praefernium bölümünün kuzeyinde bir adet mezar; 2017 yılında piscinanın 

doğu duvarı yakınlarında, apodyterium bölümün doğusunda ve praeferniumun 

yüzey toprağında olmak üzere üç adet mezar; 2018 yılında ise peristili alanda 

bir adet mezar bulunmuştur. Bizans Dönemi’ne ait mezarlardan 5 iskelet 

çıkarılmıştır. Mezarlardan çıkarılan iskeletler Parion Antik Kenti Kazı 

Evi’nde paleoantropoloji çalışmalarının yapılması için düzenlenmiş 

laboratuvarda temizlik ve onarım çalışmaları tamamlandıktan sonra çalışmaya 

hazır hâle getirilmiş ve daha sonra yaş, cinsiyet, patolojik durumları ve 
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varyasyonları değerlendirilmiştir” (7). Şekil-3’te Çanakkale Biga Parion antik 

kent kalıntılarının görselleri bulunmaktadır.  

Şekil-3: Çanakkale Biga Parion Antik Kent Kalıntıları (8) 

Yerleşmenin tarihi yapıları taş duvarlı yığma yapılardır. Bu 

yerleşmedeki yapılar, bölgenin tepe noktasında yer almaktadır. Kullanılması 

yakın zamanlara kadar devam eden yerleşmenin evleri de aynı yöntem ile 

yapılmış 1- 2 katlı geleneksel taş duvarlı yığma yapılardır. Şekil 4’te yapıldığı 

dönemim karakteristik özelliklerini gösteren ve “Rum” evleri olarak bilinen 

yapılara ait fotoğraflar bulunmaktadır.  

Şekil-4: “Rum” Evleri Olarak Adlandırılan Pilot Bölgenin Eski Evleri (6) 

Günümüzde bir sahil yerleşmesi olarak kullanılan pilot bölgenin evleri, 

yığma ve betonarme veya yığma- betonarme karışımı 1-4 katlı yapılar olduğu 

gözlenmektedir. Bu yapıların büyük bir bölümü sahil şeridinde bulunan 

yapılardır. Sahilde yapılmış olmaları bir taraftan doğal peyzajın zarar 

görmesine diğer taraftan de depremlerde binaların hasar görmesine neden 

olmaktadır. Bu yapıların arkasının tepeye bakması, doğal havalandırmayı 

olumsuz yönde etkilemektedir. Parion Antik Kent’in yapıları tepede yapılmış 

olması, asırlar önce yaşayan toplulukların günümüzdekilere göre doğal 

çevreye daha çok duyarlı davrandıkları gözlenmektedir. Şekil-5 pilot bölgenin 

yeni yerleşim biçimi ve yapılarını göstermektedir. 
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Şekil-5: Günümüzdeki Kemer Köy Yerleşimi ve Yapıları 

Şekil 5’te gösterilen pilot bölgenin yeni yapıları ve yerleşimi için, tarihi 

çevrenin özelliklerine sahip olması ve bölgenin kimliğini desteklemesi 

yönünde her hangi bir çaba gösterilmediği anlaşılmaktadır. Bu nedenle 

çalışmada dikkate alınan evin tasarımında tarihi bölgenin özelliklerine sahip 

ve çağdaş yaşama uygun bir bina olmasına özen gösterilmiştir.  Aynı zamanda 

sürdürülebilir tasarım ilkeleri çerçevesinde hazırlanan evin; 

Vaziyet planında binanın konumlandırılmasında Biga bölgesinin iklim 

koşulları dikkate alınmıştır. Güneş, rüzgâr, nem etkisi dikkate alınmış, doğal 

ısıtma, aydınlatma ve havalandırmadan maksimum derecede faydalanması 

amaçlanmıştır. Ayrıca bölgenin yenilenebilir enerji kaynakları araştırılmış, 

alternatif mimari çözümler de tasarımda kullanılmıştır. Şekil-6’da bulunan 

vaziyet planı, Şekil-7’de bulunan kat planı ve Şekil-8’de bulunan kesitler 

incelendiğinde rüzgâr paneli, yağmur suyunu depolayan sarnıç, fotovoltaik 

panel ve gri su arıtma depoları gibi çözümler yer verilmiştir.  

Binanın plan tasarımında ise, doğal havalandırma ve aydınlatmanın 

sağlanabilmesi amacıyla mekânların konumlandırılması önemsenmiştir. 

Çanakkale’de hâkim rüzgâr yönünün kuzey-kuzeydoğu yönünde (Poyraz) 

Binanın girişi hâkim rüzgâr yönünde konumlandırılmış, doğal havalandırma 

için rüzgârın kontrollü bir şekilde mekânlara girmesini sağlamak için girişte 

rüzgârlık için alan tasarlanmıştır. Mutfak ve ıslak hacimlerin 

konumlandırılması kuzeydoğu ve kuzey yönünde düşünülmüştür. Manzara 

yönünün güney ve güney batıda olması ve doğal aydınlatmadan yararlanması 

için de yaşam alanları ve yatak odaları güney-batı yönünde 

konumlandırılmıştır.  
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Geleneksel dokuya uyum sağlamak ve ısı korunumu sağlamak için bina 

kabuğunda yerel taşlardan oluşan 50 cm. kalınlığında taş duvar kullanılmıştır. 

Bina kabuğunda kullanılan taş malzemesi, aynı zamanda diğer kabuk 

malzemelerine göre minimum bakım gerektiren bir malzemedir. Kabukta ve 

iç mekânda kullanılan kapı- pencere doğraması için lamine ahşap kullanılmış, 

dış kapı pencere camları ultraviyole ışınlara karşı film kaplı ısı camlardır. İç 

mekânda kullanılan yer, duvar ve tavan kaplamaları ile mobilyalar için insan 

sağlığına zarar vermeyen doğal malzemeler seçilmiştir. Yapının çatı 

kaplaması olarak kiremit düşünülmüş ve çatı tabanında 5 cm kalınlığında taş 

yünü ısı izolasyonu kullanılmıştır. Ayrıca enerji tasarrufunun sağlanabilmesi 

için yapıda güneş panelleri kullanılmıştır.  

Çanakkale’nin önemli bir deprem kuşağı üzerinde bulunması, bu 

bölgede yapılan binaların aynı zamanda depreme karşı dayanıklı olmasını 

gerektirmektedir. Geçmişte meydana gelen depremler, bu bölgede yapılmış 

geleneksel taş yığma yapıların büyük bir bölümünde hasar meydan geldiğini 

göstermektedir (9). Bu nedenle analizi yapılan binanın tasarımında depreme 

dayanıklı yapısal detayların yer verilmesinin yanında, binanın taşıyıcı sistemi 

betonarme çerçeve olarak seçilmiştir. Betonarme taşıyıcı elemanların binanın 

ısı kaybı ve kazanmasına neden olmaması için mümkün olduğu kadar bu 

elemanlar yığma duvarların içinde yerleştirilmiştir.   

Şekil-6: Referans Binaya Ait Vaziyet Planı 
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Şekil-7: Referans Binaya Ait Planlar 

Şekil-8: Referans Binaya Ait Kesitler 

Bina kabuğunda kullanılan malzemelerin enerji performansını simüle 

etme aracı olarak Design Builder programı kullanılması uygun görülmüştür. 

Design Builder programı enerji analizlerinin tamamını Energy Plus alt 

yapısını kullanarak gerçekleştirmektedir. Design Builder programı ile bir 

binanın ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin boyutlandırılması, 

doğal havalandırma, ısıl konfor ve gün ışığı analizi, yıllık enerji tüketimi, CO2 

salınımı ve maliyet analizi, LEED’e göre bina enerji performans analizi, enerji 

optimizasyonu ve CFD analizi yapılabilmektedir (10). Çalışmada; Şekil-9’da 

gösterildiği gibi Design Builder programında modellenmiş ve yapı kabuğunda 

taş, tuğla ve kerpiç malzemelerinin kullanımı incelenmiş performansları 

ölçülmüştür. Çalışma 2002 yılının iklim özelliklerine göre yapılmıştır. 
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Şekil 9: Design Builder Programında Modellenen Yapı 

3.ENERJİ ETKİLİĞİNDE ETKİLİ OLAN PARAMETRELER

Yapıların sürdürülebilir özelliği göstermesi için enerjinin etkin

kullanılması, çevreye verilen zararın minimum düzeye indirilmesi, doğru 

malzemenin kullanılması önem taşımaktadır. Ayrıca, yapının tasarımı 

sırasında bulunduğu bölgenin iklim özellikleri ve verilerinin dikkate alınması 

ve binanın formu, kabuğu, yönlendirilme durumu ve kullanılan malzemeye 

doğru şekilde karar verilmelidir. 

3.1.Fiziksel Çevreye İlişkin Parametreler 

Fiziksel çevreye ilişkin parametreler; iklim verileri, yer ve yön seçimi, 

topoğrafya ve biyolojik çeşitlilik olarak sayılabilir (11).  Yapıların tasarım 

aşamasında fiziksel çevreye ait parametreleri göz önüne alınarak tasarlanması 

enerji etkinliği açısından önemlidir. 

İklim, belirli bir bölgeye ve zamana bağlı olarak değişim gösteren 

atmosferik olaylardır. İklim elemanlarını; güneş ışınımı, rüzgâr, sıcaklık ve 

nem olarak nitelendirebiliriz (12). Tasarım aşamasında iklim verilerinin 

dikkate alınması ile birlikte aktif iklimlendirmenin yükü azalttırılabilir.  Doğal 

havalandırmanın, aydınlatmanın, ısıtma ve soğutmanın sağlanabilmesine 

yönelik iklim verilerinin doğru kullanılması önemli bir etken olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

Yer seçimi ile alakalı nitelikler yerin topografyası, konumu, 

yönlenmesi, güneş verileri, hakim rüzgar yönü ve şiddeti gibi etmenler 

yapının sürdürülebilirliğini etkilemektedir. Aynı zamanda yapılar arası 

mesafeler, yapıların yükseklikleri ve birbirlerine göre olan konumları da 

güneş ışınımları ve rüzgâr hızının ve yönün değişmesinde etkilidir (13). 
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Bir bölgedeki biyolojik çeşitlilik, nem ve sıcaklık artışlarını kontrol 

ederken, rüzgâr ve güneş ışınlarının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya 

yardımcı olmaktadır. Örneğin yaz aylarında ağaçlar gölge atarak enerji 

etkinliğinin sağlanmasına yardımcı olabilmektedir. 

Yapılan çalışmada Çanakkale bölgesinin iklim özellikleri dikkate 

alınmış ve yapının konumlandırılması ve fonksiyon şeması bu özelliklere göre 

oluşturulmuştur. Çanakkale ili Köppen iklim sistemine göre subtropikal kurak 

yazlar olarak sınıflandırılmaktadır (14).  Subtropikal iklim özellikleri gösteren 

bölgelerde;  

• Yazlar sıcak ve kışlar ılımandır.

• Tüm yıl boyunca deniz esintisi bulunur.

• Kış aylarında yoğun olarak yağış alır.

• Yaz ayları kurak, güneşli ve az bulutlu geçmektedir (15). Şekil-

10’da Çanakkale iklim diyagramı, şekil-11’de ise Çanakkale ilinin

1929-2020 yılları arasındaki ortalama sıcaklık, ortalama en yüksek

sıcaklık, en düşük sıcaklık, güneşlenme süresi, yağışlı gün sayısı ve

aylık toplam yağış miktarı ortalaması gösterilmiştir.

Şekil-10: Çanakkale İklim Diyagramı (14) 
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Şekil-11: Çanakkale İlinin 1929-2020 Yılları Arasındaki Ortalama Sıcaklık, 

Ortalama En Yüksek Sıcaklık, En Düşük Sıcaklık, Güneşlenme Süresi, 

Yağışlı Gün Sayısı ve Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (16) 

3.2.Binaya İlişkin Parametreler 

Binaya ilişkin parametreler; binanın formu ve kabuğu, binanın 

yönlendirilmesi ve kullanılan malzemelerdir. Bu parametreler yapının 

sürdürülebilirliğini etkilemekte ve bulunduğu bölgenin özelliklerine göre 

değişim gösterebilmektedir.   

Bina formu, enerji performansını etkileyen önemli bir parametredir. 

Farklı iklim özellikleri gösteren bölgelerde enerji etkin tasarım yapılırken 

formda farklılıklar gözlemlenmektedir. Örneğin; soğuk iklimlerde enerji 

kaybeden yüzey alanlarını küçültmek için kompakt formlar, sıcak ve kuru 

iklimlerde ısı kazançlarını minimuma indirmek ve gölge yaratmak için 

kompakt ve avlulu formlar, sıcak-nemli iklim bölgelerinde karşılıklı 

havalandırma sağlanabilmesi için hâkim rüzgâr doğrultusunda uzun cephesi 

yönlendirilmiş ince uzun formlar ve ılımlı iklim bölgelerinde mümkün 

olduğunca kompakt ama soğuk iklime göre esnek formlar tercih edilmektedir 

(12). Örneğin; Şekil-12’de görülen geleneksel Mardin evlerinde sıcak ve kuru 

iklim bölgesinde yer almasından dolayı, avlulu yapılar ve küçük açıklı 

cepheler görülmektedir. 
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Şekil-12: Geleneksel Mardin Evleri (17) 

Çanakkale’nin de içinde bulunduğu ılımlı-nemli iklim bölgelerinde 

kışın rüzgârdan korunmak yazın da nemi dağıtmak için açıklıklar önem 

kazanmaktadır. Kışlık katlarda pencereler daha küçük ve tavan yüksekliği 

daha az iken, yazlık katlarda ise açıklıklar büyür ve tavan yüksekliği daha 

fazladır (18). 

Bina kabuğu, optik ve termofizik özellikleri sayesinde binanın ısı 

korunumunu etkileyen en önemli parametrelerden biridir. Kabukta bulunan 

opak ve saydam elemanlar binanın içi ve dışı arasında ısı geçişi 

sağlamaktadır. Bu bağlamda istenilen konfor koşulları iyi analiz edilmeli ve 

enerji kaybı ve kazançları optimize edilerek bina kabuk tasarımı elde 

edilmelidir (19). 

Bina yönlendirilmesinde bölgenin iklim koşulları hesaba katılarak, 

güneşin ısıtıcı ve rüzgârın serinletici etkisine göre yönlendirilme 

yapılmaktadır. Doğal havalandırma, aydınlatma, ısıtma ve soğutma durumları 

doğru yönlendirmeyle sağlanabilmektedir. Ayrıca iç mekânlarda konforun 

sağlanabilmesi mekânların doğru yönlere konumlandırılmasıyla mümkün 

olmaktadır. Ilıman-nemli iklim bölgesindeki tasarımlarda doğu-güney- batı 

bölgelerinin içinde kalacak şekilde yönlendirilme yapılmaktadır (18). 

Kullanılan malzemenin miktarı, yenilebilir ve tükenmeyen enerji 

kaynaklarından elde edilmiş olması, geri dönüştürülerek tekrar kullanılabilir 

olması, enerji korunumu ve çevre kirliğini önlemek açısından önemlidir. 

Ayrıca kullanılan malzemeler, afetler sırasında yapının direnç göstermesine 

yardımcı olmaktadır. 
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4.BİNA KABUĞUNDA KULLANILAN MALZEMELER VE 

ÖZELLİKLERİ 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte malzeme alanında gelişmeler 

yaşanmış fakat yüksek teknoloji ürünü malzemelerin üretimi ve kullanımı 

esnasında çevre kirliliği ortaya çıktığı gözlemlenmiştir (20).  Yapılan 

çalışmada sürdürülebilir özellik gösteren malzemelerden taş, tuğla ve kerpiç 

malzemeleri seçilmiş ve diğer parametreler sabit tutularak malzemeler 

değiştirilmiştir. Farklı özelliklere sahip olan bu malzemeler, Design Builder 

programında da farklı performanslar göstermiştir. 

İç mekân ve dış mekân arasındaki ısı farklılıkları basınçtaki fark 

nedeniyle hava akımına sebep olmakta ve kış aylarındaki iç mekânda bulunan 

sıcak hava, ısıl iletim katsayısı yüksek yapı elemanları aracılığıyla dış mekâna 

geçebilmektedir. Bu geçiş ise yapı kabuğunda kullanılan malzemenin ısıl 

geçirgenlik katsayısına göre değişim göstermektedir. Bu bağlamda tasarlanan 

yapılarda kullanılan malzemelerin bulunduğu iklim bölgesine uygun ısı 

geçirgenlik değerine sahip olması gerekmektedir (21). Isıl geçirgenlik 

katsayısı W(Watt)/m2K(Kelvin) birimi, kalınlığı d (m) olan bir malzemenin 

paralel iki yüzeyi arasında sıcaklıkları arasındaki fark 1K=1℃ olduğunda 1 

saatte 1m yüzeyden geçen ısı miktarıdır (22). Yapı malzemelerinin ısıl 

geçirgenlik katsayıları malzemenin özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. 

TS 825’e göre farklı iklim bölgelerindeki yapıların tavsiye edilen U (ısıl 

geçirgenlik katsayıları) değerleri tablo 1’de gösterilmektedir. 

Tablo-1: TS825’e Göre Tavsiye Edilen U (Isıl Geçirgenlik Katsayıları) Değerleri 

TS 825’E GÖRE TAVSİYE EDİLEN U DEĞERLERİ 

 Uduvar Utavan Utaban Upencere 

1.Bölge 0.70 0.45 0.70 2.4 

2.Bölge 0.60 0.40 0.60 2.4 

3.Bölge 0.50 0.30 0.45 2.4 

4.Bölge 0.40 0.25 0.40 2.4 

 

Taş, yapısı gereği dayanıklı olması üretim ve kullanım aşamasında 

çevreye zarar vermemesi, geri dönüşümünün mümkün olmasından dolayı 

sürdürülebilir bir yapı malzemesi olarak kabul edilmektedir (20). Taşlar 
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doğal, kristal yapılı ve inorganik yapı malzemesi olmasının yanında çok eski 

yıllardan beri yapılarda taşıyıcı duvar yapımında kullanılmaktadır. Taş 

malzemenin ağır olması, işleme ve kullanma olanaklarının zorlukları 

sebebiyle kullanımı sınırlıdır. Türkiye doğal taş miktarı ve çeşitliliği 

bakımından zengin bir ülkedir. Bazalt, granit, andezit, kum taşı, kireç taşı, 

tüfler kayağan taşı, diabaz ve kumtaşı doğal taşlardır. Taş duvarlı yığma 

yapılara en çok Doğu Anadolu Bölgesinde bulunmaktadır (23). Taş malzeme 

ısıyı tutar ve suyu geçirmez. Yapılarda cilasız, doğal haliyle kullanılabilir. 

Ayrıca taş malzemenin çok az bakım gerektirmesi ve yeniden kullanılabilir 

olması sürdürülebilir bir malzeme olmasını sağlamaktadır (24).  

TS 705’e göre tuğla, killi toprak veya balçık içeren toprağın 

harmanlanıp su ve katkı malzemeleriyle karıştırılıp şekil verildikten sonra 

fırınlanmasıyla oluşturulmaktadır (25).  Tuğla malzemeler hem taşıyıcı hem 

de bölme duvar olarak kullanılabilir. Tuğlalar dolu veya boşluk oranı az 

olacak şekilde üretilebilir. Duvarların birleşim noktalarında tuğlalar birbirine 

geçmeli şekilde üretilirler. Tuğla duvarlar sünek davranışı zayıf yapılar olup, 

tuğla duvarlar gevrek yapı elemanları olarak adlandırılırlar (26). Yapı işleri 

genel teknik şartnamesine göre, tuğlaların dona karşı dayanıklı olması, 

sodyum sülfat ile yapılan don deneyinde dağılmaması gerektiği, basınç 

deneyinde dayanımlı olması ve kuru tuğlanın ağırlığının %18’inden daha 

fazla su içermemesi önemli olduğu belirtilmiştir. Ayrıca tuğla malzemesi geri 

dönüştürülebilir olması sebebiyle sürdürülebilir bir yapı malzemesidir. 

Kerpiç, uygun nitelikli killi toprağın saman veya başka bitkisel liflerle 

karıştırılıp su ile yoğurulmasıyla oluşmuş yapı malzemesidir. Kerpiçler 9-15 

gün sonra kullanılabilmektedir (27). Üretiminde çok az enerji harcanan 

kerpiç, sürdürülebilir bir malzemedir. Kerpiç malzemesinin basınç dayanımı 

düşük ve neme karşı duyarlılığı fazladır. Bunun için iyi kalitede toprak 

kullanılması gerekmektedir (28). Kerpicin oluşumunda önemli bir yeri olan 

kilin özellikleri, çeşitli bölgelere göre değişmektedir. Kilin yapışkan bir 

malzeme olması, kerpiç karışımının oluşması sırasında dikkate alınması ve 

buna göre hamurda kildeki yapışkanlığın yeterli düzeye ulaşması için 

gerektiği ölçüde agrega kullanılması gerekir.  

Tablo2’de taş, tuğla ve kerpiç malzemenin özellikleri verilmiştir. 

***:Güçlü özellik 

**:  Orta özellik 

*: Zayıf özellik 
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Tablo-2: Taş, Tuğla ve Kerpiç Malzemenin Özellikleri 

 TAŞ TUĞLA KERPİÇ 

Kolay elde edilir  ** * *** 

Üretimde az enerji 

harcanır  

** * *** 

Üretiminde işçilik 

gerektirmez 

* ** *** 

Taşıyıcı olarak 

kullanılabilir 

*** *** *** 

Yalıtımı 

iyidir[KALINLIK] 

** *** * 

Basınç dayanımı 

düşüktür.  

