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ÖZET               

Bu çalışmada, soyut bir kavram olan mutluluk somut manada ele alınarak incelenmeye çalışılmaktadır. Öncelikle 
mutluluk kavramı incelenmektedir. Ayrıca, mutluluk için temel ihtiyaçların karşılanması ve ilgili kalkınma 
programlarına yansıması ele alınmaktadır. “Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi” kapsamında bireylerin ve toplumların 
mutluluk ve/veya memnuniyetlerinin temel gerekleri ifade edilmektedir. Bu bağlamda, enerjinin yeri ve önemi, 
ihtiyaçların karşılanması üzerinden açıklanmaktadır. Bir başka deyişle, memnuniyet ve/veya mutluluk kavramından 
hareketle enerji-ekonomik bağlamda değerlendirme yapılmakta ve istatistiksel verilerle desteklenmektedir. Ülkelerin 
durumlarının takibine ilişkin olarak uluslar arası kredi derecelendirme kuruluşlarının bakış açılarıyla da konu ele 
alınmakta ve veriler üzerinden irdelenmektedir. Böylelikle, enerjinin önemi ve toplum mutluluğunun ve/veya 
memnuniyetinin enerji politikaları bağlamında etkinliği ve istikrarın önemi vurgulanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Enerji Ekonomisi, Kalkınma, Memnuniyet, Mutluluk, Refah Devleti 
 

GİRİŞ 
Ülkeler için “Refah Devleti” olmak çoğu kez genel erektir denebilir. Refah devleti (welfare state) 
genel olarak minimum düzey ötesinde vatandaşlarının refahı için birincil sorumluluk kabul eden 
devlet kavramı olup devletin vatandaşlarının iktisadi ve sosyal esenliklerinin korunması ve teşvik 
edilmesinde ana rol oynamasını ifade etmektedir [1]. Bu bağlamda, ülkenin farklı şekillerde 
ekonomik ve sosyal açıdan organize edilmesi gerekmektedir.  
Öte yandan, bir sisteme ilave edildiğinde veya çıkarıldığında sistemin en az bir özelliğini değiştiren 
olgu olan enerji (tanımdan da anlaşıldığı üzere) tüm bu eylemler açısından yadsınamaz önem 
taşımaktadır. Dolayısıyla, refah devleti olmanın ilk şartı enerji üretiminin arttırılması olup, bu da 
enerji alt yapısının geliştirilmesiyle mümkündür. Zira bilindiği üzere, sosyo-ekonomik olduğu kadar 
yaşam standardının sürdürülebilirlikle yükseltilmesi büyük miktarda enerji üretimi ve tüketilmesi ile 
mümkün olabilmektedir. 
Toplumsal yapının değişkenlerini hükümetin belli bir siyaset güderek geliştirme çabası olarak 
tanımlanan kalkınma, uygun kalkınma programları ve planlamalarını gerektirmektedir. Kalkınma 
programlarının uygunluğu ve başarısının bir göstergesi de Memnuniyet ve/veya Mutluluk Anketleri 
olmaktadır. Bu nedenle, Memnuniyet ve/veya Mutluluk Anketleri kalkınmanın yanı sıra ülke 
istikrarı için indikatör olarak ele alınmaktadır. Nitekim günümüzde, her yıl memnuniyet ve/veya 
mutluluk anketleri yapılmakta ve uluslar arası bağlamda ilan edilmekte ve ülkeler bazında 
yayınlanmaktadır. 
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MUTLULUK KAVRAMI 
Öncelikle mutluluk kavramı üzerinde durmak gerekmektedir. Mutluluk tanımlanması hayli zor bir 
kavramdır. Bu bağlamda, farklı tanımlamalarla mutluluk ifade edilmeye çalışılmıştır. 
Buddha (MÖ 563-483) “Mutluluk paylaşıldıkça çoğalır” ifadesini kullanmış [2], Konfüçyus 
(M.Ö.551-479); “Mutluluk bir varış değil, bir yolculuktur” olarak ifade etmiş [3], Aristo (M.Ö.384-
.322), “Mutluluk tüm insanların en yüksek arzusu ve hevesidir” demiş ve mutluluğa giden yolun 
erdemden geçtiğini ifade etmiştir [4]. Epikür (M.Ö.341-270); “Azla memnun kalmayan hiçbir şeyle 
memnun kalmaz” demiş ve “mutluluğa alan yaratmak için denge ve ılımlılık unsurlarının temel 
olduğu” ilkesini ileri sürmüştür. İslam filozoflarından Farabi (M.S. 870-950); “Mutluluk her insanın 
arzuladığı bir amaçtır, her ne zaman olursa olsun insanın kendisi için tercih edilen ve istenendir” 
ifadesini kullanmıştır [5,6]. Ibn-i Sina (M.S. 980-1037), mutluluğu tasavvuf, iyi eylem ve iyilik 
bilgisiyle ilişkilendirmiş ve ahlakın, insanın nefsini saflaştırarak, temizlediğini ve mutluluğa 
kavuşturduğunu belirtmiştir [6,7]. Gazali (M.S. 1058-1111), diğer düşünürlerden farklı olarak doğru 
bilginin sadece akıl ve duyularla değil aynı zamanda kalp gözüyle yani sezgiyle elde edilebileceğini 
savunmuştur. Mevlana (M.S. 1207-1273) “Mutluluk gidilen yol üzerindedir, yolun sonunda değil” 
ifadesini kullanmıştır [8]. Kant’a (M.S. 1724-1804)  göre ise mutluluk ahlaklılıkla beraber ele 
alınması gereken bir unsur olup, “en yüksek iyinin” gerçekleştirilmesi çabası olmaktadır [6]. 
Nietzsche (M.S.1844-1900); mutluluğu “ideal tembellik durumu” olarak tanımlamış ve böylelikle 
“sıkıntısız ve endişesiz yaşamaktır” demiştir [4]. Jose Ortegay Gasset (M.S. 1883-1955) de; 
“Yansıtılan hayat ile yaşanan hayat bir noktada birleştiğinde mutluluk durumu ortaya çıkar demiş 
ve ne olmak istediğimiz ve ne olduğumuz örtüştüğünde mutlu oluruz ifadesini kullanmıştır [4]. Bir 
başka düşünür: Slovoj Zizekve (M.S.1949-..) mutluluğu paradoksal olarak “gerçekten mutlu 
olmanın kişisel görüşlere göre değiştiğini, değişmez bir doğru olmadığını” belirtmektedir [4].  
Görüldüğü üzere yaklaşık 2500 yıldan fazla bir süredir bir başka deyişle medeniyet tarihi boyunca 
doğu kültürlerinden batı kültürlerine, Çin’den Hint’e, Türklerden Farslara, Antik Grek’ten, İslami 
düşünürlere ve de çağdaş düşünürlere kadar insanlar mutluluğu tanımlamak için uğraş vermiş ve 
kendi bakış açılarıyla konuya açıklık getirmeye çalışmışlardır. 
Bunlardan ayrı olarak, bu çalışmanın özgünlüğü bağlamında mutluluk burada tanımlanmaya 
çalışılacaktır. Bu bağlamda yalın olarak; “Bulunduğu şartları kendisi için yeterli sayan kişi 
ve/veya toplumlar mutludur” şeklinde tanımlama yapılabileceği düşünülmüştür. Bu tanım uzun 
bir tanım olmamasına karşın her bir kelimesine hayli ağır anlamlar yüklenmiş bulunmaktadır [9]. 
Şöyle ki; “bulunduğu şartlar” ifadesi çağdaş düşünürlerden Slovoj Zizekve’nin “gerçekten mutlu 
olmanın kişisel görüşlere göre değiştiği” ifadesiyle örtüşmektedir. Yine buradaki mutluluk 
tanımının “… kendisi için yeterli sayma” söylemi ise; Epikür’ün “Azla memnun kalmayan hiçbir 
şeyle memnun kalmaz” ifadesi bağlamındadır denebilir. Farabi’nin mutlulukla ilişkilendirdiği 
insanın kendisi için tercih edilen ve istenendir ifadesini de içermektedir. 
Bu çalışmayla ifade ettiğimiz mutluluk tanımı çerçevesinde enerji politikalarıyla ilişkilendirmek 
kapsamında olabildiğince somut bir formülasyonla mutluluk açıklanmaya çalışılacaktır. Bu 
bağlamda; 
Mutluluk; 

M  = ω /Ω                                                       (1) 
olarak ifade edilebilir. 
Burada; ω   kişinin  sahip olduklarını, Ω  ise kişinin sahip olmak istediklerini temsil etmektedir. M   
Oranının   1’e   yakın  olması Mutluluğa yaklaşımı ifade etmektedir. Zira, kişinin sahip olduklarının 
kişinin sahip olmak istediklerine yaklaşması anlamına gelmektedir. Bir başka deyişle, M = 1 veya 
yakın olması kişinin bulunduğu şartları kendisi için yeterli bulduğunun matematiksel ifadesidir ki; 
bu da,  mutluluk tanımlamamızla örtüşmektedir. Öte yandan; Jose Ortegay Gasset’in “yansıtılan 
hayat ile yaşanan hayat bir noktada birleştiğinde mutluluk durumu ortaya çıkar” ifadesiyle de 
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paralellik çerçevesindedir denebilir. ω (kişinin sahip oldukları) günümüz şartlarındaki genel 
kalkınma ile aritmetik olarak artmakta oysa Ω (kişilerin sahip olmak istedikleri), enformatik çağ 
olanaklarıyla bilgilenmemizin de etkinliği ile  geometrik olarak artmaktadır. Bu durum gerçekte 
paradoksallık içermektedir. Bu husus, aynı zamanda mutluluğa ulaşmanın zorluğunu da ifade 
etmektedir. 
İnsanoğlu kendini mutlu hissetmek için çeşitli eleman ve hizmetleri talep etmektedir. Bu bağlamda, 
tüm ülke hükümetleri ve yöneticileri vatandaşlarının isteklerini karşılamak üzere kalkınma 
programları ve ilgili planlamaları hayata geçirmeye çalışmaktadırlar.  
Özelde bireylerin, genelde toplumların mutlulukları/memnuniyetlerinin sağlanması için 
karşılanması gerekenler “Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi” ele alınarak açıklanabilir (Şekil 1) [9]. 
Bilindiği üzere; “Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi”, beş kademeden oluşmakta olup;  fizyolojik, 
güvenlik, sevgi-sevecenlik, saygınlık ve kendini tamamlama kademelerinden oluşmaktadır [10,11]. 
İlk iki kademe temel ihtiyaçlara ilişkindir denebilir. Üçüncü ve dördüncü kademeler ise temel 
ihtiyaçlara ilaveten bireysel ve toplumsal aktiviteler bağlamında kalkınma programlarıyla alt 
yapının oluşturulmasını gerektirmektedir. Son kademe daha bireysel aktivite bağlamında görülebilir 
ve de manevi yönü ağı basan bir kademe olarak nitelenebilir.  

 
Şekil 1 Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi [9] 

 
Maslow’un beşinci kademesi bağlamında mutluluğu (manevi ağırlıklı olarak); 

M  = δ /Σ                         (2)                                 
şekilde ifade etmek mümkündür. Burada; δ  aldığımız hazzı, Σ  mutlu olmak için verdiklerimizi 
temsil etmektedir. Ancak, burada;  δ geometrik olarak artarken Σ aritmetik olarak artmaktadır. 
Maslow’un bu son katmanı daha çok bireylerin kendini aşmışlığını ve bilgelik aşamasına gelmesini 
ifade etmektedir denebilir.  
Batı ve doğu kültürlerinde bu aşamaya ulaşmış kişilere rastlanmaktadır. Bu bireyler çoğu kez, 
zaman ve mekanın ötesinde dünyaca biliniyor olmaktadırlar.  Örneğin; Mevlana, Konfüjyüs, 
Buddha gibi şahsiyetler bu aşamaya ulaşanlar arasında sayılabilir. Nitekim hepsi sahip olduklarını 
vermek ve/veya paylaşmak yönünde yaşamlarını düzenlemişlerdir. Nitekim Buddha “Mutluluk 
paylaşıldıkça çoğalır” ifadesini kullanmış, Konfüçyus “Mutluluk bir varış değil, bir yolculuktur” 
demiş, Mevlana ise “Mutluluk gidilen yol üzerindedir, yolun sonunda değil” ifadesini kullanmıştır. 
“Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi” kapsamında ve enerji politikalarını ilgilendiren yönüyle 
kişilerin ve toplumların mutluluğu/memnuniyetinin hiç değilse asgari gereksinimlerinin ilk 
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kademeler bağlamında karşılanması önemlidir ve kalkınma ile ilişkilendirme de bu şekilde ifade 
edilebilir. 
Günümüzde, dünya devletlerinin mukayeseli olarak değerlendirilmesi bağlamında mutluluk ve/veya 
memnuniyet oranlarının irdelemesi süreklilikle yapılmaktadır. Her yıl bu anketler yapılmakta ve 
ilan edilmektedir. Bu bağlamda birçok rapor yayınlanmaktadır [12-13]. Şekil 2 ve Şekil 3’de Dünya 
Mutluluk Haritaları sırasıyla 2005 ve 2016 için görülmektedir [14].  
 

 
Şekil 2 2005 Yılı Dünya Mutluluk Haritası [14] 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3 2016 Yılı Dünya Mutluluk Haritası [14]. 
İnsanların ve toplumların Mutluluklarının ne ile ilişkili olduğu incelenmek istendiğinde ilk akla 
gelen ekonomik göstergeler kapsamında karşılaştırma yapmak olmaktadır. Bu bağlamda kişi başı 
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gayrisafi yurt içi hasıla önemli bir indikatör olarak düşünülmektedir. Sırasıyla 2007 ve 2015 
yıllarına ilişkin olarak dünya kişi başı gayrisafi yurt içi hasıla haritaları Şekil 4 ve Şekil 5’de 
verilmektedir. Şekil 2 ile Şekil 4 ve Şekil 3 ile Şekil 5 beraberce değerlendirildiğinde hayli benzer 
değişimleri gösterdikleri tespit edilebilmektedir.   
 

 
Şekil 3 2007 Yılı Dünya Kişi Başı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Haritası [15] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Şekil 4 2015 Yılı Dünya Kişi Başı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Haritası [16] 

Öte yandan, gayrisafi yurtiçi hasıla ile enerji üretimi arasında yakın ilişki bulunmaktadır. Bu konu 
Türkiye ile ilgili olarak Şekil 5 ve Şekil 6’dan hemen fark edilmektedir. Kalkınmanın önemli bir 
indikatörü olan “Gayrisafi Yurtiçi Hasıla”(GSYİH)  ile yine enerji politik için önemli bir indikatör 
olan enerji talebi arasında hayli sıkı bir ilişki bulunduğu tespit edilmektedir [17,18]. Aynı zamanda, 
Şekil 5 ve Şekil 6’da reel büyüme oranlarının değişimleri ile enerji talebindeki artış oranının yine 
hayli benzerlik gösterdiği de görülmektedir [17,18].  
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Şekil 5 Türkiye’nin GSYİH ve Reel Büyüme     Şekil 6 Türkiye’nin Enerji Talebi ve      
             Oranının Yıllara Göre Değişimi (17).                 Enerji Talep Artış Oranının 
              Yıllara Göre Değişimi (17). 
Şekil 5 ve Şekil 6’da 2008 küresel krizinin etkisi kendini net olarak göstermektedir. Ancak, dikkat 
edilmesi gereken bir diğer husus enerjideki küçük bir değişimin ekonomiye daha etkin olarak 
yansıdığının gözlenmesidir. Bir başka deyişle, enerji politikalarıyla ekonomi ve de mutluluk 
anketlerinin değişimlerinin paralellik gösterdiği tespit edilmiş olmaktadır.  
Öte yandan, dünya ülkelerini değerlendiren ve yatırım yapılıp yapılamayacağına ilişkin olarak 
derecelendirme yapan uluslar arası kredi derecelendirme kuruluşlarının ekonomik göstergeler kadar 
mutluluk anketlerine de baktığı anlaşılmaktadır.             Şekil 7’de Türkiye’nin kredi değerlendirme 
kuruluşlarınca derecelendirilmesinin              yıllara göre değişimi, Şekil 8’de ise Türkiye mutluluk 
derecelendirmesinin yıllara göre değişimi görülmektedir. 

    
 
Şekil 7 Türkiye’nin Kredi Değerlendirme Kuruluşlarınca Derecelendirilmesinin  
             Yıllara Göre Değişimi [19] 
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Şekil 8 Türkiye Mutluluk Derecelendirmesinin Yıllara Göre Değişimi [20] 

 

Nitekim 2005-2007’de mutluluk derecelendirmesi yükselirken (özellikle Fitch kredi derecelendirme 
kuruluşunun) kredi derecelendirmesinin de artış trendi gösterdiği, keza 2010-2012’de % 60’nın 
üzerinde mutluluk derecelendirme olduğu dönemde de kredi derecelendirme kuruluşların 
derecelendirmelerinin görece yüksek olduğu gözlenmektedir.    

SONUÇ 
Yapılan irdeleme ve değerlendirmelerle ülkelerin stabilitesi ve kalkınmalarının değerlendirilmesinin 
pek de kolay olmadığı gözlenmektedir. İlk akla gelen ve ilk başvurulan somut veriler ekonomik olsa 
da salt ekonomiyle olayı açıklamak her zaman mümkün olmamaktadır. Ekonomik göstergeler esas 
itibariyle enerji politik göstergelerden etkilenmekte ve enerji göstergelerinde küçük bir değişim 
ekonomi üzerinde daha etkin sonuca dönüşebilmektedir. Bunlardan öte belki de en etkin faktör 
özelde bireysel, genelde toplumsal mutluluk ve/veya memnuniyet olmaktadır. Bu bağlamda, 
özellikle 21. yüzyılda dünyada mutluluk anketlerine giderek artan bir önem verilmekte ve yıllık 
anketler yapılarak yayınlanmaktadır.   
Mutluluk anketlerine kredi derecelendirme kuruluşlarının da önem verdiği anlaşılmaktadır. 
Örneğin, Türkiye için 2008’de küresel kriz nedeniyle ekonomik ve enerji-politik göstergeler 
düşerken (Şekil 5 ve Şekil 6) kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye’nin kredi derecesini 
düşürmemiş ya durağan bırakmış hatta biri (Fitch kredi değerlendirme kuruluşu) az da olsa 
yükseltmiştir (Şekil 7). Zira, Türkiye’nin mutluluk anketleri % 50’nin altına düşmemiş ve mutsuzlar 
% 15’in altında kalmıştır (Şekil 8). Ayrıca, ekonomik indikatör olan gayrisafi yurtiçi hasıla değeri 
üzerinde durulacak bir düşüş gösterirken enerji talebinde düşüşün ve mutluluk anketlerindeki 
değerlerin görece daha az düşüş göstermesi önemli olmuştur.  Bir başka deyişle, küresel 
ekonominin yansımaları olmasına karşın, enerji politikaları ve mutluluk anketlerinin nispeten küçük 
düşüşler göstermesi, Türkiye’nin istikrarını koruyacağı izlenimini yaratabilmiştir. Böylelikle, enerji 
politikalarının ve toplum mutluluğunun ve/veya memnuniyetinin istikrarı ve düzeni betimlemekte 
önemli bir indikatör olduğu söylenebilir. 
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ÖZET 
Yaya öncelikli yol ağına sahip olan, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsünde, hız sınırı bina girişleri 
tarafındaki yollarda 20 km/sa, diğer yollarda 30 km/sa olarak belirlenmiştir. Sürücülerin bir kısmının bunlara uymadığı 
gözlenmiştir. Son yıllarda kampüsü yol ağında çok sayıda trafik kazası meydana gelmesi bu durumu onaylamaktadır. 
Bu çalışmanın amacı, öncelikle kampüs ağı boyunca gerçekleşen trafik hızlarını belirleyerek, yüksek olduğunu gözlem 
ve ölçüm yöntemleriyle ortaya koymaktır (Hipotez-1). Sonrasında da bulunan hızların, mevcut şartlarda, bazı basit 
trafik sakinleştirme yöntemlerinin uygulanmasıyla, düşürülebilme potansiyeli bulunduğunun (Hipotez-2) 
gösterilmesidir. Bu çerçevede, ilk aşamada RTMS sensörleri ile 26 Nisan- 2 Mayıs 2018 tarihleri arasında 24’er saatlik 
ölçümler yapılarak hızların genelde yüksek seyrettiği belirlenmiştir. İkinci aşamada belirli günlerde kampüs genelinde 
e-posta ve broşürlerle, akademik/idari personel, öğrenci, teknopark çalışanları ve ziyaretçilere bilgilendirme/eğitim 
çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca fark edilebilirliği arttıracak şekilde, kampüs giriş ve çıkış alanlarında yatay ve düşey 
trafik işaretleri elden geçirilmiş, gerekli yerlerde yenileri eklenmiştir. Bilgilendirme/eğitim çalışmalarının önce ve 
sonrasında ölçülen hızlar karşılaştırılmıştır. Farkların istatistiksel olarak bir anlamlılık düzeyinde olduğu ve YTÜ 
Davutpaşa Kampüsü trafik akımlarının yavaşlatılarak trafiği sakinleştirilebileceği ispat edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite kampüsü, sürdürülebilir ulaştırma, yaya öncelikli yol, trafik 
sakinleştirme, RTMS ile hız ölçümü, sensör, hız kontrolü. 

ABSTRACT 
Yildiz Technical University has pedestrian priority road networks in Davutpasa Campus. Speed limit is determined as 
20 km/h and 30 km/h for building entrances and the other roads of the campus respectively. It has been observed that 
some of the drivers do not meet these speed limits. In this case, campus road network has witnessed so many traffic 
accidents. Aims of this study are determining traffic speeds through the campus network and indicating these speed 
limits are too high by using observation and measurement methods (Hypothesis-1). Then, under current conditions, 
these calculated speeds may have potential to be reduced by applying some simple traffic calming techniques 
(Hypothesis-2).  In this scope, the speeds were determined as generally high when the RTMS sensors performed 24 
hourly measurements between April 26th – May 2nd 2018. In the second stage, information and training activities were 
made to the academic and administrative staff, students, techno-park employees and visitors by e-mail and brochures 
throughout the campus. Besides, horizontal and vertical traffic signs in the entrance and exit areas of the campus have 
been elaborated and new ones have been added where necessary. The calculated speeds of before and after 
informing/training studies were compared. It has been proved that the differences are statistically significant and the 
traffic calming applications are useful in YTU Davutpasa Campus and its traffic flow can be slowed down by raising 
the awareness of public. 

Keywords: University campus, sustainable transportation, pedestrian priority road, traffic calming, speed measurement 
with RTMS sensor, speed control. 
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1.GİRİŞ 
Tarihi seyri içinde, motorlu taşıtların yaygınlaşması ile birlikte, yol ağları daha fazla ve daha hızlı 
araç trafiğine uyum sağlamak için genişletilmiş ve iyileştirilmiştir. Bu değişiklikler sürüşü 
kolaylaştırmış; ancak genellikle yayalar ve motorsuz taşıt kullanıcıları için olumsuz koşullar 
doğurmuştur. Bu durum beraberinde, yol ağlarını kullanan türler (motorlu ve motorsuz taşıtlar) ile 
yayalar arasında ihtiyaç duyulan denge arayışını gündeme getirmiştir. Trafik sakinleştirme kavramı 
temel olarak motorlu araç kullanımının olumsuz etkilerini azaltan, sürücü davranışını değiştiren ve 
motorsuz araç kullanıcıları için koşulları iyileştiren fiziksel önlemlerin birleşimidir [1]. 
Kampüsler, genellikle çeşitli engellerle çevrilerek kent dokusundan tecrit edilmiş, eğitim-öğretim, 
sağlık, askeri, ticaret, konut, sanayi vb. fonksiyonlardan bir veya bir kaçını yoğunluklu olarak 
bünyesinde barındıran yerleşim yerleridir. Üniversite kampüsleri de bu bağlamda çok belirgin 
özellikleri olan toplulukları barındırır. Günümüzde üniversitelerden, eğitim, öğretim, araştırma ve 
bilgi transferi yoluyla sürdürülebilir gelişmenin yenilik merkezleri olmaları beklenmekte; bu beklenti 
üniversite kampüs alanlarının önemini arttırmaktadır [2]. Üniversite kampüslerinde sürdürülebilir bir 
ulaştırma altyapısı oluşturulması ve bunun yönetilmesi için yararlanılan imkanlardan biri de trafik 
sakinleştirme yöntemlerinin uygulanmasıdır. Bünyesindeki insan topluluklarının özellikleri ve 
ihtiyaçları dolayısıyla üniversite kampüsleri kuvvetli yaya akımları barındırır. Bunların taşıt trafiği 
akımlarının baskısından korunmaları gereği, günümüzde bir öncelik olarak görülmeye başlanmıştır. 
Nitekim, ülkemizde de Yükseköğretim Kurulu’nun 2015’de üniversite rektörlüklerine, kampüs 
yollarının “yaya öncelikli yol” haline getirilmesi talimatı bunu destekler niteliktedir. Uygulamalarla, 
üniversitelerimizde sürdürülebilir bir kampüs hayatı için trafik hacimlerini, taşıt/akım hızlarını ve 
kaza olasılıklarını azaltmak hedeflenmektedir. Emülsiyon salımı, su ve toprak kirliliği, gürültü 
konularındaki azalmalar da uygulamaların diğer somut çıktılarıdır. 
Bu çalışmada, önce “yaya öncelikli yol” ağına sahip olan Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa 
Kampüsünde mevcut akım hızlarının sınırları aştığı ortaya konulacaktır (Hipotez 1). İkinci 
aşamada, geleneksel trafik sakinleştirme yöntemleri arasından, yüksek maliyetli bir altyapı inşa 
faaliyetine girmeden, nispeten daha ucuz ve kısa süre içinde uygulama imkanı olan, 
bilgilendirme/eğitim (e-posta ve broşürle), yatay ve düşey trafik işaretlerindeki bazı düzenlemeler 
kullanılarak taşıt/trafik akımı hızlarının düşürülebileceği gösterilecektir (Hipotez 2). 7 Mayıs 
(Bilgilendirme/Eğitim e-postalarının son gönderimi), 9 Mayıs (Yatay ve düşey işaretlemenin 
tamamlanması ve broşür dağıtımı), 11 Mayıs (Bilgilendirme/eğitim etkilerini görmek için takip 
eden 2. gün) tarihlerinde tekrar ölçülen hızlar kullanılarak, belirlenen farklı yol kesitlerinde önce ve 
sonra araştırması yapılmış ve hızların hangi düzeylerde değiştiği gösterilmiştir.  
 

2. TRAFİK SAKİNLEŞTİRME UYGULAMALARININ KISA TARİHÇESİ 
Trafiğin sakinleştirilmesi, değişik sürücü davranışlarının negatif etkisini azaltan ve araç sahibi 
olmayan yol kullanıcılarının kendi seyahat koşullarını iyileştiren, yol fiziksel yapısının 
değiştirilmesi veya trafiğin yönetimiyle ilgili uygulamaların kombinasyonu olarak tanımlanır. Bu 
alandaki çalışmalar, ilk olarak 1960’lı yılların sonunda Hollanda’nın Delft şehri cadde ve 
sokaklarındaki trafik akımlarını düzenlemek amacı ile başlamıştır [3]. Sokakların “yaşayan avlu 
(woonerven)” yapısıyla uyumlu olması 1976’da Hollanda hükümeti tarafından resmen 
onaylanmıştır. Ondan sonraki on yıl içinde, fikir birçok başka ülkeye yayıldı. Almanya, İsveç, 
Danimarka, İngiltere, Fransa, Japonya, İsrail, Avusturya ve İsviçre'de woonerf tasarımlarına izin 
vermek için yasalar ve yönetmelikler değiştirilmiştir. 1990 yılına gelindiğinde, Hollanda ve 
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Almanya'da 3.500’den fazla, Japonya’da 300 ve İsrail’de 600 “yaşayan avlu” yapısına 
dönüştürülmüş cadde ve sokak yaratılmıştır [4]. 
1963 yılında İngiltere’de Colin Buchanan tarafından “Çevresel Trafik Yönetimi” modeli, modern 
trafik sakinleştirme hareketinin başlatılması için sıklıkla dile getirilmiştir. Buchanan’ın “Çevresel 
Trafik Yönetimi” modelinin öncesinde 1950’lerde Avustralya hükümeti, trafiği sakinleştirme 
uygulamaları olarak; sokaklardaki araç hareketliliğini kısıtlama ve tek yönlü araç trafiği 
uygulamaları başlatmıştır. 1980'lerde Adelaide, Melbourne ve Sydney kent yönetimleri, 
apartmanların üzerinde yoğunlaşarak trafik üzerindeki etkisini içeren “Yerel Alan Trafik Yönetimi” 
programlarını oluşturmuşlardı. Geçtiğimiz yıllarda, birçok Avrupa ülkesinde çeşitli trafik 
sakinleştirme teknikleri uygulanmıştır. Daha yakın zamanlarda, bu stratejiler Japonya, Avustralya 
ve Kuzey Amerika’da kabul edilmiştir [5]. 
Trafiği sakinleştirici projeler ve uygulamalar, birkaç küçük değişiklikten başlayarak, yerel yolların 
hatta büyük yol ağının yeniden yapılandırılmasına kadar geniş bir yelpazede çeşitlilik gösterebilir. 
Bu bağlamda, konut alanları ve yaya öncelikli yol olarak belirlenen düşük trafik hızlarına sahip 
yerleşim alanlarından, ana yol tasarım değişikliklerine kadar uygulamaları mevcuttur [1, 6, 7]. 
Trafik sakinleştirici önlemlerin amaçları arasında, hem kentsel alanlarda meydana gelen kazaların 
sayısını ve şiddetini azaltmak; hem de sokaklardaki trafik akışını ve araçların hızını azaltmak 
düşüncesi vardır. Trafik sakinleştirme önlemleri konusunda mühendislere rehberlik sağlamak için 
çeşitli kılavuzlar geliştirilmiştir [6, 7]. Buralarda anlatılan önlemler, temelde, trafik akım hızlarını 
kontrol etme (yatay ve düşey hız kesicilerle) ve trafik hacimlerini kontrol etme olarak iki başlık 
altında toplanan sakinleştirici stratejilerdir. Bu stratejilerden ve kullanılan araçlardan bazıları 
şunlardır: Araç kısıtlamaları, uyarı işaretleri, ağ geçitleri, hız tümsekleri, yükseltilmiş yaya geçitleri, 
yükseltilmiş kavşaklar, yol zemininde pürüzlü malzeme kullanılması, özel kaldırımlar ve işaretler, 
radar saatli trafik hız ölçümleri, şerit daraltmalarıdır [6, 7]. Motorlu taşıt hızlarının azaltılması, 
kazaya karışan yayaların ölüm olasılığını azaltan temel unsurlardan biridir.  
Trafik sakinleştirme önlemlerinin trafik operasyonu üzerindeki etkisini analiz etmek için çeşitli 
araştırmalar yapılmıştır [7,8]. Bazı araştırmaların sonucunda işletim hızındaki düşüşler % 18 
civarında bulunmuştur [7]. 
 

3. ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE TRAFİĞİN SAKİNLEŞTİRİLMESİ 
Trafik sakinleştirmesi, yollardaki araç hızını, aşırı trafik hacmini ve diğer güvenlik sorunlarını 
azaltmak için önlemler içerir. Konut sakinleri trafik hızı, hacmi veya diğer güvenlik konuları ile 
ilgili bazı sorunlar hissetmekte ve yönetimlerden bunların çözümlenmesini istemektedirler. 
Yayaların ve motorsuz taşıt kullanıcılarının sosyal yaşam alanları kısıtlanıyorsa, kaza oranlarında 
artış başlamışsa, ihtiyaç duyulan trafik sakinleştirme süreci de başlamaktadır. Aktif vatandaş/paydaş 
katılımı, başarılı bir trafik sakinleştirici projesinin anahtarıdır. Bazı şehirlerdeki deneyimler, güçlü 
paydaş (kampüs veya bölge sakinleri gibi) katılımı olmadan kurulan trafik sakinleştirme 
projelerinin genellikle başarısız olduğunu göstermiştir [9].  
Trafik sakinleştirme talepleri mevcut ulaşım imkânlarını aşarsa, projelere öncelik verme ihtiyacı 
ortaya çıkar. Çoğu trafik problemi, yüksek taşıt hızı ve hacmini içerdiğinden, trafik sakinleştirme 
uygulamalarında hız ve hacmi kriterleri daha baskındır. Bu taleplerin olduğu noktalardan birisi de 
üniversite kampüsleridir. Bundan dolayı, günümüzde kampüslerde, özellikle sürdürülebilir bir 
ulaştırma altyapısı oluşturulması ve bu altyapıların yönetilmesi için trafik sakinleştirme 
yöntemlerinden yararlanılmaktadır. 
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Üniversite kampüsleri genelde yoğun yaya nüfusu barındırır. Kampüsler, bu nüfusa zengin sosyal 
imkânlar ve buna bağlı erişim fırsatları sunulan alanlardır. Yaya öncelikli yol ağları ise, kampüs 
ölçeğindeki erişim ve hareketlilik gereksinimlerini sağlamak için güvenli bir kontrol aracıdır. 
Kampüs paydaşları, içerisinde bulundukları ve yaşadıkları alanlarda sunulan imkânları elden 
geldiğince kullanmayı istemektedirler. Trafiğin sakinleştirilmesi uygulamaları, yaya öncelikli 
yolları kullanan kampüs/bölge paydaşlarını, bir bakıma, taşıt trafiğinin agresif ve saldırgan 
tavrından korumaya yarayan güvenlik bariyeri vazifesi görmektedirler. Nitekim, motorlu araçlar 
yerleşim alanlarında insanlara büyük kolaylıklar sağlayıp, kısıtlı hareket imkânlarını büyük ölçüde 
değiştirirken, insanlığın kendi yaşam alanında birçok unsurun da yok olmasına neden 
olabilmektedir [10]. Üniversite kampüsleri de motorlu araçların, başta güvenlik olmak üzere, bu 
kötü etkilerine çokça maruz kalan alanların başında gelmektedir. Meselâ, Esenler İlçe Emniyet 
Müdürlüğü verilerine göre, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsünde 2014 yılı içerisinde 
8 trafik kazası, 2015’de 7, 2016’da 10, 2017’de 1 ve 2018’de 19.06.2018 tarihine kadar 5 trafik 
kazası meydana gelmiş olması [11] da araçların yüksek hızlarda seyrettiğini ve kampüs kullanıcıları 
için olumsuz durum yarattığını destekler şekildedir. Aşırı hız muhtemelen bugün trafik kurallarının 
en yaygın şekilde ihlal edildiğini göstermektedir. 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü verilerine göre, ortalama olarak sürücülerin % 40-50’si, 
ilan edilen hız sınırından daha yüksek bir hızla araç sürmektedir. Yüksek hızların karayolu 
kullanıcılarının güvenliği, trafik sisteminin verimliliği ve çevre üzerinde olumsuz etkileri bugün için 
artık teyid edilmiş bir gerçektir [12]. Sürüş hızı, kaza olasılığını ve de bir kaza meydana geldiğinde 
yaralanmaların şiddetini doğrudan etkilemektedir. 
Gelişmiş ülkelerde, üniversite kampüslerinde efektif bir şekilde kullanılmaya çalışılan trafiği 
sakinleştirme uygulamaları, ülkemizde de son dönemlerde imkânlar ölçüsünde kullanılmaya 
başlanmıştır. Yükseköğretim Kurulu, 2015 yılında üniversite rektörlüklerine, kampüs alanlarında 
bulunan yolları “yaya öncelikli yol” haline getirmeleri yönünde talimat vermiştir. Bunu bazı 
üniversitelerimiz (Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Erzurum Teknik 
Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi gibi) altyapı iyileştirmeleri, kampüs içi trafik kuralları ve cezai 
yaptırımlar uygulama şeklinde hayata geçirmeye başlamışlardır. Bu konuda ülkemizdeki en temel 
problemler, konunun yeterince bilinmemesi ve yönetimlerin karar süreçlerinde ulaştırma ve trafik 
mühendisliği uzmanlarından bu konularda yeterince yararlanmamalarıdır. 
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü yaklaşık 120 hektar büyüklüğünde olup, kampüste 
büyük ölçüde taşıt sirkülasyonuna izin veren bir yol ağı ile örülmüştür. 3 Ana giriş kapısı bulunan 
Davutpaşa kampüsünün “taşıt öncelikli” bir ulaştırma altyapısı kurgusuna sahip olduğu 
görülmektedir. Kampüs yollarında öğrenci veya personele ait özel araçlar, idari hizmet araçları, 
okul yönetimi tarafından uygulamaya koyulan kampüs içi ve Cevizlibağ ring servisleri, Özel Halk 
Otobüsü (ÖHO) ve Otobüs A. Ş. araçları ile taşımacılık yapılmaktadır. Ayrıca çoğunlukla 
öğrenciler tarafından tercih edilen bisiklet kullanımı söz konusudur. Unutulmamalıdır ki, “taşıt 
öncelikli kurgu”ya rağmen, burada da motorsuz taşıt kullanımı ve yaya ulaşımı önemli bir yer 
tutmaktadır.  
 

4. YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜNDE YAPILAN HIZ VE HACİM ÖLÇÜMLERİ 
Önce- sonra analizi yapabilmek için, kampüsün ana hattını oluşturan yol kesitlerinde RTMS (Remote 
Traffic Microwaves Sensor-Uzak Trafik Mikrodalga Sensörü) sensörleri aracılığıyla hızlar 
ölçülmüştür. RTMS, belli bir uzaklıktan gönderdiği microdalga ışınlarının, menzilindeki yol kesitinde 
hareket eden taşıtlara çarpıp geri dönmesi neticesinde, bunları algılayarak mevcudiyetini, sayılarını 
(trafik hacimlerini) ve hızlarını kaydeden bir radar sistemidir (Şekil 1). Çalışmada, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin envanterinde hazır bulunan G4 model RTMS hız ölçüm cihazları [13] 
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kullanılmıştır. Sahada uygun sensör yerlerinin belirlenmesi için keşif yapılmış [14]; başlangıçta 
belirlenen 33 yol kesiti (Şekil 2), belediyenin envanter imkanlarının sınırlı olması dolayısıyla, temsil 
kabiliyeti olan 13 adete indirilmiştir (Şekil 3). Sensörler yerleştirilirken, enerji kaynağı, kalibrasyon, 
veri iletimi için modem bağlantısı problemleri, İBB sensör ekipleriyle beraberce sahada yerinde 
çözümlenmiştir.  
 

 
Şekil 1. Bir RTMS Düzeneğinin Çalışma Mekanizması [13] 

 

 
Şekil 2. Kampüste RTMS Sensör Ön Yerleşim Kesitleri [14] 

 
Şekil 3. Kampüste RTMS Sensörlerin Nihai Yerleşimleri [14] 
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RTMS sensörlerinin kurulumu ve kalibrasyonu tamamlandıktan sonra, çalışmanın ilk aşamasında, 
26 Nisan- 2 Mayıs 2018 tarihleri arasında, kampüs sakinleri ve yol ağı kullanıcılarına haber 
verilmeden 24 saat boyunca, hız ve hacim ölçümleri icra edilmiştir. Sistemin tesbit ettiği ham 
veriler, cihaza bağlı modemler vasıtasıyla belirli format ve aralıklarla (Çizelge 1), İBB Trafik 
Müdürlüğü sunucularına aktarılmaktadır. Trafik mühendisliği hesaplamalarında sıkça kullanılan 
bazı mutlak zaman aralıklarında (15, 30, 45, 60 dakika gibi) ortalama hızları, hacimleri, zirve 
saatleri belirleyebilmek amacıyla 1 den farklı en küçük ortak bölen olan 3 dakikalık periyotlarla 
verilerin alınmasına karar verilmiştir [14]. Bu durumda sunuculardaki veri tabanından 3’er 
dakikalık periyotlarla 24 saat içerisinde 480 adet hız ve hacim değeri almak mümkün olmuştur. 
Sensörlere yakın şeritler 1. yön, uzak olanlar ise 2. yön olarak isimlendirilmiştir. 

Çizelge 1 RTMS Sensörden İletilen Yarım Saatlik Ham Veri Formatı [14] 

MsgTime 

S-Geliş 

(km/sa) 

S-Gidiş 

(km/sa 

V1 

(tş/3 dak) 

V2 

(tş/3 dak) 

00:02 

    00:05 

  

0 0 

00:08 55 60 1 1 

00:11 

  

0 0 

00:14 54 

 

2 0 

00:17 57 

 

2 0 

00:20 

  

0 0 

00:23 

  

0 0 

00:26 61 

 

2 0 

00:29 

  

0 0 

… … … … … 

 
Hipotez-1’in ispatlanmasını takip eden çalışmanın ikinci aşamasında ise, bazı trafik sakinleştirme 
uygulamalarının hızlara ne şekilde etkidiğinin belirlenmesi için, ölçümlere devam edilmiştir. 
Kampüsün yaya öncelikli yollara sahip olması ve yüksek hızların güvenlik risklerini arttırdığı göz 
önüne alındığında; hızların düşürülmesi için ilk etapta 03 Mayıs 2018 Perşembe günü 
akademisyenlere, idari personele ve teknopark personeline, Davutpaşa kampüsünün yaya öncelikli yol 
olduğu ve yaya öncelikli yollardaki araç hızları hakkında bilgilendirici, eğitici ve uyarıcı e-postalar 
gönderilmiştir. Aynı şekilde 7 Mayıs 2018 Pazartesi günü tüm öğrenciler de bu e-postayla 
bilgilendirilmiştir. Fark edilebilirliği arttıracak şekilde düşey hız sınırı ve yaya öncelikli yol levhaları 
(B-56 ve B-57 numaralı levhalar) [15] yenilenerek bazılarının yerleri değiştirilmiş, kampüse giriş 
bölgelerinde hız sınırlarını belirten yatay yol işaretlemeleri yapılmıştır (Şekil 4). 9 Mayıs 2018 
Çarşamba günü bu işlerin tamamlanmasını takiben, ziyaretçiler de dâhil olmak üzere tüm kampüs 
genelinde 24 saat boyunca “yaya öncelik yol” uygulaması hakkında bilgiler içeren eğitim broşürleri 
(Şekil 5) dağıtılmıştır. Broşürler öğrenciler ve üniversite yönetimiyle işbirliği içinde hazırlanarak 
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bastırılmıştır. Sonrasında ise, bilgilendirme/eğitimin etkilerini görmek için, uygulamaları takip eden 
2. gün yani 11 Mayıs 2018 Cuma günündeki hız ölçümleri de alınmıştır. 
 

 
Şekil 4. Davutpaşa Kampüsündeki Yatay ve Düşey İşaretlemeler [14] 

 
Şekil 5. Davutpaşa Kampüsünde Dağıtılan Bilgilendirme/Eğitim Broşürü [14] 

 
5. TRAFİK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Trafik akım değişkenlerinden olan hız kavramı, tek bir taşıtın veya küme halindeki taşıt 
topluluğunun (trafik akımının) belirli bir zamanda kat ettiği mesafeyi ölçmek için kullanılır.. Bu 
bakımdan, hızı, belli bir yol kesitinde (noktada) veya belirli bir yol kesiminde (yol boyunca) ele 
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alınıp, ölçmek mümkündür. Bu sebeple zaman ve uzunluk anlamlı hız olan iki ortalama hız türü 
kullanılır. Geleneksel olarak nokta hız olarak bilinen, belirli bir yol kesitinde ölçülmüş hızların 
aritmetik ortalaması olan zaman anlamlı hız ve iki nokta arasındaki yolculuk sırasında harcanan 
zamanın alınan yola oranı şeklinde bulunduğunda, bundan daha küçük bir değer olan uzunluk 
anlamlı hız [16] hesaplanır. Uzunluk anlamlı ortalama hız, zaman anlamı ortalama hızdan daha 
küçüktür. Çünkü alınan yolun yapısı ve yoldaki diğer taşıtların etkisi bu hıza, düşürücü yönde yansır. 
Kampüs alanındaki akımların miktarları çok büyük olmadığı için (Nitekim, Davutpaşa Metro (A) 
giriş yönünde yaklaşık 3500 tş/gün, Esenler (B) ve Teknopark (C) girişlerinde ise ayrı ayrı yaklaşık 
1500 tş/gün’lük akımlar ölçülmüştür) zaman ve uzunluk anlamlı ortalama hızlar birbirine yakın 
(Kesitlere ve dönemlere göre değişmekle beraber, aralarındaki fark genelde 1 km/sa’ten daha az 
hesaplanmıştır) değerler vermektedir. Kolaylık açısından, buraya mahsus olmak üzere, zaman 
anlamlı ortalama hız tercih edilmiştir; yani ilgili periyotlarda hızların aritmetik ortalaması 
hesaplanmıştır. 
Ayrıca, 24 saatlik hız değişimlerinin tutarlılığını inceleyebilmek için saçılma grafikleri 
oluşturulmuştur. Bu grafikler, karşılaştırma yapılacak günlerin aynı zaman dilimlerinde aynı 
kesitlerden geçen taşıtların hız değerlerinin birbirleriyle tutarlılığını yansıtmaktadır (Şekil 6). 
Bilgilendirme/eğitim çalışmalarından önce, farklı günlerde elde edilen verilerin, saçılma 
grafiklerinde, genelde belirgin bir farklılık görülmediği; ancak birkaç kesitte ise anlamlı farklılıklar 
olduğu belirlenmiştir. Bunun sebepleri, büyük ölçüde sensör kalibrasyonu ve sensör yer 
seçimindeki isabet/isabetsizlikle açıklanabilir. 

 
Şekil 6. Örnek Bir Hız Saçılma Grafiği (km/sa) [14] 

Davutpaşa kampüsünde trafik akımları, beklendiği gibi, hafta içi ve hafta sonunda farklılıklar 
göstermektedir. Ayrıca hafta içi aynı gün içerisinde de ders saatleri, personel giriş/çıkış saatleri gibi 
çeşitli sebepler dolayısıyla değişkenlik arz etmektedir. Bu nedenle günün çeşitli zaman 
dilimlerindeki hesaplamalarla analizler yapılmıştır. Bunun için, gün 4 dilime ayrıldığı gibi (00.00-
06.00, 06.00-12.00, 12.00-18.00, 18.00-24.00); 24 saat içinde en işlek kullanıma sahip olan gün içi 
ana dilimi (06.00-18.00); sabah, öğle ve akşam zirve saatleri incelenmiştir. Ayrıca gün bazında 
%85’lik ve %50’lilik hız [17] değerleri de hesaplanmıştır. 
Elde edilen veriler yukarıdaki çalışmalarla birlikte incelendiğinde hız sınırlarının aşıldığına yönelik 
hipotez-1 doğrulanmıştır. Nitekim, bu ölçümler sonucunda taşıtların, 20 ve 30 km/saat hız sınırlarına 
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sahip yol kesitlerinde, belirlenen hız limitlerini aştığı gözlenmiştir (Şekil 7). Esenler İlçe Emniyet 
Müdürlüğünden alınan kaza bilgileri [11] de bu durumu onaylar niteliktedir. 

 
Şekil 7. Bilgilendirme/Eğitim Çalışmaları Öncesine Ait Örnek Hız Dağılımları [14] 

Bilgilendirme/eğitim çalışmalarının sonuçlarını analiz edebilmek için 3 aşamalı inceleme 
yapılmıştır. İlk olarak, yüksek hızlarda seyreden araç sayılarının miktarında azalma olup olmadığını 
görebilmek için, yüzdelik hacim değişim grafikleri oluşturulmuştur (Şekil 8). Bilgilendirme 
öncesinde yüksek hızlarda giden taşıt sayısı, yapılan çalışmalar neticesinde daha düşük hızlara 
yönelmeye başlamıştır. 

  
Şekil 8. Farklı Kesitlerde Önce-Sonra Analizinde Hız Değişimlerinin Dağılımı [14] 

Devamında, bilgilendirme/eğitim öncesi elde edilen ağırlıklı ortalama verileri ile eğitim 
çalışmalarından sonraki her günün verilerinin karşılaştırıldığı saçılma grafikleri oluşturulmuştur 
(Şekil 9). Örneğe göre İnşaat Fakültesi önünde sakinleştirme uygulaması öncesi ve sonrasında 
önemli değişiklik yokken, İktisat Fakültesi önünde belirgin bir düşme gözlenmiştir. Çünkü, 
saçılmanın köşegenin altında yoğunlaşması, bilgilendirme sonrasında hızların daha düşük olduğunu 
göstermektedir (Şekil 9). Son olarak da bilgilendirme/eğitim öncesi ve sonrası veriler arasındaki 
farklılıkları anlamlandırabilmek için Bağımsız Örneklem T-Testi (Indepent Sample T-Test) 
yapılmıştır (Çizelge 2). 
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Şekil 9. Bilgilendirme öncesi ve sonrasında aynı periyottaki hızların değişimleri [14] 

Ortalama hızlar arasında anlamlı bir fark olup olmadığını görebilmek için yapılan testte, 2 uçlu P 
değeri α=0,05’den küçük bulunduğunda, ortalamalar farkının anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. Test 
sonucunda, Malzeme Laboratuvarı Arkasında ve İktisat Fakültesi önünde bulunan yolda, farkların 
anlamlı olduğu (Çizelge 2) ve ortalama hızların sırasıyla %5,71 ve %14,06 düzeyinde azaldığı 
gözlemlenmektedir. Bu da hipotez-2’nin doğrulandığını göstermektedir.  

Çizelge 2 İki Kesitte Bağımsız Örneklem T-Testi [14] 

5 NOLU SENSÖR- MALZEME 
LABORATUVARI ARKASI- 1.YÖN   

7 NOLU SENSÖR- İKTİSAT FAKÜLTESİ 
ÖNÜ- 1.YÖN 

t-Test:  Bilgilendirme 
Öncesi 09.05.2018 

 

t-Test Bilgilendirme 
Öncesi 09.05.2018 

Ortalama Hız 
(km/sa) 70 66 

 

Ortalama Hız 
(km/sa) 64 55 

Varyans 20,58 54,68 

 

Varyans 128,61 369,73 

Gözlem 472 270 

 

Gözlem 480 358 

Öngörülen 
Ortalama Farkı 0   

 

Öngörülen 
Ortalama Farkı 0   

df 387   

 

df 539   

t Stat 8,98   

 

t Stat 8,29   

P(T<=t) iki-uçlu 1,20E-17 <0,05 

 

P(T<=t) iki-uçlu 9,11E-16 <0,05 

t Kritik iki-uçlu 1,97     t Kritik iki-uçlu 1,96   

Farklı yol kesitlerinde de farklı sonuçlar çıkmakla beraber Davutpaşa yol ağının genelinde hipotez-
2’nin doğrulandığı tespit edilmiştir. Bilgilendirme/eğitim öncesi yüksek olan ortalama ve 
maksimum hız değerleri, sonraki günlerde yapılan ölçümlerde genel olarak düşüş göstermiştir 
(Çizelge 3). Daha az sayıdaki kesitte artış gösteren hızlar, çok az sayıdaki kesit ve günde aynı 
kalmıştır. Bu durum uygulanan trafik sakinleştirme yöntemlerinin kısa sürede etkili sonuçlar 
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verdiğini göstermektedir. Nitekim Çizelge 3’teki, bazı yol kesitlerinde yaklaşık %30 seviyelerinde 
iyileşme sağlanması, ümit vericidir.  
 

Çizelge 3 Önce-Sonra Analizi Sonuçlarına Göre Kampüsteki Hızların Değişimi [14] 

 
AR: Arttı, AY: Aynı, D: Düştü, VY: Veri Yok 

 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bu çalışmada çok disiplinli bir takım yaklaşımıyla Davutpaşa Kampüsünün güncel problemlerinden 
biri olan yüksek trafik akım hızları ve hız güvenliği üzerinde durulmuştur. Kampüs alanlarında 
trafiği sakinleştirme yöntemleri arasında sayılan, hız kontrolü üzerine odaklanılmıştır. Otomatik hız 
ölçümü ve trafik sayımına imkan veren RTMS tipi sensörler kullanılmıştır. Başarılı bir trafik 
sakinleştirme programı için bölge/kampüs paydaşlarının, bu sakinleştirme programına katılımının, 
çalışmadan istenilen sonucun alınmasında aşamasında gerekli ve etkili olduğu görülmüştür.  
Hızların; yaya öncelikli yol olarak belirlenen kampüs alanında, bina girişlerinin bulunduğu yollarda 
20 km/saat, diğer yollarda 30 km/saat ten yüksek olduğu yönündeki hipotez-1 elde edilen verilerin 
analiz çalışmaları ile doğrulanmıştır. 
Çalışmanın ikinci aşamasında kampüs genelinde yapılan, yatay ve düşey işaretleme, bilgilendirme, 
eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları sonrasında yapılan ölçümlerle, trafik akım hızlarının genel 
olarak düştüğü belirlenmiştir. Bu durum hipotez-2’nin doğrulandığını göstermektedir. Sakinleştirme 
çalışmaları öncesindeki yüksek hızların yer yer %30 düzeylerinde düştüğü ortaya koyulmuştur.  
Yıldız Teknik Üniversitesinde yapılan bu çalışma, trafik sakinleştirici projelerin doğru 
uygulamalarla istenilen sonuçları verebildiğini göstermiştir. Bu sonuçlar, kampüs yollarında 
sürekliliği bulunan bilgilendirme, takip ve denetim çalışmalarının yapılmasının gerekliliğini işaret 
etmektedir. Ayrıca, bulgular, tüm kampüs yol ağında uygulanabilecek diğer bir çok fiziksel trafik 
sakinleştirme uygulamalarının yanında, trafik yönetimine dair çalışmaların da arttırılması 
gerektiğini desteklemektedir.  
Bu çalışmayla, “Sürdürülebilir Akıllı Kampüs Ulaştırma Altyapısı” kurulumu için bir neden ve 
potansiyel olduğu gösterilmiştir. Bu süreçte elde edilen tecrübeler, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 
sürdürülebilir bir kampüs trafik yönetimi için, ulaştırma ve trafik mühendisliği ilkelerine göre 

Ort. Maks. Ort. Maks. Ort. Maks. Ort. Maks. Ort. Maks. Ort. Maks. Ort. Maks. Ort. Maks. Ort. Maks. Ort. Maks.

İnşaat Fakültesi Önü 37 50 30 38 31 42 32 40 -%18,9 -%24,0 -%16,2 -%16,0 -%13,5 -%20,0 D D D D D D
Yabancı Diller-İnşaat Fak. Arası 54 77 49 63 49 61 51 67 -%9,3 -%18,2 -%9,3 -%20,8 -%5,6 -%13,0 D D D D D D
Kütüphane-Kongre Merkezi Önü 50 60 42 77 39 65 41 75 -%16,0 %28,3 -%22,0 %8,3 -%18,0 %25,0 D AR D AR D AR
Teknopark Önü 50 58 42 51 44 57 45 74 -%16,0 -%12,1 -%12,0 -%1,7 -%10,0 %27,6 D D D D D AR
İnşaat Fak.-Atölyeler Arası 71 92 66 84 65 85 69 90 -%7,0 -%8,7 -%8,5 -%7,6 -%2,8 -%2,2 D D D D D D
Sanat Tas.Fak.-Yemekhane Arası 54 67 52 70 53 67 52 72 -%3,7 %4,5 -%1,9 %0,0 -%3,7 %7,5 D AR D AY D AR
İktisat Fakültesi Önü 57 81 51 78 48 79 52 77 -%10,5 -%3,7 -%15,8 -%2,5 -%8,8 -%4,9 D D D D D D
Kongre Merkezi Arkası 59 67 58 66 56 63 57 65 -%1,7 -%1,5 -%5,1 -%6,0 -%3,4 -%3,0 D D D D D D
A Girişi Rampası 56 66 VY VY 54 70 55 68 VY VY -%3,6 %6,1 -%1,8 %3,0 VY VY D AR D AR
Rektörlük Binası Önü 50 87 49 58 48 65 49 65 -%2,0 -%33,3 -%4,0 -%25,3 -%2,0 -%25,3 D D D D D D
Kütüphane Otoparkı Önü 73 94 62 82 63 81 65 84 -%15,1 -%12,8 -%13,7 -%13,8 -%11,0 -%10,6 D D D D D D
Yemekhane-Eğitim Fak. Arası 60 68 53 67 62 68 61 69 -%11,7 -%1,5 %3,3 %0,0 %1,7 %1,5 D D AR AY AR AR
B Girişi-Cami Arası 46 97 37 72 37 83 36 74 -%19,6 -%25,8 -%19,6 -%14,4 -%21,7 -%23,7 D D D D D D
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işletilen/yönetilen, her türlü ulaştırma kararının tek elden ve tutarlı bir şekilde alındığı, uygulandığı 
ve takip edildiği bir kampüs ulaştırma otoritesinin kurulmasının gerekliliğini işaret etmektedir. 
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Özet 

Kümeleme veri dizisinde yer alan benzer nesnelerin aynı gruplarda yer alacak biçimde ayrıştırılmasıdır. Bölümleyici 
küme analizi algoritmalarından k-means, kümeleme konusunda popüler olmasına rağmen, yetersiz hesaplama yapması, 
küme sayısının kullanıcı tarafından tanımlanması ve aramada yerel minimuma eğilimli olması açısından üç temel 
eksikliğe sahiptir. X-means algoritması,  k-means ın her çalışmasından sonra, mevcut merkezlerin hangi alt kümelerinin, 
verilere daha iyi uyacak şekilde bölünmesi gerektiği konusunda yerel kararlar verebilen, k sayısını belirtilen aralıkta 
bulabilen alternatif bir algoritmadır. X-means ile Bayes Bilgilendirme Ölçütünü (BIC) optimize ederek kümelenme 
yerlerinin ve kümelenmelerin sayısını verimli bir şekilde araştıran yeni bir algoritma önerilmiştir. K-means ile yapılan 
çalışma Silhoutte katsayısı, x-means ile yapılan da BIC ile test edilerek x-means kümeleme algoritmasının k-means 
kümeleme algoritmasından daha efektif sonuçlar ürettiği görülmektedir. Bir kez çalıştırılarak kullanılan k-means 
algoritmsı geliştirilerek, x-means ile model seçimi için yeni bir k-means tabanlı algoritma sunulmaktadır. İstatistiksel 
temelli kriterler kullanan bu model üzerinde yapılan uygulamalar k-means’tan hızlı ve daha iyi performanslı olduğunu 
göstermektedir. X-means; küme sayısını kendi belirlemektedir. Verileri analiz ederek min/max küme sayısını 
belirleyebilir. Dictance metric ve veri yapısı kendisine özeldir. Nominal veri alamaz. Bu çalışmada WEKA (Waikato 
Environment for Knowledge Analysis)  yardımıyla aynı veri setine k-means ve x-means kümeleme uygulaması 
yapılmıştır aynı veri setini deneysel olarak 2 den 6 ya kadar kümelere ayırarak gerekli değerleri belirledik. Matlab 
kullanarak, Silhuette indeksine göre en uygun sonucu 2 kümenin verdiğini gözlemledik. X-means ile aralık değerini 2-6 
girerek optimum sonuca 2 küme sayısıyla varıldığını gördük.  X-means sınırsız bir Gaussian EM algoritmasında bir model 
araştırmasını yönlendirmek için BIC'nin uygulanması olarak tanımlanabilir. Çok büyük veri setlerinde çok büyük ölçekli 
gözlemler kullanarak yapılan çalışmalara yardımcı olacak geniş bir algoritma sınıfı için bir fırsat sunmaktadır. 

Anahtar sözcükler: Kümeleme, k-means, x-means 

ABSTRACT 

Clustering is the decomposition of similar objects in the data sequence to take place in the same groups. Although k-
means from partitioned cluster analysis algorithms is popular in clustering, it has three fundamental deficiencies in terms 
of insufficient computation, user-defined number of clusters and local minimum in search. The X-means algorithm is an 
alternative algorithm that, after every run of the k-means, can find the number k in the specified range, giving local 
decisions about which subclusters of the existing centers should be better fit to fit the given value. A new algorithm has 
been proposed to optimize the Bayesian Informatization (BIC) with X-means and to efficiently search the number of 
clusters and clusters. In this study, k-means and x-means clustering were applied to the same dataset with the help of 
WEKA. It is seen that the work done with K-means is tested with Silhoutte coefficient, x-means with BIC, and x-means 
clustering algorithm produces more effective results than k-means clustering algorithm. 

Keywords: Clustering , k-means, x-means 
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1-Giriş 

Kümeleme algoritmaları,  birbirine benzeyen nesnelerin bir araya gelmesini sağlayan veri madenciliği 
yöntemleridir (Yılmaz ve Patır 2011). Kümeleme analizi gizli örüntülerin denetimsiz öğrenme 
yoluyla aranmasıdır. Makine öğreniminde denetimsiz öğrenme araçlarından biri olan kümeleme 
analizi, nesneleri benzerlik ilişkilerine göre gruplandırması ile insan beyninin tipik bir akıl yürütme 
işlevini taklit etmektedir(Akpınar, 2014). Kümeleme algoritması genel olarak dört aşamalı bir 
süreçtir. İlk olarak veri matrisinin oluşturulması ikinci aşamada benzerlik ya da uzaklık matrislerinin 
oluşturulması, üçüncü aşama kümeleme yönteminin belirlenmesi ve kümelerin oluşturulması ve son 
olarak da sonuçların yorumlanması(Alpar, 2011). Kümeleme algoritmaları Hard ve soft algoritmalar 
olarak ikiye ayrılmaktadır. Hard kümelemede her nesne sadece bir kümenin üyesidir. Fuzzy 
mantığının bir uygulaması olan soft kümelemede ise her nesne belirli bir düzeyde birden fazla 
kümenin üyesi olabilir. Soft kümeleme araçları Fuzzy-C Means ve FLAME(Fuzzy clustering by 
Local Approximation of Memberships) önemlidir. Algoritmaların büyük bir kısmı hard 
sınıfınındadır. Hard sınıfındaki algoritmalar da Hiyerarşik temelli, Bölümleyici, yoğunluk temelli, 
ızgara temelli ve Alt uzay arama algoritmaları olarak ayırılmaktadır. Konumuz olan k-means ve x-
means algoritmaları bölümleyici küme analizi algoritmalarındandır (Akpınar,2014). 

2-K-means ve X-means 

K-means, verileri sayısı araştırıcı tarafından belirlenen kümelere ayırmakta kullanılan bir 
algoritmadır. Veriler kümeler arasındaki değişkenliğin maksimum, kümeler içi değişkenliğin 
minimum olması amaçlanarak bölütlere ayrılır.  K-means ve K-medoids araçları ( Duda & Hart, 
1973; Bishop, 1995) uzun zamandır kullanılan kümeleme yöntemleridir. K- means yöntemi büyük 
veri dizilerinin ölçeklenmesinde oldukça etkindir. Yöntem bir lokal optima noktasında son 
bulmaktadır. Ayrıca sıradışı değerler aritmetik ortalamayı çok kolay etkileyebileceği için bu tür 
durumlarda hassastır (Jiavei Han, 2006).Yöntemin en önemli sorunlarından biri küme sayısı olan k 
değerinin önceden belirtilmesidir. k-means kümeleme yöntemi, iteratif bir yöntemdir ve çok sayıda 
birimden elde edilen p değişkenli veri setlerini küme içi kareler toplamını minimize edecek biçimde 
k kümeye ayırmayı amaçlar. Veriler her bir iterasyonda farklı kümelere atanarak optimal çözüm 
permutasyonel bir yöntem kullanılarak belirlenir (Özdamar, 2004). Her bir iterasyonda olusan 
kümede, değişkenlerinin ortalamaları alınarak yeni küme merkezleri belirlendiği için k-means 
yönteminin uygulanabilmesi için veri setindeki değişkenlerin en azından aralık ölçekte olması gerekir 
(Bilen, 2004).k-means kümeleme yönteminin algoritması şu biçimdedir: 

1. Ayırmak istedigimiz k küme sayısı belirlenir. 
2. k tane veri başlangıçta küme merkezi olması amaçlanarak rastgele veya özel belirlenir. 
3. Küme merkezi olmayan verilerin belirlenen uzaklık ölçülerine göre küme merkezlerine uzaklıkları 
hesaplanır. 
4. Her veri en yakın olduğu küme merkezine atanır. 
5. Yeni küme merkezleri, k adet baslangıç kümesindeki değişkenlerin ortalamaları alınarak 
oluşturulur. 
6. Veriler belirlenen uzaklık ölçülerine göre en yakın oldukları oluşturulan yeni küme merkezlerine 
atanırlar. 
7. Verilerin, yeni oluşturulan küme merkezlerine olan uzaklıkları öncekilerle kıyaslanır. 
8. Uzaklık uygun oranda azalmış ise 6. adıma dönülür. 

9. Eğer çok büyük bir değişiklik yok ise iterasyon sona erdirilir (Bilen 2004; Martinez ve Martinez 
2005). 
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k-means kümeleme algoritmasında iterasyonun durdurulmasını gerektiren kısıtlardan birisi, kareli 
hata ölçüsüdür. Belirtilen ölçüt, belirlenen uzaklık ölçülerine göre, her birimin en yakın olduğu küme 
merkezlerine olan kareli toplam uzaklıkları (SSE Sum of Square Eroor) minimize etmeyi amaçlar. 
SSE’ lerin küçük olması küme merkezlerinin kümeleri iyi temsil ettiginin bir göstergesidir. k-means 
kümeleme yönteminde baslangıç küme merkezleri genelde tesadüfi olarak seçilir. Bunun neticesinde 
aynı veri seti için k-means kümeleme yöntemi farklı zamanlarda uygulandıgında farklı SSE 
toplamları elde edilebilir. Bu yüzden başlangıç küme merkezlerini tesadüfî olarak seçmek her zaman 
elverisli olmayabilir. 
K-means metodunun bazı eksiklikleri vardır bunlar; Birincisi, yavaştır ve her bir yinelemeyi 
tamamlamak için gereken süreye göre yetersiz ölçeklenir. İkincisi, kullanıcı tarafından k 
kümelenmelerinin sayısının tanımlanması gerekir. Üçüncüsü, sabit bir k değeriyle çalışacak şekilde 
sınırlandığında, dinamik olarak k 'yi değiştirebileceğinden daha kötü bir yerel optima bulabilme riski 
vardır. Kümeleme modeli geliştirme işinin önemli bir parçası da kümeleme algoritmalarından elde 
edilen kümelerin değerlendirilmesidir. Veri kümesinde küme yapısı olmasa bile kümeleme 
algoritmalarının veri seti içerisinde istenilen sayıda küme bulacağı bilinmektedir. Bu riske karşı 
kümeleme algoritmalarının sonuçlarının değerlendirilmesi için küme doğrulama (cluster validity) 
yöntemleri geliştirilmiştir. Bu sayede kümeleme çalısmalarında küme kalitesi ve uygun küme sayısı 
belirlenerek kümeleme işlemleri başarıyla tamamlanabilir(Toledo, 2005). Silhouette (S), Davies-
Bouldin (DB), Dunn (D), Calinski ve Harabasz (CH), Krzanowski Lai (KL) ve Hartigan (H) küme 
dogruluk (cluster validity) endeksleriyle uygun küme sayısının bulunması için matematiksel sonuçlar 
üretilebilir. Çalışmamızda, k-means kümeleme algoritmasının sonuçlarını Silhoutte katsayısı ile 
yorumlayacağız. Bu katsayı hesaplanırken, ilk olarak kümeye atanan ve i olarak ifade edilecek bir 
nesnenin, aynı kümede bulunan diğer nesneler ile benzemezlik düzeyi hesaplanır ve aritmetik 
ortalaması alınır. Elde edilen ve a(i) ile gösterilen bu değer küçüldükçe, kümeleme sonuçlarının daha 
geçerşi olduğu sonucuna varılacaktır. i nesnesi ile diğerler arasındaki ortalama benzemezlik bulunur. 
i nesnesi ile ortalama benzemezliği en küçük olan kümenin ortalama benzemezlik düzeyi b(i) ile 
gösterilir ve bu küme i nesnesinin komşu kümesi olarak nitelendirilir. Bu değerlerden Silhoutte 
katsayısı: 
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s(i) değeri -1 ile +1 arasında yer alır ve +1 değerine yaklaşması i nesnesinin iyi kümelendiğini, -1 e 
yaklaşması ise başka bir kümede olmasının daha uygun olacağı sonucunu verir. Sıfıra yaklaşması ise 
kararsızlıktır. Kümedeki tüm s(i ) değerlerinin ortalaması, kümenin homojenlik düzeyini 
gösterecektir. Tüm nesnelerin s(i) değeri ise k sayısının doğru seçilip seçilmediği hakkında bilgi verir. 
Şimdiye kadar tanımlanan algoritma, sadece k sayısının kullanıcı tarafından sağlandığı durumlarda 
kullanılır. X-means algoritması optimum k sayısını nasıl belirleyebileceğimiz sorusuna yanıt verir. 
X-means algoritması ile k 'nın mantıklı bir aralıkta tanımlanmasını sağlanılır. Bu aralıktaki k, 
BIC(Bayesyian Information Criteria) gibi bir model seçim sorumlusu tarafından en iyi şekilde 
puanlanır. Özünde, algoritma k ile verilen aralığın alt sınırına eşit olarak başlar ve üst sınıra ulaşılana 
kadar ihtiyaç duyulduğu yerde merkez eklemeye devam eder. Bu süreçte, en iyi skoru kaydeden 
centroid seti kaydedilir.  
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Algoritma, tamamlanana kadar tekrarlanan işlemeler aşağıdaki şekildedir.  
1. Parametreler geliştirin 
2. Yapı geliştirin  
3. K> Kmax  ise arama sırasında bulunan en iyi skorlama modelini bulursa durur. Bulamazsa 1. adıma 
geri gider  
Birinci adımda yakınsama için geleneksel k-means algoritması kullanılır. 2. adımda yeni merkezlerin 
bulunup bulunamayacağı ve nerede bulunacağı öğrenilir. Bu, ikiye bölünmüş bazı merkezlere izin 
vererek elde edilir. X-means algoritmasında bölütleme için iki yaklaşım sözkonusudur. k sayısı 1 den 
başlayarak arttırılır her yenilendiğinde merkezi değiştirerek yeni eklemeler yapar ve sistemi test eder 
başarı oranı artıyorsa buna göre karar verir. Verileri yakınlık derecesine göre bölütlediğinizde k 
sayısını algoritma kendisi bulur. İkinci yöntem ise merkezleri bölmek şeklinde gerçekleşir. Her bir 
merkezden yeni merkezler çıkarılır. Verilerin yapısına göre belirlenen belli bir açı vardır. Arama 
alanımız olası tüm 2k ayrıştırma konfigürasyonlarını kapsamakta ve her bir bölgede BIC'yi yerel 
olarak değiştirerek, optimumunu belirlemeyi amaçlamaktadır. 
2.1. BIC kriteri 

Schwarz Bayes Bilgi Ölçütü (BIC) bir model seçim aracıdır.  BIC, aşağıdaki formüle göre verilir D 
ailesinden aldığımız verileri, alternatif jM modeller k 'nın farklı değerlerine sahip çözümlere karşılık 
gelir. Burada modeller k-araçları tarafından üstlenilen tipin tamamıdır. 

