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ÖNSÖZ 

Malzeme temini ve üretim yöntemleri mühendislik uygulamalarının yapı 

taşlarından olması dolayısıyla iyileştirmelerin etki faktörleri çok yüksektir. Bu 

iyileştirmelere katkı olması amacıyla derlediğimiz bölümler ilgili alanda kendini 

kanıtlamış olmasının yanı sıra farklı alanda kullanım potansiyelleri de çok yüksek 

yöntemlerdir. 

Çeşitli üretim malzemeleri ve yöntemlerini derlediğimiz kitabımız 11 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde hammadde fiyatlarını tahminleri makine 

öğrenimi yöntemleri ile daha doğru yapılabildiği “Zaman Serileri Analizi ile 

Hammadde Birim Fiyat Tahminine Yönelik Bir Uygulama” başlıklı bölümde 

verilmiştir. İkinci ve üçüncü bölümde üretim tekniklerinde iyileştirmeler “Al6061 

Matrisine TM Yöntemi ile CaCo3 Takviye Edilerek Üretilen Basınçlı Tanklarının 

Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi” ve “Eklemeli İmalat Yöntemi ile Üretilen Kum 

Kalıpta Üretilen Krank Milinin Mekanik Özelliklerin İncelenmesi” başlıkları altında 

veriliyor. Dördüncü bölümde kolajen ve kolajenin kullanım alanları “Doğal Bir 

Biyomalzeme Kolajen: Genel Özellikleri, Kaynakları ve Potansiyel Kullanım 

Alanları” başlığı altında sunuluyor. Beşinci bölümde nanopartikül üretimi doğa dostu 

bir yöntem ile nasıl yapıldığı “Yeşil Sentez Yaklaşımı: Gümüş Nanopartiküllerinin 

Karakterizasyonu ve Uygulama Alanları” başlığı altında anlatılıyor. Altıncı bölümde 

çok kullanılan yapı malzemesi olan PVC karşılaştırmalı örnekler ile “PVC 

Malzemelerin SEM Görüntüleri Elde Edilerek Yapısal Karakteristiklerinin 

İncelenmesi” başlığı altında inceleniyor. Yedinci bölümden on birinci bölüme kadar 

yapıların güvenliğini ve kullanılabilirliğini artıracak yöntemler örnekler ve analizlerle 

birlikle “Yanal Yük Etkisindeki Kompozit Plakların Sonlu Farklar Yöntemi ile 

Karşılaştırmalı Statik Analizi”, “Hortuma Dayanıklı Yapı Tasarımı”, “Kolonlarda 

Oluşan Çatlakların Yapı Dinamiğine Etkisi”, “Mineral Katkı Kullanımının Yüksek 

Mukavemetli Betonların Erken ve İleri Dönem Mukavemetlerine Etkisi” ve “2000 

Yılı ve Sonrası Yarışma Projelerinde Geniş Açıklık Problemi: Belediye Hizmet 

Binaları Üzerinden İncelenmesi” başlıkları altında sunuluyor. 

Bölümler için sağlanan içeriklerin tüm sorumluluğu ilgili bölüm 

yazarına/yazarlarına aittir. 

Bu kitaba katkılarından dolayı bölüm yazarlarına ve IKSAD yayınevine 

teşekkür ederiz. Bu kitapta derlenen bölümlerde, malzeme temini ve üretim 

yöntemleri okuyucunun çalışmalarına katkı sunması ve yeni çalışmalara ilham olması 

amacıyla derlenmiştir. Okuyucuya geniş bir literatür bilgisi vermesinin yani sıra 

teknik terimlerden uzak diliyle herkesin faydalanabileceğini bir kitap olarak 

sunuluyor. 

 

  Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜLDAL   

   Aralık 2022 
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GİRİŞ 

Günümüzde yaşanan endüstri 4.0 devrimi ve teknolojinin hızla 

ilerlemesi her konuda rekabetin artmasına neden olduğu gibi kullanıcıların da 

alacakları ürün veya hizmeti daha kolay karşılaştırmasına olanak 

tanımaktadır. Bu rekabet içerisinde tutunmak ve kar marjlarını arttırmak 

isteyen firmalar rakiplerine göre kalite ya da fiyat avantajı sağlamak 

durumundadır. Üretici firmalar, hem rekabet avantajı kazanmak hem de 

karlılıklarını arttırmak için ürün maliyetlerini düşürmek için çalışırlar. 

Özellikle mamul üretiminde genellikle en büyük maliyeti oluşturan girdi 

hammaddedir. Ürün maliyet döngüsü içerisinde en büyük maliyeti hammadde 

maliyeti olan bir üretici hammadde satın alma maliyetlerini minimum tutmak 

zorundadır. Hammadde satın alma maliyetlerini rakiplerine göre yaptıkları 

satın alma stratejileri ile yönetebilen firmalar hem rekabette hem de karlılıkta 

öne geçebilirler. Satın alma yöneticilerinin her zaman söylediği “para satın 

alma aşamasında kazanılır” sözü buradan gelmektedir. 

Pandemi, Ukrayna-Rusya gerginliği, konteyner krizi ve kurdaki 

sürekli dalgalanma hammadde fiyatlarının takibini zorlaştırmaktadır. Bu 

durum eskiye nazaran doğru bir satın alma stratejisi oluşturma konusunda 

büyük zorluklar getirmektedir. Geçmiş deneyimler ve piyasa takibi doğru bir 

satın alma planı geliştirmekte yeterli olmamaktadır. Burada rekabet edilen 

firmaların önüne geçebilmek için veri bilimi ve kurumsal kaynak planlama 

(ERP) yazılımları göze çarpmaktadır. 

Veri madenciliği, uygulama alanlarına ve problemlere göre 

farklılaşmıştır. Her bir alan için, karşılaşılan problemlere uygun olarak farklı 

yöntemler geliştirilmiştir. Bu alanlarda en çok kullanılanlardan bir tanesi 

zaman serileri analizidir. 

ERP sistemlerinde biriken ham veri yığınlarının bir tanesi de satın 

alma verileridir. Zaman serileri için uygun veri oluşturan ve düzenli olarak 

devam eden hammadde alımları analiz için ERP sistemlerinden 

çekilebilmektedir. Özellikle seri üretim yapan üreticilerin belirli periyotlarda 

ve düzenli hammadde satın alması veriyi uygun hale getirmektedir. Sistemden 

analiz için alınan veriler düzenli ve temiz olabileceği gibi, gürültülü veriler de 

olabilmektedir. Analiz için uygun hale gelmesi için eldeki verinin gürültülü 

veriden arındırılması gerekmektedir.  

1. LİTERATÜR TARAMASI 

Literatüre bakıldığında tahminleme, zaman serileri ve talep tahmini 

için yapılan bazı çalışmalar devamda verildiği şekildedir. Burger, Dohnal, 
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Kathrada ve Law (2001), zaman serisi analizi yöntemlerinden ARIMA, çoklu 

regresyon, üstel düzeltme, hareketli ortalama, yapay sinir ağları gibi 

yöntemler kullanılarak belirli bir bölge için turizm talep tahmini yapmıştır. 

1992'den 1998'e kadar olan süreç içerisinde resmi istatistiksel veriler 

kullanılarak ABD’den Güney Afrika Durban'a seyahat talebini tahmin etmek 

için kullanılan algoritmalar içerisinde en iyi performansı yapay sinir ağları 

yöntemi göstermiştir. Khair, Awang, Zakaraia ve Mazlan (2017), yaptığı 

çalışma da ise akarsu akış tahmini için WEKA veri analizi aracında bulunan 

SMOreg (ardışık minimum optimizasyon regresyonu), doğrusal regresyon ve 

multilayer perceptron (çok katmanlı algılayıcı) tahmin algoritmaları 

kullanılmıştır. Sonuç olarak SMOreg algoritmasının daha iyi tahmin sonuçları 

verdiği görülmüştür. Seçkin, Seçkin ve Coşkun (2019), yaptığı çalışmada bir 

tekstil firmasının yıllık üretim planı için simülasyon hazırlanmış ve tekstil 

işletmesinden alınan bilgilere göre ilgili hatalar ve üretim verileri elde 

edilmiştir. Üretim sürecinde oluşan hatalar simülasyonda rastgele 

parametreler kullanılarak oluşturulmuştur. Daha sonra bu hataların tahmin 

edilebilir olduğu hipotezini doğrulayabilmek için zaman serileri yöntemi 

kullanılmış ve hatalı ürün sayısı parametresi için en doğru tahmini test 

aşamasında 26.185 MSE (Hata Kareleri Ortalaması) değeri ile RandomForest 

(Rassal Orman) algoritması yapmıştır. Jiang, Yang, Li ve Li (2020), Çin’de 

doğru bir turizm talep tahmini yapmak için yeni bir tahmin çerçevesi 

önermiştir. Önerilen tahmin modeli bulanık zaman serileri ve bir atom arama 

optimizasyonu algoritmasını birleştirmektedir. Yapılan deneyler ve testler göz 

önünde bulundurularak geliştirilen modelin küçük örneklemler için üstün ve 

etkin olduğu görülmektedir. Bi, Li ve Fan (2021), turizm talep tahminlerini 

daha doğru yapabilmek amacıyla zaman serileri ve derin öğrenmeye dayalı 

yeni bir model önermiştir. Önerilen modelin performansı literatürdeki diğer 

modeller ile karşılaştırılmış ve deneysel olarak değerlendirilmiştir. Paduloh ve 

Ustari (2022), yaptıkları çalışmada, plastik hammadde boyası ürünlerine 

yönelik talebe ilişkin tarihsel verileri kullanarak talep koşulları için hangi 

talep tahmin modelinin en uygun olduğunu analiz etmiş ve tahmin hatalarını 

en aza indirmeyi amaçlamıştır.  Çalışmada karşılaştırılan ve Rstudio’da 

işlenen zaman serileri analiz modellerinden en iyi sonucu veren model 

ARIMA modeli olmuştur. Yapılan çalışma ilgili firmaların ve araştırmacıların 

referans olarak kullanabileceği bir çalışmadır. Idress, Alam ve Agarwal 

(2022), yaptıkları çalışmada Hindistan borsasının zaman serisi verilerini 

analiz etmeye ve gelecekteki hisse senetlerini verimli bir şekilde tahmin 

edebilecek istatistiksel bir model oluşturmaya çalışmışlardır. Çalışmada 
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ARIMA, Box-Jenkins gibi modeller kullanırken özellikle finans sektöründe 

üzerine oldukça fazla çalışmanın olduğu hisse senedi tahmini için literatüre 

yeni bir kaynak kazandırmaktadır. Gupta ve Sihag (2022), beton 

karışımlarının beton dayanımı en yüksek olacak şekilde hangi malzemelerden 

hangi oranda kullanılması gerektiğini tahmin etmek için Gaussian prosesi, 

M5P model, random forest ve random tree (rassal ağaç) tekniklerini 

kullanmışlardır. Önerilen modeller, çimento, kum, iri agrega, su, kür süresi ve 

incelik modülü olmak üzere altı girdi parametresine dayanırken, basınç 

dayanımı bir çıktı parametresi olarak ele alınmıştır. Yapılan karşılaştırmalar 

sonucunda Gaussian proses tekniği ile alınan sonuçların daha iyi olduğu 

görülmektedir. 

Yapılan bu çalışmada orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren bir 

firmanın satın aldığı kimyasal hammaddeler arasından maliyeti en fazla 

etkileyen bir tanesi seçilmiştir. Bu hammadde özelinde firmanın 2013-2021 

yılları arasındaki aylık gerçek satın alma verileri miktar ve birim fiyat 

öznitelikleri ile birlikte kullanılarak zaman serileri analizi ile tahminleme 

gerçekleştirilmiştir.  

2. ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 

Orman ürünleri sektörü, isminden de anlaşılabileceği gibi 

hammaddesini ormandan alan ve genellikle odun kullanılarak çeşitli malın 

üretim ve ticaretini içine almaktadır. Kereste, parke, yonga levha, lif levha, 

kâğıt, karton, tomruk başlıca orman ürünleri olarak göze çarpmaktadır (OGM, 

2021). 

Sektörün öncüleri global çapta üretimin %29’unu sağlanan Çin, %16 

ile ABD ve %5 ile Japonya’dır. % 1,2’lik büyüme ile Çin’in liderliği 

sürdüreceği, ayrıca %7,1 büyüme oranı ile Endonezya’nın en hızlı büyüyen 

Pazar olduğu görülmektedir. Türkiye’ye bakıldığında ise orman ürünleri 

endüstrisinin büyüklüğü 2019 yılında 17 milyar doların üzerindedir. 

Büyümenin %4,8 oranlarında devam edeceği ön görüldüğünde 2030 yılında 

bu rakamın 30 milyar dolar seviyelerine gelebileceği düşünülmektedir. 2019 

yılında ihracat hacmi 3,6 milyar dolar seviyelerine yaklaşmıştır. Yıllık 

ortalama %8 gibi bir gerçekten ivmeli bir büyüme gösteren sektörün ihracat 

oranları her geçen gün artmaktadır (Kolay İhracat, 2022). 

Bu çalışmada kullanılan hammadde verileri levha sanayi üzerine 

faaliyet gösteren bir firmadan alınmıştır. Verileri alınan hammadde, levha 

üretiminin ana girdisi olan tutkal yapımında oldukça yoğun kullanılan bir 

kimyasaldır. 
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3. ÇALIŞMADA KULLANILAN YÖNTEMLER 

Bu çalışmada zaman serileri analizi yöntemi ile tahminleme yapılmış 

ve performans istatistikleri kullanılarak sonuçlar değerlendirilmiştir. Zaman 

serileri analizi için uygulanan algoritmalar WEKA programı sayesinde veri 

setine uygulanmış, en az hata değeri yani en doğru tahmini yapan algoritmalar 

araştırılmıştır ve bu algoritmalar ile gelecek tahmininde bulunulmuştur. 

3.1. Zaman Serileri Analizi 

Zamanın belirli aralıklarında ölçülen veya gözlenen değerlerin, 

ardışık olarak belirli aralıklarda bir seri olarak devam etmesine zaman serisi 

denir.  İsminde de anlaşılacağı üzere zaman serileri belirli zaman dilimlerinde 

tekrar eder ve ardışık sıralıdır. Geçmişte zamana bağlı olarak tespit edilen 

değerlerin belirli algoritmalar ile analiz edilmesi ve gelecek tahmininde 

bulunulmasına zaman serileri analizi denmektedir. Zaman serileri analizi 

finans sektörü, toplum bilimi, hata önleme araştırmaları, bütçe çalışmaları gibi 

birçok durumda daha verimli ve doğru öngörüde bulunmak için 

kullanılmaktadır. Zaman serileri analizinde analiz edilmek istenen değişken 

zamana bağlı olarak bir model geliştirilerek en doğru biçimde tahmin yapması 

sağlanır (Wei, 2006).  

Bu çalışmada zaman serileri analizi yapmak için WEKA programı 

kullanılmıştır. WEKA, Java ile kodlanmış ve Yeni Zelanda Waikato 

üniversitesi tarafından üretilmiş bir makine öğrenmesi ve veri madenciliği 

programıdır. WEKA, tahminleme ve öngörü algoritmaları olarak sayısal 

sonuçlar veren sınıflandırma algoritmalarını kullanmaktadır (Hall ve diğ., 

2009). Bu çalışmada WEKA zaman serileri algoritmalarından SMOreg 

(ardışık minimum optimizasyon regresyonu), LinearRegression (doğrusal 

regresyon), M5Rules (M5 kuralları), M5P, HoltWinters,  

MultilayerPerceptron (çok katmanlı algılayıcı) ve RandomForest (rassal 

orman) algoritmaları kullanılmıştır.  

SMOreg algoritmasının açılımı “Sequential Minimal Optimisation 

Regression” yani ardışık minimum optimizasyon regresyondur. SMOreg 

algoritmasında destek vektör makineleri yöntemi kullanılmaktadır (Assim, 

Obeidat ve Hammad, 2020). 

LinearRegression yani doğrusal regresyon analizi, değişkenler 

arasındaki sayısal ilişkiyi incelemek için kullanılan bir yöntemdir. 

Değişkenler arasındaki bulunan ilişkiyi açıklamak ve bu ilişkiyi tanımlayan 

bir model oluşturmak için doğrusal regresyon analizi kullanılmaktadır. Basit 

Doğrusal Regresyon, Çoklu Doğrusal Regresyon olarak değişkenlerin bağımlı 
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olup olmaması durumuna göre de isimlendirilmektedir (Kalapanidas, Avouris, 

Craciun ve Neagu, 2003).   

M5Rules algoritması bütünden parçaya verileri bölerek model ağacı 

oluşturur. Dallar üzerinde en iyisini seçer ve bir kural oluşturur. Kalan 

örnekler için ise bu dal üzerinden çalışmaya devam eder (Chawakitchareon, 

Boonnao ve Charutragulchai, 2017). 

M5P algoritması daha önce üretilmiş M5 algoritmasının geliştirilmiş 

halidir. Deneysel verileri kullanarak bir regresyon ağaç modeli oluşturur. 

Ağaç modeli içerisinde her dalda bir doğrusal regresyon analizi yapılır.  

Öncelikle veriler belirlenen özelliklere göre ayrılır ve düğümlerde veri 

kümesini parçalamak için ve hangi özniteliğin en iyi olduğunu bulmak için 

standart sapma değeri kullanılır (Chawakitchareon ve diğ., 2017). 

HoltWinters algoritması Holt tarafından bulunan çift düzleşmeli 

doğrusal denklemlerin mevsimsel dalgalanmalar içeren veri setlerinde eksik 

kalması sonucu Winters tarafından geliştirilmiştir. Bu eklemeyle beraber üçlü 

üstel düzleştirme yöntemine dönüşmüş ve HoltWinters adını almıştır 

(Brockwell ve Davis, 2002).  

MultilayerPerceptron algoritması dilimizde çok katmanlı algılayıcı 

algoritması olarak tanımlanır. Geri yayılım yöntemi ile sınıflandırma ve 

isminden de anlaşılabileceği gibi çok katmanlı bir algılayıcıyı öğrenmek için 

kullanılmaktadır (Desai ve Sunil, 2012).  

RandomForest algoritması denetimli bir sınıflandırma algoritmasıdır. 

İsminden de anlaşılacağı gibi rasgele bir şekilde bir orman yaratır. 

Algoritmadaki ağaç sayısı ve elde edebileceği sonuç arasında doğrudan bir 

ilişki bulunmaktadır. Ağaç sayısı ne kadar fazla ise o kadar doğru sonuç elde 

etme şansı artmaktadır (Livingston, 2005). 

3.2. Performans İstatistikleri 

Bu çalışmada kullanılan hata ölçüm teknikleri; 

MAE (Mean Absolute Error, Ortalama Mutlak Hata): 

MAE ( ∑  R
t
-Ft )  n

n

t 1
                       (1) 

MAPE (Mean Absolute Percentage Error, Ortalama Mutlak Yüzde Hata) :  

MAPE 
∑  

Rt-Ft
Rt

  n
t 1

n
 100                                                                                                (2)                                                                                            

Burada, 
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Rt   t döneminde gerçekleşen değer 

Ft    t döneminde tahmin değeri 

t = Zaman periyodu 

n   Periyot sayısıdır. 

           4.UYGULAMA VE BULGULAR 

Bu çalışmada orman ürünleri sektöründe yaklaşık 50 yıldır faaliyet 

gösteren, yonga levha ve melamin kaplı yonga levha üretimiyle ülkemizde 

önde gelen, ürettiği levhaları hem yurt içi hem de yurt dışı pazarına yoğun bir 

şekilde gönderen bir firmanın levha üretiminde kullanmak üzere satın aldığı 

kimyasal hammaddeler arasından maliyeti en fazla etkileyenlerden bir tanesi 

seçilmiştir. Bu hammadde özelinde firmanın 2013-2021 yılları arasındaki 

aylık gerçek satın alma verileri miktar ve birim fiyat öznitelikleri ile birlikte 

kullanılarak zaman serileri analizi ile tahminleme gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmanın amacı analiz için hazır hale getirilen veri setini kullanarak zaman 

serileri analizi yönteminde en az hata ile tahmin yapan algoritmaların tespit 

edilmesi ve bu algoritmaların yardımı ile gelecek yılın bütçe planı ve satın 

alma stratejisinin belirlenmesidir.  

Veri seti oluşturulurken 2013-2021 yılları arasındaki gerçek satın 

alma verileri SAP sistemi üzerinden alınarak öncelikle Excel’e aktarılmış ve 

veri ön işleme işlemleri Excel üzerinde gerçekleştirilmiştir. Daha sonra 

WEKA’da söz konusu verileri işleyebilmek için Excel formatından ARFF 

formatına dönüşüm ExceltoArff adlı bir uygulama ile oluşturulmuştur. Veri 

setinde TARIH date formatında, BIRIM_FIYAT Numeric olarak 

formatlanmıştır. Zaman serisi veri seti üzerinde, “Tarih” bağımsız değişken 

olarak alınmış ve zaman damgasında gerçekleşen “BIRIM_FIYAT” niteliği 

zamana bağlı olarak değerlendirilmiştir. Veri seti 248 satır ve 3 sütundan 

oluşmaktadır. WEKA üzerinde model kurulurken 2013-2021 yılları arası 

veriler eğitim seti olarak, 2021 yılı 12 aylık veri ise test verisi olarak 

kullanılmıştır.  

Temel yapılandırma ayarları parametreler kısmında yapılmıştır. Bu 

kısımda Number of time units to forecast bölümüne Periodicity bölümünde 

seçilen periyoda göre tahmin yapılacak birim sayısı olarak 12 girilmiştir. 

Time Stamp bölümünde TARIH öz niteliği seçilmiştir. Bu kısımda modelin 

zaman niteliği olan bağımsız değişken seçilmiştir.   

Periodicity bölümü detect automatically olarak bırakılmıştır. WEKA 

veri setinin periyodlarını bu seçenek seçilirse otomatik olarak belirlemektedir. 
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Confidence intervals bölümünde güven aralığı varsayılan olarak %95 

görülmektedir. Bu çalışmada da güven aralığı %95 olarak bırakılmıştır. 

Perform evaluation seçeneği modelin performans değerlendirmesi yapılacağı 

için işaretlenmiştir.  

Analiz için hazır olan veri seti WEKA programının 3.9.5 

versiyonunun forecast modülünde bulunan zaman serileri öngörü 

algoritmaları ile birlikte analiz edilmiştir. Kullanılan zaman serileri öngörü 

algoritmaları SMOreg, LinearRegression, M5Rules, M5P, HoltWinters,  

MultilayerPerceptron ve RandomForest algoritmalarıdır. 

Veri seti, zaman serileri öngörü algoritmaları ile çalıştırılarak MAPE 

ve MAE hata değerleri en az olan, en doğru tahmini yapan algoritmalar tespit 

edilmiştir. Yapılan analizlerde, WEKA’nın öngörü algoritmalarının varsayılan 

ayarları tercih dilmiştir. Eğitim verisinin test verisi periyodu için yaptığı 

tahmin değerleri ile test verisindeki gerçek değerler karşılaştırılmış ve hata 

değerleri Tablo 1’de bulunan tabloda karşılaştırılmıştır. Birim fiyat için en iyi 

tahmini SMOreg algoritması vermektedir. SMOreg algoritmasından sonra en 

iyi tahmini HoltWinters algoritması vermektedir. 

Tablo 1. Çalıştırılan algoritmalar sonucu oluşan hata değerleri 

Algoritmalar MAE MAPE 

SMOreg 83,00 12,30 

HoltWinters 108,89 20,05 

M5Rules 134,38 20,73 

M5P 134,38 20,73 

LinearRegression 135,79 20,95 

MultilayerPerceptiron 144,97 22,01 

RandomForest 245,95 37,63 

 

SMOreg algoritmasının analiz sonucunda test için verilen gerçek 

veriler ile tahmin değerlerinin karşılaştırılması Tablo 2 ve Şekil 1’de 

gösterilmektedir. Görüldüğü üzere özellikle eylül ayına kadar olan 

tahminlerde oldukça başarılıdır. Daha sonra ise özellikle doğal gaz krizi 

nedeniyle fiyatlar tahmin edilenden oldukça hızlı bir yükselişe geçmiştir. 

Fakat eğilim olarak bakıldığında yapılan tahmin yine tutarlı durumdadır. 
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Tablo 2: SMOreg Algoritması ile Yapılan 2021 Tahminleri ile Test Verilerinin 

Karşılaştırılması 

Tarih Test 

Verisi 

Tahmin Hata Tarih Test 

Verisi 

Tahmin Hata 

01.21 379 312,48 -66,51 07.21 500 494,45 -5.54 

02.21 418 353,92 -64,07 08.21 499 498,60 -0.39 

03.21 419 380,26 -38,73 09.21 500 506,36 6.36 

04.21 418 384,50 -33,49 10.21 839 521,77 -317.22 

05.21 413 395,19 -17,81 11.21 917 757,85 -159.14 

06.21 501 430,53 -70,46 12.21 1003 786,77 -216.22 

 

 

Şekil 1. SMOreg algoritması ile yapılan 2021 tahminleri ile test verilerinin WEKA 

grafik görüntüsü 

2022 yılı tahmini için SMOreg algoritması kullanılmıştır. Sektörden 

alınan bilgi, enerji krizinin devam etmesi ve pandemi etkisinin sürmesi nedeni 

ile son çeyrekte normalden fazla yükselen fiyatların 2022 ilk çeyrekte de 

devam edeceği, daha sonra bu etkilerin azalarak fiyatların eski haline dönmesi 

beklenmektedir. Bu sebeple 2022 ilk çeyrek için tahminleme 

gerçekleştirilirken tüm veri seti eğitim verisi olarak kullanılacaktır. Devam 

eden ayların tahmini içinse eğitim veri setinde istisna olarak ani artış gösteren 
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son 3 aylık veri çıkarılarak tahminleme yapılmıştır. Tahmin değerlerini 

gösteren Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3: 2022 Yılı tahmin değerleri 

 

            SONUÇ 

Artan rekabet koşulları, pandeminin getirdiği kısıtlar, konteyner ve 

enerji krizi gibi gerçekler nedeniyle üretim sektöründe maliyetler gitgide 

artmaktadır. Özellikle hammadde maliyetlerindeki değişken ortam firmaların 

bütçe planlaması ve satın alma stratejilerini doğru planlanmasını 

zorlaştırmaktadır. Günümüzde firmaların neredeyse tamamında bir ERP 

yazılımı kullanılmaktadır. Kullanılan ERP yazılımları sayesinde biriken veri 

kümesinin analiz edilmesi ve anlamlandırılması firmalar için olmazsa olmaz 

konulardandır. Anlamlandırılmış ve doğru analiz edilen veri kümeleri 

firmaların gelecek öngörülerini daha doğru şekillendirmesinde işleri 

kolaylaştırmaktadır. Doğru yapılan tahminler ile özellikle doğru zamanda 

doğru miktarda yapılan satın alma bağlantıları firmaların hammadde 

maliyetlerini düşürmesinde büyük rol oynayabilmektedir. 

Yapılan çalışmada seçilen hammadde özelinde firmanın 2013-2021 

yılları arasındaki aylık gerçek satın alma verileri miktar ve birim fiyat 

öznitelikleri ile birlikte kullanılarak zaman serileri analizi yöntemi ile 

tahminleme gerçekleştirilmiştir. WEKA analiz aracı vasıtasıyla yapılan 

analizlerde öncelikle 2021 yılı gerçekleşen veriler ile algoritmalardan gelen 

tahminler karşılaştırılmış ve en iyi tahmin yapan algoritmalar belirlenmiştir. 

Seçilen en iyi iki algoritma ile 2022 yılı tahminlemeleri gerçekleştirilmiş. 

Zaman serileri yöntemi ile gerçekleştirilen tahminlerin gerçek hayatta birebir 

tutma ihtimali neredeyse imkânsızdır. Fakat elde edilen öngörülerin gelecek 

planlarımıza ışık tutması ve referans olması beklenir. 

 

Tarih Tahmin Değeri Tarih Tahmin Değeri 

01.2022 1013,80 06.2022 424,81 

02.2022 1110,74 07.2022 408,56 

03.2022 1264,61 08.2022 399,75 

04.2022 491,22 09.2022 386,99 

05.2022 451,06 10.2022 365,22 

06.2022 424,81 11.2022 340,65 

07.2022 408,56 12.2022 332,44 
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GĠRĠġ 

Toz metalurjisi (T/M) metal ve metal olmayan tozların sıkıştırılarak 

güçlü parçalar halinde üretilmesi, şekillendirilmesi ve yoğunlaştırılması 

işlemidir. Üretilecek ürün amaca hizmet etmelidir. Poroz yapılı metal 

parçaları üretilebildiği için T/M oldukça önemlidir. Ekstra yüzey işlemi 

gerektirmemesi, döküme kıyasla daha yüksek mekanik özellikler ve net şekilli 

parçalar elde edilebiliyor olması kullanımının artmasındaki temel sebeplerden 

sadece bir kaçıdır. Diğer tekniklerle karşılaştırıldığında nispeten düşük enerji 

tüketimi ve düşük maliyet, toz metalurjisinin yaygınlaşması için itici 

güçlerdir. TM, yüksek erime noktasına sahip metallerin üretilmesine izin 

verir. Yoğunluk farklılıklarından dolayı oksidasyon, segregasyon, gaz emilimi 

ve alaşımlanma gibi sorunlar toz metalurjisinde ortadan kaldırılabilir 

(Özdemir ve vd. 2001, Topcu 2020). Toz metalurjisinin (T/M) klasik temel 

basamakları sırasıyla açıklanacak olursa; toz üretimi yapılır ve toz 

özelliklerine göre maliyete uygun yöntem seçilir. Tozların karıştırması veya 

harmanlanması işleminde farklı saf veya metal tozları yağlayıcı, bağlayıcılar 

ile karıştırılıp homojen bir dağılım elde edilir (Karakaya, 2011 ve Paduani, 

2014). Kalıplama işleminde metal toz karışımı kalıp içerisinde alt ve üst 

zımba arasında belirli bir basınç altında preslenerek şekillendirilir. 

Şekillendirilen ham parçanın ergime sıcaklığı altında toz taneciklerini 

birbirine kuvvetli bağlamak için fırında sinterlenir. İmal edilen parçanın 

durumuna göre talaş kaldırma, sıcak buhar işlemi, yağ emdirme gibi ilave 

işlemler yapılabilir.   Toz metalürjisinde son dönemlerde gelişen bir diğer 

yöntemde metal köpük çalışmalarıdır. Metal köpük, gazla doldurulmuş 

gözeneklerin büyük hacimli bir kısmını içeren katı bir metalden oluşan 

hücresel bir yapıdır. Bu gözenekler kapalı hücreli köpük veya birbirine bağlı 

bir ağ şeklinde açık hücreli köpük olabilir. Metal köpük yapmak için yaygın 

olarak kullanılan metal alüminyumdur. Bununla birlikte, köpüğü yapmak için 

titanyum ve tantal gibi başka metal çeşitleri de kullanılabilir (Thomas, 2013. 

Bilgili,2012. Turan ve vd. 2020)  

Artan dünya nüfusu ve gelişen farklı üretim parametrelerine bağlı 

olarak ihtiyaç duyulan enerji kaynaklarına karşın fosil yakıt rezervlerinin de 

tükenmek üzere oluşu günümüzde çevreci, yenilenebilir yeni enerji kaynakları 

arayışına sebep olmuştur. (Nalbant, 2008. Topcu ve vd. 2018 ve Özkan., 

2005). Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde hidrojen, çeşitli kaynaklardan 

elde edilebilmesi, tüketimi esnasında CO, CO2 ve SO2 gazları açığa 

çıkarmaması, hidrojen rezervlerinin bulunması, doğaya ve insana zarar 

vermeyen bir element olmasından dolayı enerji ihtiyacını karşılaması 
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sebebiyle ideal bir alternatif enerji kaynağıdır. Hidrojen diğer yakıtlarla 

karşılaştırıldığında birim ağırlık basına daha fazla enerji üretir. (Özkan, 2005 

ve Xuezhang ve vd. 2019)1 kg sıvı hale getirilmiş hidrojenin ısıl değeri 120 

milyon joule‟dür. 1 kg sıvı uçak yakıtının ısıl değeri ise 44 milyon joule‟dür. 

Hidrojenin ısıl değeri tüm yakıtlardan fazladır. Hidrojenin bu özelliğinden 

dolayı, uzay araçlarında sıvı hidrojen kullanılmaktadır. (Tımaç, 2015). 

Hidrojen araçlarda yakıt olarak kullanıldığında fosil yakıtlara göre daha uzun 

menziller elde edilebilmesi açısından avantajlıdır. Hidrojenin enerji olarak 

kullanılabilmesi için depolanmaya ihtiyacı vardır ve yapılan çalışmalarda 

geliştirilen depoların hidrojenin yakıt olarak kullanılması için gerekli 

verimlilik hala elde edilememiştir (Topcu ve vd. 2019). 

  

ġekil 1. Otobüslerde kompozit hidrojen tanklarının kullanımı 

Hidrojen geleceğe yönelik avantajlı bir yakıt adayı olması sebebiyle 

hidrojen depolama geliştirilmeye açık bir çalışmadır. Hidrojenin yakıt olarak 

kullanılması için gerekli patlama basıncına ve hidrojenin 

absorpsiyon/desorpsiyon sırasında açığa çıkan ısı otomobillerde 

kullanılamayacak kadar yüksektir. (Yavuz, 2011.Mirzaei-Solhi A ve vd. 

2018). Dünyada hidrojen depolama çalışmaları ile ilgili yeni adımlar atılmaya 

başlanmışken ülkemizde yeterli çalışmalar ve sonuçlar bulunmamaktadır. 

Hidrojenin yakıt olarak kullanılabilmesi için hidrürlerde, tanklarda ve nano 

tüplerde depolanması gerekmektedir. Yapılmış olan birçok çalışmada 

öncelikli olarak güvenlik ve depolanabilme miktarına bağlı olarak elde 

edilecek verimden dolayı sıvı halde depolanmasının diğer yöntemlere göre 

daha avantajlı olduğu görülmektedir (Mıng ve vd. 2018). Hidrojen enerjisinin 

taşıtlarda kullanılabilmesi için optimum boyutlar da ve ağırlıkta olması 1500-
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1600 bar patlatma basıncı ile 700 bar kulanım basıncına dayanıklı olacak 

şekilde güvenli ve düşük maliyetli tanklara ihtiyaç vardır. Alüminyum 6000 

serisinin mekanik özellikleri aşağıdaki Tablo 1 de verilmiştir. 

 Tablo 1: Al6061 Alaşımının mekanik özellikleri 

 

Hidrojen kullanılan teknolojiler arttıkça, hidrojen sağlayan alt yapının 

da gelişmesi gerekir. Bu noktada hidrojenin, verimli ve güvenli bir şekilde 

depolamak önemlidir. Hidrojen bugün farklı yöntemlerle saklanabilir. 

Hidrojen sıkıştırılmış gaz, sıvı hidrojen, hidrit (kimyasal hidrit, metal hidrit), 

karbon nanotüpler, cam mikro küreler olarak saklanabilir. 

Tablo 2: Hidrojen depolama tipleri ve yoğunlukları. 
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En yaygın hidrojen depolama teknolojisi basınçlı tanklarda 

sıkıştırılmış gaz olarak depolamaktır. Bunlar kap veya şişe formunda olabilir 

ve şimdiye kadar 100 kwh ile 10 mwh hidrojen kapasitesi arasında 

üretilmişlerdir. Hidrojen gazı, yüksek basınçlı tankların içinde sıkıştırılır. 

Enerji gerektiren bu işlemi gerçekleştirmek ve hidrojen gazı tarafından 

kullanılan hacim genellikle büyüktür. Bu, hidrojenin geleneksel benzin 

depolarından daha düşük bir enerji yoğunluğuna sahip olmasına neden olur. 

Hidrojen şu anda 200-250 bar basınçta 50 litrelik silindirik kaplarda 

depolanmaktadır. Buna ek olarak, depolama basıncı 600-700 bar'a kadar 

ulaşabilir. 50 litrelik tanklarda bile, hidrojenin hacimsel enerji yoğunluğu çok 

düşüktür. Öte yandan, depolama tankları yüksek basınç nedeniyle ağırdır 

(Topcu, 2020). Hidrojen 20 K'ye soğutulduğunda, sıvı faza dönüştürülecek ve 

20 K veya daha düşük tutulduğu sürece sıvı formda kalacaktır. Hidrojeni bir 

sıvı olarak depolamak için önce gerekli sıcaklığa soğutulmalıdır. Bu, 

hidrojenin sıkıştırılması ve soğutulması ile elde edilebilir. Bu işlem için enerji 

gereklidir ve depolama işleminde sıvı hidrojen tarafından depolanan enerjinin 

%30'u kullanılır (Güvendiren ve Özturk, 2018 Karanfil,2018 ve Jun ve vd. 

2020). Sıvı hidrojen depolama ile ilgili sınırlar, tankın güvenliğini 

sürdürmenin ve sıvı hidrojenin gerektirdiği depolama sıcaklığını korumanın 

bir fonksiyonudur. Hidrojeni sıvı faza getirmek için gereken enerji, depolama 

tankını korumak için gereken basınç ve sıcaklık, bu yöntemi diğer 

yöntemlerden çok daha pahalı hale getirir (Urbanczyk ve vd. 2014. Kurşun, 

2018) 
 

1. MALZEME VE YÖNTEM 

Toz metalurjisi (T/M) yöntemi ile Alüminyum metal tozların 

sıkıştırılarak güçlü parçalar halinde üretilmesi, şekillendirilmesi ve 

yoğunlaştırılması sonucu istenilen mekanik özellikler elde edilecektir. 

Günümüz koşullarında ihtiyaç duyulan enerji kaynaklarının optimum 

kullanımı gerekçesi ile hidrojen gazının depolanması önem arz etmektedir. Bu 

nedenle alüminyum ve takviye malzemelerle bu sorunun çözümüne katkı 

sunulmak istenmektedir.   

1.1  Malzemeler 

 Bu çalışmada ana matris olarak Alüminyum 6061 alaşımı ve takviye 

malzemesi olarak CaCO3 kullanılmıştır. Al6061 alaşımı mekanik 

alaşımlandırma (MA) ile üretilerek kullanılmıştır. Hammadde olarak 10-30 

µm nominal büyüklüğe sahip atomize alüminyum tozları (%99,99 saflık, 



23 | FEN VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA MALZEME TEMİNİ VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ 

yoğunluk 2,699 g/cm3) kullanılmıştır. AA6061alaşım üretiminde kullanılan 

tozların ağırlıkça miktarları Tablo 3‟de gösterilmiştir. 

Tablo 3: Alüminyum 6061 alaşımının kimyasal bileşimi 

Element % oran 

Silisyum 1  

Bakır 0.1 

Mangan 0.7 

Magnezyum 0.9 

Nikel 0,01  

Bağlayıcı 0.01  

Titanyum 0.02  

Çinko 0.07  

Al6061/CaCO3 kompozit toz üretim aşamalarının hem fiziksel toz 

karışım ve üretimi hem de akış şemasına göre üretilen malzemenin aşama 

aşama mikro yapı değişimi şematik olarak Şekil 2 de gösterilmiştir. 

 

ġekil 2. Al6061/CaCO3 Üretim aşamaları akış şeması (Fathi ve ark 2018). 
 