*** ** * 

Yatay ve düşey 

yüklere karşı atalet 

*** *** ** 

Geri dönüştürülebilir ** ** *** 

Hafiftir * *** ** 

Ekonomiktir ** * *** 

 

5.BULGULAR VE TARTIŞMA 

Yapılan çalışmada Design Builder programında yapı modellenmiş dış 

duvar malzemesi dışında diğer değerler eşit tutulmuştur. Veriler yılın tüm 

aylarında taş, tuğla ve kerpiç duvarların ısı kazanç ve kayıplarını 

göstermektedir. Deneyde kabuktaki alternatif tuğla duvar kalınlığı 25 cm, 

kerpiç duvar kalınlığı ise 50 cm olarak dikkate alınmıştır. Tüm alternatiflerde 

kabuğun bir parçası olan çatı kaplaması kiremit olarak düşünülmüştür. Çatı 

tabanında ayrıca 5 cm kalınlığında taş yünü ısı izolasyonu olarak 

kullanılmıştır. 
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Diğer parametrelerin sabit tutulmasıyla farklı duvar malzemelerinin ısı 

kayıplarının hangi oranda değiştiği kıyaslanmaya çalışılmıştır. Şekil-14, şekil-

15 ve şekil-16’da görülen grafikler incelendiğinde 3 farklı malzemenin 

birbiriyle karşılaştırıldığında, eğilimleri benzer olduğu görülmüş ancak, taş 

duvarın ısı dengesini tuğla ve kerpiç duvara göre daha iyi sağladığı 

gözlemlenmiştir. Taş duvara sahip olan yapının mevsimsel geçişleri analiz 

edildiğinde kerpiç ve tuğla duvara göre daha sabit olduğu görülmüştür.  

 

 

Şekil 13: Sıcaklık-Zaman Grafiği 

Şekil-13’te Çanakkale ilinin Design Builder programından alınmış 

sıcaklık ve zaman grafiği görülmektedir. Grafikte kullanılan mavi renk hava 

sıcaklığını gösterirken; kırmızı renk radyan sıcaklığı, yeşil renk çalışma 

sıcaklığını son olarak lacivert renk kuru sıcaklığı göstermektedir. Energyplus 

simülasyon programı ısı dengesi soğutma yükü hesap prosedürünü 

kullanmaktadır. Bu sebeple çalışmada ısı dengesi hesap prosedürü 

incelenmiştir. Isı dengesi metodunda her bir yüzey için iletim, taşınım ve 

ışınımla ısı dengesi kurulması gerekmektedir. Bir yapıdaki ısı dengesi, 

yapının içerisinde bulunan tüm enerji kaynakları ve yutakları arasındaki enerji 

akışı boyunca meydana gelir. Yapıdaki ısı dengesi; bina kabuğundan içeriden 

dışarıya akan ısı miktarı; sıcak iç havanın daha soğuk dış hava ile yer 

değiştirmesi; güneş enerjisi kazanımları; aydınlatma, bilgisayar gibi aletlerden 

gelen ısı çıktıları gibi etkenlerle değişime uğramaktadır. Dış sıcaklığın oda 

sıcaklığından fazla veya az olması ısı kazanç veya kayıplarının oluşmasına 

sebebiyet vermektedir. Eğer ısı kazancı kaybından daha yüksek olursa 

istenilen oda sıcaklığı aşılacaktır ısı dengesinin kurulabilmesi için de ısıtma 

yerine soğutma gerekli olacaktır. Aynı şekilde ısı kaybı ısı kazancından 

yüksek olursa oda sıcaklığı düşeceği için ısı dengesinin kurulabilmesi için 

ısıtma gerekli olacaktır. 

Sıcaklık 

Zaman 
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Farklı duvar tiplerinde ısı dengesi farklı sonuçlar verebilir. Yapılan 

çalışmada da duvar malzemeleri farklı alınıp, yapının diğer tüm özellikleri 

aynı kabul edilmiştir. 

 

 

Şekil 14:Taş Duvarın Aylar Bazında Isı Dengesi-Zaman Grafiği 

Şekil-14’teki Taş duvarın aylar bazında ısı dengesi – zaman grafiği 

incelendiğinde şubat ve haziran aylarından sonra ısı kaybı başladığı 

görülmektedir. Mart ve ekim ayları ise tekrar ısı kazanımının başladığı 

aylardır. Taş duvarda ısı kazanımının en fazla görüldüğü aylar mart ve haziran 

ayları arasındadır. En fazla ısı kaybının görüldüğü aylar ise haziran ve ekim 

ayları arasındadır.  

 

Şekil 15:Taş Duvarın Günler Bazında Isı Dengesi ve Güneş Kazanımı-Zaman Grafiği 

Şekil-15’te görülen taş duvarın günlere göre ısı dengesi ve zaman 

grafiği incelendiğinde yaz aylarında ısı kaybının az olduğu gözlemlenmiş kış 

aylarında ise dış mekân sıcaklığına da bağlı olarak dalgalanmaların fazla 

olduğu gözlemlenmektedir. Taş duvar, kerpiç ve tuğla duvara göre ısı 

dengesini daha iyi sağlamıştır. 

Isı Dengesi 

Zaman 
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Şekil 16:Tuğla Duvarın Aylar Bazında Isı Dengesi-Zaman Grafiği 

Şekil-16’teki tuğla duvarın aylar bazında ısı dengesi – zaman grafiği 

incelendiğinde şubat, haziran ve ağustos aylarından sonra ısı kaybı başladığı 

görülmektedir. Nisan, temmuz ve ekim ayları ise tekrar ısı kazanımının 

başladığı aylardır. Tuğla duvarda ısı kazanımının en fazla görüldüğü aylar 

nisan ve mayıs ayları arasındadır. En fazla ısı kaybının görüldüğü aylar ise 

ağustos ve ekim ayları arasındadır.  

 

Şekil 17:Tuğla Duvarın Günler Bazında Isı Dengesi ve Güneş Kazanımı-Zaman 

Grafiği 

Şekil-17’de görülen tuğla duvarın günlere göre ısı dengesi ve zaman 

grafiği incelendiğinde tuğla duvardan ısı kaybı 30 Temmuz’da 

gerçekleşmiştir. Yapılan çalışmada tuğla duvarın ısı kazanım ve kayıplarında 

kerpiç duvar ile benzerlikler gösterdiği fakat ısı kazanımının kerpiç duvara 

oranla daha yüksek olduğu görülmüştür. 

 

 

Isı Dengesi 

 

Zaman 



 
50 Tekstilden İnşaata Malzeme Uygulamaları 

 

Isı Dengesi 

 

Şekil 18: Kerpiç Duvarın Aylar Isı Dengesi-Zaman Grafiği 

Şekil-18’da ise kerpiç duvarın aylar bazında ısı dengesi – zaman grafiği 

incelendiğinde mart, mayıs ve ağustos aylarından sonra ısı kaybının başladığı 

görülmektedir. Nisan, temmuz ve ekim ayları ise tekrar ısı kazanımının 

başladığı aylardır. Kerpiç duvarda ısı kazanımının en fazla görüldüğü aylar 

nisan ve mayıs ayları arasındadır. En fazla ısı kaybının görüldüğü aylar ise 

ağustos ve ekim ayları arasındadır. Malzemelerin bu tarz eğilimler 

göstermesinde bulunduğu yerin iklimsel ve fiziksel özellikleri de önemlidir.   

 

Şekil 19: Kerpiç Duvarın Günler Bazında Isı Dengesi ve Güneş Kazanımı-Zaman 

Grafiği 

Şekil-19’da görülen kerpiç duvarın günlere göre ısı dengesi ve zaman 

grafiği incelendiğinde kerpiç duvardan ısı kaybı 29 Temmuz’da 

gerçekleşmiştir. Yapılan çalışmaya göre kerpiç duvarın ısı kayıplarının; taş ve 

tuğla duvara göre daha fazla olduğu görülmektedir.  

SONUÇ  

Binalar iç ve dış çevre ile sürekli olarak etkileşim halindedir. Dış çevre 

ile etkileşimde bina kabuğu önemli bir yere sahiptir. Binanın enerji 

Zaman 
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performansının iyi olabilmesi için bina kabuğunda seçilen malzeme oldukça 

önemlidir. 

Çalışmada yerel mimarlık özelliklerine sahip bir yapı sürdürülebilirlik 

ilkelerine bağlı kalacak şekilde tasarlanmıştır. Bu bağlamda da bina 

kabuğunda farklı malzemeler kullanılarak enerji performansındaki değişimler 

Design Builder programında analiz edilerek incelenmiştir. Yapılan analizler 

sonucunda bina kabuğunda kullanılan malzemenin binanın enerji verimliğinin 

gerçekleşmesinde önemli rol oynadığı görülmüştür. Ayrıca seçilen 

malzemenin oluşum enerjisi ve karbon salımı düşük malzeme tercih edilmesi 

sürdürülebilirlik açısından önemlidir.  

Farklı yapı malzemelerinin ısıyı emme, yayma veya ısı dengesini 

sağlaması konusundan farklı eğilimleri vardır. Malzemelerin ısıya ne kadar 

dirençli olduğu veya ısıyı ilettiği R (Isıl geçirgenlik direnci) ve U (kesitin ısıl 

geçirgenlik katsayısı) değerlerine göre değerlendirilir. R (Isıl geçirgenlik 

direnci)  değeri yüksekse malzemenin termal performansı o kadar iyidir. 

Düşük U (kesitin ısıl geçirgenlik katsayısı) değeri ise malzemenin yüksek 

yalıtım seviyelerini gösterir. Tasarımlarda uygun malzeme seçiminde U 

(kesitin ısıl geçirgenlik katsayısı) ve R (Isıl geçirgenlik direnci) değerleri göz 

önüne alınmalıdır. Çalışmada söz konusu edilen binanın kabuğunda kullanılan 

malzemelerde taş duvarın ısı dengesini daha iyi sağladığı görülmektedir. 

Farklı malzemeler farklı aylarda ısı kazanım ve kayıpları 

gerçekleştirmektedir. Tuğla ve kerpiç duvarın ısı kazanım ve kayıpları, taş 

duvara göre benzer özellikler göstermektedir. Yıl bazında bakıldığında tuğla 

duvarın, kerpiç duvara göre daha fazla ısı kazanımı gerçekleştirdiği 

gözlemlenmiştir. Bu bağlamda tasarlanan yapıların konsept aşamasından 

itibaren enerji performansları simülasyonlar ile analiz edilmelidir. Yapılan bu 

analizler sürdürülebilirliğin sağlanması ve enerji etkin tasarım çözümleri için 

önemlidir. Dünya’daki atıkların %40’ını oluşturan binalar aynı zamanda 

dünyadaki enerjinin %35’sini ve enerji kaynaklarının %40’ını tüketmektedir. 

Bu durumun önüne geçmek için sürdürülebilirlik konusu daha da 

önemsenmeli, bu konuda eğitimler arttırılmalıdır. 
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GİRİŞ 

Yüksek katlı ağaç malzemeden yapılan binaların tasarımında yaygın 

olarak kullanılan mühendislik ürünü ahşap malzemelerin giderek artan 

kullanımıyla birlikte ahşap-ahşap veya ahşap-metal bağlantı elemanlarının 

birleşim yerlerinde kullanılası yapının mekanik performansını olumlu yönde 

etkilemektedir. Bağlantı elemanları yapısal uygulamalarda kirişlerde, 

kolonlarda, çatı ve kafes yapılarda yaygın olarak kullanılmaktadır (Östman ve 

ark., 2010). Ahşap malzeme yapısal elemanların birleşim yerlerinde kullanımı 

esnasında liflere dik yönde çekme gerilmelerine maruz kalmaktadır. Bilindiği 

üzere ahşap malzemenin en zayıf dayanım değeri liflere dik yöndeki çekmede 

meydana gelen gerilmeler esnasında ortaya çıkmaktadır (Bozkurt ve Göker 

1987; Kollman ve Côté 1968; Thelandersson ve Larsen 2003). 

Bu sebepledir ki ahşap bir yapının gücü ve kararlılığı, parçaları bir 

arada tutan bağlantı elemanlarının mekanik performansıyla doğrudan 

ilişkilidir.  

Ağaç malzemenin yapısal bir malzeme olarak başlıca avantajlarından 

birisi de diğer yapı birleştirme elemanlarıyla kolaylıkla birleştirilebilir 

özellikte olmasıdır. Bu bağlantı elemanlarının uygulanması esnasında; 

bağlantı elemanı tipi, ağaç malzemenin rutubet miktarı, bağlantı elemanının 

uygulanacağı konum gibi özellikler dikkatte alınarak tasarım yapılması 

gerekmektedir (Beyer ve ark., 1998; Rammer, 2001). Ahşap bir yapı 

tasarımında bağlantı elemanlarının gücü oldukça önemlidir. Bunlara ilave 

olarak birleştirme yerlerindeki bağlantı biçimi normal olarak yapının gücünü 

ve dayanımını malzemenin sertliği, bağlantı yapılacak elemanların boyutları, 

bağlantı elemanlarının sayıları ve mukavemet gereksinimleri ve de fiziksel 

özellikleri ile de belirlenmektedir (McLain, 1998).  

Metal bağlantı elemanlarının türleri, bir binanın veya projenin yapısal 

bütünlüğünü güçlendirmede önemli bir rol oynar. Bir birleştirme 

uygulamasında; en güçlü bileşen bile yalnızca kullanılan metal bağlantı 

elemanı kadar iyidir. Metal bağlantı elemanları ağaç malzemeleri hem ahşap 

esaslı hem de metal içerikli konstrüksiyon elemanlarına birleştirmesinde 

performansı artırmak ve bu malzemeler arasındaki taşıma alanını artırarak 

yüklerin aktarılmasına yardımcı olmak maksatlı kullanılır. Bu nedenle, Metal 

bağlantı elemanlarının sıcak haddelenmiş yumuşak çelik veya ön galvanizli 

çelik gibi dayanıklı malzemelerden üretilmesi son derece önemlidir.  
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1. MEKANİK BAĞLANTI ELEMANLARI  

Ağaç malzemeden yapılan her türlü yapı elemanları, birbirlerine çeşitli 

şekillerde geçmeli yapılmış şekilde bağlanabilir; yapıştırılabilir, çivi, vida, 

cıvata-somun veya metal levhalar yardımı ile birleştirilebilir.  Bu birleşim 

elemanları ağaç malzemeyi; kolay sökülebilir olmasıyla birlikte yapının 

taşıma gücü yüksek, birleşim detayları basit ve sökülüp-takılması kolay bir 

konstrüksiyon malzemesi haline getirmektedir. Bu bağlantı elemanları: 

çiviler, zımba telleri, vidalar, cıvatalar ve çeşitli metal konektörler gibi 

elemanlar olarak sıralanabilir (Lawrence ve ark., 1996).  

1.1. Çiviler  

Ahşap birleştirmede en yaygın kullanılan mekanik bağlantı 

elemanlarıdır. Çiviler iki parçayı birbirine tutturmak için çakılan ucu sivri 

başlı veya başsız, metal veya ağaçtan yapılmış gereçlere denilir. Çelik, demir, 

çinko, pirinç ve alüminyum alaşımlarından yapılabildiği gibi bazen çinko, 

bakır, pirinç, kadyum ve reçine ile kaplanabilir (Hammond,1969). Oldukça 

geniş yelpazede kullanım alanları bulunduğu için kullanıldıkları yerin 

özelliklerine göre veya gereksinmeye göre değişik biçimlerde üretilirler 

(Şekil-1). Çiviler ağaç malzemeye çakıldığında lifleri sıkıştıracak ayırtacak 

veya bükecek biçimde yapılırlar. Lifler kendi normal formlarını almak 

isteyecekler ve çiviye basınç yapıp sıkıca sarıp tutmaları sonucunda ahşap 

malzemeye birleştirme gerçekleşir. Bir çivinin ağaç malzemedeki bağlama 

direnci ağaç malzemenin yoğunluğuna, çivi çapına, çivi penetrasyon derinliği 

ve çivinin yüzey durumuna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir (Soltis, 

1999; Çavuş, 2006).   Ağaç malzemede kullanılan çiviler, çekme yüklerine, 

yanal yüklere veya ikisinin bir kombinasyonuna karşı direnç gösterir. Hem 

çekme hem de yanal gerilmeler, ağaç malzemeden, çividen ve kullanım 

durumundan etkilenir. Bununla birlikte, genel olarak, bu faktörlerdeki 

herhangi bir değişiklik, çekme gerilmeleri üzerinde daha belirgin bir etkiye 

sahiptir. Yanal olarak yüklenmiş çivilerle bağlantıların kullanılabilirliği, 

büyük bağlantı deformasyonu tolere edilmediği sürece, büyük ölçüde geri-

çekme direncine bağlı değildir (Lawrence ve ark., 1996; Soltis, 1999). 
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Şekil 1: Yapısal uygulamalarda kullanılan değişik gövde, kafa ve uç yapısına sahip 

çivi örnekleri (URL-1). 

Çiviler çap/boy olarak ifade edilir. Örneğin (55/140) bir çivinin çapı 

5,5mm boyu 140mm’dir. Çiviler imalat metotlarına göre, baş şekli gövde 

biçimlerine göre ve uçlarına göre isimlendirilebilirler.  Normal bir ağaç 

malzemede çivilerin tutma gücüne etki eden faktörler şunlardır (Hammond, 

1969; Soltis, 1999; TS EN 10230-1, 2005). 

1. Çivinin boyu ve çapı arttıkça tutma kuvveti de artar. 

2. Çivi ucunun keskin olması daha büyük tutma gücü sağlar. 

3. Çivinin çakıldığı gerecin dokusu tutma gücüne etki eder. 

4. Çivi gövdesinin yüzeyi tutma gücüne etki eder. 

5. Çakma darbesi çivinin tutma gücünü etkiler. 

6. Çivi ağaç liflerine dik çakılması çivinin tutma gücünü arttırır. 

7. Kuru ağaç malzemeye çakılan çivinin tutma gücü yaş ağaç malzemeye 

çakılandan daha azdır. 

1.2. Vidalar  

Ağaç malzeme konstrüksiyonlarda değişik kafa boyutu ve tiplerinde ve 

değişik malzemeden yapılmış ağaç vidaları yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Vidalar; çelik, pirinç, bakır, bronz, alüminyum, kadmiyum gibi 

malzemelerden yapılan metal bağlayıcı elemanlardır. Spiral bağlama ile iki 

parçayı birbirine çektirerek bağlama yaparlar ve vida ağaca vidalanırken 

kendi dişleri kılavuzluk eder (Eckelman, 1975). Vidalar kullanım amacı, 

üretim türü, vida şekli, vida başı, vida dişi, gövde formu vb. gibi özelliklerine 

(Şekil-2) göre tasnif edilebilir. Vidalar parçaların bozulmadan sökülüp 

takılmasında büyük kolaylıklar sağlar (Hammond, 1969).  Vida boyları 6 
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mm’den 12,5 cm kadar ve çap ölçüleri 0’dan 24'e kadar değişim gösterir. 6 

mm’lik vida çapı ölçüleri 0’dan 24'e kadar olan telden yapılabildiği gibi 40'lık 

vida çapı 4'ten 18'e kadar olan ölçülerden yapılır. Büyük çap numarası telin 

çapının büyük olduğunu ifade eder. Çelik ve kadmiyumdan yapılan vidalar 

sert ve kırılgan iken pirinç, bakır ve alüminyumdan yapılan vidalar çok sert 

değillerdir ancak paslanma ve çürümeye karşı dayanaklığı fazladır. Manel ve 

paslanmaz çelikten yapılan vidalar oldukça sağlamdır. (Hammond, 1969; 

Lawrence ve ark., 1996; Soltis, 1999; Çavuş, 2006).  

 

Şekil 2: Ağaç malzemeyi birleştirmede kullanılan değişik gövde, kafa ve uç yapısına 

sahip vida örnekleri (URL-2). 

 

1.3. Cıvata ve somunlar  

Birbirine bağlanmak istenen ağaç ya da parçaların deliklerinden 

geçirilerek, ucuna somun takılıp sıkıştırılan bombeli, kare veya altıgen başlı 

gereçlerine cıvata adı verilir. Cıvatalar ve somunlar genel olarak sade karbonlu 

sementasyon, çelik, bakır alaşımı, alüminyum alaşımı ve pirinçten yapılır 

(Soltis, 1999). Cıvataların başları kare altıgen, bombeli ve tornavida yarıklı 

yapılmıştır. (TSE, 431) Somunlar ise çoğunlukla kare altıgen ve kelebek 

biçimli yapılmışlardır (Şekil-3). Cıvatalara somundan önce uygun çap ve 

kalınlıkta bir de rondela koyulur. Cıvatalar çeşitli çap ve boyutlarda 

bulunabilir. Bazılarının uçtan itibaren 2-3 cm'lik kısımlarına bazılarının ise 
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tepesine kadar açılmış olabilir. Cıvatalarda vidalar gibi karton kutular içinde 

satılırlar (Şanıvar,1980).  Ahşap cıvatası ağaç malzemeyi sökülüp takılabilir 

durumda veya diğer bir malzemeyi ağaç malzemeye bağlamaya yarayan 

gövdesine vida dişi açılmış elemandır. Yapıldığı malzemeye göre çelik, bakır, 

çinko, alüminyum; Baş yapılarına göre düz başlı yuvarlak başlı mercimek 

başlı olarak tasnif edilebilirler (Şanıvar, 1980; Lawrence ve ark., 1996; Çavuş, 

2006).  Cıvatalar ile bağlantı yaparken öncelikle, malzemede cıvata çapından 

biraz daha geniş olan delikler açılır. Daha sonra bu deliklerden cıvatalar 

geçirilir ve diğer ucuna somun takılıp bir anahtarla sıkıştırılır (Ekinci, 2006). 

 

Şekil 3: Yapısal uygulamalarda kullanılan değişik gövde, kafa ve uç yapısına sahip 

cıvata ve somun örnekleri (URL-3). 

1.4. Metal plaka bağlantı elemanları  

Yaygın olarak kafes plakalar olarak adlandırılan metal plaka bağlantı 

elemanları, özellikle makaslı kirişlerde popüler bir birleştirme aracı haline 

gelmiştir. Bu bağlantı elemanları, üreticiden üreticiye değişen tipte 

bulunmakta ve üzerinde oluşan yükleri dişler, tapalar veya çiviler aracılığıyla 

taşıyıcı eleman üzerine iletmektedir. Plakalar genellikle hafif galvanizli 

çelikten yapılır ve birleştirme yeri üzerinde oluşan kuvvetleri iletmek için 

gerekli bir alana ve şekle sahiptir. Plakaların montajı genellikle bir hidrolik 

pres (Şekil-4) yardımı ile veya elle yapılabilir (Anderson, 1970; Soltis, 1999). 

Genel olarak metal bağlantı elemanları çivili metal plaka bağlantı elemanları; 
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çivili metal bağlantı elemanları, dişli plakalı bağlantı elemanları, delikli metal 

plaka bağlantı elemanları ve kiriş askı elemanları olmak üzere 4 tipi 

bulunmaktadır.   