En iyi modeli seçmek için posterior olasılıklarını Pr [MjID] kullanacağız. Posteriorlara yaklaşmak 
için normalleşmeye kadar, Kass ve Wasserman'dan (1995) aşağıdaki formülü önermiştir. 
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jp serbest parametrelerinin sayısı, 1K −  sınıfı olasılıklarının,  .M K sentroid koordinatlarının ve bir 
varyans tahmininin toplamıdır. X-means karşılaştığı en iyi modeli seçtiğinde ve aynı zamanda tüm 
merkezleme testleri için yerel olarak BIC formülünü kullanır.  

 
3- Uygulama  
Heritage Foundation adlı bir araştırma şirketi Wall Street Journal ile birlikte “Ekonomik Özgürlük 
Endeksi” isimli yıllık bir endeks yayınlamaktadır. Bu endeks iş özgürlüğü, ticaret özgürlüğü, mali 
özgürlük, kamu harcaması, parasal özgürlük, yatırım özgürlüğü, finansal özgürlük, mülkiyet hakları, 
yolsuzlukla mücadele ve işgücü özgürlüğü olmak üzere on değişken tarafından belirlenir. Endekste 
yer alan kriterlere göre Birleşmiş Milletlere üye olan ülkeler sıralanmaktadır. Bu çalışmada, OECD 
üyesi ülkelerin 2018 yılına ait ekonomik özgürlük endeksinde yer alan veriler kullanılmıştır. 
Kümeleme analizleri WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) yardımıyla yapılmış 
olup, silhuette indexi hesaplamaları için MATLAB kullanılmıştır. 
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x-means sonuçları;  
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4- Tartışma ve Sonuç 

Bir kez çalıştırılarak kullanılan k-means algoritmsı geliştirilerek, x-means ile model seçimi için yeni 
bir k-means tabanlı algoritma sunulmaktadır. İstatistiksel temelli kriterler kullanan bu model üzerinde 
yapılan uygulamalar k-means’tan hızlı ve daha iyi performanslı olduğunu  göstermektedir. X-means; 
küme sayısını kendi belirlemektedir. Verileri analiz ederek min/max küme sayısını belirleyebilir. 
Dictance metric ve veri yapısı kendisine özeldir. Nominal veri alamaz. Aynı veri setini deneysel 
olarak 2 den 6 ya kadar kümelere ayırarak gerekli değerleri belirledik. Silhuette indeksine göre en 
uygun sonucu 2 kümenin verdiğini gözlemledik. X-means ile aralık değerini 2-6 girerek optimum 
sonuca 2 küme sayısıyla varıldığını gördük.  x-means sınırsız bir Gaussian EM algoritmasında bir 
model araştırmasını yönlendirmek için BIC'nin uygulanması olarak tanımlanabilir. Çok büyük veri 
setlerinde çok büyük ölçekli gözlemler kullanarak yapılan çalışmalara yardımcı olacak geniş bir 
algoritma sınıfı için bir fırsat sunmaktadır. 
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 Abstract 
The use of Chloramphenicol in food producing animals is prohibited in many countries including the United States, Canada, 
the European Union, and Australia due to the high potential risk of severe effects such as aplastic anemia, allergic reactions, 
and the promotion of antibiotic resistance. The monitoring of food products, such as milk, meat and honey, for antibiotic 
residues is necessary to ascertain that these compounds are not misused and do not present a danger to human or animal 
health. 

244 milk samples were collected in 12 regions of Albania during 2017. In this study, an analytical method for screening and 
confirmation of CAP residues in milk samples is described. The ELISA was carried out to screen milk samples, and LC/MS-
MS was applied to confirm suspect samples. Through the use of Elisa, the presence of Choramphenicol residues was found 
in 4 milk samples. These samples subsequently subjected the test to the confirmatory method, which resulted in: 2 positive 
and 2 false positive samples. The method has been validated according to the criteria of the 2002/657/EC Decision 

Key words: Chloramphenicol, ELISA, milk, LC-MS/MS 
 

Introduction 
Chloramphenicol is an effective antibiotic widely used in the past to treat several diseases in humans and 
animals (Rocha Siqueira et al., 2009). 
Today, the use of the broad spectrum antibiotic Chloramphenicol (CAP) is illegal for the administration 
in food-producing animals in the EU and many other countries worldwide. It is still frequently employed 
in animal production because of its excellent antibacterial and pharmacokinetic properties and low price. 
The mechanism of action of Chloramphenicol is bacteriostatic, inhibiting the protein synthesis in 
bacterial ribosomes. Illegal use of this antibiotic can increase the risk of introducing harmful residues 
into the human food chain (Penney et al., 2005; Chen et al., 2011). 

mailto:bizena.bijo@yahoo.com
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The widespread use of antibiotics in foodproducing animals can be a potential hazard for human health. 
Furthermore, the indiscriminate use of chloramphenicol can lead to bacterial resistance, allergic 
reactions, disruption of the balance of the gastrointestinal microbial flora, and hemotoxic effects, such as 
aplastic anemia, bone marrow depression and gray baby syndrome. Since it undergoes biotransformation 
to the inactive metabolite chloramphenicol glucuronide in the liver, individuals with subnormal liver 
function and infants are also at risk (Guidi LR et al 2015) 
No safe residue level could be established for these side effects. In order to ensure consumer health this 
led to a complete ban of chloramphenicol for the treatment of animals used for food production and a 
zero-tolerance for chloramphenicol residues. Based upon scientific reports about chloramphenicol, an 
acceptable daily intake (ADI) has never been allocated and a maximum residue limit (MRL) has not been 
assigned. Chloramphenicol was banned for use in food-producing animals in the European Union and in 
many other countries including Brazil as a means to eliminate it from the food production chain and 
related goods (European Commission , 2010 ) 
The European Union introduced the concept of the minimum required performance limit (MRPL) of 0.3 
μg/kg, the highest concentration level at which the screening and confi rmatory method shall demonstrate  
satisfactory performances regarding the sensitivity, accuracy and precision (Commission Decision 
2003/181) 
The problem is more visible with milk due to its role in infant and overall human nutrition and its 
widespread consumption. Furthermore, chloramphenicol in milk can be transfered to dairy products, 
specially those rich in fat (Tian, H. 2011).  Aslo, on a practical level for dairy products such as cheese 
made with starter cultures, antibiotic residues would reduce the intended microbial growth and therefore 
reduce the acid production. For all these reasons and more, the FDA has strict regulations on antibiotic 
residues in human food. Because of these regulations, antibiotic contaminated   milk, including milk 
products and meat are considered to be adulterated. Although the evidence is considered limited, 
chloramphenicol has been categorized by the International Agency for Research on Cancer (IARC) as 
probably carcinogenic in humans, classified as group 2A (JECFA 2014, IARC 1990). Tolerance levels 
are stablished for some antibiotics, while others have a zero tolerance (as is the case for nitrofurans and 
chloramphenicol).Chloramphenicol for instance is an antibiotic of considerable current concern in the 
USA, Europian Union, and athers countries. Because of the adverse health effects humans, the FDA has 
banned the use of chloramphenicol in animal raised for food production and set zero tolerance in human 
food (21 CFR 522.390). Therefore, the analytical methods need to be as sensitive and selective as 
possible. 
The control of chloramphenicol in foods can be performed by screening or confirmatory procedures. 
Screening methods only provide semi-quantitative analysis and can give rise to false positives, but they 
are used due to simplicity in sample preparation, sensitivity, speed and low cost. On the other hand, 
confirmatory methods, such as those employing liquid chromatography (LC) coupled to mass 
spectrometry (MS) are the approaches of choice for determination of antibiotics, because they allow 
definitive identification, quantitative determination at very high level of specificity and sensitivity 

Material and Methods 
ELISA Analysis 
To measure the amount of CAP in milk, a commercial ELISA kit (Ridascreen, R1511; R-Biopharm AG, 
Darmstadt, Germany) was used. The kit had a specificity of 100% for CAP. The detection limit (LOD) 
of the Ridascreen chloramphenicol test was 24 ng/L and the recovery rates were 93% for all samples.  
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The milk samples was vortexed for 10 min and centrifuged at 3,000 × g for 10 min at room temperature 
(20–25°C). Following centrifugation, 4 mL of ethyl acetate supernatant (corresponding to 2 g of sample) 
was transferred into a new centrifuge tube and dried at 60°C under a weak stream of N2. The residue was 
redissolved in 1 mL of n-hexane and 0.5 mL of the CAP buffer was added to this solution and vortexed 
for almost 1 min. The solution was centrifuged at 3,000 × g for 10 min at room temperature (20–25°C) 
and 50 µL of the aqueous (upper) layer was used for analysis. The absorbance was measured at 450 nm 
using an ELISA plate reader (BioTek, tip/model Elx800). The concentrations of CAP were calculated 
according to the percentage of their mean absorbance divided by the absorbance of the maximum binding 
(B/BO%) using the standard curve. The values were multiplied by the dilution factor (0.25) as suggested 
by the kit manual. 

Confirmation of CAP in milk by LC-MS/MS 
According to the Commission Decision 2002/657/EC (European Commission, 2002), the confirmation 
of suspect positive samples must be carried out by mass spectrometry (MS) coupled to adequate 
chromatographic separation. This is the most reliable analytical method for the unambiguous 
confirmation of zero tolerance residue limit substances in products of animal origin. 
Prior to LC-MS/MS analysis, sample preparation is needed to properly extract chloramphenicol from the 
food matrix. Concentration of the analyte and removal of interfering compounds may also be needed 
(Guidi LR et al 2015) 
Extraction of milk - A 5 g portion of milk sample was diluted with 20 ml of acetonitryle, 
homogenized and centrifuged at 3 500g for 10 min at about 6°C. The top layer was taken and 
evaporated until dry using nitrogen, and dissolved in 6 ml of water. The whole solution was cleaned up 
by solid phase extraction (SPE) technique. 
Clean up- SPE C-18 cartridges were preconditioned with 3 ml of methanol and 3 ml of water. After 
percolation of the whole solution, the column was washed with 6 ml of water, 3 ml of 20% methanol, 
and dried under negative pression for 5 min. CAP was eluted with 3 ml of 60% methanol. The eluate was 
diluted with 5 ml of water, the solution was mixed and passed through a new C18 SPE column, and the 
elution was made with 3 ml of methanol. 
LC–MS/MS - The eluate was dried under gentle nitrogen stream at 45°C. The dry residue was dissolved 
in 200 μl of 5mM ammonium formate and shaken vigorously with a vortex to retrieve the whole residue, 
and then it was transferred to a vial and analyzed by LC–MS/MS. 

Results and Discussion 
The present study was undertaken for the screening of CAP residues in milk samples by using an ELISA 
method and for confirmation of the results by an LC-MS/MS method. A commercial ELISA kit was used 
for presumptive CAP detection and quantification. From 244 milk samples, through the use of ELISA, 
the presence of chloramphenicol residues was found in 4 (1,6 %) milk samples. These samples 
subsequently subjected the test to the confirmatory method, which resulted in: 2 positive and 2 false 
positive samples. The methods used for antibiotic determination in milk by competitive immunoassay 
proved to be rapid and reliable 
Based on the findings of the study, the contamination level in milk samples were not alarming  as only 
two samples out of total 244 (0.8%) were found to exceed the MRPL which on further dilution after 
pooling will not be having any adverse effect on human health. It suggests that the present status of 
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chloramphenichol contamination is within specified limits but need continuous monitoring to take timely 
remedial  actions to prevent its detrimental effects on public health. 

Conclusions 
With food legislation constantly under review to combat the very real risk of food contamination, it is 
becoming more and more difficult for food testing laboratories to meet the specifications set down by 
the authorities. The high risk of infants suffering due to exposure to CAP has pushed identification of 
CAP in milk to the forefront (Food Safety magazine, 2003). There are several noted harmful effects of 
CAP on infants, whether that be through medication or the ingestion of contaminated food stuffs.  
Antibiotic residues in edible animal products are of great concern to regulatory agencies and consumers, 
so reliable screening methods for rapid, selective and sensitive detection of these residues are necessary 
to ensure food safety. Therefore, monitoring and educational programs are needed to warrant safety of 
consumers and international trade (Gentili A., et al 2005) 
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ÖZET 
 
Biyofili kavramı insanın doğadaki canlılara karşı doğuştan gelen duygusal yakınlığı olarak tanımlanmaktadır. Bu hipotez 
insanın diğer tüm yaşam sistemlerine içgüdüsel olarak bağlı olduğunu iddia etmektedir. İnsana dair pek çok bilim alanında 
sorgulanabilecek bu kavram, mimarlık alanında da farklı platformlarda tartışılmaktadır. Mimarlıkta biyofilik tasarım, yapılı 
çevrelerde insan-doğa etkileşiminin ve doğanın yararlı etkilerinin sürdürülmesine olarak veren tasarım olarak ifade edilir. 
Doğal aydınlatma, doğal havalandırma, manzara vb. gibi biyofilik unsurların kullanıldığı binalar, kullanıcılarını doğaya 
yakınlaştırmakla kalmayıp, bina kabuğu içindeki ısı, ışık, havalandırma performansını arttırarak kullanıcı dostu mekanlar 
sunmaktadır. Bu makalede, biyofilik tasarımın günümüz sağlık yapıları mimarisindeki uygulama alanları sorgulanmıştır. 
Çalışmada, “biyofilik tasarım yaklaşımı ile tasarlanan mekanların iyileştiriciliği artmaktadır” şeklinde kurgulanan hipotezi 
sonuçlandırmak için öncelikle kavramsal bir alt yapı oluşturulmuş ve geçmişten günümüze biyofilik tasarım uygulamaları 
örnekler ışığında ele alınmıştır. Bu amaçla, Uluslararası Yaşayan Gelecek Enstitüsü’nün (ILFI) bünyesinde bulunan Biyofilik 
Tasarım Girişimi tarafından oluşturulan ve tasarımı süresince biyofilik tasarım ilkelerinden yararlanıldığı ifade edilen örnek 
çalışmaların bulunduğu veri bankasından seçilen projeler değerlendirilmiştir. Seçilen projeler (Khoo Teck Puat Hastanesi, 
Malezya ve Lady Cilento Çocuk Hastanesi, Avusturalya) bu tasarım yaklaşımının mimarlık alanında nasıl yaygınlaşarak 
kullanılabileceğinin anlaşılabilmesi açısından değerli bulunmuştur. Günümüzün bilgi birikimi ve teknolojisi ile 
gerçekleştirilen bu projelerin içinde bulunduğumuz yüzyılın yapılaşma sorunlarına karşı çözüm üreten iyi uygulamalar olarak 
geleceğin kentlerine şekil vereceği düşünülmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Biyofili, biyofilik mimarlık, iyileştiren mekanlar. 

ABSTRACT 
The notion “biophilia” is described as the innate tendency to seek connections with nature and other forms of life. Biophilia 
hypothesis suggests that the human beings have been connected to nature instinctively. The researchers have been arguing 
the hypothesis in the field of architecture like as in many others, and a new term, i.e., biophilic design, is proposed. Biophilic 
design proposes environments where the human-nature interacts, and beneficial effects of nature maintain. The buildings 
including some biophilic components such as natural lighting, natural ventilation and landscape provide user-friendly 
environments by increasing the performance of light, ventilation and heat inside the building envelope as well as make humans 
close to nature. In this paper, the application areas of biophilic design in the today’s healthcare architecture are questioned. In 
the study, firstly a conceptual background is formed in order to conclude the hypothesis “the healing performance of the 
places designed with the approach of biophilic design understanding is augmented” and the biophilic design applications from 
past to present is examined regarding the examples. After that, the examination with the selected projects from the data bank 
which were created by the Biophilic Design Initiative in the International Living Future Institute (ILFI) is made and used to 
illustrate the use of biophilic design principles during design. The selected projects (Khoo Teck Puat Hospital, Malaysia and 
Lady Cilento Children’s Hospital, Australia) are considered valuable as a guide to understand how this design context can be 
used in the field of architecture. These projects are realized with the today’s knowledge and technology, and it’s expected that 
such conceptual ideas will shape the cities of the future as good practices producing solutions for settlement problems of this 
century.  

Keywords: Biophilia, biophilic architecture, healing environments. 
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Giriş  
Son yıllarda yapılan çalışmalar, doğal unsurlar barındıran mekânların insanların fizyolojileri üzerinde 
olumlu etkiler sağladığını, bu ortamlarda yaşayan, tedavi gören ve çalışan insanlarda pozitif duyguların 
geliştiğini, iyileşmelerin hızlandığını, üretkenliklerinin arttığını göstermektedir. Özellikle psikoloji 
alanında elde edilen bulgular doğanın stresi azaltmada önemli bir yardımcı olduğunu doğrulamaktadır. 
Nüfusun kırsal alandan kent merkezlerine doğru kaymasıyla, insanların doğa ile ilişkilerinin azalmakta 
olduğu bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda doğadan kopuk ve betonlaşmış yapılı çevrelerden oluşan 
kentlerin yeniden doğayla bağlantı kurmasını sağlamak amacıyla çeşitli tasarım yaklaşımları 
tartışılmakta ve geliştirilmektedir. Bu yaklaşımlarından biri olan “biyofilik tasarım”, kentsel alanda insan 
ve doğa arasındaki ilişkiyi yeniden kuracak/sağlamlaştıracak tasarım prensipleri belirlemeyi 
amaçlamaktadır. 
Biyofili kavramı insanın doğadaki canlılara karşı doğuştan gelen duygusal yakınlığı olarak 
tanımlanmaktadır. Bu hipotez insanın diğer tüm yaşam sistemlerine içgüdüsel olarak bağlı olduğunu 
iddia etmektedir. İnsana dair pek çok bilim alanında sorgulanabilecek bu kavram mimarlık alanında da 
farklı platformlarda tartışılmaktadır. Mimarlıkta biyofilik tasarım yapılı çevrelerde insan-doğa 
etkileşiminin ve doğanın yararlı etkilerinin sürdürülmesine olanak sağlayan tasarım olarak ifade edilir. 
Doğal aydınlatma, doğal havalandırma, manzara vb. gibi biyofilik unsurların kullanıldığı binalar, 
kullanıcılarını doğaya yakınlaştırmakla kalmayıp, bina kabuğu içindeki ısı, ışık, havalandırma 
performansını arttırarak kullanıcı dostu mekanlar sunmaktadır.  
Çalışmayla biyofilik tasarımın günümüz sağlık yapıları mimarisindeki uygulanmış örnekleri ele alınarak, 
bu tasarım yaklaşımının mimarlık ve sağlık alanında birleştirici bir faktör olarak nasıl kullanılabileceği 
ve hastaneler için yeni bir mimari dil olarak biyofilik mimarlığın neler önerilebileceği tartışılmıştır.  
Çalışma kapsamında özellikle sağlık alanlarında, insanların doğa ile etkileşimde bulunmasını amaçlayan 
mekanların iyileştirici özelliği vurgulanmaktadır. Öncelikle biyofilik tasarımın iyileştirici özelliği 
üzerine kavramsal bir alt yapı oluşturulmuş ve biyofilik tasarım geçmişten günümüze örnekler ışığında 
ele alınmıştır. Daha sonra tasarımı süresince biyofilik tasarım ilkelerinden yararlanıldığı ifade edilen 
sağlık yapıları projeleri değerlendirilerek, biyofilik tasarımın günümüz sağlık yapıları mimarisindeki 
uygulama alanları ve yöntemleri sorgulanmıştır.  
Çalışmada, “biyofilik tasarım yaklaşımı ile tasarlanan mekanların iyileştiriciliği artmaktadır” şeklinde 
kurgulanan hipotezi sonuçlandırmak için öncelikle kavramsal bir alt yapı oluşturulmuştur. Daha sonra 
Uluslararası Yaşayan Gelecek Enstitüsü’nün (ILFI) bünyesinde bulunan Biyofilik Tasarım Girişimi 
tarafından oluşturulan ve tasarımı süresince biyofilik tasarım ilkelerinden yararlanıldığı ifade edilen 
örnek çalışmaların bulunduğu veri bankasından seçilen sağlık yapıları projeleri değerlendirilmiştir. 
Projeler on dört maddeden oluşan biyofilik tasarım ilkeleri kapsamında ele alınarak, teorik bilginin 
uygulamaya nasıl aktarıldığı tartışılmıştır. Seçilen projelerin, günümüz mimarlık alanında uygulanan 
biyofilik sağlık yapılarını temsil ettiği kabul edilmiştir. Seçilen projeler, bu tasarım yaklaşımının 
mimarlık alanında nasıl yaygınlaşarak kullanılabileceğinin anlaşılabilmesi açısından değerli 
bulunmuştur. Günümüzün bilgi birikimi ve teknolojisi ile gerçekleştirilen bu projelerin, konunun 
kuramsal ve uygulamaya yönelik özellikleriyle, içinde bulunduğumuz yüzyılın yapılaşma sorunlarına 
karşı çözüm üreten iyi uygulamalar olarak geleceğin kentlerine şekil vereceği düşünülmektedir.  

Biyofilik Mimarlık  
Biyofilik tasarım yaklaşımının temellerini oluşturan biyofilya (biophilia) kavramı “…yaşama ve yaşam 
benzeri süreçlere karşı duyulan doğuştan gelen eğilim” olarak tanımlanır (Wilson, 1984). Hipotez olarak 
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savunulan bu kavram insanın diğer tüm yaşam sistemlerine içgüdüsel olarak bağlı olduğunu iddia 
etmektedir. Temellerini bu hipotezden alan biyofilik tasarım “modern kentsel alanda insan ve doğa 
arasındaki ilişkiyi yeniden kurarak insanların fiziksel ve zihinsel açıdan sağlık ve refah duygularını 
geliştirmeyi amaçlayan yaklaşım” olarak tanımlanmıştır (Kellert ve Calabrese, 2015, s. 3). 
Biyofilik tasarım, insanlar için yapılı çevrede biyolojik bir organizma olarak iyi bir yaşam alanı 
yaratmakla ilgilidir. Tüm organizmalarda olduğu gibi, etkili insan işlevi de ayrıştırılmış ortamlardan 
ziyade ekolojik olarak birbirine bağlıdır. Tüm türler gibi, insanların da yapay olandan ziyade doğaya 
karşı etkisel ve tepkisel bağlantısı biyolojisinde mevcuttur. Biyofilik tasarım, modern yapılı çevrede 
doğayla ilgili bu içsel adaptasyonları tatmin etmeyi ve bunu yaparken insanların fiziksel ve zihinsel 
açıdan sağlığını ve zindeliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır (Kellert & Calabrese, 2015, s. 21).  
Doğal unsurlar eski çağlardan itibaren insan yapılarında kullanılmıştır. İlk yerleşim alanları olan 
mağaralardaki duvar resimlerinde, Neolitik Döneme ait Şanlıurfa’da bulunan antik Göbekli Tepe 
yerleşim alanının karakteristik stilinde, Babil’in asma bahçelerinde, Yunan tapınaklarında, İspanya'daki 
Elhamra Sarayı bahçe avlularında, Selçuklu motiflerinde doğal unsurların veya süreçlerin uygulamaları 
gözlenmektedir (Browning, Ryan & Clancy, 2014, s. 6).  
19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında Art Nouveau tasarımlarında doğadan ilham alındığı 
görülmektedir. Victor Horta’nın Belçika’da bulunan Hotel Tassel binası, Louis Comfort Tiffany 
lambaları (Resim 1) ve Antonio Gaudí’nin binalarının açık biyomorfik formları döneminin güçlü 
örnekleridir. 20. yüzyıl başlarında Frank Lloyd Wright tarafından tasarlanan Fallingwater (Şelale evi) ve 
Johnson Wax Binası biyofilik tasarımın geçmişteki uygulamaları olarak kabul edilmektedir (Browning 
vd., 2014, s. 7), (Resim 2).  

   
 

Resim 1: Hotel Tassel, Bruksel, Belçika [URL 1] ve Louis Comfort Tiffany lambaları, New York, ABD [URL 2] 
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Resim 2: Şelale Evi [URL 3]ve Johnson Wax Binası [URL 4] 

Tarihi yapılarda ve mekanlarda gözlenen hayvan ve bitki temsillerinin uzun zamandır dekoratif ve 
sembolik süslemeler için mimarlık alanında kullanıldığı bilinmektedir. Her dönem farklı şekillerde 
uygulanan bu doğal temaların tutarlılığı, biyofilik tasarımın yeni bir olgu olmadığını göstermektedir. 
Daha ziyade tarih, bir kentsel tür olarak modern insanın sağlıklı ve canlı bir varoluşu sürdürebilmesi için 
doğa ile bağlantısının hayati öneme sahip olduğunu desteklemektedir (Browning vd., 2014, s. 6).  
Biyofili ve biyofilik tasarım, fiziksel ve zihinsel refahımızın kendimizin ötesinde, ekolojik olarak bir 
parçası olduğumuz doğa ile olan ilişkilerimizin kalitesine bağlı olduğunu vurgulamaktadır (Kellert & 
Calabrese, 2015, s. 21). Güneş ışığının bulunduğu, hayvanlarla temasta olduğumuz, ağaç, çiçek, akan 
sular, kuşlar ve doğal süreçler barındıran ortamlarda daha iyi hissettiğimiz gerçeği esas alınarak biyofilik 
tasarım anlayışı şekillendirilmektedir (Bayraktaroğlu, 2013, s. 35). Mimarlık alanında bu tasarım 
yaklaşımı ile hasta insanların daha hızlı iyileşebileceği hastaneler, çalışanların daha verimli olacağı ofis 
mekanları, çocukların daha başarılı olacağı eğitim yapıları ve refah duygusunu arttıracak yaşam 
alanlarının tasarlanması hedeflenmektedir. 

Tasarım parametreleri 
Bilim insanları ve tasarımcılar, insanların doğal ve yapılı çevreler ile ilgili memnuniyetlerini en çok 
etkileyen özellikleri ve bu durumun sebeplerini tanımlamak için çalışmaktadır. Araştırmaların, sağlık ve 
refah üstünde olumlu bir ekti sağlayacak şekilde uygulamaya nasıl yansıtılacağı, bu yaklaşımın ele 
alınma biçimleri önem taşımaktadır. Bu gerekçelerle, yapılan değerlendirmeler sonucunda doğa, bilim 
ve yapılı çevre arasındaki ilişkiler tanımlanmaya çalışılmış, biyofilik tasarıma yönelik yapılı çevrede yer 
alan ve doğa-sağlık ilişkilerini yansıtan etkenler bir çerçeve içerisinde sunulmuştur (Browning vd., 
2014). Ampirik verilerle desteklenen, işlevleri ve etki alanları açısından on dört madde halinde 
sınıflandırılan tasarım parametreleri tanımlanmıştır. Tanımlanan modeller daha anlaşılabilir olması 
amacıyla üç ana başlık içerisinde ele alınmaktadır: mekanda doğa, doğal analoglar ve mekanın doğası.  

 Mekanda doğa 
Bu parametre bir mekanda ya da alanda doğanın doğrudan, fiziksel ve geçici mevcudiyetini ele 
almaktadır. Bitki yaşamı, su ve hayvanların yanı sıra esintiler, sesler, kokular ve diğer doğal unsurları 
içermektedir. Örnekler arasında saksı bitkileri, çiçek tarhları, kuş besleyiciler, kelebek bahçeleri, 
çeşmeler, akvaryumlar, su barındıran unsurlar, avlu bahçeleri, yeşil duvarlar veya bitki örtülü çatılar 
bulunmaktadır. Alan deneyimlerindeki en güçlü doğal etki, özellikle çeşitlilik, hareket ve çok-duyumsal 
etkileşimler aracılığıyla anlamlı ve doğrudan bağlantıların oluşturulmasıyla elde edilmektedir (Browning 
vd., 2014).  
Mekanda doğa yedi madde halinde ele alınmıştır (Browning vd., 2014)[URL 5]. 

i. Doğa ile görsel bağlantı: Doğal unsurlara, doğal süreçlere ve canlı sistemlere bakış. Bahçe 
veya deniz manzaralı bir pencere, saksı bitkileri, çiçek tarhları, avlu bahçeleri, yeşil duvarlar ve 
yeşil çatılar gibi. 
 
ii. Doğa ile görsel olmayan bağlantı: Doğal unsurlara, doğal süreçlere ve canlı sistemlere kasten 
ve olumlu bir referans veren işitsel, dokunsal, koku ya da tatlandırıcı uyaranlar.  
 
iii. Ritmik olmayan duyusal uyaranlar: İstatistiksel olarak analiz edilebilen, ancak tam olarak 
tahmin edilemeyen, doğayla ilgili değişken, rastlantısal ve geçici bağlantılar. Çimenlerin veya 
yaprakların yumuşak bir şekilde esintiyle hareket etmesi, suyun yüzeyinin dalgalanması gibi. 
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iv. Termal ve hava akımı değişkenliği: Hava sıcaklığındaki ince değişiklikler, bağıl nem, 
ciltteki hava akışı ve doğal ortamları taklit eden yüzey sıcaklıkları. 
 
v. Suyun varlığı: Suyu görmek, işitmek ve dokunmak. 
 
vi. Dinamik ve difüz ışık: Doğada meydana gelen aydınlatma koşullarını, ışık ve gölge 
yoğunluklarıyla taklit etmek. 
 
vii. Doğal sistemlerle bağlantı: Mevsimsel değişiklikler gibi, doğal süreçlerin farkındalığı ve 
onlara yakınlık.  

Doğal analoglar 
Doğal analoglar, doğanın organik, cansız ve dolaylı çağrışımlarını ele almaktadır. Doğada bulunan 
nesneler, malzemeler, renkler, şekiller, diziler ve desenler; yapılı ortamda sanat eseri, süsleme, mobilya, 
dekor ve tekstil olarak kendisini göstermektedir. Çiçeklerin ve yaprakların taklit edilmesi veya organik 
şekillere sahip mobilyalar doğayla dolaylı bir bağlantı sağlamaktadır. Doğal Analoglar, üç biyofilik 
tasarım parametresini kapsamaktadır (Browning vd., 2014): 

viii. Biyomorfik formlar ve desenler: Doğada bulunan desen, şekil, doku veya geometrik 
düzenlemelerin tasarımlarının sembolik temsilleri.  
 
ix. Doğa ile malzeme bağlantısı: Yerel ekolojiyi veya jeolojiyi yansıtan ve ayrı bir mekan 
duygusu yaratan doğal malzeme ve unsurların çok az müdahaleyle kullanımı. 
 
x. Karmaşıklık ve düzen: Doğada yer alan simetri, hiyerarşi ve geometrilerin zengin duyusal 
bilgilerinin tasarıma yansıtılması. 

Mekânın doğası 
Mekânın doğası, doğadaki mekansal yapılanmaları kapsamaktadır. Bu, yakın çevremizin ötesini 
görebilmemiz için doğuştan gelen ve öğrenilmiş arzularımızı, biraz tehlikeli veya bilinmeyene olan 
hayranlığımızı, korku veya güven uyandıran unsurları içermektedir. Mekanın doğası, etrafımızdaki 
yerleşik doğal dünyanın tasarımına ve onunla nasıl bağlantı kurduğumuza odaklanmaktadır (Browning 
vd., 2014): 

xi. Manzara: Uzun mesafeli ve engelsiz görüş alanı. Büyük boy pencereler veya tavan 
pencereleri, asma kat seviyeleri, açık plan alanlar, cam ve şeffaf bölmeler gibi  
xii. Sığınma: Bireyin çevresel koşullardan veya merkezi faaliyet alanlarından korunan bir 
konuma çekilme yeri. 
xiii. Gizem: Kısmen gizlenmiş görüş açıları, uzun mesafeli engelli görünümler ya da bireyde 
daha derine gitme merakı uyandıran duyusal unsurlarla elde edilen daha fazla bilgi vaadi. 
xiv. Risk / tehlike: Güvenilir bir koruma alanı ile birleştirilen tanımlanabilir bir tehdit. 