Bu çalışmada köpükleştirici takviye malzemesi olarak CaCO3 

kullanıldı. Ana matriks malzeme olan Al6061 alaşımı elde etmek için Tablo 

3‟de belirtilen oranlarda tozlar hassas terazide tartılarak karıştırıldı. Tartılan 

tozlar polimer kap içerisinde 10:1 oranında 10 mm çapında paslanmaz çelik 

bilye ilavesi ile bilyalı değirmen kullanılarak 5 saat 350 Rpm ile MA yöntemi 

ile alaşımlandırma işlemi yapıldı. Daha sonra metalin köpük elde etme 

amacıyla üretilmiş olan Al6061 tozu ile sırasıyla %15 - %25 - %35 - %45 
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oranlarında CaCO3 tozu takviyesi yapılarak bilyeli değirmende 10:1 oranında 

paslanmaz çelik bilye kullanılarak 4 saat süreyle 350 rpm. ile CaCo3 takviyeli 

toz üretildi. Elde edilen Al6061/CaCO3 tozları tek eksenli kalıplama 

makinasında 15 ton basınç altında şekillendirilmiştir. Kalıplama için 

kullanılan paslanmaz çelik kalıp ve tek eksenli pres cihazı Şekil 3 (a) ve 6 (b)  

de gösterilmiştir. 20 mm çapına sahip kalıp temizlenir ve yağlanır. Numuneler 

yaklaşık 4 gram olacak şekilde hassas terazide tartılır. Ardından bu tozlar 

kalıp içerisine homojen bir şekilde yerleştirilir ve üst kalıp kapatılarak 

kalıplama işlemi yapılır. 

          

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3 (a) Deneyde kullanılan çelik kalıp       (b)  Tek eksenli kalıplama makinesi 

Preslenerek şekillendirilen numuneler 320 - 600- 800 mesh 

zımparalama kâğıtları kullanılarak dağlama işlemi yapılmıştır. Dağlanan 

numuneler argon atmosferinde sırasıyla 520 ˚C - 580 ˚C -620 ˚C - 680 ˚C 

sıcaklıklarda 2 ˚C/dk olacak şekilde sinterlenmiştir. Sinterleme işlemin için 

ısıl işlem fırını kullanılmış ve numuneler fırına alümina altlık üzerinde 

yerleştirilmiştir. Üretilen tozların sinterleme öncesi ve sonrası görüntüsü Şekil 

4 (a) ve 4(b) de görülmektedir. 

 

 

 

         

                  ġekil 4 (a) Sinterleme öncesi           (b) Sinterleme sonrası numuneler                                  
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Sinterleme sonrasında CaCO3 numuneler üzerinde yapışmış tozlar 

halinde gözlemlenmiştir. Sinterleme işlemi sonrasında numunelerin görüntüsü 

Şekil 5‟de verilmiştir. 

 

ġekil 5  Sinterleme sonrası CaCO3 takviyeli numuneler 

 

2. DENEYSEL ÇAIġMALAR   

Bu çalışmada ana matris olarak kullanılan Alüminyum 6061 alaşımı 

ve takviye malzemesi CaCO3 ile üretilmiş olan kompozit malzemelerin 

deneysel çalışmaları yapılmıştır.  Mekanik alaşımlandırma (MA) ile üretilerek 

elde edilen numunelere sırası ile karakterizasyon, yoğunluk ve mekanik testler 

yapılmıştır. 

2.1  XRD Analizi 

Al6061 tozunda fazların tanımlanması ve farklı  %15-%45 ağırlık 

CaCO3 köpükleştirici tozu bir Rigaku X ışını difraktometresi kullanılarak 

gerçekleştirildi. X-ışını kırınımı (XRD) analizleri, 2° ' lik bir ışın açısı ile 

Cu/Kα radyasyonu kullanılarak gerçekleştirildi. Kırınım açısı 5°-125° 

arasında, 0.02° ' lik bir hassasiyetle ölçülmüştür. 

2.2  Mikroyapı Analizi  

Metalografik analizi yapılacak numuneler, yumuşak öğütme ve 

parlatma ile hazırlanmıştır. Tüm numuneler 360, 500, 600,700 ve 800 mesh 

SiC zımpara kağıtları ile hafifçe zımparalanmıştır. Zımparalanan numuneler 

10 mikron tanecik yapısına sahip Al2O3 pasta ile çuhada parlatılmıştır. 

Parlatılan numuneler sorası ile seyreltilmiş Pikral dağlayıcı ile dağlanarak 
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mikro yapı incelemesi gerçekleştirilmiştir. Numunelerin mikro yapıları Şekil 

6 da görülen metal mikroskobunda ile incelendi. 

 

ġekil 6 Optimus Metal mikroskop    

2.3  Yoğunluk ve Sertlik Ölçümü 

Numunelerin mekanik özellikleri sertlik ölçümleri ile belirlenmiştir. 

Instron Üniversal sertlik test cihazı kullanılarak hazırlanmış olan numunelerde 

Şekil 7‟de görülen Futuretech 7000 test cihazında mikro sertlik testleri 

yapılmıştır.  

 

ġekil 7. Futurnet Mikro sertlik test cihazı 

Numunelerin sertliğini bulmak için kullanılan metalografik 

numuneler bir vickers 360 o elmas uç ve 1000 gr ağırlık kullanılarak 

ölçülmüştür. Sertlik değeri 136 oC lik elmas uç izinden dolayı hem matris hem 

de takviye malzemesine baskı uygulamaktadır. Dolayısıyla sertlik değeri, 

kompozitin dökme sertliğini ifade eder. Sertlik testlerinin sonuçları, ardışık 10 

ölçümün ortalama sonuçları ile değerlendirildi.  
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Elde edilmiş olan Al6061/CaCO3 tozları Şekil 8‟de görülen Arshimed 

yoğunluk ölçümü düzeneği ile ölçülerek toz yoğunlukları hesaplanmıştır.  

 

ġekil 8 Arshimed yoğunluk ölçüm düzeneği 

Yoğunluk testleri aşağıdaki formüller kullanılarak Excel yardımıyla 

hesaplanmıştır. 

(1)               
            

                            
                                Eş.1 

(2)                 
            

                             
                Eş.2 

(3)               
                         

                          
                                     Eş.3 

 

3. SONUÇLAR 

Kompozit üretimi için optimum işleme koşulları, tek eksenli cihazda 

MA ile üretilmiş numunelerin mekanik ve karekteristik özellikleri 

incelenmiştir. Tedarik etmiş olduğunuz Al6061/CaCO3 numunelerin XRD 

ölçüm sonuçları Şekil 9 da gösterilmiştir. 
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                               ġekil 9 Al6061/CaCO3 alaşımının XRD Paterni 

Şekil 10‟da gösterilen piklerin Bragg yansıma tepe noktaları, 2θ 

değerlerini en güçlü yansıyan yoğunluklara sabitlenerek yapıdaki potansiyel 

fazlarla eşleştirildi. Al ve CaCO3 'ın ana fazları hem saf Al tozunun hem de 

%35 CaCO3 metal matris kompozitlerini içeren farklı mikro yapıları da ortaya 

çıkmıştır. Sonuç olarak, % 37.8 ve 23.5 iki farklı açıda pik alanı artmaktadır. 

                  
a) Al6061+%25 CaCO3         b) Al6061+%35 CaCO3     c) Al6061+%45 CaCO3 

ġekil 10. 680 ˚C‟de sinterlenmiş numunelerin mikroyapı görüntüleri gösterilmektedir. 

        

a)    a)Al6061+%25 CaCO3            b) Al6061+%35 CaCO3      c) Al6061+%45 CaCO3 

ġekil 11. 620 ˚C de sinterlenmiş numunelerin mikroyapı görüntüleri gösterilmektedir. 
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Elde edilen mikroyapı görüntülerinde koyu renkli bölgeler 

poroziteleri ifade ederken parlak bölgeler yapıdaki alüminyum miktarını 

göstermektedir. Şekil 10.a‟da saf alüminyum tozları yoğunluktayken Şekil 

11.a‟da artan CaCO3 miktarıyla birlikte porozite miktarının gözle görünür 

miktarda arttığı görülmektedir. Şekil 10 ve 11 ‟de görülen kontrast farkı 

sıcaklığın porozite miktarına ve şekline etki ettiğini göstermektedir. Elde 

edilen sonuçlara göre kullanılan CaCO3 tozları ve sıcaklık parametreleri 

yapıdaki porozite boyutlarında değişimlere yol açmıştır. 

Vickers sertlik testi dört farklı kompozisyon, dört farklı sinterleme sıcaklığı 

için gerçekleştirilmiştir. Örneklerin ortalama sertlik değerleri Tablo 4 de 

listelenmiştir. Üretilen  Al6061 tozu referans örnek olarak alınır. Takviye 

edilmeden üretilen preslenmiş ve sinterlenmiş numuneler, güçlendirilmemiş 

Al tozu olarak kodlanır ve referans Al tozunun neredeyse benzer sertliğini 

sergilemektedir. CaCO3 parçacıklarının eklenmesi ve sinterleme temperinin 

uygulanması sertlikte artışa neden oldu. Farklı sinterleme sıcaklıklarında, 

CaCO3 köpükleştirici oranlarının artması, sertliği biraz arttırma eğilimindedir. 

Bu kompozitin sertliği Tablo 4 da listelenmiştir. CaCO3 ilavesinin 

kompozitlerin sertliğini önemli ölçüde arttırdığı açıktır.  

Tablo 4: Kompozit numunelerin sertlik değerleri 

  

Malzemeler 

Sertlik (HV) 

650 0C       700 0C 

Saf AA6082  - 46,4 

% 15 CaCO3 Köpükleştirici içeren     35,2  36,3 

% 25 CaCO3 Köpükleştirici içeren     38,9 47,1 

% 35 CaCO3 Köpükleştirici içeren     39,6 41,9 

% 45 CaCO3 Köpükleştirici içeren     42,1 43,4 

Tablo 4 de görüldüğü gibi, artan sinterleme sıcaklığı ile birlikte 

Al6061/CaCO3 alaşımlarının sertlik değerlerinde gözle görülür artışlar 

meydana geldiği görülmektedir. 
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Üretilen numunelerin yoğunluk değerleri Arshimed yoğunluk ölçüm testi ile 

ölçülerek Excel‟de Eş.1, Eş.2, Eş.3 denklemleri kullanılarak hesaplanmıştır. 

Üretilmiş olan numunelerin numaralandırılması tablo 5 de verilmiştir. 

Tablo 5: Üretilmiş olan Al6061/CaCO3 numunelerinin numaralandırılması  

Numaralandırma CaCO3 Miktarı Sinterleme sıcaklığı 

1 %15 CaCO3 650˚C 

2 %25 CaCO3 650˚C 

3 %25 CaCO3 700˚C 

4 %35 CaCO3 650˚C 

5 %35 CaCO3 700˚C 

6 %45 CaCO3 650˚C 

7 %45 CaCO3 700˚C 

8 Al6061 Alaşımı 700˚C 

 

Şekil 12„de görüldüğü gibi CaCO3 miktarının artmasıyla birlikte 

numunelerin yoğunluk değerlerinin düştüğü gözlemlenmektedir. 

 

ġekil 12. Al6061/CaCO3 numunelerin yoğunluk değerleri 

Takviye malzemenin ilave edilmesi ile yapıda boşlukların meydana 

geldiği ve sinterleme sıcaklığının numunede porozite artışına neden olduğu 

şekil 13 de görülmektedir. 
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ġekil 13. Al6061/CaCO3 numunelerin porozite oranları 

Elde edilen numunelerin teorik yoğunluk hesaplamaları Eş.2 ile 

hesaplanmıştır. Teorik yoğunluklar şekil 14 de gösterilmiştir. 

 

ġekil 14 AA6061/CaCO3 numunelerin teorik yoğunlukları 

 

DEĞERLENDĠRME 

Bu çalışmanın sonuçları şu şekilde ifade edilebilir; Üretilmiş olan 

Al6061 alaşımı ile farklı % oranlarda CaCO3 tozları takviye edilmiştir. 

Al6061/CaCO3 kompozitinin yoğunluğu, CaCO3 oranına ve sinterleme 

sıcaklığına ve sinterleme süresine göre farklılık göstermiştir. Takviye 

malzemesinin yoğunluk değerlerini düşürdüğü ve porozite miktarını arttığı 

görülmüştür. Sinterleme sıcaklığının artmasıyla birlikte elde edilmiş olan 

kompozitlerin sertlik değerlerinde artışın meydana geldiği gözlemlenmiştir. 

*Sertlik testlerinde, %35 CaCO3, 680˚C ilavesinin optimum olduğu 

görülmektedir (Topcu,2020).  
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 Deney süresince %45 CaCO3 takviyeli numunenin 680 ˚C de 

sinterlenmesi ile numunede çatlamalar meydana geldiği 

gözlemlenmiştir. 

 Kalıplama esnasında Al6061 alaşımının paslanmaz çelik 

kalıp ile kaynak oluşturduğu gözlemlenmiştir. 

 CaCO3 miktarının artmasıyla numunenin yoğunluk ve 

porozite miktarlarında artış gözlemlenmiştir. 

 Sinterleme sıcaklığının mikroyapıda porozite ve boşlukların 

şekil değişimine yol açtığı gözlemlenmiştir. 

 Yapılan literatür çalışmaları sonucunda hidrojen depolama 

araçlarının imalatında CaCo3 tozlarının takviye edilmesiyle 

hidrojenin çevrim süreci ve absorpsiyon/desorpsiyon 

sıcaklıkları düşürüldüğü gözlemlenmiştir. Bu nedenle CaCo3 

tozları kullanılarak yapılacak projede mekanik sonuçların ve 

çevrim sürecinin iyileştirilebileceği öngörülmektedir. 
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GĠRĠġ 

İnsan, tarihin başlangıcından itibaren günümüze kadar geçen zaman 

içinde, doğası gereği sonsuz ihtiyaçlara sahiptir. Yaşadığı ortam içerisinde bu 

ihtiyaçlarını karşılayabilecek birçok buluş, icat yapmış olup ve yapmaya da 

devam etmektedir. Motorların tarihçesi de bu gelenek içerisinde meydana 

gelmiştir, barutla çalıştırılan ilk motordan, günümüzün en modern donanımlı 

taşıtlarının üretimine kadar geçen bir süreç yaşanmıştır (Sidel, 2016 ve Topcu 

ve vd. 2019). İçten yanmalı motorun icadı 1876 yılında Nikolaus August Otto 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Dört zamanlı içten yanmalı motorlar Rochus 

tarafından bulunmuş ve Otto tarafından diğer motorlara uyarlanarak 

kullanılmıştır. Buji ile ateşlemeli motorların „Otto motoru‟ olarak bilinmesi 

mucidi Nikolaus August Otto`dan gelmektedir. İçten yanmalı motorların icadı 

ile birlikte kullanılan dıştan yanmalı motorların yani buhar makinelerinin 

yavaş yavaş tarihe karışmıştır. Otto motorları geçmişte kullanılan motorlardan 

daha yüksek bir performans sergilemektedir. Bu durum daha dayanıklı motor 

parçaları üretmek için yeterli bir sebeptir (Kaya T,2011).   

Otomobiller günlük hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Çağımız 

gereği sürekli araç kullanmakta olup otomobillerden yüksek bir performans 

göstermesini isteriz. Otomobillerin istenilen yüksek performansı sağlaması 

motor gücü ile alakalıdır. Bir otomobilin motoru ne kadar güçlü ise gösterdiği 

performansta bu ölçüde artacaktır. Ancak bu durum beraberinde bazı 

problemleri de getirecektir. İstenilen yüksek performans seviyelerine ulaşmak 

için oldukça dayanıklı parçaların düşük ağırlıklarda üretimini gerçekleştirmek 

zorlu bir süreçtir. 

Artan insan sayısı ve gelişen teknoloji ile otomotiv sanayindeki 

ivmeli artış her geçen gün katlanarak devam etmektedir. Otomotiv sektöründe 

ki bu gelişmeler büyük bir katma değer oluşturmakta, yan sanayisiyle birlikte 

istihdam düzeyine yüksek orandaki katkı sağlamakta ve birçok sektörde de 

talep oluşturma durumu, diğer sanayileri de derinden etkileyen yeni üretim 

tekniklerinin geliştirilmesindeki öncü konumda olması bulunduğu ülke 

ekonomilerine önemli katkılar sağlamaktadır (Sidel, 2016). Bu gerçekten 

hareketle Türkiye, otomotiv sektöründe ki mevcut yarışta rekabet edebilmesi 

için son durumda ki ülke sanayi potansiyelin bir analizi yapılmalı, gelişen 

teknolojiyle uyum içerisinde büyümeli, mevcut durumda ki bütün artıları 

değerlendirerek bir sanayi atılımı gerçekleştirmesi büyük bir önem arz 

etmektedir. 

Otomotiv sanayi öncülüğünde geliştirilen ve tüm sanayileri derinden 

etkileyen standart ölçülerde ve büyük miktarlarda üretime Henry Ford‟un 
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Model T otomobili üretimi ile başlanmıştır. Geniş pazar imkânlarını iyi analiz 

edilerek gerçekleştirilen büyük miktarlarda araç üretimiyle, düşük maliyette 

bir üretim sağlanmıştır. Seri üretim tekniğiyle üretilen bu otomobiller, 

1920‟de ABD‟deki araçların yüzde 65-70‟ini, Dünya‟da ise yüzde 50‟sini 

oluşturmuşlardır. 

Günümüz de otomobil pazarı tüm dünyaya yayılmış olup sürekli artan 

bir durumdadır. Pazarın bütün ihtiyacını karşılamak ve sektördeki diğer büyük 

devlerle rekabet edebilmek için seri üretim büyük bir önem taşımaktadır. 

Döküm yöntemi ile parça üretimi yapmanın temel zorluklarından birisi kalıp 

üretimi ve kalıplama işlemidir. Ülkemizde çok fazla beyaz yaka ve mavi yaka 

çalışan olmasına karşı sektörün ihtiyacını karşılayacak yetişmiş bir personel 

bulma sorunu başlıca problemlerdendir. İyi bir döküm yapmak için iyi bir 

kalıp hazırlamak, iyi bir kalıp hazırlamak içinse iyi bir ustaya ihtiyaç 

duyulmaktadır (Kaya T, 2011).    

Ancak son dönemlerde hızla gelişen teknoloji ile bu problemin önüne 

geçilebilir. 3d yazıcı yani 3 boyutlu üretim yöntemi ile çok iyi bir kalıp ustası 

olmadan çok iyi ve modern kalıp hazırlamak mümkündür. Yani geleneksel 

döküm yöntemi ile ileri teknolojik bir üretim yöntemi olan 3d yazıcıları 

harmanlayarak hem istenilen mekanik özelliklere sahip iyi bir malzeme 

üretimi yapabilir hem de kalıp hazırlama gibi zor, meşakkatli ve uzmanlık 

gerektiren bir konunun kolayca üstesinden geline bilinir (Sidel, 2016). 

3 BOYUTLU YAZICI (3D Printer) 

3D yazıcı makineler 3 boyutlu bilgisayar verilerini katı, elle 

tutulabilir, gerçek nesnelere dönüştüren makinelerdir. Bu teknoloji geleneksel 

imalat yöntemleri ile gerçekleştirilmesi mümkün olmayan geometrik cisimleri 

üretebilmektedir (Kaya T, 2011).  Bu çalışmada amaç; otomotiv sektöründe 

3D teknoloji ile süreç geliştirmektir. Üretimi zor ve meşakkatli olan kalıpların 

3D ile tek seferde yüksek boyut toleranslarında üretiminin 

gerçekleştirilmesidir. 3D yazıcıların üretim sektöründe kullanılmaya 

başlanması ile birlikte bazı geleneklerin değişeceği yavaş yavaş kabul 

görmeye başlanmıştır. Platform geliştikçe ilk başta basit düzeyde olan yazma 

işlemleri yerini endüstriyel tarzda üretimi sağlanan birçok parça veya 

bileşenlerin üretimine bırakmaktadır. Yüksek boyut hassasiyetinde üretim 

yapmak mümkündür. Krank milinin ve pistonların birbirine doğru 

konumlandırılabilmesi için boyutsal açıdan mükemmel olması gerekmektedir. 

Bu yüksek boyutsal hassasiyeti geleneksel yöntemlerle elde etmek oldukça 

zahmetli bir dizi işlem gerektirir. Ancak 3 boyutlu yazıcılar ile üretimden 
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sonra ekstra bir işleme gerek kalmaksızın yüksek boyutsal hassasiyet de 

seramik kalıp üretimi yapmak mümkündür (Güneş M, 2018). 

Bu çalışmada temel amaç 3d teknolojisi ile yüksek boyutsal 

hassasiyete sahip, yüksek refrakterlik özelliği olan seramik kalıbın üretimini 

yapmak. Üretimi gerçekleştirilen seramik kalıpta boyutsal kararlılığın ve 

mekanik özelliklerinin çok iyi olması beklenen krank milinin döküm yöntemi 

ile üretimini gerçekleştirmektir. Üretim sürecinin büyük ölçüde kolaylaşması, 

boyutsal açıdan harika bir üretim yapılması ile üretimden sonra yapılan ikincil 

işlemleri (talaşlı imalat) iş gücü açısından da kar sağlanacaktır. 3D baskı, 

havacılık, otomotiv ve medikal sektörlerindeki son yıllarda ek kaynak veya 

ikincil işleme gerektirmeyen karmaşık tasarımlar üretme yeteneği açısından 

daha önemli hale gelmiştir. Tüm bu makine parçalarının yüksek boyutsal 

kararlılıkta olması ve yüksek mekanik özelliklerinin olması beklenmektedir. 3 

boyutlu katmanlı üretim ile hazırlanan kalıplar sayesinde yüksek boyutsal 

kararlılık sağlanacak, döküm yöntemi ile homojen dağılıma sahip ve yüksek 

mekanik özellikleri olan parça imalatı gerçekleştirilecektir (Topcu İ, 2020). 

Geleneksek seramik kalıpların hazırlamasında model ile kalıp malzemelerinin 

pahalı olması ve üretimin çok sayıda işlem içermesi nedeniyle parça maliyeti 

yüksektir. 3 boyutlu yazıcı tekniği ile üretim yapılırken kalıp boşluğu 

oluşturmak için model kullanmaya gerek olmadığı için üretim maliyetinde 

ekstra bir kâr sağlanacaktır. Ayrıca seramik kalıba dökümde, hassas dökümde 

olduğu gibi boyut sınırlaması olmaması ve özellikle yüksek sıcaklıkta eriyen 

metallerden karmaşık biçimli, yüzey kalitesi yüksek, boyutları hassas ve 

kusursuz döküm parçaların üretilmesi mümkündür (Oğulcan E, 2017). 3D 

baskı veya katkı üretimi, dijital bir dosyadan üç boyutlu katı nesneler yapma 

işlemidir. 3D baskılı bir nesnenin oluşturulması, katkı süreçleri kullanılarak 

elde edilir. Ek bir işlemde, nesne oluşturuluncaya kadar ardışık malzeme 

katmanlarının döşenmesiyle bir nesne oluşturulur. Bu katmanlardan her biri, 

nihai nesnenin ince dilimlenmiş yatay kesiti olarak görülebilir (Topcu İ,2020). 

3D baskı, örneğin bir freze makinesi ile bir metal veya plastik parçasını kesen 

/ oyan çıkarıcı imalatın tersidir. 3D baskı, geleneksel üretim yöntemlerinden 

daha az malzeme kullanarak karmaşık (fonksiyonel) şekiller üretmenizi sağlar 

(Yıldıran M, 2017). 3D teknolojisi ile seramik kalıp hazırlanmıştır. Üretilen 

seramik kalıp yüksek sıcaklıklara dayanıklı olmasının yanı sıra krank milinin 

karmaşık şeklini 3D teknolojisi ile kalıba aktarılmıştır (Korkut V, 2017). 
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           SERAMĠK KALIP 

Seramik kalıplar yüksek refrakterlik özelliği gösterirler. Bunun yanı 

sıra karmaşık şekilli yapıların üretilmesine olanak tanırlar. Alçı kalıplara 

nazaran daha yüksek sıcaklıklarda döküm yapılmasına olanak tanırlar. 

Geleneksel kum kalıplara nazaran kuma bağlı döküm hatalarının (dart hatası, 

yüzeye kum işleme gibi) önüne geçilir. Kalıbın şeklini koruyabilmesi ve sıvı 

metal erozyonuna karşı dirençli olması gerekir. Bunun için kullanılan kumun 

tane yapısı kullanılan bağlayıcıların cinsi ve miktarı oldukça önemlidir. 

Kalıbın döküm sırasında meydana gelen sıcak hava ve gazların, kumdaki 

boşluklardan geçerek kalıp boşluğunu kolayca terk etmesine olanak tanıması 

gerekir. Bu durum kullanılan bağlayıcı ile doğrudan ilgilidir. Kalıp 

cidarlarının sıvı metalle temasta kırılmaya çatlamaya ve erimeye dayanması 

gerekmektedir. Bunun için ısıl kararlılığın yüksek olması istenir. Döküm 

parça kalıp içinde soğurken çatlamadan serbestçe büzülmesine izin verme 

kabiliyetidir (Güneş N, 2017). 

 

                          ġekil 1. Döküme hazır bir seramik kalıp (Güneş N.2017).  

Yukarıdaki seramik kalıbın temsili şemasını gerçekte hazırlamak 

oldukça zor bir dizi işlem gerektirmektedir. Kumların tane boyutu, kumları bir 

arada tutmak için kullanılan bağlayıcı miktarı ve cinsi, yolluk ve çıkıcı 

hesaplamaları uzmanlık ve tecrübe gerektiren işlemlerdir. Döküm yönteminde 

bir kalıp tek kullanılıp olabileceği gibi seri üretim için kullanılan ve binlerde 

parça üretimi yapılan kalıcı kalıplarda da gerçekleştirilebilir (Güneş N, 2017).  

            KRANK MĠLĠ 

Krank milleri motorun dolayısıyla da arabanın en önemli parçasıdır. 

Temel görevi pistonlardan gelen doğrusal hareketi biyel yardımı ile dairesel 

harekete çevirmektir. Krank mili; kam miline, yağ pompasına, yakıt 

püskürtme pompasına, su pompasına ve yardımcı donanımlara yani; 
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alternatör, hidrolik direksiyon pompası vb. gibi parçalara hareket verir. 

Pazardaki yüksek rekabet insanları daha ucuz daha hafif ve daha dayanıklı 

parçalar üretmeye itmektedir. Otomobil motorlarında bulunan yaklaşık 1000 

parça içerisinde en kompleks yapıya sahip parça krank milidir. Krank mili 

karmaşık şekli ve gelişmiş mekanik özellikleri onu daha özel dolayısıyla daha 

pahalı kılmıştır (Topcu İ, 2018). Krank mili imalatı döküm + talaşlı imalat 

veya dövme + talaşlı imalat olmak üzere iki ana başlığa ayrılmaktadır. Dövme 

yöntemi ile istenilen boyutsal toleransları sağlamak oldukça zorlu olduğu için 

bu çalışma da döküm yöntemi kullanılmıştır (Çakır E, 2007). Krank milleri 

çalışma koşulları göz önüne alındığında yüksek sıcaklık, yüksek devir sayısı; 

buna bağlı olarak sürekli yorulmaya, yüksek korozif eğrilere, pistonlardan 

gelen darbe ve titreşimler, yataklardaki sürtünme gibi birçok zorluğa göğüs 

germesi gerekmektedir. Krank mili çalışması mekanizması bakımdan yorulma 

ve burkulmaya karşı yüksek dayanım sağlaması gerekmektedir. 

Döküm yöntemi ile üretilecek olan krank mili için malzeme seçimi 

yaparken tüm kıstaslar ve üretim yöntemi göz önüne alındığında en uygun 

malzeme dökme demir seçilmiştir. Dökme demir eğilme mukavemeti 

yönünden bir nebze zayıf olmasına rağmen, konstrüksiyon yönünden çok 

faydalıdır. Bu tip krank mili yüzeyi sertleştirilmiş krank miline göre daha 

ucuzdur. Krank mili muylusu ve ana yatakların içi boş dökülebilir ve aynı 

şekilde karşı ağırlık krank mili ile beraber dökülür. Dökme demirde yapılan 

krank milinin yatak yüzeyi, ideal bir özelliği olup, üretimin ardında kimyasal 

yüzey serleştirme işlemi olarak nitrürleme yapılarak yüzey setliği çeliğin 

yüzey sertliğine yakın değerlere yükseltilebilir (Hoag l. K, 2006). Krank mili 

şematik olarak Şekil 2‟de gösterilmiştir. 

 

                         ġekil 2. Krank milinde ana gövde çalışma kısımları  
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Otomotiv endüstrisinde kullanılan temel üretim yöntemleri döküm ve 

dövmedir. Sünek çelik, östemperlenmiş çelik, alaşımsız çelikler, mikro 

alaşımlı çelikler metal parçaların üretimi için kullanılan malzeme çeşitlerinin 

başlıcalarıdır. Dövme işleminin pahalılığına rağmen, aşırı korumacı bir 

yaklaşım ile çoğu otomotiv firması tasarımlarında dövme krank mili 

kullanmaktadır. Fakat farklı üretim yöntemleri ve malzemeler sayesinde 

değişik mukavemette ürünler elde edilebilir (Uzun H, 2001). Dövme yöntemi 

ile parça üretmenin en temel sıkıntısı istenilen boyut toleransında üretim 

yapılamamasıdır. Üretim sırasında kullanılan enerjinin oldukça fazla olması 

bir diğer problemdir. Günümüzde sürekli artan enerji ihtiyacı ve fosil 

yakıtların azalması sebebiyle insanları daha düşük enerji gerektiren 

yöntemlere yönlendirmektedir. 

Krank milinin başlıca problemi özellikle eski veya yüksek 

performanslı araçlarda sürekli dağıldığını, buna bağlı olarak pistonların hatta 

motor bloğunun bile dağılması sıklıkla karşılaşılan örneklerdendir. Krank 

milinin kırılmasının (dağılmasının) en önemli sebebi, Krank milinin doğru 

konumlandırılmamasıdır. Pistonların krank miline tam olarak yani; 90 

derecelik acıyla bağlanması gerekmektedir. Ancak bu açıda ufak dahi olsa bir 

sapma meydana geldiğinde, motorun gücüyle pistonların boşa çıkmasına buna 

bağlı olarak milin çatlaması ve kırılması ile sonuçlanmaktadır ( Güneş M, 

2008). Krank mili bağlantıları Şekil 3 de gösterilmiştir. 

 

                                     ġekil 3. Krank mili ve bağlantıları  

Yerçekimi veya basıncın etkisi ile üretilecek olan parça şeklinin 

negatif boşluğunu bünyesinde barındıran seramik kalıba indüksiyon 

fırınlarında ergitilen dökme demirin kalıp boşluğuna doldurulması ve burada 

soğuyup katılaşmasının arından kalıp bozma işleminin ardından parçanın 

üretildiği yöntemdir.  
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 Bu çalışmada yüksek alaşımlı dökme demir kullanılmıştır. 

Dökme demirler teknik olarak yapısı içerisinde %2,14 ile %6,67 oranında C 

atomu barındırırlar. Yapı içerisindeki C miktarı artıkça yapının sertliği 

artmaktadır. Ancak yükselen sertlik ile kırılganlıkta da artış olacağından 

üretimde ki C miktarı % 3,5 oranında sabit tutulması ile en ideal sonuçlar elde 

edileceği ön görülmektedir (Topcu I vd, 2018). Arthur H. ALLEN Titanyum 

ve Kurşunun azami miktarda birlikte yapıya katıldıklarında, küresel grafitlerin 

şeklini ve malzeme özelliklerini nasıl etkilediğini göstermiştir. Buna göre: 

C=%3.5, Si=%2.34, Mn=%0.50, S=%0.01, P=%0.02 esas bileşimli bir 

malzeme de %0.05 Mg ile küresel grafitli dökme demir imalatı 

gerçekleştirilmiştir (Topcu I ,2018). Krank mili mekanik özellikleri şekil 4 de 

gösterilmiştir Küresel grafitli dökme demirlerden, östenitik fazdaki küresel 

grafitli dökme demirlerden ve çelikten yapılan krank millerinin yorulma 

dayanımları Şekil 5‟de gösterilmektedir. Şekil 5‟de yüzeye ezme işlemi 

yapılması küresel grafitli dökme demirin yorulma dayanımının 207 MPa‟dan 

669 MPa‟a yükseleceği, östenit fazdaki küresel grafitli dökme demirin 

yorulma dayanımı ise 414 MPa‟dan 989 MPa‟a yükselmiştir (Keleş A. vd. 

,2016). 

            MATERYAL VE YÖNTEM  

Bu çalışmada 3D yazıcılar ile seramik kalıp üretilmiş, üretilen 

seramik kalıba küresel dökme demirin dökümü yapılmış ve krank mili üretimi 

için numuneler alınmıştır. 3D yazıcıda kalıp kumu olarak yüksek refrakterlik 

özelliğe sahip olan silis kumu(silika) tercih edilmiştir. Kalıp kumunu bir arada 

tutmak ve mukavemet değerini arttırmak için bağlayıcı olarak fenolik reçine 

kullanılmıştır. 
 

             Materyal 

3D yazıcılarda üretilen seramik kalıplara dökülmek üzere alaşımlı 

dökme demir kupol fırınlarında ergitilmiştir. Ergitme işleminden sonra 

yapıdan cürufun uzaklaştırılması ve akışkanlığın en ideal seviyede tutulması 

için 1430 oC bekletilmiş ve döküm yapılmıştır. Dökümün ardından kalıp 

bozma sıcaklığına gelindiğinde seramik kalıp bozulmuş ve numuneler dışarıya 

alınmıştır. Numuneler daha sonra mekanik testler uygulanmak üzere talaşlı 

işleme ile yüzeyleri işlenmiştir. 

Yöntem 

3D eklemeli üretim yöntemi ile yapılan üretim prosesi akış şeması  

Şekil 4‟ de  verilmiştir. 
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ġekil 4. Yüzey temizleme işlemlerinden önceki çekme çubukları 

Yüzey temizleme iĢlemleri  

Malzemeye uygulanacak testler dahilinde numunelerin yüzey 

pürüzlülükleri giderilmiş, numuneler test standartları boyutlarına 

indirgenmiştir. Üretilmiş numune resimleri Şekil 5‟de gösterilmiştir. 

 

ġekil 5. Yüzey temizleme işlemlerinden önceki çekme çubukları 

Tornalama işlemi çekme çubuklarının yüzeyini temizlemek amacıyla 

yapılır. Bu işlemde elmas kesici takım sabitken işlenecek parça 360o 

dönmekte ve ileri geri hareket etmektedir. Bu işlemde numune boyutu test 

standartlarına indirgenmiştir [13].  

3D Yazıcı ile seramik kalıp 
üretimi 

Döküm metalinin ergitilmesi 

3D Yazıcı ile üretilen seramik 
kalıba ergitilmiş metalin 

dökümü 

Kalıp bozma 

Talaşlı işleme 

Mekanik Testler 

Analizler 
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ġekil 6. Tornalanmış ve  98.25 mm buyuna, 6 mm çapına düşürülmüş çekme 

çubukları 

Frezeleme işlemi de tornalama işlemine benzemektedir. Tornalama 

işleminde numune dönme hareketi yapıyorken elmas kesici takım sabit 

kalmaktadır. Frezeleme işleminde ise numune sabit kalırken kesici takımlar 

dönme hareketi yaparak numuneyi işlemektedir. Frezede işlenmiş numuneler 

Şekil 7 de görülmektedir. 

 

ġekil 7. Yüzey temizleme işlemi ardından çekme çubukları, eğme çubukları, sertlik, 

yoğunluk ve XRD numuneleri 

Sırası ile numunelere XRD, yoğunluk, sertlik, eğme testi ve çekme 

testleri uygulanmıştır. Sertlik testi için EMCO-TEST M1C 010 cihazı 

kullanılmıştır. Vickers sertlik ölçümü yapılmıştır. İşlem, numunelere 10 kg 

yük altında uygulanmıştır. Ardından Şekil 10‟da gösterilen cihazda 3 noktalı 

eğme testi ile malzemenin eğilmeye karşı mekaniksel davranışları 

incelenmiştir. Yapılan eğilme testi sonucunda 2.048 kn‟lik kırılma 

mukavemeti elde edilmiştir. 
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           ġekil 8. Eğme testi cihazı 

Arşimet testi malzemelerin yoğunluğunu ölçmek için kullanılan bir 

test yöntemidir. Sırasıyla numunelerin kuru ağırlıkları, sudaki ağırlıkları ve 

ıslak haldeki ağırlıkları ölçülmüştür. Ardından bulunan değerler Excel 

tablosuna girilerek numunelerin bulk yoğunlukları çıkarılmıştır. 

      

          ġekil 9. Arşimet test düzeneği, hassas terazi 

XRD analizi için Malvern Panalytical‟s Empyrean cihazı 

kullanılmıştır. Numune yüzeyine x-ışınları gönderilerek numunenin moleküler 

yapısı incelenmiştir.  
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                                                           ġekil 10. XRD cihazı 

Yapılan Çekme testi sonucunda 3.19 KN‟lik çekme dayanımı elde 

edilmiştir. Ekstansometre kullanılarak modül belirlendi. Çok hızlı kopmaya 

gittiğinden deney durdurulup ekstansometresiz deney tamamlandı. Başlangıç 

ve devamı grafikleri oluştu.  

 

 ġekil 11. MTS Criterion Model 43 (5 ton hidrolik cihaz) 

ANALĠZ SONUÇLARI  

Üretilmiş olan krank mili kare ve silindirik numuneleri vickers sertlik 

yöntemi kullanılarak 5 farklı noktadan ölçüm yapılmıştır. Şekil 12‟da elde 

edilen izler görülmektedir. 
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ġekil 12. (a) Kare numunenin ve (b) Silindirik numunenin vickers sertlik ölçümü 

sonrası mikroskop görüntüsü 

Kare numune için D1 ve D2 çapları sırası ile ortalama 15,28 

mikrometre, 15,52 mikrometre ölçülmüştür. Vickers sertlik değeri 

formülünden numunenin en yüksek sertliği 804 en az 649 ortalama olarak 748 

hv değerleri ölçülmüştür. Silindirik numune için D1 ve D2 çapları sırası ile 

ortalama 17,68 mikrometre, 18,39 mikrometre ölçülmüştür. Vickers sertlik 

değeri formülünden numunenin en yüksek sertliği 691 en az 511 ortalama 

olarak 554 hv değerleri ölçülmüştür. Ölçüm sonucu elde edilen veriler Şekil 

13‟de görülmektedir. 

 

 

                                      ġekil 13. Vickers Sertlik Grafiği 

Üretilmiş olan numunelerin bulk yoğunluk değerleri incelenmiş ve 

Şekil 14‟de gösterilmiştir. 
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     ġekil 14. Silindirik (1-2) ve kare (3-4) numunelerin bulk yoğunluk değerleri 

Silindirik ve kare numunelerin bulk yoğunluk değerleri 

incelendiğinde; 4 numaralı kare numunenin yoğunluğunun daha düşük olduğu 

buna sebep ise yapısı içerisinde bulunan açık porozite değerinin fazla 

olmasından kaynaklanması olarak açıklanabilir. Mekanik testlerden krank 

milleri için gerekli olan 3. nokta eğme testleri yapılmış olup Şekil 15‟de 

gösterilmiştir. 

 

 

ġekil 15. Nokta Eğme Yük (N)- Şekil değişimi (mm) 

Krank milleri için gerekli olan çekme testleri yapılmış olup Şekil 

16‟de gösterilmiştir. 
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                       ġekil 16. Çekme deneyi Yük (KN)-Şekil değişimi (mm) 

 

GENEL SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRMELER 

3 boyutlu yazıcı teknolojisi kullanılarak yapılan seramik kalıp 

üretiminde üretim süreci büyük ölçüde kısılmış, kalıp için kullanılan ham 

maddede büyük oranda kâr sağlanmıştır. Atık hammadde miktarı yok denecek 

kadar azalmıştır.  

Krank mili döküm yöntemi ile üretilerek dövme işlemine nazaran 

%30 oranında enerjiden tasarruf edilmiştir. Üretilen numunelere uygulanan 

triboloji testlerinin sonuçları incelendiğinde istenilen mekanik özellikler elde 

edilmiştir. 