 

Şekil 4: Hidrolik pres yardımı ile metal bağlantı elemanlarının montajı (Randek 

2019). 

1.4.1. Çivili metal bağlantı elemanı   

Çivili metal bağlantı elemanı yeni tip bir bağlantı elemanı olup 

endüstriyel bir üründür. Bu bağlantı elemanı ahşap yapılarda standart metal 

bağlantı elemanın zayıflığını ortadan kaldırmak amacıyla ahşap elemanlardan 

oluşan bağlantıların daha yüksek yük taşıma kapasitesi elde etmek için 

standart tip metal bağlantı elemanlarının eksikliklerini gidermek amaçlı, 

yüksek kaliteli bağlantıların gerçekleştirilmesi, taşıma kapasitesinin 

arttırılması ve metal bağlantı plakalarının uygulama verimliliği arttırmak 

amacıyla üretilmiştir.  Metal plakaya dik olan metal bir plaka ve çivilerden 

oluşmaktadır (Şekil-5). Bağlantı parçası üretiminde kullanılan çiviler dairesel 

kesitlidir. Bu şekilde, standart metal bağlantı elemanı tipleri için karakteristik 

olan, kuvvet yönü ile bağlantı elemanının uzunlamasına ekseninin yönü 

arasındaki açı olarak α açısı, bağlantı boyutlandırmasının dışında tutulabilir, 

böylece boyutlandırma işlemi basitleştirilir (Lawrence ve ark., 1996; Tekić ve 

ark., 2018). Çivili metal birleştirici ile gerçekleştirilen ahşap elemanların 

birleştirilmesi yarı endüstriyel şekilde çivi ve her iki tarafa yerleştirilmiş metal 
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plakalar kullanılarak gerçekleştirilen bağlantı elemanın uygulaması ile 

benzerlik göstermektedir. Bu bağlantılar arasındaki fark, çivilerin ahşaba 

takılma tekniğindedir. Geleneksel olarak çiviler elle çakılır veya yarı 

endüstriyel şekilde çiviler pnömatik tabanca ile çakılırken çivili metal bağlantı 

elemanı endüstriyel işlemin bir parçası olarak hidrolik preslerle ahşaba baskı 

yoluyla takılır (Gupta ve ark. 1996; Pavia, 2019). Çivi metal bağlantı plakaları 

tarafından gerçekleştirilen yapısal ahşap eleman bağlantılarının yük taşıma 

kapasitesi, Eurocode 5 (EN 1995-1-1) hükümlerine göre limit taşıma 

kapasitesi kavramına göre analitik olarak belirlenebilir (Lawrence ve ark., 

1996; Tekić ve ark., 2018).   

Çivili metal bağlantı elemanının montajında dairesel kesitli çivi kullanım 

kuvvet yönü ile kuvvetin boyuna ekseninin yönü arasındaki açıyı ortadan 

kaldırır. Bu durum standart metal bağlantı elemanlarına göre üretimi 

basitleştirerek ağaç malzemenin yarılmasını engeller ve aynı zamanda çivi 

sayısını arttırarak birim alan başına daha yüksek bir yük taşıma kapasitesi elde 

edilir.  Bu tür bağlantı elemanlarının montajı sırasında uygun çapta çivi seçimi 

taşıma kapasitesi ve verimlilik açısından önemlidir. Çivi seçiminde en önemli 

noktalardan biri de kereste kalınlığına uygun boyda çivi seçimidir. Bu 

bağlantı elemanlarının uygulaması için çivi seçiminde ağaç malzemenin 

kalınlığı göz önünde bulundurulmalıdır (Tekić ve ark., 2017). 

 

Şekil 5: Çivi metal bağlantı elemanı ve uygulaması (Tekić ve ark., 2017). 
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1.4.2. Delikli metal plaka bağlantı elemanları  

Delikli metal plaka bağlantı elemanları tek yönde delinmiş ve plakanın 

tabanına dik olarak bükülmüş entegre çıkıntılara sahip metal plakadan 

yapılmış bir bağlantı elemanı olup; aynı kalınlıkta iki veya daha fazla kereste 

parçasını aynı düzlemde birleştirmek için kullanılan metal genellikle 0,9 mm 

ile 2,5 mm arasında değişen kalınlıklarda galvanizli paslanmaz çelik levhadır 

(Şekil-6). Yapısal ağaç malzemelerin bağlantılarını gerçekleştirmeyi 

amaçlayan çağdaş bir mekanik bağlantı elemanıdır (Tekić ve ark., 2018). Bu 

tür bağlantı elemanlarının ahşap yapılarda uygulanması, farklı amaçlara 

yönelik binaların yapısal sistemlerinin tasarımı ve gerçekleştirilmesi için 

önemlidir. 

Üretim tesisleri, hayvansal üretim için tarım tesisleri, spor tesisleri, sergi 

salonları, showroomlar, tarım makineleri için hangarlar, çok-amaçlı salonlar, 

vb. yerlerde bu tip metal bağlantı elemanı kullanılabilir. Delikli bağlantı 

elemanları, çelik sacın delinmesiyle üretilen standart metal bağlantı 

elemanlarından farklıdır. Bu bağlantı elemanında bağlantı dişleri, bağlantı 

elemanının uzunlamasına eksenine göre belirli bir konum alır. Dişlerin 

bağlantı elemanı düzleminden çıkarılmasından sonra kalan standart bağlantı 

elemanı plakasındaki deliklerin konumu ve geometrisi (Şekil-7), basınca ve 

makaslamaya karşı malzemenin göstereceği direncini etkilemektedir (Gupta 

ve ark. 1996; Pavia, 2019).  Yaygın olarak kafes plakalar olarak adlandırılan 

metal plaka bağlantı elemanları, kirişlerde özellikle makaslı kirişlerin 

birleştirmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu bağlantı elemanlarının 

tipleri, üreticiden üreticiye değişiklik göstermekle birlikte genel olarak yükleri 

dişler aracılığıyla iletir. Bu tür plakaların örnekleri Şekil 6’da gösterilmiştir. 

Plakalar genellikle hafif ölçülü galvanizli çelikten yapılır ve eklem üzerindeki 

kuvvetleri iletmek için gerekli bir alana ve şekle sahiptir. Plakaların montajı 

genellikle bir hidrolik pres veya başka bir ağır ekipman gerektirir, ancak bazı 

plakalar elle de monte edilebilir (Björkman, 2016). Plaka tipli bağlantı 

elemanları için temel dayanım değerleri, iki plaka ile birleştirilmiş iki alınlı 

ahşap elemanın çekme testlerinden elde edilen yük-kayma eğrilerinden 

belirlenir. Tasarım değerleri diş, çivi, tapa veya plakanın birim alanı başına 

yük olarak ifade edilir. İki farklı yöntemle belirlenen en küçük değer, normal 

yük süresi için tasarım yüküdür. Bir metal plaka bağlantısının gücü, plakanın 
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çekme veya kesme dayanımı ile de kontrol edilebilir (Gupta ve ark. 1996; 

Pavia, 2019).  

 

 

Şekil 6: Delikli metal plaka bağlantı elemanı ve uygulaması (URL-4). 

 

Şekil 7: Farklı metal bağlantı konstrüksiyonlarda ve yüklemeler, P = kuvvet (Gupta 

ve ark., 1996). 
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1.4.3. Dişli plakalı bağlantı elemanları  

Normalde cıvatalarla bir arada tutulur. Soğuk haddelenmiş 

kaplanmamış düşük karbonlu dar çelik şeritlerden veya sıcak daldırma 

yöntemiyle galvanizli yumuşak çelikten yapılan dişli elemanlardır. 38 mm ile 

165 mm arasında değişen çaplarda çeşitli şekil ve boyutlarda hazırlanabilir. 

Bununla birlikte, yapıştırılmış lamine elemanlarda kullanım için çok daha 

büyük bağlantı elemanları mevcuttur (Blaß ve ark., 1993). Dişli plaka bağlantı 

elemanları çoğunlukla daireseldir, ancak kare ve oval şekiller de olanları da 

mevcuttur. Şekil 8’de gösterilen dişli plaka bağlantılarda, dişleri keresteye 

bastırmak için cıvatalar sıkılır. Cıvatalar, kullanılan bağlantı elemanının 

çapının yaklaşık yarısı büyüklüğünde yuvarlak veya kare pullarla takılarak 

hazırlanır. Dişleri ağaç malzemenin içerisini bastırmak zor olabileceğinden, 

yoğunluğu ve sertliği fazla olan ağaç türleri için uygun olmayabilirler. 

Genellikle, karakteristik yoğunluğu yaklaşık 500 kg/m3'ten fazla olan ahşap 

veya ahşap esaslı panel ürünler için kullanılması uygun olmamaktadır 

(Telichenko ve ark. 2017). Dişli plaka bağlantı elemanları çift taraflı gelecek 

şekilde yanal yüklü keresteden keresteye bağlantılarda kullanılır. Tek taraflı 

dişli plaka bağlantı elemanları ise yanal yüklü çelik-ahşap bağlantılarında ve 

sökülebilir ahşap-ahşap bağlantılarında kullanılabilir. Bağlantı gücü esas 

olarak bağlantı elemanına, ağaç malzemenin boyutlarına ve cıvatanın yük 

taşıma kapasitesine bağlı olarak değişiklik göstermektedir (Chybiński ve 

Polus, 2022). Bununla birlikte, bağlantı sertliği esas olarak konektör çapına ve 

ağaç malzemenin yoğunluğuna bağlıdır. Bağlantı dişlerini ağaç malzemeye 

bastırmak için cıvatalar kullanılıyorsa, ağaç malzemenin liflerine dik olan 

yüksek basınç sonucunda ağaç malzemenin ezilmesini önlemek için büyük 

çaplı pullar kullanmak gerekebilir (Blass ve ark., 1993). Çift taraflı dişli bir 

plaka bağlantısında oluşacak yük önce, bağlantı elemanının dişlerine daha 

sonra plakadan ve karşı taraftaki dişlere gömülen gerilimler yoluyla bir ağaç 

malzemeden diğerine aktarılır. Dişli plaka bağlantı tasarımında, bağlantı 

kayması ihmal edilebilir. Bununla birlikte, tek taraflı bağlantılarda, yük dişli 

plakaya aktarılır, ardından cıvatadaki kesme yoluyla ya çelik elemana ya da 

ikinci dişli plakaya aktarılır bu nedenle daha fazla bağlantı kayması mümkün 

olabilmektedir. Dişli plaka bağlantılarında, dişli plakadaki deliğin çapı, sonuç 

olarak cıvata çapına ve ilk bağlantı kaymasına neden olan küçük bir toleransa 

karşılık gelir (Lawrence ve ark., 1996).  
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Şekil 8: Dişli plakalı bağlantı elemanı ve uygulaması (URL-5) 

 

1.4.4. Kiriş askı elemanları  

Kiriş askı elemanları, ahşap esaslı kirişleri veya kolonlar ile kirişlerin 

bir araya geldiği bağlantı noktalarında iki elemanın birleştirilmesi esnasında 

yaygın olarak kullanılan bağlantı elemanıdır. Kiriş askıları, kirişleri ve kiriş 

vazifesi gören taşıyıcı yapı elemanların üzerine düşen yükü metal başlıklara 

tutturmak için kullanılan mekanik bir bağlantı elemanıdır.  Ahşap yapılarda 

kullanılan kirişler, kolonlar veya başlıklar, çeşitli boyutlarda kereste, yapısal 

kompozit kerestelerden, ahşap I-kirişlerden veya metal malzemeden 

üretilebilir. Bu nedenle bu kiriş askılarının boyut ve tasarımları farklılıklar 

gösterir. Çoğu kiriş askısı, bir ahşap kirişin üç tarafını saracak şekilde 

tasarlanmıştır. Kirişler montaj aşamasında hem taşınan hem de taşıyıcı 
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elemanlara kiriş askısındaki deliklerden vidalanabilir, cıvatalanabilir veya 

vidalanan bağlantı elemanları ile birbirine bağlanır.  

Farklı kirişlere ve çerçeve konstrüksiyonlarına uyum sağlayacak şekilde 

ve birçok değişik şekil ve boyutta üretilirler.  Çoğu kiriş askıları, bir kirişin üç 

kenarına sığmalarını sağlayan U şeklinde üretilirken bazıları duvar 

çerçevesine daha güvenli bir bağlantı sağlamak için T şeklinde bir plakaya 

sahip olarak üretilir.  Askılar genellikle kuvvetleri yük ekseni boyunca 

iletmek için gerekli şekil ve konfigürasyona sahip bir şekilde hafif çelikten 

üretilir. Genel olarak bir kirişin yapıdaki konumu yatay durumda ve 90°'lik bir 

açıyla taşıyıcı elemana bağlanılır. Bina tasarımına göre değişen çatı gibi 

bileşenlerde kirişler merteklerle eğimli bir şekilde ve 90°'den farklı bir açıda 

birleştirilebilir (Gupta ve ark. 1996).  Bu tür durumlara göre eğrilik ve eğim 

açısına göre ayarlamak için kurulum sırasında özel kiriş askıları mevcuttur. 

Herhangi bir yapısal bağlantıya kiriş askısı seçiminde, güvenlik ve bina 

kurallarına uygunluk için mühendisin veya mimarın malzeme özellikleri ve 

açısını göz önünde bulundurması gereklidir. Çelik kiriş askıları genellikle iki 

yaygın tasarımı halinde piyasada bulunmaktadır. Bunlardan birincisi kirişin 

yüz kısmına montajı yapılan kiriş askısı ve diğeri ise üst flanş kiriş askısıdır. 

Üst flanş kiriş askısı kiriş askısının yüzüne 90°'ye ayarlanmış tırnaklara 

sahiptir ve taşıma elemanının üst yüzeyine montajı yapılır. Kiriş askı 

elemanlarında yükler, öncelikle kirişin doğrudan taşınması yoluyla kirişten 

taşıyıcı elemana iletilir. Taşıyıcı elemandan kirişe yüklerin nasıl aktarıldığı, 

kiriş askısının yüz kısmına veya üst kısmına montaj edilmesine bağlı olarak 

farklılıklar gösterir. Kirişin yüz kısmına montajı yapılan askı elemanları, 

bağlantı elemanlarının yanal yüklemesi yoluyla yükleri iletirken üstten 

montajlı askı elemanları ise yükleri taşıyıcı elemanın (başlığın) üst kısmına 

taşıyarak, bağlantı elemanlarının yanal yüklenmesiyle iletir (Rammer, 2001). 

Bu kiriş askılarının her iki tipi ve uygulama örnekleri Şekil 9'da gösterilmiştir.  

Kiriş askıları çivi veya vidalar ile yapılan geleneksel birleştirmeye göre daha 

uzun süre dayanım göstermekte ve çok daha ağır yükleri daha uzun süre 

destekleyebilmektedir. Bu askılar, ön maliyet açısından çivi veya vidalardan 

daha pahalı olsa da, uzun kullanım süresi, bu askı elemanlarını zaman içinde 

daha uygun maliyetli bir seçenek haline getirebilir. Kiriş askılarının montajı 

daha kolay ve hızlıdır (Salenikovich, Moses, ve Hong 2017; TRADA 1996). 
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Şekil 9: 900 ’ den büyük ve 900 Kiriş askı örnekleri (URL-6, URL-7). 

 

1.5. Bölünmüş Halka ve Kesme Plakalı Bağlantı Elemanları  

Bağlantı elemanlarını bir arada tutan cıvataların etrafında halkalar veya 

plakalar kullanarak bağlantı yataklarını ve kesme alanlarını artıran bağlantı 

çeşididir. Bu bağlantıların birincil yük taşıyan kısımları konektörlerdir; 

cıvatalar genellikle elemanların enine ayrılmasını önlemeye hizmet eder, 

ancak bir miktar yük taşıma kapasitesine katkıda bulunur. Bağlantı elemanının 

gücü, bağlantı elemanının tipine ve boyutuna, ağaç malzemenin türüne, 

kalınlığına ve genişliğine, bağlantı elemanının bağlanan elemanın uç 

kısmından uzaklığına, bağlantı elemanlarının aralığına, bağlantı yönüne ve 

ağaç malzemenin yönlerine bağlıdır (Soltis, 1999). Genellikle bu tür bağlantı 

elemanlarının ayrık halka bağlantı elemanları ve kesme plakalı halkalı 

bağlantı elemanları olmak üzere 2 çeşidi bulunmaktadır.  
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1.5.1 Ayrık halkalar bağlantı elemanları  

Ayrık halkalar, ağaç malzemeden yapılan yapısal elemanlara önceden 

açılmış oluklara takılan birleştirme elemanlarıdır. Ayrık halka ve kesme 

plakası birleştirme elemanları, bir ahşap bağlantıda makaslama tipi kuvvetlere 

karşı direnç oluşturmak için geniş bir yatak yüzeyi sağlar. Düzeneği bir arada 

tutmak için ayrık halkanın veya kesme plakasının ortasından bir cıvata veya 

gecikmeli cıvata gereklidir.  Ayrık halkalı birleştirme elemanları (Şekil 10-A) 

yalnızca ahşap-ahşap bağlantılarında kullanılırken kesme plakası birleştirme 

elemanları hem ahşap-ahşap için hem de ahşap-metal bağlantılar için 

kullanılmaktadır (Bainbridge ve Mettem, 1998).   Ahşap-ahşap bağlantılarında 

meydana gelen ağır makaslama yüklerine karşı direnç göstermesi için 

tasarlanmıştır. Eğimli iç ve dış yüze sahip ayrık halka, önceden kesilmiş 

oluklara yerleştirmeyi kolaylaştırır ve ayrıca daha fazla yük kapasitesi sağlar. 

Halka bir noktada ikiye bölünmüştür, yarık bir dil ve oluk şeklindedir. Dil ve 

oluğun amacı, ahşabın olası genleşmesini veya büzülmesini sağlamaktır. 

Halka ahşaba gömüldüğünde, ahşap malzeme farklı rutubet değerine bağlı 

olarak boyutsal olarak değişiklik göstereceği için dil ve oluk vasıtasıyla 

ahşapla beraber eş zamanlı olarak genişleyebilir veya büzülebilir ve böylece 

her zaman sıkı ve sert bir bağlantı formu oluşturur. Halka, birbirine bakan iki 

elemandan birinin oluğuna ve diğer yarısı diğer elemanın oluğuna batırılır, 

böylece iki eleman yüz yüze birleştirildiğinde, halka tamamen bunların 

arasına gömülür vaziyette kalmış olur (Şekil 10-B). Aralarında bulunan cıvata 

ise esas olarak iki üyeyi bir arada tutma amacına hizmet eder (Rammer, 

2001). 
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Şekil 10: Bölünmüş halka ve kesme plakalı Bağlantı Elemanları ve uygulama 

örnekleri (URL-8-9). 

1.5.2 Kesme plakalı bağlantı elemanları 

Kesme plakalı bağlantı elemanları, önceden hazırlanmış oyuklara 

yerleştirilen dairesel şekilli demir disklerden oluşur ve ağaç malzemenin 

yüzeyi ile aynı hizadayken, ağaç malzemeye tamamen gömülerek ahşap-ahşap 

veya ahşap-metal bağlantıları birbirine birleştirmek için tasarlanmış bir 

bağlantı elemanıdır (Şekil 10-C). Kesme plakaları, tek başına bir cıvata ile 

elde edilebilecek olan makaslama gerilmelerine karşı oluşabilecek taşıma 

kapasitesinden daha fazla yük taşıma kapasitesi sağlar. Kesme plakalı bağlantı 

elemanları, ağaç malzeme konstrüksiyondaki bağlantıların gücünü artırmak ve 

gerekli cıvata sayısını azaltmak için kullanılan bağlantı elemanlarının başında 

gelmektedir (Hewitt, 2006).  Kesme plakalı bağlantı elemanları, çelik, 
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alüminyum, dökme demir, çinko kaplama, galvanizli çelik ve paslanmaz 

çelikten imal edilirler (Şekil 10-D). Çapları 60 ila 260 mm arasında değişiklik 

gösterir (Ling ve ark., 2022).  

SONUÇ 

Yapısal bir konstrüksiyonun sağlamlığı o yapıyı oluşturan tüm 

elemanların performansıyla doğrudan ilişkilidir. Özellikle ahşap 

malzeme diğer malzemelere kıyasla liflere paralel yönde kendi özgül 

ağırlığının yaklaşık 1666 katı büyüklüğündeki bir çekme yükünü 

taşıyabilecek kapasiteye sahiptir (Bozkurt ve Göker 1987; Kollman ve 

Côté 1968). Ancak birleşim yerlerinde özelliklede kolon kiriş dikme ve 

başlık kısımlarında ahşabın ahşaba veya ahşabın metal gibi diğer yapı 

bileşenlerine birleştirilmesi esnasında meydana gelen liflere dik 

yöndeki çekme gerilmelerine karşı en düşük mukavemet değerini 

göstermektedir. Bu maksatla birleşim yerlerinde kullanılacak farklı 

tipteki bağlantı elemanları vasıtasıyla mukavemet değerleri 

iyileştirilebilecek ve birleşim yerlerinde ortaya çıkabilecek olası 

zayıflıklar güçlendirilerek konstrüksiyonun kararlılığı ve sağlamlığı 

arttırılabilecektir. Bunun içinde yukarıda belirtilen mekanik bağlantı 

elemanlarının (çiviler, vidalar, cıvata ve somunlar, metal plakalı 

elemanlar, bölünmüş halkalı ve kesme plakalı elemanlar) mimarlara, 

mühendislere, ilgili meslek insanlarına ve tüketicilere tanıtılması, 

farkındalık yaratılması, kullanım yerlerinin seçilmesi ve de en iyi 

konstrüksiyon için en iyi bağlantı elemanına karar verilebilmesi 

açısından önem teşkil etmektedir. 
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GİRİŞ 

Kısa kiriş kayma testi düzlem dışı kayma kuvvetlerine maruz olan 

kompozit malzemelerin mukavemetini ve aynı zamanda fiber ile matris 

arasındaki arayüzey dayanımını tespit etmek için kullanılır. 

Bu yapılan çalışmayla farklı yöntem ve metotlarla üretilen kompozit 

malzemelere uygulanan kısa kiriş kayma testleri hakkında araştırmalara yer 

vermek amaçlanmıştır. Kısa kiriş kayma testi yapılmış numunelerin tabakalar 

arası kayma dayanımı ASTM D 2344 standartlarına göre aşağıda formül 

kullanılarak hesaplanabilir. 