Sağlık Yapılarında Biyofilik Tasarım 
Lexicon Medicum 1839'da, pek çok hastalığın ilaç yardımı olmaksızın sadece havaya, gıdaya, 
dinlenmeye, fiziksel aktiviteye ve zihinsel durumlara dikkat edilerek tedavi edilebileceğini savunarak 
“doğanın iyileştirici gücü”nü ifade etmiştir. O zamandan beri doğa “tedavi edici” (therapeutical) olarak 
kabul edilmiş ve doğal unsurların bireylerin sağlığını etkileyerek iyileşmelerine yardımcı olduğu kabul 
edilmiştir (Hickman, 2013).  
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20. yüzyılda bu varsayımlar, doğa manzaralarına maruz kalan cerrahi hastaların iyileşme yeteneği 
üzerine yürütülen araştırmalar ile desteklenmiştir. Günümüzde hastane ortamlarında doğa ile etkileşimin 
faydalarını araştıran/doğrulayan, giderek büyüyen bir araştırma girişimi bulunmaktadır. Bu tür 
çalışmaların sonuçları, bireylerin psiko-fiziksel refahına fayda sağlayan ve onları iyileştiren yeni bir 
tasarım yaklaşımını, -biyofilik tasarımı- daha iyi tanımlamaya yardımcı olmuştur (Totaforti, 2018, s. 1). 
Biyofilik tasarım, insan psikolojisi üzerindeki iyileştirici etkisinden dolayı özellikle sağlık hizmeti 
verilen alanlarda önemli bir etkiye sahiptir. Hastaneler, klinikler ve ofisler; hastalar, ziyaretçiler ve sağlık 
çalışanları için yüksek strese sebep olan ortamlardır. Mevcut sağlık yapılarında mekânsal alanlar 
genellikle fonksiyon odaklı tasarlanırken, bu mekânların insanlar üzerinde nasıl bir etkiye sebep olduğu 
arka planda tartışılmaktadır. Günümüze kadar yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bulgular doğanın 
stresi azaltmada önemli bir yardımcı olduğunu, doğanın pozitif duyguları geliştirdiğini ve iyileşme 
sürecini hızlandırdığını göstermektedir. Hastanelerde doğal veya doğayla bağlantı kurabileceğimiz 
unsurların bulunmasının, hastaların iyileşmesine etkileri konusunda çalışan Roger Ulrich, yürüttüğü 
çalışmalar sonucu doğanın, kan basıncı düzenleyici, ağrı azaltıcı, bağışıklık sistemi güçlendirici, 
enfeksiyon riski azaltıcı ve yara iyileşme sürecini hızlandırıcı etkilerini tespit etmiştir (Çorakçı, 2016, s. 
30). 
Geçmişe yönelik yapılan incelemeler neticesinde Stephen Kellert tarafından tanımlanan biyofilik tasarım 
yaklaşımının, eski çağlardan günümüze kadar sağlık alanında uygulandığı görülmektedir. Çinli Taocular 
tarafından sağlığa yararlı olduğu düşünülerek yapılan bahçeler ve seralar, iki bin yıl öncesinden örnek 
olarak gösterilebilir (Louv, 2012, s. 53). Yine erken Viktoryen Dönemi’nin hastane bahçelerinde faydalı 
olacağı öngörülerek doğal unsurlara yer verilmiştir.  
Doğanın insan sağlığı ve psikolojisi üzerindeki olumlu etkisi araştırmacılar tarafından yapılan deneylerle 
birçok kez kanıtlanmıştır. Amerika’da yapılan araştırmalar sonucu, toprağı kazmanın akıl hastaları 
üzerinde iyileştirici bir etkisi olduğu saptanmıştır. Kalp hastaları üzerinde yapılan bir çalışmada ev 
hayvanı sahibi olan hastaların ölüm oranlarının, ev hayvanı olmayanlarınkinin üçte biri oranında olduğu 
bulunmuştur. Gergin olan deneklere doğa manzaralı resimler gösterilmiş, deneklerin kısa sürede 
sakinleştiği tespit edilmiştir. Ağaçlık alana bakan odada yatan cerrahi hastalarla, tuğla bir duvara bakan 
odada yatan aynı seviyedeki hastalar karşılaştırılmış, ilk gruptaki hastaların diğerlerine göre daha erken 
taburcu olduğu bulunmuştur (Louv, 2012, s. 54,55). 
21. yüzyıla geldiğimizde, günümüze kadar yürütülen çalışmalar neticesinde biyofilik tasarım 
yaklaşımının sağlık mekanlarında çok yönlü fayda sağlayacağı öngörülerek, bu tasarım yaklaşımı 
hastane yapılarında uygulanmaya başlanmıştır. Bu araştırma içerisinde tasarımı süresince biyofilik 
tasarım parametrelerinden yararlanıldığı ifade edilen iki adet sağlık yapısı incelenmiştir. Projeler, 
Uluslararası Yaşayan Gelecek Enstitüsü’nün (ILFI) bünyesinde bulunan Biyofilik Tasarım Girişimi 
tarafından oluşturulan örnek çalışmaların bulunduğu veri bankasından seçilmiştir. Biyofilik Tasarım 
Girişimi, biyofilik tasarımın mimariye aktarılması, dünyada uygulama alanının yaygınlaştırılması, ortak 
bir bilgi ağının oluşturulması ve dil birliğinin sağlanması adına enstitüye bağlı olarak akademik ve 
deneysel çalışmalar yürütmektedir. Seçilen yapılardan biri Malezya’da bulunan Khoo Teck Puat 
Hastanesi, diğeri Avusturalya’da bulunan Lady Cilento Çocuk Hastanesi’dir. 

Khoo Teck Puat Hastanesi ve Lady Cilento Çocuk Hastanesi 
Biyofilik tasarım ilkeleri kapsamında değerlendirilen hastanelerden biri olan Khoo Teck Puat Hastanesi, 
Malezya’nın başkenti Singapur’da inşa edilerek 2010 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Binanın 
yerleşim alanı için Yishun göletinin yanında bulunan arazi seçilerek hastane ve göletin bir bütün olarak 
algılanması amaçlanmıştır. Birbiriyle bağlantılı dört ana binadan oluşan hastane yapısının koridorları, 
şehrin hakim iklimine uyumlu olarak yarı açık tasarlanmıştır. Çok sayıda tropik bitki, su ve doğal 
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malzeme kullanılarak doğal bir ekosistem kurgusuyla tasarlanan bahçeler, avlular ve teraslar; hastanenin 
çevrede yaşayan canlı türleri için tercih edilen bir yaşam alanı olmasını sağlamıştır. “Stephen R. Kellert 
Biyofilik Tasarım Ödülü” de dahil birçok uluslararası ödül kazanan yapı, sadece hastalara hizmet 
etmeyip halkın da ziyaretine açılarak sosyal bir dinlenme alanı olarak hizmet vermektedir [URL 6], 
(Resim 3). 

   
Resim 3: Khoo Teck Puat Hastanesi [URL 6, 7] 

İkinci olarak değerlendirilen Lady Cilento Çocuk Hastanesi, Avustralya’nın Brisbane şehrinde inşa 
edilerek 2014 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Binanın tasarımı doğrudan çocukların sağlığını ve 
refah duygularını desteklemeye yönelik kurgulanmıştır. Uygulanan tasarım konsepti “yaşayan ağaç” 
fikrine dayanarak tasarlanan mor-yeşil, parlak renkteki dış cephe formu, arazinin yanındaki parkta 
bulunan begonvillerden esinlenmektedir (Resim 4). 
Her biri dışarı doğru uzanan balkonların kimi dağlara, kimi nehre, kimi park alanlarına bakacak şekilde 
farklı kent noktalarına yönelmesi sağlanmıştır. Çevredeki park alanları çatı bahçeleriyle devam 
ettirilerek, hastanenin iyileştirme sürecini desteklemesi, hasta, aile ve personele dinlenme mekanları 
sunması sağlanmıştır [URL 8,9]. 

   
Resim 4: Lady Cilento Çocuk Hastanesi [URL 10, 11] 

Seçilen iki hastane binasının biyofilik tasarım parametreleri kapsamında değerlendirilmesi Tablo 1, 2 ve 
3’ te gösterilmektedir. 
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Tablo1. Örnek hastanelerde tespit edilen mekanda doğa başlığı altında yer alan biyofilik yaklaşımlar 
[URL 6, 8, 10, 11, 12, 13]  

Tasarım 
Parametre- 
leri 

KTPH’nde uygulanan yaklaşımlar LCÇH’nde uygulanan yaklaşımlar 

Doğa ile 
görsel 
bağlantı 

 

 
1. Bina çevresinde doğal bir ekosistem 

oluşturularak dolaşım alanlarıyla 
bütünleştirilmiştir. 

2. Arazi alanının yanında bulunan gölet 
ve doğal ortam hasta odalarından 
gözlemlenebilmektedir. 

 

 

 
3. Her biri farklı bir manzaraya yönelen 

balkonlar binada bulunanlarla dış 
mekan arasında görsel bir bağlantı 
kurulmasını sağlamaktadır. 

4. Çatı bahçeleri doğal ve yeşil bir 
dinlenme alanı olarak hizmet 
vermektedir. 

Doğa ile 
görsel 
olmayan 
bağlantı 

 

 
• Mavi ve yeşilin, yerel bitki formlarıyla 

suyun birleştiği yerde oluşan canlılık, koku ve 
beyaz gürültü; duyusal değişkenlikle dolu bir 
ortam yaratılmasına yardımcı olmuştur. 
• Oluşturulan ekosistem içerisinde yaşayan 

çok sayıda canlı tespit edilmiştir. 

 

 
• Çatı bahçelerinde kurgulanan ve duyusal 

uyaranlarla tamamlanan doğal mekanlar binada 
bulunanlara farklı deneyimler sunmaktadır. 
Çimenlere oturmak, taze kesilmiş çimlerin 
kokusunu almak gibi.    

Ritmik 
olmayan 
duyusal 
uyaranlar 

• Bitkiler, böcekler, kuşlar, su, şelale, 
gökyüzü, güneş, rüzgar, su gibi bina etrafında 
gözlenen ve hissedilen doğal değişkenlerin 
duyusal uyarma etkisi bulunmaktadır. 

• Bitkiler, böcekler, kuşlar, nehir, gökyüzü, 
güneş, rüzgar, su gibi bina etrafında gözlenen 
ve hissedilen doğal değişkenlerin duyusal 
uyarma etkisi bulunmaktadır. 

Termal ve 
hava akımı 
değişkenliği 

• Cepheler, odaları doğal olarak 
havalandırması için hava akışına geçirgen 
olacak şekilde tasarlanmıştır.Binanın duvarları 
boyunca bulunan alüminyum kanatlar veya 
“kanat duvarları”, cephedeki rüzgar basıncını 
artırarak hakim rüzgarları binaya 
yönlendirecek şekilde tasarlanmıştır. 
• Ana lobi ve koridor gibi ortak alanlar, 

optimum doğal havalandırma için özel olarak 

• Balkonlar ve çatı bahçeleri doğal hava 
değişimlerinin birebir tecrübe edilmesine 
imkan tanımaktadır. 
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tasarlanmıştır, böylece mekanik havalandırma 
ihtiyacı azaltılmıştır. 
 

Suyun 
varlığı 

 

 
• Hastanenin sosyal mekanları göletin 

yanında yer alacak şekilde tasarlanmıştır. 
• Bodrum katta göletle bağlantılı bir şelale 

kurgulanmıştır. 

 

 
• Bina odaları, balkonları ve çatı bahçeleri 

nehri görecek şekilde konumlandırılmıştır. 

Dinamik ve 
difüz ışık 

 

 
• Cephede ışık rafları ve hareketli cam 

panjurlar kullanılmıştır. Cephe elemanları ve 
peyzaj yeşillikleri mekanda ışık ve gölge 
örüntüleri oluşturmaktadır. Bu durum 
zamansal uyarıcı göreviyle iç mekana 
yansıtılmaktadır. 

 

 
• Cephede kullanılan parlak yeşil ve mor 

gölgeleme elemanlarıyla iç mekanlarda 
kontrollü bir doğal ışık ortamı sağlanmıştır. 
• Aydınlatma elemanlarının karmaşık bir 

düzen içerisinde konumlandırılması, iç 
mekanlarda daha doğal ışık görüntüsü 
oluşturmaktadır. 
 

Doğal 
sistemlerle 
bağlantı 

 

 
• Çatıda oluşturulan çiftlikte 100 tür meyve 

ağacı ile 50 tür sebzenin ve 50 çeşit bitkinin 
bakımı yapılarak organik ürün 
yetiştirilmektedir. 
• Tropikal bitki kullanılarak yerel iklime 

uyum sağlanmıştır. 
• Binaların etrafında doğal bir ekosistem 

oluşturulmuştur. Hastane arazisinde tespit 
edilen 83 tür kelebek, 66 kuş türü, 24 tür 
yusufçuk ve 100 balık türü bunu 
kanıtlamaktadır. 
 

 

 
• Meydanda bulunan çocuk oyun alanı, 

hayvanların yaşam alanlarından esinlenerek 
çocuklara ilham vermekte ve onların yaban 
hayatıyla bağlantı kurmasını sağlamaktadır. 
• Toplamda on bir adet olan çatı bahçeleri ve 

yeşil eğimli çatı, insanların hastane binası 
içerisinde doğal ortamla bağlantı kurmasını 
sağlamıştır. 
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Tablo2. Örnek hastanelerde tespit edilen doğal analoglar başlığı altında yer alan biyofilik yaklaşımlar 
[URL 6, 8, 10, 11, 14] 

Tasarım 
Parametreleri 

KTPH’nde uygulanan yaklaşımlar LCÇH’nde uygulanan yaklaşımlar 

Biyomorfik 
formlar ve 
desenler 

 

 
• Ormanın doğasından esinlenen manzara 

güverteleri ve teraslar, tropikal yağmur 
ormanlarının farklı katmanlarını taklit 
etmektedir. Flora desenleri asansörlerin 
tavanlarına, duvarlara ve beton zemin üzerine 
entegre edilmiştir. 

 

 
• Tasarım açısından bir ağaç model 

alınmıştır. 
• İç mekanlarda fazlasıyla hayvan ve bitki 

desenleri, doğal formlar kullanılmıştır. 
• Çatıda bulunan yeşil duvarlar ve sütunlar, 

ağaçları taklit etmektedir.  

Doğa ile 
malzeme 
bağlantısı 

• Bina içerisinde ve dışarısında doğal 
malzemeler tercih edilmiştir. 

• Bina içerisinde ve dışarısında doğal 
malzemeler tercih edilmiştir. 

Karmaşıklık 
ve düzen 

 

 
• Merkezi peyzaj avlusu, hastane içinde 

dolaşıma yardımcı olan ana yönlendirici 
konumundadır. 

 

 
• Yaşayan ağaç konseptiyle tasarlanan yapı, 

bir ağacın görselliğini sergilerken etrafıyla 
uyum sağlamıştır. Aynı zamanda balkonların 
iç mekanda devam eden aksları yönlendirme 
görevini üstlenerek düzen sağlamaktadır. 
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Tablo3. Örnek hastanelerde tespit edilen mekanın doğası başlığı altında yer alan biyofilik yaklaşımlar 
[URL 6, 8, 10, 11] 

Tasarım 
Parametreleri 

KTPH’nde uygulanan yaklaşımlar LCÇH’nde uygulanan yaklaşımlar 

Manzara  

 
• Bina cephesinin şeffaf olması hastaların 

görüş alanını genişleterek dış mekanla 
iletişimini kuvvetlendirmiştir.  
• Güverteler, gök köprüler, kliniklerin 

bekleme alanları ve gölet gezinti yolu gibi 
geçiş alanları etrafın açık ve sınırsız bir 
şekilde gözlemlenmesine imkan vermektedir. 

 

 
• Farklı açılara bakan balkonlar 

tasarlanmıştır. 
• Bina araziye etrafı en iyi 

gözlemleyebilecek şekilde 
konumlandırılmıştır. 
• İç mekanda asma katlar ve cam bölmeler 

kullanılmıştır. 

Sığınma  

 
• Etrafı uzaktan gözlemleyebilecekleri gök 

köprüler, yarı açık koridorlar ve teraslar 
tasarlanmıştır. 
• Bina sadece bir iyileştirme mekanı olarak 

değil, aynı zamanda yerel halkın 
konferanslara, sergilere, eğitim programlarına 
katılabileceği sakin bir mekan olarak 
kurgulanmıştır. 
• Kentsel bağlamın bir parçası haline gelen 

bina halkın dinlence yeri olarak da tercih 
edilmektedir.  

 

 
• Etrafı uzak mesafelerden 

gözlemleyebilecekleri balkonlar ve çatı 
bahçeleri tasarlanmıştır. 
• Beşinci katta bulunan gizli bahçe kamuya 

açıktır ve iç hastane ortamından uzaklaştırma 
amacıyla tasarlanmıştır, sakin bir sığınak 
konumundadır. 

Gizem  

 
• Avlularda kullanılan tropik bitkiler ve 

peyzaj tasarımları alanın doğal bir orman 
görünümü kazanmasını sağlamıştır. 

 

 
• Çatı bahçelerinde bulunan yeşil duvarlar 

ve yarı açık mekanlar merak duygusunu 
uyarıcı niteliktedir.  
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Risk / 
Tehlikeli 

• Bahçelerde, teraslarda ve avlularda 
kurgulanan tropik ortam ve doğal peyzaj 
tasarımları bu duyguları uyandırmaktadır. 

• Çocuklar için tasarlanan bahçedeki oyun 
alanı, makul düzeyde tehlikeli kademeler 
barındırmaktadır. 

Değerlendirme ve Sonuçlar 
Modernleşen kent yaşamı ve kent içerisindeki yapılı çevreler 21. yüzyılın küresel sağlık sorunları 
içerisinde önemli bir yer tutan stresin kaynağı olarak görülmektedir. Yapılan araştırmalar, insanın ruhsal 
ve bedensel sağlığını etkileyen kentsel yaşam tarzının, doğal olana karşı özlem duymasına yol açtığını 
göstermektedir. Bu eksikliğin giderilmediği durumlarda kendisini farklı tepkiler halinde yansıtacağı da 
önemli bulgular arasındadır. Kimi zaman mutsuzluk, huzursuzluk olarak; kimi zaman verimsizlik, 
dikkatsizlik ve daha ileri boyutlarda “hastalık” olarak karşımıza çıkabilen bu durum, insanın kendi 
doğasına karşı bir direnişi olarak da tanımlanabilir. Buna karşı yukarıda bahsediliği gibi eski çağlardan 
günümüze kadar doğayla iç içe geçmiş yaşam alanlarına rastlanmaktadır. Genellikle insanların huzur 
bulduğu bu mekanların insanlar tarafından neden tercih edildiği bilim adamları tarafından araştırılmış, 
elde edilen veriler doğrultusunda bu mekanlara daha çok ihtiyaç duyduğumuz tespit edilmiştir. Bu 
kapsamda yapılan uluslararası çalışmalar neticesinde araştırma projeleri geliştirilmiş ve uygulamya 
aktarılan projeler üzerinden değerlendirilmeler yapılmış, sonuçların geçmiş verileri desteklediği 
görülmüştür.  
Son yıllarda yapılan bu çalışmalar, doğanın insan üstündeki yapıcı, onarıcı, sakinleştirici, huzur verici 
gücünü göstermektedir. Bunun dışında birçok hastalığın sebebi olan stresin de, insanoğlunun doğadan 
zamanla soyutlanması sonucu arttığı görülmektedir. Yani hem hastalıkların ortaya çıkmasına engel 
olabilecek hem de mevcut hastalıkları iyileştirmeye yardımcı olabilecek bir etken olarak doğanın, içinde 
bulunduğumuz yüzyıl içerisinde mimarlık alanında bize çok yardımcı olacağı öngörülmektedir.  
Araştırma içerisinde incelenen hastane yapıları uluslararası düzeyde değerlendirildiğinde, biyofilik 
mimarinin sağlık yapılarında nasıl uygulanabileceğini göstermesi açısından çok yönlü örnekler olarak 
değerlendirilmiştir. Çalışmalar neticesinde tanımlanan kuramsal bilgilerin sağlık alanında uygulamaya 
nasıl aktarıldığı maddeler  halinde ele alınmıştır. Tasarım parametreleri kapsamında değerlendirilen 
yapılar konum olarak kent merkezlerinde bulunan, aynı zamanda kendi iç mekanlarında doğayı yaşatan 
ve yansıtan binalardır. Özellikle sağlık yapılarında insanların daha hasta, stresli ve huzursuz olduğu 
düşünüldüğünde, bu mekanların bir bütün olarak kurgulanan tedavi edici tasarım yaklaşımları diğer 
hastanelerden daha olumlu sonuçlar almasını sağlamıştır. Gelişen modern peyzaj mimarisi mevcut beton 
binaların bölgesel iklim şartlarına göre tasarlanmasını ve uzun ömürlü uygulamaların yaygınlaşmasını 
sağlamıştır. İçinde bulunduğumuz yüzyılın yapılaşma ve sağlık sorunlarına karşı farklı yollardan çözüm 
üreten bu projeler, geleceğin hastane binalarını şekillendirecek mimari bir dil olarak “biyofilik 
mimari”nin yaygınlaşmasına büyük katkı sağlayacaktır. 
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ÖZET 
Kümeleme analizi, verilerin belirli bir model üzerinden geçip farklı gruplara ayrılmasıdır. Bu gruplar küme olarak 
adlandırılır. Kümeleme işlemleri verilerin içerdiği nesnelerin özelliklerine göre yapılır. Kendi kendini düzenleyen 
haritalar (SOM) temelinde yapay sinir ağlarının kullanıldığı soyut matematiksel bir modeldir. Boyut azaltma ve veri 
kümeleme amacıyla denetimsiz öğrenme algoritması kullanılarak eğitilen bir tür yapay sinir ağıdır. Kümeleme 
problemlerine etkin bir çözüm sunmaktadır. Bölümleyici küme analizi algoritmalarından k-means, kümeleme konusunda 
popüler olmasına rağmen, yetersiz hesaplama yapması, küme sayısının kullanıcı tarafından tanımlanması ve aramada 
yerel minimuma eğilimli olması açısından üç temel eksikliğe sahiptir. X-means algoritması,  k-means ın her çalışmasından 
sonra, mevcut merkezlerin hangi alt kümelerinin, verilere daha iyi uyacak şekilde bölünmesi gerektiği konusunda yerel 
kararlar verebilen, k sayısını belirtilen aralıkta bulabilen alternatif bir algoritmadır. X-means ile Bayes Bilgilendirme 
Ölçütünü (BIC) optimize ederek kümelenme yerlerinin ve kümelenmelerin sayısını verimli bir şekilde araştıran yeni bir 
algoritma önerilmiştir. Bu çalışmada WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis)  yardımıyla aynı veri setine 
SOM ve x-means kümeleme uygulaması yapılarak kümeleme algoritmaları karşılaştırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kendi kendini düzenleyen haritalar, SOM, kümeleme, x-means,k- means 

1-Giriş 
Küme analizi, amacı nesneleri kümeler halinde sınıflandırmak olan bir yöntem grubunu temsil eder. 
Kümeleme çalışmalarında, klasik istatistiksel yöntemler yerine yapay sinir ağları 
kullanılabilmektedir. Çeşitli nöral ağ mimarileri ve öğrenme algoritmaları arasında, Kohonen’in 
haritası (SOM) en popüler sinir ağ modellerinden biridir. İlişkilendirilmiş bir bellek modeli için 
geliştirilen, denetlenmeyen bir öğrenmedir( Kohonen, 1982 ). 

2-Kendi Kendini Düzenleyen Haritalar (SOM)  
Kendi Kendini Düzenleyen Haritalar (SOM) uyarıcı ve cevaplar arasındaki içsel ilişkilerin, potansiyel 
olarak yanlı ya da öznel bir dış etki olmaksızın öğrenildiği, temel bir kalıp tanıma sürecidir. SOM, 
girişten çıkış alanlarına topolojik olarak korunmuş haritalama sağlayabilir. Bu ağlarda kullanılan 
öğrenme algoritması denetimsizdir. Yani, ağ eğitilirken bağımlı değişken kullanılmaz. Veri setindeki 
giriş vektörleri ağa girildikçe ağ kendi kendini düzenler ve referans vektörleri oluşur. SOM ağları, 
veri setindeki birimleri hem kümelendirebilir hem de görsel olarak haritalandırabilir. Bu sebeple 
SOM ağları, klasik istatistikteki k-ortalamalar ile çok boyutlu ölçekleme yöntemlerinin her ikisinin 
de işlevlerini yerine getirebilmektedir. SOM ağları, hem verilerin kümelenmesi, hem de 
görselleştirilmesi için tercih edilmektedirler (Zontul vd., 2004). SOM ağları, tek katmanlı bir ağ olup 
giriş ve çıkış nöronlarından oluşur.   Giriş nöronlarının sayısını veri setindeki değişken sayısı belirler. 
Diğer yapay sinir ağlarından farklı olarak SOM ağlarında, çıkış katmanındaki nöronların dizilimi çok 
önemlidir. Bu dizilim doğrusal, dikdörtgensel, altıgen veya küp şeklinde olabilir. En çok 
dikdörtgensel ve altıgen şeklindeki dizilimler tercih edilmektedir. Pratikte, çoğu kez dikdörtgensel 
dizilim karesel dizilim olarak uygulanır. Buradaki dizilim topolojik komşuluk açısından önemlidir. 
Aslında, çıkış nöronları arasında doğrudan bir bağlantı yoktur. Giriş nöronları ile her bir çıkış nöronu 
arasındaki bağlantıyı referans vektörleri (code-book vectors) gösterir. Bu vektörler bir katsayılar 
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matrisinin sütunları olarak da düşünülebilir. SOM sinir ağları eğitilirken bu topolojik komşuluk 
referans vektörlerinin yenilenmesinde kullanılır (Zontul vd., 2004). 
Kohonen ağında, giriş katmanına ek olarak, birbiriyle topolojik olarak ilişkili sinirlerden oluşan tek 
bir çıkış katmanı vardır. Her bir giriş, çıkış katmanındaki her bir sinire bağlıdır. Ağ rastgele 
ağırlıklarla çalışmaya başlar. Herhangi bir giriş uygulandığında, giriş vektörüne Öklid uzaklığı en az 
olan sinir seçilir ve bu sinire gelen bağlantı giriş ağırlıkları giriş vektörüne yaklaşacak şekilde 
yenilenir. Bu kazanan sinirle birlikte, onun topolojik komşuluğunda bulunan belli sayıda sinire gelen 
ağırlıklar da benzeri şekilde değiştirilir. İki boyutlu Kohonen ağında i siniri kazanır ise ağırlıklar; 

( ) ( )[ ( ) ( )] ( )
( 1) ( ) ( )

i i i

i i i

w t t X t w t i A t
w t w t i A t

η+ − ∈
+ = ∉

 

olacak şekilde yenilenir. Burada x giriş vektörü, wi, i sinirine gelen giriş ağırlık vektörü, η  öğrenme 
hızıdır.  ( )iA t ise merkezi kazanan sinir olan komşuluk işlevidir ve t anında i sinirine komşu olan 
sinirler kümesini tanımlar. Kazanan sinirlerin ne büyüklükte bir komşuluktaki diğer sinirleri 
etkileyeceği zaman içerisinde değişiklik gösterir. Bu komşuluk başlangıçta büyük tutulup zaman 
içerisinde azalır. Böylece giriş vektörlerine tek sinirlerin değil sinir öbeklerinin tepki vereceği bir ön 
örnekleme sağlanmış olur. Topolojik olarak komşu olan sinirler birer çizgi ile birleştirilmiştir. Çıkış 
katmanında en sık kullanılan topolojiler bir ve iki boyutludur. SOM algoritması rekabete dayalı 
öğrenme yöntemi ile çalışır. Bu yöntemde ağa ait çıktı nöronları aktifleştirmek, yani kazanan nöron 
olmak için rekabet halindedir ve sonuçta her bir zaman diliminde sadece bir nöron 
kazanabilmektedir(Keim, 2002) . Girdi uzayındaki veri ile düşük boyutlu harita üzerinde yer alan her 
bir nöron arasında sinaptik bağlantılar oluşturulmakta ve bu süreç sonucunda, girdi uzayındaki örneğe 
(vektöre) en yakın olan ya da başka bir deyişle en fazla benzerliğe sahip olan çıktı düğümü 
aktifleşmektedir. Aktifleşen nöron Kazanan Nöron (Best-Matching Unit, BMU) olarak anılır. Ağın 
ilk olarak kurulmasından itibaren gerçekleşen süreç, üç ana süreçte incelenmektedir; rekabet, ortak 
çalışma ve sinaptik uyum(Haykin, 1999).   Rekabet sürecinde, her bir girdi vektörüne ait kazanan 
düğümler (nöronlar) belirlenmekte, daha sonra ortak çalışma sürecinde komşu nöronlar ile ilişkilerin 
ele alınması açısından her bir aktif düğüme ait komşu düğümlerin SOM üzerindeki koordinatları 
belirlenmekte ve son olarak da sinaptik uyum sürecinde, komşu nöronların ağırlık vektörlerinde 
güncellemeler gerçekleştirilerek bir sonraki aşamada girdi kalıbı için daha uygun bir uygulama 
gerçekleştirilmektedir (Weiss ve Indurkhya, 1998). 
        
m, girdi uzayının boyutunu temsil etmek üzere, girdi uzayından rastgele olarak bir x vektörü,  

[ ]1 2 3, , ..., T
mx x x x x= seçilmiş olsun. Harita yapısında bulunan her bir nörona ait sinaptik-ağırlık 

vektörlerinin boyutları da girdi uzayının boyutu ile aynı olmak durumundadır. Örneğin, ağ üzerinden 
seçilmiş olan bir j nöronuna ait sinaptik-ağırlık vektörü şu şekilde tanımlanabilir; 

1 2 3, , ..., , 1, 2,3,...,
T

j j j j jmw w w w w j l = =   

Eşitlikte belirtilen l, SOM örgüsü üzerinde bulunan toplam nöron sayısını belirtmektedir. x girdi 
vektörüne ait kazanan nöronun (BMU) belirlenmesi için tüm ağırlık vektörleri sırasıyla x vektörü ile 
iç çarpım (skaler çarpım) ( )T

jw x   işlemine tabi tutulurlar. İç çarpım sonucu en büyük değeri hangi 

ağırlık vektörü oluşturuyor ise, kazanan nöron olarak seçilmektedir. ( )T
jw x  iç çarpım değerinin en 

büyültülmesi, x vektörü ile ( )jw ağırlık vektörleri arası öklid uzaklığının en küçük değere yaklaşması 
anlamına gelmektedir. İki vektör arası öklid uzaklığı azaldıkça da, iki vektör arası benzerliğin aynı 
derece artması anlamına gelir. Burada, vektörler arası iç çarpım 
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uygulanmakta ve en yüksek iç çarpım değeri seçilerek girdi vektörü x ’e SOM harita üzerinde bulunan 
nöronlardan en yakın olanı, başka bir deyişle en benzer olan nöron seçilir(Haykin, 1999a). 
Basit SOM Algoritması; 

[ ]1 2 3, , ..., T
mx x x x x= , m boyutlu girdi uzayında bir örnek ve j nöronuna ait ağırlık vektörü de, 

1 2 3, , ...,
T

j j j j jmw w w w x =   olmak üzere; 

Bir boyutlu uzayda tanımlı olan SOM için algoritma şu şekildedir: 
Adım 1: İlk atamaların yapılması Sinaptik-ağırlık vektörlerine ilk değerleri ata. 

Öğrenme katsayısını ( )tα   ata. Komşuluk derecesini(K) ve komşuluk fonksiyonunu ,( )j ih  ata. 

Adım 2: Öklid uzaklığını kullanarak girdi örneği ile her nöron arası uzaklığı hesapla. 

( ) ,
1

( )
N

i j i
i

d j w x
=

= −∑  

 
Adım 3: Girdi verisine en yakın nöronu (BMU) bul. 
(Adım 2’de en küçük değere sahip j indisi bu değere sahiptir.) 
Adım 4: Verilmiş olan parametrelere göre vektör güncelleştirmesini, 

, ( )( 1) ( ) ( ) ( )( ( ) ( ))j j j i x jw k w k n h k x k w kη+ = + −  

göre yap. 
Adım 5: Her girdi verisi için Adım 2-4 ü gerçekleştir. 
Adım 6: Öğrenme katsayısını güncelle. 
Adım 7: Topolojik komşuluk katsayısını güncelle. 
Adım 8: Çalışmanın sonlandırılmasını kontrol et. 
Adım 9: Sonlandırma olmadığı sürece Adım 2-8 gerçekleştir. 
İlk Değerlerin Atanması  
Eğitim sürecinin öncesinde, prototip vektörlere ilk değerlerin atanması gerekir. Bu işlem 
gerçekleştirilmesi için üç farklı yoldan birisi tercih edilebilir;  
Rastgele Değer Atama (Random Initialization): Ağırlık vektörleri, rassal olarak küçük değerlerle 
yüklenir.  
Girdi Referanslı Değer Atama (Sample Initialization): Ağırlık vektörleri, girdi verilerden rassal 
olarak çekilen değerlerle yüklenir. 
Doğrusal Değer Atama (Linear Initialization): Ağırlık vektörleri, girdi verisine ait en büyük iki 
özdeğere (eigenvalue) karşılık gelen iki özvektörün (eigenvector) yine girdi uzayına dağıtılması 
sonucu yüklenir(Schatzmann,2003). 