3 boyutlu yazıcı teknolojisi Türk otomotiv sanayine entegre edilerek, 

otomotiv devleri ile rekabet edilebileceği ön görülmektedir. Krank mili için 

kullanılan küresel grafitli dökme demir yapısı içerisindeki grafit küreleri 

sayesinde yüksek mekanik dayanım göstermektedir. Çeliğe yakın mekanik 

özellikler ölçülmüştür. Düşük vizkozite değeri sayesinde yüksek akışkanlık 

kazanan malzemeler 3D Yazıcı ile üretilen seramik kalıbın bütün boşluklarını 

rahatça doldurulmuştur. Bu sayede krank mili, karmaşık şekilli, parçanın 

üretimi gerçekleştirilmiştir.  3 boyutlu yazıcı teknolojisi çok yeni bir teknoloji 

olmasına karşın saniyede kendisine hızla yer edinmiştir. Türk sanayisinin 

dünya pazarındaki yerini daha üst sıralara taşıması için yeni teknolojileri 

kucaklamalı ve üretimi gelişen teknoloji üzerinden yeniden canlandırmalıdır. 

Şüphesiz ki 3D yazıcı teknolojisi hızla büyüyecek ve birçok geleneksel üretim 

yöntemini tarihe karıştıracaktır. 
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GİRİŞ 

Biyomalzemeler, biyouyumlu, kolay şekillendirilebilir ve 

biyobozunur olmaları nedeniyle çeşitli fonksiyonel uygulamalar için önemli 

adaylardır. Ayrıca, bu biyolojik malzemelerin uygun kimyasal yapısı, sentetik 

malzemeler ile birleştirilmesinin, fizyokimyasal performanslarını önemli 

ölçüde artırmasına ve yeni işlevselliklerin eklenmesini kolaylaştırmasına 

olanak tanımaktadır (Xiong vd., 2018). Bu özelliklere sahip malzemeler 

arasında kolajen, çeşitli uygulamalar için biyomalzeme olarak uzun bir 

kullanım geçmişine sahiptir. Kolajen, vücuttaki çeşitli bağ dokularının (deri, 

kemikler, bağlar, tendonlar ve kıkırdak) hücre dışı matrisinde en fazla bulunan 

yapısal proteindir (Şekil 1) (Jafari vd., 2020).  

 

 
Şekil 1. Farklı dokulardaki yaklaşık kolajen içeriği (Jafari vd., 2020) 

Organizmalar tarafından üretilen kolajen, üç uzun sarmal şekilli 

amino asit zincirinden oluşan bir protein olarak tanımlanır (Shoulders & 

Raines, 2009). Tekrarlanan diziler (Gly-X-Y) tarafından oluşturulan polipeptit 

zincirleri kolajenleri oluşturur. Burada X ve Y herhangi bir amino asit olabilir, 

ancak bu pozisyonlar yaygın olarak prolin ve 4-hidroksiprolin tarafından 

doldurulmaktadır (Hyp, Şekil 2) (Davison-Kotler vd., 2019; Silva vd., 2014). 

Bu diziler, ana zincirin dihedral açısını kısıtlayarak üçlü sarmal 

konformasyona katkıda bulunur.  
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Şekil 2. Kolajen liflerinin yapısı, fibriller, alfa zincirlerinin üçlü sarmalları ve 4-

hidroksiprolin (Hyp), glisin (Gly) ve prolin tarafından oluşturulan amino asit zincirleri 

(Davison-Kotler vd., 2019; Silva vd., 2014) 

Şimdiye kadar 46 farklı polipeptit zincirinden oluşan 28'e yakın 

kolajen çeşidi tanımlanmıştır. Hepsinin karakteristik bir üçlü sarmal yapısı 

vardır, ancak sarmalın uzunluğu, sarmal olmayan kısmın boyutu ve doğası 

türden türe değişmektedir (Miller, 1984). Bunlar arasında en yaygın 5 tanesi 

şunlardır: Kolajen I: Deri, kemik, dişler, tendon, bağ, damar bağları ve 

organlarda (kemiğin organik kısmının ana bileşeni), Kolajen II: Gözler ve 

kıkırdakta (kıkırdağın ana bileşeni), Kolajen III: Retikülat (retiküler liflerin 

ana bileşeni), deri, kas ve kan damarlarında, Kolajen IV: Bazal membran ve 

bazal laminanın epitelden salgılanan tabakasında ve Kolajen V: Saç, hücre 

yüzeyleri ve plasentada bulunur. Vücuttaki kolajenin %90'ı Tip I'dir, bunu Tip 

II ve III takip eder. Tip I kolajenin en fazla olmasının nedeni, hemen hemen 

tüm bağ dokularında yaygın olarak bulunmasından kaynaklanmaktadır 

(Cheah, 1985). 

Çok işlevli bir protein olarak kolajen, yüksek su emme kapasitesine, 

üstün biyouyumluluğa, düşük immünojenisiteye, biyolojik olarak 

parçalanabilirliğe, yüksek gözenekliliğe, kolay işlenme kabiliyetine, lipit 

içermeyen bir arayüze nüfuz etme yeteneğine ve diğer malzemelerle (sentetik 

polimerler) doğal olarak birleşme yeteneğine sahiptir. Tüm bu özellikler 

kolajeni gıda, kozmetik, ilaç ve biyomedikal endüstrisinde kullanılan anahtar 

bir protein haline getirmektedir (Tylingo vd., 2016). Kolajenin birincil 

biyomedikal uygulamaları, özellikle ilaç ve gen taşıyıcıları, doku 

mühendisliği, cerrahi ameliyat ipliği, osteojenik ve kemik dolgu materyalleri, 
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hemostatik ajanlar, terapötik enzimlerin immobilizasyonu ve yanık/yara 

örtücü pansumanlardır. Kolajen, yara iyileşme sürecinin çok önemli bir 

bileşenidir. Yeni doku büyümesi için doğal bir yapısal iskele veya substrat 

görevi görür ve hemostaz, inflamasyon, proliferasyon ve yeniden şekillenme 

dahil olmak üzere yara iyileşmesinin tüm aşamalarında önemli bir rol oynar. 

Ayrıca deri değiştirme, kemik ikameleri, yapay kan damarları ve valfler gibi 

doku mühendisliğinde de kullanımları vardır (Lee vd., 2001; Parenteau-Bareil 

vd., 2010). 2016 yılında 3,71 milyar ABD doları olarak tahmin edilen küresel 

kolajen pazarının önümüzdeki yıllarda önemli bir büyümeye tanık olması ve 

2025 yılına kadar 6,63 milyar ABD dolarına ulaşması beklenmektedir. Bu, 

daha önce bahsedilen özelliklerinin yanı sıra içecek ve yiyecek, kozmetik ve 

sağlık hizmetlerine yönelik artan talebin bir sonucudur. Küresel doku 

mühendislik ürünü kolajen biyomalzeme pazarı, 2017 ve 2025 arasındaki 

dönemde %10,4'lük bir CAGR (bileşik yıllık büyüme oranı) ile artacağı 

tahmin edilmektedir. Kolajen pazarının, önümüzdeki yıllarda daha da 

genişlemesi ve bu şekilde kozmetik endüstrisine uygulanabilir araştırma 

alanında yeni, güçlü ve ilginç fırsatlar sunması beklenmektedir (Avila 

Rodríguez vd., 2018). 

Sonuç olarak, kolajen hem sentetik polimerlerin hem de vücudun 

kendi dokularının avantajlarına sahip olan biyolojik bir biyomalzemedir. 

Hızla gelişen rejeneratif tıbba artan ilgiyle bağlantılı olarak, kolajen bazlı tıbbi 

ürünlerle ilgili bilimsel makalelerin sayısı önemli ölçüde artmıştır. Kolajen, 

doku mühendisliği amaçları için en uygun malzemelerden biri olduğunu 

kanıtlamıştır. Artan yaş ile birlikte vücutta kolajen miktarının azalması veya 

daha kalitesiz kolajen üretimi sonucu olarak cildin esnekliğini kaybetmesi ve 

kırışıklıkların oluşumu nedeniyle son zamanlarda kolajen katkılı gıdalara ve 

bu yöndeki yapılan araştırmalara olan ilginin arttığı görülmüştür. Bu bölümde, 

kolajen ile ilgili genel özelliklerin verilmesinin yanı sıra, kolajen kaynakları, 

elde edilme yöntemleri ve uygulamaları hakkında bilgiler verilecektir. 

1. KOLAJEN KAYNAKLARI 

Kolajen, hayvansal ve bitkisel kaynaklardan elde edilebilir. 

Hayvansal kaynaklardan en yaygın olanları sığır, domuz, insan kolajeni, pul 

balığı ve balık derisi gibi deniz organizmalarıdır (Gelse vd., 2003) İnek 

derisinden ve kemiğinden elde edilen kolajen, ana endüstriyel kaynaklarından 

biridir. Bu hayvansal kaynaklar arasında sığır kolajeni, ağız dışı yaralar ve 

vücuttaki yanıklar için geçici bir örtü şeklinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Yararlılığı ve biyouyumluluğu nedeniyle geniş uygulamalara sahiptir 
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(Karsdal, 2016). Domuz derisi ve kemikleri de kolajen kaynakları olarak 

kullanılır. Bu kaynak, endüstriyel amaçlı kolajen elde etmek için yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Domuz kolajeni neredeyse insan kolajenine 

benzediğinden kullanıldığında alerjik tepkiye neden olur. Ancak tıpkı sığır 

kaynağında olduğu gibi zoonozun bulaşma riski vardır ve dini kısıtlamalar 

nedeniyle genellikle domuzlar yasaktır. Erişkin domuz dermisi ve ince 

bağırsak mukozası, tendon takviyesi, fıtık onarımı, cilt ve yara iyileşmesi, 

plastik ve rekonstrüktif cerrahi için kullanılmaktadır (Cortial vd., 2006). 

Karasal hayvan kaynakları tavuk, kanguru kuyruğu, sıçan kuyruğu 

tendonları, ördek ayağı, at tendonu, timsah derisi, kuş ayağı, koyun derisi ve 

kurbağa derisinden oluşur. Tip I ve II, at derisi, kıkırdak ve fleksörden elde 

edilir. Tip I, II, III ve V tavuk boynundan elde edilir. Tip IX, tavuk 

embriyosunun sternal kıkırdağından, Tip I ve III deriden ve Tip IV kas 

dokusundan elde edilir (Gupta vd., 2009). Bahsedilen kaynaklar ucuzdur ve 

elde edilmesi kolaydır, ancak uzun süreli kullanım ve somut 

karakterizasyondan sonra, bu kaynakların kolajeni alerjik olma eğilimindedir 

(Campbell, 2005; Lupi, 2002). Son yapılan araştırmalarda kolajen elde etmek 

için en güvenli kaynağın deniz kaynağı olduğu ifade edilmektedir. Bu 

kaynağın onaylanmasının bir diğer nedeni de “yaşamın denizden geldiği” 

inancıdır. Hayvan kaynağından kolajen ekstraksiyonu karmaşık, zaman alıcı 

ve pahalıdır. Elde edilen verim de diğer kaynaklarla karşılaştırıldığında daha 

düşüktür (kullanılan 1 kg ham madde başına yaklaşık 12 g kolajen). Son 

çalışmalarda, olumsuz inflamatuar ve immünolojik cevap endişesi ve kara 

hayvanları arasında sağlık sorunlarına neden olan çeşitli hastalıkların 

prevalansı nedeniyle deniz kaynakları daha kapsamlı olarak araştırılmaya 

başlanmıştır (Addad vd., 2011; Krishnan & Perumal, 2013). Deniz kaynağı, 

kara hayvanı kaynaklarına göre aşağıda verildiği gibi önemli avantajlara 

sahiptir: 

 Yüksek kolajen içeriği, 

 Çevre dostu olması, 

 Hayvanlardan daha düşük vücut ısısına sahip olmasından dolayı daha 

fazla emilime yardımcı olması, 

 Düşük inflamatuar yanıt, 

 Daha az immünojenik olması ve 

 Metabolik olarak uyumlu olmasıdır. 
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Deniz kaynakları, balıklar, yıldız balıkları, denizanaları, süngerler, 

deniz kestanesi, ahtapot, kalamar, mürekkepbalığı, deniz anemonu ve karides 

gibi deniz omurgasızlarının ve omurgalılarının kullanımını içerir (Sugiura vd., 

2009). Tatlı veya tuzlu su balıklarının kemikleri, derisi, yüzgeçleri, pulları 

esas olarak bu amaç için kullanılır. Bu da balık işleme sırasında atık olarak 

kabul edildiğinden çevre kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olur. Deniz 

kaynaklı kolajen çalışması, deniz omurgalıları ve omurgasızlarından oluşur. 

Omurgalılar esas olarak balıkları içerir (Liang vd., 2010; Tzaphlidou & 

Berillis, 2002). 

2. KOLAJENİN ÖZELLİKLERİ 

Vücuttaki deri, kemikler, bağlar, tendonlar ve kıkırdak gibi çeşitli bağ 

dokularının hücre dışı matrisinde en bol bulunan yapısal proteinlerden biri 

olan kolajen, bazı önemli özellikleri nedeniyle birçok farklı biyomedikal 

uygulamaları bulunmaktadır. Bu özelliklerden bazıları aşağıdaki başlıklarda 

açıklanmıştır. 

2.1. Kolajen Oluşumu, Stabilitesi ve Moleküler Yapısı 

Memeliler, balıklar ve kuşlar gibi omurgalılarda, en az 46 farklı gen 

tarafından kodlanan 28 farklı kolajen türü bulunabilir (Meyer, 2019). Kolajen, 

hücre dışı matriste (ECM) bulunan ana yapısal proteindir ve vücudun toplam 

protein içeriğinin yaklaşık %25 ile %35'ini oluşturur. Bulunduğu dokunun 

yapısına ve organizasyonuna bağlı olarak en az 28 tip kolajen vardır, ancak 

vücuttaki kolajenin %80-90'ı Tip I, II ve III'ten oluşur. Vücutta en bol bulunan 

kolajen türü olan Tip I, kemiklerde, deride, tendonlarda ve organlarda 

bulunabilmektedir. Tek bir kolajen molekülü yaklaşık 300 nm uzunluğunda ve 

1,5-2 nm çapındadır ve çoklu kolajen molekülleri, fibriller gibi daha büyük 

kolajen kümelerini oluşturur. Kolajen, üç farklı α-zincirinden oluştuğu için 

“tropokolajen” adı verilen üçlü sarmal α-alan(lar) yapısı ile karakterize edilir. 

Bunlar, her biri sağ el üçlü sarmal veya "süper sarmal" oluşturmak için ip 

benzeri bir şekilde birbirinin etrafına sarılmış bir sol-el sarmal biçimine sahip 

üç paralel polipeptit ipliğidir. Üç sol-el sarmalın sağ-el üçlü sarmalın içine 

sarılması, her üçüncü amino asidin bir glisin (Gly) olmasını gerektirirken, 

zincirdeki kalan pozisyonların çoğu prolin ve Hyp tarafından doldurulur (Paul 

& Bailey, 2003). Üçüncü konumda Gly gereklidir, çünkü üç sarmallı yapının 

merkezinde, Gly'nin tek H-atomundan daha büyük bir yan grup için yer 

yoktur. Dizi, X ve Y'nin diğer amino asit çeşitlerine de uygun olabilen X-Y-

Gly'nin tekrar eden bir modelidir. Bununla birlikte, X ve Y pozisyonları 

genellikle sırasıyla prolin ve Hyp tarafından doldurulur. Pro-Hyp-Gly formu 
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kolajende en yaygın tripeptittir (%10,5) (Shoulders & Raines, 2009). Eşsiz 

amino asit dizisi nedeniyle, sıkı kolajen üçlü sarmalı özellikle stabildir ve 

Hyp'in X konumunda olmasının sarmalın stabilitesine katkıda bulunduğu 

düşünülmektedir. Hyp'in hidroksil grubu, pirolidin halkası ile bağlanması 

nedeniyle üçlü sarmalın stabilize edilmesinde önemli bir etki sağlar. Kolajenin 

denatürasyon sıcaklığını ve entalpisini arttırır. Buna karşılık, denatürasyon 

sıcaklığı, kolajen üçlü sarmalın stabilitesine entropik ve entalpik katkıyı 

yansıtır. Zincirler arası hidrojen bağı, sarmaldaki üç α zincirini stabilize eder 

ve molekülü diğer moleküllerin saldırılarına karşı orta derecede dirençli hale 

getirir. Bir Gly amino asidinin amino grubu (NH), bitişik bir polipeptitteki 

karboksil gruplarıyla bir peptit bağı oluşturduğunda ortaya çıkan bu hidrojen 

bağları, üç zinciri bir arada tutmaya yardımcı olur (Yin vd., 2018). 

2.2. İmmünojenisite ve Biyouyumluluk  

Tıbbi uygulamalar için biyolojik materyalin kullanımı, 

immünojenisite ve antijenisite arasında bir ayrım yapılmasını gerektirir. 

İmmünojenisite, bir bağışıklık tepkisini tetiklemekle ilgilidir, antijenisite ise 

antikorlar ile antijenik belirleyiciler veya epitoplar arasındaki etkileşimi ifade 

eder. Kolajene karşı bir immün yanıt, esas olarak tropokolajen molekülünün 

her iki ucundaki telopeptid bölgesindeki epitopları hedefler. Bununla birlikte, 

polimerize kolajen fibril yüzeyindeki sarmal parçanın yapısı ve amino asit 

dizisi de kolajen molekülünün immünolojik profilini etkiler. Bu nedenle, 

polimerize kolajen ile daha küçük karşılığı arasındaki immünojenisite farkı, 

polimerizasyon işlemi sırasında azalan antijenik belirleyicilerin 

erişilebilirliğinde yatmaktadır. Tip I kolajen implantasyon için uygun bir 

materyaldir, çünkü sadece az sayıda insan buna karşı hümoral bağışıklığa 

sahiptir ve basit bir serolojik test, bir hastanın bu kolajen bazlı 

biyomalzemeye yanıt olarak alerjik reaksiyona duyarlı olup olmadığını 

doğrulayabilir. Kolajen immünojenisitesi hakkındaki bu bilgilerin, hücresiz 

bir ECM'den oluşan kolajen molekülleri için de geçerli olduğunu ve hücresiz 

bir yapı iskelesinde karşılaşılan çoğu olumsuz bağışıklık tepkisinin mutlaka 

kolajen molekülünün kendisinden kaynaklanmadığını belirtmek önemlidir 

(Parenteau-Bareil vd., 2010). 

 

2.3. Biyobozunurluk ve Kolajenazlar 

Biyobozunurluk, kolajen bazlı biyomalzemelerin çoğu için değerli bir 

özelliktir. Kolajen biyouyumluluğu ve insan kolajenazları tarafından 

bozunabilmesi, bu malzemenin birçok biyomedikal uygulamada yaygın olarak 
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kullanılmasında önemli nedenlerden biridir. Öte yandan, bozunma sürecinin 

hızının genellikle çapraz bağlama teknikleri veya Epigallocatechin-3 gallate 

(EGCG) gibi bir yapısal modifikasyon ajanı gibi çeşitli yöntemler kullanılarak 

düzenlenmesi gerekir. Bu nedenle, doku mühendisliği gibi uygulamalar için 

kolajen bazlı biyomalzemelerin biyolojik olarak parçalanması, potansiyel 

olarak doku yapısının ve işlevselliğinin restorasyonuna yol açabilir. Ek olarak, 

kolajen Tip I ile III'ün bozunma ürününün de insan fibroblastlarının 

kemotaktik olma eğilimini indüklediği gösterilmiştir (Parenteau-Bareil vd., 

2010). 

3. KOLAJEN EKSTRAKSİYON YÖNTEMLERİ 

Kolajen ekstraksiyonu için kaynağa göre farklı ekstraksiyon 

yöntemleri kullanılabilmektedir. Bununla birlikte, kolajen izolasyonunun 

genel prosedürü, hazırlama, ekstraksiyon ve geri kazanım aşamalarını içerir. 

Hazırlık aşaması, çoğunlukla yıkama, temizleme, hayvan parçalarının 

ayrılması ve numunelerin sonraki ön muamelesini kolaylaştırmak için 

numunelerin kesilmesi veya kıyılması yoluyla boyut küçültülmesini içerir 

(Jongjareonrak vd., 2005). Hazırlandıktan sonra ekstraksiyonun etkinliğini 

artırmak ve kolajen olmayan maddeleri uzaklaştırmak için hafif bir kimyasal 

ön işlem yapılır. Genellikle hammaddelere ve ekstraksiyon yöntemine bağlı 

olarak farklı ön işlemler (alkali veya asit işlemi) yapılabilir. Ön-muamele, 

hayvanların bağ dokusundaki çapraz bağlı kolajen nedeniyle ekstraksiyondan 

önce çapraz bağlı kolajeni parçalamak için seyreltilmiş bir asit veya baz ile 

yapılır (Schmidt vd., 2016). Bu şekilde, kolajen zincirlerini sağlam tutan 

bağların kısmi hidrolizi gerçekleşir (Prestes, 2013). Asidik ön işlemde, 

hammaddeler asit çözeltisine daldırılır. Kolajen yapısında nüfuz eden çözelti, 

başlangıç hacminin iki veya üç katı kadar şişmesine izin verir, bu da kovalent 

olmayan moleküller arası bağların parçalanmasına neden olur. Alkali ön 

muamele, çoğunlukla birkaç günden birkaç haftaya kadar sürebilen bir süre 

boyunca sodyum hidroksit (NaOH) ve kalsiyum hidroksit (Ca(OH)2) 

kullanılarak gerçekleştirilir. Bununla birlikte, doku matrisindeki kütlenin 

transfer hızını artırarak kolajen ekstraksiyonunu kolaylaştıran daha yüksek 

şişme kabiliyeti nedeniyle NaOH kullanımı daha uygundur (Liu vd., 2015). 

Ayrıca, ekstraksiyon aşamasından önce, vücudun kemik ve kıkırdak gibi 

yüksek miktarda mineral içeren kısmından kolajen ekstraksiyon etkinliğini 

arttırmak için ham maddelerin demineralizasyonu gereklidir. Genellikle 

demineralizasyon EDTA veya HCl kullanılarak yapılabilir 

(Kittiphattanabawon vd., 2010; Żelechowska vd., 2010). Kolajen lifleri, 
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kendisini suda çözünmez yapan kararlı moleküller arası hidrojen bağlarının 

çapraz bağlanmasıyla üçlü bir sarmal şeklinde bulunur. Bu nedenle, 

ekstraksiyon için, kolajen proteinlerinin çözünürlüğünü arttırmak ve 

izolasyonlarını sağlamak için spesifik ekstraksiyon tekniklerinin kullanılması 

gerekir.  

4. KOLAJEN UYGULAMALARI 

Tarihsel olarak, kozmetik, gıda ve farmasötik uygulamalar, enzim 

üretimi dahil olmak üzere kolajenin deri ve jelatin formundaki endüstriyel 

kullanımları yaygındır (Meena vd., 1999). Kolajen, lifli bir protein olarak, 

memelilerde bağ dokularının temel bileşenidir. Fibriler yapıdaki kolajenler 

doğal yapılarında çözünmezler ancak çözünür prokolajenlere denatüre 

edilirlerse sulu solüsyonda çözünür hale gelebilirler (Kadler, 2004). Kolajenin 

denatürasyonu geri döndürülemez bir işlemdir ve termal işlemle elde 

edilebilir: sarmal-sarmal geçiş sıcaklığı (örneğin sığır kolajeni için 37 oC) 

aşıldığında, kolajen rastgele sarılmış bir jelatine dönüştürülür (Ratner vd., 

2004). Jelatin üretmeye yönelik diğer yöntemler arasında asit veya alkali 

kimyasal işlemler yer alır. Son yıllarda kolajen, mükemmel biyolojik ve 

fizikokimyasal özellikleri nedeniyle biyomedikal uygulamalar için en yaygın 

kullanılan biyomalzemeler arasında yer almıştır (Bronzino, 1999). Kolajen, 

uygun mekanik veya biyolojik özelliklere sahip çok çeşitli materyaller 

oluşturmak için çapraz bağlar ekleyerek veya biyolojik molekülleri aşılayarak 

fonksiyonel gruplarının reaksiyonu ile kolayca modifiye edilebilir (Lee vd., 

2001). Kolajenin başlıca dezavantajları arasında yüksek üretim maliyetleri 

(izolasyon ve saflaştırma için gereken zaman alıcı ve karmaşık prosedürler 

nedeniyle), denatürasyonu önlemek için işleme koşullarının dikkatli seçimi ve 

kolajen hidrofilikliği nedeniyle in vivo ortamda yüksek şişme kapasitesine 

sahip olmasıdır (Meena vd., 1999). Son çalışmalarda, insanlarda veya 

hayvanlarda yetersiz işleyen dokuların değiştirilmesini, düzeltilmesini ve 

iyileştirilmesini amaçlayan yenilikçi ürünlerin geliştirilmesine yönelik talep 

artmıştır. Kolajen, toz/parçacıklar, lifler, jel/çözelti, filmler/membranlar, 

süngerler, karışımlar (diğer polimerlerle) ve kompozitler (seramiklerle) gibi 

farklı fiziksel yapılara kolayca dönüştürülebilir. Kolajen, tıp alanında, 

ameliyat iplikleri, hemostatik ajanlar, doku replasmanı ve rejenerasyonu 

(kemik, kıkırdak, deri, kan damarları, trakea, yemek borusu), kozmetik cerrahi 

(dudaklar, cilt), diş kompozitleri, cilt rejenerasyon şablonları, membran 

oksijenatörleri, kontraseptifler (bariyer yöntemi), biyolojik olarak 

parçalanabilen matrisler, sinirlerin koruyucu sargısı, implantlar, kornea 
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bandajı, kontakt lens ve ilaç taşınımı dahil olmak üzere çok çeşitli alanlarda 

uygulamalar bulmuştur (Pannone, 2007). Özellikle, çeşitli kolajen türleri 

arasında Tip I kolajen, ECM'nin en bol bulunan bileşenidir ve hücre göçünü, 

yara iyileşmesini ve doku rejenerasyonunu teşvik eden yapı iskelesi 

malzemesi olarak kullanılabilir. Kemik ECM'si Tip I kolajen açısından çok 

zengin olduğundan, kolajen bazlı bir iskelenin hücre adezyonu, proliferasyonu 

ve oryantasyonu için gerekli doğal biyolojik bilgiyi sağladığı ve kemostatik 

yanıtı desteklediği kemik dokusu mühendisliğinde önemli uygulamalar 

bulmuştur (Stevens, 2008). 

Kolajen malzemelerin yara bakımı için uygulanması, kolajenoplastik 

çalışmaların ana odak noktası olmaya devam etmektedir. Yara iyileşme süreci 

birkaç aşamaya ayrılır:  

1)Travmatik veya diğer dış veya iç faktörlerin neden olduğu 

iltihaplanma, 

2)Fibroblastların çoğalmasının, anjiyogenezin, kolajen ve diğer ECM 

bileşenlerinin biyosentezinin, granülasyon dokusunun ve epitelyumun 

büyümesinin meydana geldiği proliferatif faz, 

3)Yara izi ve ardından yara dokusunun yeniden şekillenmesi.  

Kolajen pansumanlar günümüzde yanıklarda, travmalarda, bulaşıcı ve 

ameliyatlı cilt hasarlarında, kronik yara sürecinde kullanılmaktadır. Kolajen 

yara örtüleri, doğal, immünojenik olmayan ve düşük alerjenik oldukları için 

otolog deri fleplerine kıyasla kullanımı daha kolaydır. Kolajen yara örtüleri 

anti-inflamatuar, analjezik ve hemostatik etkilere sahiptir ve ayrıca 

mikroorganizmalara karşı bir bariyer oluştururlar. Anti-inflamatuar etki, 

büyüme faktörlerinin proteolizinden ve inhibisyonundan sorumlu olan matris 

metalloproteinazların depresyonundan kaynaklanır. Kolajen pansumanlar 

yarayı korur ve mekanik olarak ödem, sıvı kaybını engeller. Anjiyogenezi ve 

fibroblastların göçünü uyarır (Motta vd., 1983). Kolajen pansumanlara 

antiseptikler veya antibiyotiklerin dahil edilmesi, antimikrobiyal özelliklere 

neden olur. Günümüzde cilt yaralarının tedavisi için birkaç tip kolajen 

pansuman bulunmaktadır. Kolajen ve selülozun kombine ürünleri ödemin 

hızlı atılmasını tetikler ve sıvı kaybını sınırlar ve negatif basınçlı yaraların 

tedavisinde ek bir yöntem olarak kullanılır. Toz haline getirilmiş kolajen tozu 

için klinik uygulamalar bulunmaktadır. Kolajen, hücresizleştirilmiş sığır 

türevi malzemelerle (Integra, Matriderm) değiştirilen naylon ve silikon 

(Biobrane, AWBAT) bazlı kombine pansumanların bir parçasıdır. Yara 

bakımı için modern kolajen malzemeleri arasında "canlı cilt eşdeğerleri" 
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laboratuvarda yetiştirilen fibroblastlara sahip kolajen sargıları (ApliGraf, 

DermaGraft) bulunur (Landsman vd., 2009). Bu konuda yeni bir alternatif 

malzeme, aralarında fibroblastlar ve keratinositler bulunan normal insan 

derisinin tüm unsurlarını içeren TheraSkin'dir. Alıcının böyle bir nakli 

reddetme süresi kısadır ve etkinliğini etkilemez (Landsman vd., 2011). 

SONUÇLAR 

Kolajenin başta doku mühendisliği olmak üzere çok çeşitli 

uygulamaları, onu farklı endüstrilerde kullanılabilmesi ve insan sağlığı için 

önemli bir biyopolimer haline getirmektedir. Kolajen, hayvanlar aleminde en 

bol bulunan proteindir ve vücudumuzda belirli işlevleri olan tanımlanmış 

farklı türleri vardır. Her tip kolajen, yapısal özelliklerine göre farklı özellikler 

gösterir. Piyasaya sunulan kolajen bazlı medikal ürünler rutin teknolojiler ile 

saflaştırılır ve hazırlanır. Rekonstrüktif cerrahide başarıyla uygulanmakta ve 

olası uygulama alanları daha da artmaktadır. Hazırlama ve işleme 

tekniklerinin çeşitlendirilmesiyle, kolajen, özellikleri geniş bir aralıkta 

ayarlanabilen birçok farklı malzemenin üretilmesine de izin verir. Bu şekilde 

ortaya çıkan malzemeler yıllardır araştırılmış olsa da malzeme bilimi ve 

üretim çeşitlerinin mühendisliği henüz maksimum düzeye çıkmamıştır. Bunun 

bir nedeni, çoğu bilginin geleneğe dayanması, diğeri ise kolajen yapısı ve 

malzeme davranışının nem, tampon türleri ve konsantrasyonları, çapraz 

bağlama dahil tüm seviyelerin yapısının stabilitesi gibi birçok çevre koşuluna 

bağlı olmasıdır. Düşük miktarlarda katkı maddeleri yapısal, kimyasal, fiziksel 

ve biyolojik malzeme özelliklerini etkiler. Mevcut literatürde kolajenin 

potansiyel klinik uygulamalar arasında deri, kas, tendon, kornea, sinir, üretra, 

mesane ve ayrıca kemik için kompozit yapılar geliştirme çalışmaları 

bulunmaktadır. Kolajen bazlı biyomalzemeler, üstün biyouyumluluğu ve 

düşük immünojenisitesi nedeniyle doku mühendisliği ve rejeneratif tıp için 

çok önemlidir. Çünkü kolajenin farklı kaynaklardan elde edilme çalışmaları 

özellikle de bulaşıcı hastalıklar ve bağışıklık sorunları salgınları önlemek için 

alternatif kaynak arayışları devam etmektedir. Bu nedenle, gelecekte 

kullanılabilecek çeşitli keşfedilmemiş kolajen kaynaklarını belirlemeye 

yönelik araştırmaların büyük dikkat çekmesi ve bu yöndeki çalışmaların 

artması beklenmektedir. 
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GİRİŞ 

Ağır metallerin antimikrobiyal aktiviteleri çok uzun süredir 

bilinmesine karşın, antibiyotiklerin keşfinden sonra uygulamalarının modası 

geçmiş olduğu düşünülmüştür (Moodley vd., 2020). Ancak mikrobiyal 

enfeksiyonların artan eğilimi, çoklu ilaca dirençli patojenik enfeksiyonların 

ortaya çıkması ve bu direncin mutasyon yoluyla hızla yayılımı, antimikrobiyal 

bileşiklerin geliştirilmesini ve alternatif tedavi yöntemlerini gerektirmiştir 

(Roy vd., 2019). Bu nedenle son yıllarda, nanoteknolojide, metal 

nanopartiküllerin (NP'ler) üretimi ve antimikrobiyal terapötik uygulamalarda 

kullanımlarını kolaylaştırmak için fiziksel, kimyasal ve biyolojik stratejilerin 

geliştirilmesinde muazzam çabalar harcanmıştır (Peng vd., 2020).  

Metal NP'ler, yüksek yüzey-hacim oranına ve benzersiz 

fiziksel/kimyasal özelliklere sahip oldukları için farklı alanlarda 

kullanılmaktadır. NP‟ler kataliz, su arıtma, tıp, ilaç endüstrisi, kozmetik, 

biyomedikal, yenilebilir ürünler, akıllı ilaç üretimi, biyoremidiasyon, 

mekanik, optik, kimya fabrikaları, uzay şirketleri, elektron transistörleri, 

elektrokimyasal cihazlar, tümör analizi ve tedavisi gibi alanlarda 

uygulanmaktadır (Peerven vd., 2021). Mikrosidal doğasından dolayı metal 

NP‟lerin sentezi, nanoteknologlar arasında yüksek ilgi uyandırmıştır. Bakır, 

çinko, titanyum, magnezyum, altın ve gümüş gibi farklı metallerle nano 

ölçekli nesnelerin hazırlanmasına ve endüstriyel uygulanmalarına ilişkin 

çalışmalara öncelik tanınmaktadır (Carmona vd., 2017). 

İletkenlik, kimyasal kararlılık, kataliz, antimikrobiyal, antiviral, 

antifungal ve anti-inflamatuar ve anti-anjiyogenez potansiyelleri gibi 

benzersiz özelliklere sahip gümüş nanopartiküller (AgNP‟ler), çeşitli şekiller 

gösterebilen gümüş (Ag) parçacıklarıdır (Ahmed vd., 2016; Iranifam, 2016; 

Peerven vd., 2021). Bu benzersiz özellikleri sayesinde AgNP‟ler liflere, süper 

iletken malzemelere, kozmetik ürünlere, pansumanlara, kateterlere, 

dezenfektan spreylere, gıda kaplarına, boyalara, tekstil ürünlerine, sabunlara, 

şampuanlara, deterjanlara ve ilaçlara animikrobiyal ajan olarak eklenmiştir 

(Zhang vd., 2020; Peerven vd., 2021). 

NP‟lerin sentezi için iki genel strateji mevcuttur: Daha büyük bir 

yapının kimyasal, fiziksel ve biyolojik enerji kullanılarak daha küçük 

parçalara ayrıldığı yaklaşım (top-down) ve büyük bir nanoyapı sentezlemek 

için çeşitli kimyasal, fiziksel veya biyolojik reaksiyonlar kullanılarak 

malzemenin atomik seviyeden sentezlendiği yaklaşım (bottom-up) (Das vd., 

2017; Moodley vd., 2020). Bottom-up yaklaşımı (NP'lerin daha basit 

moleküllerden sentezlendiği) kimyasal buhar depolama, sol-jel işlemleri, 
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sprey piroliz, lazer piroliz, atomik/moleküler yoğunlaştırma ve yeşil sentez 

gibi birçok yöntemi içermektedir (Singh vd., 2018). NP‟lerin sentezi için 

benimsenen çeşitli yöntemlerin şematik gösterimi Şekil 1‟de verilmiştir. 

 

 

Şekil 1: NP‟lerin Sentez Yöntemlerinin Şematik Gösterimi (Diksth vd., 2021) 

 
İlginç bir şekilde, NP'lerin morfolojik parametreleri (boyut ve şekil 

vb.), kullanılan kimyasalların konsantrasyonları ve reaksiyon koşullarının 

(sıcaklık ve pH vb) çeşitlendirilmesi ile değişiklik gösterebilmektedir. 

Bununla birlikte, kimyasal yolla sentezlenen NP'lerin spesifik 

uygulamalarında aşağıdaki sınırlamalarla karşı karşıya kalınabilmektedir: (i) 

dirençli ortamda kararlılık, (ii) temel mekanizma ve modelleme faktörlerinde 

anlayış eksikliği, (iii) biyobirikim/toksisite özellikleri, (iv) kapsamlı analiz 

gereksinimleri, (v) kalifiye operatör ihtiyacı, (vi) cihaz montajı ve yapılarında 

sorun ve (vii) geri dönüşüm/yeniden kullanım/rejenerasyon. Bu sebeplerden 

dolayı, NP'lerin özelliklerinin, davranışlarının ve tiplerinin yukarıda belirtilen 

noktaları karşılayacak şekilde iyileştirilmesi arzu edilmektedir. Öte yandan, 

bu sınırlamalar, gelişmekte olan bu araştırma alanında yeni ve büyük fırsatlar 

da yaratabilmektedir (Singh vd., 2018). Bu sınırlamalara karşı koymak için, 

yeni bir “yeşil sentez” yaklaşımı/yöntemi, malzeme bilimi ve teknolojisi 

üzerine mevcut araştırma ve geliştirmelerde büyük ilgi görmektedir.  

Şekil 1‟de belirtilen fiziksel ve kimyasal stratejilerin kullanıldığı 

NP'lerin sentez yaklaşımları, toksik kimyasalların kullanımından dolayı 
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kanserojenlik ve çevresel toksisite gibi potansiyel tehlikelere yol 

açabilmektedir (Gupta ve Xie, 2018). Bu stratejilerin indirgeyici ajanlar, 

organik çözücüler ve stabilizatörler gibi tehlikeli maddelerin kullanımı 

nedeniyle toksisite sorunları oldukça açıktır. Kolloidlerin aglomerasyonunu 

önleyen toksik çözücülerin ve kimyasal kontaminasyonların kullanımı, çeşitli 

klinik ve biyomedikal uygulamalarda NP'lerin kullanımını sınırlamaktadır 

(Hua vd., 2018). Bu nedenle, güvenilir, temiz, biyolojik olarak uygun ve çevre 

dostu teknik olarak ifade edilen NP'lerin biyolojik sentezi çekici bir alternatif 

haline gelmiştir (Ediz vd., 2021). Metal NP‟lerin biyolojik sentezi, çok 

hücrelilerin ve tek hücreli organizmaların adaptasyonunu içeren yeşil sentez 

yaklaşımı olarak isimlendirilmektedir. Yeşil sentez yaklaşımı, enerji, yüksek 

basınç, sıcaklık ve toksik kimyasallar uygulamadan büyük ölçekli sentez için 

ölçeklendirilmesi kolay, uygun maliyetli ve çevre dostu olması sebebiyle 

kimyasal ve fiziksel yöntemlere göre daha avantajlıdır (Melkamu ve Bitew, 

2021). Şekil 2‟de yeşil sentez yaklaşımının temel avantajları şematize 

edilmiştir.  

 

 

Şekil 2: Yeşil Sentez Yaklaşımının Temel Avantajları (Singh vd., 2018) 

 

 

 

 



 FEN VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA MALZEME TEMİNİ VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ| 76 

 

 

1. NANOPARTİKÜLLERİN BİYOLOJİK SENTEZ 

STRATEJİLERİ 

Yüksek konsantrasyonda metal içeren ortamları tolere edebilen 

organizmalar, toksik metallerin kimyasal yapısını, toksisitelerini azaltarak 

veya toksik olmayan hale getirerek değiştirebilirler. NP'lerin biyolojik sentezi, 

belirli bir metalin aksine bir organizmanın direnç mekanizmasının 

“sonucudur”. Biyojenik metalik NP'lerin sentezi iki kategoride 

incelenebilmektedir. 

Biyo-indirgeme: Metal iyonlarının daha kararlı formları, biyolojik 

araçlar kullanılarak kimyasal indirgeme ile elde edilebilir. Metal iyonu 

indirgenir ve enzim oksitlenir. Bu, kontamine bir numuneden zararsız bir 

şekilde geri kazanılabilen metalik NP'lerin üretimi ile sonuçlanır. 