Fsbs = 0,75 x Pm/(b x h)  (1) 

Formüldeki Fsbs kısa kiriş kayma dayanımı (MPa), Pm maksimum kuvvet 

(N), b numunenin genişliği (mm) ve h de numunenin kalınlığıdır (mm). 

Aşağıda Şekil 1 de kısa kiriş kayma testi yapılmış bir numune ve test 

cihazının görüntüsü gösterilmiştir. 

Şekil 1. Kısa kiriş kayma testi yapılmış bir numune ve test cihazının görüntüsü 

Kompozit malzemede malzemenin yapısıyla ilgili olan bazı 

parametreler kısa kiriş kayma testi sonuçlarını etkiler. Bu parametrelerin 

bazıları kullanılan fiber ve matriksin çeşidi, kullanılan takviye kumaşının 

yapısı, takviye kumaşlarının birbirlerine bağlantı iplikleriyle bağlanması, 

kompozit üretimi sırasında kullanılan nano malzemelerdir. 



 
80 Tekstilden İnşaata Malzeme Uygulamaları 

 

Takviye kumaşının içinde kullanılan ipliklerin kalın yada ince olması, 

kumaş sıklığı denilen her bir iplik arasındaki mesafe, kullanılan ipliklerin 

içerisindeki fiberlerin farklı geometrileri (yuvarlak, kare, dikdörtgen kesit 

gibi), farklı dokuma (1x1 bezayağı, dimi, saten dokuma) ve örgü kumaş 

yapıları (atkılı örme, çözgülü örme, selanik örgü, düz örgü, askı örgü, atlama 

örgü) gibi pek çok parametre üretilecek olan kompozit malzemenin mekanik 

özelliklerini ve dolayısıyla kısa kiriş kayma testi sonuçlarını etkiler. Kısa kiriş 

kayma testi hem termoplastik hem de termoset kompozit malzemelere 

uygulanabilen önemli bir test metodudur. 

2. KONU İLE İLGİLİ YAPILAN BAZI ÇALIŞMALAR 

Yapılan bir çalışmada curaua, sisal, cam ve hibrit kompozitlerin kısa 

kiriş kayma dayanımları araştırılmıştır (Almeida vd., 2022). Curaua lifi içeren 

kompozitlerde, sisal içerenlere göre daha yüksek kısa kiriş mukavemeti elde 

etmiştir. Aynı zamanda Curaua/cam karışımı Curaua/sisal karışımına göre 

daha dayanıklı çıkmıştır. 

Nano dikişli/nanopreg aramid/fenolik kompozitlerin katmanlar arası 

kesme/kayma özellikleri kısa kiriş yöntemiyle incelenmiştir (Bilişik vd., 

2018). Kompozitlerin üzerindeki dikiş iplikleri ve kompozitlere ilave edilen 

karbon nanotüplerin kompozitlerin kısa kiriş özelliklerini iyileştirdiği tespit 

edilmiştir. 

Gözenekliliğin ve porozitenin tabakalar arası kesme mukavemeti 

üzerindeki etkisi karbon/epoksi ve karbon/bismaleimid kumaş takviyeli 

laminatlar için incelenmiştir (Almeida vd., 2001). Her iki malzeme için 

boşlukların tabakalar arası kesme mukavemeti üzerindeki etkisi, karşılık gelen 

kırılma parametreleri ve boşlukların şekli ve konumu açısından 

karşılaştırılmıştır. 

Karbon nanotüplerin fiber-matris ara yüzeyine dahil edilmesi ile karbon 

fiber/epoksi kompozitlerinin mekanik ve elektriksel özelliklerinin geliştirmesi 

araştırılmıştır (Kamae vd., 2022). Sadece ağırlıkça % 0,39 CNT' lerin 

kompozite dahil edilmesi ile kısa kiriş kesme/kayma mukavemeti ve Mod I 

tabakalar arası kırılma tokluğu sırasıyla % 22, % 11 ve % 48 oranında 

iyileştirildiği tespit edilmiştir.  

Kısa kiriş kesme çalışması ile geleneksel olmayan otomatikleştirilmiş 

fiber yerleştirilme ile üretilmiş kompozitlerin modellenmesi başka bir 
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araştırmada yapılmıştır (Li vd., 2022). Nihai çatlak yolu, kısa kiriş 

mukavemeti ve küresel yük-yer değiştirme tepkisi sayısal değerler ile 

deneysel sonuçlar arasında karşılaştırılmıştır ve bu değerlerin birbirlerine çok 

yakın olduğu tespit edilmiştir. 

Kompozit laminatların tabakalar arası kesme mukavemeti ve hasar 

analizi ikili ve üçlü hibrit konfigürasyonları ile başka bir araştırmada 

yapılmıştır (Bulut vd., 2022). Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, 

liflerin bulunduğu yerin hibrit kompozitlerde tabakalar arası kesme/kayma 

mukavemeti (ILSS) ve düzlem dışı boyunca oluşan hasar mekanizması ile 

ilgili kilit bir faktör olduğu tespit edilmiştir. 

CF/PEEK çift katmanlı kompozitlerde malzemenin ve işlem 

parametrelerinin fiber iğneleme işlemine etkisi ve bunun sonucunda elde 

edilen arayüzey bağlanma gücü başka bir araştırmada irdelenmiştir (Huang 

vd., 2022). Deneysel sonuçlar malzeme ve proses parametreleri ve fiber 

sabitleme etkisinin optimize edilmesi ile çift katmanlı parçaların katmanlar 

arası kayma mukavemetinde (ILSS) % 32 artış meydana geldiğini 

göstermiştir. 

Epoksi/cam fiber/selüloz nanofiber hibrit kompozitlerin mekanik, 

morfolojik ve termal özellikleri başka bir araştırmada irdelenmiştir (Kusmono 

vd., 2022). Epoksi/cam elyaf kompozitine ağırlıkça % 1 CNF eklenmesi 

tabakalar arası kayma mukavemetini % 11 oranında iyileştirdiği, termal 

stabilitesinin ise değişmediği görülmüştür. 

Grafen nanoparçacıklarla modifiye edilmiş karbon fiber kompozitlerin 

katmanlar arası özellikleri üzerinde çevresel etki araştırması yapılmıştır 

(Jarrett vd., 2022). Tabakalar arası kesme mukavemeti grafen içeren 

kompozitler suya daldırıldıktan sonra ortalama % 5,8 azaldı. Ancak 

ultraviyoleye maruz kaldıktan sonra genellikle UV etkisiyle meydana gelen 

ILSS kaybı, grafen içeren kompozitlerde % 12,1 oranında azaltıldı. 

Boşluk içeren Karbon/epoksi laminatlarda kısa kiriş kesme mukavemeti 

azalmasını tahmin etme araştırması yapılmıştır (Tretiak vd., 2022). Her 

numunede 'Kritik düzlem' olarak maksimum boşluk kesit alanına sahip 

uzunluk-genişlik düzlemi yerleştirildi ve SBS dayanımını tahmin etmek için 

kullanıldı. 

Filament sarma ve termoform yöntemleri ile CF/PEEK/BwM hibrit 

çelik karışımlı kompozitlerin geliştirilmesi yapılmıştır (Benedetto vd., 2022). 
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Örgülü tel örgü olmadan üretilen malzemeye göre bir hibrit metal-kompozit 

için tabakalar arası kesme mukavemetinde % 22,7'lik bir iyileşme elde 

edilmiştir.  

Bağlantı iplikleri ile birbirine bağlanmış tabakalar içeren kompozit 

malzemedeki katmanlar arası kesme davranışı ve meso hasar bastırma 

mekanizması X-ray CT kullanılarak kısa kiriş kesme altında incelenmiştir 

(Wei vd., 2022). SBS test sonuçları, dikiş alanında bir azalma olması, 

katmanlar arası kesme performansını arttırdığını ortaya koymaktadır. 

Geri dönüştürülmüş karbon fiber ve kısa aramid fiberli dokusuz 

yüzeyler içeren tek yönlü karbon fiber takviyeli polimer kompozitlerin eğilme 

ve kesme mukavemeti özellikleri incelenmiştir (Wong vd., 2022). Geri 

dönüştürülmüş karbon fiber ve kısa aramid fiberli dokusuz yüzeyler içeren tek 

yönlü karbon fiber takviyeli polimer kompozitlerin kesme kuvveti yaklaşık % 

6,4 ve % 6,0 azaldı. 

Deniz suyu sıcaklığı ve NaCl konsantrasyonunun CFRP laminatların 

katmanlar arası kayma davranışı üzerine etkisi incelenmiştir (Li vd., 2022). 

Kompozit malzemeler 7 ay süresince % 3,5 NaCl–70 °C deniz suyu 

ortamında maruz kaldıktan sonra, kesme mukavemetinin koruma oranı sadece 

% 68,8'dir ve hasar yer değiştirmesi % 20,5 oranında azalır.  

Başka bir araştırmada kompozit laminatlardaki hibritleşmenin eğilme 

ve katmanlar arası kesme mukavemeti üzerindeki etkileri incelenmiştir (Reis 

vd., 2022). Karbon ve cam fiberler içeren kompozitler için en yüksek ILSS 

değerleri elde edildi. En düşük ILSS değerleri ise kevlar içeren kompozitler 

için elde edilmiştir.  

CFRP kompozitlerinin katmanlar arası kesme özelliklerinin 

incelenmesi yüksek sıcaklıklarda akustik emisyon sinyallerinin lempel-ziv 

kompleksi kullanılarak yapılmıştır (Pappalettera vd., 2022). Numunelerin 

tabakalar arası kesme özellikleri, 100 ve 120 oC’de yapılan test sıcaklığından 

büyük ölçüde etkilenmediği ortaya çıkmıştır. 

ZnO nanotellerinin kompozitlere ilavesinin nem emilimi ve mekanik 

özellikler üzerine etkileri araştırılmıştır (Swaminathan vd., 2022). Nem 

emilimi cam kompozitin katmanlar arası kayma mukavemetini (ILSS) 

azalttığı tespit edilirken, karbon kompozitin ILSS' sini, çekme özelliklerini ve 

kırılma tokluğunu azalttığı bulundu.  
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Orta düzlem karbon nanotüp levha tabakasının karbon fiber takviyeli 

polimer kompozitlerin dayanım ve darbe hasarı direnci üzerine etkileri 

araştırılmıştır (Singh vd., 2022). CNT tabakasına sahip olan kompozitlerde 

katmanlararası kayma kırılması eğilimi, CNT tabakasına sahip olmayanlarda 

daha fazladır. 

Çoklu-nanodikişli 3D karbon/epoksi nanokompozitlerin çekme/kesme 

ve katmanlararası özellikleri incelenmiştir (Bilisik vd., 2022). Kompozite 

nano dikiş eklenmesi nedeniyle katmanlararası delaminasyon azalmış ve 

kompozitin mekanik özellikleri iyileşmiştir. 

Karbon/epoksi ve cam/epoksi kompozitlerde deniz bazlı olarak su ve ısı 

etkisiyle bozulmaları (bozunma mekanizması, mekanik ve fizikokimyasal 

özellikler) incelenmiştir (Ghabezi vd., 2022). Cam/epoksi numunelerinin 

çekme ve kesme mukavemetleri üzerindeki yaşlanma süreci nedeniyle oluşan 

negatif etki karbon/epoksi numunelerine göre daha şiddetli gözlemlenmiştir. 

Grafen ile güçlendirilmiş fiber metal laminatların katmanlar arası 

mekanik ve darbe özellikleri bir araştırmada incelenmiştir (Wang vd., 2022). 

Ağırlıkça % 0,5 grafen ile modifiye edilmiş glare reçinenin tabakalar arası 

mekanik özellikleri (kısa kiriş kesme ve tek bindirme testi) sonuçları saf 

epoksi reçine matrisine göre % 42,24 ve % 25,65 arttığı görülmüştür. 

SONUÇLAR 

Bu yapılan çalışmayla farklı yöntem ve metotlarla üretilen kompozit 

malzemelere uygulanan kısa kiriş kayma testleri hakkında gerçekleştirilen 

araştırmalara yer verilmiştir. Kompozit malzemelerin tabakalar arası kayma 

mukavemeti tespiti için çift çentik kayma, basma kayma ve kısa kiriş kayma 

testleri gibi çeşitli testler kullanılmaktadır. 

Kısa kiriş kayma testleri tabakalar arası kayma mukavemeti tespiti için 

en sık kullanılan yöntemlerden birisidir. Kompozit malzemede kullanılan 

fiber ve matriksin çeşidi, kullanılan takviye kumaşının yapısı, takviye 

kumaşlarının birbirlerine bağlantı iplikleriyle bağlanması, kompozit üretimi 

sırasında kullanılan nano malzemeler kısa kiriş kayma testi sonuçlarını 

etkileyen en önemli parametrelerdendir. Kısa kiriş kayma testleri hem 

termoplastik hem de termoset kompozit malzemeler uygulanabilmektedir. 

Bazı uygulamalarda nano malzeme katkılı kompozit malzemelerin de 

tabakalar arası kayma mukavemeti kısa kiriş kayma testleri ile ölçülerek bu 
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şekilde kompozitte kullanılan nano malzemenin mekanik test sonuçlarına bir 

fayda sağlayıp sağlamadığı görülebilecektir. Kullanılan takviye kumaşın 

yapısı olarak farklı alternatifler vardır. Bunlar dokuma kumaş, örgü kumaş, 

çift eksende ilave iplikli örgü kumaş, saç örgüsü kumaş gibi çeşitleri vardır. 

Fiber çeşidi olarak cam, kevlar ve karbon fiberler sıklıkla kullanılmaktadır. 

Havacılık uygulamalarında en çok karbon fiberler tercih edilirler. Çünkü 

karbon fiberler oldukça yüksek modülüslere sahiptirler. 
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1. GİRİŞ

Nem ve tuz gibi atmosferde bulunabilen etmenler, malzemelerin 

özelliklerini etkileyen korozif ortamlara neden olurlar. "Yorulma" fenomeni 

ise döngüsel dinamik yüklere maruz kalan tüm malzemelerde ortaya çıkar. Bu 

tip yüklere bağlı olarak tüm sistemlerin ve taşıtların taşıyıcı malzemelerinde 

meydana gelen yorulma, nemin ve deniz suyunun korozif etkisi ile 

hızlandırılır. Farklı sektörlerde geniş bir kullanım alanı bulan E-cam elyaf 

takviyeli çok katmanlı polyester reçineli kompozitlerden (CTP), özellikle ağır 

dinamik yüklere ve korozif ortamlara maruz kalan küçük teknelerin, deniz 

uçaklarının ve helikopterlerin üretiminde yararlanılmaktadır. Çünkü CTP 

malzemeler, yüksek dayanım, uygun işlenebilirlik ve maliyet özelliklerine 

sahip olmaları nedeniyle uzun yıllardır tekne yapımında ve denizel 

konstrüksiyonların üretiminde kullanılmaktadır. Bu malzemeler geleneksel 

malzemelere göre, ultraviyole ışınları, deniz suyu, denizel organizma ve 

periyodik yükler gibi etmenlere karşı daha iyi direnç gösterirler, bunların yanı 

sıra daha iyi bir mukavemet/ağırlık oranı (özgül mukavemet) avantajına 

sahiptirler. Günümüzde denizel yapıların, uygun maliyetlerle tasarımını ve 

yaşam döngüsü değerlendirmelerini (Life Cycle Assessment) yapabilmek için 

CTP’lerin belirli bir süre içerisinde dinamik yükler, çevresel etkiler ve 

yaşlanma koşulları altında nasıl davrandığını bilmek bir zorunluluk haline 

gelmiştir (Davies ve Lemoine, 2008; Choqueuse ve Davies, 2014; Aravind ve 

Senthilkumar, 2022). 

Buna rağmen, farklı ortamlar için kıvrımsız E-cam elyaf takviyeli çok 

katmanlı polyester kompozitlerin yorulma davranışına ilişkin olarak çok 

sınırlı sayıda çalışma olduğu saptanmıştır. Ayrıca, deniz araçları üretiminde 

ve diğer taşıt ve araç endüstrilerinde yaygın bir montaj yöntemi olarak 

kullanılmakta olan cıvatalı ve yapıştırmalı birleştirmelerin yorulma 

davranışlarının derinlemesine araştırılması gerekmektedir. 

Ağır çevresel etkilere ve periyodik dinamik yüklemelere maruz 

yapılarda yorulma davranışı özellikleri, yapısal sınırları saptamak için 

kullanılan temel göstergelerdir. Metalik yapı malzemeleri ile 

karşılaştırıldığında CTP’lerin yorulma tasarım metodolojisi, mevcut 

modellerin yetersizliği ve yöntemlerinin uygulanabilirliği açılarından yorulma 

davranışını güvenilir bir şekilde değerlendirmede hâlâ tam olarak yetkin 

değildir. Bu durumun nedeni, CTP’lerin yapısında bulunan inhomojenite ve 
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bunun yanı sıra matris kırılması, lif-matris bağ açılması (lif sıyrılması), lif 

kırığı, katmanlararası delaminasyon gibi çeşitli tipik hasar mekanizmaları ile 

özellikle dikkate alınması gereken bu mekanizmalar arasındaki belirgin 

etkileşimlerdir. CTP’lerin başta deniz olmak üzere diğer (kara, hava, uzay vb.) 

araçlarda kullanımında, denizdeki veya ilgili ortamdaki dinamik yükleri 

dikkate alabilme zorunluluğu ve konuya ilişkin sınırlı dayanım verilerine 

sahip olunması nedenleriyle genellikle çok yüksek tasarım güvenlik faktörleri 

uygulanmaktadır. Ayrıca bu tip malzemelerin yorulma davranışının önemli 

oranda fiber ve reçinenin arayüz özellikleri ile iç içe olduğu kabul edilmelidir 

(Williams ve Pavan, 2000; Gdoutos ve Pilakoutas, 2000, Erden, 2009; Erden 

ve diğ., 2010; Summerscales, 2016). 

Bu çalışma; dikişli, kıvrımsız, E-cam elyaf takviyeli çok katmanlı 

polyester kompozitlerin çekme-çekme yorulma performansı üzerinde 

yoğunlaşmıştır. Kullanılan bu tür takviyeli malzemelerin yardımıyla daha az 

sayıda tabaka kullanımı ile çok hafif yapıların üretimi mümkün olmakta veya 

alternatif olarak, aynı ağırlıktaki yapılarda ise çok yüksek mukavemet 

seviyelerine ulaşılabilmektedir. Ayrıca, bu kompozit konstrüksiyonlarda 

uygulanan yapıştırma, cıvatalama, perçinleme gibi montaj yöntemleri 

genellikle birleştirme bölgelerinde malzemenin mekanik özelliklerini 

zayıflatır. Ancak, dikişli, E-cam elyaf takviyeli çok katmanlı kompozit 

kullanımında üreticiyi engelleyen temel faktör, bu malzemelerin yüksek 

maliyetidir. Düşük katman sayısı kullanımı işçilik maliyetlerinde belirli bir 

azalmaya neden olsa da sanayileşmiş ülkelere kıyasla işçilik maliyetinin 

düşük olduğu gelişmekte olan ülkelerde malzeme maliyetleri hâlâ yüksektir. 

Bu nedenle, kıvrımsız, E-cam elyaf takviyeli çok tabakalı kompozit kullanımı 

genellikle yüksek mukavemet ve sertlik (rijitlik) gerektiren sandviç tipi 

gövdelerin iç ve dış katmanları ile sınırlı kalmaktadır. 

Bu çalışmanın ilk bölümünde, elle yatırma yöntemiyle üretilen ve 0° 

olarak tek yönlü kesilerek, 5 ve 10 mm olacak şekilde iki farklı kalınlıkta 

hazırlanan, kusursuz, yani herhangi bir birleştirme içermeyen, ayrıca cıvatalı 

ve yapıştırmalı üç tür çekme deney numunesi yorulma deneylerine tabi 

tutulmuş araştırılmış ve elde edilen sonuçlar ayrıntılı olarak 

değerlendirilmiştir (Gürsel ve Neşer, 2012).  

Çalışmanın ikinci bölümünün amacı; 5 mm kalınlığa sahip üç yönde 

kesilerek elde edilen kompozit malzemeden üretilmiş yapıştırma birleştirmeli 
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numunelerle gerçekleştirilen yorulma testleri, sonlu elemanlar yöntemine 

dayalı MSC NASTRAN ve MSC PATRAN kodlarının algoritmaları ile aynı 

ortam koşullarında ve özdeş test verileri yardımıyla, katı elemanlar 

kullanılarak oluşturulan modellerle simüle edilerek bu malzemenin yorulma 

davranışını kapsayan sayısal bir hesaplama yöntemi geliştirmektir. Elde edilen 

analiz sonuçları yorulma testi sonuçları ile karşılaştırılarak yorumlanacaktır 

(Gürsel ve diğ., 2009; Ünal 2006). 
 

2. MALZEME VE YÖNTEM 

2.1 Farklı kalınlıktaki ve farklı montaj yöntemleriyle 

birleştirilen kompozit malzemelerin deneysel olarak 

incelenmesi 

Bu çalışmada, E-cam elyaf takviyeli polyesterler ele alınmıştır. Dikişli 

çok tabakalı takviye olarak bilinen katmanlı lifler Cotech markalıdır. 

Kullanılan reçine, Dewilux markalı Dewester 196 tipi genel amaçlı olarak 

üretilen ortoftalik polyester reçine olup, yaygın olarak tekne yapımında 

kullanılmaktadır. Numunelerin kesildiği paneller el yatırması tekniği ile 

İzmir'de bir tekne üreticisinin atölyesinde üretilmiştir. Cam elyafları, olası 

işçilik farklılıklarını engelleyebilmek amacıyla aynı işçiler tarafından 

katmanlara uygulanmıştır (Tablo 1, 2). El yatırması tekniği hem düşük 

maliyetli olması ve hem de laminasyon boyunca muntazam bir kalınlık elde 

etme kolaylığı nedeniyle tekne inşaat sektöründe yaygın olarak tercih edilen 

bir yöntemdir. Bu yöntemle gerçekleştirilen üretim, tatmin edici seviyede 

ortalama mukavemet özellikleri sağladığında yeterlidir. 

Tek duvarlı bir gövde konstrüksiyonunun malzeme kalınlığını 

karakterize etmek üzere 5 ve 10 mm kalınlığa sahip bir dizi panel hazırlanmış 

ve numuneler bu panellerden tek yönlü (0°) olarak kesilmiştir (Tablo 1, 2). 