3- X-Means Algoritması 
K-means, verileri sayısı araştırıcı tarafından belirlenen kümelere ayırmakta kullanılan bir 

algoritmadır. Veriler kümeler arasındaki değişkenliğin maksimum, kümeler içi değişkenliğin 
minimum olması amaçlanarak bölütlere ayrılır (D. Pelleg, and A. Moore, 2000) 
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k-means kümeleme yönteminin algoritması şu biçimdedir: 
1. Ayırmak istedigimiz k küme sayısı belirlenir. 
2. k tane veri başlangıçta küme merkezi olması amaçlanarak rastgele veya özel belirlenir. 
3. Küme merkezi olmayan verilerin belirlenen uzaklık ölçülerine göre küme merkezlerine uzaklıkları 
hesaplanır. 
4. Her veri en yakın olduğu küme merkezine atanır. 
5. Yeni küme merkezleri, k adet baslangıç kümesindeki değişkenlerin ortalamaları alınarak 
oluşturulur. 
6. Veriler belirlenen uzaklık ölçülerine göre en yakın oldukları oluşturulan yeni küme merkezlerine 
atanırlar. 
7. Verilerin, yeni oluşturulan küme merkezlerine olan uzaklıkları öncekilerle kıyaslanır. 
8. Uzaklık uygun oranda azalmış ise 6. adıma dönülür. 
9. Eğer çok büyük bir değişiklik yok ise iterasyon sona erdirilir (Bilen 2004; Martinez ve Martinez 
2005). 
x-means sınırsız bir Gaussian EM algoritmasında bir model araştırmasını yönlendirmek için BIC'nin 
uygulanması olarak tanımlanabilir. Çok büyük veri setlerinde çok büyük ölçekli gözlemler kullanarak 
yapılan çalışmalara yardımcı olacak geniş bir algoritma sınıfı için bir fırsat sunmaktadır. k-means 
algoritması geliştirilerek, x-means ile model seçimi için yeni bir k-means tabanlı algoritma 
sunulmaktadır. İstatistiksel temelli kriterler kullanan bu model üzerinde yapılan uygulamalar k-
means’tan hızlı ve daha iyi performanslı olduğunu göstermektedir. X-means; küme sayısını kendi 
belirlemektedir. Verileri analiz ederek min/max küme sayısını belirleyebilir. Dictance metric ve veri 
yapısı kendisine özeldir. Nominal veri alamaz(D. Pelleg, and A. Moore,  1999). 

4. Uygulama 
Uygulamada literatürde çok bilinen Iris Plants Database verileri WEKA (Waikato Environment for 
Knowledge Analysis)  yardımıyla SOM ve X-Means kümeleme algoritmalarıyla kümelenmiştir. 
Küme sayısı 2,3,4,5 ve 6 olarak denenerek SOM ve x-means algoritmalarının  performansları çizelge 
1 deki gibi gösterilmiştir. Yapılan denemelerden sonra her iki algoritmada kümeleme başarımları 
benzerlik gösterse de x-means algoritması verileri kümelemede  SOM algoritması kadar hassas 
davranamamıştır. En büyük fark ise algoritmaların çalışma zamanları ve adımlar(iterasyon) 
arasındadır. Çalışmalar sonucunda x-means algoritması genel olarak aslında 3 küme olduğunu zaten 
bildiğimiz iris flower veri setinde yapılan çalışmada 3 özelliği 0,01 sn de kümelemiştir. Toplam 
adım(iterasyon) sayısı ise 1 dir. 3 küme için BIC Değeri 65.87 dir. Küme sayısı arttıkça BIC değeri 
düşmektedir.  
SOM kümeleme algoritması ise daha uzun sürede sonuca ulaşmaktadır. Aynı veriler için yapılan 
çalışmalarda küme sayısının 3 seçilmesiyle beraber süre olarak 2 sn de kümeleme gerçekleşmiştir.  
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Çizelge 1. SOM  ve X-means algoritmalarının performansları 
 

  x-means SOM   

Küme 
Sayısı  Kümelenmiş örnekler Süre  Kümelenmiş 

örnekler Süre 

2 
67% 

0.01  
65% 

1.43  
33% 35% 

3 

35% 

0.01  

33% 

2 32% 33% 

33% 34% 

4 

35% 

0.01  

19%   

32% 28%   

16% 19%          2.55 

17% 33%   

5 

20% 

0.01  

33%   

18% 3%   

16% 19%        3.13 

17% 27%   

29% 18%   

6 

18% 

0.01  

17%   

7% 14%   

16% 19%   

17% 17%       3.67 

17% 15%   

24% 19%   
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5-Sonuç 
Bölümlemeli kümeleme algoritmaları giriş parametresini alarak n tane nesneyi k tane kümeye böler. 
Nesneler birbirlerine benziyorlarsa ve başka kümelerdeki nesnelere benzemiyorlarsa, aynı kümeye 
alınır. Bölümlemeli kümeleme algoritmalarında yöntemler hem uygulanabilirliğinin kolay olması 
hem de verimli olması nedeniyle iyi sonuçlar üretir (Işık, 2006). Çalışmada zaten 3 küme olduğu 
bilinen bir veri setinin gruplara ayırılması SOM ve X-Means algoritmaları kullanılarak 
gerçekleştirildi. Her iki algoritma için küme sayısı 2,3,4,5,6 için denenerek kümeler arası ilişkiler 
incelendi. Çalışmada küme içi benzerlikler maksimum, kümeler arası benzerlikler ise minimuma 
indirgenmiştir. Her iki algoritma da defalarca çalıştırılarak optimum sonuca ulaşmak mümkündür. 
Bu çalışma ile SOM ve X-Means algoritmalarının çalışma zamanlarına bakılarak bir karşılaştırma 
yapılmış ve SOM algoritmasının X-Means’e göre daha yavaş çalıştığı gözlemlenmiştir. Aynı 
zamanda SOM algoritmasının ise kümeleme başarımında X-means algoritmasına göre daha etkili 
olduğu da yapılan çalışmalar sonucunda elde edilmiştir. Sonuç olarak SOM kümeleme algoritması 
verileri kümelemede x-means algoritmasına göre zaman açısından bakıldığında daha yavaş çalışsa 
bile daha iyi sonuç verdiği gözlemlenmiştir.  
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ÖZET 

İstenmeyen ve rahatsızlık hissi uyandıran sesler gürültü olarak isimlendirilmekte olup, bu bağlamda önlem olarak yapılan 
ses yalıtımı ise; yaşanan ortamı istenmeyen seslerden yalıtarak gürültünün zararlı etkilerinden korumak, gürültülü 
alanlardan çevreye yayılan sesi azaltmak ve uygun kullanım koşulları oluşturmak amacı ile yapılan uygulamalara 
denmektedir. Hastane odalarının ses yalıtımı; hasta ve personelin sağlığı, huzuru ve verimliliği için çok önemlidir. 
Hastaneler, ameliyathaneler, MR ve röntgen odaları, acil müdahale odaları gibi bölümlerde dış ortam gürültüsünün 
minimuma indirilmesi gerekmektedir. Dış gürültülerin hem hastalar hem de hastane çalışanları üzerindeki olumsuz 
etkilerini azaltmak için ses yalıtımı son derece önemli bir konudur. Ülkemizde “Binaların Gürültüye Karşı Korunması 
Hakkında Yönetmelik” kapsamında mevcut ve yeni yapılacak binalarda gürültü kontrolü daha da önemli hale 
gelmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmada, hasta yatak odalarını çevreleyen yapı bileşenlerinin (hasta yatak odalarını 
ayıran duvar, hasta yatak odası-koridor arasındaki duvar, hasta yatak odası-yoğun bakım odası arasındaki duvar, iki kişilik 
hasta yatak odası dış duvarı, hacim içi gürültü seviyeleri gibi) ülkemizde yürürlükte olan mevzuatlara uygun şekilde 
gürültü kontrolüne yönelik akustik ölçümler yapılmış, hesaplamalar yardımıyla yapı elamanlarının akustik performansları 
elde edilerek, Türkiye’de 31 Mayıs 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında 
Yönetmelik” çerçevesinde uygunlukları değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Akustik, yapı akustiği, hastane, hasta odaları, sağlık yapıları. 
1. GİRİŞ (INTRODUCTION) 
Gürültü, istenmeyen ve duyulmasından hoşlanılmayan sestir. İnsan fizyolojisi ve psikolojisi 
gürültüden olumsuz etkilenmektedir. Gürültüyü algılama kişiden kişiye, içinde bulunulan mekân ve 
zamana göre değişiklik gösterirken, kişinin gürültü hissettiği anda ortamdan uzaklaşma isteği 
genellikle gürültüye verilen ilk tepkilerdir. Hastanelerde gürültü, fizyolojik ve psikolojik olarak 
hastayı, hasta yakınlarını ve hastane çalışanlarını etkileyen çevresel bir stres kaynağıdır. Hastane 
gürültüsü, hasta, hasta yakını ve çalışanlardan kaynaklanabilecek insan kaynaklı sesler ile tıbbi ve 
tıbbi olmayan cihazların çıkardığı ve ayrıca yapı, karayolu uzaklığı gibi çevresel faktörlerin etkilediği 
arka plan seslerinden oluşmaktadır [1]. 
Hastalar hastanelerde kaldıkları süreçte, çevreleriyle ilgili farkındalıklarını arttırırlar. Bu durum, 
kapalı ortam kalitesinin, uyku, iyileşme ve esenliğin sağlanması için özel önem taşıdığı anlamına 
gelmektedir. Hastanelerde gürültü kirliliği bir problemdir ve konfora yönelik tüm unsurları olumsuz 
etkileyebilir. Gürültünün fizyolojik değişiklikler oluşturabileceği bilinmektedir. Örneğin, yoğun 
bakım ünitesindeki çalışmalar, gürültü kirliliğine maruz kalan hastaların oksijen doygunluğunun 
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azaldığını (oksijen desteği tedavisine olan ihtiyacın artması), yüksek kan basıncını, kalp ve solunum 
hızını artırdığını ve uykunun kötüleştiğini ortaya koymaktadır. Yetişkin hastalarda ise; gürültünün 
stresi artırdığına, kan basıncını ve kalp atış hızını yükselttiğine dair güçlü kanıtlar bulunmaktadır. 
Uyku kaybı, daha yavaş iyileşme sürelerine ve hastaneye yeniden yatma olasılığına yol açmaktadır 
[2]. 
Günümüzün sağlık tesislerinde, gelişen teknolojinin de etkisiyle hastalara sessiz bir gece uykusu 
sağlamak giderek daha zorlu hale gelmektedir. Uyku, hastane ortamında iyileşme sürecinin önemli 
bir parçasıdır. Ancak gürültü; hastaların ihtiyaç duydukları uykuyu sağlıklı şekilde almalarını 
engellemektedir. Taburcu olduktan sonra birçok hasta, odalarındaki gürültülerden 
memnuniyetsizliğini bildirmektedir [3]. 
Gürültü kirliliği 1960’lı yıllardan bu yana sürekli olarak artmaktadır. Yapılan çalışmalara göre, 
hastanelerdeki iç ortam gürültü seviyeleri 1960 yılında gündüz saatlerinde 57 dB iken günümüzde 72 
dB’e, geceleriyse 42 dB iken günümüzde 60 dB’e yükselmiştir. Bu ses seviyeleri, hasta odalarındaki 
maksimum gürültü seviyesi için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından gündüz 35 dB, geceleri ise 
30 dB olarak belirlenen değerlerin çok üzerindedir [4].  
Hastanelerdeki gürültü seviyelerinin, hastalara etkilerinin yanı sıra, çalışma performansına, 
konsantrasyonuna ve iletişimine olan olumsuz etkileri yanında stres, tükenmişlik sendromu gibi 
psikolojik etkilerinin olduğu da bilinmektedir. Bu nedenle hassas çalışma ortamları olan hastanelerde 
gürültü kontrolünün sağlanması, hem hastalar hem çalışanlar açısından zorunlu hale gelmiştir [5]. 
Gürültünün hasta üzerindeki etkileri çok sayıda araştırma ile ortaya konulmuştur. Örneğin, ani ve 
beklenmedik gürültüye maruziyetin hasta kalp atış hızını artırdığı ve hasta iyileşme süreleri üzerinde 
olumsuz bir etkisi olduğu ispatlanmıştır. Yüksek ses seviyeleri, kan basıncı seviyelerini arttırma 
eğilimindedir. Michigan Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan bir araştırma, toplam gürültü 
seviyeleri ve kan basıncı seviyeleri arasında doğrudan bir korelasyon olduğunu ortaya koymuştur [6]. 
Bu kapsamda; hasta sağlığı açısından hasta yatak odalarını çevreleyen iç ve dış yapı bileşenlerinde, 
gürültü kontrolünün sağlanması,  

• Birbirine komşu veya bitişik mekânlardan kaynaklanan gürültünün kontrolü. 
• Birbirine komşu mekânlar arasında konuşmanın gizliliğinin sağlanması. 
• Ağırlıklı olarak karayolu trafik gürültüsünü kapsayan, çevresel gürültünün kontrolü 
      açısından önem taşımaktadır. Bu bağlamda çalışmada; yeni çıkan 01.06.2018 tarihinde yürürlüğe 
giren yönetmelik kapsamında, Ankara’da bir Sağlık Kampüsü içerisinde yer alan kule binası, 2. 
katında inşa edilmiş olan iki kişilik hasta yatak odalarında akustik Mock-Up çalışması yapılmıştır. 
2. YÖNTEM (METHOD) 
Ankara’da bir sağlık kampüsüne ait kule binası, 2. katta akustik mock-up yapılması amacıyla inşa 
edilmiş olan iki kişilik hasta yatak odalarında; 

• Gürültünün kontrolüne yönelik, yapı bileşenlerinin ses yalıtım performans ölçümleri bağlamında; 
o hasta odası - hasta odası arası duvar,  
o hasta odası - yoğun bakım odası arası duvar,  
o hasta odası - koridor arası duvar,  
o hasta odası dış duvarı ses geçiş kaybı ölçümleri, 

• Çevresel gürültü düzeyi ölçümleri, 
• Arka plan gürültü düzeyi ölçümleri, 
• Alıcı hasta odası reverberasyon süresi ölçümleri, ISO (International Organization for 

Standardization) tarafından hazırlanan; TS 9315 ISO 1996-1, TS ISO 1996-2, TS EN ISO 16283-
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1,  TS EN ISO 16283-3, TS EN ISO 717-1 standartlarına uygun şekilde 1/3 oktav bantta ve bu 
standartlarda yer alan hesaplama yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. 

Elde edilen ölçüm verileri; 

• FGI (Facility Guide Instite) – ABD 
• AIA (Associated in Acoustics) - ABD 
• DIN 4019 - Almanya 
• Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği  
• Türkiye Sağlık Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu 
• Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik 1 (01.06.2018’den itibaren 

yürürlüğe girecektir) bağlamında değerlendirilmiştir (Çizelge 1). 
 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA (FINDINGS AND DISCUSSION) 

3.1. Gürültü Kontrolüne Yönelik İç ve Dış Yapı Bileşenlerinin Ölçümü ve Değerlendirilmesi 
Yöntemde de sözü edildiği üzere; TS 9315 ISO 1996-1 ve TS ISO 1996-2 standartlarına uygun olarak, 
1/3 oktav bandında, gürültü kontrolüne ilişkin ölçümler yapılmıştır. Ölçümler sırasında, hasta 
odalarında bulunan 3 adet havalandırma menfezinden 2’si çalışır konumdadır. 
Ölçüm sırasındaki hava koşullarına bakıldığında;  
Hava sıcaklığı: dış ortam: 23 º C, iç ortam: 25 º C, nem: % 33, rüzgâr: > 5 m/sn ve yağış yoktur. 
Yapılan çevresel gürültü düzeyi ölçümleri sonucunda; 
LAeq : Eşdeğer Sürekli Ses Basınç Seviyesi (A-ağırlıklı), 45,9 dBA olarak tespit    
                     edilmiştir (Çizelge 1). 
 
Çizelge 1. Çevresel gürültü düzeyi ölçüm sonuçları 
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Çizelge 1. Hastane yapıları için ulusal ve uluslararası mevzuatlarda belirlenmiş, iç yapı bileşenlerinin 
ses geçiş kaybı performans değerleri 

DUVARLARDA SES İZOLASYONU VE ULUSAL-ULUSLARARASI MEVZUATLAR (2017) 

Facility Guide 
Institute(FGI-ABD) 

Associates in 
Acoustics (AIA-
ABD) 

Almanya (DIN 4019) Türkiye Sağlık 
Yapıları Asgari 
Tasarım Standartları 
Kılavuzu  

Binaların Gürültüye Karşı Korunması 
Hakkında Yönetmelik (Türkiye -
01.06.2018’den itibaren geçerli olacaktır.) 

Bitişik 
Hacimler 

ST
C 

Bitişik 
Hacimler 

ST
C 

Bitişik 
Hacimler Rw Hava Yoluyla Taşınan 

Ses Geçirgenliği (STC) Komşuluk İlişkisi A B C D E F 

Hasta 
odası 

Hast
a 
odası 
(orta
k 
duva
r) 

45 

Ha
sta 
oda
sı 

Hast
a 
odası 
(Yat
ay) 

50 Odalar arası 
duvarlar 

47 

Yeni 
İnşaat 

Bölm
eler 

Katl
ar Hasta 

Odası 
Muay
ene 
Odası 

Sirk. 
alanı 

Hasta 
Odası 

Ameliyat
hane 

6
2 

5
8 

5
2 

 

4
8 

 

4
4 

4
4 

Hasta 
Odasın
dan 
Hasta 
Odasın
a 

45 40 

Hasta 
odası
-
muay
ene 
odası 

Kori
dor 35 

Ha
sta 
oda
sı 

Kori
dor 35 

Koridor ve 
oda arası 
duvarlar 

Hasta 
Odasın
a 
Giden 
Korido
r 

45 45 

        

      Dış Yapı 
Bileşenlerinde Ses 

Geçiş Kaybı 
Değerleri 

   Düşü
k 
seviye 
gürült
ü 
(DG) 
LAF,
max ≤ 
55 dB 

I 5
6 

5
2 

4
6 

4
2 

3
8 

3
4 

Ses 
Sevi
yesi 
Sınıfı 

Uygu
n 
Çevr
esel 
gürül
tü 
seviy
esi 
aralığ
ı, 
dBA 

Rw 
değ
eri, 
dB 

I 55’e 
kadar 35 

 
Söz konusu sağlık kampüsünün kule binasının 2. katının iki kişilik hasta yatak odasının arka plan 
gürültü düzeyi ölçümleri; odanın boyutu ve mekânsal düzenlemesine bağlı olarak belirlenen 4 ölçüm 
noktasında (A5, A7, A8, A12) yapılmıştır (Şekil 1). 
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Şekil 1. Arka plan gürültü düzeyi ölçüm noktaları 
 
Yapılan arka plan gürültü düzeyi ölçümleri sonucunda; 
LAeq : Eşdeğer Sürekli Ses Basınç Seviyesi (A-ağırlıklı), 33,5 dBA olarak tespit 

  edilmiştir. 
Çizelge 2. Arka plan gürültü düzeyi ölçüm sonuçları 

Ölçüm Noktaları 
(Şekil 1) 

A5 A7 A8 A12 

dBA 31  35 33 35 

 
İki kişilik hasta yatak odalarında, yapı elemanlarının ses yalıtım performanslarını belirlemek üzere 
TS EN ISO 16283-1 standardına uygun olarak gerçekleştirilen ölçümler; mekân/alan boyutlarına, 
mekânsal düzenlemeye ve mekânın bitişik mekânlarla olan ilişkisine bağlı olarak belirlenen kaynak 
ve alıcı noktalarında yapılmıştır. Ölçümler; iç duvarlar için hasta yatak odası ile bitişik mekânlar 
(hasta yatak odaları, koridor ve yoğun bakım odası) arasında gerçekleştirilmiştir. Dış cephe ölçümleri 
ise; cephe iskelesi aracılığı ile 2. katta gerçekleştirilmiştir. Ölçüm yapılan yapı bileşenleri, alıcı-
kaynak odaları, kaynak ve alıcı noktaları, Şekil 2’de gösterilmiştir. 
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Şekil 2. Kaynak ve alıcı noktaları 

      
Resim 1. Ölçümlerden fotoğraflar 

Ölçümler; belirlenen her bir alıcı noktası için frekanslara bağlı olarak kaynaktan 16 sn’lik beyaz 
gürültü verilmesi ile üçer kez tekrar edilmiş, kaynak ve alıcı odalardaki ortalama ses basınç seviyesi 
(Leq) ölçülmüştür. Bu ölçüm değerlerinin ortalamaları alınarak, yapı elemanlarının havada yayılan 
ses karşısındaki performansını ölçmek için kullanılan “Ağırlıklı Ses Azaltma İndeksi”,  
Rw = L1 – L2+10 log S/A,              formülü ile hesaplanmıştır.  
Burada;  
Rw, Ağırlıklı Ses Azaltma İndeksi (dB),  
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L1, kaynak odasındaki ortalama ses basınç seviyesini (dB),  
L2, alıcı odadaki ortalama ses basınç seviyesini (dB),  
S, ara duvarın / döşemenin alanını (m2),  
A, alıcı odadaki eş değer absorpsiyon alanını (Sabin, m2), göstermektedir.  
Eş değer absorpsiyon alanı aşağıdaki formülle hesaplanmıştır: 

𝑨𝑨 =
𝟎𝟎,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
𝐓𝐓

 

Burada;  
A: Alıcı odasındaki eşdeğer ses absorpsiyon alanı (ses yutucu yüzey alanı), (m2) 
V: Alıcı odanın hacmi, (m3)  
T: Alıcı odadaki reverberasyon süresi, (saniye) 
Hacmi 98,64 m3 olan alıcı oda karakterini taşıyan, iki kişilik hasta yatak odasında orta frekanslardaki 
reverberasyon süresi (Tmid); 0,86 sn olarak ölçülmüştür. İki hasta yatak odası arasındaki iç duvar-1 
için; K3 ses kaynağı sabit, A3, A8 ve A12 alıcı noktalarında olmak üzere 3 noktada ölçüm alınmıştır 
(Şekil 2). İki kişilik hasta yatak odası ile koridor arasındaki iç duvar-2 için; K4 ses kaynağı sabit, 
A11, A12 ve A14 alıcı noktalarında olmak üzere 3 noktada ölçüm alınmıştır (Şekil 2). İki kişilik hasta 
yatak odası ile yoğun bakım arasındaki iç duvar-3 için; K2 ses kaynağı sabit, A5, A6 ve A7 alıcı 
noktalarında olmak üzere 3 noktada ölçüm alınmıştır (Şekil 2). İki kişilik hasta yatak odası cephesi 
dış duvar-1 için; K5 ses kaynağı sabit, A5, A8 ve A16, A17 alıcı noktalarında olmak üzere 4 noktada 
ölçüm alınmıştır (Şekil 2). Yukarıda sözü edilen duvarların ses geçiş kaybı ölçüm, hesaplama 
sonuçları ve ses geçiş kaybı grafikleri; Çizelge 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve Şekil 4, 5, 6’da verilmiştir. 
 

Çizelge 4. İç duvar-1 için yapılan ses geçiş kaybı ölçüm ve hesaplama sonuçları 

Frekans 
(Hz) 

L1 
(dB) 

L2 
(dB) 

Rw=L1–L2+10log 
S/A (dB) 

100 95,1 79,7 16,5 

125 108,3 82,8 26,2 

160 105,5 70,7 35,3 

200 107,3 66,9 41,2 

250 106,3 63,7 42,5 

315 107,3 62,6 45,3 

400 104,3 58,8 46,3 

500 104,7 57,7 47,7 

630 104,5 54,0 51,6 
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800 103,8 51,3 54,4 

1000 104,7 50,3 56 

1250 105,0 50,8 55,5 

1600 108,0 53,7 55,6 

2000 106,0 54,6 53 

2500 106,5 57,5 50,4 

3150 106,8 55,9 52,5 

Çizelge 5. İç Duvar-1 için C, Ctr verileri 
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dB 

10log (Ln-Rw)/10 

 

 

 

dBx10-5 

100 16,5 30 13,5 -29 -45,5 2,818382931 -20 -36,5 22,38721139 

125 26,2 33 6,8 -26 -52,2 0,602559586 -20 -46,2 2,398832919 

160 35,3 36 0,7 -23 -58,3 0,147910839 -18 -53,3 0,467735141 

200 41,2 39 --- -21 -62,2 0,060255959 -16 -57,2 0,190546072 

250 42,5 42 --- -19 -61,5 0,070794578 -15 -57,5 0,177827941 

315 45,3 45 --- -17 -62,3 0,058884366 -14 -59,3 0,117489755 

400 46,3 48 1,7 -15 -61,3 0,074131024 -13 -59,3 0,117489755 

500 47,7 49 1,3 -13 -60,7 0,085113804 -12 -59,7 0,107151931 

630 51,6 50 --- -12 -63,6 0,043651583 -11 -62,6 0,054954087 

800 54,4 51 --- -11 -65,4 0,028840315 -9 -63,4 0,045708819 

1000 56 52 --- -10 -66 0,025118864 -8 -64 0,039810717 

1250 55,5 53 --- -9 -64,5 0,035481339 -9 -64,5 0,035481339 

1600 55,6 53 --- -9 -64,6 0,034673685 -10 -65,6 0,027542287 

2000 53 53 --- -9 -62 0,063095734 -11 -64 0,039810717 

2500 50,4 53 2,6 -9 -59,4 0,114815362 -13 -63,4 0,045708819 

3150 52,5 53 0,5 -9 -61,5 0,070794578 -15 -67,5 0,017782794 

 Toplam = 27,1 < 32,0 

Rw = 52 – 3 dB = 49 dB 

C = 49 – 44 = - 5 Ctr = 36 – 49 = - 13 
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Şekil 3. Yapılan ölçümler sonucunda İç duvar-1 için ses geçiş kaybı grafiği 

 
Çizelge 6. İç duvar-2 için yapılan ses geçiş kaybı ölçüm ve hesaplama sonuçları 

Frekans 
(Hz) 

L1 (dB) L2 (dB) Rw=L1–L2+10log S/A 
(dB) 

100 101,2 80,8 15,3 

125 106,6 86,4 14,6 

160 106,6 84,1 16,8 

200 109,7 86,7 17,6 

250 105,0 80,7 18 

315 101,8 79,6 16,6 

400 103,8 80,1 18,3 

500 101,9 79,7 16,6 

630 102,0 77,5 19,4 

800 97,3 77,4 15,5 

1000 97,7 77,2 15,9 

1250 98,7 77,9 15,9 

1600 100,7 81,8 14 

2000 99,2 81,7 12,9 

2500 98,2 83,7 9,6 

3150 100,3 80,9 14,8 

10

20

30

40

50

60

dB
A

Hz

İç Duvar-1 
Rw Eğrileri

Referans Rw

Duvar

Düzeltilmiş Rw'
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Çizelge 7. İç Duvar-2 için C, Ctr verileri 

F Rw -37 dB 
kaydırılmış 
referans 
değerler dB 

İstenmeye
n sapma  

 

dB 

Spectrum 
No:1 

 

dB 

Ln-
Rw 

 

dB 

10log (Ln-Rw)/10 

 

 

dBx10-5 

Spectrum 
No:2 

 

dB 

Ln-Rw 

 

 

dB 

10log (Ln-Rw)/10 

 

 

dBx10-5 

100 15,3 -4 --- -29 -44,3 3,715352291 -20 -35,3 29,51209227 

125 14,6 -1 --- -26 -40,6 8,7096359 -20 -34,6 34,67368505 

160 16,8 2 --- -23 -39,8 10,47128548 -18 -34,8 33,11311215 

200 17,6 5 --- -21 -38,6 13,80384265 -16 -33,6 43,65158322 

250 18 8 --- -19 -37 19,95262315 -15 -33 50,11872336 

315 16,6 11 --- -17 -33,6 43,65158322 -14 -30,6 87,096359 

400 18,3 14 --- -15 -33,3 46,77351413 -13 -31,3 74,13102413 

500 16,6 15 --- -13 -29,6 109,6478196 -12 -28,6 138,0384265 

630 19,4 16 --- -12 -31,4 72,44359601 -11 -30,4 91,20108394 

800 15,5 17 1,5 -11 -26,5 223,8721139 -9 -24,5 354,8133892 

1000 15,9 18 2,1 -10 -25,9 257,0395783 -8 -23,9 407,3802778 

1250 15,9 19 3,1 -9 -24,9 323,5936569 -9 -24,9 323,5936569 

1600 14 19 5 -9 -23 501,1872336 -10 -24 398,1071706 

2000 12,9 19 6,1 -9 -21,9 645,654229 -11 -23,9 407,3802778 

2500 9,6 19 9,4 -9 -18,6 1380,384265 -13 -22,6 549,5408739 

3150 14,8 19 4,2 -9 -23,8 416,8693835 -15 -29,8 104,7128548 

 Toplam = 31,4 < 32,0 

Rw = 52 – 37 dB = 15 dB 

 

C = 14 – 15= - 1 

 

Ctr = 15 – 15 = 0 

 

 



 
 

                               Year 2 (2018)   Vol: 3  Issued in september 1, 2018                                           www.ejons.co.uk                                      
 
 

EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences  ISSN 2602 - 4136 

64 

 
Şekil 4. Yapılan ölçümler sonucunda İç duvar-2 için ses geçiş kaybı grafiği 

Çizelge 8. İç duvar-3 için yapılan ses geçiş kaybı ölçüm ve hesaplama sonuçları 

Frekans (Hz) L1 (dB) L2 
(dB) 

Rw=L1–L2+10log 
S/A (dB) 

100 103,9 77,9 26,7 

125 112,5 80,3 32,5 

160 110,1 75,8 34,4 

200 110,4 71,0 39,8 

250 108,0 66,6 40,9 

315 107,2 60,9 46,5 

400 106,2 57,0 49,6 

500 106,5 56,7 50,1 

630 106,6 54,5 52,8 

800 105,4 51,2 55,6 

1000 105,9 50,4 56,7 

1250 105,2 52,2 53,9 

1600 108,2 53,0 56,1 

2000 106,6 51,6 56,2 

2500 106,9 55,3 52,5 

3150 106,2 54,4 53 

-10

0
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İç Duvar-2 
Rw Eğrileri

Referans Rw

Duvar
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Çizelge 9. İç Duvar-3 için C, Ctr verileri 

F Rw -1 dB 
kaydırılmış 
referans 
değerler dB 

İstenmeyen 
sapma dB 

Spectrum 
No:1 

 

dB 

Ln-
Rw 

 

dB 

10log (Ln-Rw)/10 

 

 

dBx10-5 

Spectrum 
No:2 

 

dB 

Ln-
Rw 

 

dB 

10log (Ln-

Rw)/10 

 

dBx10-5 

100 26,7 32 5,3 -29 -55,7 0,2691535 -20 -46,7 2,1379621 

125 32,5 35 2,5 -26 -58,5 0,1412538 -20 -52,5 0,5623413 

160 34,4 38 3,6 -23 -57,4 0,1819701 -18 -52,4 0,5754399 

200 39,8 41 1,2 -21 -60,8 0,0831764 -16 -55,8 0,2630268 

250 40,9 44 3,1 -19 -59,9 0,1023293 -15 -55,9 0,2570396 

315 46,5 47 0,5 -17 -63,5 0,0446684 -14 -60,5 0,0891251 

400 49,6 50 0,4 -15 -64,6 0,0346737 -13 -62,6 0,0549541 

500 50,1 51 0,9 -13 -63,1 0,0489779 -12 -62,1 0,0616595 

630 52,8 52 --- -12 -64,8 0,0331131 -11 -63,8 0,0416869 

800 55,6 53 --- -11 -66,6 0,0218776 -9 -64,6 0,0346737 

1000 56,7 54 --- -10 -66,7 0,0213796 -8 -64,7 0,0338844 

1250 53,9 55 1,1 -9 -62,9 0,0512861 -9 -62,9 0,0512861 

1600 56,1 55 --- -9 -65,1 0,030903 -10 -66,1 0,0245471 

2000 56,2 55 --- -9 -65,2 0,0301995 -11 -67,2 0,0190546 

2500 52,5 55 2,5 -9 -61,5 0,0707946 -13 -65,5 0,0281838 

3150 53 55 2 -9 -62 0,0630957 -15 -68 0,0158489 

 Toplam = 23,1 < 32,0 

Rw = 52 – 1 dB = 51 dB 

 

C = 51 – 49 = - 2 

 

Ctr = 51 – 44 = -7 
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Şekil 5. Yapılan ölçümler sonucunda İç duvar-3 için ses geçiş kaybı grafiği 

 
Çizelge 10. Dış duvar-1 için yapılan ses geçiş kaybı ölçüm ve hesaplama sonuçları 

Frekans 
(Hz) 

L1 
(dB) 

L2 
(dB) 

Rw=L1–L2+10log 
S/A (dB) 

100 102,8 66,5 33,8 

125 105,2 75,1 27,2 

160 97,7 67,2 27,4 

200 89,9 62,9 24,2 

250 93,8 59,8 30,4 

315 97,9 60,8 34,1 

400 96,8 56,6 37,5 

500 95,5 56,0 36,6 

630 93,5 64,8 26,2 

800 94,1 56,7 35,7 

1000 91,1 57,1 32 

1250 92,0 58,5 31,2 

1600 100,8 56,1 42,4 

2000 97,4 50,5 44,9 

2500 99,9 51,5 46,2 

3150 101,4 53,7 45,7 
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Çizelge 11. Dış Duvar-1 için C, Ctr verileri 

F Rw -16 dB 
kaydırılmış 
referans 
değerler dB 

İstenmeyen 
sapma dB 

Spectrum 
No:1 

 

dB 

Ln-
Rw 

 

dB 

10log (Ln-Rw)/10 

 

 

dBx10-5 

Spectrum 
No:2 

 

dB 

Ln-
Rw 

 

dB 

10log (Ln-Rw)/10 

 

 

dBx10-5 

100 33,8 17 --- -29 -62,8 0,052480746 -20 -53,8 0,416869383 

125 27,2 20 --- -26 -53,2 0,478630092 -20 -47,2 1,905460718 

160 27,4 23 --- -23 -50,4 0,912010839 -18 -45,4 2,884031503 

200 24,2 26 1,8 -21 -45,2 3,01995172 -16 -40,2 9,54992586 

250 30,4 29 --- -19 -49,4 1,148153621 -15 -45,4 2,884031503 

315 34,1 32 --- -17 -51,1 0,776247117 -14 -48,1 1,548816619 

400 37,5 35 --- -15 -52,5 0,562341325 -13 -50,5 0,891250938 

500 36,6 36 --- -13 -49,6 1,096478196 -12 -48,6 1,380384265 

630 26,2 37 10,8 -12 -38,2 15,13561248 -11 -37,2 19,05460718 

800 35,7 38 2,3 -11 -46,7 2,13796209 -9 -44,7 3,388441561 

1000 32 39 7 -10 -42 6,309573445 -8 -40 10 

1250 31,2 40 8,8 -9 -40,2 9,54992586 -9 -40,2 9,54992586 

1600 42,4 40 --- -9 -51,4 0,72443596 -10 -52,4 0,575439937 

2000 44,9 40 --- -9 -53,9 0,407380278 -11 -55,9 0,257039578 

2500 46,2 40 --- -9 -55,2 0,301995172 -13 -59,2 0,120226443 

3150 45,7 40 --- -9 -54,7 0,338844156 -15 -60,7 0,085113804 

 Toplam = 30,7 < 32,0 

Rw = 52 – 1 dB = 36 dB 

 