Biyosorpsiyon: Metal iyonları, organizmanın kendisine sulu bir 

numuneden veya toprak numunesinden bağlanır. Ya metal iyonları hücre 

duvarına ya da bazı bitkiler, bakteriler ve mantarlar tarafından sentezlenen 

peptitlere bağlanır ve sentezlenen bu peptitler kararlı NP'lerin yapılarında 

birleşir.  

Biyolojik olarak sentezlenen NP‟ler, şekil, boyut, kompozisyon ve 

fizikokimyasal özellikleri açısından incelenecek geniş bir alana sahiptir. 

NP'lerin sentezinde biyolojik yöntemlerin seçimi birkaç değişkene bağlıdır. 

Sentezlenecek metal NP‟ün formu en önemli değişkendir. Organizmaların az 

sayıda metale karşı geliştirdiği direnç, organizma seçimini de sınırlamaktadır 

(Zhang vd., 2020). Metalik NP'lerin yeşil sentez yaklaşımı, çeşitli biyolojik 

materyallerin (bakteri, mantar, alg ve bitki özleri vb.) kullanımını kabul 

etmiştir.  

Altın, alüminyum, bakır, paladyum, gümüş, kadmiyum ve kurşun gibi 

çeşitli metal NP‟lerin yeşil sentezinde Bacillus licheniform, Bacillus spp., 

.Delftia acidovorans, Escherichia coli, Pseudomonas, Lactobacillus spp., 

Pediococcus pentosaceus, Enterococcus faecium, Lactococcus garvieae, 

Bacillus sphaericus JG-A12 ve Morganella morganii gibi bakteri hücreleri 

kullanılmıştır (Zhang vd., 2020). Metal NP‟lerin sentezinde 

mikroorganizmalar umut verici bir biyolojik kaynak olarak görünse de, 

metalleri nano formlarına dönüştürme yeteneği göstermemektedir (Roy vd., 

2019).  

Metal/metal oksit NP'lerin yeşil sentezinde uygulanabilir metotlar 

arasında bitki özütlerinin kullanımı, bakteri ve/veya mantar aracılı senteze 

göre büyük ölçekte üretim için oldukça basit ve kolay bir işlemdir (Singh vd., 

2018). Ayrıca mikroorganizmaların kullanıldığı proseslerin sentez hızı, bitki 
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aracılı reaksiyon hızına kıyasla yavaştır (Ahmed vd., 2015). Bakteriyel ve 

tehlikeli kimyasal kirliliği tehdidi olmaması ve daha az enerji kullanımı 

nedeniyle, NP sentezi için bitki materyallerinin kullanımı bakteriyel ve 

kimyasal yöntemlere göre daha da avantajlıdır (Masum vd., 2019). 

Hammaddenin bulunabilirliği ucuz ve sürdürülebilirdir. Bunun dışında 

antimikrobiyal bitki özütünün in situ indirgeme ve kaplama maddesi olarak 

kullanılması, geliştirilmiş antimikrobiyal aktiviteye sahip NP‟lerin 

geliştirilmesine yardımcı olmaktadır (Roy vd., 2019). 

Gümüş, yılda beş yüz ton gümüş NP üretimi ile en ticarileşen 

nanomalzemelerden biri olup, önümüzdeki birkaç yıl içinde artacağı tahmin 

edilmektedir. Yüksek hassasiyetli biyomoleküler belirleme, kataliz, 

biyosensörler ve tıp alanındaki derin rolü başta olmak üzere; anti-fungal, anti-

inflamatuar ve anti-anjiyogenez aktiviteleri ile birlikte güçlü inhibitör ve 

bakterisidal etkilere sahip olduğu kabul edilmektedir (Ahmed vd., 2016). Bu 

karakteristiklerinden dolayı son yıllarda NP üretiminde gümüş metaline ilgi 

giderek artmaktadır.  

NP üretiminde bitkiler aracılı yeşil sentez teknolojisinin geleneksel 

yöntemlere karşın potansiyelleri hem de gümüş metalinin ilgi çekici 

karakteristikleri göz önüne alındığında, bu çalışmamız da bitki temelli AgNP 

üretiminde yeşil sentez yaklaşımına ilişkin son araştırmaların incelenmesi 

amaçlanmıştır.  

1.1. Bitkiler Aracılı AgNP Sentezi 

Bitkilerin, kendilerini böceklerden ve otçullardan korumanın bir yolu 

olarak metalleri aşırı biriktirme kapasitesi gözlenmiştir. Bu gözlem, bitkilerin 

çeşitli yeraltı suyu ve toprak sedimentlerinden mineralleri ekstre etmek için 

kullanıldığı fitoekstraksiyon olarak bilinen teknolojinin yolunu açmıştır. 

Olanaksız toprak alanlarından değerli metallerin çıkarılması (fitomining), 

doğal olmayan kirleticilerin stabilizasyonu veya geri kazanılması 

(fitoremediasyon) ve büyüyen hasatlara temel metallerin eklenmesi gibi 

uygulama alanları fitoekstraksiyon teknolojisinin temellerini oluşturmaktadır. 

Bitkiler tarafından biriktirilen metallerin genellikle NP şeklinde 

depolanmasının ortaya konması ile birlikte, bu organizmalar metal NP‟lerin 

üretiminde kullanılmaya başlanmıştır. Uygun metalle zenginleştirilmiş 

substratlar üzerinde geliştirilen tüm bitkilerin NP sentezlediği ortaya 

konmuştur (Moodley vd., 2020).  

Kadife çiçeği, Ziziphora tenuior, Abutilon indicum, Solanum 

tricobatum, Erythrina indica, pancar kökü, mangostan, Ocimum tenuiflorum, 
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Spirogyra varians, Melia dubia, zeytin, yüksek antibakteriyel aktiviteli 

Acalypha indica‟nın yaprak özütü, Sesuvium portulacastrum (Ahmed vd., 

2016), Prunus japonica (Saravanakumar vd., 2016), Phaseolus vulgaris L 

(Ediz vd., 2021), Lysiloma acapulcensis (Garibo vd., 2020), Musa balbisiana, 

Azadirachta indica, Ocimum tenuiflorum (Banerjee vd., 2014) ve Aloe vera 

yaprak özütü (Ashraf vd., 2016) gibi bitkiler AgNP‟lerin sentezi için kaynak 

olarak literatürde yer almaktadır.  

Bitkilerin ağır metalleri biriktirme ve detoksifiye etme yeteneği 

kanıtlanmış olup, NP sentez sürecinde biyo-indirgeyici olarak 

kullanılmaktadırlar (Roy vd., 2019). Bir bitki özütü, metal iyonlarının 

indirgenmesinden sorumlu bir dizi metabolit ve indirgeyici biyomolekül 

içermektedir. Bu biyomoleküller terpenoidler, flavonlar, ketonlar, aldehitler, 

amitler, karboksilik asitler, karbonhidratlar, proteinler ve vitaminleri 

içermektedir (Jha vd., 2009). Pek çok olası doğal ürün arasında polisakkaritler 

bu amaç için mükemmel bir yapı iskelesini temsil eder (Park vd., 2011). 

AgNP'lerin sentezi için nişasta ve kitosan gibi polisakkaritlerin kullanımı son 

yıllarda rapor edilmiştir (Roy vd., 2019).  

Bitkiler aracılı metal NP sentezinin tam olarak anlaşılamamasına 

karşın, fitokimyasal/ikincil metabolit içeriklerinin, sentez sürecinde 

indirgeyici materyal olduğu kabul edilmektedir. Bu metabolitler metal 

iyonlarının indirgenmesinin yanı sıra metal NP'lerin stabilize 

edilmesi/kaplanmasında da rol oynamaktadır (Peerven vd., 2021). Bu nedenle, 

gümüş iyonlarının indirgenmesi için kesin mekanizmayı önermek kolay 

olmamakla birlikte, olası mekanizma Şekil 3‟te verilmiştir.  

Yüksek yoğunlukta -OH grupları içeren polifenollerin hidroksil grubu 

oksitlenir ve iki elektronu serbest bırakılır, bu elektronlar 2Ag+‟nin 

indirgenmesinden sorumludur (Kim vd., 2016; Aziz vd., 2019). İndirgenmeyi 

takiben atomik gümüş-Ag0 oluşumundan sonra, gümüş NP'lerin sentezi için 

birçok reaksiyonun gerçekleşmesi gerekir, çünkü atomik gümüş-Ag0 bir NP 

olarak kabul edilemez. Atomik gümüş-Ag0‟nin aglomerasyonu NP'leri 

oluşturur ve bu reaksiyonlara çekirdeklenme denir. Polifenolün metalik 

gümüş ile kompleksleşmesi ve biyomoleküllerle olan bu bağ, NP'lerin 

stabilizasyonundan sorumludur (Nunes vd., 2018; Sganzerla vd., 2020). 

Elektrokimyasal potansiyel farkı, iyonik gümüş ve fito-bileşenlerin 

etkileşiminin ana nedenidir (Rajeshkumar vd., 2016).  
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Şekil 3: AgNP‟lerin Yeşil Sentez Yaklaşımı İle Olası Sentez Mekanizması (Rónavári 

vd., 2021) 

 

Özellikle özütte bulunan proteinler, amino asitler, enzimler, 

polisakkaritler, alkaloidler, tanenler, fenolikler, saponinler, terpenoidler ve 

vitaminler gibi biyomoleküller hem indirgeyici hem de dengeleyici ajan 

olarak işlev görmektedir (Ahmed vd., 2016). Flavonoidler, karbonil 

fonksiyonel grupları aracılığıyla metalik iyonlarla etkileşime girer ve reaktif 

hidrojeni serbest bırakır, bu daha sonra flavonoid yapısındaki enolü keto 

formuna dönüştürerek Ag0 oluşumuna yol açar (Alayande vd., 2021). 

AgNP'lerin sentezi için bitkilerde bulunan bazı fitokimyasallar tarafından 

gerçekleştirilen biyo-indirgeme mekanizmaları aşağıdaki şekillerde 

gösterilmektedir:  
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Şekil 4: Saponinler ile Ag+‟nın AgNP‟lere Fitoredüksiyonu (Melkamu ve Bitew, 

2021) 

 

 

Şekil 5: Terpenoidler ile Ag+‟nın AgNP‟lere Fitoredüksiyonu (Melkamu ve Bitew, 

2021) 

 

 

Şekil 6: Flavonoidler ile Ag+‟nın AgNP‟lere Fitoredüksiyonu (Melkamu ve Bitew, 

2021) 

 
Flavonoid bileşikleri üzerinde bulunan birkaç fonksiyonel grubun NP 

sentezine katkı sağladığı düşünülmektedir. Flavonoidlerin enolden keto 

formuna tautomerizasyonunun, metal iyonlarının indirgenmesine katılabilecek 

reaktif bir hidrojen atomunu serbest bıraktığı varsayılmıştır. Ocimum sanctum 

özütlerinden AgNP sentezini içeren çalışmalar, sentezin muhtemelen 

flavonoidler luteolin ve rosmarinik asidin tautomerizasyonunun sonucu 

olduğunu göstermektedir (Ahmad vd., 2010). Bazı flavonoidler, metal 

iyonlarını karbonil grupları veya π-elektron ile şelatlayabilir. Quercetin, güçlü 

şelatlama aktivitesine sahip bir flavonoid örneğidir (Makarov vd., 2014). Bu 

mekanizmalar, önceki çalışmalarda elde edilen AgNP'lerin yüzeyine adsorbe 



81 | FEN VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA MALZEME TEMİNİ VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ 

 

edilen flavonoid gruplarının prevalansını açıklayabilmektedir (Veerasamy vd., 

2011; Gannimani vd., 2014). Lawsonia inermis kullanıldığı çalışmada başarılı 

bir şekilde sentezlenen AgNP‟lerden flavonoid apiinin ekstrakte edilmesi NP 

sentezinde flavonoid katılımını göstermektedir (Kasthuri vd., 2009). 

Bitki özlerinde bulunan şekerler de NP oluşumunu 

indükleyebilmektedir. Bir aldehit içeren lineer formdaki monosakkaritlerin 

(glikoz vb), indirgeme ajanları olduğu bilinmektedir. Bir keto grubunu 

bulunduran monosakkaritler, bir ketondan bir aldehite (örneğin fruktoz) 

tautomerik dönüşüm üzerine antioksidanlar olarak hareket edebilir. Bu 

bağlamda, fruktozun indirgeme potansiyelini sınırlayan bir ketondan bir 

aldehite tautomerizm kinetiği nedeniyle glikozun metal iyonu indirgemede 

fruktozdan daha etkili olduğu bildirilmektedir. Disakaritler ve polisakaritler 

de metal iyonlarının indirgenmesine katılabilir, ancak bu büyük ölçüde 

monosakarit bileşenlerinin bir oligomer içinde bir açık zincir konfigürasyonu 

alma yeteneğine bağlıdır. Örnek olarak laktoz ve maltoz verilebilmektedir. 

Buna karşılık, sükroz, glikoz ve fruktoz monomerlerinin bağlantısı açık 

zincirlerin oluşumunu kısıtladığı için metal iyon indirgemesine katılamaz. 

Bununla birlikte, sükroz tetrakloroaurik ve tetrakloroplatinik asitlere 

yerleştirildiğinde NP sentezi devam etmiştir. Genel olarak, şekerler tarafından 

NP oluşumunun, bir aldehit grubunun bir karbonil grubuna oksidasyonu ile 

meydana geldiği ve bunun daha sonra metal iyonlarının azalmasına ve NP 

oluşumuna yol açtığı ileri sürülmektedir (Moodley vd., 2020). 

Bitki kaynaklı metal NP‟lerin FTIR analizi, yüzeylerinde proteinlerin 

varlığını ortaya çıkarmış ve bu da proteinlerin metal iyonu indirgeme 

kabiliyetine sahip olabileceğini düşündürmüştür. Bununla birlikte, amino 

asitler, metal iyonu azaltma ve bağlama etkinlikleri için potansiyellerinde 

farklılıklar göstermiştir. Örneğin, lizin, sistein, arginin ve metioninin Ag+'ı 

bağladığı gösterilmiştir. Metal iyonlarını bağlayabilen amino asitlerin bunu 

kendi amino veya karboksil grupları veya yan zincir grupları aracılığıyla 

yaptıkları düşünülmektedir: aspartik ve glutamik asidin karboksil grupları, 

histidin imidazol halkası, sistein tiolü, metiyonin tioeteri, serinin hidroksil 

grubu; treonin ve tirozin, asparagin ve glutaminin karbonil grupları vb. 

(Makarov vd., 2014). Bir peptit zincirindeki amino asitlerin bağlanması, tek 

tek amino asitlerin metal iyonlarını bağlama ve azaltma yeteneğini de 

etkileyebilir. Örneğin, bir peptit bağındaki aminlerin ve karboksilik asitlerin 

R-karbonuna metal iyonlarıyla birleşme sağlanamaz. Bununla birlikte, tek tek 

amino asitlerin serbest yan zincirleri, büyük ölçüde amino asit dizisine bağlı 

olmasına rağmen, metal iyonlarının bağlanmasına ve indirgenmesine yine de 
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katılabilir. Tan vd. (2010) güçlü bağlanma yeteneklerine ve yüksek indirgeme 

aktivitelerine sahip amino asitlerden türetilen sentezlenen peptitlerin, 

beklenenden daha düşük indirgeme sergilediğini göstermiştir. Ayrıca bir 

proteinin amino asit dizisinin üretilmiş NP‟lerin boyutunu, şeklini ve verimini 

etkileyebileceği de öngörülmüştür.  

Szyygium aromaticum'da (karanfil) bulunan ana terpenoid olan 

öjenolün AgNO3 ve indirgenmesinde önemli bir rol oynadığı bildirilmiştir. 

Çalışmanın FTIR spektroskopi analizi, öjenoldeki OH grubundan protonun 

ayrılmasının, daha fazla oksidasyona uğrayabilen ara rezonans yapılarının 

oluşumuna yol açtığını göstermiştir. Bu son reaksiyon, Ag+'nın indirgenmesi 

ve ardından kararlı AgNP'lerin oluşumu ile ilişkilendirilmiştir (Singh vd., 

2010). 

2. AgNP’LERİN STABİLİTESİ ve TOKSİSİTESİ 

NP'lerin çevresel dağılımı ve taşınması, çevresel sıvılarda yarı kararlı 

sulu süspansiyonlar veya aerosoller yapma yeteneklerine bağlıdır. Bu nedenle 

çevredeki NP'lerin stabilitesi, çevredeki ortamla bir araya gelme veya 

etkileşime girme eğilimlerinin tahmin edilmesiyle değerlendirilebilir. 

Agregasyon, partikül çarpışma hızı ile ilişkili zamana bağlı bir fenomendir, 

süspansiyonun stabilitesi ise büyük ölçüde partiküllerin boyutu ve diğer 

çevresel bileşenlere olan afinitesi tarafından belirlenir. Yeşil sentez yaklaşımı 

ile üretilen AgNP'lerin (sulu ortamda) stabilitesi, elde edilen materyalden ileri 

gelmekte olup yüzey kompleksleşmesinin, NP'lerin kolloidal stabilitesini 

düzenleyerek içsel stabilitesini de etkilemektedir. NP'lerin kolloidal stabilitesi 

(veya çözünme hızı), partikül boyutu ve yüzey kaplaması kontrol edilerek 

veya işlevselleştirme teknikleri ile düzenlenebilmektedir. NP'lerin dönüşümü, 

çevresel etkilerini veya toksisitelerini değerlendirirken dikkate alınması 

gereken önemli bir özelliktir. Örneğin, AgNP'lerin sülfürizasyonu, gümüş 

sülfürün daha düşük çözünürlüğü nedeniyle toksisitelerini büyük ölçüde 

azaltmaktadır (Singh vd., 2018).  

3. NP’LERİN KARAKTERİZASYONU İÇİN ANALİTİK 

METOTLAR 

Eşsiz fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerinden dolayı 

araştırmacıların ilgisini çeken AgNP'lerin potansiyelini ve çeşitli sektörlerde 

uygulama alanlarını belirlemek için karakterizasyon çalışmaları önemli bir 

adımdır. Boyut, şekil, yüzey morfolojisi, yüzey alanı, yapı, stabilite, elementel 

ve mineral dekompozisyonu, homojenlik, yoğunluk vb. gibi çeşitli özelliklerin 

analiz edilmesi AgNP'ler hakkında önemli bilgiler sağlayacaktır. Bunun yanı 
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sıra analitik teknikler kullanılarak NP'lerin elektriksel ve termal iletkenliği ve 

saflığı hakkında da bilgi edinilebilir. Sentezlenen NP'lerin boyutu ve şekli 

temel olarak X-Işını Kırınım (XRD), Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), 

Alan Emisyon Saçılımlı Elektron Mikroskobu (FESEM), Geçirimli Elektron 

Mikroskobu (TEM), Yüksek Çözünürlüklü İletim Elektron Mikroskobu 

(HRTEM) Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM), Dinamik Işık Saçılımı (DLS), 

Yoğunlaşma Parçacık Sayacı (CPC), Foton Korelasyon Spektroskopisi (PCS) 

vb. cihazlar ile analiz edilir (Mourdikoudis vd., 2018). Belirlenmesi gereken 

parametreler ve ilgili karakterizasyon teknikleri Tablo 1‟de özetlenmiştir. 

AgNP‟leri karakterize etmek için çeşitli teknikler kullanılır ve birkaçı 

aşağıda açıklanmıştır:  

Tablo 1: NP‟lerin Farklı Özelliklerinin Belirlenmesi İçin Uygun Analitik Teknikler 

(Mourdikoudis vd., 2018; Joshi vd., 2020)  

İncelenecek Parametreler  Uygun Karakterizasyon Tekniği  

Boyut (Yapısal özellikler) TEM, XRD, DLS, NTA, SAXS, 

HRTEM, SEM, AFM, EXAFS, 

FMR, DCS, ICP-MS, UV-Vis, 

MALDI, NMR, TRPS, EPLS, 

magnetic susceptibility 

Şekil  TEM, HRTEM, AFM, EPLS, 

FMR, 

Elementer-kimyasal kompozisyon XRD, XPS, SEM-EDX, NMR, 

MFM, LEIS, ICP-MS, ICP-OES, 

Kristal yapısı XRD, EXAFS, HRTEM, STEM, 

Elektron kırınım 

Boyut dağılımı DCS, DLS, SAXS, NTA, ICP-

MS, FMR, DTA, TRPS, SEM 

Ligand bağlama/bileşim/yoğunluk/düzenleme/ 

kütle, yüzey bileşimi 

XPS, FTIR, NMR, SIMS, FMR, 

TGA, SANS 

Yüzey alanı, spesifik yüzey alanı BET, sıvı NMR 

Yüzey yükü Zeta potansiyel, EPM 

Aglomerasyon durumu Zeta potential, DLS, DCS, UV-

Vis, SEM,  TEM 
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Optik özellikler  UV-Vis-NIR, PL, EELS-STEM 

Manyetik özellikler  SQUID, VSM, Mössbauer, MFM, 

FMR, XMCD 

Matristeki NP‟nin dağılımı SEM, TEM, AFM 

Yapısal kusurlar HRTEM, EBSD 

Yoğunluk  DCS, RMM-MEMS 

Tek partikül özellikleri Sp-ICP-MS, MFM, HRTEM, sıvı 

TEM 

 
3.1. UV-Görünür Spektrofotometre 

Çeşitli metalik NP'lere özgü olmasının yanı sıra zaman açısından 

verimli ve uygulaması basit bir analitik cihazdır. Çözeltideki bir bileşen 

tarafından emilen ultraviyole veya görünür radyasyon miktarını ölçen UV-

görünür spektrofotometre, sentezlenen metalik NP'lerin boyutu, morfolojisi, 

şekli, bileşimi ve dielektrik ortamından etkilenen yüzey plazmon rezonans 

bantlarını karakterize edebilir. Partikül boyutu 2-100 nm aralığında 

AgNP'lerin karakterizasyonu için UV görünür spektrum dalga boyunda 200-

800 nm civarındaki absorpsiyon bantlarının kullanılabileceği gösterilmiştir 

(Rajeshkumar vd., 2019). AgNP absorpsiyonu partiküllerin boyutundan, 

dielektrik ve kimyasal ortamdan etkilenmektedir. 2-100 nm arasında 

boyutlandırılmış metal NP'lerin miktarı, yüzey plazmon pikleri ile 

kaydedilirken NP'lerin varlığı, görünür bölgedeki yüzey plasmon rezonans 

pikleri ile doğrulanmaktadır (Sharma vd., 2022). Biberiye sulu özütü 

kullanılarak AgNP biyosentez çalışmamızın karşılaştırmalı UV spektrumu 

Şekil 7‟de gösterilmiştir.  
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Şekil 7: Biberiye, AgNO3 ve AgNP'lerin UV Spektrumu 

 

Güçlü absorpsiyon bantları sergileyen AgNP‟ler, çözeltide belirli bir 

renk oluşturarak renk değişimi yoluyla karakterizasyonun görselleştirilmesine 

olanak tanımaktadır. Renk değişimi, parçacıkların boyutu arttığında meydana 

gelir ve soluk sarıdan koyu kahverengiye kadar değişim gözlenmektedir 

(Noah, 2019). UV-görünür spektroskopi zaman, pH ve sıcaklık gibi sentez 

koşulları açısından AgNP'leri karakterize etmek için de kullanılmıştır (Bo vd., 

2017).  

3.2. Elektron Mikroskopisi  

Bu bölümde nanopartiküllerin morfolojik yapılarının elektron 

mikroskopisi ile incelenmesinden bahsedilecektir.  
 

3.2.1 Geçirimli Elektron Mikroskobu (TEM) 

TEM atomik seviyeye kadar çeşitli uzunluk ölçeklerinde 

materyallerin yapısal ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi sağlama 

konusundaki eşsiz yeteneği nedeniyle birçok bilimsel disiplinde yaygın 

uygulama alanı bulmaktadır (Noah vd., 2019). NP karakterizasyonu ve yüzey 

çalışmaları için en gelişmiş ve pahalı tekniklerden biri olup, TEM sentezlenen 

AgNP‟lerin partikül boyutu, şekli ve düzeni gibi özelliklerinin anlaşılması için 

güçlü bir araçtır (Sharma vd., 2022). TEM, özgün NP'lerin kimyasal ve 

elektronik yapısını tespit etme ve nicelleştirme yeteneğinde farklılık gösteren 

bir cihazdır. Bunun aynı sıra bir NP‟nin kimyasının doğrudan tanımlanmasına 

izin veren, 1 nm veya daha iyi bir üç boyutlu çözünürlükte atomik 

çözünürlüklü örgü görüntüleri ve kimyasal bilgiler sağlayan esnek bir araçtır 
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(Rajeshkumar vd., 2019). NP‟lerin ikincil materyal kaplama varlığı, iki veya 

daha fazla tabaka malzemesi ve NP'nin incelenen örneğe nüfuzu hakkında 

bilgi de tahmin edilebilir (Joshi vd., 2020). 

İhtiyaca ve teknolojiye bağlı olarak TEM, CTEM (geleneksel TEM), 

HRTEM (yüksek çözünürlüklü TEM) ve STEM'in (tarama TEM) dahil 

edilebileceği farklı biçimlerde bulunur Çoğunlukla, NP'lerin agregasyonu, 

elektron mikroskobu (EM) araştırmalarındaki ana zorluklardan biridir. Bu 

sebeple protein numunelerinin nanomalzemelerinin kaplama ve örgü 

çalışmaları yüksek performanstaki HRTEM kullanılarak araştırılabilir 

(Sharma vd., 2022). 

3.2.2. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) 

SEM, diğer elektron mikroskopi tekniklerinin yanı sıra mikro ve nano 

ölçekte üretilen parçacıkların çeşitli partikül boyutlarını, boyut dağılımlarını, 

nanomalzeme biçimlerini ve yüzey morfolojisini ayırt edebilen bir yüzey 

görüntüleme yaklaşımıdır. Modern yüksek çözünürlüklü SEM'ler kullanarak 

morfolojileri 10 nm'den küçük olan NP‟ler tanımlanabilir. Geri saçılmış 

elektronlu bu görüntüleme tekniği, yalnızca NP'lerin yüzey morfolojisini 

değil, aynı zamanda diğer sistemlerle etkileşimlerini de incelemeye yardımcı 

olmaktadır. Silika küreler, polyester elyaflar ve keten üzerinde AgNP‟lerin 

birikimi, SEM görüntüleri kullanılarak rapor edilmiştir (Sharma vd., 2022). 

Bu karakterizasyon yöntemi ortalama çapları 4 ila 80 nm arasında değişen 

biyosentezlenmiş AgNP'leri karakterize etmek için kullanılmıştır (Vanaja vd., 

2013). Sivas Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi‟nde 

tam metin sözlü bildiri olarak sunulmuş yeşil sentez çalışmamızda biberiye 

sulu özütü kullanılarak sentezlenen AgNP‟lerin karşılaştırmalı SEM 

görüntüleri örnek olarak Şekil 8‟de verilmiştir (Takcı ve Genç, 2022). 

 
Şekil 8 A: Biberiye SEM Görüntüsü; B: AgNP'lerin SEM Görüntüsü  
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Enerji dağılımlı X-ışını spektroskopisi (EDX veya EDS), metal 

NP'lerin elementel bileşimini belirlemek için SEM ile birlikte kullanılan bir 

kimyasal analiz yöntemidir (Rajeshkumar vd., 2019). Sivas Uluslararası 

Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi‟nde tam metin sözlü bildiri 

olarak sunulmuş yeşil sentez çalışmamızda biberiye sulu özütü kullanılarak 

sentezlenen AgNP‟lerin karşılaştırmalı EDX sonuçları örnek olarak Şekil 9‟da 

gösterilmiştir (Takcı ve Genç, 2022).  

 

 
Şekil 9 A: Biberiye EDX Sonuçları; B: AgNP'lerin EDX Sonuçları 

 
3.3. X-Işını Kırınımı (XRD) 

X-ışını kırınımı, AgNP‟lerin kristal yapı, kristal yapının faz 

tanımlaması, kristalit boyutu (birim hücre boyutları hakkında bilgi) ve türü 

gibi kritik özellikler hakkında bilgi elde etmek için kullanılan birincil 

karakterizasyon aracıdır (Rajeshkumar vd., 2019). Nanokristaller, iyi 

tanımlanmış moleküler formül yapısına, örgü parametrelerine, kristal tane 

boyutuna ve ligand bileşimine sahip atomik olarak hassas nanokümelerin yanı 

sıra, ligand kabuğunun toplam yapısını incelemek için muhteşem 

nanomalzeme örnekleridir (Li vd., 2020; Sakthivel vd., 2020). Her NP'nin 

benzersiz kırınım modeli vardır ve bu desen the Joint Committee on Powder 

Diffraction Standards (JCPDS) kitaplığının referans veri tabanıyla 

karşılaştırarak tanımlanabilmektedir (Sharma vd., 2022). Sıvı örneklerinin 

yanı sıra katı numuneler içinde kullanılabilmektedir. NP‟lerin 

kompozisyonunu referans desenle pik pozisyonu ve şiddetini karşılaştırarak 

belirleyebilmektedir (Joshi vd., 2020). Ayrıca, kırılan ışınlar numunenin 

saflığını veya kusurlarını da gösterebilir (Sharma vd., 2022). Sivas 

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi‟nde tam metin 

sözlü bildiri olarak sunulmuş yeşil sentez çalışmamızda biberiye sulu özütü 

kullanılarak sentezlenen AgNP‟lerin karşılaştırmalı örnek XRD spektrum 

sonuçları örnek olarak Şekil 10‟da gösterilmiştir (Takcı ve Genç, 2022).  
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Şekil 10: Biberiye ve AgNP'lerin XRD Spektrumu 

3.4. FTIR Spektroskopisi  

Çok çeşitli numuneleri analiz edebilmenin yanı sıra hızlı, yüksek 

verim ve tahribatsız olma gibi birçok avantaj sunan ve sürekli gelişen bir 

tekniktir. Bu cihaz metal NP‟lerin yüzeyinde hangi organik fonksiyonel 

grupların bulunduğunu belirlememize izin veren ve malzemenin yüzey 

kimyasının karakterizasyonu için çok oldukça önemlidir. Kızılötesi radyasyon 

bir numuneden geçirildiğinde, radyasyonun bir kısmı numune tarafından 

emilir ve bir kısmı da içinden geçer. Ortaya çıkan spektrum, numunenin 

kimliğini temsil eden moleküler parmak izi oluşturarak absorpsiyon ve 

geçirgenliğine işaret etmektedir (Rajeshkumar vd., 2019). Yeşil sentez 

yaklaşımı ile hazırlanan AgNP'lere bağlı biyomoleküller gibi karmaşık 

materyaller bu analitik teknik kullanılarak tespit edilmiştir. Birçok çalışmada 

AgNP‟lerin biyosentezinde organik indirgeyici ve kaplama ajanları olan 

aminlerin ve karboksilat fonksiyonel gruplarını ve pek çok numunede çok 

sayıda organik özü FTIR ile tanımlamışlardır (Noah, 2019). Yeşil sentez 

yaklaşımı ile hazırlanan AgNP'lerin FTIR analizi sonuçları 3590 cm-1 (O−H 

gerilme), 3070 cm−1 (C−H gerilme), 1670 cm−1 (C=O gerilme) ve 1525 cm−1 

(N−H eğilme, amid I) ‟de yüksek bir absorpsiyon bandı göstermiştir (Rani 

vd., 2020). Sivas Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon 

Kongresi‟nde tam metin sözlü bildiri olarak sunulmuş yeşil sentez 

çalışmamızda biberiye sulu özütü kullanılarak sentezlenen AgNP‟lerin 

karşılaştırmalı FTIR spektrum sonuçları örnek olarak Şekil 11‟de 

gösterilmiştir (Takcı ve Genç, 2022). 
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Şekil 11: Biberiye ve AgNP'lerin FTIR Spektrumu 

 

3.5. Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektroskopisi 

Temel tahribatsız moleküler karakterizasyon tekniklerinden biri, 

çekirdeğin kimyasal ortamını analiz eden ve yüzey yapısı hakkında kapsamlı 

bilgi veren NMR'dir. Bu teknik yüzey ligandlarının yapısını karakterize etmek 

için en esnek ve verimli yöntemlerden biri olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, 

NMR, nanomalzemeler üzerinde ligand immobilizasyonunu kanıtlamak için 

NP‟lerin yüzey modifikasyonunu nitel veya nicel bir yaklaşımla tanımlamak 

için kullanılır. NMR spektroskopisi ve görüntülemenin diğer yöntemlerle 

karşılaştırıldığında dezavantajlarından biri, yüzey ligandlarının kütlesel 

nanomalzeme seyreltmesinin bir sonucu olarak küçük moleküllerden çok daha 

fazla numuneye ihtiyaç duymasıdır, çünkü yüzey ligandlarının ağırlık yüzdesi 

partikülün boyutunun büyümesiyle katlanarak düşmektedir. Sonuçlar, daha 

büyük NP'lerin, homojen veya heterojen hat genişlemesinin bir sonucu olduğu 

tahmin edilen, daha küçük olanlara kıyasla daha şiddetli hat genişlemesi 

olduğunu göstermektedir. NP yüzeylerini karakterize etmek için tipik bir 

teknik olmamasına rağmen, birçok durumda NP yüzeyleri kimyasal 

işlevselleştirme yoluyla ya doğrudan ya da dolaylı olarak NMR ile 

incelenebilmektedir (De Roo vd., 2018; Barchi vd., 2021; Sharma vd., 2022).  

3.6. Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) 

AFM, bir tür taramalı prob mikroskobudur (SPM). SPM'ler, bir sonda 

ile yükseklik, sürtünme ve manyetizma gibi yerel özellikleri ölçmek için 

tasarlanmıştır. AFM, numunenin küçük bir alanı üzerinde probu tarayan ve 

aynı anda yerel özelliğini ölçen SPM'yi kullanarak görüntüyü elde eder 
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(Gopirajah ve Anandharamakrishnan, 2018). Boyut, morfoloji, yüzey dokusu 

ve pürüzlülük dahil olmak üzere birçok fiziksel özellik hakkında 3 boyutlu 

görselleştirme ve hem kalitatif hem de kantitatif bilgi sunmaktadır. Boyut, 

yüzey alanı ve hacim dağılımları dahil olmak üzere istatistiksel bilgiler de 

belirlenebilir. Aynı taramada 1 nanometreden 8 mikrometreye kadar çok 

çeşitli partikül boyutları karakterize edilebilir. Ayrıca AFM, ortam havası, 

kontrollü ortamlar ve hatta sıvı dispersiyonlar dahil olmak üzere birçok 

ortamda NP'leri karakterize edebilir (Belloti vd., 2022). 

3.7. Elektrokimya 

Elektrokimya, çok çeşitli metal NP‟lerin doğrudan belirlenmesi için 

kullanılabilen basit bir yöntemdir. AgNP'ler gibi elektroaktif olan metal 

NP‟lerin elektrokimyasal karakterizasyonunda tercih edilmektedir. Analiz 

elektrot yüzeylerinde NP‟lerin mobilize edilmesiyle veya elektrot yüzeyine 

çarpan NP‟lerin doğrudan tespiti yoluyla gerçekleştirilebilir. Metal NP 

karakterizasyonunda kullanılan elektrokimyasal yöntemlerden biri, metal 

NP‟lerin redoks piklerine odaklanan döngüsel voltametridir (CV). Farklı 

boyuttaki AgNP'ler farklı voltametrik profiller sergilemektedir (Giovanni vd., 

2012). Ndikau vd. (2017) karpuz kabuğu özütü kullanılarak hazırlanan 

AgNP‟ler ve standart AgNP'lerin (20 nm AgNP'ler kolloidal dispersiyonu) 

CV sonuçlarını karşılaştırmışlardır. Sonuçlar sentezlenen AgNP‟ler için +291 

mV'de belirgin bir oksidasyon pikine işaret etmiştir. Standartta bu pikler +290 

mV ve + 100 mV'de gösterilmiştir.  

3.8. Zeta Potansiyeli Ölçümleri 

Zeta potansiyeli ölçümleri, sulu AgNP süspansiyonlarında stabiliteyi 

karakterize etmek için çok önemli bir parametre olan NP yüzeyindeki etkili 

elektrik yükünü belirlemektedir. Sentezlenmiş bir NP‟nin zeta potansiyelinin 

değeri ne kadar yüksekse, numunenin stabilizasyonu da o kadar yüksek 

demektir. Stabil NP için minimum ±30 mV zeta potansiyel değeri zorunludur 

(Rajeshkumar vd., 2019).   

3.9. Dinamik Işık Saçılımı 

Dinamik ışık saçılımı (DLS) (Quasi-Elastik Işık Saçılımı veya Foton 

Korelasyon Spektroskopisi), NP‟lerin yüzey yükünü, boyut dağılımını ve 

kalitesini karakterize etmek için kullanılmaktadır. Hazırlanan NP‟lerin 

polidispersite indeksinin bilinmesi de analiz için oldukça faydalıdır 

(Rajeshkumar vd., 2019).  
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Farklı sentez yöntemleri ile hazırlanan NP örneklerinin özelliklerini 

incelemek ve karakterize etmek için, yukarıda belirtilen bazı analitik 

tekniklerin tartışıldığı birçok karakterizasyon analizleri mevcuttur. Bu 

tekniklerin yardımıyla, fiziksel, kimyasal, elektriksel, manyetik ve ayrıca 

NP‟lerin optik özellikleri incelenebilmektedir. Hazırlanan NP‟lerin boyutu, 

şekli, yapısı, yüzey morfolojisi, bağlanması, elementel ve mineral ayrışması, 

yüzey alanı, yoğunluğu ve yoğunlaştırması gibi karakteristik özellikleri 

hakkında bilgi elde edilmektedir. NP'lerin elektriksel ve termal iletkenlikleri 

de bu teknikler yardımıyla öğrenilebilir. Yukarıda belirtilen genel 

karakterizasyon tekniklerin yanı sıra hazırlanan NP‟lerin manyetik özellikleri 

Süperiletken Kuantum Girişim Cihazı (SQUID), Titreşimli Örnek 

Manyetometresi (VSM), Elektron paramanyetik rezonans (EPR) gibi teknikler 

kullanılarak araştırılabilir. NP‟lerin manyetik karakterizasyonunda doygunluk 

manyetizasyonu, zorlayıcılık, kalıcı manyetizasyon gibi özellikleri 

belirlenmektedir (Punia vd., 2021).  

4. AgNP’LERİN UYGULAMA ALANLARI 

AgNP‟ler son derece küçük boyutları, yüksek yüzey alanı, 

sitotoksisite göstermemesi ve uyumlu/eşsiz optik, fiziksel ve kimyasal 

özelliklerinden dolayı hedefe yönelik ilaç salınımı, görüntüleme probları, 

optoelektronik aygıtlar, su dezenfeksiyonu ve diğer klinik/farmasötik 

uygulamalar ve terapötiklerdeki yaygın uygulamaları gibi birçok yönden tıp 

alanında kullanılmaktadır (Lee ve Jun, 2019). Bu NP'ler genellikle, 

hipertermik ajanlar olarak tümör hücrelerine yeterli toksik termal enerji 

transferi için izin veren zamanla değişen manyetik alana rezonans tepkisi verir 

(Khan vd., 2014). Yeşil sentezlenmiş AgNP‟lerin birçok kanser hücresine 

karşı antikanser aktivite gösterdiği de rapor edilmiştir. Deri karsinomu 

hücrelerinde ve insan fibrosarkomunda, insan meme adenokarsinomunda 

(MCF2 ve MCF-7), insan akciğer bronkoalveolerinde (NCI-H358), 

gastrointestinal karsinomda ve HEp-2 kanser hücre hatlarında hücre ölümünü 

ve oksidatif stresi indükleyebildiği bildirilmiştir (Arivazhagan vd., 2004; 

Elangovan vd., 2015; Noah, 2019). AgNP'ler, kanserli hücrelerin spesifik 

olarak hedeflenmesine izin veren biyolojik alıkonma sürelerini iyileştirmek ve 

toksisitelerini azaltmak için kaplanabilirler.  