Paneller, testlerden önce oda sıcaklığında ve iç ortam koşullarında bir ay 

boyunca kürlemeye bırakılmıştır. 

Farklı çevresel koşullar altında cıvata ve yapıştırma ile birleştirilmiş 

CTP malzemelerin yorulma davranışlarının karşılaştırmalı incelemesini 

gerçekleştirmek amacıyla, cıvata ve yapıştırma birleştirmeli, ayrıca eksiz üç 

tip CTP çekme çubuk türü hazırlanmıştır (Şekil 1) (Gürsel ve Neşer, 2012): 
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Tablo 1. Panellerin üretiminde kullanılan E-cam elyafların özellikleri 

 

5 ve 10 mm kalınlığa sahip eksiz (düz) çekme numuneleri [J05A00, 

J10S00] olarak işaretlenmiştir. Burada "J" sembolü "eksiz/Jointless" anlamına 

gelmektedir; "05 ve 10" sayıları numunelerin kalınlığını göstermekte, "A 

(hava, Air)" ve "S (tuzlu su, Saline water)" ise test yapılan hava ve deniz suyu 

ortamını ifade ederken, "00" sayısı ise elyaf oryantasyonunu göstermektedir. 

 

Tablo 2. Panellerde kullanılan katmanların düzeni ve kalınlıkları 

Panel no Düzenleme Kalınlık  [mm] 

1 [C/B/E]S 4,99 

2 [D2/A/E2]S 10,09 

 

5 ve 10 mm kalınlıktaki cıvatalı numuneler Metrik 5’lik cıvata ve 

somun aracılığıyla üst üste bindirmeli şekilde birleştirilmiştir (Şekil 1). Bu 

numunelerin birleştirme bölgelerinin enkesit alanları, karşılaştırmayı 

sağlamak amacıyla eksiz numunelerin aynı kesitteki enkesit alanına eşit 

olarak üretilmiştir. [B05A00, B10S00] olarak isimlendirilen numunelerde "B" 

sembolü "cıvatalı/Bolted birleştirme" anlamına gelmektedir. Diğer sembol ve 

sayıların anlamı yukarıdaki gibidir. 

Ürün tipi 

(Açıklama) 

Her eksendeki düzlemsel ağırlık 

[g/m2] 
Kuru kalınlık 

[mm] 
- 45 ° 0 ° + 45 ° 90 ° 

EBX  446 (A) 

(E-glass Biaxial) 
223 - 223 - 0,4 

EBX 936 (B) 

(E-glass Biaxial) 
468 - 468 - 0,8 

ELT 850 (C) 

(E-glass Biaxial) 
 425  425 0,7 

EQX 1168 (D) 

(E-glass Quadriaxial) 
301 283 301 283 0,9 

EQX 863 (E) 

(E-glass Quadriaxial) 
200 240 200 200 -- 

ELpb 425 (F) 

E-glass 0 UD 
 425  40 0,45 
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5 ve 10 mm kalınlığa sahip yapıştırılmış numuneler, (diğer tip 

numunelerde olduğu gibi eşit enkesit alanına sahip olacak şekilde) üstüste 

bindirilerek birleştirilmiş iki parçadan imal edilmiştir.  [Ad05A00, Ad10S00] 

şeklinde isimlendirilen numunelerde "Ad" sembolü "yapıştırmalı 

birleştirmeyi/ Adhesive-bonded" ifade ederken, diğer sembol ve sayıların 

anlamı yukarıda verilmektedir (Şekil 1). 

Şekil 1. Eksiz (düz), cıvata ve yapıştırma birleştirmeli numunelerin boyutları 

ve geometrileri 
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Yorulma testleri öncesinde, numunelerin maksimum çekme gerilme 

mukavemetleri (Ultimate Tensile Strength, UTS) saptanmıştır. Statik gerilme 

ve yorulma testine tabi tutulacak numuneler, %50 bağıl nem ve 23 °C 

sıcaklığa sahip ortam koşullarında 24 saat süreyle tutulmuştur. Deniz suyu 

ortamında test edilecek olan numuneler, statik gerilme testi öncesinde 30 gün 

süreyle % 3,5’ luk NaOH (sodyum hidroksit) çözeltisinde bekletilmiştir. 

Çözelti bu 30 günlük sürenin 7., 15. ve 23. günlerinde yenilenerek, 

konsantrasyonunun sabit kalması sağlanmıştır. Çünkü yorulma hasarı 

gelişiminin ve bunun sonunda gerçekleşen fiber takviyeli kompozitteki 

kırılmanın, kısa vadede nemden ya da nem rejiminden bağımsız olduğu 

saptanmıştır; buna karşılık uzun süreli yaşlanma ve nem nüfuziyetine maruz 

kalma, malzemenin yorulma performansında çok etkili olmaktadır. 

 

 
 

Şekil 2. Yorulma test cihazı 
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Sinüzoidal dalga formuna sahip yükleme koşullarında yürütülen çekme-

bırakma yorulma testleri, standart atmosfer koşullarında "kuru" olarak 

gerçekleştirilmiştir. Numunelerde herhangi bir ısınma belirtisi görülmemiştir. 

Yorulma özelliklerinin daha belirgin olarak saptanabilmesi için, deniz suyunu 

simüle eden ortamda yorulma testine tabi tutulacak olan numuneler de aynı 

şekilde 30 gün süreyle NaOH çözeltisi içinde tutulmuşlardır. Denizel 

ortamdaki yorulma karakteristiklerini elde etmek için testler, yine aynı 

yükleme koşulları altında % 3,5’luk NaOH çözeltisi içinde gerçekleştirilmiş 

ve iki farklı ortamdaki deneyler 7,5 Hz’lik bir frekansta yürütülmüştür. Bu 

frekans değerine motorbotlarda ve benzeri denizel uygulamalarda (pervane 

şaft hızı vb. olarak) sık rastlanmaktadır. 

Yorulma testi bir araştırma enstitüsünün özel bir test cihazında 

gerçekleştirilmiştir (Şekil 2). Test ekipmanının aşırı miktarda yüklenmesini 

önlemek için, iki farklı kalınlığa sahip numunelere iki farklı maksimum yük 

uygulanmıştır: 5 mm kalınlıktaki numuneler için maksimum çekme 

gerilmesinin (UTS) % 55’i, 10 mm kalınlıktaki numuneler için ise maksimum 

çekme gerilmesinin (UTS) % 65’i oranında yükleme yapılmıştır. 

Testler, malzemenin yapısal dayanımının yeterli sayılabileceği 106 

çevrime / yüklemeye ulaşıldığında sonuçlandırılmıştır (Şekil 3). 

2.2 Yapıştırma ile birleştirilen kompozit malzemelerin 

karşılaştırmalı sayısal analizi 

Çalışmanın ikinci bölümünün ilk aşamasında, kıvrımsız E-cam fiber 

takviyeli çok katmanlı polyester reçine matrisli kompozit malzemeden 

yapılmış 5 mm kalınlığa sahip olan yeni bir levha hazırlanmıştır. Bu levhadan, 

0°, 45° ve 90° açılarla yapılan kesimler sonucu farklı oryantasyonlarda 12 

katmandan oluşan 6 grup numune elde edilmiştir. Daha sonra yukarıda ifade 

edilen aynı kürleme prosedürleri uygulanan bu numuneler, atmosferik ve 

denizel ortamda aynı koşullar altında yorulma testlerine tabi tutularak 

yorulma özellikleri belirlenmiştir (Şekil 2-4). Testler yine, malzemenin 

yapısal dayanımının yeterli sayıldığı 106 yüklemeye ulaşıldığında 

sonuçlandırılmıştır. 

Sayısal analizleri gerçekleştirebilmek amacıyla, numuneler "CATIA 

V5" yazılımı kullanılarak katı (solid) modelleme tekniği ile modellenmiştir. 5 

mm kalınlığa sahip kompozit numunelerin modellenmesinde katı elemanlar 
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kullanılarak, her tabaka için bir katı eleman katmanı tanımlaması yapılmıştır.  

Her eleman katmanı için, oryantasyon yönüne bağlı olarak, farklı kompozit 

malzeme özelliklerini belirlemek amacıyla Denklem 1-4 kullanılarak ilgili 

tabakaların malzeme özellikleri hesaplanmıştır (Ünal, 2006; Matthews ve 

Davies, 2000; Sun ve diğ., 2001). 
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Şekil 3. Eksiz (düz), cıvata ve yapıştırma birleştirmeli 5 ve 10 mm kalınlıktaki 
numunelerin yorulma testi sonuçları 

   

  i. Eksiz (düz) numuneler 

   

  ii. Cıvata birleştirmeli numuneler  

   

  iii. Yapıştırma birleştirmeli numuneler 
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Şekil 4. Yapıştırma birleştirmeli numuneler için NASTRAN kodunda kullanılacak 

olan yorulma eğrilerinin saptanmasında gerekli olan atmosferik ve denizel ortamda 

elde edilmiş test sonuçları 

 

Şekil 5. (a) Katı elemanlarla modellenmiş kompozit çubuğun katman görünüşü (b) 

Yapıştırma birleştirmeli numunenin modeli 
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Numunelerin üretildiği kompozit malzemeyi karakterize etmek 

amacıyla veri girişi esnasında ortotropik malzeme tanımlaması yapılmıştır. 

Malzemenin elastisite (E1, E2) ve kayma modülü (G12) ile porozite faktörü 

(PR), E-cam elyaf (fiber) ve polyester reçinenin (matrix) özelliklerinden 

yararlanılarak Denklem 1-4 aracılığıyla hesaplanmıştır ki denklemlerdeki “V” 

ilgili malzemelerin hacim oranını ifade etmektedir.  Daha sonra, oluşturulan 

ortotropik malzemenin her katmanı bir lamina olarak tanımlanmıştır ve her 

katmanın oryantasyonu ile kalınlığı yazılıma girilerek, analizi yapılacak 

kompozit malzemenin tam olarak yazılımda tanımlanması sağlanmıştır (Şekil 

5a).  

Dörtgen elemanlardan oluşan ağ yapısı, yazılımın ön ve son işlemcisi 

olan MSC PATRAN kodu aracılığıyla hazırlanmış ve numunelerin kritik 

bölgeleri ise daha çok sayıda ağ elemanına sahip olacak şekilde sonlu elemana 

bölünmüştür. Ayrıca, yapıştırma birleştirmeli 1200 mm2’lik numune yüzey 

alanını kusursuz olarak simüle edebilmek amacıyla çok daha hassas ağ 

bölümlemesi yapılmıştır. Numunelerin bir ucu ankastre olarak sabitlenirken, 

diğer uçlarına ise +x yönünde 3120 N’ luk bir kuvvet uygulanmıştır; ayrıca 

numunelerin bu uçtaki diğer serbestlik dereceleri, istenmeyen öteleme ve 

dönme hareketlerini önlemek amacıyla tamamen kısıtlanmıştır (Şekil 5b). 

Daha sonra MSC NASTRAN kodu tarafından analiz edilerek belirlenen 

gerilme dağılımları, malzemenin yapısal yorulmaya ait sınır değerlerini 

hesaplayan MSC PATRAN’ nın “MSC Yorulma Analizi” modülüne 

girilmiştir. Ancak, “MSC Yorulma modülü” yorulma ömrünü hesaplayacağı 

her malzemenin Wöhler eğrisine ihtiyaç duyar. Bu çalışmada, hava ve deniz 

ortamında gerçekleştirilen test serileri aracılığıyla elde edilen ve bu kompozit 

malzemeye ait olan Wöhler eğrilerinin kesin olarak belirlenmesi mümkün 

olmuştur. Gerçekleştirilen sayısal analizlerde, her iki farklı ortam için elde 

edilen test veri noktalarından yaklaşık olarak geçirilen logaritmik eğrilerin 

çıktıları yardımıyla belirlenen diyagramlar kullanılmıştır (Şekil 4, 6, 7). 
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Yükün numuneye çekme-bırakma zorlaması şeklinde uygulandığı testte 

ve uygulanacağı analizde, "MSC Yorulma modülü" ndeki eğrinin özelliklerini 

tanımlayabilmek için, eğri üzerinde sonsuz ömür noktası olarak 106 çevrim 

değeri belirlenmiştir (Şekil 7). Bu noktadan sonra, eğrinin eğiminin 0° olduğu 

kabul edilmiştir. Ayrıca, seçilen bu noktadan önce eğrinin eğimine ve bu 

eğrinin nominal gerilme eksenini (y-ekseni, MPa) kestiği noktadaki değerine 

ihtiyaç vardır. Bu değerleri elde etmek için, testlerden elde edilen veri 

noktalarından geçen bir polinomyal eğri çizilmiştir. Bu polinomyal eğrilerin 

her denkleminin katsayısı, eğri tarafından kesilen nominal gerilme ekseninin 

(y-ekseni) değerini gösterir ve üs değeri ise eğrinin eğimini verir (Şekil 4, 6, 

7). Yazılımda kullanılacak Wöhler eğrileri, bu değerlerin "MSC Yorulma 

modülü" nde ilgili yerlere girilmesiyle elde edilmiştir (Gürsel ve diğ., 2009).  

İlgili test verileri yardımıyla "MSC Yorulma modülü" için gereken 

Wöhler eğrileri tanımlandıktan sonra, bu modül ve MSC NASTRAN 

aracılığıyla hesaplanan numunelerin gerilme dağılımları kullanılarak 

Şekil 6. Şekil 4’ten hava ortamı için elde edilen ve “MSC Fatigue modülü” için gerekli olan 

Wöhler eğrisi  
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numunelere ait hem atmosferik hem de denizel ortamdaki yorulma ömür 

dağılımları Şekil 8’deki gibi saptanmıştır. 

 

3. SONUÇLAR

3.1 Deneysel gerilme ve yorulma analizleri 

Bu çalışmanın ilk bölümünde, kıvrımsız, E-cam elyaf takviyeli 

polyester reçine matrisli kompozit panellerden "eksiz/Jointless" [J05A00, 

J05S00, J10A00, J10S00], “cıvata birleştirmeli/Bolted" [B05A00, B05S00, 

B10A00, B10S00] ve "yapıştırma birleştirmeli/ Adhesive-bonded" [Ad05A00, 

Ad05S00, Ad10A00, Ad10S00] olarak üretilmiş numunelerle karşılaştırmalı 

bir yorulma davranışı incelemesi gerçekleştirilmiştir (Şekil 3). 5 ve 10 mm 

kalınlığa sahip eksiz ve cıvatalı numunelerin statik çekme özelliklerinin 

birbirlerine çok yakın olduğu saptanmış ve böylelikle gerilme dayanımlarının 

atmosferik ya da denizel ortamdaki ön koşullamadan ve malzeme 

kalınlığından bağımsız olduğu sonucuna varılmıştır. 

Şekil 7. Şekil 4’ten deniz suyu ortamı için elde edilen ve “MSC Fatigue modülü” için 

gerekli olan Wöhler eğrisi  
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Hem atmosferik hem de denizel ortamda test edilen tüm numunelerde 

hasarların, maksimum gerilmelerin oluştuğu çubuğun veya birleştirmenin tam 

orta bölgesindeki enkesit alanında ortaya çıktığı gözlenmiştir. Öte yandan elde 

edilen bu sonuç, numunelerin kusursuz bir şekilde üretildiğinin göstergesi 

olarak kabul edilebilir. 

Aynı zamanda ilk çatlakların, numunelerin formunun değiştiği 

bölgelerde meydana geldiği ve daha sonra numunelerin merkezine doğru 

yayıldığı tespit edilmiştir. Başlangıçta bir katman üzerinde saptanan 

çatlak/hasar kısa bir süre içinde diğer katmanlara yayılmaktadır. 

Delaminasyonun, kırılmanın oluştuğu çevrim sayısının % 90’ ına 

ulaşıldığında meydana geldiği tespit edilmiştir. 

Bunların dışında, numunelerin yorulma davranışının malzeme 

kalınlıklarından bağımsız olduğu ve hasar ortaya çıkana kadar denizel 

ortamda ulaşılan gerilme genliklerinin, atmosferik koşullarda elde edilen 

değerlerden daha düşük olduğu sonucuna varılabilir (Şekil 3). Ayrıca, cıvatalı 

bağlantıların CTP kompozitlerin yorulma özelliklerini olumsuz olarak 

etkilemediği tespit edilmiştir. Yorulma testlerine tabi tutulan yapıştırmalı 

birleştirmeye sahip numunelerde, çekme gerilmesi genliklerinin ancak 2-6 

MPa düzeyine ulaştığı, yani cıvatalı birleştirmelerde elde edilen seviyeden 

yaklaşık olarak 25 kat daha az olduğu belirlenmiştir (Şekil 3). 
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Şekil 8. Yapıştırma birleştirmeli numunelerin atmosferik (üst) ve denizel (alt) 

ortamdaki yorulma testi ve sayısal analiz sonuçlarının karşılaştırılması. 
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Şekil 9. Atmosferik (sol) ve denizel (sağ) ortamda simülasyonu yapılan 

numunelerde kayma gerilmesi dağılımına göre elde edilen yorulma ömür dağılımları 

 

Kompozit malzemenin iç katmanlarına nemin difüzyonu 

esnasında, ara yüzeylerde su birikimi önemli ölçüde cam elyafı hasarı 

oluşumuna katkıda bulunan gerilme korozyonunu arttırabilir, böylelikle 

tüm proses yaşlanmaya maruz kompozitin yorulma ömrünün hızla 

azalması ile sonuçlanır. Bununla birlikte, gerilme/yorulma eğrileri aynı 

eğimi gösterdiğinden, her iki test koşulunda da numunelerdeki yorulma 

hasar mekanizmasının aynı olduğu ve fiber ile ilişkili faktörlerin etkili 

hale geldiği ileri sürülebilir (Şekil 3). 
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3.2 Sayısal gerilme ve yorulma analizleri 

Yukarıda ifade edilen sonuçlardan da anlaşıldığı gibi, yapıştırma ile 

birleştirilmiş bir bağlantıda kayma gerilmeleri büyük bir öneme sahiptir. Bu 

nedenle, örneğin eğilme zorlamalarında normal gerilmelerin giderek azaldığı 

numune enkesit alanındaki yüzey birleştirme bölgesinin tersine, kayma 

gerilme değerlerinin giderek arttığı malzemenin yapıştırma ile birleştirilmiş 

<xy> düzlemindeki kesme kuvveti davranışı (kayma gerilmeleri) ayrıntılı 

olarak incelenmiştir (Şekil 6, 8). Ayrıca, tüm gerilme bileşenlerinin etkisini 

kontrol etmek amacıyla Von-Misés gerilme dağılımları da ele alınmıştır. 

Bu amaçla, çalışmanın ikinci bölümünde, kıvrımsız E-cam elyaf 

takviyeli çok katmanlı polyester reçine matrisli kompozit malzemeden 

yapılmış 5 milimetre kalınlığa sahip olan bir kompozit levha hazırlanmıştır. 

Bu levhadan, 0°, 45° ve 90° açılarla yapılan kesimler sonucu farklı 

oryantasyonlarda 12 katmandan oluşan 6 grup numune elde edilmiş ve izleyen 

aşamada bu numunelere, ilk bölümde ifade edilen aynı kürleme prosedürleri 

uygulanmıştır. Yapıştırma birleştirmeli malzemenin yorulma özelliklerini 

belirlemek için çekme-bırakma şeklinde gerçekleştirilen yorulma testleri, iki 

farklı ortamda, yani atmosferik ortamda ve deniz suyunu simüle eden % 3,5 

NaOH çözeltisi içinde 7,5 Hz’ lik bir frekansta yürütülmüştür. Daha sonra bu 

testler, aynı malzemenin katı elemanlar kullanılarak oluşturulan modeli 

üzerinde, sonlu elemanlar yönteminin algoritmalarına dayalı MSC 

NASTRAN ve MSC PATRAN kodları aracılığıyla simüle edilmiştir. Sayısal 

analizler, özdeş test koşulları altında ve aynı test verileri ile 

gerçekleştirilmiştir (Sun ve diğ., 2001).  

"MSC Yorulma modülü" vasıtasıyla elde edilen yorulma analizi 

sonuçlarından anlaşılmaktadır ki, kayma gerilmelerinin büyüdüğü, geometrik 

şekil değişiminin olduğu daralan kesitlerde ve çekme kuvvetinin dinamik 

olarak etkidiği uç kısımlarda düşük yorulma ömür değerleri ortaya 

çıkmaktadır (Şekil 9). 

Kıvrımsız E-cam elyaf takviyeli çok tabakalı polyester reçine matrisli 

kompozit malzemeden yapılmış yapıştırma birleştirmeli numunelerin 

atmosferik ve denizel ortamdaki test ve sayısal analiz sonuçları birbirlerine 

çok yakın olarak saptanmıştır (Şekil 8). Bu analizler aracılığıyla, bu 

malzemenin daha sonra yapılacak basma, eğilme, burulma, burulmalı-eğilme 

ve çekmeli- burulmalı-eğilmeyi kapsayan diğer sayısal analizlerinde her iki 
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ortam için yeni sistematik test serilerine ihtiyaç duymadan, oldukça yakın 

sonuçlar elde edilebileceği güvenle ifade edilebilir. 

 

4. DEĞERLENDİRME 

Bu çalışmanın ilk kısmında, atmosfer ve deniz olmak üzere iki farklı 

ortamda kıvrımsız, çok katmanlı E-Cam elyaf Takviyeli polyester reçine 

matrisli Kompozit (CTP) malzemenin çekme-bırakma tipi yorulma 

davranışını saptamak için bir dizi sistematik test gerçekleştirilmiştir. 

Numuneler iki farklı kalınlığa sahip CTP malzemeden tek yönde kesilip, 

cıvatalı ve ayrıca yapıştırma birleştirmeli olarak üretilerek, kalınlık ve montaj 

yöntemlerinin kompozit malzemenin yorulma davranışı üzerindeki etkileri 

deneysel olarak incelenmiştir. 