C = 34 – 36 = - 2 

 

Ctr = 32 – 36 = - 4 
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Şekil 6. Yapılan ölçümler sonucunda Dış duvar-1 için ses geçiş kaybı grafiği 

 
4.  SONUÇ VE ÖNERİLER (CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS) 
Ankara’da bir entegre kampüsüne ait kule binası iki kişilik hasta yatak odasında yapılan mock-up 
çalışmasında;  

• Gürültünün kontrolüne yönelik, yapı bileşenlerinin ses yalıtım performans ölçümleri (hasta odası 
- hasta odası arası duvar, hasta odası - yoğun bakım odası arası duvar, hasta odası - koridor arası 
duvar, hasta odası dış duvarı ses geçiş kaybı ölçümleri) 

• Çevresel gürültü düzeyi ölçümleri, 
• Arka plan gürültü düzeyi ölçümleri, 
• Alıcı hasta odası reverberasyon süresi ölçümleri yapılmıştır. 
Söz konusu entegre sağlık kampüsü kule binası 2. katta inşa edilmiş iki kişilik hasta yatak odasını 
çevreleyen yapı bileşenlerinin, gürültü kontrolüne yönelik değerlendirilmesi ve ilgili diğer akustik 
parametrelerin değerlendirilmesi Çizelge 10’da özetlenmiştir. 
Çizelge 10. Hasta yatak odalarının akustik analizi (ÖZET TABLO) 

İÇ DUVAR-1 (Hasta yatak odalarını ayıran duvar) 

 MEVCUT DURUM d=12,5 cm 

Malzeme 
Bilgileri 

Yapı Bileşeni 
Detayı Yönetmelikler 

Analiz Sonucu 
ve 

Değerlendirme 

• Alçıpanel 
kaplama 
2x12,5 mm  
• Taş yünü 
4 cm (75 
mm hava 
boşluğu 
içerisinde) 

 

FGI (Facility Guide Institute) - ABD 
(2014) 

1STC ≥ 45 

49 (-5; -13) dB 

Rw (C; Ctr) 

UYGUN 

AIA (Associated in Acoustics) - ABD 
(2006) 

Rw ≥ 50 

dB 

 49 (-5; -13) dB 

Rw (C; Ctr) 

UYGUN 
DEĞİL 

5
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45

55
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Hz
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Rw Eğrileri
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Dış Cephe
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• Alçıpanel 
kaplama 
2x12,5 mm  

 

Binaların Gürültüye Karşı Korunması 
Hakkında Yönetmelik (31.05.2018’den 

itibaren geçerlidir) 

DnT ≥ 52 
dB 

(C sınıfı) 

50 (-5; -13) dB 

DnT (C; Ctr) 

UYGUN 
DEĞİL 

Türkiye Sağlık Yapıları Asgari 
Tasarım Standartları Kılavuzu (2010) 

1STC ≥ 45 

49 (-5; -13) dB 

Rw (C; Ctr) 

UYGUN 

 

 

 

 

 

 

İÇ DUVAR-2 (Hasta yatak odası-koridor arasındaki duvar) 

 MEVCUT DURUM d=12,5 cm 

Malzeme 
Bilgileri 

Yapı Bileşeni 
Detayı Yönetmelikler 

Analiz Sonucu 
ve 

Değerlendirme 

• Alçıpanel 
kaplama 
2x12,5 mm  
• Taş yünü 
4 cm (75 
mm hava 
boşluğu 
içerisinde) 
• Alçıpanel 
kaplama 
2x12,5 mm  
• 120/210 
ahşap kapı 

 

FGI (Facility Guide Institute) - ABD 
(2014) 

1STC ≥ 35 

15 (-1; 0) dB 

Rw (C; Ctr) 

UYGUN 
DEĞİL 

AIA (Associated in Acoustics) - ABD 
(2006) 

Rw ≥ 35 

dB 

15 (-1; 0) dB 

Rw (C; Ctr) 

UYGUN 
DEĞİL 

Binaların Gürültüye Karşı Korunması 
Hakkında Yönetmelik (31.05.2018’den 

itibaren geçerlidir) 

DnT ≥ 52 
– 10 = 42 

dB 

(C sınıfı) 

17 (-1; 0) dB 

DnT (C; Ctr) 

UYGUN 
DEĞİL 

Türkiye Sağlık Yapıları Asgari 
Tasarım Standartları Kılavuzu (2010)  

1STC ≥ 45 

15 (-1; 0) dB 

Rw (C; Ctr) 

UYGUN 
DEĞİL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İÇ DUVAR-3 (Hasta yatak odası-yoğun bakım arasındaki duvar) 

 MEVCUT DURUM d=12,5cm 

Malzeme 
Bilgileri 

Yapı Bileşeni 
Detayı Yönetmelikler 

Analiz Sonucu 
ve 

Değerlendirme  
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• Alçıpanel 
kaplama 
2x12,5 mm  
• Taş yünü 
4 cm (75 
mm hava 
boşluğu 
içerisinde) 
• Alçıpanel 
kaplama 
2x12,5 mm  

 
 

FGI (Facility Guide Institute)- ABD 
(2014) 

1STC ≥ 45  

51 (-2; -7) dB 

Rw (C; Ctr) 

UYGUN 

AIA (Associated in Acoustics) - ABD 
(2006) 

Rw ≥ 50 
dB 

51 (-2; -7) dB 

Rw (C; Ctr) 

UYGUN 

Binaların Gürültüye Karşı Korunması 
Hakkında Yönetmelik 

(01.06.2018’den itibaren geçerlidir) 

DnT ≥ 52 
dB 

(C sınıfı) 

 

53 (-2; -7) dB 

DnT (C; Ctr) 

UYGUN  

Türkiye Sağlık Yapıları Asgari 
Tasarım Standartları Kılavuzu  

(2010) 

1STC ≥ 45  

51 (-2; -7) dB 

Rw (C; Ctr) 

UYGUN 

 

 

 

DIŞ DUVAR-1 (İki kişilik hasta yatak odası dış duvarı) 

 MEVCUT DURUM 

Malzeme 
Bilgileri 

Yapı Bileşeni 
Detayı Yönetmelikler 

Analiz Sonucu 
ve 

Değerlendirme  

 

• IGU 
Vizyon 
Cam 

 

Binaların 
Gürültüye Karşı 

Korunması 
Hakkında 

Yönetmelik 
(01.06.2018’den 

itibaren 
geçerlidir) 

Çevresel gürültü 
seviyesi 

45,9 dBA 

Min.  

Rw ≥ 30 
dB 

36 (-2; -4) dB 

Rw (C; Ctr) 

UYGUN 

DIN 4109 

(Almanya-2016) 

Uygun çevresel 
gürültü seviyesi 

aralığı, 

 55 dBA’ya kadar 

(45,9 dBA) 

Rw,res ≥ 
35 dB 

36 (-2; -4) dB 

Rw (C; Ctr) 

UYGUN 
DEĞİL 
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HACİM İÇİ GÜRÜLTÜ SEVİYELERİ 

 MEVCUT DURUM 

Yönetmelikler Mekân NC/
 

Hacim İçi Gürültü 
  

Analiz 
  

  

 

FGI (Facility 
Guide Institute), 

ABD (2014) 

Hasta Odaları 
40 45 

33,5 dBA 
UYGUN 

AIA (Associated in 
Acoustics), ABD 

(2006) 

Hasta Odaları 30-
40 35-45 

33,5 dBA 
UYGUN 

Binaların 
Gürültüye Karşı 

Korunması 
Hakkında 

Yönetmelik 
(31.05.2018’den 

itibaren geçerlidir) 

Özel Hasta 
Odaları  2

6 
3
0 

3
4 

3
8 

4
2 46 

33,5 dBA 
UYGUN 

Çok Yataklı 
Odalar  3

1 
3
5 

3
9 

4
3 

4
7 51 

33,5 dBA 
UYGUN 

Çevresel 
Gürültünün 

Değerlendirilmesi 
ve Yönetimi 

Yönetmeliği (2010) 

Yataklı tedavi 
kurum ve 
kuruluşları, 
dispanser, 
poliklinik, 
bakım ve huzur 
evleri ve 
benzeri. 

 45 
33,5 dBA 
UYGUN 

 
 

 

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DÜZEYİ 

 MEVCUT DURUM 

Yönetmelik 
Eşdeğer Sürekli Ses Basınç 
Seviyesi (A-ağırlıklı), Leq - 

dBA 

Analiz Sonucu 
ve 

Değerlendirme 
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Çevresel 
Gürültünün 

Değerlendirilmesi 
ve Yönetimi 
Yönetmeliği 

(2010) 

Gürültüye hassas 
kullanımlardan 

eğitim, kültür ve 
sağlık alanları ile 
yazlık ve kamp 

yerlerinin ağırlıklı 
olduğu alanlar 

Lgündüz = 65 (Mevcut 
yollar) 

45,9 dBA 
UYGUN 

1 STC = Rw 
2 Ölçümler sırasında; hasta odalarında ki 3 adet havalandırma menfezinden 2’si çalışır konumdadır.  
 

• İç Duvar-1; hasta yatak odaları arasındaki duvarın (Şekil 1) yalıtım performansının; Facility 
Guide Institute (FGI-ABD) ve Türkiye Sağlık Yapıları Asgari Tasarım Standartları Klavuzu’nda 
verilen sınır değerleri sağlamasına karşın,  01.06.2018’den itibaren ülkemizde yürürlüğe girecek 
olan “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Yönetmeliği”nde; yeni yapılacak binalar için 
önerilen C sınıfı akustik kalite ses yalıtım performans koşulunu sağlayamadığı görülmüştür 
(Çizelge 10).  
İç Duvar-2; hasta yatak odası ile koridor arasındaki duvarın (Şekil 1) ses yalıtım performansının; 
FGI (Facility Guide Instite – ABD), AIA (Associated in Acoustics – ABD), Çevresel Gürültünün 
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Türkiye Sağlık Yapıları Asgari Tasarım Standartları 
Kılavuzu ve Yeni Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik’te önerilen C 
sınıfı akustik kalite için ses yalıtım performans koşullarının hiçbirini, sağlayamadığı görülmüştür 
(Çizelge 10). Söz konusu yapı elemanında bulunan kapının, ses geçiş performansının düşük 
olmasının, bu duruma yol açtığı düşünülmektedir.  

• İç Duvar-3; hasta yatak odası ile yoğun bakım odası arasındaki duvarın (Şekil 1) ses yalıtım 
performansının; değerlendirmede kullanılan tüm yönetmeliklere uygun olduğu görülmüştür 
(Çizelge 10). İç Duvar-1 ile aynı katmanlara sahip bu duvarın istenen ses yalıtım performansını 
sağlaması, bu duvar üzerinde, duvarın yalıtım performansının olumsuz yönde etkileyen, su tesisat 
ve kolon-iç duvar bağlantılarının olmamasının neden olduğu düşünülmektedir. 

• Dış Duvar-1’in değerlendirilebilmesi için yapılan çevresel gürültü düzeyi ölçümünde; 
01.06.2018’de yürürlüğe girecek olan; Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında 
Yönetmelik, C sınıfı akustik performansa sahip yeni yapılacak hastane binalarında, çevresel 
gürültü düzeyi göz önünde tutularak verilen dış duvar yalıtım değerinin, en düşük 30 dB olması 
sınır değeri ve ölçüm yapılan hastanenin çevresel gürültü düzeyi göz önüne alındığında, 36 (-2; -
4) dB yalıtım değerine sahip dış duvar-1’in ses yalıtım performansı; uygun olarak 
değerlendirilmiştir (Çizelge 10). Ancak söz konusu duvarın C-2; Ctr-4 düzeltme değeri göz önüne 
alındığında ses yalıtım performansı; DIN 4109 (Almanya)’da verilen sınır değerinin altında 
kaldığı görülmüştür (Çizelge 10). 

• İki kişilik hasta yatak odası için yapılan hacim içi gürültü düzeyi ölçümleri sonucunda; elde edilen 
33,5 dBA değerinin; FGI (Facility Guide Institute-ABD), AIA (Associated in Acoustics-ABD), 
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Türkiye Sağlık Yapıları Asgari 
Tasarım Standartları Kılavuzu ve 01.06.2018’de yürürlüğe girecek yönetmelik olan Binaların 
Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik’te yeni binalar için C sınıfı akustik kaliteye 
sahip özel ve çok yataklı hasta odaları için olması gereken hacim içi gürültü seviyelerine uygun 
olduğu görülmüştür. Ancak, ölçümlerde çalışmayan 3. havalandırma menfezinin çalışması ile tek 
kişilik hasta yatak odalarında 34 dBA olarak verilen sınır değerin aşılabileceği öngörülmektedir 
(Çizelge 10). 
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• Çevresel gürültü düzeyi ölçümleri sonucunda elde edilen veriler; Çevresel Gürültünün 
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ne göre, sağlık alanları için belirlenen eşdeğer 
gürültü seviyesinin altında kalarak, hastane çevresindeki gürültü düzeyinin uygun olduğu 
görülmüştür (Çizelge 10). 
 

5. SİMGELER VE KISALTMALAR (SYMBOLS AND NOMENCLATURE) 
LN,A  : A-Ağırlıklı iç ortamdaki gürültü düzeyi (Ambient noise level) 
LAeq  : A-Ağırlıklı eşdeğer sürekli ses basınç seviyesi 
Rw  : Ağırlıklı ses azaltma indeksi (iç yapı bileşenleri için) 
Rw,res  : Ses azaltma indeksi (dış yapı bileşenleri için) 
T  : Reverberasyon süresi (s) 
Tmid  : Reverberasyon süresi (30 dB’lik sönümlenme ile hesaplanan, 
     500 Hz ve 1000 Hz’deki reverberasyon sürelerinin ortalaması) 
A  : Toplam ses yutucu yüzey alanı 
V  : Toplam hava hacmi 
DnT              : Standardize düzey farkı (duvarlar için -hava doğuşlu sesler) 

  (Standardized Level Difference , in dB) (airborne sound)(01.06.2018   
  tarihinde geçerli olacak “Binaların Gürültüye Karşı Korunması   
  Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda ele alınmıştır.  

STC  : Ses İletim Sınıfı (duvarlar için - hava doğuşlu sesler) 
    (Sound Transmission Class), (airborne sound) 
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ÖZET 
21. yüzyılda hızla gelişen ve yaygınlaşan sayısal tasarım ve üretim teknolojileri tüm tasarım alanlarında olduğu 
gibi mimari tasarım ve üretim alanlarında da yenilikçi ve devrimsel nitelikteki çalışmalara yön vermiştir. 
Özellikle bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD ve CAM) teknolojileri ile tasarım ve yapım süreçleri için 
yeni bakış açıları geliştirilmiş ve son ürünün tasarımı yerine “sürecin tasarımı” odaklı bir yaklaşım 
benimsenmeye başlamıştır. İlk dönemlerde, karmaşık yapıların tasarımı ve üretimi için uçak tasarımı ve otomatik 
üretiminde kullanılan CATIA programının mimari tasarımda kullanımının önü açılmış ve dosyadan fabrikaya 
(file to fabrication) olarak adlandırılan sayısal üretim teknolojilerinin tasarım ve yapım sürecine dahil edilmesi 
sağlanmıştır. Zamanla, mimarın artan ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni yazılımlar geliştirilmiş ve yaygınlaşmış 
böylece CAD/CAM teknolojileri hesaplamalı mimarlık süreçlerinde tasarım ve üretimin önemli bir bileşeni 
haline gelmiştir. Söz konusu teknolojilerle şekillenen bu tasarlama ve üretme biçimleri kendi tektoniğini 
yaratmaya başlamış ve “dijital tektonik” olarak adlandırılabilecek yeni yapma biçimleri, mimarın malzeme ve 
strüktürle olan diyaloğunu da yeniden biçimlendirmiştir. Bir başka ifade ile, yapı pratiğindeki geleneksel inşaat 
eylemi üretim, fabrikasyon ve montajla çok daha karmaşık biçimlerde yan yana gelirken, yeni malzemelerin 
tasarlanması ya da var olanların farklı biçimlerde kullanılması, hibridleşmesi, sonuçta yeni tektoniklerin ortaya 
çıkmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda bu bildiride tektonik kavramı, farklı kuramcıların görüşleri çerçevesinde 
irdelenmiş ve yüzyıllar içerisinde özellikle 4 farklı endüstri devrimi gibi mimarlık tarihindeki önemli dönüm 
noktaları gözetilerek bir sınıflandırma çalışması yapılmıştır. CAD/CAM kavramlarının mimariyle bütünleşmesi 
sonucu yapım/üretim tekniklerinin geldiği son nokta ve dijital tektonik kavramı son yıllarda uygulanmış öncül 
örnekler ışığında tartışılmıştır. Sonuç olarak hesaplamalı araçların/ortamların mimaride kullanımının 
yaygınlaşması ile mimarın yapı sanatını değiştirmek, geliştirmek ve tasarım ve yapımdaki mevcut sorunları 
çözmek için ileri otomasyon teknolojilerini nasıl kullanabilecekleri konusunda bir değerlendirme yapılmıştır.  
 
Anahtar kelimeler: Tektonik, Dijital tektonik, Dijital mimari, Hesaplamalı teknolojiler 

 
EVOLUTION OF ARCHITECTURAL TECTONIC: AN ASSESSMENT ON DIGITAL 

TECTONICS 
 
ABSTRACT 
Numerous design and production technologies that are rapidly developing and widespread in the 21st century 
have given direction to innovative and revolutionary works in architectural design and production areas as well 
as in all design fields. New perspectives for design and construction processes have been developed, especially 
with computer-aided design and manufacturing (CAD and CAM) technologies, and a “design processes” 
approach has been adopted instead of final product design. In the early periods, the use of CATIA program in 
architectural design for the design and production of complex structures, which has been used in aircraft design 
and automatic production, has been opened and digital production technologies, called file to fabrication, have 
been included into the design and construction processes. By the time of progress, new software has been 
developed and expanded to supply the increasing needs of architects, thus CAD / CAM technology has become 
an important component of design and production in computational architectural processes. These forms of 

http://web.hitit.edu.tr/hafizebusrasabur/akademik/tez_danismanligi
http://www.hitit.edu.tr/
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design and manufacturing, shaped by these technologies, have begun to create their own tectonics, and new 
forms of construction termed as “digital tectonic” have also reshaped the communication of architect with the 
material and structure. In other words, while the traditional construction practice in building application consist 
of much more complex forms with manufacturing, fabrication and assembly, design of new materials or use of 
existing ones in different forms, hybridization, ultimately leads to the emergence of new tectonics. In this regard, 
the tectonic concept in this context is examined within the framework of the different theoreticians’ views and a 
classification study is carried out over the centuries, especially considering the significant crossroads such as 
four different industrial revolutions in architectural history. The end of the construction/fabrication methods 
resulted by integration of CAD / CAM concepts with architecture and the term of digital tectonics is discussed 
by the examples that have been applied in recent years. As a result, an evaluation about how architects can use 
advanced automation technologies to modify, develop and solve the existing problems in design and construction 
with widespread of the computational tools/ environments uses in architecture is carried out.  

 
Keywords: Tectonic, Digital tectonic, Digital architecture, Computational Technologies 
 

Giriş 
“Gerektiği gibi bir bina gerçekleştirmek için işe ölçülemeyenle başlamalısınız ve 
ölçülebilir yollardan geçmelisiniz. Sadece bu şekilde inşa edebilirsiniz, binayı sadece 
bu şekilde varlığa erdirebilirsiniz, ölçülemeyen vasıtasıyla. Kuralları takip etmelisiniz 
ancak nihayetinde, bina yaşantının bir parçası olduğunda ölçülemeyen nitelikler 
uyandırmalıdır. Tuğla miktarları, inşa yöntemleri ve mühendislik içeren tasarım 
aşaması sona erdiğinde yapının varlık tini devreye girer.” 

Louis Kahn (Konuralp, 2014) 
21. yüzyılda hızla gelişen ve yaygınlaşan sayısal tasarım ve üretim teknolojileri tüm tasarım 
alanlarında olduğu gibi mimari tasarım ve üretim alanlarında da yenilikçi ve devrimsel 
nitelikteki çalışmalara yön vermiştir. Özellikle bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD ve 
CAM) teknolojileri ile tasarım ve yapım süreçleri için yeni bakış açıları geliştirilmiş ve son 
ürün tasarımı, yerini “sürecin tasarımı” odaklı bir yaklaşıma bırakmaya başlamıştır. Mimari 
ile sayısal teknolojilerin entegrasyonu; mimaride yeni anlatımların, yapılarda yüksek kalite ve 
verimliliğin, ekonomik strüktürlerin önünü açmıştır. Dijital araçlar, mimarlar ve mühendisler 
için çalışma yöntemlerini ve ifade biçimlerini büyük ölçüde etkilemiş (Nilsson, 2007), mimari 
tasarım ve üretim konusunda etkisini her geçen gün daha fazla hissettiren CAD ve CAM 
teknolojileri, tasarımı ve üretimi zor ve pahalı olan karmaşık biçimlerin yapımını 
kolaylaştırmıştır.  
Konsept ve üretim arasındaki ilişkiyi yeniden yorumlayarak neyin tasarlanıp neyin 
üretilebileceği arasında doğrudan bir bağ oluşturan bu teknolojilerle, yapılar sadece dijital 
olarak tasarlanmayıp dijital olarak kontrol edilen üretim teknolojileriyle artık doğrudan 
“dosyadan fabrikaya” üretilebilmektedir.  
Bu bağlamda bu çalışmanın genel kurgusu “tektonik” kavramı ile başlamaktadır. Tektonik 
kavramının ortaya çıkışı, mimarlık disiplinindeki yeri, önemi ve sayısal teknolojilerinin 
gelişiminden nasıl etkilendiğinin araştırıldığı makalede özellikle Frampton’un yazılarında 
kullandığı “tektonik kültür” kavramının 19. yy. ve 20. yy. mimarlığına nasıl yön verdiği ve 
21. yy’da “dijital tektonik” teriminin ortaya çıkmasıyla bilgi teknolojileri aracılığıyla da 
mimarlığın tasarım ve üretimin nasıl evirildiği tartışılmıştır. 
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1. Mimarlıkta Tektonik 
Tektonik terimi eski Yunancada marangoz veya inşa eden anlamına gelen “tekton” 
teriminden ya da teknoloji veya yapı yapma sanatı anlamına gelen “techne” kelimesinden 
türemiştir. Jeoloji biliminde yeryüzü tabakalarının yapısını ve bu yapıyı oluşturan evrimi 
anlatan tektonik terimi mimarlık disiplininde, bir yapının ihtiyacı olan 
konstrüksiyon/strüktür/malzeme bütünlüğü olarak kullanılmaktadır.  
Tektonik kavramının mimaride kullanılmaya başlandığı 19. yy’da kavrama farklı bir anlam 
kazandıran Karl Mürrel (1830) tektoniği “parçaların bir araya getirilmesiyle ilgili sanatsal 
bir eylem” olarak tariflerken Karl Mürrel’in etkilediği, Alman mimarlık kuramcısı Karl 
Bötticher (1844-1852) ise “bir binayı biçimlendiren aktivite” olarak tektoniği tanımlamıştır. 
Gottfried Semper (1851), birçok kavram için Bötticher’in tanımlarından etkilenmiş olsa da 
“Mimarlığın Dört Elemanı” (Four Elements of Architecture) isimli çalışmasında tektonik 
terimine değinmiştir. Dijital kavramların ortaya çıktığı 1990’lı yılların başlarında kavrama 
yeni bir bakış açısı kazandıran isim de Kenneth Frampton olmuştur. 20. yy'da “dijital 
tektonik” kavramının alt yapısını hazırlayan teknolojik gelişmelerin önemine vurgu yaparak 
bilgi teknolojilerinin mimarlıktaki yerine vurgular yapmıştır. Mimarlık tarihçisi Elias Cornell 
(1996) ise tektoniği “mimarideki merkez kavram” olarak nitelendirirken, “yapıcı veya yapı 
elemanları ve parçaları ile açıkça inşa edilmiş, ya gerekli ya da yalnızca figüratif” olarak 
tariflemiş ve yeni bir tartışma başlatmıştır (Nilsson, 2007). Sven-Olov Wallensten (2004) 
tektonik fikrinin, gelenekselde kökten bir kırılmaya sebep olan klasik düzenlemelerin doğası 
ve süslemeleri üzerindeki tartışmaların, modern mimarlığa yönelik gelişmelerdeki dönüm 
noktası olduğunu ileri sürmüştür. 
Bu çalışmada tektonik kavramı iki temel başlık altında incelenmektedir: ilkini, mimarlık 
disiplininde ilk kez “tektonik” terimini ele alan Vitruvius’un yaklaşımıyla başlayan ve 1803-
1879 tarihleri arasında I. ve II. Endüstri Devrimlerinin de etkisini gösterdiği, Karl Bötticher 
ve Gottfried Semper’ın yaklaşımlarıyla ele alınan geleneksel tektonik yaklaşımlar; ikincisini 
ise III. Endüstri Devriminde üretim süreçlerinin elektronik ve bilgi teknolojileri ile 
otomasyonun sağlanması ve Frampton’ın (1995) söylemleri ile mimarlık literatürüne girmiş 
olan ve etkilerini 21.yy mimarisinde görmeye başladığımız dijital tektonikler oluşturmaktadır.  

1.1. Geleneksel Tektonik Yaklaşımlar 
Tarihin ilk zamanlarında avcılık ve toplayıcılıkla yaşamını sürdüren insanoğlunun, tarımsal 
faaliyetler göstermeye başlamasının sonrasında göçebe hayattan yerleşik yaşama geçmesi ile 
barınma ihtiyacı da biçim değiştirmiştir. Bu dönemde barınma ihtiyacı “işlevsellik” ile 
karşılanmıştır. Doğada bulduğu her türlü malzemeyi ihtiyaçları doğrultusunda işleyerek 
yapılarda kullanan insan, artan teknik bilgiler sonucunda malzemelerin performans ve 
işlenmişlik düzeyini artırmıştır.  
18. yy.’da sanatsal faaliyetlerin artmasıyla beraber mimarlıkta estetik kavramı da önem 
kazanmaya başlamış; mimarlar, mühendisler ve zanaatkârlar yapılarına, yaşadıkları 
dönemlere ait imgeleri aktarmaya başlamışlardır. Strüktürel ifadelerin yanında sembolik 
ifadelerin de mimarlıkta önemli olduğunun vurgulandığı bu dönemde çeşitli kavramlar da 
mimarlık disiplininde karşılık bulmuştur. Bu kavramların başında, ilk olarak Vitruvius’un ele 
aldığı “tektonik” terimi gelmektedir. Mimarlığı üç temel faktöre (sağlamlık, kullanışlılık, 
estetik) dayandıran Vitruvius, tektonik kültür üzerine yazılmış ilk metinlerinde “techne” 
kavramını özel bir araç ya da üretim şekli yerine doğru bir akıl yürütmeye dayanan ve insanın 
kendisi tarafından tasarlanmış bir şeyi ortaya çıkarmasını sağlayacak zanaat/sanat olarak 
tanımlamaktadır (Güncü, 2007). 
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19. yy’da kavrama farklı bir anlam kazandıran Alman yazar Karl Mürrel tektoniği 
“…parçaların bir araya getirilmesiyle ilgili sanatsal eylem…” olduğunu ileri sürmüştür. 
Sanayileşmenin de başlangıcı kabul edilen, İngiltere’de ortaya çıkıp önce kıta Avrupa’sına, 
sonra da tüm dünyaya hızla yayılan ve aletli üretim yerine makinalı üretimin hâkim olduğu 
dönem olan I. Endüstri Devrinde yaşanan gelişmeler sonrasında Karl Bötticher (1806-1889) 
tektonik terimini bina/yapı için kullanarak mimari formun strüktürel ilkeler doğrultusunda 
biçimlendiğini savunmuştur. Mimarlıkta, fonksiyonel, kültürel ve strüktürel etmenlerin 
bütünlüğünü sağlama amacı olan “varlıkbilim - strüktür düzeni”(ontoloji) ve tek başına 
işlevsiz olarak yapının geri kalanından ayrılan “temsili - süsleme”(representation) arasındaki 
farkı ortaya koyarak mimarlık ve tektonik terimlerini birleştirmiş, arkitektonik (architectonic), 
bir yandan bilim ve teknolojiyi bir araya getirirken diğer yandan da sanatla bütünleştirmenin 
yolunu açmıştır (Schmidt, 2005). Gotik ve Yunan Mimarlığı üzerine araştırma ve 
incelemelerini yapmış olduğu “Die Tektonik der Hellenen” (TheTectonics of Greek) (1843-
1852) isimli çalışmasında “tektonik” kavramını bir Yunan tapınağının tüm elemanlarını 
birleştiren ayrıntılı bir sistem olarak elen alan Bötticher, araştırmalarının sonucunda ikisinin 
birleşiminden oluşan üçüncü bir mimarlık ontolojisi önermektedir (Hartoonian, 1994). Gotik 
mimarlığından strüktürel özellikleri ile Yunan mimarlığından süsleme özelliklerini 
birleştirerek Alman tektonik kuramının temel unsurları haline gelen ana-form (core-form) ve 
sanat-form (art-form) ayrımını yapmıştır (Resim 2.1.1, Resim 2.1.2.). Ana-form (core-form-
kernform); taşıyıcı sistemdeki çekirdektir ve sanatsal-form (art-form -kunstform) da bu 
çekirdeğin taşıyıcı sistemin yerleşmiş kültür geleneğini temsil ve sembolize etme görevinde 
olan dekoratif kaplamasıdır (Frampton, 1995). 

 
Resim 2.1.1Kunstform - Yunan (Helen) Mimarisi - Aphaia Tapınağı (kunstform – sanatsal 
form) ve cephe görünüşü (URL-1, URL-2) 

 
Resim 2.1.2:Kernform - Gotik Mimari - Notre Dame Katedrali ve cephe görünüşü (URL-3, 
URL-4) 
I. Endüstri Devrinde, buhar, kömür ve demirin yanı sıra; çelik, elektrik, petrol ve kimyasal 
maddelerin de üretim sürecinde kullanılmaya başlamasıyla endüstrinin daha da gelişmiş 
olması, Bötticher’i de etkilemiştir. 19. yy'da yeni bir yapım malzemesi olan demirin kullanımı 
ile yakından ilgilenen Bötticher, yapılarda demir kullanımıyla daha geniş açıkların 
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geçilmesine ve böylece daha geniş mekanlar üretilebilmesine, dolayısıyla da yeni 
konstrüksiyon ve yapı formlarının tasarlanabileceğini belirtmektedir (Güncü, 2007). 
Bötticher, “Four Elements of Architecture” isimli çalışmasıyla mimaride tektonik kavramını, 
kendi tanımlamış olduğu, her birini ya teknik ya da sembolik olarak ayrılabilen yapının dört 
bölümünde (earthwork, hearth, framework/roof, light-weightenclosingmembrane) ele alan 
Gottfried Semper’a öncü olmuştur. Semper’ın yaşadığı 19. yy’ın ikinci yarısında, ABD, 
Japonya gibi ülkelerde de hızla yaygınlaşarak dünyanın birçok bölgesini etkileyen II. Endüstri 
Devriminin etkisini göstermiştir. Semper (1851), bilim, endüstri ve sanatı kapsayan tektonik 
kavramını teknoloji ve mimarlığı bütünleyen bir kuram olarak ortaya atmıştır (Hartoonian, 
1994). I. Endüstri Devrimi ile buharlı makinaların üretilip dokuma ve gemi sanayisinde 
kullanılması ardından II. Endüstri Devriminde seri üretime geçilmesiyle teknolojiye olan 
hayranlığı artan Semper, teknik ve sembolik konular arasında bir ayrım yaparak malzeme ve 
üretim yöntemi arasındaki tutarlılığın önemine değinmiştir. Ayrıca düğümü (knot) en eski ve 
konstrüksiyonun en orijinal yapısı olduğunu düşünen Semper, eklem yerlerine (joint) çok 
önem vermekte ve yapının güzelliğini ortaya çıkaran yapısal elementler arasında bir geçiş 
olduğu belirtmektedir (Andersson & Kirkegaard, 2006).  
Semper’ın mimarlığa yaklaşımı ve mimarlığın doğası hakkında ortaya koyduğu görüşler, III. 
Endüstri Devriminde yaşanan teknolojik gelişmelerle tektonik terimine başka bir bakış açısı 
getiren Framton’un çalışmalarına da yön vermiştir.  
 