AgNP‟lerin katalitik aktivite ve kararlılık gibi benzersiz özellikleri ve 

antiviral, anti bakteriyel ve antifungal aktivitelerinden dolayı antibakteriyel 

nanocihazların tasarlanmasında kullanılmaktadır (Dikshit vd., 2021). Son 

yıllarda AgNP‟lerin yara ve yanıklara yönelik tedavi yöntemleri için 
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pansumanların geliştirilmesinde yara iyileştirme potansiyellerini arttıran anti-

inflamatuar etkilere sahip oldukları da belirtilmiştir (Solano-Umaña vd., 

2015). AgNP‟lerin eşsiz fizikokimyasal özellikleri, hastalık teşhisinde hasta 

başı testleri için nanosensörler gibi biyosensörlerin geliştirilmesine olanak 

sunmuştur. AgNP‟lerin renk değişikliklerine (parçacıklar arası plazmon 

eşleşmesinden dolayı) ilişkin tanı NP‟lerin agregasyonuna dayalı 

biyosensörlerde yaygın olarak tercih edilmektedir. Bu nedenle, AgNP‟ler, α-

1-fetoprotein, insan serumunda antihepatit B virüsü antikorlarının, meme 

kanseri biyobelirteçlerinin, Mycobacterium tuberculosis kompleksinin 

mikobakteriyel enfeksiyonlarının ve insan immün yetmezlik virüsünün (HIV) 

tespiti için biyosensörlerin geliştirilmesinde kullanılmıştır (Noah, 2019).  

Tıbbi kullanımının yanı sıra AgNP'lerin gıda sektöründeki 

uygulanmaları, gıda işleme ve koruma (nanokoruyucular, toksin tespiti, 

nanokapsüllü gıda katkı maddeleri, vb.) ve gıda paketleme (nanokaplamalar, 

nanosensörler, nanokompozitler, yenilebilir kaplama NP'leri vb.) gibi 

basamakları içermektedir. Tarım uygulamalarında verimi arttırmak için 

nanogübreler, nanopestisitler, nanoherbisitler ve sensörlerin üretimi için 

kullanılmaktadır. Çevre alanında ise organik boya ve kimyasallar gibi çeşitli 

kirleticilerin parçalanmasında AgNP‟lerden yararlanılmaktadır (Dikshit vd., 

2021). Biyolojik kaynaklardan sentezlenen AgNP‟lerin, boyut ve morfolojik 

karakterlerine bağlı olarak güneş enerjisi absorpsiyonu için spektral olarak 

seçici kaplama ve elektrik pilleri için interkalasyon malzemesi, optik 

reseptörler, polarize filtreler, biyoalgılama, kimyasal reaksiyonda katalizörler 

ve fotokatalitik gibi birçok önemli uygulama alanları da mevcuttur (Bhainsa 

ve D‟Souza, 2006; Varghese Alex vd., 2020).  

Çeşitli biyolojik kaynaklardan sentezlenen AgNP‟lerin uygulama 

alanlarına ilişkin örnekler Tablo 2‟de verilmiştir.  

 
Tablo 2: Çeşitli Biyolojik Kaynaklardan Elde Edilen AgNP‟lerin Uygulama 

Alanlarına Örnekler (Singh vd., 2018) 

Biyolojik tür Boyut (nm) Morfoloji Uygulama Alanları 

Lactobacillus casei 20-50 Küresel 
İlaç salınımı ve 

kanser tedavileri 

Klebsiella pneumonia, 

Escherichia coli, 

Enterobacter 

cloacae 

28-122 Küresel 

Optik reseptörler, 

elektrik bataryaları, 

antimikrobiyal ajan 
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Bacillus indicus - - 
Antimikrobiyal ajan 

ve kataliz 

Aspergillus fumigates 5-25 Küresel 

Solar enerji 

absorpsiyonu için 

kaplama ve elektrik 

bataryaları için 

interkalasyon 

materyali 

Cariolus versicolor 25-75 Küresel 

Suda çözülebilir 

metalik kataliz, canlı 

doku ve hücreler için 

etiketler 

Fusarium solani 5-35 Küresel Sensör, ilaç salınımı 

Penicillium fellutanum 5-25 Küresel 
İnce film ve yüzey 

kaplama 

Saccharimyces cerevisae 4-15 Küresel Kataliz 

MKY3 2-5 Hekzagonal 

Solar enerji 

absorpsiyonu için 

kaplama ve elektrik 

bataryaları için 

interkalasyon 

materyali 

Camellia sinensis 

 
20 

Küresel, 

prizma 

Katalizörler, 

sensörler 

Ocimum sanctum 

 
5-10 Küresel Katlitik reaksiyonlar 

Ocimum sanctum 30 
Kristalin, 

küresel 

Biyosensörler, 

biyoetiketleme 

Azadirachta indica 
5-35 ve 50-

100 

Küresel, 

hekzagonal, 

üçgensel 

Tokisk metallerin 

giderimi 
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Garcinia mangostana, 

Morus 
35 ve 15-20 Küresel 

E. coli ve S. 

aureus’a karşı 

antibakteriyel aktivite 

Nelumbo nucifera 25-80 

Küresel, 

üçgensel, 

kesik üçgen, 

tek yüzlü 

Sıtma ve filaryaz 

vektörlere karşı 

larvisit aktivite 

 

 
5. YEŞİL SENTEZ YAKLAŞIMININ SINIRLILIKLARI ve 

GELECEK PERSPEKTİFİ 

Son yıllarda, NP'ler ve bunların potansiyel uygulamaları üzerine 

araştırmalar büyük bir hızla ilerlemiştir. Çok sayıda çalışma, bitkiler, 

bakteriler, mantarlar ve maya gibi çeşitli biyolojik kaynakları kullanarak 

metalik NP'lerin yeşil sentezini bildirmiştir. Bununla birlikte, büyük ölçekli 

üretimi ve buna bağlı uygulamalarını sınırlayan çeşitli zorluklar söz 

konusudur. Sentez sırasında karşılaşılan majör zorluklar aşağıda özetlenmiştir: 

(Dikshit vd., 2021). 
 

 NP'lerin boyutunu ve şeklini kontrol etmek için reaktanlar (bitki 

özü, mikroorganizma inokülümü, fermantasyon ortamı bileşimi 

vb.) ve işlem parametreleri (sıcaklık, pH, dönme hızı vb.) üzerinde 

ayrıntılı optimizasyon çalışmaları gereklidir. 

 Çalışmaların spesifik uygulamalar için NP'lerin çeşitli 

fizikokimyasal özelliklerini geliştirmeye odaklanması gerekir. 

 Bitki özütünün her bir metabolitinin ve mikroorganizmanın 

hücresel bileşenlerinin NP'lerin sentezine katılımı tamamen analiz 

edilmelidir. 

 Yeşil sentez yöntemleri kullanılarak ticari amaçlı NP üretiminin 

büyütülmesine öncelik verilmesi gerekir. 

 Çeşitli reaksiyon parametrelerinin optimize edilmesiyle, azaltılmış 

reaksiyon süresi ile NP veriminin ve kararlılığının iyileştirilmesi 

gerekmektedir. 
 

Bunun yanı sıra düşük verim, düzgün olmayan partikül boyutları, 

karmaşık ekstraksiyon prosedürleri, ham maddelerin mevsimsel ve bölgesel 

mevcudiyeti gibi üstesinden gelinmesi gereken birçok eksikliklere de sahiptir 

(Ying vd., 2022). Bu zorlukların ele alınması, yeşil sentez yöntemlerini uygun 
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maliyetli ve NP'lerin büyük ölçekli üretimi için geleneksel yöntemlerle 

karşılaştırılabilir hale getirebilir. Ek olarak, NP'lerin reaksiyon karışımından 

ayrılması ve saflaştırılması, araştırılması gereken bir diğer önemli husustur. 

NP'lerin bitkiler ve hayvanlar üzerinde ayrıntılı bir toksikolojik çalışması, 

çeşitli alanlarda uygulamalarını genişletmek için gereklidir. Yabani tip suşlara 

ek olarak, daha fazla miktarda enzim, protein ve biyomolekül üretme 

kabiliyetine sahip genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar, NP'lerin 

stabilizasyonunun yanı sıra biyosentezi daha da geliştirebilir. Ayrıca, metal 

biriktirme kapasitesinin ve genetiği değiştirilmiş mikroorganizmaların 

toleransının arttırılması, yeşil sentez yöntemi kullanılarak metal NP'lerin 

üretimi ve uygulanması için fütüristik bir yaklaşım sağlayabilir (Dikshit vd., 

2021). 

Nanomalzeme üretimi için yeşil perspektiflerle bağlantılı gelecekteki 

zorluklar ve mevcut başarılar ele alınmalı, sağlık ve çevresel etkiler açısından 

mevcut/geçmiş sorunları göz önünde bulundurarak laboratuvar tabanlı uyumu 

ulaşılabilir bir endüstriyel standarda genişletilmelidir (Samuel vd., 2022).  

6. SONUÇ  

Uygun maliyetli ve eko-uyumlu yeşil sentez yaklaşımı ile çok sayıda 

çeşitli bitki, bakteri, mantar, maya ve bitki özütü gibi biyolojik bileşenler 

AgNP‟lerin sentezi ve/veya üretimi için verimli kaynaklar olarak 

kullanılmıştır. AgNP‟lerin sentezinde stabilize edici ve indirgeyici ajanlar 

olarak yüksek verimliliğe sahip olduğu kanıtlanan bitkilerin kullanıldığı 

yaklaşımlar, son on yılda oldukça çekici bir araştırma alanı olmuştur. Özetle, 

ileriye dönük 'yeşil' NP sentezinin gelecekteki araştırma ve geliştirmeleri, 

özellikle sağlık ve çevresel etkiler olmak üzere geleneksel/mevcut sorunları 

göz önünde bulundurarak laboratuvar tabanlı çalışmayı endüstriyel bir ölçeğe 

genişletmeye yönelik olmalıdır. Bununla birlikte, biyo-bileşen türevli 

malzemelere/NP‟lere dayalı 'yeşil' sentezin hem çevresel iyileştirme alanında 

hem de terapötikler, kardiyovasküler implantlar, diş hekimliği, biyosensörler 

ve pil üretimi gibi diğer önemli alanlarda yaygın olarak uygulanması 

muhtemeldir. Bununla birlikte yeşil biyosentezlenmiş AgNP'lerin “nano 

ilaçlar” gibi biyomedikal uygulamalarda ve mevcut enerji krizini küresel 

olarak çözecek enerji depolama cihazlarının üretiminde birçok yeni pencere 

açacağı da öngörülmektedir. 
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GİRİŞ 

Kısaltılmış adı PVC olan polivinil klorür, kimya endüstrisinde 

kullanılan en önemli ürünlerden biridir ve günümüzde yapı malzemelerinin 

temelini oluşturmaya başlamıştır. PVC ile 1920 yıllarında tanışılmış fakat 

1930’dan sonra çeşitli alanlarda kullanımı başlamıştır. PVC’nin Türkiye’de 

üretimi ve yapı sektöründe kullanılması 40 yıllık bir geçmişe sahiptir. 

Özellikle PVC kapı ve pencere sistemlerinin 1980'li yıllarda Türkiye'de 

kullanımı başlamış ve çok hızlı artmıştır. (Akgür, 2004). Bir çeşit polimer 

olan PVC, petrokimya tesislerinde üretilip çeşitli katkı maddeleri eklenerek 

istenilen ürünler haline getirilmektedir. Yapı malzemesi olarak PVC, ucuz 

olmasıyla beraber montajı oldukça kolaydır. PVC’nin kullanım alanları 

arasında; kapı ve pencere yapımı, dış cephe kaplaması, tesisat malzemeleri, 

kablo yalıtım malzemeleri sayılabilir. Esnek yapısı ve üretiminin ucuz olması 

nedeniyle atık su endüstrisinde de tercih edilmektedir (Kaya, 2005; Zweifel, 

vd., 2001;  Mann, 1999; Ambrogi, vd., 2012). Sağlık sektöründe de birçok 

kullanım alanı bulmuştur. Tıbbi malzeme olarak birçok alanda özellikle kan 

ve kan ürünlerinin torbalarında ve transfüzyon setlerinde, kateter, kanül ve 

drenlerde, stoma ürünlerinde PVC malzemelere rastlamak mümkündür. 

Ayrıca PVC malzemelerin kolay işlenmesi, kimyasal malzemelere karşı 

yüksek direnç göstermesi, korozyonun, darbe direncinin, rengin, hava 

geçirmezliğinin ve su direncinin önem taşıdığı alanlarda yoğun bir şekilde 

kullanılmıştır (Anton-Prinet, vd., 1999).  

PVC malzemenin monomerinde bulunan klor atomları, karbon 

atomlarına kovalent bağlarla bağlı olup, bu monomerlerden oluşan zincirler 

arasında çift kutuplu güçlü etkileşimlerin sonucunda sert bir polimerik 

malzeme ortaya çıkmaktadır (Balkaya, vd., 2012; Cowley, 1979). PVC 

malzeme, asit ve bazların etkilerine karşı dayanıklı bir yapıya sahip olup 

yoğunluğu 1,39-1,42 g/cm3 arasında değişmektedir. PVC malzemelerin 

yoğunluğu katkı maddesi olarak kullanılan dolgu maddelerinin çeşidine ve 

miktarına bağlı olarak değişmektedir. (Tanoğlu, vd., 2005). Eklenen dolgu 

maddelerinin üstün özellikleri üretilen kompozit malzemenin elektriksel ve 

kimyasal özelliklerini geliştirilebilmektedir. Örneğin cam küre, cam bilye gibi 

partiküllerin ilavesiyle de aşınmaya dirençli polimerik kompozitler 

üretilebilmektedir (Chen, vd., 2004). SiO2 dolgulu PVC düşük yoğunluğu ile 

ev gereçleri, yapı malzemeleri, otomobil sektörü ve elektrik endüstrisinde 

kullanılmaktadır. CaCO3 dolgusu günümüzde yaygın olarak inşaat 

malzemeleri, elektrik kablosu kaplamaları, gıda sektörü, otomobil sektörü ve 

yapı malzemelerinde kullanılmaktadır (Bryant, vd., 2001). SiO2 ve cam fiber 
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dolguları; mekanik dayanımı özellikle aşınma dayanımını arttırırlar, boyut 

kararlığı sağlarlar, ısıl iletkenliği düşürürler ve bu nedenle uzun süre çalışacak 

plastik ürünlerin yapımında kullanılmaktadır. Ayrıca CaCO3 dolgusu gibi 

ürün maliyetini düşüren katkı maddeleri aşırı oranda kullanılmadıkça mekanik 

dayanımı arttırmakta ve ısı iletkenliğini düşürmektedir (Rothon, 2002).   

Pürüzlülük kavramı üretimin bütün aşamalarında ve teknolojinin 

gelişmesinde karşımıza çıkan önemli bir parametredir. Özellikle savunma ve 

otomotiv sektörünün devamlı ilgi gösterdiği alanlardan biridir (Karhan, vd., 

2019).  Teknolojideki gelişmeler ürünlerin kalite ve ömürlerinin artmasında 

pürüzlülük kavramının yeri büyüktür. Yüzey pürüzlülüğü ölçümü ve 

görüntülemesi SEM (scanning electron microscope) cihazı ile yapılmakta 

ayrıca pürüzlülük ölçüm cihazları da mevcuttur.  

Bu çalışmada, pencere ve kapı imalatında kullanılan PVC 

malzemelerden numuneler elde edilmiştir. Her bir numunenin pürüzlülük 

ölçümleri yapılmıştır.  Numunelerin yapısal özelliklerini incelemek için SEM 

görüntüleri alınmıştır. SEM görüntüleri alınırken EDX grafikleri de elde 

edilerek numunelerin üretiminde kullanılan maddelerin yüzdeleri 

hesaplanmıştır.  

1. MATERYAL ve METOT 

İnşaat sektöründe kullanılan PVC profil üretimi yapan bir çok firma 

bulunmaktadır. Her firma kendi ar-ge çalışmaları sonucunda farklı 

kompozisyonlarda üretim gerçekleştirmektedirler. Firmalar bir çok deneysel 

çalışma sonucunda kullanıldığı yere göre PVC profil üretimi yapmaktadırlar. 

Üretilen profillerin yüzeysel yapılarının ve pürüzlülük değerlerinin kullanım 

ömürleri üzerindeki etkileri büyük önem arz etmektedir.  
 

1.1.  PVC numunelerin hazırlanması 

PVC kapı pencere üretimi yapan firmalardan 4 adet belirleyip bu 

firmalardan yapılacak deneysel çalışmalar için numuneler temin edilmiştir. Bu 

firmalar numune 1, numune 2, numune 3 ve numune 4 isimleri ile 

adlandırılmıştır. Şekil 1’de deneysel çalışmalarda kullanılan PVC malzemeler 

görülmektedir. 
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  Numune 4Numune 2 Numune 3Numune 1

 
Şekil 1. Deneysel çalışmalarda kullanılan PVC profil numuneler 

 

Piyasada kullanılan PVC profillerden pürüzlülük ve SEM görüntüleri 

için Şekil 2’da gösterilen deneysel numuneler elde edilmiştir.  

 

 
Numune 4Numune 2 Numune 3Numune 1

 
Şekil 2. PVC profillerden elde edilen numune parçaları 

 

PVC profil parçalarından elde edilen her bir numunenin pürüzlülük 

ölçümleri Mitutoyo SJ-410 marka cihaz ile yapılmıştır. Her numune için 

ölçümler farklı bölgelerden 4 defa yapılmıştır.  Tablo 1’de pürüzlülük ölçüm 

değerleri verilmiştir. 

Tablo 1. Numunelerin pürüzlülük ölçüm değerleri 

Sıra Numune 1 

 

Numune 2 

 

Numune 3 

 

Numune 4 

 

1 0.122 0.147 0.139 0.122 

2 0.118 0.092 0.113 0.124 

3 0.11 0.103 0.112 0.128 

4 0.105 0.112 0.108 0.116 

Ortalama 0.1137 0.1135 0.118 0.1225 
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1.2.  PVC numunelerin SEM görüntülerinin elde edilmesi 

Kullanılan numunelerin yüzeysel karakteristiklerini incelemek için 

SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu) görüntüleri elde edilmiştir. 

Numunelerin SEM görüntülerinin alınabilmesi için kaplama yapılması 

gerekmektedir. Numuneler 6 nm’lik kalınlıkta altın-paladyum alaşımla 180 sn 

süre ile kaplama işlemine tabi tutulmuştur. Şekil 3’de kaplama işlemine ait 

görüntüler verilmiştir.  

 

 
Şekil 3. Numunelerin kaplama işlemine ait işlemler 

 

Numunelerin kaplaması yapıldıktan sonra SEM görüntüleri Carl Zeiss 

marka Sigma 300 VP model cihaz kullanılarak elde edilmiştir. SEM cihazına 

numunelerin yerleştirilmesi ve görüntülerin elde edilme aşamaları Şekil 4’te 

gösterilmiştir.  
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Şekil 4. Numunelerin SEM görüntülerinin elde edilme aşamaları 

 

Numunelerin SEM görüntüleri, her bir numune için 2 farklı bölgeden 

alınmıştır. Bölgeler A ve B olarak adlandırılmıştır. Şekil 5’de Numune 1’ den 

elde edilen SEM görüntüleri görülmektedir.  

 

       
Şekil 5. a) PVC-1 A Bölgesinden elde edilen görüntüler 
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Şekil 5. b) PVC-1 B Bölgesinden elde edilen görüntüler 

 

PVC -1 için yukarıdaki SEM görüntüleri referans alınarak elde edilen 

SEM görüntüsü, EDX grafiği ve numune içerisindeki madde yüzdeleri tablosu 

Şekil 6’da verilmiştir.  
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Element 
Weight 

% 

Atomic 

% 

Error 

% 
Net Int. R A F 

C  54.20 73.95 13.93 166.20 0.9101 0.0646 1.0000 

O  9.28 9.51 19.50 50.39 0.9211 0.0923 1.0000 

Mg  1.04 0.70 17.88 34.09 0.9374 0.6117 1.0091 

Cl  25.13 11.62 3.53 643.43 0.9536 0.9383 1.0151 

Ca  10.34 4.23 6.69 160.82 0.9620 0.9246 1.0128 

 

Şekil 6. Numune 1’in SEM görüntüsü, EDX grafiği ve element yüzdeleri 
 

Numune 1, 6 nm’lik altın-paladyum ile 180 sn kaplama yapıldı. 

EDX grafiğinden de görüldüğü gibi % 25 oranında klor, % 54 oranında 

karbon, % 9 oranında oksijen ve %10 oranında kalsiyum görülmüştür. 

SEM görüntülerindeki çatlaklar kaplamadan kaynaklı, delikler ise 

yüzeyden kaynaklıdır.  

PVC-2 numunesi için SEM görüntüleri A ve B bölgelerinden 

alınmış ve Şekil 7’de gösterilmiştir.  

     

Şekil 7. a) PVC-2 A Bölgesinden elde edilen görüntüler 

     

Şekil 7. b) PVC-2 B Bölgesinden elde edilen görüntüler 



FEN VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA MALZEME TEMİNİ VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ | 112 

 

 

PVC -2 için yukarıdaki SEM görüntüleri referans alınarak elde edilen 

SEM görüntüsü, EDX grafiği ve numune içerisindeki madde yüzdeleri tablosu 

Şekil 8’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Element 
Weight 

% 

Atomic 

% 

Error 

% 
Net Int. R A F 

C  67.46 86.35 13.29 211.09 0.9157 0.0624 1.0000 

Cl  27.02 11.72 3.34 734.33 0.9570 0.9478 1.0103 

Ca  2.51 0.96 17.21 41.51 0.9649 0.9242 1.0214 

Ti  3.01 0.97 14.86 40.44 0.9698 0.9538 1.0251 

 

Şekil 8. Numune 2’in SEM görüntüsü, EDX grafiği ve element yüzdeleri 

 

Numune 2’de dolgu maddesi olarak kalsiyum pigmenti ve titanyum 

oksit kullanılmış fakat kalsiyum pigmenti daha fazladır.  % 3 titanyum, % 2 

kalsiyum , % 67 karbon ve % 27 klor EDX grafiğinde görülmektedir. Yüzey 

düz, çatlak yok ve deformasyon da görülmemiştir. Farklı noktalardan alınan 
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ölçümlerden de anlaşılacağı üzere homojenik yapısı oldukça iyi 

görülmektedir.  

PVC-3 numunesi için SEM görüntüleri A ve B bölgelerinden alınmış 

ve Şekil 9’da gösterilmiştir. 

     

Şekil 9. a) PVC-3 A Bölgesinden elde edilen görüntüler 

     

Şekil 9. b) PVC-3 B Bölgesinden elde edilen görüntüler 

PVC -3 için yukarıdaki SEM görüntüleri referans alınarak elde edilen 

SEM görüntüsü, EDX grafiği ve numune içerisindeki madde yüzdeleri tablosu 

Şekil 10’da verilmiştir. 
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Element 
Weight 

% 

Atomic 

% 

Error 

% 

Net 

Int. 
R A F 

C  58.88 81.73 13.84 173.10 0.9058 0.0646 1.0000 

Cl  25.85 12.16 3.52 639.03 0.9509 0.9409 1.0176 

Ca  11.74 4.89 6.47 176.13 0.9596 0.9236 1.0181 

Ti  3.52 1.23 14.03 42.16 0.9651 0.9373 1.0215 

 

Şekil 10. Numune 3’in SEM görüntüsü, EDX grafiği ve element yüzdeleri 

 

Numune 3’te dolgu pigmenti olarak kalsit çok fazla kullanılmıştır. % 

11 kalsiyum, % 3 titanyum % 25 klor ve % 58 karbondan oluşmuştur.  Yüzey 

pürüzlülüğünün olması kullanılan dolgu pigmentinden veya kalsiyum 

yüksekliğinden olabilir.  Farklı bölgelerden yapılan ölçümlere göre homojenik 

yapısı zayıftır.  (Farklı bölge ölçüm değerleri; % 18 kalsiyum, % 23 klor % 55 

karbon gibi)  

PVC-4 numunesi için SEM görüntüleri A ve B bölgelerinden alınmış 

ve Şekil 11’de gösterilmiştir. 

      
Şekil 11. a) PVC-4 A Bölgesinden elde edilen görüntüler 
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Şekil 11. b) PVC-4 B bölgesinden elde edilen görüntüler 

 

PVC -4 için yukarıdaki SEM görüntüleri referans alınarak elde edilen 

SEM görüntüsü, EDX grafiği ve numune içerisindeki madde yüzdeleri tablosu  

Şekil 12’de verilmiştir. 
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Element 
Weight 

% 

Atomic 

% 

Error 

% 
Net Int. R A F 

C  48.87 68.88 13.72 181.29 0.9065 0.0724 1.0000 

O  13.06 13.82 15.87 76.09 0.9178 0.0917 1.0000 

Cl  22.06 10.54 3.63 611.75 0.9513 0.9355 1.0211 

Ca  16.00 6.76 5.24 270.06 0.9600 0.9299 1.0121 

 

Şekil 12. Numune 4’in SEM görüntüsü, EDX grafiği ve element yüzdeleri 

 

Numune 4’e yapılan analizde yüzeyin düz olmadığı yani pürüzlü 

olduğu, yüzey üzerinde çatlaklar bulunduğu gözlemlenmiştir. %16 kalsiyum 

% 22 klor, %13 oksijen ve % 48.9 karbon ölçülmüştür. Numune 4’te 

Homojenik yapının zayıf olduğu, farklı bölgelerden yapılan ölçümler 

sonucunda anlaşılmıştır. (Farklı bir bölgeden yapılan ölçümde, %7 kalsiyum 

% 26 klor, % 9 oksijen ve % 57 karbon ölçülmüştür.) 

SONUÇLAR 

Yapılan çalışmada piyasada bulunan PVC profillerden numuneler 

elde edilmiştir. Her bir numunenin pürüzlülük değerleri ölçülmüştür. 

Numunelerin yapısal özelliklerini belirlemek için SEM görüntüleri alınmıştır. 

Yapılan pürüzlülük ölçümlerinde pürüzlülük değerlerinin birbirine çok yakın 

ve pürüzsüz denilecek seviyede olduğu görülmektedir. Numune 1’in yüzey 

pürüzlülük değerinin numune 2’ye göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

SEM analizi sonucunda bütün numunelerde % 50 civarında karbon tespit 

edilmiştir. Ancak Numune 2’ karbon oranı % 67 civarındadır ve pürüzlülük 

gözlemlenmemiştir. SEM görüntüleri sonucunda, pürüzlülüğü yüksek olan ve 

çatlaklar rastlanan numunelerde kullanılan dolgu pigmenti veya kalsiyum 

yüksekliği dikkat çekmiştir.  
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1. GĠRĠġ 

Kompozit malzemeler düşük ağırlık, yüksek özgül dayanım ve 

yüksek özgül rijitlik oranı gibi üstün özellikleri nedeniyle deniz ve hava 

araçlarında tercih edilmektedir (Mouritz vd.2001, Chen vd. 2003, Sözen vd. 

2021, Lowde vd. 2022). Kompozit tekneler plaklarla kabukların, posta ve 

kemere gibi elemanlarla desteklendiği yapı sisteminden oluşurken; destek 

elemanların arasında kalan plakların yapısal analizlerinde destek elemanların 

yerleştirme biçimlerine göre oluşacak farklı kenar oranlarıyla farklı sınır 

koşulları göz önüne alınmaktadır. Bunların yanında katmanlı kompozit 

plakların statik ve dinamik analizlerinde araştırmacıların ilgisi optimum 

laminasyon dizilimlerinin belirlenmesine yönelmiştir (Altunsaray ve Bayer, 

2013). 

Altunsaray vd. (2019) yarı-izotropik (Quasi-isotropic) kompozit 

plakların statik analizlerini Sonlu Farklar Yöntemi (SFY) ile inceleyip 

optimum laminasyon dizilimlerini araştırmışlardır. Bu çalışmada ise çapraz-

katmanlı (Cross-Ply) ve açılı-katmanlı (Angle-Ply) kompozit plakların statik 

analizleri de araştırılıp çalışma genişletilerek bulunan sonuçlar karşılaştırmalı 

olarak sunulmuştur. Hesaplamalarda plakların kenarlarından basit ve ankastre 

mesnetlenmiş durumlarda SFY ve Sonlu. Elemanlar. Yöntemi. (SEY) temelli. 

ANSYS.paket yazılımı.kullanılmıştır. Farklı sınır koşulları ve kenar oranları 

için parametrik analizlerle elde edilen sonuçlardan belli durumlarda yarı-

izotropik (Quasi-isotropic) kompozit katmanlı plakların belli durumlarda ise 

açılı-katmanlı (Angle-Ply) kompozit plakların avantajlı olduğu belirlenerek 

sonuçlar grafiklerle gösterilmiştir. İki farklı yöntemle yapılan analiz sonuçları 

birbiriyle uyumlu bulunmuştur. 

2. ANALĠZ 

2.1. Plak Geometrisi, Malzeme Özellikleri ve Plak Tipleri 

Düzgün. yayılı. yanal. yük. (q) etkisindeki plak Şekil.1’de, çalışmada 

incelenen kenar oranları Tablo.1’de ve karbon/epoksi malzemenin mekanik 

özellikleri Tablo.2’de görülmektedir. Sekiz farklı tipteki kompozit yarı-

izotropik (quasi-isotropic), çapraz katmanlı (cross-ply) ve açılı katmanlı 

(angle-ply) plak dizilimleri Tablo.3’de verilmiştir. 

 Yarı-izotropik plaklar dört farklı oryantasyon dizilimi açısından 

(−45°, 0°, 45° ve 90°), çapraz katmanlı plaklar iki farklı oryantasyon dizilimi 

açısından (0° ve 90°), açılı katmanlı plaklar ise iki farklı oryantasyon dizilimi 

açısından (−45° ve 45°) meydana gelmektedir. Her bir katmanın kalınlığı. 

0.0002 m. ve 16 katmandan oluşan simetrik katmanlı plakların toplam 
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kalınlığı 0.0032 m.’dir. Plakların dört kenarlarından ankastre mesnet veya 

basit mesnetli olduğu iki farklı durum ve düzgün yayılı yanal yükün 10000 

N/m2 olduğu göz önüne alınarak analizler gerçekleştirilmiştir. 

 

ġekil 1: Düzgün Yayılı Lateral Yük (q) Etkisindeki Plak 

Plak kısa kenarı (a veya b) 0.2 m. seçilerek ve on iki farklı kenar oranı 

(a/b veya b/a) için analizler gerçekleştirilmiştir (Tablo.1). 

Tablo 1: Kenar_Oranları. 

a ./ b 1. 1.20 1.40 1.60 1.80 2 

b / a 1 1.20 1.40 1.60 1.80 2 

 

Tablo 2: T300-934 Karbon/epoksi Malzeme Özellikleri (Tsai, 1988) 

Boyuna Young Modülü (E11) 148.109 (N/m2) 

Enine Young Modülü (E22) 9,65.109 (N/m2) 

Boyuna Kayma Modülü (G12) 4,55.109 (N/m2) 

Poisson oranı (12) 0.30 

Katman kalınlığı (t) 0.000185-0.000213 (m) 

 

Tablo 3: Simetrik Katmanlı Plak Tipleri 

Yarı-izotropik-1 [02/-452/452/902]s 

Yarı-izotropik-2 [-452/902/02/452]s 

Yarı-izotropik-3 [902/452/-452/02]s 

Yarı-izotropik-4 [452/-452/02/902]s 

Çapraz-katmanlı-1 [02/902/02/902]s 

Çapraz-katmanlı -2 [902/02/902/02]s 
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Açılı-katmanlı -1 [-452/452/-452/452]s 

Açılı-katmanlı -2 [452/-452/452/-452]s 
 

2.2.  Klasik_Laminasyon_Plak_Teorisi_(KLPT) ile Analizler 

Düzgün yayılı lateral yük etkisindeki tabakalı kompozit.plakların. 

Klasik. Laminasyon. Plak. Teorisi’ne (KLPT).göre.yönetici diferansiyel 

denklemi eşitlik 1.’de verilmiştir (Reddy, 1994). 

 

 (1)                                                                                 

w ve q sırasıyla çökme fonksiyonu ve yükü ifade etmektedir. 

Eğilme.rijitlik.matrisi.elemanları. (D11, D12, D16, D22, D26 ve D66) eşitlik 2.’ye 

göre hesaplanır. 

                                            (2)   

 dönüştürülmüş indirgenmiş rijitlik matrisi elemanları 3 nolu  

eşitlikliklere  göre hesaplanır. 

  

  

      

            (3) 

Dönüştürülmüş indirgenmiş rijitlik matrisi elemanları Qij mühendislik 

sabitleri cinsinden 4 nolu eşitliklere göre ifade edilir. 

,        

,            

,        

 

))(cos)((sinQ)(cos)(sin)Q4QQ(Q 44
12

22
66221112  

)(cosQ)(cos)(sin)Q2Q(2)(sinQQ 4
22

22
6612

4
1122  

)cos()(sin)Q2QQ()(cos)sin()Q2QQ(Q 3
662212

3
66121116  

)(cos)sin()Q2QQ()cos()(sin)Q2QQ(Q 3
662212

3
66121126  

))(cos)((sinQ)(cos)(sin)Q2Q2QQ(Q 44
66

22
6612221166  
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                   (4)      

Eşitlik 2.’deki  eğilme rijitlik matrisi elemanları; katman açısı ( ), 

her katmanın referans düzlemden mesafesi ve malzeme mühendislik 

sabitlerinin (E, G ve ) eşitlik 2, 3 ve 4’te yerine yazılmasıyla bulunur. 

Ankastre mesnet durumunda plak kenarlarında çökme sıfırdır, 

 0 ve x = a’da        

 0 ve y = b’de                                                   

(5)   

Basit mesnet durumunda plak kenarlarında eğilme momenti ve çökme 

sıfırdır 

 0 ve  x = a’da        

  0 ve  y = b’de                         (6) 

2.3. Sonlu Farklar Yöntemi (SFY) ile Analizler 

Sonlu Farklar Yöntemi (SFY) kısmi diferansiyel denklemlerin 

çözümünde kullanılan bir yöntemdir. Çok fazla sayıda eşitliklerin çözümü 

bilgisayar kullanımını gerektirmektedir. SFY bu çalışmada kompozit plakların 

statik eğilme problemlerini çözmek için kullanılmıştır. Bu parametrik 

analizleri gerçekleştirmede MATLAB (MATLAB 2021a) yazılımı 

kullanılmıştır. Dikdörtgen plaklar için oluşturulan sonlu farklar ağ yapısının 

detayları Tablo.4’te verilmiştir. 

Tablo 4: Dikdörtgen Plaklar İçin Oluşturulan Sonlu Farklar Ağ Yapıları  

a/b SFY ağ boyutları b/a SFY ağ boyutları 

1,0 20x20 1,0 20x20 

1,2 20x24 1,2 24x20 

1,4 20x28 1,4 28x20 

1,6 20x32 1,6 32x20 

1,8 20x36 1,8 36x20 

2,0 20x40 2,0 40x20 

 

ijD



x

y

x

y
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Kompozit plakların yönetici diferansiyel eşitliklerini çözmek için 

sonlu farklar şemasını oluşturmada kullanılan merkezi farklar operatörleri 

eşitlikleri aşağıda verilmiştir (7-18) (Szilard, 2004, Chapra ve Canale, 2021). 

                                                                               (7) 

                                                 (8) 

                                                                               (9) 

                                                       (10) 

 (11) 

        (12) 

                                                       (13) 

                                              (14) 

 

                                         (15) 

 

                                                     (16) 

 

                                         (17) 
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                                           (18) 

2.4. Sonlu Elemanlar Yöntemi ANSYS Programıyla Analizler 

Bu çalışmada Sonlu Farklar Yöntemi’yle (SFY) bulunan analiz 

sonuçlarını karşılaştırmak için Sonlu Elemanlar Yöntemi. (SEY). temelli 

ANSYS programı (ANSYS, Academic 2022) kullanılmıştır. Her biri altı 

serbestlik dereceli dört düğüm noktalı kabuk eleman SHELL181 

kullanılmıştır (Şekil 2a.) SHELL181 ile 250 katmanlı kompozit plak 

modellenebilmektedir. Dikdörtgen eleman büyüklüğü 0.01 x 0.01 m. (plağın 

kısa kenarının uzunluğu/ SHELL181elemanın uzunluğu= 20) olarak ağ yapısı 

için belirlenmiştir. Kare Yarı-izotropik-2 kodlu ([-452/902/02/452]s) plağın 

maksimum çökmesi Şekil.2b’de gösterilmiştir. Yarı-izotropik-2 kodlu ([-

452/902/02/452]s) plağın oryantasyon dizilimi Şekil 3.’te gösterilmiştir. 

 

ġekil 2: a) SHELL181 dört düğüm noktalı dikdörtgen kabuk eleman   

 b) Yarı-izotropik-2 kodlu ([-452/902/02/452]s plağın maksimum çökmesi (ANSYS, 

Academic 2022) 

 

ġekil 3: Yarı-izotropik-2 Kodlu ([-452/902/02/452]s) Plağın Oryantasyon Dizilimi 
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3. ANALĠZ SONUÇLARI 

Düzgün yayılı yanal yük etkisindeki sekiz farklı simetrik katmanlı 

dikdörtgen plağın kenarlarından ankastre veya basit mesnetli olduğu durumlar 

için statik çökmeleri Sonlu Farklar Yöntemi (SFY) ile MATLAB’da 

oluşturulan kodla (Voyiadjis ve Kattan, 2005)  ve Sonlu_ Elemanlar 

Yöntemi_(SEY)_temelli_ANSYS.yazılımıyla hesaplanmış sonuçlar Şekil.3-

6’da verilmiştir. Gerçekleştirilen parametrik analizlerde on iki farklı 

kenar.oranı (a/b ve b/a..) incelenmiştir. İki farklı yöntemle bulunan sonuçlar 

birbiriyle uyumlu bulunmuştur.  

Simetrik katmanlı sekiz farklı dizilimdeki yarı-izotropik (quasi-

isotropic), çapraz katmanlı (cross-ply) ve açılı katmanlı (angle-ply) plaklar 

Tablo.3’te gösterilmiştir. Plakların oryantasyon dizilimlerinin, kenar 

oranlarının ve sınır koşullarının (ankastre mesnetli veya basit mesnetli) 

maksimum çökmeye etkisi Şekil.4-11’te gösterilmiştir. 

Basit mesnetli durumda maksimum çökmeler ankastre mesnetli 

duruma göre daha fazla çıkmıştır. Sonuçlardan maksimum çökmelerin 

laminasyon tipine bağlı olduğu görülmektedir. Maksimum çökmeler kenar 

oranının (a/b ve b/a) artmasıyla artmaktadır.  

Plak kısa kenarı “a” kenarı seçildiğinde yapı (a/b) boyuna yapı sistemi 

olarak adlandırılırken, kısa kenar “b” kenarı seçildiğinde yapı (b/a) enine yapı 

sistemi olarak adlandırılmaktadır.  

Şekil.4-5’den (kısa kenar y eksenindeyken: a/b) ve Şekil.6-7’den (kısa 

kenar x eksenindeyken: b/a); kenar oranı a/b=1 ve b/a=1 için Açılı-plak-1 ([-

452/452/-452/452]s) ve Açılı-plak-2 ([452/-452/452/-452]s) en düşük maksimum 

çökme değerine sahiptir. Kenar oranı a/b=2 için Yarı-izotropik-3 plak 

([902/452/-452/02]s) en düşük maksimum çökme değerine sahipken, kenar 

oranı a/b=2 için Yarı-izotropik-1 plak ([02/-452/452/902]s) en düşük maksimum 

çökme değerine sahiptir. Şekil.8-9’dan (kısa kenar y eksenindeyken: a/b) ve 

Şekil.10-11 (kısa kenar x eksenindeyken: b/a); kenar oranı a/b=1 için Yarı-

izotropik-2 plağı [-452/902/02/452]s) en düşük maksimum çökme değerine 

sahiptir. Kenar oranı a/b=2 için Yarı-izotropik-3 plağı ([902/452/-452/02]s) en 

düşük maksimum çökme değerine ve kenar oranı b/a=2 için Yarı-izotropik-1 

plağı ([02/-452/452/902]s) en düşük maksimum çökme değerine sahiptir. 
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ġekil 4: 8 Plağın Maksimum Çökmeleri, Basit Mesnetli, a/b= 1, 1.4, 1.8 

 

ġekil 5: 8 Plağın Maksimum Çökmeleri, Basit Mesnetli, a/b= 1.2, 1.6, 2. 
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ġekil 6: 8 Plağın Maksimum Çökmeleri, Basit Mesnetli, b/a= 1, 1.4, 1.8. 