Belirli bir yükleme durumu için denizel ortamda test edilen 

numunelerin yorulma ömürleri, atmosferik ortamda test edilenlerden belirli 

oranda düşük çıkmıştır. Ek olarak, malzeme kalınlığı ve montaj yönteminin, 

CTP’ den üretilmiş numunelerin yorulma davranışlarını (aynı malzemeden 

yapılmış yapıştırma birleştirmeli numunelerin haricinde) etkilemediği 

saptanmıştır. Sayısal analizlerden elde edilen sonuçların, test sonuçlarına çok 

yakın olduğu gözlenmiş ve izleyen aşamalarda sistematik testleri azaltarak 

sadece sayısal analizlerle yetinilebilecek düzeye ulaşılacağı sonucuna 

varılmıştır. 

Genel bir sonuç olarak, çevresel etkilere bağlı yorulma koşulları altında 

ve hatta daha düşük gerilme değerlerinde bile CTP’lerde malzeme ve montaj 

yöntemine bağlı ağır hasarlar ortaya çıkabilmektedir. Bu bilgilerin ışığında, 

tabaka sayısına ve böylelikle malzeme kalınlığına ve montaj yöntemine karar 

verirken hata yapma olasılığı minimuma indirilmiş olacaktır. 

Tekne yapımında kullanılan CTP malzemelerin yorulma davranışlarına 

ilişkin yeterli veri elde edilebilmesi için, ileri seviyeye taşınacak sistematik 

deneyler aracılığıyla, bu malzemelerin mukavemet karakteristiklerine ilişkin 

belirsizlikler azalacak, böylelikle tasarımcı daha küçük güvenlik katsayıları 

kullanma olanağına kavuşacak, bu gelişmeler de malzeme ve işçilik 

maliyetlerini etkili biçimde düşürecektir. Bunların dışında, CTP’lerin 

dayanımını artırmak için, E-cam ve karbon fiberlerden oluşan hibrid 

sistemlerin kullanımı önerilmektedir. 
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Genel olarak yorulma testi sonuçları kullanılarak, doğru malzeme 

özelliklerini veren Wöhler eğrileri elde edilir. Böylelikle bu eğrilerin 

yardımıyla, belirli bir aşamadan sonra sayısız sistematik test yapmadan 

yalnızca sayısal analizler aracılığıyla bu kompozit malzemelerin yorulma 

dayanımını tam olarak belirlemek mümkün olabilecektir. Dolayısıyla 

tasarımın ilk aşamalarında, tasarlanan yapıların kritik bölümleri kesin olarak 

belirlenebileceğinden, konstrüktör ve tasarım mühendisleri, araştırma, 

geliştirme ve prototip üretim aşamalarında harcanan zaman kaybını azaltıp, 

maliyetleri belirgin oranda düşürebilir. Kuşkusuz araştırmanın / tasarımın 

başlangıcında, Wöhler eğrilerini oluşturmak için öncelikle kompozit 

malzemelerin yorulma testlerini yapmak veya tam (veya sınırlı) olarak test 

verilerini elde etmek gerekmektedir. 

Yapıştırma birleştirmeli numunelerin atmosferik ve denizel ortamda 

gerçekleştirilen test ve sayısal analizlerinden elde edilen sonuçların 

karşılaştırılması sonucu, çeşitli yapıların güvenilir gerilme ve yorulma 

analizlerinin, bu yapıların katı modelleme tekniği aracılığıyla 

modellenebildiği yazılımlar kullanılarak gerçekleştirilebileceği sonucuna 

varılmıştır. 
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1. GİRİŞ

Termoplastik matrisli kompozit malzemelerin geleneksel birleştirme 

yöntemlerinin dışında, özel metotlar kullanılarak birleştirilmesi güncel 

araştırma konusudur. 

İkincil bağlanma ve eş zamanlı birleştirme kompozit plakaları 

yapıştırmada en yaygın kullanılan yöntemlerdir (Şekil 1) (Renart vd., 2015). 

Şekil 1. Kompozitleri birbirine bağlama yöntemleri (Renart vd., 2015) 

Termoplastik kompozitlerin birbirlerine yapıştırılabilmesi için, 

ultrasonik kaynak, lazer kaynak gibi farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu 

a)

Önceden kürlenmiş
kompozit

Önceden kürlenmiş
kompozit

Yapıştırıcı tabaka

İkincil birleştirme

b)

Önceden kürlenmiş
kompozit

Yapıştırıcı tabaka

Eş zamanlı birleştirme

Yaş prepreg

c)

Eş zamanlı kürleme

Yapıştırıcı tabaka

Yaş prepreg

Yaş prepreg
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yöntemler içinde ultrasonik kaynak yöntemi en sık kullanılan yöntemlerden 

birisidir.  

Ultrasonik kaynak yönteminde yüksek frekanslı titreşimler (20-40 kHz) 

bir horn vasıtasıyla yapıştırılmak istenilen yüzeye uygulanır. Bu titreşimler ve 

uygulanan basınçla birlikte kaynak yapılmak istenilen yüzeylerde ısı ve erime 

meydana gelir. Ultrasonik kaynak yönteminde ilk olarak noktasal kaynak 

uygulamalarıyla başlanılmıştır. Daha sonra sürekli kaynak yöntemi de 

geliştirilmiş ve büyük parçaların birbirine kaynak edilmesi bu şekilde 

kolaylaşmıştır.  

Ultrasonik kaynak yöntemi yaklaşık 4-6 metre/dakika kaynak hızlarıyla 

olarak oldukça hızlı bir yöntem olmasına rağmen, bilinen en hızlı kaynak 

yöntemi yaklaşık 24 metre/dakika ile lazer kaynağına aittir. Lazer kaynak 

yönteminde lazer ışığı iki farklı kompozit yüzeyini birbirine birleştirmek için 

kullanılır (Gardiner vd., 2018). 

Birbirlerine birleştirilmiş kompozit malzemeler yeterli dayanımda 

olmalarının tespit edilmesi önemlidir. Bunun için tek-tesirli yapıştırma 

bağlantı ve çift-tesirli yapıştırma bağlantı testleri yapılmaktadır.  

 

 
 

Şekil 2. Tek-tesirli yapıştırma bağlantı testi numunesinin görüntüsü 

 

Yukarıda Şekil 2’de tek-tesirli yapıştırma bağlantı testi numunesinin 

görüntüsü vardır. 
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Yapışma mukavemeti testi ASTM D1002 standardına göre 1.3 mm/dak 

yükleme hızında oda sıcaklığında çekme testi makinası kullanılarak 

gerçekleştirilir. Yapışma mukavemeti aşağıdaki formülle hesaplanabilir. 

τ =Fmax/(lo x w) (1) 

Formüldeki τ  yapışma mukavemeti (MPa), Fmax maksimum kuvvet (N), 

lo bağlantı yada yapışma bölgesinin uzunluğu (mm), w numunenin genişliğidir 

(mm). Aşağıda Şekil 3 de tek-tesirli yapıştırma bağlantı testi numunesinin ve 

test cihazının görüntüsü gösterilmiştir. 

Şekil 3. Tek-tesirli yapıştırma bağlantı testi numunesinin ve test cihazının görüntüsü 

2. KONU İLE İLGİLİ YAPILAN BAZI ÇALIŞMALAR

Kaynak kurulumuna bir konsolidatör baskısı ekleyerek sürekli 

ultrasonik kaynaklı termoplastiklerin kompozit bağlantılarının kalitesinin 

iyileştirilmesi araştırılmıştır (Jongbloed vd., 2022). En uzak konsolidasyon 

mesafesiyle (yaklaşık 86 mm), neredeyse hiç gözeneklilik olmadan yüksek 

kaliteli ve mukavemetli sürekli kaynaklar elde edilmiştir. 
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Farklı açılardaki yapışmalarla dizayn edilen diğer bir ifadeyle yanlış 

hizalanmış yapıştırmaların termoplastik kompozitlerin statik ultrasonik 

kaynakları üzerindeki etkileri araştırılmıştır (Brito vd., 2022). Kenetleme 

mesafesini (horn ile üst sabitleyici arasındaki mesafe) artırarak üst kısımdaki 

yapışan malzemenin bükülme sertliğini azaltmanın yanlış hizalama ile 

yapıştırılan parçanın kaynak kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini önemli 

ölçüde azalttığı tespit edilmiştir.  

CF/PEEK kompozitlerinin ultrasonik kaynağı sırasında kaynak 

parametrelerinin arayüzey sıcaklık profilleri ve mekanik özellikleri üzerine 

etkisi araştırılmıştır (Chabert vd., 2022). Yapılan çalışmada en yüksek kesme 

mukavemetleri (LSS) 50 MPa'ya yakındır ve sıcaklık bu durumlarda 580◦C 

civarındadır. Hem PEI'de hem de PEEK'te arayüzey kırıkları meydana geldiği 

görülmüştür. 

Ön ısıtma sıcaklığının enjeksiyonla kalıplanmış hibrit cam elyaf 

takviyeli termoplastik kompozitlerin mekanik özellikleri üzerindeki etkisi 

araştırılmıştır (Jiang vd., 2022). Ön ısıtma olmayan durumla 

karşılaştırıldığında, ön ısıtma sıcaklığı IR ısıtıcı ile 220 ◦C ayarlandığında 

hibrit kompozitin eğilme mukavemeti üç kattan fazla arttığı bulunmuştur. 

Kür sıcaklığının arayüzey morfolojisine etkisinin incelendiği yeni nesil 

yöntemlerle birbirine bağlanmış termoplastik elastomer-epoksi/cam hibrit 

kompozitler araştırılmıştır (Baran vd., 2022). Faz ayrımı arayüzeyde 

gerçekleşirken, bununla birlikte arayüzey kalınlığı ve morfolojisi kürlenme 

sıcaklığına bağlı olduğu tespit edilmiştir. 

Elektriksel iletim ile birbirine kaynaklı termoplastik kompozit 

bağlantılarının deneysel ve sayısal değerlendirmesi başka bir araştırmada 

yapılmıştır (Tijs vd., 2022). Bağlantı mukavemeti sadece kaynak arayüzünden 

değil, aynı zamanda çevredeki katmanların da kırılma mekanizmalarından 

etkilendiği tespit edilmiştir. 

Mod-II ve karışım modu-I/II kırılma davranışına sahip epoksi 

kompozitler ve PEEK/PPS kompozitler arasında yüksek performanslı hibrit 

bağlantıların geliştirilmesi araştırılmıştır (Zhao vd., 2022). Yapıştırıcısız hibrit 

bağlantılarında hasar esas olarak birleştirme arayüzeyinde meydana geldi. Bu 

durumda, kırılma düzleminde reçine eksikliği nedeniyle, nispeten düşük 

kırılma tokluğu gözlemlenmiştir. UV muamelesi ile yapıştırıcı ve PEEK/PPS 
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kompozitleri arasındaki gelişmiş yapışmaya bağlı olarak tüm durumlarda, 

yapışkanlı hibrit bağlantılarda yapışık hasar gözlendi.  

Pin yapıları ve kızılötesi ısıtma ile sürekli elyaf takviyeli 

termoplastik/çelik hibrit parçalarının birleştirilmesi araştırılmıştır (Popp vd., 

2022). Kesme mukavemeti öncelikle olarak pin yapılarının kayma kırılması 

nedeniyle sınırlıdır ve pin taban çapının ve pin mukavemetinin ağırlıklı olarak 

bağlantı mukavemetini belirlediği tespit edilmiştir. 

Termoplastik kompozit sandviç yapılarının yüzey çekirdek yapıştırma 

işlemleri için mod I baskın arayüzey kırılma tokluğu test yöntemleri derleme 

çalışması yapılmıştır (Weidmann vd., 2022). Özellikle ince yüzeyli yapılar 

için kullanılan Mandrel Soyma Testi ve bu testin sonuçları en umut verici test 

metodu olarak termoplastik sandviç yapılar için tespit edilmiştir. 

Nanokompozitlerin kullanıldığı statik ve döngüsel eğilme yükleri 

altında termoplastik kompozitlerin arayüzlerinin ultrasonik yöntemle 

kaynaklandığı ve bunların elektro-mekanik testlerinin araştırıldığı bir çalışma 

yapılmıştır (Palardy vd., 2022). Önerilen nanokompozit filmler termoplastik 

kompozit bağlantıların ultrasonik yöntemle kaynaklanmasına imkan verdiği 

ve termoplastik kompozit bağlantıların arayüzeylerine entegre edilerek 

algılama sağlama potansiyeli gösterdiği tespit edilmiştir.  

Arayüzün uyumluluk etkisi yenilikçi ultrasonik kaynak teknolojisi 

kullanılarak birbirine uyumsuz polimerlerin füzyon yapıştırması için 

araştırılmıştır (Lu vd., 2022). Ultrasonik kaynak (USW) sürecinde birbirine 

uyumsuz polimerlerin füzyon bağlanmasını gerçekleştirmek için PP ve PA6 

moleküler zincirleri arasında kullanılan bir kopolimer (PP-g-PA6) köprü 

görevi görebildiği tespit edilmiştir. 

Birbirine üst üste kalıplanmış hibrit fiber takviyeli termoplastik 

kompozitlerine uygulanan plazma işlemi parametrelerinin kompozitlerin 

arayüzey birleştirme dayanımı üzerindeki etkisi araştırılmıştır (Zhou vd., 

2022). Hava ve nitrojen plazma işlemi ile karşılaştırıldığında, oksijen plazma 

işleminden sonra birbirine üst üste kalıplanmış hibrit kompozitler için 

arayüzey kesme mukavemeti maksimum değere ulaşır. 

Ağ benzeri enerji yönlendirici polimer yüzeyleri kullanılarak birbirine 

ultrasonik yöntemle kaynaklanmış termoplastik kompozitlerin incelenmesi 

yapılmıştır (Wang vd., 2022). Ağ benzeri enerji yönlendirici polimer 

yüzeyleri kullanılarak birbirine bağlanmış bağlantıların maksimum kesme 
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yükleri, düz enerji yönlendirici polimer yüzeyleri kullanılarak birbirine 

bağlanmış bağlantılarınkine nazaran daha yüksektir. Ağ benzeri enerji 

yönlendirici polimer yüzeylerinin kalınlığının artmasıyla, kaynak tabakasında 

daha fazla gözeneklilik oluşturulmuş ve bu durum kaynaklanmış bölgenin ve 

maksimum kesme yükünün azalmasına yol açmıştır. 

Elyaf takviyeli termoplastikler için birleştirme işlemi ve 

karakterizasyonu araştırılmıştır (Troschitz vd., 2022). Bu yazıda, 

şekillendirme sırasında TPC'lerin deformasyon modları ve akış mekanizmaları 

açıklanmış ve incelenmiştir. Buna dayanarak, üç farklı birleştirme süreci 

incelenmiştir: Bunlar eklerin kompozite gömülmesi, kontur bağlantılarının 

kalıplanması ve sıcak perçinlemedir. 

Fiber takviyeli termoplastik kompozitlerin ultrasonik kaynağı üzerine 

bir inceleme yapılmıştır (Chen vd., 2022). Bu çalışmada farklı malzemelerin 

ultrasonik kaynağı özetlenmiştir. Ayrıca ultrasonik kaynakla birleştirilmiş 

kompozitin kalite kontrolü ve onarımı da tartışılmıştır. 

Karbon elyaf takviyeli termoplastik laminata kaynak yöntemi sırasında 

kalınlık boyunca fiber formasyonu entegresi üzerine bir araştırma yapılmıştır 

(Tatsuno vd., 2022). Önerilen yöntemle oluşturulan tüm kalınlıktaki liflerin 

bağlantı mukavemeti üzerindeki etkisi tek bağlantı kaynak deneyleri ile 

araştırılmıştır. Önerilen yöntemin iyileştirme ve uygulama alanları bu 

makalede tartışılmıştır. 

3. SONUÇLAR

Bu yapılan araştırmayla termoplastik kompozit malzemelerin 

birbirlerine yapıştırılması için kullanılan farklı yöntemler irdelenmiştir. 

Termoplastik kompozitlerin birbirlerine yapıştırılabilmesi için, ultrasonik 

kaynak, lazer kaynak gibi farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler 

içinde termoplastik kompozitlerin birbirlerine yapıştırılabilmesi için en fazla 

ultrasonik kaynak yöntemi tercih edilmiştir. 

Ultrasonik kaynak uygulamalarında çeşitli enerji yönlendirici polimer 

yüzeyleri iki farklı kompozit yüzeyinin birbirine yapıştırılması için sıklıkla 

kullanılmaktadır. Ultrasonik kaynak yöntemi diğer yöntemlere nazaran 

oldukça hızlıdır. Noktasal ve sürekli olmak üzere iki çeşit ultrasonik kaynak 

yöntemi vardır. Sürekli kaynak yöntemi büyük parçaların birbirine kaynak 

edilmesini sağlar. CF/PPS ve CF/PEEK gibi termoplastik kompozit 
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malzemeler, CF/PPS ve CF/epoksi gibi termoplastik ve termoset kompozit 

malzemeler ve CF/epoksi ve CF/epoksi gibi termoset kompozit malzemeler 

birbirine ultrasonik kaynak yöntemi ile bağlanabilirler. Bu yöntemlerden 

CF/epoksi ve CF/epoksi gibi termoset kompozit malzemelerin birbirine 

bağlanabilmesi için enerji yönlendirici polimer yüzeylerinin olması şarttır. 

Yapıştırılacak kompozit malzemelerden bir tanesinin termoplastik kompozit 

malzeme olması durumunda enerji yönlendirici polimer yüzeyleri olmadan da 

gerekli yapışma sağlanabilir. Kullanılan enerji yönlendirici polimer 

yüzeylerinin farklı kalınlarda olması, değişik polimer yapılarının kullanılması 

(mesh ağı yapıdaki gibi) birleştirilecek olan kompozit malzemelerin 

mukavemetini etkiler. 
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GİRİŞ 

İnsanlık, doğa ile yakın ilişki içerisinde yerleşik bir düzen kurup 

bireysel ve toplumsal bir kültür oluşturmuştur. İnsan ve doğanın bin yıllardır 

süregelen uyumlu birlikteliği, sanayi devrimi ile değişmeye başlayan ve 

günümüzde modern çağın getirdiği teknolojik ve ekonomik yeniliklerle 

dönüşen “yapılı çevreler” tarafından tehdit altındadır. Oluşturulan bu yeni 

çevreler, sadece doğaya aykırı olarak değil aynı zamanda bireylerin sağlığı ve 

mutluluğu ile ilgisi olmayan bir anlayışla tasarlanmaktadır. (Kellert, 2012 

aktaran Totaforti, 2018).   

Doğa ile etkileşimin insan üzerindeki olumlu etkileri yapılan pek çok 

bilimsel çalışmayla açığa çıkarılmıştır. Bu çalışmalarla, doğa ile kurulan 

fiziksel veya görsel etkileşimin insan psikolojisine olumlu etkileri (Ulrich & 

Parson, 1992) ve medikal destek olmadan fiziksel aktiviteler ve beslenmenin 

de etkisiyle pek çok hastalığın tedavisinde “doğanın iyileştirici gücü” 

(Hickman, 2013) ortaya konulmuştur. Bu çalışmalarla paralel olarak 

“insanların içinde bulundukları mekânlara doğayı getirmeyi amaçlayan bir 

tasarım yaklaşımı olarak biyofilik tasarım” kavramı farklı mimari mekanlar 

için tartışılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda çeşitli amaçlarla günlük 

yaşantının büyük bir bölümünün geçtiği iç mekanların doğal çevreyle uyumu; 

sağlıklı ve mutlu bir yaşantı için belirleyici bir unsur, önemli bir gereklilik 

olarak literatüre girmiştir.  

Biyofilik yaklaşımın mimari tasarımda uygulanmasının ele alındığı bu 

çalışmada doğanın fiziksel ve psikolojik olarak insan üzerindeki olumlu 

etkileri ve biyofilik parametrelerin mekâna aktarımı üzerinde durulmuştur. Bu 

aktarımın sağlayacağı mekânın iyileştirici gücünün çocuk hastaneleri 

tasarımında uygulanabilirliği sorgulanmıştır. Seçilen hastane binaları 

Browning, Ryan ve Clancy (2014) tarafından önerilen tasarım parametreleri 

kapsamında incelenmiştir. Bu bağlamda, sağlık yapılarında hangi tasarım 

unsurlarına nasıl yer verilmesi gerektiği açıklanarak; çocuk sağlığı ve gelişimi 

açısından hastanelerin nasıl kurgulanabileceği ve günümüz imkânlarında 

gerçekleştirilen biyofilik tasarım uygulamalarının nasıl yaygın hale 

gelebileceği tartışılmıştır. 
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1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

1.1.Biyofilik mimarlık  

Biyofilik tasarım ve mimarlık hakkında konuşmak için öncelikle 

biyofili kavramının terminolojik altyapısına bakılmalıdır. Latin kökenli bios 

ve philos kelimelerinden türemiş olan “Biophilia” kavramının sözlük anlamı 

“yaşam sevgisidir” (OR, 2021). Kavram, ilk kez 1965 yılında Alman filozof 

ve psikanalist Erich Fromm tarafından “The Heart of Man: Its Genius for 

Good and Evil” kitabında kullanılmıştır. Fromm (1978) biyofiliyi, “canlı ve 

yaşamsal olan her şeye duyulan tutkulu sevgi” olarak tanımlar. Fromm’un 

ardından 1984’te Amerikalı biyolog Edward O. Wilson’ın Biophilia kitabı ile 

yeniden gündeme gelen kavramı, Wilson (1984) “…yaşam ve yaşam benzeri 

süreçlere doğuştan gelen odaklanma eğilimi” olarak tanımlamıştır.  