1.2. Dijital Tektoniğe Geçiş 
Tasarım/yapım/üretim süreçlerinde yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda, yeni 
malzemelerin tasarlanması ya da var olanların farklı biçimde kullanılmasıyla malzemenin 
konstrüksiyonla eş zamanlı üretimi sağlanmış ve sonuçta yeni tektonikler ortaya çıkmıştır. 
Dört önemli endüstri devrinde yaşanan gelişmelerle sürekli gelişen teknoloji sayesinde 
sanayide üretkenlik artmış ve sonuç olarak mimarlık disiplininde paradigmatik değişimler 
meydana gelmiştir. 1970’lerin başında yaşanan III. Endüstri Devriminde; üretim süreçlerinin 
elektronik ve bilgi teknolojileri ile otomasyonun sağlanmasıyla; programlanabilir makinalar 
gelişerek endüstriyel robotlara dönüşmüş ve dijital devrim, elektroniklerin kullanımı ve Bilgi 
Teknolojilerinin (BT) gelişmesiyle de üretim otomatikleşmeye başlamıştır. Elektronik ve 
enformasyon teknolojilerine dayalı yüksek düzeyde otomasyonu içeren III. Endüstri 
Devrimini takip eden IV. Endüstri Devriminin ya da güncel kullanımıyla Sanayi 4.0 sadece 
otomasyondaki gelişiminin sağlandığı bir dönemdir. Teknolojinin fabrikasyon yöntemleri için 
günümüz adına getirdiği en büyük avantajlardan biri olarak geçen Sanayi 4.0 faydaları; kendi 
kendini yöneten akıllı fabrika olarak da kısa bir özet ile geçilebilmektedir. Sanayi 4.0 ile 
geleneksel fabrikalar dijital fabrikalara dönüşmekte ve otomasyon; maliyeti düşürmek ve 
üretimi hızlandırmak adına büyük bir avantaj sağlamaktadır. Üretimde maliyetler azalırken 
hız, kalite ve verimlilik artmasıyla günümüzde büyük önem taşıyan Sanayi 4.0 sayesinde 
yapay zekâ, büyük veri, bulut bilişim, robotik sistemler, makine öğrenimi, arttırılmış gibi 
kavramlar oluşurken siber-fiziksel sistemlerin otonom kararlar aldığı yapıların yaygınlaşacağı 
ön görülmektedir.  
20. yy’da yaşanan endüstri devrimlerinin, teknolojiye olan etkisi göz önünde 
bulundurulduğunda, teknolojik gelişmelerden etkilenerek mimarlıkta “tektonik” kavramını 
inceleyen ve yeniden tanımlayan kuramcılardan biri de Frampton olmuştur. “Studies in 
Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century 
Architecture” isimli kitabında, mimari morfolojik analiz yöntemi ile geçmiş mimarlığı kendi 
bakış açısıyla tekrar yorumlayan Frampton için mimarlık ilk ve öncelikli olarak yapının 

http://www.prowmes.com/blog/dijital-fabrika-nedir/
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taşıyıcı sistemi, daha sonrasında ise yüzey, hacim ve plana bağlı soyut bir söylem olarak ifade 
edilmektedir (Frampton, 1995). Materyal kültürü ve konstrüksiyon ayrımını reddederek bu iki 
kavramı birleştiren mimarlık görüşünü benimseyen ve dijital mimarlığın ortaya çıktığı 
dönemde “tektonik form” kavramını bir binanın tüm konstrüksiyon mantığını gösteren açık 
bir strüktür ve birleşimler yoluyla yük transferini yansıtan detaylardan ortaya çıkan bir 
form/biçim olarak tanımlayan (Jameson, 1997) Frampton’a göre, her binadaki tektonik 
potansiyel, yapının hem bütünsel hem de bilişsel yönlerini ifade etme kapasitesinden 
kaynaklanmaktadır (Nilsson, 2007). Frampton, Semper'in binanın sembolik ve teknik yönleri 
arasındaki ayrımına atıfta bulunarak, tektonik formun temsil ve ontolojik yönleri arasında 
ilginç bir ayrım yapmış ve mimarlık formunun yaratılmasının sürekli bir reformülasyon 
ihtiyacında olan bir süreç olduğunu belirtmiştir (Nilsson, 2007). Frampton, yapılı çevrenin 
birbiriyle etkileşim içinde olan üç durumun sonucunda üretildiğini savunmaktadır: topos, yer; 
topos, yapı tipi ve tektonik. Frampton'a göre tektonik, kendi disiplini dışındaki söylemlerde 
mimariyi tanımlamaya yönelik mevcut eğilimlere karşı koymak için en uygun durumdur. 
(Nilsson, 2007). 
Dijital tektoniğe geçiş, dijital araçların her yerde bulunmasının doğrudan bir sonucu olmuştur. 
Bilgisayar programları aracılığıyla kullanılması yaygınlaşmış yeni teknik ve araçlar, hem 
mühendislik hem de mimarlık disiplininde karmaşık şekillerin özellikle karmaşık formlardaki 
yapıların tasarımı ve üretim alanlarında yenilikçi ve devrimsel nitelikteki çalışmalara yön 
vermiştir. Söz konusu teknolojilerle şekillenen bu tasarlama ve üretme biçimleri kendi 
tektoniğini yaratmaya başlamış ve “dijital tektonik” olarak adlandırılabilecek yeni yapma 
biçimleri, mimarın malzeme ve strüktürle olan diyaloğunu da yeniden biçimlendirmiştir. 
Geometrik olarak serbest formların dijital oluşumlarının yeni olanakları birçok mimarın 
eğrisel yapı oluşturmasına ilham vermektedir. Dijital araçların ortaya çıkmasından 
kaynaklanan stilistik kırılma, yapısal teknoloji, süreklilik ve morfoloji kavramını görünüşte 
reddeden mimarlıkla sonuçlanarak mimarlığa klasik ya da temsili yaklaşım kullanılmaya 
başlanmıştır. Dijital araçların ortaya çıkmasıyla verilen yeni olasılıklara çok farklı 
yaklaşımları temsil eden yapılar arasında Frank Gehry tarafından tasarlanan Los Angeles'taki 
Walt Disney Concert Hall, Franken Architects tarafından tasarlanan BMW Pavilyon, PTW 
tarafından tasarlanan National Swimming Centre ve J. Mayer Architects tarafından İspanya 
Seville’de yapılan Metropol Parasol bulunmaktadır (Resim 2.2.1 -URL - 5). 
Frank Gehry’nin Los Angeles’taki Walt Disney Concert Hall’a yönelik projesi, mimari taş 
işçiliği yapmak için CAD / CAM’ın ilk kapsamlı kullanımını temsil etmektedir. Gehry’nin 
Bilbao projesinde yapının destekli çerçeveli ve ikincil çelik yapıları da dahil olmak üzere 
yapısal çeliklerin kapsamlı bir dijital modelini otomatik olarak oluşturarak çeşitli bileşenleri 
hassas bir şekilde kesmek ve önceden birleştirmek için imalat çizimlerini veya CNC verilerini 
otomatik olarak üretmek için kullanılan BOCAD adlı bir yapısal çelik detaylandırma yazılımı 
programını(ve fabrikasyon) aracılığıyla Walt Disney Concert Hall projesini gerçekleştirmiştir. 
2000'li yılların başlarında tamamlanmış Franken Architects tarafından gerçekleştirilen BMW 
Pavillion, ikonik bir yapı biçimindedir. Su damlasından ilham alınan bu formu oluşturmak 
için simülasyon bilgisayar programları kullanılmıştır. Kabarcık, tasarımdan konstrüksiyona 
kadar tümüyle dijital yollarla yapılmış olan dünyadaki ilk yapılardan biridir. 
2003 yılında Pekin'deki Olimpiyatlar için PTW Architects tarafından tasarlanan National 
Swimming Centre örneğinde, konsept, binanın hem yapıcı hem de mekânsal sistemini 
tanımlayan su köpüğünün üç boyutlu yapısına dayanmaktadır. Böylece bina, farklı işlevler 
için oyulmuş alanlar olan bir su molekülünün küpü olarak açıklanabilir.  
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Dünya’nın en büyük ahşap yapılarından ve en yenilikçi projelerinden biri olan, 2011 yılında 
tamamlanan Metropol Parasol mimarlıkta iki boyutlu kesme teknolojilerini kullanarak üretilen 
öncü örneklerden biri olarak bahsedilebilir. Metropol Parasol, farklı malzemelerin çeşitli 
mimari ve yapısal taleplerine bağlı olarak yapıda kullanılmasıyla hibrid bir strüktüre sahiptir.  

 
Resim 2.1.1: Dijital olarak tasarlanmış ve inşa edilmiş binalar - Walt Disney Concert Hall, 
BMW Pavillion, National Swimming Centre ve Metropol Parasol (Andersson & Kirkegaard, 
2006) (URL – 5) 
Dijital, sanal, soyut ve doğa yasalarından arındırılmış olarak, tektonik ise dokunsal, somut ve 
daha önce tarif edildiği gibi, doğa yasalarının bir tepkisi olarak ortaya çıktığı düşünüldüğünde 
dijital ve tektonik terimlerinin birbirleriyle çeliştikleri sonucuna varılsa da, dijital tektonik 
terimini tektonik kavramından ayırmak mümkün değildir. Tektonik kavramında olduğu gibi, 
dijital tektonik teriminin yorumlanması konusunda da birçok farklı görüş bulunmaktadır. 
Dijital tektonik kavramının tanım önerilerinden biri “dijital olarak tasarlanmış, strüktürel 
olarak açıklanmış ve doğrudan üretilmiş mimarinin bütünsel ifadesidir.”(Andersson & 
Kirkegaard, 2006).  
Dijital ve klasik öğelerle süreçleri birleştiren yeni tektoniğin daha sistematik yapısı olan dijital 
tektonik çalışmalar, dijital teknolojiyle birlikte geleneksel mimarlık disiplinindeki dramatik 
değişimi fark ederek, mimarlık disiplinindeki dijital teori anlayışını değiştirmiştir (Liu & Lim, 
2006). Dijital teknolojilerle beraber değişen yapısal gelişmeler; strüktürel teknoloji, süreklilik 
ve morfoloji kavramlarını da değiştirerek mimarlık disiplininde klasik veya temsili yaklaşımın 
önü açılmıştır.  
Sonuç olarak sanayi ve teknolojinin gelişimi, insanlığın varoluşundan bu yana toplumların 
davranışları üzerinde etkili olmuştur. Sanayi devrimlerinin etkisiyle de insanların yaşam 
koşulları, sosyo-ekonomik durumları, tüketici davranışları, algıları köklü değişime uğradıkça 
ihtiyaçları da değişiklik göstermiştir. Buharlı makinelerin geliştirildiği I. Endüstri 
Devrimi’nden sonra II. Endüstri Devrimi’nde elektriğin bulunması ile de fabrikalarda seri 
üretime geçilmiş ve III. Endüstri Devrimi’nde teknolojinin gelişimine bağlı olarak bilgisayar 
ve bilgi/iletişim teknolojileri (BT) ilerlemiş ve otomasyon teknolojilerinin gelişmesi ile de 
endüstriyel robotlar geliştirilmiştir. Günümüzde yaşanan IV. Endüstri Devrimi yani Sanayi 
4.0 ile kendi kendini yönetebilen dijital-akıllı fabrikalar sayesinde üretimde maliyet azalırken 
hız ve verimliliğin arttığı ve yapay zekâ, otonom robotlar, bulut sistemi gibi kavramların 
oluştuğu dijital çağ yaşanmaya başlamıştır. Sanayi 4.0 ile mimarlık disiplininde, bilgi ve 
teknolojilerin kullanımı sayesinde strüktür/konstrüksiyon/malzemenin bir bütün olduğu ve eş 
zamanlı üretimlerinin sağlanabildiği görülmektedir.  
Dijital tektoniklerin geliştirildiği bu dönemde bilgisayarlı tasarım ve üretim teknolojileri ile 
karmaşık tasarım problemlerine yeni çözümler sunulabilmektedir. Dijital üretken süreçler, 
formun ortaya çıkan ve uyarlanabilir özelliklerine odaklanmış bir mimari morfolojiyi 
eklemleyerek, kavramsal, biçimsel ve tektonik araştırma için yeni bölgeler açmakta 
(Kolarevic, 2003) ve böylece önem, “form oluşturma” dan, çeşitli dijital tabanlı üretken 
tekniklerin ortaya çıktığı “biçim bulmaya” doğru kaymaktadır.  
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2. 21. yy. Teknolojileri ve Mimarlıkta İleri Otomasyon Kullanımı 
Bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli üretim (CAD/CAM) teknolojilerindeki 
ilerlemeler, 1990'ların ortalarından beri binaların tasarımı ve inşaatı üzerinde bir etkiye sahip 
olmaya başlamıştır. Sayısal tasarım ve imalat (CAD/CAM) araçlarının ve teknolojilerinin 21. 
yüzyıldaki gelişimi, mimarlar, mühendisler ve ilgili tüm paydaşların tasarım ve yapımdaki 
sorunları çözmek için yeni hesaplama araçlarını ve ileri otomasyon teknolojilerini entegre 
etmelerini teşvik etmiştir. En son teknolojiler ve yenilikçi materyaller mimarların, “tasarım ve 
üretim” in geleneksel yöntemlerini en uygun hale getirmek için yeni bir süreci - tasarım 
sürecini tasarlamak -  takip etmelerini sağlamaktadır.   Bu ilerlemeler durumunda, sayısal 
tasarım ve üretim teknolojileri mimarları yeni inşaat yöntemleri hakkında düşünmeye 
zorlamış ve sonuç olarak daha yaratıcı ve daha üretken yapılar tasarlamak mümkün olmuştur. 
Tasarımcıların düşünceleri ve teknik danışmanlar arasında çevrimiçi veri tabanı ve sanal 
etkenler tarafından sağlanan bütünleşik görevlerin hepsi dijital/fiziksel modeller üretmek için 
girdiler oluşturmakta ve bu modellerin çıktıları da CAD/CAM araçları tarafından yapılan 
çizimler, görüntüler, animasyonlar, VIR, analitik raporlar, fabrikasyon yapı bileşenleri vb. 
olarak oluşturulmaktadır (Resim 3.1) (Mitchell, 1995).  

 
Resim 3.1: Dijital Modele yönelik entegre roller(Mitchell, 1995) 
CAD ve CAM teknolojilerin, yakın zamana kadar tasarım, üretim ve montaj için çok zor ve 
pahalı olan çok karmaşık mimari yapıların oluşturulması için yeni fırsatların önünü açmasıyla 
dijital araçlar, tasarımcıya en başından itibaren düşünme sürecinde destek olabilmektedir. 
Çalışmanın bu bölümünde CAD/ CAM teknolojileri aracılığıyla gelişmekte olan hesaplamalı 
tasarım ve üretimin günümüzde gelmiş olduğu nokta irdelenmiştir.  

2.1. Hesaplamalı Tasarım – CAD 
Tüm mimarların amacı, düşünüp tasarladıkları yapıyı inşa etmektir çünkü “mimarlar inşa 
edebilecekleri şeyi çizmek isterler ve çizebilecekleri şeyi inşa ederler.” (Seely, 2004). Dijital 
teknolojilerin gelişimiyle, karmaşık yapı üreterek mimarlık disiplinine katkıda bulunmak 
isteyen mimarlar ve mühendisler tarafından görselleştirilen herhangi bir şeyin tasarlanıp inşa 
edilmesi mümkün olmuştur. Hesaplamalı tasarım ve dijital üretim yöntemleri, form ile 
malzeme arasındaki ilişkiyi ve dolayısıyla tasarım ve inşa edilecek yapının görüntüsü 
arasındaki bağlantıyı arttırmış ve bu görüntünün gerçekleşmesini sağlamlaştırmıştır.  
20. yüzyılın sonlarına doğru bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle bilgisayar destekli tasarım 
(CAD) ve bilgisayar destekli üretim (CAM) teknolojilerindeki ilerlemeler bina tasarımı ve 
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yapı uygulamaları üzerinde bir etki yaratmaya başlamıştır. Dijital teknolojilerle tasarımdan 
yapıya doğrudan bir bağlantı olan yeni bir dijital süreklilik kurulmasıyla, geleneksel yapı 
teknolojilerini kullanarak tasarlanması, üretilmesi ve birleştirilmesi çok zor ve pahalı olan 
karmaşık yapıların üretilmesi ve inşası için yeni fırsatlar oluşturulmuştur. Sanayi devriminin 
etkisiyle cam ve demir gibi yeni malzemelerin mimarlık disiplininde kullanılmaya 
başlamasıyla malzemenin önem kazandığı yapıların başında gelen Kristal Saray ve Eiffel 
Kulesi yapılarının Bilgi Çağının başlatmasını, Frank Gehry'nin Bilbao'daki Guggenheim 
Müzesini tasarlayarak dijital bilgi teknolojilerinin önünü açması takip etmiştir (Resim 3.1.1). 
Dijital Bilgi Çağında, daha önceki Sanayi Çağı gibi, sadece yapıların nasıl tasarlandığı değil, 
aynı zamanda yapıların nasıl üretilip inşa edildiği de önem taşımaktadır.  

 
Resim 3.1.1: Kristal Saray (URL – 6), Eiffel Kulesi (URL – 7), Guggenheim Müzesi (URL – 
8) 
Dijital teknolojilerle tasarımdan yapıya doğrudan bir bağlantı olan yeni bir dijital süreklilik 
kurulmuştur. Dijital medyanın üretken ve yaratıcı potansiyeli, otomotiv, havacılık ve gemi 
inşaat sektörlerinde elde edilen üretim ilerlemeleriyle birlikte gelişen, dijital olarak yönetilen 
tasarım süreçleri, mimari tasarımda yeni boyutlar açmış, “mimarinin kendini yeniden ortaya 
koyması, kısmen topolojik geometrilerin deneysel bir araştırması haline gelmesi, kısmen 
robotik materyal üretiminin sayısal olarak düzenlenmesi ve kısmen de mekana üretici 
kinematik bir şekil verme haline gelmesiyle oldukça zenginleşmiştir. 
Dijital teknolojilerin mimarlık disiplininde kullanılmaya başlamasıyla tasarımda olduğu gibi 
üretim biçimlerinde de yenilikler yaşanmıştır. Bu yenilikler bilgisayar destekli araçlar 
sayesinde tasarım sürecini farklılaştırdığı gibi üretim sürecinin de dijital ortam yardımıyla 
tamamlanmasını sağlamıştır. Bilgisayar destekli teknolojilerin gelişerek mimarlık disiplininde 
kullanılmasıyla hem daha hızlı hem de hatasız sonuçlar alınmış ve bu sayede mimarlar 
karmaşık yapı tasarlayıp üretme konusunda cesaretlenmiştir. Aynı zamanda mimarlar 
mühendislik, biyoloji, matematik, paleontoloji gibi farklı disiplinlerden araştırmacılarla 
disiplinler arası çalışmaların önü açılmıştır. Bilgisayar tabanlı teknolojiler aracılığıyla 
gerçekleştirilen “tasarım sürecinin tasarımı”, mimarlara çok disiplinli bir ortamda çok sayıda 
alternatifin sınandığı, önceden alınmış kararlara yanıt veren yeni teknik ve üretim biçimleri ile 
sonuç ürünün oluşturulduğu hesaplamaya dayalı bir ortam sunmaktadır (Orhun ve Özcan, 
2014). 

2.2. Hesaplamalı Üretim – CAM 
Dijital teknoloji çağı kavram ve üretim arasındaki ilişkiyi radikal bir şekilde yeniden 
yapılandırıp neyin tasarlanabileceği ve nelerin inşa edilebileceği arasında doğrudan bir bağ 
oluşturmuştur. Sayısal tasarım ve üretim teknolojilerinin mimarları yeni inşaat yöntemleri 
hakkında düşünmeye zorlamasıyla, bugün yapı projeleri sadece dijital olarak değil, 
bilgisayarlı sayısal kontrol ile (CNC) üretim teknolojilerinin “dosyadan fabrika” (file to 
fabrication) süreçleri ile dijital olarak gerçekleştirilmektedir.  
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Dijital üretim, bazı yapım yöntemleri ile binaların inşaat süresi boyunca malzeme kullanımı 
için bilgisayar destekli bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Dijital yöntemler, kullanıcı 
tarafından –tasarımcı, mühendis vb.-  bilgisayara verilen bilgilerle başlar ve makine bilgileri 
aldıktan sonra durur (Sabur ve Arslan Selçuk, 2017).  
Mimarlık disiplininde dijital üretimi ilk kullanan Frank Gehry’dir. Tasarımının üretimini, 
Fransız havacılık endüstrisi (Dassault Systems) için geliştirilen uçakların tasarımı ve üretimi 
için üç boyutlu modelleme ve üretim programı olan CATIA (Computer Aided Three-
dimensional Interactive Application-Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Etkileşimli Uygulama) ile 
tamamlamış ve böylece dijital üretim mimarlık disiplininde inşa edilmiş bir yapı geliştirmek 
ve inşa etmek için kullanılmıştır. Gehry gibi bazı tasarımcılar için, fiziksel modelin doğrudan 
dokunsallığı, bilgisayar ekranında yüzeylerin “düz” bir dijital manipülasyonundan daha çok 
tercih edilen bir tasarım yöntemidir. Gehry'nin durumunda, dijital teknolojiler bir kavram 
aracı olarak değil, fiziksel modelin geometrisini girdi olarak alan ve dijital olarak kodlanmış, 
çeşitli üretim makineleri tarafından kontrol bilgisini kullanarak sonuç ürün veren bir aktarım 
aracı olarak kullanılmaktadır (Kolarevic, 2003) (Resim 3.2.1). 

 
Resim 3.2.1:Gehry tarafından Guggenheim Bilbao Müzesi için tasarım süreci  
(Kolarevic,2003) 

a     b  
Resim 3.2.2: (a) Guggenheim Müzesi (1997), Bilbao, İspanya, mimar Frank Gehry'nin çelik 
yapısı ve çelik detaylandırma programı Bocad (Kolarevic, 2003) (b) Guggenheim Müzesi 
CATIA çizimi (URL – 9) 
Tasarım ve yapım süreçleri uygulanarak malzemenin manipüle edilmesi ve mimarinin mevcut 
kimliğinin değiştirilmesi için mevcut yolu değiştirecek devrimci potansiyele sahip yöntemler 
geliştirilmiştir (Sabur ve Arslan Selçuk, 2017). 
Dosyadan fabrikaya sürecinde sayısal kontrole dayalı üretim teknikleri kullanılır. Kolarevic 
dijital üretim teknolojilerini 4 grupta incelemektedir: 
•  İki boyutlu üretim (CNC kesim işlemleri) (2d cutting) 
•  Çıkarma işlemine dayalı üretim (katı objelerin frezelenmesi) (subtractive) 
•  Ekleme işlemine dayalı üretim (katmanlı üretim/ serbest biçimli katı obje üretimi/ hızlı 

prototipleme) (additive) 
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•  Biçimlendirmeye dayalı üretim (formative)(Kolarevic, 2003). 
Bunların yanında özellikle 3d yazıcı teknolojilerinin ve robotların yapım sürecine 
entegrasyonu ile birlikte, -robotik dronlar, tuğla robotları, kaynak robotları, exoskeletonlar, 
forklift robotları, humanoidler vb. - geleneksel yapı malzemeleri montaj ve ilgili bağlantı 
detayları açısından gelişmeler yaşanmaktadır.  

 
İki boyutlu üretim (2d cutting) 
Mimari üretim yönteminde en çok kullanılan iki boyutlu kesimdir. Çeşitli kesme teknolojileri 
var. Bu üretim yöntemi - plazma-yay, lazer-ışınlı ve su püskürtme gibi - kesme kafasına göre 
tabaka malzemenin iki eksenli hareketini içerir, hareketli bir kesme kafası, hareketli bir yatak 
ya da ikisinin kombinasyonu olarak uygulanır (Afify & Elghaffar, 2007).  

 
Çıkarma işlemine dayalı üretim (subtractive) 
Subtractive, üç boyutlu bir nesne yapmak için mekanik, elektriksel ve kimyasal olarak 
kullanılan bir materyal çıkarma işlemidir. Subtractive, veya “malzeme çıkarma işlemleri”, 
istenen nesnenin nihai boyutundan daha büyük bir katı malzeme bloğu ile başlar; gereksiz 
malzeme istenen şekle ulaşılana kadar artarda kaldırılarak üretimin gerçekleştiği bir 
yöntemdir. Çok eksenli CNC freze robotları, heykelleri, köpük kalıpları şekillendirmek veya 
göçertme yaparak alan yaratmak için yapılabilir (Afify & Elghaffar, 2007).  

 
Ekleme işlemine dayalı üretim (additive) 
Bu yöntemde ilke, dijital modelin iki boyutlu katmanlara dilimlenmesidir. Her katın bilgisi 
daha sonra imalat makinesinin işlem kafasına aktarılır (Stucker, Gibson, & Rosen, 2010). Bu 
dijital üretim kategorisi en çok hızlı prototipleme olarak bilinir.  Bununla birlikte, tüm katkı 
süreçleri, dijital tasarım bilgisini bir dizi iki boyutlu katmana dönüştürmek temelinde çalışır. 
Her bir katmanın verileri daha sonra imalat makinesinin kafasını yönlendirmek için kullanılır 
ve fiziksel nesne, biriktirme katmanlama işlemiyle yapılır (Dunn, 2012). 

 
Biçimlendirmeye dayalı üretim (formative) 
Malzemeyi çıkarmak ya da inşa etmek yerine, biçimlendirici üretim süreçleri, materyalleri 
gerekli arzu edilen şekil ile yeniden şekillendirmek ya da deforme etmek için mekanik 
kuvvetleri kullanır. Bu işlemlerde ısı veya buhar tipik olarak kullanılır, böylece malzeme daha 
esnek hale getirilir ve sonra soğutulduktan sonra yeni geometrisini korur (Dunn, 2012).  
 

3. Sonuç 
Tektonik, mimarlık disiplininde birkaç yüzyıldır kullanılan tektonik terimi hem bina sanatının 
somut hem de soyut yönlerini ifade eder. Tektonik terimi kapsamına giren ana konular, 
malzeme ve konstrüksiyon arasındaki etkileşim ve yapının strüktür ile bağlantısı olarak 
görülmektedir. Yapılar, geleneksel mimarlık disiplininde bileşenlerin bir araya gelmesi olarak 
düşünülürken, mimarlıkta tektonik, montajın strüktürel açıklığını, malzemeyi ve detayı 
belirtmektedir. Tektonik, bina için sadece bir başka kelime değildir, aynı zamanda, 
mimarlığın üretimini, malzeme ve yapı yöntemlerinin bilinçli bir şekilde kullanılmasıyla 
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geliştirilebilecek bir kültürel ifade olarak görürken, ontoloji ve temsil arasındaki ideal ilişkiyi 
de ifade eder. Dört önemli endüstri devrinde yaşanan gelişmelerle mimarlık disiplininde 
meydana gelen paradigmatik değişimlerin başında yeni malzemelerin tasarlanması ya da var 
olanların farklı biçimde kullanılmasıyla malzemenin konstrüksiyonla eş zamanlı üretimi 
sağlanması ve sonuçta yeni tektoniklerin ortaya çıkması gelmektedir. 20. yy’da yaşanan 4. 
Endüstri Devriminin etkisinde kalarak tektonik terimini kendi bakış açısıyla tekrar 
yorumlayan Frampton, yaşanan teknolojik gelişmeler neticesinde dijital tektonik kavramına 
değinmiştir. Bunların sonucunda, otomatik üretim süreçlerinin ortaya çıkışı ile de sanal 
simgeleri doğrudan fiziksel yapılara çevirme olasılığı; dijital olarak tasarlanmış, strüktürel 
olarak belirgin ve doğrudan imal edilmiş mimarinin bütünlüğü olarak ifade edilebilen dijital 
tektoniği meydana getirmiştir. Günümüzde yaşanan bilgi ve teknoloji gelişmelerine 
bakıldığında dijital mimari araçların ortaya çıkmasıyla, mimarların yapı sanatını değiştirmek 
ve geliştirmek için fırsatları olmuştur. Son yıllarda, hemen hemen bütün düşünülebilir 
özellikleri bir araya getirerek, malzeme oluşturmak mümkün hale gelmesiyle konstrüksiyon 
ve strüktür mantığı da değişmiştir. Aynı zamanda, bilgisayar teknolojisi ile de daha önce 
tamamlanması imkânsız olan yapıların tasarlanıp üretilmesi mümkün kılınmıştır. 

 
Kaynaklar 
Afify, H., & Elghaffar, Z. A. A. (2007). Advanced Digital Manufacturing Techniques (CAM) 

In Architecture Authors. Paper presented at the Proceedings of the 3rd International 
ASCAAD Conference. 

Andersson, I. K., & Kirkegaard, P. H. (2006). A Discussion Of The Term Digital Tectonics. 
WIT Transactions on The Built Environment, 90.  

Dunn, N. (2012). Digital Fabrication In Architecture. London: Laurence King Publishing. 
Frampton, K. (1995). Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth 

and Twentieth Century Architecture, London: MIT Press. 
Güncü, A. (2007). Yüksek Binalarda Yapı Kabuğunun Tektonik Kurgu Değişiminin Analizi. 

Doktora Tezi.  
Hartoonian, G. (1994). Ontology of Construction-On Nihilism of Technology in Theories of 

Modern Architecture. Cambridge: Cambridge University Press. 
Jameson, F. (1997). The Constraints of Postmodernism, Rethinking Architecture: A Reader in 

Cultural Theory, Leach, N., London: Routledge Press 
Kolarevic, B. (2003). Architecture In The Digital Age. Design And Manufacturing. New York 

and London, Taylor & Francis.  
Liu, Y.-T., & Lim, C.-K. (2006). New Tectonics: A Preliminary Framework Involving Classic 

And Digital Thinking. Design Studies, 27(3), 267-307.  
Mitchell, M. (1995)..Digital Design Media, New York, Van Nostrand Reinhold. 
Nilsson, F. (2007). New Technology, New Tectonics?-On Architectural And Structural 

Expressions With Digital Tools. Paper presented at the Tectonics-Making Meaning. 
Conference Proceedings. 

Orhun, D., Özcan, N., (2014). Sayısal Tasarım- Mimarlıkta Morfogenetik Tasarım ve Öncü 
Örnekler, Mimarlık, 376. 



 
 

 
               Year 2 (2018)   Vol: 3  Issued in september 1, 2018                                           www.ejons.co.uk                                      
 

87 

Sabur, H.B., Arslan Selçuk, S. (2017). New Construction Methods and Hybrid Tectonics: 
Robotics in Architecture. International Conference on Civil Environmental 
Engineering (ICOCEE-Cappadocia) Nevşehir, Turkey, May 8-10 2017. 

Schmidt, A. M. D. (2005). Digital Tectonic Tools. Paper presented at the Proc. Of the 23rd 
eCAADe Conf. on Digital Design, eds. JP Duarte, G. Ducla-Soares and AZ Sampaio. 

Seely, J. C.K. (2004). Digital Fabrication in the Architectural Design Process, Master Thesis, 
Department of Architecture, Massachusetts Institute of Technology, ABD. 

Stucker, B., Gibson, I., & Rosen, D. (2010). Additive Manufacturing Technologies. Springer.  
 
URL – 1:https://www.flickr.com/photos/healinglight/2399246472 
URL – 2:https://www.flickr.com/photos/psulibscollections/5832438303 
URL – 3:https://www.slideshare.net/gwfreeman/gothic-art-10506560 
URL – 4:http://www.medart.pitt.edu/menufrance/chartres/plandraw.html 
URL – 5:https://www.enfrentearte.com/metropol-parasol-seville/ 
URL – 6:https://www.dobrenoviny.sk/c/18344/cinsky-miliardar-chce-v-londyne-opat-

postavit-krystalovy-palac 
URL – 7:http://irannewsdaily.com/eiffel-tower/ 
URL – 8: https://www.spanishcontemporaryart.gallery/guggenheim-museumbilbao/ 
URL – 9: http://www.photogether.chez-alice.fr/albums/juil01/gehry.html 

 

https://www.enfrentearte.com/metropol-parasol-seville/
https://www.spanishcontemporaryart.gallery/guggenheim-museumbilbao/
http://www.photogether.chez-alice.fr/albums/juil01/gehry.html


 
 

   
                               Year 2 (2018)   Vol: 3  Issued in september 1, 2018                                           www.ejons.co.uk                                      

 

88 

İSLAMİ GEOMETRİK DESENLERİN ORİGAMİK POTANSİYELLERİ:  
LTIGENLER ÜZERİNDE BİR DENEME 

 
ORIGAMIC POTENTIALS OF ISLAMIC GEOMETRIC PATTERNS:  

A CASE ON HEXAGONS 
 

Masoud MATINPOUR 
Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Y.Lisans Öğrencisi, 

 masood_matinpour@hotmail.com ,  masoud.matinpour@gazi.edu.tr 
 Semra ARSLAN SELÇUK 

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Öğretim Üyesi, 
semraarslanselcuk@gmail.com , semraselcuk@gazi.edu.tr 

 

ÖZET 
İslam sanatının etkisiyle, İslam coğrafyasındaki mimari bezemelerde de genellikle geometrik örüntüler kullanılmıştır. 
Yüzyıllar önce yapılmış bu örüntülerin çeşitli yapılış yöntemleri ile birlikte birbiriyle benzeşen ve birbirlerinin devamı 
niteliği taşıyan örüntüler bulunmaktadır. Bu örüntülerle elde edilen sonuç ürünler her ne kadar çok birbirinden farklı ve 
karmaşık görünse de özünde benzer nitelikler taşımaktadır. Temelinde dairelerden oluşan bu örüntüler ister tek merkezli 
veya çok merkezli olarak yüzeyde bir ağ oluşturmaktalar. Geometrik desenler oluşturmak için temel araçlar kalem, pusula 
ve cetveldir ve desenler genellikle bu araçların yardımıyla genel tasarımı geliştirmek için tek bir ünitenin çoğaltılması ve 
tekrarı üzerine kurulmuştur. En yaygın modeller; bir dairenin beş, altı ve sekize bölünmesinden oluşan modellerdir, 9'lu, 
11'li, 12'li, 24'lü yıldızlar da bulunmaktadır. Kural tabanlı bir tasarım yöntemi olan biçim gramerleri geleneksel ve çağdaş 
pek çok tasarımlardaki geometrik dili ve örüntüleri anlamak/analiz ya da temsil etmek için sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. 
Biçim grameri ile örüntülerin geometrik kompozisyonlarına dair bir kural dizisi oluşturmak ve oluşan biçim kurallarıyla çok 
sayıda tasarım alternatifi türetmek olanaklıdır ve bu alanda yapılmış pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada İslami 
geometrik örüntülerin gramer kurallarının irdelenmesi yoluyla elde edilen kompozisyonların "origami" sanatının yapma 
biçimleri kullanılarak menteşelenebilir parçalı (hinged dissections) kabuk üretme potansiyelleri araştırılmaktadır. Bu amaç 
doğrultusunda çalışmanın ilk aşamasında geometrik örüntülerin özellikle İslami geometrik örüntülerden olan çokgenlerin 
gelişimi araştırılarak bunların oluşturulma biçimleri incelenmiş ve sıklıkla kullanılmakta olan "yıldız örüntülerine" 
odaklanılarak yeni kompozisyonlar denenmiştir. Çalışmada İslami geometrik desenler bir teselasyon (tessellation) olarak 
kabul edilmiştir. Daha sonraki aşamada bu teselasyonların origamik yöntemlerle nasıl menteşelendirilebileceği araştırılmış 
ve örnek çizimler üzerinden bir tartışma geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İslami geometrik örüntüler; Origami, Biçim grameri, Üretken formlar. 
 