 

ġekil 7: 8 Plağın Maksimum Çökmeleri, Basit Mesnetli, b/a= 1.2, 1.6, 2. 
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ġekil 8: 8 Plağın Maksimum Çökmeleri, Ankastre Mesnetli, a/b= 1, 1.4, 1.8. 

 

ġekil 9: 8 Plağın Maksimum Çökmeleri, Ankastre Mesnetli, a/b= 1.2, 1.6, 2. 
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ġekil 10: 8 Plağın Maksimum Çökmeleri, Ankastre Mesnetli, b/a= 1, 1.4, 1.8. 

 

  

ġekil 11: 8 Plağın Maksimum Çökmeleri, Ankastre Mesnetli, b/a= 1.2, 1.6, 2. 
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4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME 

Bu çalışmada düzgün yayılı yanal yük etkisindeki simetrik katmanlı 

açılı-katmanlı (Angle-Ply), çapraz katmanlı (Cross-Ply) ve yarı-izotropik 

(Quasi-isotropic) dikdörtgen plakların statik çökmesi incelenmiştir. 

Oryantasyon açısının, kenar.oranlarının. (a/b ve b/a) ve.sınır şartlarının 

(ankastre ve basit mesnet) maksimum çökmeye etkisi Klasik Laminasyon 

Plak Teorisi (KLPT)’ne göre Sonlu. Farklar. Yöntemi. (SFY) ve Sonlu. 

Elemanlar. Yöntemi (SEY) yazılımı ANSYS ile incelenmiştir. Kullanılan iki 

farklı yöntemle bulunan sonuçlar birbiriyle uyumlu çıkmıştır. 

Yazar önceki çalışmada (Altunsaray vd., 2019) yanal yüklü yarı-

izotropik plakların statik eğilme analizini incelemiştir. Bu çalışmanın amacı 

yarı-izotropik plakların yanında çapraz-katmanlı ve açılı-katmanlı plaklarla 

daha geniş karşılaştırmalı analizini gerçekleştirmek olmuştur. Bu 

çalışmadakine benzer biçimde yapılacak parametrik analizlerle kompozit 

teknelerin ön tasarımında teknelerin farklı yerleri için seçilecek en uygun plak 

tipleri belirlenmiş olacaktır.  
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GĠRĠġ 

Sanayi dönemi öncesine kıyasla günümüzde yeryüzünün sıcaklığında 

yaklaşık 1°C artış gözlenmiştir. Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC)’nin bu duruma ait raporuna göre, önlem alınmazsa, 2100 yılında 

artışın 2°C olacağı düşünülmektedir. 1°C’lik artış çok yüksek bir artış olarak 

görülmeyebilir. Fakat bu artışın sebep olduğu varsayılan atmosfer 

sıcaklıklarında değişikliklere bağlı afetler dikkate alındığında 2°C veya 

üzerindeki bir artışın olumsuz etkileri daha iyi algılanabilir (Erdoğan, Ünal, 

2021). 

Küresel Hortum görülme oranlarına bakıldığında ABD'de (%75), 

Kanada (% 5) ve Bangladeş (% 3) olduğu görülmektedir (Kantamaneni, 

Alrashed, Phillips, 2017). Hortum afeti iklim değişikliğinin de etkisiyle son 

yıllarda ABD dışındaki ülkelerde de endişe yaratmaya başlamıştır. Bu 

endişenin sebebi oluşum sıklıklarının artması ile birlikte şiddet ve etkilerinin 

de kuvvetlenmesidir. İklim değişikliği ile kara, deniz ve alt atmosfer 

sıcaklıklarının değişiyor olması doğru orantılıdır. Atmosfer sıcaklıklarındaki 

değişiklikler konvektif kararsızlık denilen havanın dikine yükselme eğilimini 

artırır. Bunun sonucunda fırtına ve hortum oluşum kapasitesinde artış 

gözlenebilmektedir. Fırtına ve hortum sıklıklarının değişmesi daha farklı 

coğrafi ögelere bağlı olduğundan öngörülmesi daha zor bir durumdur (Türkeş 

M., 2015). 

Türkiye’de afet ve mimarlık yaklaşımları daha çok binalar ve deprem 

çerçevesinde yoğunlaşmıştır. Büyük kayıplara sebep olan sel, kuraklık, fırtına, 

hortum gibi afetlerin oluşturduğu riskler göz ardı edilmekte ve bu konulardaki 

mühendislik yaklaşımlarında önemli eksiklikler bulunmaktadır. Ancak son 

dönemlerde farklı afet şekillerinde risk analizi yapılmakta, planlamaya 

yönelik yasal ve kurumsal düzenlemeler, kongre ve raporlar 

düzenlenmektedir. Fırtına ve hortum olayları ele alındığında Türkiye’de bu 

afetlere yönelik şiddet ölçeği bulunmamakta veya eksik, kusurlu bilgiler 

ortaya konulmaktadır (Kadıoğlu, 2011). Ülkemizde küresel ısınmanın 

etkisiyle artan hortum ve fırtına olayları ile ilgili bir doğal afetten önce bina 

özelinde çeşitli önlemlerin alınması ve yönetmeliklerin bu doğrultuda 

düzenlenmesi önemli hale gelmiştir.  
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1. ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ VE TÜRKĠYE’DEKĠ HORTUM 

OLAYLARI 

Dünya’da iklim değişikliği ile ilgili Uluslararası Afet Veri Tabanı 

(Emergency Events Database: EM-DAT) doğal afet verilerine bakıldığında 

1980 yılından itibaren sürekli artış olduğu gözlenmektedir. EM-DAT 

verilerine göre (Şekil 1) 2001-2020 yılları arasında meydana gelen fırtına 

olayları 102 iken 2021 yılına bakıldığında bu sayı 121 olmuştur. Fırtına 

olaylarının meydan gelme sayısı sel felaketinden sonra ikinci sırada yer 

almaktadır. 2001-2020 yılları arasında fırtına nedeniyle meydana gelen 

ekonomik kayıp (Şekil 2) 77 milyar dolar iken 2021 yılında bu sayı 137.7 

milyar dolara çıkmıştır. Ekonomik kayıplara bakıldığında en büyük zarara 

neden olan doğal afetin fırtınalar olduğu görülmektedir (URL5, 2022). 

 

ġekil 1: EM-DAT 2001-2020 Yılları ile 2021 Yılı Afet Sayıları Karşılaştırılması 

(URL5, 2022) 

 

ġekil 2: EM-DAT 2001-2020 Yılları ile 2021 Yılında Afetlerden Dolayı Meydana 

Gelen Ekonomik Kayıpların Karşılaştırılması (URL5. 2022) 

Türkiye’nin son 10 yıllık döneminde Avrupa Şiddetli Fırtınalar 

Laboratuvarı’nın (European Severe Storms Laboratory) verilerinde açıkça 

görüldüğü üzere hortum olaylarında artış gözlenmiştir (URL4, 2022). 
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Türkiye’de hortumlar farklı bölge ve mevsimlerde görülmektedir. Şekil 3 ve 

Şekil 4’deki haritalar kıyaslandığında hortum olayının en fazla görüldüğü 

yerler Güneybatı Anadolu, Batı Akdeniz Bölümü ve Antalya Körfezidir. 

Hortumların Akdeniz Bölgesinde daha sık görülme nedenleri coğrafi ve 

meteorolojiktir (Türkeş M., 2021). Akdeniz ve Ege bölgelerinde görülen 

hortumlar daha çok kış aylarında olup, genellikle su hortumu şeklinde 

görülmektedir. Ancak süper hücreli fırtınalarla ilişkili hortumlara Ekim ve 

Kasım aylarında rastlanmaktadır. Karadeniz kıyılarında ise yaz sonu ve 

sonbahar başında hortumlara rastlanmaktadır. İç Anadolu bölgesinde daha çok 

görülen mezosiklonik hortumlara Mayıs ve Haziran aylarında rastlanmaktadır 

(Kahraman, 2016). 

 

ġekil 3: 1990-2012 Arasında Türkiye’de Meydana Gelen Hortumlar (URL4. 2022) 

 

 

ġekil 4: 2012-2022 Arasında Türkiye’de Meydana Gelen Hortumlar (URL4. 2022) 



 FEN VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA MALZEME TEMİNİ VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ| 140 

 

 

EM-DAT verileri haricinde henüz Türkiye’de hortum olayı 

sıklıklarına yönelik değişimleri gösteren alansal ve zamansal istatistikleri 

içeren veriler bulunmamaktadır. EM-DAT, Avrupa Hava Merkezi’nde 

bulunan Akdeniz ve Avrupa ülkelerinin afet verilerini toplar ve 

değerlendirmesini yapar. Şekil 3 ve Şekil 4 kıyaslandığında Karadeniz ve 

Kuzeydoğu Anadolu’da daha önce hortum olayına rastlanmazken son on 

yıllık dönemde bu bölgelere ait hortum kayıtları bulunmaktadır. Bu durum 

iklimlerde kendiliğinden oluşan değişiklikler ile insanın iklime olan olumsuz 

etkilerinin bir sonucu olarak görülebilir. Bu değişiklikler, gelecekte özellikle 

Akdeniz bölgesinde ve Türkiye’nin büyük bölümünü kapsayacak şiddetli 

yağış, gök gürültülü fırtına ve hortum olayları, sel, taşkın, kuraklık gibi 

afetlerle karşı karşıya kalacağımızı göstermektedir. Türkiye’de iklim 

normallerinden daha sık sapan değişken bir iklimimiz olması beklenmektedir 

(Türkeş M., 2021). 

Hortumların zarar verme durumları Fujita ölçeğine göre 

sınıflandırılmıştır. Türkiye’de en fazla sayıda F1 şiddetindeki hortumlara 

rastlanmaktadır. Bu durumda zayıf olan F0 şiddetindeki hortumların rapor 

edilme oranın düşük olması da etkilidir. Türkiye’de 2016 yılına kadar F3 

şiddetinde kayıtlara geçen en az 4 hortum tespit edilmiştir (Kahraman, 2016). 

Hortumların oluşabilmesi için soğuk hava kütlesinin önünde alçak 

kararsız sıcak havanın olması gerekir. Antalya Körfezi gibi bölgeler denizin 

de etkisiyle hortum oluşumunu tetikler. Türkiye’de son yıllarda görülen 

ölümcül hasara sebep olan Çeşme’de meydana gelen F3 şiddetindeki 

hortumda 18 yaralı saptanmış, 22 araç zarar görmüş, 4 tekne batmış, bir tekne 

ve 100’ün üzerinde evin hasar gördüğü tespit edilmiştir (Türkeş M., 2021). 
 

2. HORTUM AFETĠ VE OLUġUM SĠSTEMĠ 

AFAD Afet Terimleri Sözlüğü’ne göre hortum, doğada havadaki basınç 

değişimlerine bağlı olarak oluşan, kendi ekseni etrafında dönerek hareket edebilen, 

yüksek hızlara ulaşabilen ve yıkıcı etkileri olan şiddetli bir rüzgâr çeşididir. Küçük ve 

güçlü alçak basınç alanlarında, büyük bir hızla kendi etrafında dönen hava 

hareketiyle oluşur (URL1). 

WEATHER’a göre hortum; yere temas eden, genellikle bir fırtına 

tabanına bağlı, şiddetle dönen bir hava sütunudur (URL2). 

FEMA’ya göre hortum; fırtınanın üst noktasından yere doğru uzanan, su 

damlacıkları, toz ve enkazlardan oluşan bir yoğuşma hunisi oluşturduğunda 

görülebilen dar, şiddetle dönen bir hava sütunudur (URL3). 

Türkeş, M.’e göre hortum; iyi gelişmiş derin bir konvektif fırtına 

bulutunun tabanından siklonik bir sirkülasyonla birlikte yeryüzüne ulaşan küçük ama 
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şiddetli derin bir alçak basınç alanının çevresinde hızla dönen bir hava sütunu olarak 

tanımlanır (Türkeş M., 2015). 

Hortum (tornado) kelimesinin kökeni, İspanyolca’da sırasıyla 

gökgürültülü fırtına ve dönüş anlamına gelen “tronada” ve “tornar” ke-

limelerine dayanır. 

Hortumların oluşum mekanizması tam anlamıyla belirlenmiş değildir. 

Hortumların oluşması için gerekli birkaç bileşen mevcuttur (Coşkun, Aksoy 

2004): 

 Orta atmosferdeki nemli yüzey üzerinde kuru hava 

 Yeryüzünde nemli ve sıcak bir hava 

 Düşey rüzgâr kayması 

 Derin kararsız atmosfer koşulları  

Yeryüzüne yakın olan nemli ve sıcak hava, kuru ve soğuk olan 

atmosferin üst tabakasındaki hava ile temas ettiğinde düşey yönde türbülanslı 

rüzgarlara neden olur ve şiddetli rüzgarların etkisiyle iki kütle arasında kalan 

hava dönmeye başlar. Bu akımı devamlılığını sağlayan sıcak ve nemli hava, 

kısa bir zamanda oluşan girdaplarla birlikte atmosferin üst katmanlarına 

taşınır. Burada bulunan soğuk ve kuru hava ile temas eder ve soğuk havanın 

çökmesine sebep olur. Oluşan girdaplar yeterli kuvvete ulaştığında meydana 

gelen huni şeklindeki oluşum yer ile temas eder (Özgenç, 2020).  

Özgenç’e göre hortumlar, süper hücre içeren ve süper hücre 

içermeyen olmak üzere iki başlık altında ele alınmıştır. Süper hücre içeren 

hortumlar, içermeyenlere göre daha büyük, güçlü ve uzun ömürlüdür. Bir 

saatten fazla sürebilen, F2-F5 şiddet aralığında olan, sonrasında kuvvetli 

rüzgarlara, dolu hadiselerine, şiddetli yağışlara ve sellere neden olabilen 

hortumlardır. Süper hücre içermeyen hortumlar, yaşam süreleri kısa olan, 

hasar vericiliği daha az olan hortumlardır. Bu tür hortumların radar ile 

belirlenmesi düşük CAPE değerlerinden dolayı zordur ve mekanizmaları 

oldukça farklıdır. Süper hücreli hortumlardan farkı bir mezosiklona sahip 

olmamasıdır. Mezosiklon, hava içerisinde bulunan 2-10 km genişliğinde derin 

ve sürekli dönen, yukarı doğru hareket eden hava akımıdır. Bu hortumlar 

spiral biçimli huni şeklinde rüzgâr akımlarıdır. Süper hücre içermeyen 

hortumlar, su hortumları ve toz hortumları olarak ikiye ayrılır. Çapları 3-100 

metre aralığında değişiklik gösteren, 10-15 dakika süren, çok azı bir saati 

bulan, 3600 metreyi aşmayan hortumlardır (Özgenç, 2020). 
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2.1.  Hortum Sınıflandırma Ölçekleri 

Rüzgâr hızı, zarar verme özelliği dikkate alınarak Şikago 

Üniversitesi’nden ünlü bir meteorolist olan Theodore Fujita tarafından 

sınıflandırılmıştır. Fujita cetvelinde belirlenen değerlerin F0-F1 (%74), F2-F3 

(%25), F4-F5 (%1) olarak sıklık dağılımı yapılabilir. Şu ana dek görülen F6 

şiddetinde hortum olmamasına rağmen cetvel F6’dan F12’ye kadar devam 

eder (Coşkun, Aksoy 2004). FEMA (Federal Emergency Management 

Agency) yönetmeliklerinde gelişmiş fujita ölçeğini (EF) esas almaktadır 

(Şekil 6). Dünya’da yaygın olarak kullanılmasına rağmen, JMA (Japan 

Meteorological Agency), F ölçeğini birtakım problemlerinden dolayı 

kullanmamaktadır:  

  Hasar tanımları ile rüzgar hızları arasındaki uygunluğun tam olarak 

doğrulanmamış olması, 

 Derecelendirme için kullanılan göstergelerin yalnızca konut, konut dışı 

alan, sera, baca, anten, otomobil, tren, birkaç ton ağırlığındaki nesneler 

ve ağaçları kapsaması, 
 

Geliştirilmiş olan Gelişmiş Fujita Ölçeği (EF) Amerika Birleşik 

Devleti tarafından 2006 yılında kabul edilmiştir. Japonya bina özelliklerindeki 

farklılıklarından dolayı bu rüzgâr hızı değerlendirmesini kullanmamaktadır. 

JEF ölçeği EF ölçeğinden referansla hazırlanmıştır (Şekil 5). Ancak F 

ölçeğindeki her bir sınıf rüzgâr hızı değerine karşılık gelirken JEF ölçeğinde 

her DI ve DOD rüzgar hızı değerlerine karşılık gelir. İki ölçek arasındaki 

derecelendirme sistemleri farklılık gösterir. JEF ölçeğinde değerlendirme için 

kullanılan hasar durumları, EF ölçeğinde olduğu gibi iki faktör (DI, DOD) 

kullanılarak tanımlanmıştır. Japonya’da otuz tip bina ve yapı (araçlar, ağaçlar 

vb. dahil) sınıflandırmaya DI’lar olarak dahil edilmiştir (Guidelines for the 

Japanese Enhanced Fujita Scale, 2015) Şekil 5 ve şekil 6 ile Fujita 

ölçeklerinin tabloları verilmiştir.  

https://www.jma.go.jp/jma/indexe.html
https://www.jma.go.jp/jma/indexe.html
https://www.jma.go.jp/jma/indexe.html
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ġekil 5: Japon Gelişmiş Fujita Ölçeği (Guidelines For The Japanese Enhanced Fujita 

Scale. 2015) 
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ġekil 6: Gelişmiş Fujita Ölçeği (EF) (FEMA P-361) 

 

2.2.  Hortumların Bina Üzerine Etkileri 

Hortumların binalara çarpmasıyla oluşan hasar tespiti, üç farklı etkinin 

birleşiminden meydana gelmektedir. Hortum hasarını anlamak için rüzgâra 

bağlı kuvvetler, atmosfer basıncındaki değişiklikler ve hortumların 

oluşturduğu enkaz etkisini dikkate almak gerekmektedir (FEMA P-431). 

Hortumlar öncelikle binanın dış yüzeyine etki eder. Daha sonra alt 

tabakalara, ikincil bileşenlere, ana taşıyıcı sisteme ve temellere yayılır. Yani 

bina kademeli olarak aşınır ve en sonunda tamamen yıkılır. Kaplama 
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malzemelerinin rüzgâr dayanımı, tasarımda genellikle dikkate alınmaz. Bu 

durum da şiddeti az rüzgarlarda bile yapısal hasar oluşmasına neden olur. 

Kaplama malzemelerine ait parçalar rüzgarla taşınan enkaz haline gelebilir ve 

diğer binalara zarar verebilir. Böylelikle toplam hasar boyutu artar. Yüksek 

binalarda pencere camları ve giydirmeler hasar görürse, bina içindeki eşyalar 

da ciddi şekilde hasar görebilir ve değerini kaybedebilir. Hortum sonrası bina 

hasarlarının çoğu çatıların saçak, mahya ve köşelerinde, çatı kaplamalarında 

görülmektedir. Pencere camları ve kepenkler gibi açıklıklar hasar 

karşılaştırmasında ikinci sırada yer almaktadır. Raporlara göre hasarların çoğu 

az katlı düşük standartlı binalarda meydana gelmiştir (Tamura, 2009). 

2.2.1. Rüzgâra Bağlı Kuvvetler 

  Bazı hortumların oluşturduğu rüzgâr hızları o kadar büyüktür ki, bu 

aşırı rüzgarlar için tasarım yapmak mühendislik standartlarının kapsamı 

dışındadır. Ancak okul, hastane gibi tüm yapı bileşenleri iyi tasarlanmış 

binalar genellikle şiddetli rüzgarlara dayanabilir sağlamlıktadır. 

Rüzgâr kuvveti binanın üzerinde ve çevresinde hareket ettikçe ve bina 

geometrisi rüzgarı yön değiştirmeye zorladıkça dışa doğru hareket eden 

basınç artar. Bu basınç artışları binanın zayıf noktalarına etki ederek bu 

kısımlardan binaya zarar verebilir (FEMA P-431). 
 

2.2.2. Atmosfer Basıncındaki DeğiĢiklikler:  

  Başlangıç aşamasındaki bir hortum esnasında binanın dışındaki basınç, 

içindeki basınca kıyasla çok düşüktür. Çoğu binada bu basınç farkını 

eşitlemek için bina bileşen bağlantılarında yeterli hava kaçağı mevcuttur. 

Hortum etkisiyle oluşan enkazların camları kırması ve rüzgârın bina içerisine 

girmesi olasıdır. Bir hortum esnasında basınç farklarını koruyabilmek adına 

bina cephesinde bulunan açıklıkların (kapı, pencere) kapalı olması gereklidir 

(FEMA P-431). 

2.2.3. Hortumların OluĢturduğu Enkaz Etkisi:  

   Hortum olaylarında aşırı rüzgarlar, hasarlı binalardan, nesnelerden 

enkaz alır ve taşır. Arabalar, otobüsler, ağaçlar gibi ağır nesneleri bile hareket 

ettirebilir. Bu nesneler rüzgarın etkisiyle çevredeki binalarda ağır hasara 

neden olabilir. Hafif nesneler kapı, duvar ve çatılara etki ederken, ağır 

nesneler yuvarlanarak kırma tipi hasara neden olabilir (FEMA P-431). 
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2.3.  Rüzgara Bağlı Kuvvetlerin Binalara Etkileri  

Hortumlar dünyadaki en yüksek doğal rüzgar hızları üretebilen, 

doğanın en şiddetli fırtınaları olarak kabul edilir. Son yıllarda bina modelleri 

ile rüzgarlar arasındaki akış-yapı etkileşimini ve ayrıca bina modellerine etki 

eden rüzgar yüklerini araştırmak için kapsamlı çalışmalar yapılmıştır. Binalar 

ile dönen hortum rüzgarları arasındaki etkileşim dinamikleri, tek düzlemde 

hareket eden rüzgar kuvvetlerinden oldukça farklı olabilir. Hem alçak hem 

yüksek binalar için hortum kaynaklı hasarlar simülasyon aracılığıyla 

oluşturulmuştur. Ancak doğada meydana gelen hasarlar simülasyon verileri 

ile farklılık göstermiştir. Alçak katlı konut binalarında kasırga kaynaklı 

hasarlar genellikle tamamen çökme veya çatıların binadan ayrılması gibi 

yapısal olmayan veya çok az yapısal olan bina kabuğu ile ilişkili zararlardır. 

Alçak üçgen çatılı binalarda rüzgar kaynaklı hasarların daha ölümcül olduğu 

tespit edilmiştir (Hu vd., 2011). 

 

 

ġekil 9: Farklı Plan Formlarına Etkiyen Rüzgar Hareketleri (Karagöz, 2017) 

Rüzgarın binaya olan etkileri genellikle iki boyutlu düşünülmektedir. 

Ancak rüzgar binaya dik üç yönde moment etkisi uygulamaktadır. Paralel 

gelen rüzgarlar sürükleme etkisi oluşturarak binaların taşıyıcı sistemine karşı 

direnç göstermektedir. Paralel rüzgarlara dik gelen çapraz rüzgarlar ise 

salınım gibi etkilere sebep olurlar. Çapraz rüzgarın salınım etkisini 

azaltabilmek için plan formunda değişiklik yapılması gerekmektedir. Yüksek 

binalarda yapılan araştırmalara göre plan şekilleri köşeli olan binaların, 

dairesel olanlara göre daha verimli olduğu tespit edilmiştir. Plan formundaki 

köşeli yapıların sebebi farklı yönlerden gelen rüzgarları şaşırtmaktır (Şekil 9). 

Rüzgar ile yapının etkileşimde olduğu yüzey genişliğinin fazla olması yapının 
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rüzgar etkisini de artıracaktır. Rüzgarın yapı ile temasını azaltmak için bina 

üzerinde boşluklar açılabilmektedir (Karagöz, 2017). 

                      

(a)                                                                        (b) 

ġekil 10: Pearl River Rüzgar Akış Şeması (URL6) 

Rüzgar etkisinin bina tasarımını şekillendirdiği birçok örnek 

bulunmaktadır. Bunlardan biri olan, Pearl River Kulesi, Çin’de 2011 yılında 

inşa edilmiştir (Şekil 11). Yapı şimdiye kadar inşa edilmiş sürdürülebilir en 

yüksek yapı olma niteliğindedir. Kule tasarım aşamasından itibaren rüzgar ve 

güneş enerjisinin etkin kullanımını ana konsept olarak belirlemiştir. Rüzgar 

etkisini azaltmak amacıyla yapıda rüzgar türbini sistemleri kullanılmıştır. 

Türbin kullanılan bina kısımlarında boşluklar bırakılarak yüzeye etki eden 

basınç azaltılmıştır. Kanallarda kıvrımlı formlar kullanılmış ve bu sayede 

rüzgar akışı kolaylaşmıştır. Tasarlanan türbinler çift taraflı çalışarak şiddetli 

rüzgarlara karşı bir direnç oluşturmakta ve basınç değişikliklerinden 

faydalanarak enerji üretebilmektedir (Şekil 10) (URL6). 
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ġekil 12: Rüzgarın Çatı Geometrilerine Göre Etkileri (Singh vd., 2019) 

Rüzgar kuvvetlerinin bina planı ve çatı yüzeyindeki hareketinde 

geometrinin önemli bir etkisi vardır. Singh, Şekil 12 ile üç adet çatıya etki 

eden rüzgar kuvvetlerini karşılaştırılmış, rüzgarın en düşük kaldırma 

kuvvetinin piramit kırma çatılara etki ettiğini tespit etmiştir. Rüzgar, binaya 

çarptığında bina yüzeyinde pozitif bir basınç alanı oluşur. Rüzgarın 

çarpmadığı diğer yönlerde ise negatif basınç alanı meydana gelir. Piramit 

kırma çatılarda pozitif ve negatif basınçlar birbirini dengelediğinden kaldırma 

kuvveti düşük olur (Singh vd., 2019). 

Şiddetli rüzgarlara karşı çatı malzemeleri seçiminde ise metal çatı en 

iyi performansı göstermektedir. Shingle ve kiremit çatı malzemeleri hafif 

olduklarından rüzgar kuvvetlerine karşı dayanıksızdır (URL7). Ancak metal 

panel performansı da değişiklik göstermektedir. Tek katlı bağlantılı ve tam 

yapıştırılmış metal paneller en az sorun oluşturan tiplerdir.   

Çatı sistemlerinin işlev kaybı genellikle çatı kaplamasından, yetersiz 

bağlantı elemanlarından kaynaklanmaktadır. Çelik çatı sistemleri bağlantıları 

doğru yapılırsa rüzgara karşı güvenli yapı bileşeni olarak görülmektedir 
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(Kantamaneni, 2017). Çatı oluklarının bağlantılarının iyi yapılması da önemli 

bir etmendir. Buradaki bağlantı hataları çatı kaplamalarına zarar verip 

hasarlara neden olabilir. Kanada Ulusal Araştırma Konseyi, İnşaat 

Araştırmaları Ensttüsü’nün Mekanik Olarak Birleştirilmiş Esnek Membran 

Çatıların Rüzgar Tasarımı İçin Bir Kılavuzu (2005), mekanik olarak 

birleştirilmiş tek katlı ve modifiye bitümlü sistemlerle ilgili tavsiyeler 

sunmaktadır. Kapsamlı bir rüzgar tasarım kılavuzudur (Smith, 2017). 

Bina ile rüzgar etkileşiminde en yüksek kaldırma kuvveti çatı 

köşelerinde meydana gelmektedir. Çatı çevresi daha düşük bir yüke sahiptir. 

Bina şekli basınç büyüklüğünü ve bina yüzeylerine uygulanan yükleri etkiler. 

Düşük eğimli bir çatıdaki kaldırma yükleri, beşik veya kırma çatıdaki 

yüklerden daha büyüktür. Eğim ne kadar dik olursa, kaldırma yükü o kadar 

düşük olur. Çatı saçakları da basınç büyüklük değerlerini etkiler. Çatı eğimine 

bağlı olarak saçaklardaki basınç, saçağı olmayan benzer bir binanın 

köşelerindeki ve çevresindeki basınçtan önemli ölçüde büyük olabilir. Aynı 

şekilde cumbalı pencere çıkıntıları, çatı pencereleri, bacalar vb. gibi bina 

düzensizlikleri rüzgar yüklerini artırıp rüzgarın hızlanmasını sebep olur 

(Smith, 2017). 

2.4. DEĞERLENDĠRMELER 

Hortum olayları ülkemizde küresel ısınmanın etkisiyle giderek 

artmaktadır. Gerekli önlemlerin alınması ve yönetmeliklerin bu doğrultuda 

düzenlenmesi gerekmektedir. Küresel çapta ve Türkiye’de 1990-2022 

arasındaki hortum görülme oranlarına bakıldığında hortumun iklim değişikliği 

ile artan bir afet olduğu görülmüştür. Çok şiddetli hortum ve fırtına olaylarına 

karşı önlem almanın zor olması sebebiyle en çok ekonomik kayıp fırtına 

afetinde görülmektedir.   

Ülkemizde hortumların verdiği zararlara ilişkin bir ölçek 

bulunmamaktadır. Ancak Dünya’da en çok kullanılan ölçek olarak gelişmiş 

fujita ölçeği görülmektedir. Hortum hadiselerine sıkça rastlanan Japonya 

kendi fujita ölçeklendirmesini oluşturmuştur. Farklı bileşenleri de 

değerlendiren JEF ölçeği daha kapsamlı sonuçlar vermektedir.   
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ġekil 7: İyi Korunan Alanlar (FEMA P-431)ġekil 8: Koruyucu Duvar (FEMA P-431) 

Bina bileşenlerinin hortum olaylarından korunması ile ilgili FEMA P-

431 ve ASCE 7-16 yönetmelikleri ile belirlenmiş farklı yöntemler 

bulunmaktadır. Bir hortum esnasında rüzgar kuvvetleri genellikle binanın dış 

yüzeyine ve üst katlarına etki ettiğinden, en güvenli mekan alt katlarda 

bulunan iç kısımlardır (Şekil 7). Bodrum kat varsa en güvenli alan burası 

kabul edilir. Ancak yoksa bina yüzeyi ile teması olmayan hol, wc, depo gibi 

alanlar sığınak alanı olarak kullanılır. Bu iç kısımların pencere açıklıkları 

mevcutsa veya giriş kısmı bu alandan gerçekleşiyorsa koruyucu duvarlar 

yapılarak rüzgarın etkileri en aza indirilip, bu alanlar sığınak alanları olarak 

değerlendirilir (Şekil 8). 

Mevcut binalarda en iyi koruma alanlarının belirlenmesi üç ana adımı 

içerir: 

 Mevcut en iyi sığınma alanlarını seçmek, 

 Binanın planları incelenerek en güçlü kısımları belirlemek, 

 Bina çevresindeki potansiyel ağaç, direk ve kule gibi rüzgarla 

taşınabilecek elemanları belirlemek, 
 

Hortumların binalara olan etkileri tüm yapı bileşenleri kapsamamakta 

ve diğer afetlere göre farklılık göstermektedir. Çevre düzeni, plan şeması, 

bina strüktürü, çatı sistemleri, kapı ve pencere açıklıklarına etkilerini gösteren 

tablo aşağıda verilmiştir (Tablo 1). 
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Tablo 1: Hortumun Bina Üzerindeki Etkileri (Yazarlar tarafından FEMA P-431 ve 

ASCE 7-16 esas alınarak derlenmiştir.) 

Bina BileĢenleri Koruyucu Önlemler 

Çevre Düzeni 

Hortum tehlikesi bulunan alanlarda çapı 15 cm’den fazla olan 

ağaçlar, elektrik direkleri, sokak lambaları gibi nesneler 

belirlenmelidir. Binanın üzerine düşme tehlikesi bulunan ağaç, 

direk ve bacaların yerleri ve yükseklikleri vaziyet planına 

işlenmelidir. Eğer bina ile yakın bir konumda tehdit unsuru 

olabilecek elemanlar varsa yerleri değiştirmelidir. Hortum 

tehlikesi olan bölgelerde proje vaziyet aşamasında doğru 

tasarlanmalı, ağaç, direk vb nesnelerin binaya olan mesafeleri 

belirlenmelidir.  

Dik yamaçlarda bulunan yapılar olası hortum afeti durumunda 

daha çok etkilenmektedir. Riskli yüksek bölgelerde bina 

inşasından kaçınılması gerekmektedir. 

Plan ġeması 

 

Bir hortum esnasında üst katlar, rüzgarların tüm etkisini 

alabileceğinden binanın en alt katı genellikle en güvenli 

mekandır. Bazen hortumlar yere yakın durup yalnızca üst 

katlara etki eder. Eğer binada bodrum kat varsa sığınak alanı 

için en güvenli yer burasıdır. Bodrum katı olmayan binalarda 

binanın iç kısımları en güvenli yerlerdir. Hortuma karşı 

binaların iç kısımlarında yer alan koridor gibi alanlar tek katlı 

yapılarda sığınak işlevi görmektedir. Koruma sağlayacak 

alanların dışarı ile doğrudan bir bağlantısı varsa bu durum 

engellenmeli ve bu kısımlarda pencere kullanımından 

kaçınılmalıdır. 

Bina Strüktürü 

Dayanıklı bir strüktüre sahip olan yapılar genellikle hasar 

görmez. Konut ve ticari yapılarda kullanılan dayanıksız ahşap 

strüktürler yüksek rüzgarlara karşı son derece savunmasızdır. 

Ahşap strüktürlü ve eski metal yapılar kasırga barınağı olarak 

kullanılmamalıdır. Betonarme, birleşim detayları iyi 

tasarlanmış strüktürdeki yapılar şiddetli rüzgarlara karşı 
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dayanıklıdır. Bağlantı noktaları ne kadar dayanıklı olursa 

binanın hortuma dayanıklılığı o kadar artar. 

Çatı Sistemleri 

Çatıdaki yapısal elemanların sağlam olması bina zeminini 

koruyan etmenler arasındadır. Çatıda kullanılan yapısal 

elemanların tipi, çatının ağırlığı, çatı ile duvarlar arasındaki 

bağlantı elemanlarının mukavemeti bir çatının yüksek rüzgar 

basıncına dayanıklılığını etkileyen bileşenlerdir.  Uzun çatı 

açıklıkları yüksek rüzgarlara dayanıksızdır. 25 metreden daha 

az açıklıklı çatıların zarar görme ihtimali daha düşüktür. 

Piramit kırma çatılarda pozitif ve negatif basınçlar birbirini 

dengelediğinden şiddetli rüzgarların binaya etkileri düşük 

olmaktadır (Singh vd., 2019). Şiddetli rüzgarlara karşı çatı 

malzemeleri seçiminde ise metal çatı en iyi performansı 

göstermektedir. Shingle ve kiremit çatı malzemeleri hafif 

olduklarından rüzgar kuvvetlerine karşı dayanıksızdır (URL7). 

Ancak metal panel performası da değişiklik göstermektedir. 

Tek katlı bağlantılı ve tam yapıştırılmış metal paneller en az 

sorun oluşturan tiplerdir. 

Kapı ve Pencere 

Açıklıkları 

Pencereler, eğer doğru malzemelerle yapılmazlarsa hortumdaki 

en zayıf elemanlardan biridir. Bir pencere veya kapının kırılıp 

rüzgarın çatıya ve duvarlara nüfus etmesi bina üzerindeki 

basıncı artırıp büyük hasarlara neden olabilir. Kapı ve 

pencereler genellikle rüzgarın etkisiyle birçok parçaya bölünür 

ve parçalar iç mekanlara uçabilir. Bu durum hasar boyutunu 

artırır. Temperli camlar düz camlara oranla daha az 

tehlikelidir. Fakat kırıldığında ufak parçalara ayrılması bir 

takım hasarlara sebep olabilir. Lamine cam, çok güçlü 

rüzgarların etkisi dışında oldukça dayanıklıdır. 
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Tablo 1 ile binalarda hortuma karşı alınacak önlemler sıralanmıştır. 

Hortum esnasında binalarda en çok hasar çatı elemanlarının rüzgar etkisiyle 

tahrip edilmesi sonucu olmaktadır. Afet esnasında çatı zarar görürse basınçtan 

bina da zarar görebilir. Çatı sisteminin zarar görmesi binalarda çökme gibi 

hasarlara neden olabilmektedir. Çatı kaynaklı hasarlar oldukça fazla 

olduğundan çatı sistemlerinde kullanılan çelik ve ahşap strüktürler 

standartlara uygun olmalıdır. Çatı duvar birleşimleri doğru tekniklerle 

yapılmalıdır. İkinci en büyük etki ise kapı ve pencerelerin kırılıp rüzgar 

basıncının bina içerisine girmesi sonucu oluşmaktadır. Kapı ve pencere 

açıklıklarında malzeme seçimine özen gösterilmelidir. Minimum miktarda 

cam alanı kullanımı olası tehlikeleri önleyebilir. 

SONUÇ 

Türkiye’de afet ve mimarlık yaklaşımları daha çok binaların 

depremden korunması çerçevesinde yoğunlaşmıştır. Büyük kayıplara sebep 

olan sel, kuraklık, fırtına, hortum gibi afetlerin oluşturduğu riskler göz ardı 

edilmekte ve bu konulardaki mimarlık ve mühendislik yaklaşımlarında önemli 

eksiklikler bulunmaktadır. 

Yapılan çalışmada mimarlıkta hortum afetine karşı alınabilecek 

önlemler dünyadaki yönetmelikler çerçevesinde incelenmiş olup çevre düzeni, 

plan şeması, yapı strüktürü, çatı sistemleri ve kapı ve pencere sistemleri 

açısından kategorize edilmiştir. Bu önlemlerin özellikle şiddetli rüzgar 

yaşanabilecek bölgelerde mimari tasarımı yönlendirmesi oluşabilecek 

hasarları azaltabilecektir.  

Sonuç olarak hortum ve hortum nedeni ile oluşan şiddetli rüzgarların 

mimarlık etiği tarafından incelenmesi gerekmektedir. Çevreye ve topluma 

karşı önemli görevleri olan mimarlık mesleğinin afetlere dirençli yapı tasarımı 

konusunda daha fazla sorumluluk alması beklenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 



 FEN VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA MALZEME TEMİNİ VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ| 154 

 

 

KAYNAKÇA 
 

ASCE 7-16. Minimum design loads for buildings and other structures. 

American Society of Civil Engineers, VA, USA, 2016 

Balamir M., 2011, Uluslararası Afetler Politikası, Güvenli Kentler 

Kampanyası ve Sasakawa Ödülleri, Afet ve Mimarlık, TMMOB 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Dosya 26. 

Coşkun M., Aksoy B. 2004,  19 Haziran 2004 Çubuk-sünlü (Ankara) Hortum 

Olayı, Doğu Coğrafya Dergisi 17, s. 207. 

Erdi A., 2009, Mimarlıkta Meslek Pratiğinde Etik Değer ve Sorumlulukların 

Değerlendirilmesi İçin Bir Yöntem Önerisi, Yüksek Lisans Tezi, 

İstanbul Teknik Üniversitesi. 

Erdoğan G. B., Ünal G. Z., 2021, Mimari Mirasın Sel Riski Analizi İçin Bir 

Model Önerisi:Edirne II. Bayezid Külliyesi Sel Riski Analizi, 

Megaron 2021;16(3):367-384. 