İnsanın doğaya biyolojik tepkisi, evrimsel gelişimine bağlı olarak 

şekillenmiştir. İnsan, hayatta kalmanın bir parçası olarak, belirli türlere ve 

doğal süreçlere odaklanma eğilimindedir. Hayatı ve besin güvenliğini 

kolaylaştıran canlılara karşı yakınlık duyarken, tehlike potansiyeli olanlardan 

kaçınmaktadır. Benzer şekilde bir diğer özel öneme sahip, hava su ışık gibi 

doğal koşullar; hayatta kalmak, güvenlik ve refah için aranan ekolojik 

özelliklerdir. Bu nedenle ormanlık ve sulak alanlar, dağlar ve vadiler gibi 

belirli manzaraların ve jeolojik formların insan evriminde önemli olduğu 

görülmüştür. Bu bağlamda, doğaya verilen bu çeşitli ve tercihli yanıtlar, 

insanların yapılı çevrelerde nasıl daha rahat, memnun, güvenli, sağlıklı ve 

üretken hissedebileceklerine göre belirlenmektedir. (Kellert, 2018)  

Biyofili konusunda yaygın çalışmalarıyla bilinen, çevre bilimci 

Kellert’a göre (2012) “Doğal dünyadan uzaklaşmış bir toplumda, maddi 

konfor ve rahatlık ne olursa olsun, akıl sağlığımız tehlikeye girer. Buna 

karşılık, doğa ile duygusal ilişkili bir yaşam, zengin ve ödüllendirici olma 

potansiyeline sahiptir.” Bu kapsamda tüm yaşamsal faaliyetlerin 

gerçekleştirildiği yapılı çevrelerin tasarımında, doğaya referans verecek 

ögelerin kullanımı, günümüz modern ortamında insanlara zihinsel ve duyusal 

anlamda olumlu katkılar sağlayacaktır. Kellert ve Calabrese (2015) nitelikli 

bir biyofilik tasarım örneğinin sağlaması gereken temel koşullarıyla ilgili, beş 

temel ilke tanımlamıştır. (Tablo 1.) 
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Tablo 1. Biyofilik tasarım ilkeleri Kellert ve Calabrese (2015) 
1. Biyofilik tasarım, doğa ile sürekli ve tekrarlanan bir etkileşim gerektirir.

2. Biyofilik tasarım, evrimsel zaman içinde insanların sağlık, zindelik ve refahını geliştiren

insanoğlunun doğal dünyaya adaptasyonlarına odaklanır.

3. Biyofilik tasarım, belirli yerlere ve ortamlara duygusal bir bağlılığı teşvik eder.

4. Biyofilik tasarım, insan ve doğa toplulukları için genişletilmiş bir sorumluluk ve ilişki

duygusunu destekler, insanlar ve doğa arasındaki olumlu etkileşimleri teşvik eder.

5. Biyofilik tasarım, karşılıklı güçlendirmeyi, birbirine bağlı ve bütünleşik mimari

çözümleri teşvik eder.

Bu temel koşulların kapsayıcılığında mimari tasarımların doğa ile 

ilişiklerinin sürdürülmesine dayalı çeşitli akademik ve bilimsel çalışmalar 

yapılmaktadır. Bu doğrultuda Kellert (2008) 6 ana başlık altında biyofilik 

tasarım unsurlarını sınıflandırmıştır. (Tablo 2) 

Tablo 2. Biyofilik Tasarım elemanları (Kellert, 2008) 

1. “Çevresel

özellikler”

Su, renk, hava, gün ışığı, hayvanlar, bitkiler, manzaralar, doğal 

malzemeler, cephe yeşillendirmesi, peyzaj ve jeoloji, habitat ve 

ekosistem, ateş 

2. “Doğa şekil

ve

özellikleri”

Bitkisel motifler, hayvan motifleri, ağaç ve dikey taşımalar, spiraller, 

oval ve yuvarlak biçimler, kemerler, tonozlar, kubbeler, doğal 

özelliklerin benzeşimi, biyomorfoloji, jeomorfoloji, biyomimikri. 

3. “Doğal

örüntü ve

süreçler”

Duyusal çeşitlilik, bilgi zenginliği, yaşlanma, değişim, zaman izi, 
merkezi odak noktası, geçiş mekanları, sınırlandırılmış mekanlar, 

bağlantılı zincirler ve seriler, parçanın bütün ile birleşimi, birbirini 

tamamlayan zıtlıklar, dinamik denge ve gerilim, fraktaller, hiyerarşik 

oran ve orantı 

4. “Işık ve

mekân”

Doğal ışık, filtrelenmiş ve yaygın ışık, ışık havuzları, ışık ve gölge, 

yansıyan ışık, biçimsel ışık, genişlik, mekânsal çeşitlilik, biçimsel 

mekân, mekânsal armoni, iç ve dış mekân ilişkisi 

5. “Bağlamsal

ilişkiler”

Mekanla kurulan ekolojik, kültürel, tarihsel, coğrafik bağlar, yerel 
malzemeler, peyzaj yönelimi, yapı formunu tanımlayan peyzaj, 

ekoloji ve kültür birleşimi, mekânsızlıktan kaçınma ve mekânın ruhu 

6. “Evrimsel

insan-doğa

ilişkileri”

Görüş alanı-sığınak, karmaşa-düzen, heyecan-merak, değişim- 
metamorfoz, güvenlik-koruma, kontrol-hakimiyet, bağlılık-sevgi, 

çekicilik-güzellik, keşif-buluş, enformasyon-biliş, hayranlık-korku, 

manevilik-derin saygı 
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Yapılan araştırmalar belirlenen biyofilik tasarım unsurlarının tasarım 

pratiğine dönüşümünün davranışsal, zihinsel ve fiziksel sonuçlarının 

katkılarını ortaya koymaktadır (Park & Lee, 2019).  Bu uygulamalarda en iyi 

sonuçlar elde edilmesine yönelik Browning ve diğerleri (2014) yapılı 

çevrelerde bulunan ve doğa-sağlık ilişkisini yansıtan etkenleri bir çerçeve 

içerisinde sunmuşlardır. Bu çerçeve içerisinde biyofilik tasarım parametreleri, 

“mekân içinde doğa”, “doğal analoglar” ve “mekânın doğası” olarak 

sınıflandırılmaktadır. Bu bağlamda, işlevleri ve etki alanları açısından üç ana 

başlık altında on dört tasarım parametresi tanımlanmıştır (Tablo 3). 

Tablo 3. Biyofilik tasarım parametreleri ve uygulanması (Browning et al., 2014). 

 Biyofilik Tasarım 

Parametreleri 

Biyofilik parametrelerin uygulanması 

M
ek

â
n

d
a

 D
o

ğ
a
 

1. “Doğa ile görsel 

bağlantı” 

Canlı sistemlerle, doğal süreçler ve unsurlarla görsel 
etkileşimi içermektedir. Deniz veya bahçe manzaralı 

bir pencere, çiçek tarhları, saksı bitkileri, 

akvaryumlar, yeşil çatılar, yeşil duvarla, avlu 

bahçeleri ve bu bağlantıya örnek olarak sayılabilir. 

2. “Doğa ile görsel 

olmayan bağlantı”  

Canlı sistemlere ve doğal süreçlere bilinçli ve olumlu 

bir referans veren dokunsal, işitsel, tatlandırıcı ya da 

koku uyaranları kapsamaktadır. Örnek olarak kuş 
sesleri, su sesi, deniz kokusu verilebilir. 

3. “Düzensiz (Ritmik 
olmayan) duyusal 

uyaranlar” 

Doğayla ilgili değişken, geçici ve rastlantısal 
bağlantılardır. Su yüzeyinin dalgalanması, yaprakların 

veya çimenlerin esinti ile hareket etmesi örnek olarak 

verilebilir. 

 

4. “Sıcaklık ve hava 

akışı değişkenliği” 

Mekanik pencere kullanımı, çapraz havalandırma 

gölge alanlar, mevsime göre bitkilendirme 
uygulamada tercih edilebilir. 

5. “Suyun varlığı” Mekânda su unsurlarının kullanılmasıdır. 
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6. “Yönlü ve yaygın
ışık (Dinamik ve

dağınık ışık)”

Mekânda doğal ışığın kullanılması 
Doğa ile iç içe, ışıklar ve gölgeler aracılığıyla canlı 

bir ortamın sağlanması. 

7. “Doğal
süreçlerle/sistemlerle

bağlantı”

Mevsimlerin değişimi gibi, ziyaretçilerin sağlıklı bir 
doğanın değişimlerini hissedebilecekleri bir ortam 

sağlanmasıdır. 

D
o

ğ
a

l 
A

n
a
lo

g
la

r 

8. “Biyomorfik formlar

ve desenler”

Doğada bulunan canlılar, şekiller, malzemeler, diziler, 

desenler ve renkler; yapılı ortamda mobilya, süsleme, 

sanat eseri, tekstil ve dekor olarak kendisini 
göstermektedir. Bitkisel desenlerinin taklit edilmesi, 

doğal renklerin tercih edilmesi veya organik 

formlarda tasarlanan mobilyalar doğayla dolaylı bir 

bağlantı sağlamaktadır. 

9. “Doğa ile malzeme

bağlantısı”

Doğanın desenlerini, şekillerini referans alan 

mobilyaların tasarlanması. Doğada yer alan geometrik 
düzenlemeler, doku, şekil veya desenlerin tasarımlara 

sembolik şekilde aktarılmasıyla temsil edilmektedir. 

Ekolojik özellikler gösteren doğal malzemelerin 

kullanılması. 

10. “Doğadan esinlenen

düzen ve karmaşıklık

tasarımı
(Karmaşıklık ve

Düzen)”

Doğada rastlanan simetri, hiyerarşi ve fraktal 

geometrinin görsel, biçimsel veya mekânsal olarak 

tasarıma aktarılması örnek olarak sayılabilir. 
Doğal unsurların hiyerarşisine odaklanan, 

ziyaretçilerin doğadan çeşitli duyusal bilgi biçimlerini 

algılayabilecekleri bir ortamın sağlanması. 

 M
ek

â
n

ın
 D

o
ğ

a
sı

 

11. “Geniş görüş alanı

(Beklenti)”

Engelsiz ve uzun mesafeli görüş alanı olan mekanlar, 

tavan pencereleri veya büyük boy pencereler, açık 
plan alanlar, asma kat seviyeleri, şeffaf ve cam 

bölmelerin tasarıma aktarılması. Etraftaki ortamı 

gözlemlemek, görüntülemek ve izlemek için açık bir 

ortamın sağlanması. 

12. “Korunaklı alan

(Sığınak)”

Bireyi merkezi faaliyet alanlarından veya çevresel 

koşullardan koruyan, genellikle arkasını ve yukarısını 

güvende hissedebileceği bir çekilme yeri. 
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13. “Gizem ve merak

uyandıran alan”

Uzun mesafeli engelli görünümler, kısmen gizlenmiş 
görüş açıları veya insanda daha derine gitme merakı 

uyandıran duyusal unsurlar barındıran ve daha fazla 

bilgi vaadi sunan mekân tasarımları. Ziyaretçilerin 

kendilerini güvende hissedebilecekleri ve çevresel 

değişikliklerden korunabilecekleri bir yer sağlanması. 

14. “Emniyeti sağlanmış

tehlikeli alan

(Tehlike / Risk)”

Güvenilir olan bir korunma alanı ile, tanımlanabilir 

bir tehdit unsurunun belirli düzeylerde bir araya 

getirilmesiyle tasarlanan mekanlar 

Çalışma kapsamında Browning ve diğerleri (2014) tarafından ortaya 

konulan bu biyofilik tasarım parametreleri üzerinden örnek yapıların tasarım 

karar ve uygulamaları irdelenmiştir. 

1.2.Çocuklar için biyofilik mimarlık 

Doğa, çocukların genel büyümesine ve gelişmesine yardımcı olan en 

önemli faktörlerden biridir. Bununla birlikte doğanın çocuklar üzerinde çeşitli 

şekillerde olumlu bir etkisi olduğu iyi bilinmektedir (Lee & Park, 2018). 

Çocukların büyümesi, zihinsel gelişimi ve sahip oldukları ekolojik bakış açısı 

içerisinde bulundukları çevresel sistemdeki günlük deneyimlerden 

etkilenmektedir (Bronfenbrenner, 1977). Işık, bitki, su, toprak, taş gibi çeşitli 

doğal unsurların çocukların ana eğitim ve oyun alanlarında uygulanmasıyla 

ortaya çıkan doğa dostu çevre, barışçıl ve işbirlikçi birey büyümesini 

hedeflemekte ve çocukların yaratıcı ve aktif büyümelerine olumlu katkıda 

bulunmaktadır. Özellikle bu doğal faktörler, çocukların zihinsel, bilişsel, 

fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekleyen rahat bir yaşam alanı oluşumunu 

sağlamaktadır (Han ve Park, 2007). 

Çocuklar doğal dünya ile etkileşimde bulunmaları, eleştirel düşünme, 

problem çözme becerileri, sorunlarla başa çıkma, zorluklara cevap vermeyi 

öğrenme gibi gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Doğal ortamlarla etkileşim, 

çocukların fikirlerini yaparak ve deneyerek öğrenmelerine yardımcı 

olmaktadır (BH, 2021) Yapılan araştırmalar, doğayı gözlemlemenin bile 

çocukların bilişsel kapasitelerini, özellikle konsantre olma yeteneklerini 

etkileyebileceğini ileri sürmektedir. Amerika’da çocuklar üzerinde yapılan bir 

araştırmaya göre, ağaçlara ve yeşil alana bakan apartmanlarda yaşayan 

çocukların, yeşil olmayan yerlerde yaşayan benzer çocuklardan daha üstün 



 
 133 

dikkat kapasitesi ve davranış kontrolü sergilediğini ortaya koymaktadır 

(Taylor, Wiley, Kuo & Sullivan, 1998). Çocukların zaman geçirdikleri 

mekanlarda, ışık, bitki, su, toprak, kaya gibi çeşitli doğal unsurları uygulayan 

doğa dostu bir ortam, barışçıl, işbirlikçi ve çok yönlü büyümeyi teşvik 

etmekte ve yaratıcı ve aktif büyüme üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır 

(Tonge, Jones & Okely, 2016).  

Bu bağlamda doğanın çocuklar üzerindeki olumlu etkisi 

düşünüldüğünde, çocuk hastanelerinde doğal unsurların uygulanması ile 

çocukların hem fiziksel hem de zihinsel ihtiyaçlarını besleyen bir ortam 

oluşacaktır. Doğanın çocuklar üzerindeki olumlu etkilerine ilişkin yapılan 

literatür taraması özeti Tablo 4’te gösterilmiştir. Buradan hareketle doğanın 

çocuklar üzerindeki olumlu etkileri dikkate alındığında, özellikle çocukların 

mutsuz oldukları hastane ortamlarının, çocukların hem bedenini hem de 

ruhunu kucaklayan doğal unsurları kullanan bir ortama sahip olmalıdır. 

Tablo 4. Doğanın çocuklar üzerindeki olumlu etkileri 

Açık doğal alanlar çocukların kendilerini özgür ve rahat hissetmelerini sağlar, doğadaki 

canlılar için duydukları gizem artar (Moore, 1997; Hodgkin, 1985) 

Çocuklar doğayı gözlemleyerek derinlemesine sorular sormaya ve merak etmeye 

başlarlar ve meraklarını gidermek için doğaya karşı coşkulu bir tutum sergilerler 

(Wilson, 1996)  

Farklı keşfedici öğrenme-öğretme deneyimleri sağlandığında, çocuklar doğa hakkında 

bilimsel düşünebilir ve kavramlar üretebilir (Suchman, 1966; Kals, Schumacher & 

Montada, 1999) 

Çocuklar, doğa hakkında sayısız kavram algılar ve doğayı deneyimledikçe zihinsel 

olarak gelişir (Kellert, Heerwagen & Mador, 2011). 

Çocuklar, doğa-insan etkileşimini ve bağlılığını anlayarak, doğaya zarar veren insan 

davranışlarını anlar ve çözüm üretmeye çalışır (Moore, 1997). 

Doğa ile yakın ilişki içerisinde olan çocuklar, sevgi, özgürlük, güven ve doğayla 

bütünlük gibi duygusal tepkiler geliştirirler (Kals, E., Schumacher & Montada, 1999). 

Doğa ile ilgili merak duyma, doğaya olan ilgiyi arttırır ve bu durum da çevre dostu 

davranışları tetikler (Hinds & Sparks, 2008).  

 

Günümüzde, açık hava etkinlikleri ve egzersizlerinin azalması, kapalı 

alanda bilgisayar ve sosyal medya kullanımının artması ve okula servisle, 

arabayla gidip gelme nedeniyle birçok çocuğun doğayı deneyimleme 

olanakları oldukça azalmıştır (Charles & Louv, 2009). Çocukların doğayla 
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olan bağlarının kopması ile yaşanan bu doğal eksiklikler, dikkat eksikliği ve 

hiperaktivite bozukluğu gibi sorunlara yol açmaktadır. Bu sorunların 

belirtilerini azaltmak için, çocukların sıklıkla doğa ile etkileşime girmesi 

gerekmektedir (Louv, 2005). 

Çocuklar için mekân tasarlanırken, onların bedensel ve zihinsel 

gelişimleri üzerinde keşfetme ve merak duygusunu canlandıracak özellikler 

oldukça önemlidir. Çocukların sıklıkla zaman geçirdikleri oyun parkları, 

anaokulları ve kısa süreli ya da uzun süreli vakit geçirdikleri hastane gibi 

yapılar tasarlanırken bu özellikler dikkate alınmalıdır (Çorakçı, 2016). Bu 

özelliklerin kullanıldığı bir yapıya 1995 yılında Avustralya’da açılan 

Swarovski oyun kulesi örnek olarak verilebilir. Saydam bir cepheye sahip 

olan kule, her yaştaki çocuklara hitap edecek şekilde tasarlanmıştır. Şeffaf 

cam cephesi ile kule tasarımı, iç-dış mekân arasında bağlantı kurarak, doğanın 

bir parçası gibi algılanmaktadır. Bununla birlikte, kule dışında tasarlanan 

yenilikçi oyun alanı, doğal doku olan orman manzarası ile tamamlanmaktadır. 

Çelik ve ahşabın serbest biçimli topografyası, çocuklara farklı oyun 

deneyimleri yaşatmaktadır (Şekil 1) (S, 2021) 

    
Şekil 1. Swarovski oyun kulesi (Swarovski Crystal Worlds) (S, 2021) 

Benzer şekilde fiziksel, zihinsel ve sağlıklı bireyler yetiştirmek 

amacıyla tasarlanan Paco Sanchez Parkı, farklı yaş gruplarına yönelik oyun 

alanları içermektedir (Şekil 2) (AD, 2021a).  

   
Şekil 2. Paco Sanchez Park / Dig Studio, USA (AD, 2021a) 
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Biyofilik tasarımın çocukları üzerindeki etkisinin kapsamlı bir şekilde 

araştırıldığı “Future Proofing Schools; Phase 1 Research Compilation” 

projesi, Melbourne Üniversitesi ve Avustralya Araştırma Konseyi tarafından 

yürütülmüştür (UM, 2021). Proje, doğal aydınlatma, doğal havalandırma, 

akustik ve iç mekân hava kalitesinin konforunun, mekânı deneyimleyen 

personel ve çocuklar üzerinde olumlu etkilere neden olduğuna dair önemli 

veriler sunmaktadır. Dış mekân ile açık ve bağlantılı alanların oluşturulması, 

zihinsel, enerji ve fiziksel rahatlık düzeylerini artırmakta ve bu da bilişsel 

yetenek, hafıza ve dikkat düzeylerini yükseltmektedir (O'Brien & Murray, 

2007). Bununla birlikte öğrencileri bahçelerin, ekosistemlerin ve binaların 

sürdürülebilirlik sistemlerinin gözlem ve bakımına dahil etmek, daha iyi 

eğitim sonuçları elde edilmesini sağlamaktadır (Franco, Shanahan, & Fuller, 

2017). Bu amacı benimseyen, kent içerisinde yer alan ve yapı içerisinde, 

çocuklar ile doğa arasında bağ kurmak amacıyla çatı katında mekânsal 

çözümler geliştirilen ToBeMe çocuk bakım merkezi örnek olarak 

gösterilebilir (Şekil 3). 

   
Şekil 3.  ToBeMe çocuk bakım merkezi yeşil çatı bahçesi, Scott and Ryland 

Architects, Drummoyne, Sidney, Avustralya (TM,2021) 

Biyofilik tasarımın okul mekanlarında kullanımına örnek olarak Seattle 

Devlet Okulları için proje okul olarak belirlenen Hazel Wolf K-8 E-STEM 

Okulu içerisinde yer alan canlı duvarlar verilebilir. Bu duvarlar doğayı 

mekâna taşımakta ve çocuklara doğayı deneyimleyebilme, gözlemleyebilme 

imkânı sunmaktadır. Okulun avlusundaki eğimli çim alan, öğrencilerin peyzaj 

için kendi kullanımlarını yaratmalarına olanak tanıyan doğal bir oyun yapısı 

olarak işlev görmektedir. Orta avlu, öğrencilerin bitki yetiştirme ve yağmur 

suyu yönetimi hakkında bilgi edinebilecekleri eğitim alanlarına sahiptir. 

Bununla birlikte öğrenciler, okulun öğrenme avlusunun yarattığı sınırlı 
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alanlar, güvenlik ve sığınak hissi sağlarken aynı zamanda dış ortamı 

deneyimleme fırsatı sunmaktadır (Şekil 4). (DJC, 2017) 

Şekil 4. Hazel Wolf K-8 E-STEM Okulu, NAC Architecture (DJC, 2017) 

Ağaç, su, kum, toprak, bitki gibi çeşitli doğal unsurları/ögeleri 

barındıran ve doğayla bütünsellik algısı yaratan oyun alanları çocuklar 

üzerinde olumlu etkiler bırakmaktadır. Bu bağlamda bu tür doğal ortamların 

sadece parklar içerisinde değil aynı zamanda çocuklar için tasarlanan okul, 

kütüphane, hastane gibi binalarda da düşünülmesi fiziksel ve zihinsel olarak 

sağlıklı bireylerin yetişmesine katkı sağlayacaktır. 

2. YÖNTEM

Biyofilik tasarımın iyileştirici gücü hastane yapılarında insan-doğa 

ilişkisinin kurulması için oldukça önemlidir. Biyofili düşünülerek tasarlanmış 

hastanelerde tedavi edilen hastaların ve ailelerinin daha pozitif olduğu, 

hastaların da hastanede kalış süresi boyunca yaşadıkları stresin daha az olduğu 

gözlenmiştir (Aniali, 2006). 

Bu çalışma kapsamında Browning ve diğerleri (2014) tarafından 14 

madde olarak sınıflandırılan biyofilik tasarım parametreleri belirlenen 4 çocuk 

hastanesi üzerinde incelenmiştir. Biyofilik parametrelerin hastanelerde 

uygulanıp uygulanmadığı, hangi mekanlarda ne şekilde uygulandığı analiz 

tabloları içerisinde görsellerle desteklenerek sunulmuştur. Çalışma 

kapsamında Browning ve diğerleri (2014) tarafından ortaya konulan biyofilik 

tasarım ilkelerine göre “Ann & Robert H. Lurie Çocuk Hastanesi Hong Kong 

Çocuk Hastanesi, The New Royal Çocuk Hastanesi”ve “Our Lady of the Lake 

Çocuk Hastanesi” yapılarından elde edilen veriler değerlendirilmiştir.   