Guidelines for the Japanese Enhanced Fujita Scale (2015), Japan 

Meteorological Agency. 

Hu H. vd, 2011, Characterization of the wind loads and flow fields around a 

gable-roof building model in tornado-like winds, Research Article, 

Springer, DOI 10.1007/s00348-011-1102-6. 

Kadıoğlu M., 2011, Ülke İhtiyaçlarını Değerlendirme, Afet ve Mimarlık, 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Dosya 26. 

Kahraman A., Tornadoes, Severe Hail, And Their Environments In Turkey, 

Ph. D. Thesis, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016. 

Kantamaneni K., Alrashed I., Phillips M., 2017, Cost vs. safety: A novel 

design for tornado proof home, HBRC Journal (2017) 13, 223–232 

Karagöz H. B., 2017, Yüksek Bina Tasarımına Yön Veren Bir Araç Olarak 

Rüzgar: Shangahi Kulesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Gazi 

Üniversitesi, Ankara. 

Özgenç R., 2020, Yer tabanlı uzaktan algılama sistemleri kullanılarak 

Akdeniz Bölgesinde hortum hadiselerinin sinoptik analizi ve 

modellenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi.  

Safe Rooms for Tornadoes and Hurricanes Guidance for Community and 

Residential Safe Rooms, FEMA P-361, Federal Emergency 

Management Agency, April 2021, Fourth Edition. 

Singh J., Roy A. K., 2019, Effects of roof slope and wind direction on wind 

pressure distribution on the roof of a square plan pyramidal low-rise 

https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/bosai/tornado/kaisetsu/guideline_en.pdf
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/bosai/tornado/kaisetsu/guideline_en.pdf


155 | FEN VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA MALZEME TEMİNİ VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ 

 

building using CFD simulation, International Journal of Advanced 

Structural Engineering (2019) 11:231–254. 

Smith J., 2017, Wind Safety Of The Building Envelope, 

https://www.wbdg.org/resources/wind-safety-building-envelope 

(Erişim: 14.06.2022). 

Tamura Y., 2009, Wind-induced damage to buildings and disaster risk 

reduction, The Seventh Asia-Pacific Conference on Wind 

Engineering, November 8-12, 2009, Taipei, Taiwan. 

Tornado Protection, Selecting Refuges Areas in Buildings, FEMA P-431, 

Federal Emergency Management Agency, Washington, DC., October 

2009, Second Edition. 

Türkeş M., 2015. Hortumlar ve oluşum düzenekleri. https://www. 

researchgate.net/publication/293333334_Hortumlar_ve_olusum_duze

nekleri (Erişim Tarihi: 09.05.2022) 

Türkeş M. 2021. Türkiye’de Hortumlar Artıyor mu?. https://www. 

researchgate.net/publication/350020864_Turkiye'de_Hortumlar_Artiy

or_mu (Erişim Tarihi: 09.05.2022) 

URL1- https://www.afad.gov.tr/hortum-afetinde-alabileceginiz-onlemleri-

biliyor-musunuz23 (Erişim: 15.05.2022) 

URL2https://www.weather.gov/phi/TornadoDefinition#:~:text=Tornado%20

%2D%20A%20violently%20rotating%20column,the%20base%20of

%20a%20thunderstorm. (Erişim: 15.05.2022) 

URL3- https://hazards.fema.gov/nri/tornado. (Erişim: 15.05.2022) 

URL4- https://eswd.eu/cgi-bin/eswd.cgi. (Erişim: 15.05.2022) 

URL5- https://cred.be/sites/default/files/2021_EMDAT_report.pdf.. (Erişim: 

12.12.2022) 

URL6- https://architizer.com/projects/pearl-river-tower/ (Erişim: 10.06.2022) 

URL7-https://www.homerunfinancing.com/blog/best-type-of-roof-for-

hurricanes-high-winds/ (Erişim: 10.06.2022) 

 

 

 

 

 

 

https://www.wbdg.org/resources/wind-safety-building-envelope
https://eswd.eu/cgi-bin/eswd.cgi
https://architizer.com/projects/pearl-river-tower/


 FEN VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA MALZEME TEMİNİ VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ| 156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 | FEN VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA MALZEME TEMİNİ VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 9 

KOLONLARDA OLUġAN ÇATLAKLARIN YAPI 

DĠNAMĠĞĠNE ETKĠSĠ 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin AGGÜMÜŞ1 

Doç. Dr. Mehmet HASKUL2 
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah TURAN

3
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Şırnak Üniversitesi, Şırnak Meslek Yüksekokulu, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü, 

Şırnak, Türkiye, haggumus@sirnak.edu.tr, ORCID: 0000-0002- 7158-677X 
2 Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, Şırnak, Türkiye, 

mehmethaskul@sirnak.edu.tr, ORCID: 0000-0001-8671-4597 
3 Şırnak Üniversitesi, Şırnak Meslek Yüksekokulu, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü, 

Şırnak, Türkiye, abdullahturan@sirnak.edu.tr, ORCID: 0000-0002- 0174-2490 



FEN VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA MALZEME TEMİNİ VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ | 158 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



159 | FEN VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA MALZEME TEMİNİ VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ 

 

 

GĠRĠġ 

Harici bozucu girişler altındaki mühendislik yapılarında zamanla 

çatlaklar gibi hasarlar meydana gelebilir. Çatlaklar, yapının rijitliğini 

düşürdüğü için yapının dinamik karakteri de değişmektedir. Çatlak analizi, bu 

tip problemlerin önceden tespit edilip yapı için tehlikeli olabilecek hasarların 

önüne geçmek bakımından önemli bir uygulamadır.  

Literatürde çatlak içeren kiriş, çubuk ve kabuklar ile ilgili olarak 

birçok çalışma yapılmıştır. (Salawu, 1997; Dimarogonas, 1996; Wauer, 1990; 

Gasch, 1993; Krawczuk, 1996; Jassim, 2013). Eksenel yüklü değişken kesitli 

Euler-Bernoulli kirişinin serbest titreşim analizini Du, vd., (2021), tek çatlak 

içeren değişken kesitli kirşler Haskul ve Kisa, (2021a, 2021b) incelemiştir. 

Yapılan çalışmalarda çok sayıda sabit elemana sahip eksenel yüklü 

değişken kesitli Euler-Bernoulli kirişi Du, vd., (2021), tek çatlak içeren 

değişken kesitli kirişler Haskul ve Kisa, (2021a, 2021b) , plaka yapıları gibi 2 

boyutlu yapılar Choi, (2003), Boscolo ve Banerjee, (2011),  uzay çerçeve 

yapısı Moon ve Choi, (2000), hareketli nokta yüklerine maruz kalan çerçeve 

Mehmood, (2015), döngüsel olarak tekrarlanan uzay kafes tipi yapıları 

Koohestani ve Kaveh, (2010), basit mesnetli dikdörtgen plaka Ramu ve 

Mohanty, (2012),  kenar çatlaklı, düzgün olmayan simetrik kiriş Shabani ve 

Cunedioglu, (2020), enine bir çatlak içeren farklı çok kirişli sistemler 

Saavedra ve Cuitino, (2001), çift çatlaklı basit mesnetli kiriş Yoon, vd., 

(2007), için titreşim analizi yapılmış ve dinamik davranışlarını incelemiştir. 

Bu çalışmada, literatürdeki çalışmalardan farklı olarak iki kolonlu tek 

serbestlik dereceli bir yapının kolonlarından birinde bir çatlağın meydana 

gelmesiyle yapının rijitlik değerindeki değişim sonucunda sistem cevaplarında 

ne tür bir değişim meydana geleceği araştırılmıştır. Modeldeki çatlak, daima 

açık olduğu varsayılan ve x - y simetri düzlemindeki düzgün kesitli bir Euler-

Bernoulli kirişinin titreşimleri göz önüne alınarak üretilmiştir. Binaya etkiyen 

harmonik tahrik, sistemi rezonansa sokacak şekilde ayarlanmıştır. 

1. MODELLEME 

Yapısal sistemlere etki eden tahrikler genel olarak üç boyutlu 

olmalarına rağmen yıkıcı olabilecek en tehlikeli etkileri yanal titreşimler 

oluşturması nedeniyle bu çalışmada incelenen yapı modelinin sadece yanal 

titreşimleri dikkate alınmıştır (Aggumus ve Cetin, 2018; Aggumus ve Guclu, 

2020). 
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ġekil 1: Tek Serbestlik Dereceli Bina Modeli 

Şekil 1’de biri çatlaklı olmak üzere, iki adet kolona sahip tek 

serbestlik dereceli bir bina modeli görülmektedir. İncelenen modele ait 

hareket denklemi en genel halde aşağıdaki gibi ifade edilir.  

   ̈( )     ̇( )     ( )      ̈       (1) 

Burada   ,   ve    sırasıyla sistemin kütle, sönüm ve rijitlik 

değerlerini ifade eder.  ̈  sistemi tahrik eden ivmedir. Kolona ait rijitlik 

katsayısı Denklem (2)’de verilmiştir. 

   
    

  
         (2) 

    
   

  
        (3) 

Burada, I atalet momenti, E Elastisite modülü, L=0.25m kolonun 

uzunluğunu, b=0.05m kolonun genişliğini, h=0.003 ise kalınlığını 

göstermektedir (Aggumus, 2020). Sisteme ait eşdeğer rijitlik katsayısı 

aşağıdaki gibidir. 

              (4) 

Tek kolona ait   =18144 (N/m) ve iki kolona ait   =36288 (N/m)’dir. 

Bina modelinin kütlesi            kg ve sönüm değeri             

 ’. Sisteme ait doğal frekans değeri ise 5,8458 hz’dir. Sistem cevapları 5s 

süresi, 5.8458 hz frekans ve 0.5    ⁄  genlik değerine sahip bir sinüzoidal 

tahrik ile incelenmiştir. 

2. KOLONDAKI ÇATLAĞIN RĠJĠTLĠKTEKĠ DEĞĠġĠMĠ 

Çatlağın sadece binanın rijitliğindeki neden olduğu değişim 

incelenmiştir. Çatlağın daima açık olduğu varsayılan ve x - y simetri 

düzlemindeki düzgün kesitli bir Euler-Bernoulli kirişin titreşimleri göz önüne 
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alınmıştır. Bu çalışmada incelenen çatlak derinlik oranı değerleri  
 

 
  0.6 ve 0.9 

dur. Çatlaklı kolonun (   ) rijitlik değerleri Denklem 5’deki gibi 

belirlenmiştir. 

                     (5) 

   ’nin çatlak oranlarına göre aldığı değerlerle, çatlaksız kolon   ’ye 

göre rijitlik değişim yüzdelik oranları Tablo 1’de verilmiştir.    ’nin değerleri 

17518,4 N/m ile 13955,2 N/m’dir. Rijitlik değişim yüzdelik oranları ise 3,447 

ile 23,086’dır. Denklem 5’deki, sistemin eşdeğer rijitlik katsayısı   ’nin 

   ’ye bağlı olarak rijitliğindeki değişim Denklem 6’daki gibi hesaplanır. 

                  (6) 

   ’nin çatlak tüm çatlak oranlarına göre aldığı değerlerle, çatlaksız 

kolon   ’ye göre rijitlik değişim yüzdelik oranları Tablo 1’de görülmektedir. 

   ’nin değerleri 35662,4 N/m ile 32099,2 N/m’dir. Rijitlik değişim yüzdelik 

oranları ise 1,7 ile 10’dur. 

Tablo 1. Çatlaklı Kirişler ile Parametre Değişimi 

Çatlak 

oranı 

Çatlaklı 

kiriĢ rijitliği 

[N/m] 

Bir 

kolondaki 

%  azalma 

Toplam 

rijitlik 

[N/m] 

Toplam 

rijitlikteki 

% azalma 

Doğal 

frekans 

[Hz] 

0,6 17518.4 3.447 35662.4 1.7 5.7976 

0.9 13955.2 23.086 32099.2 10 5.5004 

 

3. SĠMÜLASYON ÇALIġMALARI 

Bu çalışmada, sistemin doğal frekansına eşit frekanslı harmonik tahrik 

etkisindeki tek serbestlik dereceli ve iki kolonlu bir bina modelinin 

kolonlarından birinde iki farklı derinlikte çatlak oluşumunun sistem cevapları 

üzerine etkisi incelenmiştir. Simülasyonlar Matlab-Simulink programında 

gerçekleştirildi. Yapıya yanal olarak etki ettirilen tahrik ile incelenen zaman 

cevapları yer değiştirme ve ivmedir. Şekil 2’de sistemin yer değiştirme ve 

ivme zaman cevapları görülmektedir. 5s süresince etki ettirilmiş daha sonra da 

tahrik etkisi ortadan kaldırılmıştır. Sistem cevaplarından da açıkça görüleceği 

gibi incelenen çatlak oranları sistem genliklerini düşürerek cevaplarına olumlu 

bir etki yapmıştır. 
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ġekil 2. Çatlak oranına göre zaman cevapları a) yer değiştirme cevapları b) ivme 

cevapları 

 

Şekil 3’te çatlak oranına göre sistem cevaplarındaki değişimler 

görülmektedir. Çatlak olmadan önce incelenen modelin maksimum yer 

değiştirmesi 0.01382 m ve maksimum ivmesi 18.6418 m/s2’dir. Çatlak 

oranının 0.6 olması durumundaki yer değiştirmelerdeki azalma %8.4, 

ivmelerdeki azalma ise %8.7’dir. Çatlak oranı 0.9 olması durumunda ise yer 

değiştirmelerdeki azalma %66, ivmelerdeki azalma ise %67.5’dir.  Sistem 

cevapları, Tablo 1’de görülen parametre değişim oranlarından çok daha 

yüksek bir oranda değişmiştir. 

 

ġekil 3: Sisteme ait maksimum yer değiştirme ve maksimum ivme cevapları 
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SONUÇLAR 

Bu çalışmada tek serbestlik dereceli çelik konstrüksiyon bir bina 

modelinin kolonlarından birinde meydana gelen bir çatlağın sistem 

cevaplarına nasıl etki edeceği araştırılmıştır. Çatlağın bina modelinin 

rijitliğinde meydana getirdiği değişim dikkate alınmıştır. Bozucu giriş olarak 

binanın doğal frekansına eşit frekanslı bir harmonik tahrik ile sistem tahrik 

edilmiştir. Tahrik etkisinde sistem rezonansa girmiş ve tahrik süresince bu 

etki devam etmiştir. Binanın kolonlarında iki farklı derinlikte çatlak 

oluşturulmuş ve bu çatlaklar sistem parametresini değiştirerek doğal 

frekansının değişmesine neden olmuştur. Tahrik frekansı ile bina frekansının 

farklılaşmasından dolayı binanın cevap genliklerinin düşmesine neden 

olmuştur. Rezonans halindeki sistem incelenen çatlak oranlarında rezonanstan 

kurtulmuş ve sistem cevapları azalmıştır.  
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1. GĠRĠġ 

Mineral katkılar, içerisinde % 5-35 kalsiyum oksit (CaO) ve % 70-90 

reaktif oksitler (SiO2, Al2O3, Fe2O3) içeren, puzolanik özellikte, ince taneli 

(tane boyutu 0-150 µm), doğal ve yapay formlarda bulunur. Yapay mineral 

katkılar, uçucu kül, öğütülmüş granüle yüksek fırın cürufu, Silis dumanı ve 

pirinç kabuğu külünden oluşmaktadır. Yapay olarak adlandırılmalarının 

nedeni, doğada kolayca bulunmamalarından ve üretim sırasında elde 

edilmelerinden kaynaklanmaktadır. Her biri endüstriyel atık olan yapay 

mineral katkıların beton ve çimentoda kullanıldığı, bu malzemelerin 

fabrikalarda bertarafına dayanılarak bulunmuştur. Endüstriyel üretimin 

artmasıyla birlikte yan ürün olarak elde edilen yapay mineral katkıların 

miktarları da her geçen gün artmış, bunların depolanması ve bertarafı ekolojik 

ve ekonomik sorunlar yaratmaya başlamıştır. Bu soruna çözüm arayan 

uzmanlar yapay mineral katkıları incelediler ve içeriklerinin portland 

çimentosuna çok benzediğini fark ettiler. Bu sayede yapay mineral katkıların 

doğrudan beton ve/veya çimento katkısında kullanımı bulunmuştur. Yapılan 

çalışmalar sonucunda betonda uygun miktarlarda çimento ile değiştirilerek 

kullanılan yapay mineral katkıların sadece çimento kullanılarak üretilen 

betonlara göre daha yüksek basınç mukavemetleri verebildiği 

gözlemlenmiştir. 

Çimento ile uygun oranda değişiklik yapılarak kullanılan yapay 

mineral katkılarla üretilen betonlarda daha yüksek basınç mukavemetlerine 

ulaşılmasının nedeni çimentodan farklı olarak bağlayıcılığa büyük ölçüde 

reaktif olan silisli, alümina ve demirli (SiO2, Al2O3, Fe2O3) bileşiklerin 

katılmasıdır. Bu bileşikler çimentonun hidratasyonu sonucu açığa çıkan 

hidrolik kireç Ca(OH)2 ile reaksiyona girerek zamanla katı kristaller 

oluştururlar (Yalçın, & Gürü, 2006). Çimentonun hidratasyonu sonunda % 50-

60 oranında C-S-H (Kalsiyum silika hidrat), % 20-25 oranında Ca(OH)2 

oluşur. Beton karışım içeriğinde Ca(OH)2 oranının azalması ve C-S-H 

oranının artması şüphesiz beton basınç mukavemetini iyileştirmektedir. 

Portland çimentosu hamurunun betonda elde edebileceği hız ve mukavemet 

miktarı, çimentodaki kalsiyum silikat ana bileşenlerinin reaksiyonları sonucu 

açığa çıkan kalsiyum-silikat-hidrat (C-S-H) jellerinin ne kadar hızlı açığa 

çıktığına bağlıdır. C-S-H jelleri ne kadar hızlı üretilirse, çimentonun 

mukavemet kazanma hızı o kadar artar; ne kadar çok üretilirse, mukavemet o 

kadar yüksek olur (Erdogan, 2013). Mineral katkılar kullanılarak üretilen 

betonlarda C-S-H oranlarının sadece çimento ile üretilen betonlara göre daha 
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yüksek olması nedeniyle daha yüksek basınç mukavemetleri elde 

edilebilmektedir. 

Ayrı ayrı kullanılan uçucu kül, öğütülmüş granüle yüksek fırın cürufu 

ve silis dumanının yüksek mukavemetli betonlar (HSC) üzerinde farklı 

oranlarda çimento ile değiştirilerek oluşturduğu erken ve son basınç 

mukavemet farklarının belirlenmesi amaçlanmıştır.  TS 13515 - 14 

standardımızda yüksek mukavemetli beton, “basınç mukavemet sınıfı C50/60 

yüksek mukavemet sınıfından daha yüksek olan normal veya ağır betonlar” 

olarak tanımlanmıştır. Yüksek mukavemetli beton elde edebilmek için TS EN 

206 - 14 ve TS 13515 - 14 beton standartlarına bağlı kalınarak belirtilen 

standartlara uygun malzeme kalitesi ve kalite kontrol düzeyi uygulanmıştır. 

2. MĠNERAL KATKILARIN MUKAVEMET VE 

BAĞLAYICILIĞA ETKĠSĠ 

Yapay mineral katkılar, içerikleri gereği puzolanik özellik gösteren ve 

tek başına yeterli düzeyde bağlayıcılığı sağlayamayan malzemelerdir. Oksitler 

bazında değerlendirildiğinde, içerikleri benzer olmasına rağmen aynı bağlama 

gücüne sahip değillerdir. Bunun nedeni, içeriğinde bulunan oksitlerin 

orantısızlığından kaynaklanan hidrasyonun devam edememesi ve bağlayıcı 

bileşenlerinin yeterli miktarda olmamasıdır. Temel bağlayıcı olan kalsiyum 

silika hidratın (C-S-H) oluşabilmesi için “CaO/SiO2 < 2.0” olmamalıdır. 

Mineral katkı içeriklerinin verildiği Sekil 3 incelendiğinde, CaO bakımından 

en zengin mineral katkı olan yüksek fırın cürufunda bile CaO/SiO2 değerinin 

0.77 olduğu görülmektedir. Çimento ve su arasında gerçekleşen hidratasyon 

reaksiyonu sonucu betona dayanım sağlayan   C-S-H jeli, Ca(OH)2, ve çeşitli 

hidratlar ortaya çıkar. Mineral katkılar Ca(OH)2 ile ikinci bir tepkime yaparak 

daha fazla miktarda C-S-H oluşturur. Ca(OH)2 miktarının azalması ve   C-S-H 

miktarının artması özellikle dayanım, dayanıklılık ve agrega-çimento hamuru 

aderansı açısından olumludur. 

Bu sayede betondaki Ca(OH)2 miktarı azalır, C-S-H oranı artar. 

Mineral katkıların bağlayıcılığa katılma mekanizması aşağıda verildiği 

gibidir. 

 Çimento hidratasyonu sonucu C-S-H ve Ca(OH)2 

kristallerinin oluşumu; 
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3CaO.SiO2 + 3H2O → CaO.SiO2.H2O + 2Ca(OH)2  

 

            

     Alite (C3S)                      C-S-H (Tobermorit)                                         Hidrolik 

kirec 

 

 

2CaO.SiO2 + 2H2O → CaO.SiO2.H2O + Ca(OH)2 

 

 

    Belite (C2S)                  C-S-H (Tobermorit) 

 

 Reaktif oksitlerin Ca(OH)2 ile reaksiyonu sonucunda C-S-H ve diğer hidrat 

kristallerinin oluşması; 

3[Ca(OH)2] + 2[SiO2] → [3(CaO).2(SiO2).3(H2O)] 

 

                                                    C-S-H (Tobermorit) 

2[Ca(OH)2] + [SiO2] → [2(CaO).(SiO2).2(H2O)] 

 

                                                  C-S-H (Tobermorit) 

3[Ca(OH)2] + Al2O3 + 3[H2O] → [3(CaO).Al2O3.6(H2O)] 

 

                                                            C-A-H (Kalsiyum-Alümina Hidrat) 

4[Ca(OH)2] + Al2O3 + Fe2O3 + 4[H2O] → [4(CaO).Al2O3.Fe2O3.8(H2O)] 

 

                                                               C-AF-H (Kalsiyum Alumino - Ferrit Hidrat)   

Teorik olarak mineral katkı aktivitesi tamamlanmış betonlarda 

Ca(OH)2 miktarında azalma, C-S-H, C-A-H ve C-AF-H bileşiklerinin 

miktarlarında artış olur. C-A-H ve C-AF-H bileşiklerinin bağlanma ve 

direnç değerleri C-S-H kadar güçlü olmasa da Ca(OH)2'ye göre oldukça 
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fazladır. Tamamlanan reaksiyonlar sonucunda mineral katkılar 

kullanılarak üretilen betonların mukavemet değerleri sadece çimento ile 

üretilen betonlara göre daha yüksek çıkabilmektedir. Ancak 

mukavemet kazanma hızı konusunda kesin bir şey söylemek zordur. 

Bunun nedeni, kullanılan bağlayıcı malzemelerin oluşturduğu 

kombinasyona ve malzemelerin fiziksel özelliklerine göre hidratasyon 

hızının farklı olmasıdır. 

3. DENEYSEL ÇALIġMA 

Mineral katkı maddeleri beton karışımına doğrudan dahil 

edilmekte ve temel malzemelerle birlikte karılmaktadır. Çoğu zaman, 

beton karışımında kullanılacak çimento miktarı azaltılmakta ve 

azaltılan miktar kadar ince taneli katkı maddesi konulmaktadır. Mineral 

katkılar taze ve katılaşmış betonun birçok özelliklerini 

etkileyebilmektedir. Bunlar, taze betonun işlenebilmesini artırmak, 

terleme ve segregasyonu azaltmak, hidratasyon ısısını azaltmak, alkali-

silika reaksiyonu nedeniyle oluşacak genleşmeyi azaltmak, su 

geçirgenliği azaltmak, nihai dayanımı artırmak, sülfatlara karşı 

dayanıklılığı aartırmaktadadır. 

3.1 Malzemeler  

 Uçucu kül, kömürle çalışan termik elektrik santrallarında 

ortaya çıkan, çok ince taneli olup baca gazları ile taşınan ve mekanik 

veya elektrostatik yöntemlerle bacalarda tutulan bir atık üründür. 

Uçucu kül, silisli ve alüminli olan bileşimi dolayısıyla puzolanik 

özellik göstererek tüm dünyada çimento ve beton içerisinde katkı 

maddesi olarak kullanım alanı bulur. Aynı zamanda ince ve küresel 

tane yapısından dolayı taze betonda işlenebilmeyi arttırır, hidratasyon 

ısısını azaltır. Çimento hidratasyonu sonucu oluşan kireçle reaksiyona 

girerek ilave bağlayıcı jel oluşturur, çimento hamurundaki boşlukları 

doldurur ve betona dayanıklılık kazandırır. Uçucu küllerin özellikleri, 

yakılan kömürün karakteristiğine göre değişmektedir. Örneğin linyit 

kömürünün yakılmasıyla elde edilen uçucu külde kireç oranı genellikle 

yüksek olup, puzolanik aktiviteleri yüksektir. TS 13515 standardının 

“5.2.5.2.2  EN 450-1’e uygun uçucu kül için k-değeri” başlığının (2). 
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maddesinde yeralan “CEM I çimentosu ile birlikte kullanılacak en fazla 

uçucu kül miktarı aşağıda verilen şartı sağlamalıdır : (Uçucu kül  / 

çimento) ≤ 0,33 (kütlece)”. 

 Yüksek fırın cürufu: Cüruflar çeşitli metalurji tesislerinden 

elde edilen atık madde gruplarından birisidir.  Kimyasal 

kompozisyonları ve özellikleri elde edildikleri sanayi kuruluşlarının 

ürettiği ana ürün tipine ve üretim yöntemine bağlı olarak birbirinden 

farklılıklar gösterir. Cürufların çimento ve beton sektörlerinde çok 

çeşitli kullanım olanakları bulunmaktadır. Konvansiyonel çelik üretim 

teknikleriyle elde edilen cüruflar kristal yapıya sahip kütleler olarak 

ortaya çıkar. Bu tür cüruflar ya hiç kullanılmaz ya da yol satbilize 

malzemesi olarak kullanılır. Buna karşılık, modern teknolojiyle çelik 

üretimi yapılan tesislerde camsı yapıya ve bir miktar hidrolik 

özelliklere sahip olan cüruflar elde edilir. Tüm cüruflar içinde en 

yaygın kullanım alanına sahip olanı yüksek fırın cüruflarıdır. 

Günümüzde cüruflu çimentolar granüle yüksek fırın cürufunun portland 

çimentosu klinkeri ve alçı taşı ile birlikte veya ayrı ayrı öğütülüp 

karıştırılmasıyla elde edilir. TS EN 206 - 14 standartının “Ek L” kısmı 

incelendiğinde (7). maddede şu ibare görülmektedir; “Öğütülmüş 

granüle yüksek fırın cürufunun en fazla miktarı: (kütlece) öğütülmüş 

yükek fırın cürufu/çimento ≤ 1,0’dir”. Bu ibare CEM I çimentosu için 

geçerlidir. 

 Silis dumanı: Bu mineral katkı tipi silisyum metalinin veya 

ferrosilisyum alaşımlarının üretimi sırasında elde edilen bir yan 

üründür. % 85-98 oranında amorf silisyum dioksit (SiO2) içeren 

mikroskobik küresel taneciklerden oluşur. Tane çapları yaklaşık 0.10-

0.15 mikron civarındadır ve özgül yüzeyi (inceliği) çimentonun 

yaklaşık 100 katıdır. Bu inceliği sayesinde çimentonun dolduramadığı 

boşlukları doldurarak daha kompakt bir beton elde edilmesini sağlarlar. 

Aynı zamanda çimentonun hidratasyonu sırasında açığa çıkan kalsiyum 

hidroksitle (kireç) reaksiyona giren parçacıklar daha fazla  CSH 

zincirlerinin oluşmasına imkan verirler. TS 13515 standardının 

“5.2.5.2.3 EN 13263-1'e uygun sınıf 1 silis dumanı için k-değeri” 
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başlığının (2). maddesinde yeralan “Sınıf 1 silis dumanının dikkate 

alınacak en fazla miktarı yandaki şartı karşılamalıdır:  (Silis dumanı / 

çimento)  ≤  0,11 (kütlece)”. Bu ibare CEM I çimentosu için geçerlidir 

3.1.1 Agrega  

Yer: Feruz, Ankara 

Tip: Bazalt (Masif, Mafik) Uygunluk: TS 706 EN 12620 +A1 

Uygunluk: TS 706 EN 12620 +A1Dmax: 16 mm 

Fiziksel özellikler;  

Özgül Ağırlık (gr/cm3): 2,91  

Sertlik (Mohs): 6,5  

Aşınma (Los A. 500 Çevrim, %): 5,0  

Su Emme (% Ağırlıkça): 0.7 3.1.2  

Kimyasal Katkı  

Cinsi: İKSA Polycar 300 - Hiper akışkanlaştırıcı  

Uygunluk: TS EN 450 - 1 

 

3.1.3 Mineral Katkı  

I.Tipi Mineral Katkı: Uçucu Kül - (Çayırhan, Ankara)  

Tip: F Sınıfı (ASTM C618 - 05, 2005)) Uygunluk: TS EN 450 – 1  

II. Cinsi Mineral Katkı: Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu - (Payas, Hatay) Tip: 

Sınıf 80 (ASTM C989 - 06, 2006) Uygunluk: TS EN 15167 – 1  

III. Cinsi Mineral Katkı: Silis Dumanı - (Dubai, BAE) Tip: 1. Sınıf. (ASTM 

C1240 - 05, 2006) 

Uygunluk: TS EN 13263 - 1 +A1 

Tablo 1: Mineral katkıların kimyasal bileşimi. 

Kimyasal bileĢim 
Yuksek fırın 

cürufu 
Ucucu kül 

Silis 

dumanı 

SiO2   (%) 44,1 50.98 96,1 

Al2O3   (%) 10.7 13,11 0.2 

Fe2O3   (%) - 9,74 0.6 

CaO   (%) 34,1 11,82 0.2 
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MgO   (%) 6,3 3,87 0.1 

Na2O   (%) - 2,71 - 

K2O   (%) 0.7 1,91 0.3 

SO3   (%) Sulfur (S): 0.4 3,94 - 

FeO   (%) 0.3 - - 

TiO2   (%) 0.5 - - 

Cl-   (%) - 0.01 - 

Akkor kaybı (%) 0.04 0.86 1,81 

Cözünmeyen kalıntı (%) 1,45 2,10 1,1 

 

Tablo 2: Mineral katkıların fiziksel özellikleri 

Fiziksel özellikler 
Yüksek 

fırın cürufu 

Ucucu 

kül 

Silis 

dumanı 

Özgül agırlık (gr/cm3) 2,82 2,34 2,25 

Özgül yüzey (Blaine) (cm2/gr) 4147 2758 233600 

0.045 mm elek üstünde kalan (%) 8,70 29,0 0.58 

7-Daygun basinç muvemeti (N/mm2) 54 61 93 

28-gün basınç mukavemeti (N/mm2) 81 84 >100 
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3.1.4 Çimento 

Tip: CEM I 42,5R Çimento 

Uygunluk: TS EN 197-1 

Tablo 3: CEM I 42,5R Çimentonun Fiziksel Özellikleri 

Fiziksel özellikler CEM I 42,5R 

Özgul agırlık (gr/cm
3
) 3,10 

Özgül yüzey (Blaine) (cm
2
/gr) 3556 

0.045 mm elek üstünde kalan (%) 2,1 

0.090 mm elek üstünde kalan (%) 0.3 

2-Doygun basınç mukavemeti (N/mm
2
) 28,8 

28-gün basınç mukavemeti (N/mm
2
) 56,0 

 

3.2 Mineral Katkı Kullanım Deneyleri 

 Deneysel çalışmalarda gerekli yüksek mukavemetin sağlanabilmesi 

için çimento dozajı 500 kg/m3 ve en büyük su/Bağlayıcı oranı 0.30 olarak 

belirlenmiştir.  

Mineral katkıların kullanım üst limitleri TS EN 206-14 ve TS 13515 

standartlarına uygun olacak şekilde sınırlandırılmıştır. Bu limitler aşağıda 

listelenmiştir. 

Tablo 4: Uçucu kül kullanılarak üretilen numuneler 

Numune 

kodu 

Kullanım miktarı (kg/m
3
) 

Su/Bağlayıcı 

Çimento Uçucu kül 
Kimyasal 

katkı 
Su 

Referans -1 500 0 17,0 91,5 0.20 
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K1 475 25 17,0 88,5 0.20 

K2 450 50 17,0 85,5 0.20 

K3 425 75 17,0 82,5 0.20 

K4 400 100 17,0 79,5 0.20 

K5 375 125 17,0 76,5 0.20 

Referans - 2 500 0 12,0 119,0 0.25 

K6 475 25 12,0 115,0 0.25 

K7 450 50 12,0 111,0 0.25 

K8 425 75 12,0 108,0 0.25 

K9 400 100 12,0 104,0 0.25 

K10 375 125 12,0 100.0 0.25 

Referans - 3 500 0 6,0 147,0 0.30 

K11 475 25 6,0 142,5 0.30 

K12 450 50 6,0 138.0 0.30 

K13 425 75 6,0 133,5 0.30 

K14 400 100 6,0 129,0 0.30 

K15 375 125 6,0 124,5 0.30 
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Tablo 5: Uçucu kül kullanılarak üretilen numunelerin test sonuçlar 

Numune 

kodu 

Basınç mukavemeti (MPa) 
Standart 

sapma 

(MPa)
*
 

Elastisite  

Modülü 

(GPa)
*
 2  

(Gün) 

7  

(Gün) 

28  

(Gün) 

56 

(Gün) 

90 

(Gün) 

Referans -1 45,1 67,1 95,1 98,2 101,3 0.9 40.59 

K1 44,6 65,7 95,5 102,1 105,7 1,9 40.46 

K2 41,1 60.4 96,4 106,0 110.3 2,1 40.72 

K3 39,7 57,0 92,2 111,2 119,5 1,7 39,49 

K4 33,4 50.4 88,8 103,7 116,3 2,4 38,98 

K5 29,2 46,2 85,0 104,5 120.7 1,5 38,50 

Referans -2 38,6 58,0 80.1 84,5 87,2 0.5 37,43 

K6 36,1 56,8 81,6 86,1 90.4 1,6 37,67 

K7 31,6 51,2 83,5 92,1 98,5 2,2 37,81 

K8 29,2 46,3 83,2 90.5 99,9 1,4 38,02 

K9 26,5 40.1 77,1 93,6 103,3 1,6 37,23 

K10 23,0 37,2 71,1 90.7 104,0 1,2 36,20 

Referans - 3 34,2 51,9 63,3 69,9 70.2 1,2 33,81 

K11 34,0 48,4 64,6 73,4 75,2 1,6 34,08 

K12 30.6 43,2 67,2 77,1 80.2 2,2 34,37 
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K13 26,2 38,6 60.2 74,5 81,2 2,9 33,94 

K14 21,9 32,6 54,4 75,6 85,2 1,4 32,79 

K15 20.4 31,7 52,6 75,1 89,5 1,9 32,91 

(*) işareti, bu testin sonuçlarının günü anlamına gelir. 

Tablo 6: Öğütülmüş yüksek fırın cürufu kullanılarak üretilen numuneler 

Numune 

kodu 

Kullanım miktarı (kg/m
3
) 

Su/Bağlayıcı 

Çimento 
Yüksek fırın 

cürufu 

Kimyasal 

katkı 
Su 

Referans -1 500 0 17,0 91,5 0.20 

K16 475 25 17,0 90.5 0.20 

K17 450 50 17,0 89,5 0.20 

K18 425 75 17,0 88,5 0.20 

K19 400 100 17,0 87,5 0.20 

K20 375 125 17,0 86,5 0.20 

K21 350 150 17,0 85,5 0.20 

K22 325 175 17,0 84,5 0.20 

K23 300 200 17,0 83,5 0.20 

K24 275 225 17,0 82,5 0.20 

K25 250 250 17,0 81,5 0.20 

Referans - 2 500 0 12,0 119,0 0.25 

K26 475 25 12,0 118,0 0.25 

K27 450 50 12,0 116,5 0.25 

K28 425 75 12,0 115,0 0.25 

K29 400 100 12,0 114,0 0.25 

K30 375 125 12,0 113,0 0.25 

K31 350 150 12,0 111,5 0.25 

K32 325 175 12,0 110.0 0.25 

K33 300 200 12,0 109,0 0.25 
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K34 275 225 12,0 108,0 0.25 

K35 250 250 12,0 106,5 0.25 

Referans - 3 500 0 6,0 147,0 0.30 

K36 475 25 6,0 145,5 0.30 

K37 450 50 6,0 144,0 0.30 

K38 425 75 6,0 142,5 0.30 

K39 400 100 6,0 141,0 0.30 

K40 375 125 6,0 139,5 0.30 

K41 350 150 6,0 138,0 0.30 

K42 325 175 6,0 136,5 0.30 

K43 300 200 6,0 135,0 0.30 

K44 275 225 6,0 133,5 0.30 

K45 250 250 6,0 132,0 0.30 

 

Tablo 7: Öğütülmüş yüksek fırın cürufu kullanılarak üretilen numunelerin test 

sonuçları 

Numune 

kodu 

Basınç mukavemeti (MPa) Standart 

sapma 

(MPa)
*
 

Elastisite  

Modülü 

(GPa)
*
 

2 

(Gün) 

7 

 (Gün) 

28 

(Gün)
*
 

56 

 (Gün) 

90 

 (Gün) 

Referans - 1 45,1 67,1 95,1 98,2 101,3 0.9 41,22 

K16 44,8 65,5 97,8 101,6 105,4 0.8 41,78 

K17 43,2 62,6 101,4 106,3 110.7 0.6 42,00 

K18 39,7 60.2 103,2 110.9 118,1 1,7 42,17 

K19 37,4 56,3 107,9 115,0 123,5 1,2 42,52 

K20 34,2 52,2 104,0 116,5 124,2 2,4 42,47 

K21 32,6 49,6 100.3 119,1 129,2 1,7 41,79 

K22 32,4 47,8 92,2 117,3 131,6 2,6 39,93 

K23 29,9 42,3 86,7 112,2 129,0 2,1 38,72 

K24 24,3 38,4 78,4 105,6 123,8 1,9 37,03 

K25 23,3 35,9 73,5 98,8 119,4 2,4 36,16 
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Referans - 2 38,6 58,0 80.1 84,5 87,2 0.5 37,43 

K26 38,2 57,2 82,0 89,2 93,5 1,4 37,94 

K27 36,1 54,1 86,9 90.6 96,0 1,7 38,84 

K28 33,4 51,9 90.2 93,2 102,1 1,2 39,45 

K29 31,9 50.5 93,6 98,5 107,5 1,1 40.06 

K30 30.0 48,2 95,1 105,7 114,0 1,9 40.23 

K31 29,2 46,2 91,3 110.2 121,5 2,0 39,77 

K32 25,2 41,6 85,0 106,4 118,8 1,6 38,70 

K33 22,7 36,2 81,1 100.0 112,9 1,0 37,88 

K34 21,3 35,1 72,7 95,1 110.9 1,9 36,49 

K35 20.1 30.7 65,4 88,0 105,6 2,1 34,66 

Referans - 3 34,2 51,9 63,3 69,9 70.2 1,2 33,81 

K36 33,9 50.7 66,3 71,1 75,2 2,3 34,47 

K37 33,2 50.0 71,5 78,7 81,4 1,9 35,87 

K38 33,6 47,9 73,0 81,4 87,9 3,1 35,89 

K39 30.8 43,9 78,2 88,8 97,3 1,9 36,73 

K40 29,4 42,7 70.6 90.1 98,5 2,1 35,67 

K41 25,2 40.6 67,7 88,4 99,1 2,4 35,01 

K42 26,7 36,1 62,9 85,8 99,8 2,8 34,83 

K43 22,2 34,1 58,2 81,5 96,0 3,1 33,54 

K44 19,8 30.4 54,4 79,0 95,1 2,9 32,29 

K45 18,2 27,6 51,5 73,1 91,1 3,5 31,19 

 

Tablo 8: Silis dumanı kullanılarak üretilen numuneler 

Numune 

kodu 

Kullanım miktarı (kg/m3) 

Su/Bağlayıcı 

Çimento Uçucu kül 
Kimyasal 

katkı 
Su 

Referans -1 500 0 17,0 91,5 0.20 
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K46 490 10 17,0 93,5 0.20 

K47 480 20 17,0 95,5 0.20 

K48 470 30 17,0 97,5 0.20 

K49 460 40 17,0 99,5 0.20 

K50 450 50 17,0 101,5 0.20 

Referans -1 500 0 12,0 120.0 0.25 

K51 490 10 12,0 121,5 0.25 

K52 480 20 12,0 124,0 0.25 

K53 470 30 12,0 126,5 0.25 

K54 460 40 12,0 129,0 0.25 

K55 450 50 12,0 131,5 0.25 

Referans -1 500 0 6,0 147,0 0.30 

K56 490 10 6,0 150.0 0.30 

K57 480 20 6,0 153,0 0.30 

K58 470 30 6,0 156,0 0.30 

K59 460 40 6,0 159,0 0.30 

K60 450 50 6,0 162,0 0.30 
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Tablo 9: Silis dumanı kullanılarak üretilen numunelerin test sonuçları 

Numune 

kodu 

Basınç mukavemeti (MPa) 
Standart 

sapma 

(MPa)
*
 

Elastisite  

Modülü 

(GPa)
*
 

2 

 

(Gün) 

7 

 

(Gün) 

28 

(Gün)
*
 

56 

(Gün) 

90 

(Gün) 

Referans -1 45,1 67,1 95,1 98,2 101,3 0.9 41,22 

K46 45,4 67,9 96,0 101,3 105,2 1,5 41,18 

K47 45,2 69,2 99,6 104,0 108,3 1,1 41,96 

K48 44,4 70.3 103,3 108,1 111,7 2,2 43,14 

K49 43,7 71,6 106,2 110.9 112,5 3,0 43,76 

K50 42,1 73,1 108,4 114,2 117,6 2,1 44,05 

Referans -1 38,6 58,0 80.1 84,5 87,2 0.5 37,43 

K51 37,1 60.2 83,6 88,2 90.2 1,9 38,45 

K52 36,8 61,7 85,1 91,5 94,7 2,1 39,21 

K53 34,7 65,2 86,8 93,8 96,3 1,4 39,08 

K54 34,5 68,0 90.3 97,9 101,3 1,8 40.13 

K55 33,1 69,1 93,9 99,6 104,0 2,3 40.63 

Referans -1 34,2 51,9 63,3 69,9 70.2 1,2 33,81 

K56 34,4 54,6 64,6 73,2 75,2 1,6 34,65 
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K57 34,9 57,2 68,2 75,7 81,4 0.7 35,03 

K58 33,6 57,7 73,9 79,2 86,2 1,5 36,70 

K59 33,0 60.5 76,7 82,4 87,3 2,0 37,07 

K60 31,2 62,1 78,4 89,2 91,4 1,3 37,71 

(*) işareti, bu testin sonuçlarının günü anlamına gelir. 

Uçucu kül için sınır değer: de yer alan “CEM I çimentosu ile birlikte 

kullanılacak maksimum uçucu kül miktarıdır. TS 13515 standardının 

“5.2.5.2.2 EN 450-1 standardına uygun uçucu kül için k-değeri” başlıklı 

maddesinde aşağıdaki şartı sağlamalıdır: (Uçucu kül / çimento ) ≤ 0.33 (kütle 

olarak )”(TS EN 206 – 14, 2014) 

Öğütülmüş yüksek fırın cürufu için sınır değer: TS EN 206 - 14 

standardının “Ek L” bölümü incelendiğinde (7) maddesinde bu ifade 

görülmektedir; “öğütülmüş yüksek fırın cürufu maksimum miktarı: Kütle 

olarak öğütülmüş yüksek fırın cürufu/çimento ≤ 1,0”. Bu ifade CEM I 

çimentosu için geçerlidir (TS EN 206 – 14, 2014). 

Silis dumanı için sınır değer: “Sınıf 1 Silis dumanının dikkate 

alınacak maksimum miktarı aşağıdaki şartı sağlamalıdır: (Silis 

dumanı/çimento) ≤ 0.11 (kütle olarak)” (2) . TS 13515 standardının “5.2.5.2.3 

EN 13263-1 ile uyumlu sınıf 1 silis dumanı için k değeri” başlığının CEM I 

çimentosu için geçerlidir (TS 13515, 2014). 

Sekil 4 incelendiğinde K5, K10 ve K15 numunelerinin uçucu 

kül/çimento (kütle olarak) oranının 0.333 olduğu görülmektedir. Ancak bu 

durumun TS EN 206 - 14 standardının “Çizelge 27” bölümünde yer alan 

yüksek mukavemetli betonlar için kabul edilebilir mineral katkı kullanım 

hatası için “± %3” tolerans değeri gerekliliğini sağladığı görülmektedir. Aynı 

durum silis dumanı kullanılarak üretilen K50. K55, K60 katkıları için de 

geçerlidir. 

4. DENEY SONUÇLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 4.1 Uçucu Kül Ġkamesi ile KarıĢım Sonuçlarının 

Değerlendirilmesi 

Yüksek mukavemetli betonlarda, standartlarımızın izin verdiği ölçüler 

dahilinde belirli oranlarda çimento ile yer değiştirilerek kullanılan F sınıfı 

uçucu kül; → %10'a kadar kullanıldığında hazırlanan numunelerin 2 ve 7 
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günlük mukavemetlerini şahit numunelere (kopya numunelere) göre 

düşünülür, ancak 28+ gün nihai mukavemetlerini daha yüksek seviyelere 

çıkarır. 

% 15-25 oranında 2, 7 ve 28 günlük uçucu kül kullanarak hazırlanan 

numunelerin mukavemetleri şahit numunelere göre düşükken, 56+ gün 

mukavemetlerde artış gözlenmektedir. 

 

 
 
Sekil 1: Su/Bağlayıcı oranı 0.20 olan uçucu kül ikameli numunelerin zamana bağlı 

basınç mukavemet değişimi. 

 

 

Sekil 2: Su/Bağlayıcı oranı 0.25 olan uçucu kül ikameli numunelerin zamana bağlı 

basınç mukavemet değişimi. 
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Sekil 3: Su/Bağlayıcı oranı 0.30 olan uçucu kül ikameli numunelerin zamana bağlı 

basınç mukavemet değişimi. 

4.2 ÖğütülmüĢ Yüksek Fırın Cürufu Ġkamesi ile KarıĢım 

Sonuçlarının Değerlendirilmesi  

Mukavemeti yüksek betonlarda standartlarımızın izin verdiği ölçüler 

dahilinde belirli oranlarda çimento ile değiştirilerek öğütülmüş yüksek fırın 

cürufu kullanılır; 

% 30'a kadar kullanıldığında hazırlanan numunelerin 2 ve 7 günlük 

mukavemetlerini şahit numunelere göre düşüktür, ancak 28+ gün nihai 

mukavemetleri daha yüksek seviyelere çıkmaktadır. 

% 35-50 oranında 2, 7 ve 28 günlük uçucu kül kullanımı hazırlanan 

numunelerin mukavemetlerini şahit numunelere göre düşürürken, 56+ gün 

mukavemetlerde bu durum daha yüksek seviyelere çıkmaktadır. 

Öğütülmüş yüksek fırın cürufunun (MBFS) 0.20. 0.25 ve 0.30 

su/bağlayıcı oranlarında genel mukavemet kazancı etkisi değişmez ve 

yukarıdaki ilk iki maddeye uygunluk sağlar. 

Öğütülmüş yüksek fırın cürufu, % 35'e kadar CaO içerdiğinden, 

çimento yerine kullanılan karışımın içine 28 günlük basınç mukavemeti 

referans değerlerine göre %30'a varan daha yüksek değerler sunmaktadır. 

Sekil 14: Su/Bağlayıcı oranı 0.25 olan ÖYFC ikameli numunelerin 

zamana bağlı basınç mukavemet değişimi. 
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Sekil 4: Su/Bağlayıcı oranı 0.20 olan ÖYFC ikameli numunelerin zamana bağlı 

basınç mukavemet değişimi. 

 

 
 
Sekil 5: Su/Bağlayıcı oranı 0.30 olan ÖYFC ikameli numunelerin zamana bağlı 

basınç mukavemet değişimi. 
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Sekil 6: Su/Bağlayıcı oranı 0.20 olan silis dumanı ikameli numunelerin zamana bağlı 

basınç mukavemeti değişimi. 

 

4.3 Silis Dumanı Ġkamesi ile KarıĢım Sonuçlarının 

Değerlendirilmesi  

Mukavemeti yüksek olması istenen betonlarda, standartlarımızın izin 

verdiği ölçüler dahilinde belirli oranlarda çimento ile yer değiştirilerek 

kullanılan 1.sınıf silis dumanı;  

%10'a kadar kullanıldığında şahit numunelere (tekrar numunelere) 

göre hazırlanan numunelerin sadece 2 günlük mukavemetlerini azaltırken, 

şahit numunelere göre 7+ günlük nihai mukavemetlerini daha yüksek 

seviyelere çıkartmaktadır. 

Silika dumanı kullanımının 0.20. 0.25 ve 0.30 su/bağlayıcı oranlarının 

genel mukavemet kazancına etkisi değişmez ve yukarıdaki 1. maddeye 

uygunluk sağlar. 

Silis dumanı/çimento ≤ 0.11 (kütle olarak) kullanım oranı, erken yaşta 

mukavemet kaybının nedeni, SiO2 oranının yüksek olması ve silis dumanının 

yüzey alanının çok büyük olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Yüksek SiO2 seviyeleri, C-S-H jelinden kaynaklanan puzolanik reaksiyon 

hızında önemli bir artış oluşturmaktadır. C-S-H jel karışımındaki artış, daha 

yüksek bir basınç mukavemeti elde edilmesini sağlar. Yüzey alanı çok büyük 

olan silis dumanı, beton karışımında erken yaşta puzolanik reaksiyon ve 

basınç mukavemeti göstermesine katkı sağlar. 
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SONUÇLAR VE ÖNERĠLER  

Kullanmakta olduğumuz TS EN 206-14 ve TS 13515 standartlarının 

malzeme miktarlarının (mineral katkılar, kimyasal katkılar) sınır değerleri 

içinde kalınarak, malzeme kullanımı ve kalite kontrol düzeylerinde belirtilen 

miktara uyularak, 7, 28, 56 ve 90 günlük 100x100x100mm küp 

mukavemetlerinde sırasıyla 73,1 MPa, 108,4 MPa, 119,1 MPa, 131,6 MPa 

gibi mukavemetlere sahip yüksek mukavemetli beton üretmek mümkündür. 

Özellikle Dmax değerinin düşürülmesi ve bağlayıcı madde miktarının 

artırılması ile bu rakamları daha üst seviyelere taşımak mümkündür. Mineral 

katkılar betondaki Ca(OH)2 miktarını artırarak betonun daha stabil hale 

gelmesini ve dış etkilere karşı üstün mukavemet özellikleri göstermesini 

sağlamaktadır.  

Yapılan deneyler çerçevesinde hazırlanan katkıların içerikleri 

incelenmiş ve su/bağlayıcı ≤ 0.30 olan HSC'de % 35'e kadar mineral katkı 

kullanımının daha düşük olduğu görülmüştür. İdeal koşullarda beton servis 

ömrünü % 60'a kadar uzatabilmektedir. Mineral katkı kullanımının yüksek 

mukavemetli betonların mekanik özelliklerinin yanı sıra diğer faydaları 

aşağıda sıralanmıştır; 

Mineral katkı malzemelerinin her birinin endüstriyel atık olması ve 

yüksek mukavemetli betonlarda kullanılarak tüketilmesi “Sürdürülebilirlik” 

kavramı açısından büyük önem taşımaktadır. 

İhtiyaç duyulan çimento miktarı azaltılması ile çimento üretimi ve 

hammadde tüketiminden kaynaklanan CO2 emisyonları azaltılarak ekolojik 

denge açısından büyük fayda sağlanmaktadır. 

Bu malzemelerin depolanmadan kullanılmaları büyük ekonomik ve 

ekolojik kazanç sağlamaktadır ve çimento ihtiyacını azaltmaları ekonomik 

olarak artı avantaj sağlamaktadır.  

Deney sonuçları ve verilen bilgiler doğrultusunda normal ve yüksek 

mukavemetli betonlarda uygun miktarda çimento ile değiştirilerek mineral 

katkı kullanılmalıdır. Mineral katkılar kullanılmadan önce deneysel çalışmalar 

yapılmalı ve sonuçlar değerlendirilmelidir.  
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GİRİŞ 

Çağdaş dönem öncesinde özellikle dini amaçlarla yapılan yapılarda 

görülen geniş açıklıklı yapı uygulaması, endüstri devrimi ile geçilen modern 

dönemde, insanların sosyal ve kültürel yaşamlarındaki değişimleri sonucunda 

çeşitli mekân gereksinimleri ortaya çıkmış ve bu sayede birçok alanda geniş 

açıklıklı yapı uygulamaları gündelik yaşamın bir parçası haline gelmiştir 

(Resim 1). Mimar ve mühendislerin birlikte çözüm üretmesi gereken ve ortak 

çalışma alanı teşkil eden geniş açıklık geçme problemine, zaman içinde 

geliştirilen çeşitli taşıyıcı sistemler ile çözüm bulunmaya çalışılmıştır. Bu 

noktada yarışma projeleri, bir probleme çözüm bulma konusunda 

tasarımcılara yardımcı olmaktadır. Mimari yarışmalar sayesinde birçok proje 

arasından, özellikle kamu yapılarının mimari proje elde etme sürecinde, en 

akılcı çözümü bulmak mümkündür. 

 

 

 

Resim 1. New Milan Trade Fair geniş açıklıklı yapısı (Sandaker ve diğ., 2019)  

 

Mimarlığın gelişiminde geniş açıklıkların geçilmesi, öncelikle 

geçmişten günümüze dek bilinen geleneksel malzemelerden ahşap ve taş 

kullanımıyla sağlanmıştır. Geniş açıklık geçme probleminin çözümünde, 

özellikle basınç dayanımlarının yüksek olması sebebiyle genellikle taş 

malzemeler kullanılmıştır. Kemer ve kubbe gibi açıklık geçme elemanları, taş 

örgü sistemi ile birlikte sıklıkla tercih edilmiştir. Kemer örgü sisteminin art 

arda sıralanması sonucunda tonozlar meydana gelmiştir. Endüstri devrimine 

kadar olan süreçte özellikle dini yapılarda görülen geniş açıklıklıların 

geçilmesi geleneksel malzemeler kullanılarak sağlanmıştır. Bu dönemde 

yapılan en önemli dini yapılardan ikisi Pantheon (M.Ö 27) ve Ayasofya 

Kilisesi (537)’dir (Kayalar, 2010; Yaman, Gökaslan, 2019). Daha sonra, 

1550–1557 yılları arasında İstanbul’da inşa edilen, Mimar Sinan’ın 

Süleymaniye Camii’si de geniş açıklığın geçildiği önemli yapılardandır  
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(Bahadır, 1997). Resim 2’de Süleymaniye Camii’nin geniş açıklık geçilen 

merkezi kubbesinin iç mekân görseli verilmiştir. 

 

 

 

Resim 2. Süleymaniye Camii iç mekan görünümü (Almughrabi ve diğ., 2015)  

 

Geometri, mimaride önemli bir rol oynamaktadır; yapı formlarını 

tasarlamaya, inşa etmeye, analiz ve değerlendirmeye yardımcı olarak 

mimarlığın gelişimine katkıda bulunmaktadır (Takva, İlerisoy, 2021). Aynı 

zamanda malzeme seçimi de yapı sektörü için oldukça önemli bir konudur 

(İlerisoy, Takva, 2017). Sanayi devrimi ile birlikte yapı sistemleri ve yapım 

tekniklerinde hızlı bir ilerleme kaydedilmiştir (Takva ve diğ., 2022a) Demirin 

endüstriyel olarak üretilmesiyle demir, çelik ve betonarme yapılarda taşıyıcı 

sistem malzemesi olarak kullanılmaya başlanmıştır (Bahadır, 1997). Bu 

dönemde inşa edilen ilk yapı Crystal Palace’tır. 1851 yılında inşa edilen 

Crystal Palace’ın yapımında ahşap ve demirin yanı sıra standart boyutlarda 

cam malzeme kullanılmıştır (Kayalar, 2010). 

Çelik yapı uygulamaları birinci ve ikinci dünya savaşında duraklama 

dönemine girmesine rağmen sonraki süreçte canlanarak geniş açıklıkları 

verimli bir şekilde geçme çabalarını doğurmuştur. Bu çabalar ve asma 

sistemdeki gelişmeler ile ölü yükün azaldığı daha hafif yeni taşıyıcı sistemler 

ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda bu sistemler mimari bir anlatım aracı olarak 

kullanılmaya başlanmıştır (Eyüce, 2001).  

Çeliğin, yapılarda büyük ve geniş açıklıklı mekân ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek bir malzeme olarak kullanımı, mimarlık tarihinde oldukça 

önemlidir. Hızlı üretim kolaylığı, kolay işlenebilir ve hafif olması, takılır 

sökülür imkânı vermesi, bilhassa mimaride mühendislik problemi olan geniş 
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açıklık geçme ve konsol taşıma uygulamaları çelik kullanımının 

yaygınlaşmasını sağlamıştır (Soyluk ve diğ., 2016). 

20. yüzyıla gelindiğinde, çeliğin yanı sıra bugünkü anlamıyla 

betonarme, yapı malzemesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Fransız mimar 

Auguste Perret 1902 yılında ilk apartman binasını betonarme elemanlar 

kullanarak tasarlamıştır (Yaman, Gökaslan, 2019). Teknolojik ilerlemeye 

paralel olarak farklı biçimsel formlar, beton kalitesindeki gelişim, modern 

kalıp sistemleri, yapısal yüklerin aktarıldığı temel sistemlerindeki ilerleme 

neticesinde taşıyıcı sistemlerde gelişmeler yaşanmıştır. Taşıyıcı sistemler, 

geçmişten günümüze olan süreçte formu etkileyen, mimariyi biçimlendiren 

yapı omurgasını teşkil eder. Aynı zamanda barınma ve kullanım ihtiyaçlarını 

karşılayarak teknolojik ilerlemeler ile birlikte geniş açıklıklı mekân imkânı 

sunarak mimarlığa katkı sağlamaktadır. 

Teknolojinin altın çağını yaşadığı günümüzde, farklı yapım 

tekniklerine ve karmaşık işlevlere sahip yapıların uygulama yoğunluğu 

artmaktadır (Takva ve diğ., 2022b). Artan nüfus, değişen mimari mekân algısı 

ve buna bağlı olarak ortaya çıkan fonksiyon gereklilikleri ve estetik 

değerlerden ötürü geniş açıklık geçme problemi mimari tasarımda çözülmesi 

gereken bir unsur olmaktadır.  

Tasarımda, düşey elemanların bulunmadığı, tek ve bölünmemiş 

mekânlar yapmak önem kazanmıştır. Günümüzde kullanıcı gereksinimleri ve 

mimari fonksiyon gereği geniş açıklıklı mekâna ihtiyaç duyan yapılar arasında 

endüstri binaları, havalimanları, spor kompleksleri, sergi mekânları, kültür 

merkezleri, tiyatro ve sinemalar, hangarlar, depo gibi yapılar bulunmaktadır.  

Bu yapıları oluştururken, farklı kuvvetlere ve yüklere karşı dayanıklı olan 

malzeme seçilmeli ve taşıyıcı sisteme gelen yüklerin zemine uygun bir şekilde 

aktarılmasını sağlayan çeşitli taşıyıcı sistem çözümleri uygulanmalıdır (Wahid 

ve diğ., 2015). 

Yatay taşıyıcı bir yapı elemanının mesnet noktaları arasındaki mesafe 

mimaride açıklık kavramı olarak tanımlanır. Açıklık geçme ise mekânın sahip 

olduğu açıklığın örtülmesidir. Genel anlamda büyük açıklık ise geleneksel 

sistemlerle geçilemeyen açıklıklar olarak tanımlanır (Bahadır, 1997) 

Geniş açıklık geçmede kullanılan taşıyıcı sistemler; tonozlar, 

kubbeler, ızgara ve kafes sistemler (2 boyutlu, 3 boyutlu), kabuklar, katlanmış 

plaklar, asma-germe (çekme gerilmeli membranlar) ve şişme (pnömatik) 

sistemler olarak sınıflandırılabilir (Uslu, 2013).  

Yapıyı ayakta tutan, üzerine etkiyen yükleri ve kendi ağırlığını 

güvenli olarak çatıdan temele doğru aktaran strüktürel sistemler, çeşitli 
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gereksinimler sonucunda ortaya çıkan geniş açıklık geçme problemini, yapım 

teknikleri ve yapım malzemelerindeki gelişmeler ışığında güvenli bir şekilde 

çözüme ulaştırmıştır (Soyluk ve diğ., 2018). 

Birçok proje arasından, özellikle kamu yapıları çerçevesinde mimari 

proje elde etme sürecinde, en akılcı çözümü mimari yarışmalar sayesinde 

bulmak mümkündür. Ulusal mimari proje yarışmalarında yapay çevre 

kategorileri arasında en fazla paya sahip kamu yönetim bina sınıfından 

yaklaşık 900 adet yarışma projesinin dörtte bir bölümünü belediye hizmet 

binaları oluşturmaktadır (Akçay, Sahil, 2021). Bu bağlamda, çalışma 

kapsamında kamu yapıları belediye hizmet binaları özelinde birincilik ödülü 

alan projeler incelenerek geniş açıklık geçmede kullanılan taşıyıcı sistem 

çözümlerinin neler olduğunu tespit etmek amaçlanmıştır. Yapılan çalışmada 

amaç, açılan mimari yarışmalar ile birlikte, yapının kullanım amacı ve 

fonksiyonel ihtiyaçları doğrultusunda geniş açıklık gerektiren mekanların 

geçilmesi probleminde, tasarımcıların bu sorunlara önerdikleri çözümlerin 

hangi taşıyıcı sistem elemanı ile giderildiğinin ve önerilen sistemlerin 

incelenmesidir.  
 

1. MİMARİ YARIŞMALAR  

Katılımcılarının; mimarların, işverenlerin ve danışmanların 

oluşturdukları mimari proje yarışmaları, kolokyum, jüri ve medya dinamikleri 

ile strüktüre edilen bilgi üretim, paylaşım platformları olarak 

tanımlanmaktadır (Akçay, 2018; De Jong ve Mattie, 1994; TMMOB, 2002). 

Lipstad’a göre mimarlık yarışmaları, sınırları belli olamayan dev 

mimarlık stüdyolarıdır (Lipstad, 1989). Mimarlık eğitiminden kent kültürüne, 

toplumsal gündelik yaşamdan mimarlığın yeni söylemlerinin gelişmesine 

katkı sağlayan güçlü bir pozisyonda bulunmaktadır (Ulubay ve Yılmaz, 

2022).  

Mimari proje yarışmaları, güncel yaklaşımların paylaşılmasına olanak 

tanıyan, bünyesinde katılımcı bir süreç barındıran, yenilikçi düşüncelerin 

üretilmesine imkân sağlayan, özgün tasarımların ortaya çıkmasında rol 

oynayan bir yöntemdir. Mimari yapılara kültür, dil, işlev, anlam kazandırarak 

yapıların tasarımında etkin rol oynayan mimari proje yarışmaları, yenilikçi ve 

dahi kazanımlar sağlayarak öğretici süreci destekler ve disiplinler arası 

çalışmaların dinamizmini artırır (Gültaş, 2019).  

Yarışmalar, mimarlık ortamına çok yönlü katkı sunar. Bir araştırma 

ve tartışma alanı olan yarışmalar (İdil, 2010), mimarlık birikimini belirli bir 
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konu üzerinden harekete geçiren bir düşünce ve hizmet kanalıdır (Cengizkan, 

2007).  

Hasan Özbay’a göre, yarışma; yasal mevzuat içinde açılan, tarafların 

sorumluluk ve haklarının belli olduğu yönteme denir. Bu nedenle mimari 

yarışmalar, proje elde etme yöntemlerinden biridir.  Mimari proje elde etmede 

özellikle kamu yapılarının mimari proje süreçleri göz önüne alındığında, 

yarışmalar, tasarım metodu olarak en sağlıklı yoldur (Özbay, 2013). 

Yarışmaya sunulan projeler uygulanmayacak bile olsa mimarlar ve ekipleri 

yarışmalara katılmakla kendi mesleklerinde araştırma, geliştirme, problem 

çözme yetilerini geliştirerek mimarlık ortamına katkısı olduğu veya olacağı 

düşünülen önerileri sunma imkânı elde ederler.  

Yarışmaların en önemli avantajı, farklı yaklaşımlara açık olmasıdır 

(Özbay, 2013). Mimari proje yarışmalarının en önemli özelliklerinden biri ise, 

elde edilen veriler doğrultusunda birçok proje arasından en akıllı ve doğru 

çözümü bulmak, daha sonra da yapılacak projeyi güvenilir ellere teslim 

etmektir (Arat, 2013). 

Dünyada mimarlık yarışmalarının tarihi çok eskilere dayanmaktadır. 

Rönesans devrinden günümüze kadar düzenlenen önemli yarışmalar 

mevcuttur; Roma'daki St.Peter katedralinden (Yıl:1500 / Mimar: Bramante), 

Chicago Tribune binasına (Yıl:1922 / Mimar: John Howell), Moskova’daki 

Prawda binasından (Yıl:1930 / Mimar: P. Golosow) New York’taki Birleşmiş 

Milletler binasına (Yıl: 1946 / Mimarlar: Oscar Niemeyer ve Le Corbusier) 

kadar birçok proje yarışmalarla seçilmiştir (Arat, 2013). Türkiye'deki ulusal 

mimari yarışmaların tarihi ise cumhuriyetin ilk yıllarına uzanmaktadır 

(Çağlar, 2013). 

Mimarlıkta her dönem mimarlar ve mühendisler birlikte tasarımda 

oluşabilecek farklı sorunlara çözüm bulma çabası içinde olmuşlardır. Yarışma 

projeleri sayesinde, oluşabilecek problemlere nasıl çözüm önerileri 

sunulduğunu incelemek, yarışma projeleri üzerinden bir döneme ait mimari 

dil ve tasarım çözümlerini analiz etmekte mümkündür. Bu nedenlerden dolayı 

mimarlıkta yarışmalar önemli bir yere sahiptir. 
 

2. BELEDİYE HİZMET BİNASI PROJELERİNDEKİ 

GENİŞ AÇIKLIK PROBLEMİ 

Mekân kavramı, mimarlığın çekirdeğini oluşturup, davranışları 

organize eden ve şekillendiren fiziki bir yapıdır. Kamu açısından hizmetin 

sağlanması amacıyla tasarlanan belediye hizmet binalarında hem birimlerin 

hem de mekânsal kurgunun erişilebilir olması oldukça önemlidir. 
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Erişilebilirliğin sağlanmasında mekân algısı iyi tanımlanmalıdır (Dönmez, 

2015). 

Fonksiyonel tasarım bakımından esnek bir planlama gerektiren 

belediye hizmet binaları, mekânsal işlevselliğin etkin bir şekilde 

sağlanabilmesi açısından geniş açıklıklı çalışma düzenine sahip mekânsal 

birimlere ihtiyaç duyar. Bu birimlerde kütlesel kompozisyonun tamamlanması 

ve yapının bir bütün olarak çalışması, geniş açıklığın geçildiği yapısal strüktür 

elemanlarının gerekliliği ile sağlanır.  

Ülkemizin büyük bir kısmının deprem tehlikesi ile karşı karşıya 

olduğu göz önünde bulundurulduğunda, yarışma projelerinde yapıların 

deprem bölgelerinde inşa edilecek olması, bina taşıyıcı sistem ve geniş 

açıklığın geçildiği strüktürel seçimlerin önemini ön plana çıkarmaktadır. 

Geniş açıklık geçme problemine üretilen strüktürel sistem tercihinde yapı 

elemanının doğru kullanılması ve mukavemet özelliklerinin de göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir.  

Yapılarda rijitlik, süneklik, dayanım ve enerji tüketme gücü gibi 

temel prensiplerinin etkin bir şekilde uygulanması ile depreme dayanıklı yapı 

tasarımı oluşturulur (Tuna, 2000).  

Çalışmada yarışma projeleri, belediye hizmet binaları özelinde 

incelenmiş ve kamu yapıları özelinde açılmış olan mimari yarışmalarda 1. 

olan projelerin geniş açıklık geçme problemi üzerinden analizi Tablo 1’de 

detaylı olarak sunulmuştur. Yapılan çalışma ışığında belirlenen parametreler; 

yarışma adı ve ilan yılı, geniş açıklığın geçildiği yer, açıklığı (m) ve açıklık 

malzemesi ve taşıyıcı sistemidir. Bu doğrultuda 16 mimari proje incelenmiş 

ve elde edilen veriler irdelenmiştir. 
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Tablo 1. Kamu yapıları özelinde açılmış olan mimari yarışmalarda 1. olan projelerin 

geniş açıklık geçme problemi üzerinden analizi 
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Eskişehir Tepebaşı 

Belediyesi Hizmet Binası 

Ulusal Mimari Proje 

Yarışması (2004) 

Konferans 

Salonu 

 

20     √    

Diyarbakır Yenişehir 

Belediyesi Hizmet Binası 

Yarışması (2005) 

Meclis 

Odası 
12  √       

Kahramanmaraş Belediye 

Başkanlığı Hizmet Binası 

Ulusal Mimari Proje 

Yarışması (2006) 

Meclis 

Toplantı 

Salonu 

15  √       

Kadirli Belediyesi Hizmet 

Binası ve Kültür Merkezi 

Ulusal Mimari Proje 

Yarışması (2009) 

Çok 

Amaçlı 

Salon 

12 √        

Adana Çukurova İlçe 

Belediyesi Hizmet Binası 

ve Kültür Merkezi (2011) 

Çok 

amaçlı 

Salon, 

Meclis 

salonu 

20 

 

14 

    

√ 

 

√ 

   

Çanakkale Belediyesi 

“Yeşil” Yerel Yönetim ve 

Kültür Merkezi Binası ile 

Yakın Çevresinin 

Düzenlenmesi Ulusal 

Mimari Proje Yarışması 

(2012) 

Nikah 

Salonu, 

Çok 

Amaçlı 

Salon, 

Meclis 

Salonu 

 

 

15 

 

30 

 

20 

 

 

√ 

 

√ 
   

 

 

 

√ 

   

Uşak Belediyesi Hizmet 

Binası Mimari Proje 

Yarışması (2012) 

Çok 

Amaçlı 

Salon 

30      √   

Antalya Gazipaşa 

Belediye Hizmet Binası, 

Ticaret Merkezi ve Yakın 

Çevresi Ulusal Mimari 

Proje Yarışması (2013) 

Çok 

Amaçlı 

Salon 

15  √       

Tekirdağ Büyükşehir 

Belediye Hizmet Binası, 

Meydan ve Çevresinin 

Düzenlenmesi Mimari ve 

Kentsel Tasarım Projesi 

Yarışması (2015) 

Konferans 

Salonu 
24 √        

http://v2.arkiv.com.tr/y1185-eskisehir-tepebasi-belediyesi-hizmet-binasi-ulusal-mimari-proje-yarismasi.html
http://v2.arkiv.com.tr/y1185-eskisehir-tepebasi-belediyesi-hizmet-binasi-ulusal-mimari-proje-yarismasi.html
http://v2.arkiv.com.tr/y1185-eskisehir-tepebasi-belediyesi-hizmet-binasi-ulusal-mimari-proje-yarismasi.html
http://v2.arkiv.com.tr/y1185-eskisehir-tepebasi-belediyesi-hizmet-binasi-ulusal-mimari-proje-yarismasi.html
http://v2.arkiv.com.tr/y1208-diyarbakir-yenisehir-belediyesi-hizmet-binasi-yarismasi.html
http://v2.arkiv.com.tr/y1208-diyarbakir-yenisehir-belediyesi-hizmet-binasi-yarismasi.html
http://v2.arkiv.com.tr/y1208-diyarbakir-yenisehir-belediyesi-hizmet-binasi-yarismasi.html
http://v2.arkiv.com.tr/y1533-kahramanmaras-belediye-baskanligi-hizmet-binasi-ulusal-mimari-proje-yarismasi.html
http://v2.arkiv.com.tr/y1533-kahramanmaras-belediye-baskanligi-hizmet-binasi-ulusal-mimari-proje-yarismasi.html
http://v2.arkiv.com.tr/y1533-kahramanmaras-belediye-baskanligi-hizmet-binasi-ulusal-mimari-proje-yarismasi.html
http://v2.arkiv.com.tr/y1533-kahramanmaras-belediye-baskanligi-hizmet-binasi-ulusal-mimari-proje-yarismasi.html
http://v2.arkiv.com.tr/y1974-kadirli-belediyesi-hizmet-binasi-ve-kultur-merkezi-ulusal-mimari-proje-yarismasi.html
http://v2.arkiv.com.tr/y1974-kadirli-belediyesi-hizmet-binasi-ve-kultur-merkezi-ulusal-mimari-proje-yarismasi.html
http://v2.arkiv.com.tr/y1974-kadirli-belediyesi-hizmet-binasi-ve-kultur-merkezi-ulusal-mimari-proje-yarismasi.html
http://v2.arkiv.com.tr/y1974-kadirli-belediyesi-hizmet-binasi-ve-kultur-merkezi-ulusal-mimari-proje-yarismasi.html
http://www.tasarimyarismalari.com/adana-cukurova-ilce-belediyesi-hizmet-binasi-ve-kultur-merkezi-ulusal-mimari-proje-yarismasi/
http://www.tasarimyarismalari.com/adana-cukurova-ilce-belediyesi-hizmet-binasi-ve-kultur-merkezi-ulusal-mimari-proje-yarismasi/
http://www.tasarimyarismalari.com/adana-cukurova-ilce-belediyesi-hizmet-binasi-ve-kultur-merkezi-ulusal-mimari-proje-yarismasi/
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Tablo 1. (devam) Kamu yapıları özelinde açılmış olan mimari yarışmalarda 1. olan 

projelerin geniş açıklık geçme problemi üzerinden analizi 
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Bornova Belediye 

Binası ve Çevresi 

Mimari Proje Yarışması 

(2015) 

Meclis 

Salonu 
13 

 

√ 

 

       

Balıkesir Büyükşehir 

Belediyesi Hizmet 

Binası (2016) 

Meclis 

Salonu, 

Çok 

Amaçlı 

Salon, 

Konferans 

Salonu 

30 

 

18 

 

18 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

 

      

Efeler Belediyesi 

Hizmet Binası (2016) 

Çok 

Amaçlı 

Salon, 

Meclis 

salonu, 

Konferans 

Salonu 

13  

 

9  

 

12 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

√      

Van İpekyolu Belediye 

Merkezi Mimari Proje 

Yarışması (2016) 

Çok 

Amaçlı 

Salon, 

Meclis 

Salonu 

12 

 

12 

√ 

 

√ 

       

İnegöl Belediyesi 

Hizmet Binası Mimari 

Proje Yarışması (2016) 

Belediye 

Meclisi 
12   √      

Süleymanpaşa Belediye 

Hizmet Binası Ulusal 

Mimari Proje Yarışması 

(2017) 

Konferans 

Salonu 
18  √       

Torbalı Belediyesi 

Belediye Hizmet Binası, 

Pazaryeri ve Otopark ile 

Yakın Çevresi Ulusal 

Mimari Proje Yarışması 

(2019) 

 

Meclis 

Salonu 
13 √        

 

 

 

http://www.tasarimyarismalari.com/balikesir-buyuksehir-belediyesi-hizmet-binasi-mimari-proje-yarismasi/
http://www.tasarimyarismalari.com/balikesir-buyuksehir-belediyesi-hizmet-binasi-mimari-proje-yarismasi/
http://www.tasarimyarismalari.com/balikesir-buyuksehir-belediyesi-hizmet-binasi-mimari-proje-yarismasi/
http://www.tasarimyarismalari.com/efeler-belediyesi-hizmet-binasi-mimari-proje-yarismasi/
http://www.tasarimyarismalari.com/efeler-belediyesi-hizmet-binasi-mimari-proje-yarismasi/
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3. DEĞERLENDİRME  

Yarışma projelerinde geniş açıklığın geçildiği mekanlar genellikle 

meclis salonu, konferans salonu, çok amaçlı salon, nikah salonu gibi alanlar 

olarak tespit edilmiştir. Açıklık elemanı olarak betonarmede; nervür, kaset ve 

plak döşemeler gibi strüktürel elemanlar kullanılmıştır. Çelik olarak ise; 2 

boyutlu kafes ve 3 boyutlu kafes sistemler tercih edilmiştir. Yapılan 

incelemelerde geniş açıklık geçmek için kullanılan malzeme çeşitlerinden 

ahşap ve kompozit malzemelerden oluşan açıklık geçme elemanları tercih 

edilmemiştir. 

 Analizler ışığında, çalışma konusu kapsamında olan belediye hizmet 

binası yarışma projeleri en çok 2016 yılında ilana çıkılmıştır. Projelerde 

geçilen açıklık 9 m ile 30 m arasında değişmekte olup, taşıyıcı sistem 

malzemesi olarak betonarme ve çelik kullanılmıştır. 

Araştırmada elde edilen bulgular her bir parametre için ayrı ayrı ele 

alınarak, maddeler halinde verilmiştir.  
 

 Çalışma kapsamında incelenen projelerde geniş açıklığın geçildiği 

taşıyıcı sistem strüktür analizinde; 10 adet betonarme nervür 

(%41,66), 7 adet betonarme kaset (%29,16), 2 adet betonarme plak 

(%8,33), 4 adet iki boyutlu kafes kiriş (%16,66), 1 adet üç boyutlu 

kafes kiriş (%4,16) taşıyıcı sistem kullanılmıştır.  

 İncelenen projelerde geniş açıklığın geçildiği taşıyıcı sistem 

malzemesi olarak; 19 projede betonarme (%79,16), 5 projede çelik 

(%20,83) tercih edilmiştir. 

 Mekânlarda geçilen açıklıklar incelendiğinde; 9 m’ye kadar 1 adet 

(%4,16), 10-14 m arasında 10 adet (%41,66), 15-19 m arasında 6 

adet (%25), 20-24 m arasında 4 adet (%16,66), 25-34 m arasında 3 

adet (%12,5) geniş açıklık geçilmiştir. 

 

SONUÇ 

Çalışma kapsamında geniş açıklık problemi kamu yapıları belediye 

hizmet binaları özelinde açılmış olan yarışma projeleri üzerinden ele 

alınmıştır. Çalışmada, 1. ödüllü yarışma projelerinde geniş açıklık geçilen 

mekanlar, açıklık mesafesi ve geniş açıklığın geçildiği strüktürel sistem ve 

malzemesi mimari plan ve kesitleri üzerinden incelenerek analiz edilmiştir.  

Geçilen strüktürel sistem elemanları, incelenen mimari projelerde çizim 

dilinin elverdiği ölçüde tespit edilmiş, açıklık mesafeleri ise yine mimari 

projeler üzerinden interpolasyon yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Geniş 
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açıklığın geçildiği mekanlar ve açıklık mesafesi yazarlar tarafından 

oluşturulan tablo üzerinden sistematik şekilde incelenmiştir. 

Yapılan çalışma ile 2000 yılından günümüze kadarki döneme ait kamu 

yapıları belediye hizmet binaları projelerinde geniş açıklık geçme problemine 

bulunan çözümlerin neler olduğu tespit edilerek, anlatılmak istenen mimarlık 

dili, verilerin analizi ile ortaya konmuştur. 
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