3. ANALİZ VE BULGULAR

Bu bölümde biyofilik tasarımın benimsendiği “Ann & Robert H. Lurie 

Çocuk Hastanesi, Hong Kong Çocuk Hastanesi, The New Royal Çocuk 

Hastanesi, Our Lady of the Lake Çocuk Hastanesi” çalışma kapsamında 
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incelenmiştir. Hastanelere ait genel tasarım özelliklerine değinilmiş ve 

biyofilik unsurların hangi mekânlarda nasıl ele alındığına ilişkin bilgi 

aktarımında bulunulmuştur. 

Tablo 5. Chicago Ann & Robert H. Lurie Çocuk Hastanesi 

ÖRNEK 

1 

CHICAGO ANN & ROBERT H. LURIE ÇOCUK 

HASTANESİ
Yapının Yeri: Amerika Birleşik Devletleri / Chicago 

Yapının Mimarı: ZGF Architects & Solomon Cordwell Buenz 

Streeterville & Anderson Mikos Architects 

Yapım Yılı: 2012 

YAPININ GENEL ÖZELLİKLERİ 

Bina, Chicago kentinde Lincoln Parkı’na komşu olarak Northwestern Üniversitesi 

Feinberg Tıp Fakültesi kampüsü içerisinde 2012 yılında kullanıma açılmıştır (AD, 

2021b). Prentice Kadın Hastanesi'ne köprülerle bağlanan 23 katlı hastane aynı zamanda 

dünyanın en yüksek çocuk hastanelerinden biri olarak gösterilmektedir (ZGF, 2021). 

Yapı, canlı ışık, renk ve formu içeren saydam cephesiyle dikkat çekmektedir. Çocuklar 

ve aileler için hastanede kaldıkları sürede stresten uzak, oyun alanlarında vakit 

geçirebilecekleri mekanlar tasarlanması hedeflenmiştir. Hastane çocuk danışma kurulu 

tarafından önerilen gökyüzü bahçesi, hastanenin 11. katında 5000 metrekarelik bir alanı 

kaplamaktadır. Gökyüzü bahçesi, hastane ana yapısından 7 metrelik çıkma yapacak 

şekilde cam bir kutu, oturma alanları, şelale, kafeterya ve ağaçlandırma alanlarını 

içermektedir (AR, 2013). Ortaya çıkan tasarım, canlı bir yer duygusu yaratarak, çocuk 

merkezli sağlık ve iyileştirme ortamları için yenilikçi bir düşünceyi ortaya 

koymaktadır. Gökyüzü bahçesi (Sky Garden), özel geri dönüştürülmüş reçine paneller, 

bambu bahçeleri, doğal taş ve geri dönüştürülen ahşaptan oluşan ve doğayla doğrudan 

etkileşim sağlayan zengin bir deneyim sunmaktadır. Bununla birlikte bahçe, bağışıklık 

yetersizliği olan çocukların ihtiyaçlarını karşılayan bir dizi bireysel ve kolektif mekânı 

içerirken, keşif ve yenilikçi katılım için bir yer sunmaktadır (ZGF, 2021; WLA, 2013) 

MİMARİ ANLATIM ve FOTOĞRAFLAR 

Görünüş Zemin Kat Planı Kesit 
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Görünüş Görünüş İç mekân 

 

 

 

Tablo 6. Hong Kong Çocuk Hastanesi 
 

 

ÖRNEK 

2 

HONG KONG ÇOCUK HASTANESİ 

Yapının Yeri: Hong Kong, China 

Yapının Mimarı: Simon Kwan & Associates 

Yapım Yılı: 2017 

 

YAPININ GENEL ÖZELLİKLERİ 
 

Hong Kong kentinde inşa edilmiş ilk geniş kapsamlı çocuk hastanesi olarak 

tanıtılmaktadır. Proje, bölgede birinci sınıf sağlık tesisleri tasarlamak adına 

sürdürülebilir tasarım kriterlerini hedeflemektedir (C, 2021) Eski Kai Tak 

Havalimanı'nın güney apronunda yer alan hastane yapısı, 11 katlı 2 ayrı kuleden 

oluşmakta ve birbirine köprüler ile bağlanmaktadır (JRP, 2021) Yaya dostu bir ortamı 

teşvik etmek için platform içermeyen tasarımda, geçirgenliği en üst düzeye çıkarmak 

amacıyla iki kule arasında yaklaşık 45 m'lik bir boşluk bırakılmıştır. Proje tasarlanırken 

saydamlık, erişilebilirlik, merkezi bir avlu, yeşillik kapsamının en üst düzeye 

çıkarılması, yeşil teraslar inşa edilmesi; bölgesel soğutma sisteminin benimsenmesi 

gibi sürdürülebilir tasarım konseptinin ve enerji verimli tasarım özelliklerinin 

uygulanması (EKEO, 2021) dikkate alınmıştır. Bununla birlikte hastane tasarımında, 

hasta merkezli bir yaklaşım benimsenerek, ev benzeri, çocuk dostu ve rahat bir ortam 

yaratmak önemsenmiştir (HA, 2021). 

 

MİMARİ ANLATIM ve FOTOĞRAFLAR  

   

  

  Görünüş Görünüş Tasarım 

 

Plan            İç mekân                 Atrium 
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Tablo 7. New Royal Çocuk Hastanesi 
 

 

ÖRNEK 

3 

NEW ROYAL ÇOCUK HASTANESİ 

Yapının Yeri: Melbourne, Avusturya 

Yapının Mimarı: Billard Leece Partnership, Bates Smart 

Yapım Yılı: 2011 

 

YAPININ GENEL ÖZELLİKLERİ 
 

İç ve dış mekân deneyimleriyle iyileştirici bir ortam sunan Royal Çocuk Hastanesi’nin 

mimari dili, kuzey ve güneybatısındaki Royal Park’ı referans alarak geliştirilmiştir. 

Parkın doğal doku, form ve renkleri yapının malzeme ifadesinde yansıtılmıştır 

(D,2013). Melbourne’de 2011 yılında inşa edilen yapı, farklı işlevdeki birçok alanı 

birbirine bağlayan bir nevi omurga işlevi gören atrium çevresinde şekillenmektedir. 

Planda ve kesitte oluşturulan iç bahçe ve galeri boşluklarıyla hem yapının devasa katı 

kütlesi yumuşatılmış hem de doğal yaşamla iç mekânda doğrudan ve dolaylı iletişim 

sağlanmıştır. Arazinin doğal eğimine oturtulmuş yapı, üç ayrı kotta parkla bağlantı 

sağlayarak kullanıcılara farklı deneyimler sunmaktadır. (AD, 2013) Yapının 

kuzeybatısında yıldız şeklinde tasarlanan yatan hasta bloğu, bütün odalara iç bahçe 

veya Royal Park manzarası sunmaktadır. Ayrıca her katta dışarıyla ilişkili toplanma 

mekanları ve açık hava erişim balkonları mevcuttur. (ADR, 2012) Binanın birincil 

cephesinde bulunan kırmızıdan yeşile değişen renklerde güneş kırıcılar 'yaprak / taç 

yaprakları' ile süslenmiş bir ağaç gölgeliği sunarken, diğer cephelerde kullanılan 

kaplamalar ise okaliptüs kabuğunun renklerini ve dokularını çağrıştırmaktadır. Böylece 

biyoformik form ve desenler tasarıma yansıtılmıştır (AAU, 2012). Ek olarak yapının 

tüm hizmet ve sirkülasyon birimleri kullanıcıların duygusal streslerini azaltmaya 

yönelik biyofilik ögelerle zenginleştirilmiştir. 
 

MİMARİ ANLATIM ve FOTOĞRAFLAR 
 
   

Görünüş Görünüş Plan 

    

 

İç mekân Atrium İç mekân 
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Tablo 8. Our Lady Of The Lake Çocuk Hastanesi 
 

 

ÖRNEK 

4 

OUR LADY OF THE LAKE ÇOCUK HASTANESİ 

Yapının Yeri: Baton Rouge, Louisiana, USA 

Yapının Mimarı: HKS 

Yapım Yılı: 2019 
 

YAPININ GENEL ÖZELLİKLERİ 
 

Our Lady of the Lake Çocuk Hastanesi, diğer hastanelere kıyasla daha düşük bir bütçe 

kullanımı ile eyaletin pediatrik sağlık hizmetleri ağına yüksek düzeyde katkı sağlamak 

üzerine bir amaçla tasarlanmıştır. Tasarım ekibi, çocukların tedaviye girmelerini 

kolaylaştıracak bir ortam yaratmak için Louisiana'nın doğal manzarasını ilham kaynağı 

olarak kullanmıştır (HKS, 2021). Louisiana'nın doğal ekosistemi (çam ormanları, 

bataklıklar ve kıyı bölgeleri) ve yerli hayvanların (kara ayılar, timsahlar, kunduzlar ve 

yengeçler) görsel renk ve desenleriyle iç mekanların tasarımını yönlendirmektedir. 

Hastane, çocuklara sıcak bir tedavi ortamı sağlamanın yanı sıra, eğitim ve eğlence için 

bir toplanma yeri olarak daha geniş bir kullanıcıya hizmet etmektedir. Her hasta 

katında bir oyun odası bulunmakta olup hastane kuş evleri ve eğlence ve oyun 

bahçeleriyle çevrelenmiştir (HS, 2021) Eğlenceli illüstrasyonlar ve renk kullanımı, 

oymalı ahşap duvarlar, dekoratif cam ve ahşap bölücü duvarlar, vitray pencereleri 

anımsatan göz alıcı cam cepheyle tasarımı ile hastane kullanıcılarına olumlu duyusal 

uyaranları içeren ögelerle zenginleştirilmiştir. 
 

MİMARİ ANLATIM ve FOTOĞRAFLAR 
 

  

 

          Görünüş Görünüş                             Bahçe 
 

 

 

 

           İç mekân        İç mekân         İç mekân 

Genel bilgilendirmesi yapılan bu dört hastane yapısının tasarım 

özellikleri on dört biyofilik tasarım parametresi kapsamında 

değerlendirilmiştir. Bu parametreler “mekânda doğa, doğal analoglar ve 

mekânın doğası” olmak üzere üç ana başlık altında ele alınmıştır. Yapılan 
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incelemeler sonucunda edinilen bilgiler görsellerle desteklenerek 

tablolaştırılmıştır (Tablo 9). 

Tablo 9. Biyofilik tasarım parametrelerine göre hastane yapılarının değerlendirilmesi 

“Chicago Ann & 

Robert H. Lurie 

Çocuk Hastanesi” 

“Hong Kong 

Çocuk Hastanesi” 

“New Royal 

Çocuk 

Hastanesi” 

“Our Lady of the 

Lake Çocuk 

Hastanesi” 

Mekânda Doğa 

1. Doğa ile görsel bağlantı

Yapı cephesinde yer 
alan geniş 

pencereler ile şehir, 

gün ışığı, park ve 

göl manzarası ile 
görsel bağlantı 

kurulması 

Gezinti yoluna, 
peyzaj alanına, 

denize ve limana 

doğrudan görüş 

sağlayan geniş 

pencereler 

Tüm birimlerin 
park alanlarıyla 

veya oluşturulan 

iç bahçelerle 

görsel etkileşimini 
sağlayan cephe 

tasarımı ve 

balkonlar 

Cephelerde geniş 
pencere kullanımı 

ile iç ve dış mekân 

arası görsel bağlantı 

kurulması 

2. Doğa ile dokunsal, işitsel veya kokusal bağlantı

Gökyüzü bahçesi, 
bambu bahçeleri, 

özel geri 

dönüştürülmüş 

reçine paneller, 
doğal taş ve geri 

dönüştürülen ahşap 

ile doğa deneyimi 

Dokunsal ve koku 
alma uyarımı 

sağlamak için 

bitkiler gibi doğal 

malzeme kullanımı, 
kuş sesleri, deniz 

kokusu, yeşil peyzaj 

heykel tasarımları 

Çocukların doğal 
deneyimler 

yaşayacakları bina 

çevresinde ve 

avlularda 
tasarlanan oyun 

alanları ve mirket 

yaşam alanı 

Doğanın 
deneyimleneceği 

oyun bahçeleri, kuş 

evleri, iç mekânda 

doğa sesleri ve 
sakinleştirici 

melodiler yayan 

hoparlörler 

3. Düzensiz duyusal uyaranlar 
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Dış mekânda ve 
gökyüzü bahçesinde 

gözlenen doğal 

ortamın sağladığı 

düzensiz duyusal 
uyaranlar, bambu 

ağaçların hava 

akımı ile hareket 

etmesi 

Dış mekânda ve 
atrium bahçesinde 

gözlenen doğal 

ortamın sağladığı 

düzensiz duyusal 
uyaranlar ve bu 

uyaranların bina 

içerisinde kullanılan 

malzemelerle 

mekâna aktarılması 

Dış mekânda ve 
avlularda 

gözlenen doğal 

ortamın sağladığı 

düzensiz duyusal 
uyaranlar ve bina 

girişinde 

kullanılan 

panellerle bu 
parametrenin 

tasarıma 

yansıtılması 

 

 

 

Düzensiz dalga 
hareketlerinden 

alınan ilhamla 

tasarlanan, koridor 

boyunca uzanan 
kimi yerde 

mekânlaşıp oturma 

birimlerine dönüşen 

alanlar 

4. Sıcaklık ve hava akımı değişkenliği 

 

“Sıcaklık ve hava 

akımı değişkenliği” 
parametresini içeren 

bir veriye 

ulaşılamamıştır. 
  

 

“Sıcaklık ve hava 

akımı değişkenliği” 
parametresini 

içeren bir veriye 

ulaşılamamıştır. 

 

 

Bina tasarımında 

çapraz 

havalandırma için 

rüzgâr koridoru 

tasarımı 

 

Atrium ve iç 

bahçelerle 

sağlanan hava 

akımı değişimi 

5. Suyun varlığı 
   

 

“Suyun varlığı” 

parametresini 

içeren bir veriye 

ulaşılamamıştır. 

  Kromatik cam 

mermerlerin, bir 
fıskiye çeşmesi 

içermesi ve 

akşamları ışıkla 

hareket eden 
dinamik bir renk 

şeması oluşturması 

Hasta odalarının ve 

çatı bahçelerinin 
denizi görecek ve 

suyun sesini işitecek 

şekilde tasarlanması 

Giriş alanına iki 

katlı mercan 
kayalığı 

akvaryumu, iç 

bahçede su ögesi 

6. Dinamik ve yaygın ışık 
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Pencerelerden geçen 

doğal ışığın, iç 

mekânlarında değişen 

dinamik bir 

aydınlatma ortamı 

sağlaması 

Yüksek gün ışığı 

erişimi için atrium, 

renkli desenli ve 

dinamik bir cephe 

tasarımı 

Cephede kullanılan 

güneş panelleri ve 

parçalı atrium üst 

örtüsü ile dinamik 

gün ışığının iç 

mekâna taşınması 

Renkli cam 

cephelerden geçen 

doğal ışıkla, iç 

mekânlarda değişen 

dinamik bir 

aydınlatma  

7. Doğal süreçlerle bağlantı

Gökyüzü bahçesi 

tasarımı, mevsimler ve 

hava gibi doğa 

değişimlerin 

hissedilebileceği iç 

mekân tasarımları 

Peyzaj tasarımı, geniş 

yeşil çatı, dikey yeşil 

duvar ve yatay yeşil 

alan içerisinde yer alan 

bitkiler ile doğal 

süreçlerin gözlenmesi 

Girişte mercan 

kayalığı akvaryumu 

ve iç bahçede mirket 

yaşam alanı ile 

doğal süreçlerle 

bağlantı 

Peyzaj tasarımı ve dış 

mekânda tasarlanan 

çocuk oyun 

bahçeleriyle doğal 

süreçlerin 

gözlemlenmesi 

Doğal Analoglar 

8. Biyomorfik formlar ve desenler 

Okyanus temalı lobi 

tasarımı ve doğal bir 

ekosistem görünümü 

için dekorasyon ve 
mobilyalarla iç mekân 

tasarımı. 

Gökyüzü ve ağaç 

temalı lobi tasarımı, 

hayvan, bitki gibi 

doğal desenler ve 
formların yüzey 

tasarımlarında 

kullanılması 

Cephede kırmızıdan 

yeşile değişen renkli 

güneş kırıcı 

plakalarla soyut bir 
ağaç kanopisi, iç 

mekânda zengin 

flora ve faunaya ait 

desen resim ve 

objeler 

İç mekânda 

Louisiana’nın yerel 

ekosistemine ait bitki 

ve hayvanlara ait 

görseller 

9. Doğal malzemeler 
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Gökyüzü 
bahçesinde geri 

dönüşümlü doğal 

malzemelerin 

kullanılması 

Dokunsal ve koku 
alma uyarımı 

sağlayan, ahşap 

döşeme, tavan, 

mobilya, doğal taş 

malzeme kullanımı 

Ahşap mobilya, 
tavan döşeme 

kullanımı 

Ahşap mobilya ve 

duvar kullanımı 

10. Doğadan esinlenen karmaşıklık ve düzen tasarımı

Personel, ziyaretçi 

ve hasta mekanları 

ve bu mekanlar 
arasında yer alan 

bağlantılar arasında 

düzen, dalgalar gibi 

doğal desenleri 
sembolize eden 

duvar yüzeyi 

tasarımları 

Mekanlar ve 

mekanlarda 

kullanılan 
geometrik formlar 

arasında yer alan 

bağlantılar arasında 

düzen, doğal 
desenleri sembolize 

eden duvar ve 

zemin tasarımları 

Kullanıcıları alt 

katlardan üst 

katlara su altından 
gökyüzüne doğru 

benzer bir çıkışla 

doğaya ait resim, 

semboller ve yön 
işaretleri ile 

yönlendirme 

Doğada rastlanan 

fraktal geometrinin 

cephe tasarımına 
yansıması, iç 

mekânda her birim 

için farklı renk 

paletleri ve hayvan 
figürleri kullanımı 

ile ziyaretçileri 

yönlendirme 

Mekânın Doğası 

11. Geniş görüş alanı 

Geniş pencere 

boyutları, cam 

bölmeler ve asma 
katlar, panoramik 

seyir imkânı 

Ziyaretçilerin iç 

mekânda otururken 

dışarıdaki doğayı 
dengeli ve rahat bir 

şekilde görmelerini 

sağlayan cephe 

tasarımı 

Altı katlı atrium 

ve büyük boy 

pencerelerle 
sağlanan geniş 

görüş alanı 

Cephede büyük 

pencere düzeni, iç 

mekanlarda cam 
bölmeler, geniş 

sirkülasyon alanları 

asma katlar 

12. Korunaklı alan 
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Koridor alanlarında 
düzenlenmiş duvar 

oyukları 

Çocukların gövde 
yüksekliğinin 

altındaki derin 

pencere pervazları 

Çocuklar için 
düzenlenmiş 

çalışma ve oyun 

nişleri 

Yarı kapalı 
dinlenme ve oyun 

alanları 

13. Gizem veya merak uyandıran alan

Gökyüzü 

bahçesinde yer alan 

kavisli ve 
etkileşimli duvarlar, 

duvar yüzeyinde 

tasarlanan doğal 

unsurlar 

Atrium içerisinde 

tasarlanan doğal 
peyzaj heykeller ve 

duvar yüzeyinde 

tasarlanan doğal 

unsurlar 

Bina içinde 
bulunan 

akvaryum ve 

mirket yaşam 

alanı ile bahçe ve 
iç bahçelerin, 

merak uyandıran 

ögeler 

barındırması 

Merak duygusunu 

uyarıcı, duvar 

nişleri, yarı kapalı 
alanlar, renkli cam 

kullanımıyla 

sağlanan ışık 

oyunları 

14. Emniyeti sağlanmış tehlikeli alan 

“Emniyeti 

sağlanmış tehlikeli 
alan” parametresini 

içeren bir veriye 

ulaşılamamıştır. 

Cam zemin ve 

duvarlar ile 

güvenliği sağlanmış 

ağaç ev tasarımı 

İç avluda yer alan 

ve güvenliği 

sağlanmış çocuk 

oyun alanı 

Güvenliği 

sağlanmış atrium 

çapraz 

merdivenleri 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışma kapsamında, yurtdışında bulunan çocuk hastanelerinde yer 

alan biyofilik tasarım parametrelerini/özelliklerinin araştırılmasına 

odaklanılmıştır. Değerlendirmeler yeni hastane projelerine rehber olması 

bakımından önem taşımaktadır. Buradan hareketle çocuk hastaneleri 

tasarımlarında doğa deneyimi sağlayan ve doğal ekosistemleri içeren alanlara 

önem verilmelidir. Hastane iç mekândan doğal ekosistemin rahat bir şekilde 

algılanabileceği ve gözlemlenebileceği hasta odaları ve mekân tasarımları 

oluşturulmalıdır. İç mekanlar mevsimsel değişimlerin ve doğa olaylarının 

gözlemlenebilme olanağına sahip olmalıdır. Bunun sağlanması için pencere 

boyutlarının geniş tutulması ve çocukların nefes alabilecekleri, doğayla 
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etkileşimde bulunabilecekleri atrium, avlu, iç bahçe, çatı bahçesi ve dikey 

yeşil alanlar gibi mekanların düzenlenmesi önem taşımaktadır. Ayrıca, bu 

alanlarda ilgi çekebilecek doğal formlara sahip peyzaj ögelerine, bitki 

örtülerine ve su ögelerine yer verilmelidir. Ek olarak yapı içerisinde, dinamik 

doğal ışığın aktif kullanımı, doğal forma sahip heykel tasarımları, ilgi 

uyandıran, gizlenme ve sığınak görevi üstlenen mekân tasarımları 

düşünülmelidir. Doğal ışığı ve havalandırmayı en üst düzeyde kullanmak, 

gökyüzü, doğa manzaralı açılabilir geniş boyutlu pencereler, duyusal deneyim 

için iç ve dış ortamda doğal malzemeler, desenler, yüzeyler, formlar ve 

dokular kullanmak, su, kaya, toprak gibi peyzaj ögelerini içeren atrium, avlu 

gibi iç-dış ortak alanlar çözmek çocukların fiziksel ve zihinsel sağlık 

bağlamında iyileşmelerine hız kazandıracaktır.   
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