ABSTRACT 
With the influence of Islamic art, generally geometric patterns are used in architectural ornamentations in the Islamic 
geography. The method of making/designing these old patterns are various, yet fundamentally, patterns are similar to each 
other and have similar qualities. Though the end products that obtained from these patterns seems very different and 
complex, inherently they have similar patterns. These patterns, which are composed of circles, creates a network on a single 
centered or multi-centered basis. The basic tools for creating geometric patterns are pencil, compass and ruler; usually, the 
patterns are based on the increasing and reproduction of a single unit to improve the overall design with the help of these 
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tools. The most common models are; a circle is divided into six, eight and five parts, and there are 9, 11, 12 and 24 pointed 
stars in this category. Form grammars as a rule-based design method, are a frequently used method for understanding / 
analysing / representing geometric languages and patterns in many traditional and contemporary designs. It is possible to 
create a rule sequence for geometric compositions of shape grammars and patterns, and to derive a large number of design 
alternatives with the generated shape rules, and there are many studies made in this area. In this study, the potentials of 
"hinged dissections" are investigated by using the forms of "origami" art for compositions that obtained by examining 
grammatical rules of Islamic geometric patterns. For this purpose, in the first phase of the study, the development of the 
geometric patterns, especially the Islamic geometric polygonal pattern was investigated and the formation of these polygons 
were examined and new compositions were tried by focusing on the "star patterns" that frequently used in this field. The 
Islamic geometric patterns are accepted as a tessellation since they can work through the patterns of the work. Finally, the 
hingability of these tessellations with the methods of origami has been investigated and a discussion has been developed 
through the case models. 

Keyword: Islamic geometric patterns, Shape grammar, Generative forms, Origami  
 

GİRİŞ 
İslam mimarisi İslamiyet’in yayıldığı topraklarında yapılan mimari eserlerin, üslubunu ifade etmekte 
kullanılan genel bir terimdir. Söz konusu sanat ve mimarlık biçimi o topraklarda yaşayan kültürlerin bir 
sentezi niteliğindedir. Nitekim bu geniş dini coğrafyadaki mimari eserler genel olarak benzerlikler 
gösterse de bölgesel olarak kendi kimliklerini taşımaktalardır. Bu çeşitliliğin göstergelerinden biri de 
mimari bezemeler de görülmektedir.   
Bin yıllardır İslami coğrafyalarda yaşayan zanaatkârlar mimari yapılarda geometrik oranları 
kullanmaktadırlar. Bu oranlar kimi zaman mimari planlarda ya da cephe kompozisyonlarında, 
yüzeylerin bezemelerinde kendini göstermektedir. İslam dünyasında, sanat ve mimaride uygulanan 
zengin bir süsleme geleneği ağırlıklı olarak bitkisel motifler ve geometrik örüntülerin bileşiminden 
oluşur. Bu örüntüler insan veya hayvan figürlerinin yasak olduğu için dini kuramlarla temellenen 
formlar ve görsel biçimler üretmek ve evrenin İslam anlayışında var olan mantık ve düzenini ifade 
etmek için kullanılır (Jowers, Parts, Eissa ve Lee, 2010). Bu doğrultuda İslami geometrik örüntüler bir 
yapıyı İslam mimarisi olarak adlandırmak için en önde gelen görsel karakterlerdendir. Aynı zamanda 
söz konusu geometrik formlar ve oranlar, çağdaş mimari için bir yaratıcılık aracı olarak bir önemli 
araştırma alanı tarif etmektedir.  
İslami geometrik örüntülerin oluşumuna dair araştırmaların birçoğunda bezeme sistemlerin temel 
formu daire olarak belirtilmiştir (Kara Pilehvarian ve Kılıçoğlu, 2017). Geometrik desenleri anlamak 
için daireler üzerinden analizler/irdelemeler yapılmıştır.  Genel olarak geometrik örüntülerin 
oluşumunu konu alan araştırmalarda, dairelerin birbirlerine olan mesafeleri, birleşim biçimi ve kesişim 
noktaları gibi parametrelerin farklılaşması ile oluşan çeşitli biçimler ve yüzeyler analiz edilmiştir 
(Dalağan, 2012, Ulu, 2009, Bökü, 2009, Cenani, ve Çağdaş, 2006).  
Mimarinin dili olan biçimler ve onların yan yana gelme durumlarını belirleyen kurallar her dönem 
mimarların gündeminde olmuştur. Gramerdeki biçim setinde iki boyutlu ya da üç boyutlu elemanlar 
kullanılabilir. Belirlenen başlangıç biçimine, tanımlı kural setindeki kurallar uygulanarak tasarım 
alternatifleri türetilir (Bökü, 2009:7). Bu çalışma önceki biçim grameri üzerinden geliştirilen geometrik 
desenleri incelenmiş, onların arasından origami sanatı ile uyumlu çalışabileceği düşünülen altıgen 
örüntüler ele alınmıştır.  
Eski bir uzak doğu kâğıt katlama sanatı olan origami sanatı, çağdaş mimarlıkta katlanır strüktürlerin 
tasarımında kullanılmaktadır. İki sanatta da üçgenlemelerle oluşan örüntülerin kullanılıyor olması bu 
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seçimin en önemli nedenlerindendir. İki boyutlu örüntülerin matematiksel ve geometrik kurallarından 
yararlanarak, menteşelenebilir parçalara nasıl dönüşebileceği araştırılmıştır. 
 

İSLAMİ GEOMETRİK ÖRÜNTÜLER, TESELASYON VE ORİGAMİ  
İslamiyet’in yaşadığı topraklarda yaşanan mimari/sanat birikimi tanımlamak ve sahip olduğu 
potansiyellerden yararlanmak pek çok araştırmanın konusu olmuştur. Mimarlık alanındaki çalışmaların 
arasında İslam sanatı ve mimarisinde kullanılan geometrik örüntüler konusu geniş bir yer bulmuştur. 
Söz konusu örüntülerin temel biçimleri ve desenleri "biçim grameri" yöntemi ile çözümlenebilmekte ve 
yeni tasarımlar oluşturulmasında kullanılmaktadır.    
Örüntü gramerinin bulması için desenlerin başlangıç noktası (0,0) olarak kabul edilip, bu nokta 
çıkarılan diğer kurallar için referans teşkil etmektedir. Bu noktaların örüntüdeki dağılımı ve onların 
arasındaki yatay, düşey ya da açılı uzaklık değerleri noktanın türeme kuralını verir. Kuralın tekrarlı 
olarak uygulanması örüntü altlığını oluşturur. Başlangıç biçimine uygulanan biçim işlemleri ve 
transformasyonlar belirlendikten sonra, belirlenen biçim işlemleri ve transformasyonlar biçimin 
örüntüdeki türetme kuralını oluşturur (Bökü, 2009:34). 
İslami geometrik örüntülerin oluşumunda, daire temel form olmuştur. Kompozisyonu oluşturan temel 
öğe olan daire kural olarak örüntüde görünmez. Dairenin gizlenmesi, doğrusal çizgilerden oluşan 
çapraşık bezemenin daha güçlü bir bütün olarak algılanmasını sağlamaktadır (Burckhardt, 2009:68). Bu 
özellik üzerinden yeni desenler yaratılmasında biçim grameri dili yardımıyla İslami geometrik 
örüntüleri analiz edip yeni üretken desenler oluşturmak için de algoritmik sistemler oluşturulması en 
bilinen yöntemlerden biridir.  Dairenin düşünsel ve geometrik özellikleri; tekrar, simetri ve dönme gibi 
kuralların kullanımı ile karmaşık formlar üretilmesinde yardımcı olmuştur. Şekil 1 ve 2 de görüleceği 
gibi temel formların dönmesi ve tekrarlanması gibi kurallar ile örüntü elde edilmektedir (Cenani ve 
Çağdaş, 2006). 
 

 
Şekil 1. Desene uygulanan dikdörtgen dizi. (Cenani ve Çağdaş, 2006) 
 
Örüntülerin elde edilmesinde "biçim grameri" mantığını kullanan yazılımlar da yapılmıştır. Örneğin, 
“Taprat” isimli bir bilgisayar programı aracılığı ile İslami yıldız motiflerine dayanarak, temel formlar 
üzerinde yeni desenlerin üretimi mümkün olmuştur (Şekil 2), (Cenani ve Çağdaş, 2006). Benzer 
şekilde, Ulu (2009), bir biçim grameri modeli yardımıyla yeni geometrik örüntüler türetmiştir. Elde 
edilen kurallar, "Processing" isimli bir yazılım ile geliştirilmiştir.  
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Şekil 2. Modele yeni kural kümesi ve polar dizi uygulaması, toplam öğe sayısı: 8 ve 16, doldurma açısı: 
360 °, kopyalanan öğeleri döndürme (Cenani ve Çağdaş, 2006) 
Yapılan bu çalışmalarla (Gazi, 2010; Dalağan, 2012; Hamzaoğlu ve Özkar, 2017) yerel sanatçılar ve 
zanaatkârlar tarafından kullanılan yöntemlerin simüle edilmesi ve İslami geometrik örüntülerin nasıl 
zenginleştirebileceğini göstermek mümkün olmuştur. Genel olarak bu araştırmalarda bir değişim 
sürecinden söz edilmektedir. Bu sürecin ilk aşamasında desenlerin analizi, geometrik özellikleri ve 
kuralları üzerinde odaklanmıştır. İslami geometrik desenlerin ortak özelliklerini (simetri, ritim ve akış) 
tanımlamaktan sonra, yeni formların analiz etmesinde kullanılıp ve yeni formların oluşmasında göz 
önünde bulundurulmuştur. Tüm bu çalışmalar 2 boyutlu örüntüler üretmek amacıyla yapılmıştır.    
2 boyutlu araç ve ortamlarla 3 boyutlu yüzeyler elde etme sanatı olan "origami", tıpkı İslami geometrik 
örüntüler gibi temel birimlerin tekrarlanması ilkesine dayanır.  Düzenli/düzensiz "üçgenlerin" 
birleşiminden oluşan örüntüler, origamik bir desen oluşturmaktadır. Origami düzeninin 
yapılandırılmasında ilişkiler veya kurallar (vadiler ve tepeler) yapısal formların "ağlarını" üretmektedir.  
Bu ağların 3 boyutlu uzayda genişletilmesiyle, 2 boyutlu örüntülerden üretilmiş oldukları kolayca 
görülebilir. Katlamaların derinliklerini değiştirme olanağı, farklı yapısal formların yaratılmasına izin 
vermektedir (Sorguç vd. 2009). Bu durum bilgisayar programları desteğiyle farklı işlevler için mimari 
kabuklar üretme potansiyeline sahiptir ve mimarlık eğitiminde kullanılabilecek güçlü bir araçtır 
(Ağırbaş, 2017) Benzer şekilde "dönüştürülebilir" ve "kinetik" yapıların kavramsal tasarımı için 
origami sanatından nasıl fikirler alıp kullanabileceği potansiyeli de tartışılmaktadır (Sorguç vd. 2009; 
Liapi, 2010; Schenk, 2011; Macri, 2015) 
Son yıllarda origami ve tesselasyon (tessellation) tekniklerinden yararlanarak, hareket edebilir yüzeyler 
tasarlama fikri öne çıkmaktadır. Örneğin Huseynli (2016), origami sanatı/tekniğinin ünlü isimlerinden 
olan Miura katlaması (Miura folding) ve türlerinin geometrik ve serbestlik derecesin analiz edip bir 
hareketli plak strüktür oluşturma olasılıklarını incelemiştir. Benzer şekilde Samuelsson ve Vestlund 
(2015), bir parametrik tasarım yöntemi ile origamik mimari formlar tasarlamışlar ve yapısal katlanır 
formlar üzerine yoğunlaşarak, çeşitli katlanır teselasyonların, (tessellation) yapı olarak kurgulanmasını 
denemiştir. Origami sanatı içinde yer alan menteşelenebilir teselasyonlar da bir hareket edebilir 
yüzeyler oluşturmaktadır. Gazi (2010) çalışmasında, hareketli düzlem yüzeyler üretmek için 
matematiksel teselasyon tekniği yardımıyla bir yöntem geliştirmiştir. Bu metodun bulmasında, 
tasarlanacak kinetik yüzeyin büyüklüğü ve formu her tasarıma göre değişen bir yüzey olanağı elde 
etmede etkili olmuştur. Yapılan tüm bu çalışmalar İslami geometrik örüntülerin bir teselasyon olduğu 
ve origami sanatının günümüz mimarisinde de önemli çalışma konuları barındırdığını göstermektedir.  
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YÖNTEM 
Teselasyon tekrarlanan biçimlerden oluşmaktadır ve İslami geometrik örüntüler bu çalışmada bir 
teselasyon olarak önerilmiştir. Çok çeşitli örüntülerin var olduğu bu alanda çalışmanın temel formu 
altıgen olarak seçilmiştir. Dairenin beşe ve altıya bölünmesinde parçanın bütünle olan en mükemmel 
birleşimi olan altın oranın kullanıldığı kabul edilmektedir.  
Çalışmada, altıgen formun seçilme nedenlerinden en önemlisi bu birimin yüzey tasarımı için en hesaplı 
ve dengeli geometri olmasıdır. Şekil 3.te 1, 2 ve 3 nolu çizimler, Critchlow’un küresel noktalar 
(spherical points) isimlendirdiği ve temel geometrik formların yan yana dizilmiş dairelerin merkez 
noktalarının birleştirilmesi ile nasıl elde edilebileceğini göstermektedir.  Citchlow’a göre 2. form olan 
altıgen, yüzey üzerinde dağıtım için en ekonomik ve dengeli form olarak belirtilmiştir (Citchlow, 
1969:74). 
 

 
Şekil 3. Temel biçimlerin daire üzerinden incelenmesi (Critchlow,1969:75) 
İki boyutlu örüntülerin üçüncü boyutunun araştırılabilmesi için origami sanatından yararlanılmıştır. 
Origamik tekniğin kullanılmasının en önemli nedeni, ikinci boyutta geometrik örüntülerle olan 
benzerliğidir. Her iki sanatta da yüzey üçgen formlardan oluşmaktadır. Bir origamik yüzey oluşturmak 
için öncelikle bir origamik teselasyon oluşturmak gerekmektedir. Origamik teselasyon kâğıdın 
katlanmasıyla oluşan geometrik tasarımlardır ve vadi ve tepelerin tekrarlamasıyla oluşan karmaşık bir 
modeldir (Şekil 4), (Gjerde, 2007).  
 

 
Şekil 4. Origami Tessellations. (Gjerde, 2007) 
Menteşeli parçalar (hinged dissections) üzerinde çalışan iki matematikçinin araştırmaları bu çalışmanın 
temel yöntemini oluşturmaktadır. Bu araştırmacılardan ilki olan Helena Verrill (1998), origamik 
örüntülerin üretimi için dört farklı yöntem önermiştir: (i) menteşeli parçalar, (ii) çizgilerin katlanması, 
(iii) örgü benzeri desenlerin üretilmesi ve (iv) yıldız benzeri konfigürasyonlarla örüntülerin üretilmesi. 
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Bu çalışmada ilk yöntem olan hareket edebilir menteşeli parçalardan üç boyutlu formların oluşumu için 
yararlanılacaktır.  
Palmer, Barreto ve Bateman tarafından geliştirilmiş ve origamik bir teselasyon olan bu yöntem, Şekil 5 
gösterildiği gibi menteşelenebilir bir özelliğe sahiptir. Temel geometrik formlardan (Arşimet 
biçimlerinden) üretilen menteşeli desenler, katlama yönlerinin doğru bir şekilde atanması ve birimler 
arasındaki uygun açılar ile katlanabilir. Sürece bir temel form ile başlanır. Sonra desenlerin içi boşaltılır 
ve orijinal biçimlerin arasındaki çift desen eklenir. Biçimler çift desene göre döndürülür (Şekil 5). 
Burada çifti orijinal desen, istenilen oranda ölçeklendirilir (Verrill, 1998).  

 
Şekil 5. Menteşeli desenler oluşumu (Verrill, 1998) 
Bir menteşeli teselasyon, menteşeleri düzenli bir şekilde eklendiği bir mozaikleştirmedir. Ardından 
teselasyon açılabilir bazı birimleri diğerlerine göre döndürülerek arka plan görünür hale getirilir (Şekil 
6), (Frederickson, 2002,117).  

 
Şekil 6. Bir menteşeli tessellation örneği (Frederickson, 2002,117) 

ÖRNEK ÇALIŞMA 
Örnek olarak üzerinde çalışılacak olan teselasyon, altıgenlerden oluşan bir örüntü olarak kabul 
edilmiştir. Bu örüntünün iki boyutta hareket edebilirlik potansiyelin anlamak amacıyla öncelikli olarak 
geometrik çözümlemesi yapılmıştır. Bir biçimin nasıl oluştuğu, onun nicel ve nitel özelliklerin açıklaya 
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bildiği için ilk adım düşünülmüştür. Broug (2012), altıgenlerin oluşumunu Şekil 7 de görüldüğü gibi 
belirtmiştir. Kesişme noktaları bir dönme noktası olarak kabul edilirse bu şekilde dönme potansiyeli 
olan altı nokta bulunmaktadır. Bu biçimle yan yana gelen biçimlerin kesişme noktaları dikkate alarak, 
duruma göre yeni hareket edebilirlik kurallarının ortaya çıkacağı düşünülmüştür.  
 

      

     
Şekil 7.  Altıgen oluşum biçimleri (Broug, 2012:13.) 
İslam sanatında ve mimarisinde desenlerin çoğu, optimum bir sıralama ile birbirine uyum sağlayacak 
şekilde, bir tek motifin tekrarlamasına dayanır. Sanatçılar tüm duvarı kaplayacak detaylı bir desen 
tasarlamaktansa, yüzeyi örneğin dörtgen veya altıgenlerden oluşan ızgaralara bölebilir ve bağımsız bir 
motifi her birimde tekrarlayabilir (Broug, 2012: 8). En yaygın desenlerden birisi Şekil 8.’de 
gösterilmektedir. İlk aşamada örnek desen üzerinde Critchlow’un (1969) küresel noktalar adlandırdığı 
desen analiz mantığı ile desen analizi yapılmıştır (Şekil 9) 
 

 
Şekil 8. Topkapı Sarayının altıgen desenlerinden [URL-1] 
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Şekil 9. Örnek altıgenin oluşum sistemi (Critchlow, 1969:75) 
Sonraki aşamada menteşeli desenler mantığı ve yapılan analiz üzerinden çeşitli menteşeli desenleri 
alternatifleri sunulmuştur. Tasarım sürecinde söz konusu olan tasarım yöntemi ve yardımcı analiz 
yöntemlerinin yanında birimlerin birbirinin yanında dönmesi için bir bütüncül (sezgisel) tasarım süreci 
gerekmiştir. Şekil 8 ve 9 da gösterilen örüntü için iki menteşeli desen alternatifi Şekil 10 ve 12 de 
gösterildiği gibidir. Dolu ve boş birimlerin konumlarının ve açılarının farklılaştırılmasıyla iki alternatif 
ortaya çıkmıştır. Birimlerin dönmesin sağlayan menteşelerin konumu birimlerin nasıl/ne şekilde 
döneceğini tarif etmektedir. Birinci alternatifte, altıgen esas form olarak dönmektedir ve üçgenler bu 
dönme için yardımcı olmaktadır, dolayısıyla form değişmektedirler. İkinci alternatifte ise üçgenler 
sabittir ve altıgenler form değiştirmiştir. Denemelerden çıkan başka önemli kural, kesişim noktaları 
veya menteşe olarak isimlendirilen noktalardır. Sabit biçimin yanındaki desen ve onun dönme durumu 
bir sabit biçimin kaç noktadan menteşelenebileceğini etkilemektedirler. Örneğin birinci alternatifte 
altıgenin altı köşesinden üç köşesi dönme noktası olarak seçilirken ikinci alternatifte üçgen sabit 
olduğundan üç köşesi de sabitlenmiştir. Şekil 11 ve 13 de, alternatif desenlerin maketi yapılmıştır. 
Maket, bilgisayar programıyla çizilen desenlerin ortaya koyduğu özellikler ve davranışlarıyla 
farklılıklar göstermektedir ve desenlerin pratik durumuna yakın bir şekilde olmasından dolayı daha 
işlevsel özellikler göstermektedir.  

     
Şekil 10. Altıgen desenin menteşelenme alternatifi-1 (Yazarlar tarafından üretilmiştir) 

  
Şekil 11. Altıgen desenin menteşelenme alternatifi-1 için maket (Yazarlar tarafından üretilmiştir) 
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Şekil 12. Altıgen desenin menteşelenme alternatifi-2 (Yazarlar tarafından üretilmiştir) 
 

 
Şekil 13. Üçgen ve Altıgen desenin menteşelenme alternatifi-2 için maket (Yazarlar tarafından 
üretilmiştir) 
Bir diğer yaygın örnekte altıgen ve üçgenlerin dizin sistemi bir farklı şekilde gösterilmektedir. Bir 
önceki örnek gibi de bir İslami geometrik deseni örnek alarak, Critchlow yöntemi üzerinden analiz 
yapılmıştır (Şekil 14 ve 15). Şekil 16 de bu desen için bir menteşeli desen alternatifi sunulmuştur. 
Üçgenlerin biri sabit ve ikisi birleşerek dönmeyi sağlayan bu örnekteki menteşeli desenlerin hareket 
edebilirlik kurallarından göstermektedir. Desenlerin bu özellikleri bir deneysel ortamda geometrik 
desenlerin kurallarını ortaya koymuştur. Şekil 17 de desenin maketi gösterilmektedir. Örnek desenin 
maket denemesi ile birlikte, onun hareket edebilirliğinin farklı açıları ve koşulları orta çıkmıştır. 
Birleşim noktalarının detayı, çeşitli birimlerin bir birinin üzerindeki etkileri ve desenlerin biçimsel ve 
boyutsal ilişkisi, ortaya çıkan koşulardan bir kaç örnektir. 
 

                               
Şekil 14. İslami geometrik desenlerden yaygın bir örnek şablonu (Yazarlar tarafından üretilmiştir) 

 
Şekil 15. Örnek altıgenin oluşum sistemi (Critchlow, 1969:75) 
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Şekil 16. Altıgen desenin menteşelenerek dönme alternatifi-3 (Yazarlar tarafından üretilmiştir) 
 

 
Şekil 17. Altıgen desenin menteşelenme alternatifi-3 maket (Yazarlar tarafından üretilmiştir) 
 
Frederickson (2002) çalışmalarında bir altıgen ve üçgeni anımsatan desende bir yüzey oluşturmuştur. 
Bu desen, İslami geometrik desenlerin yaygın örneklerindendir (Şekil 18). Şekil 19’da görüldüğü gibi 
menteşelenme konumunun değişmesiyle farklı açıklıklar elde edilmektedir; örneğin altıgenin her iki 
noktasını bir üçgenin iki köşesi ile menteşelediğinde, çeşitli teselasyonlar elde edilmektedir.  

 
Şekil 18. İslami geometrik desenlerden yaygın bir örnek şablonu (Yazarlar tarafından üretilmiştir) 
 

 
Şekil 19. Altıgen ve üçgenden oluşan menteşeli desen alternatifi (Frederickson, 2002: 118) 
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Şekil 20. Altıgen ve üçgenden oluşan desenin menteşelenme alternatifi-4 maket (Yazarlar tarafından 
üretilmiştir) 
 
Bir başka örnekte, boşluklar bırakılmadan menteşelenebilir bir yüzey üretilmiştir (Şekil 21). Bu 
alternatifte, diğer örneklerden farklı olarak yüzeyin üçüncü boyuta taşınması amaçlanmıştır. 

 
Şekil 21. Altıgen desenin üç boyutlu ve menteşelenebilir maket alternatifi-5 (Yazarlar tarafından 
üretilmiştir) 
 
DEĞERLENDİRME,  SONUÇ VE GELECEK ÇALIŞMALAR ÜZERİNE 
Bu çalışmada İslami geometrik örüntülerin gramer kurallarının irdelenmesi yoluyla elde edilen 
kompozisyonların "origami" sanatının yapma biçimleri kullanılarak menteşelenebilir parçalı (hinged 
dissections) kabuk üretme potansiyelleri araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın ilk 
aşamasında geometrik örüntülerin özellikle İslami geometrik örüntülerden olan çokgenlerin gelişimi 
araştırılarak bunların oluşturulma biçimleri incelenmiş ve sıklıkla kullanılmakta olan "yıldız 
örüntülerine" odaklanılarak yeni kompozisyonlar denenmiştir.  
İslami geometrik örüntülerin eniyilenmiş geometrik formlar olmaları bu örüntüleri bir yüzey tasarımı 
için uygun kılmıştır. Çalışmada İslami geometrik desenler bir teselasyon (tessellation) olarak kabul 
edilmiştir. Daha sonraki aşamada bu teselasyonların origamik yöntemlerle nasıl 
menteşelendirilebileceği araştırılmış ve örnek çizimler üzerinden bir tartışma geliştirilmiştir. 
Yeni örüntülerin oluşturulmasında gerçekleştirilen denemeler biçimsel bir bakış açısıyla yapılmıştır. 
Denemeler çizim programları ve maketler desteği ile gerçekleşmiştir. Elde edilen sonuçlar ile 
teselasyonların hareket edebilirlik davranışı, bir teselasyon olarak temel formların (üçgen, kare ve 
altıgen) form arayışları ve aralarındaki detayların nasıl çalışması gerektiği irdelenmiştir.   
Elde edilen sonuçların hareketli/döner bileşenler, katlanır elemanlar, menteşe benzeri bağlantılar 
aracılığı ile mimari yüzey ya da kabuk tasarımında kullanılabileceği düşünülmektedir. Özellikle güneş 
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korunumu amacıyla cepheye yerleştirilebilecek paneller ya da ikincil cidarlar için potansiyeller 
barındırdığı görülmüştür. Araştırma sürecinde menteşeli desenlerin bir mimari elemaı olarak katmanlı 
bir şekilde çalışabilecek potansiyeli dikkat çekici bulunmuştur.  Araştırmanın devamında çok katmanlı 
menteşelenebilir origamik yüzeylerin denemesi planlanmaktadır.   
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ABSTRACT 

AFM1 (Aflatoxin M1) is the major mycotoxin frequently found in milk and dairy products. Tolerance limits for aflatoxins in 
dairy products have been established internationally. According to the requirements of EU Regulation (EC) No.401 / 2006 
the maximum residue level (EU MRL) of AFM1 is 50 ng/kg for milk and dairy products. The purpose of this study was to 
detect the occurrence and determinate the presence of AFM1 milk In Albania, there are scarce published data about AFM1 
level in dairy products and none of the consumer exposure to this toxin. A total of 180 milk samples were collected in January-
December 2016, from 13 small farms of Myzeqeja region in Albania. Samples were analyzed for  the presence of AFM1 
content using competitive ELISA (RIDASCREEN R-biopharm test kit). The competitive enzyme immunoassay- Ridascreen 
method highlighted the contamination with AFM1 in 98/180 milk samples. Beside to the high number of samples we detected 
huge level of concentration. AFM1 levels  oscillated from 3.25 - 131 ng / L, where one of the most important factor affected 
was considered the season of the year. Results demonstrated a significant (p < 0.05) difference of the AFM1 content in milk 
samples between autumn and spring seasons. Milk samples collected in February and March presented a high positivity of 
and the highest AFM1 level (131 ng / L). 

Key words: raw milk, aflatoxin M1, ELISA, public health 

Introduction 
Mycotoxins are fungal secondary metabolites that if ingested can cause a variety of adverse effects on 
both humans and animals.  In addition to being acutely toxic, some mycotoxins are now linked with the 
incidence of certain types of cancer, and it is this aspect which has evoked global concern over feed and 
food safety, especially for milk and milk products (Castegnaro M et al 1998) 
Approximately 18 aflatoxins have been identified. Among them, aflatoxin B1 (AFB1) is a highly toxic, 
mutagenic, teratogenic and carcinogenic compound that causes DNA damage, gene mutation, 
chromosomal anomalies and cell transformation, and therefore has been classified as a class I human 
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carcinogen (carcinogenic) (IARC, 1993, 2002). About 0.3–6.2% of AFB1 in animal feed is transformed 
to AFM1 in milk (Whitlow, L. W., et al 2002). Due to serious health concerns, many countries have set 
maximum limits for aflatoxins, which vary from country to country (Creppy E. E 2002). 
Aflatoxin M1 is a major metabolite of aflatoxin B1 (AFB1), which is formed when animals ingest feed 
contaminated with aflatoxin B1. These metabolites are not destroyed during the pasteurization and 
heating process. The amount of AFM1 which is found in milk depends on several factors, such as animal 
breed, lactation period, mammary infections etc. AFM1 could be detected in milk 12-24 h after the AFB1 
ingestion, reaching a high level after a few days. When AFB1 intake is stopped, the AFM1 concentration 
in milk decreases to an undetectable level after 72 h (Decastelli, L., et al 2007). Many countries have 
established regulations to control the levels of aflatoxin B1 in feeds and to have maximum permissible 
levels of aflatoxin M1 in milk to reduce this hazard (Bilandzic et al 2010).  
Considering that milk and milk derivatives are consumed daily and, moreover, that they are of primary 
importance in the diet of children, most countries have set up maximum admissible levels of AFB1 in 
feed (European Commission, EC, 2003a) and of AFM1 in milk, which vary from the 50 ng/kg established 
by the EU, to the 500 ng/kg established by US FDA (EC, 2003b, U.S. Food and Drug Administration, 
FDA, 2011). More restrictive MRLs have been implemented by the EU for the presence of AFM1 in 
baby food (EC, 2004)  
Climatic conditions regarding temperature and moisture in tropical and subtropical regions favour the 
growth of the toxigenic Aspergillus (Picinin et al., 2013). Also, long periods of high temperatures 
andlong-lastingdrought insummerin other climatic regions, e.g. the northern temperature zone, may also 
favour the development of mycotoxins (Bilandzic N., et al., 2010, Decastelli et al., 2007). Respectively, 
variations of AFM1 levels have been determined during different seasons, with higher concentrations in 
winter than in summer (Iqbalet S.Z et al 2013, Tajkarimi et al., 2008). 
Several methods for aflatoxin M1 determination have been developed, including high performance liquid 
chromatography associated with fluorescence or mass spectrometric detection. Immunochemical 
methods have also been described and are employed as screening methods in routine analysis, mainly 
because of their simplicity and rapidity (Gallo, P.,et al 2006, Gilbert, J., et al 2002, Magliulo, M., et al 
2005, Muscarella, M., et al 2007)  
Some studies have been done about aflatoxin M1 contamination in raw milk in the world and their results 
have presented exceeded concentrations regarding the European Community and Codex Alimentarius 
regulatory limit (Codex Alimentarius 2001, Creppy E. E 2002, Montagna, M.T., et al 2008). The aim of 
this study was to investigate the presence of AFM1 in raw milk samples produced in Myzeqeja region in 
Albania by ELISA method. 

Materials and Methods 
Preparation of samples  
A total of 180 milk samples were collected in January-December 2016, from 13 small farms of the 
Myzeqeja region of Albania. All Samples defatted through cooling Centrifuge for 10 min, 3500g at 4°C. 
The upper fat layer was removed. 100 µl (per well) of this solution was used in the test (R-Biopharm 
GmbH, Darmstadt, Germany 2015,) 
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ELISA test procedure   
The quantitative analysis of AFM1 in raw milk samples was performed competitive enzyme 
immunoassay based on antigen-antibody reaction (ELISA RIDASCREEN AFM1, R-Biopharm). The 
procedure as described by R-biopharm GmbH (R-Biopharm GmbH, Darmstadt, Germany 2015).Before 
starting the test, the reagents were brought up to room temperature. After centrifugation, the upper 
creamy layer was completely removed by aspirating through a Pasteur pipette and from the lower phase 
(defatted phase), 100 μL was directly used per well in the test. 
The AFM1 standards and test samples (100 μl per well) in duplicate were added to the wells of a micro-
titer plate pre-coated with antibodies for AFM1 and incubated at room temperature in dark for 60 min. 
After the washing step, 100µl of peroxidase conjugate was added to the wells and plate was incubated 
again for 60 min at room temperature in dark. After the three washing step, the unbound conjugate was 
removed during washing. Subsequently, 50 µl each substrate (urea peroxide) and chromogen 
(tetramethyl-benzidine) were added to the wells and incubated for 30 min in dark. Finally, 100 µl of stop 
solution were added to each well. The optical absorbance of each well was read at 450 nm with ELISA 
plate reader. Absorbance percentages were taken to the calibration curve performed with standards at 
different concentrations. 
Evaluation of AFM1 
The absorbance values obtained for the standards and the samples were divided by the absorbance value 
of the first standard (zero standards) and multiplied by 100 (percentage maximum absorbance). 
Therefore, the zero standard is thus made equal to 100%, and the absorbance values are quoted in 
percentages. 

Results and Discussion 
A total of 180 raw milk samples was analyzed with competitive ELISA. Analytical results showed that 
the incidence of AFM1 contamination in raw milk samples was high. 54,4% of samples were 
contaminated with AFM1, the toxin concentration was higher than the maximum tolerance limit (50 ppt) 
accepted by European Union and Codex Alimentarius Commission. The occurrence of AFM1 was shown 
in Table 1. 

Table 1. Occurrence of AFM1 in raw milk samples from Myzeqeja region-Albania 

AFM1 levels ng/l Sample No. (%) Range  

Not detected 82 - -  

< 10 7 3,9 3.5- 9.7  

11-25 17 9,4 11.2- 21.5  

26-50 20 11.1 27.5-48  

≥ 50 54 30 51.2- 131  

Total samples 180 54.4 2.1- 131  
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The AFM1 contamination levels, as seen, are shown at a large number of samples. Also, they had high 
levels of concentration. The aflatoxin M1 contamination levels were between 3.25 - 131 ng / L. Besides, 
factor affecting the level of AFM1, such as seasonal effect, is studied. Results showed a significant (p < 
0.05) difference in the AFM1 content in milk samples between fall and spring seasons. Milk samples 
collected in February and March presented a high positivity and the highest AFM1 level (131 ng / L).  

Conclusion 
This study shows the importance of continuous aflatoxin level monitoring in animal feed and the 
necessary implementation of strict regulations for mycotoxins in Albania. The results indicated that the 
contamination of the dairy products in such a level could be a serious public health problem at the 
moment. According to these values, it should be expected Albanian population is exposed to a significant 
risk from aflatoxin M1 including average and high consumers. Therefore, it is important to set the 
effective control of raw milk and dairy products in accordance with the defined maximum residue levels 
set by the European Union (EU). 
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ÖZET 
Bu çalışma kapsamında, parametreleri literatür araştırması sonucunda belirlenen fotovoltaik bir sistemin enerji ve 
ekserji analizi yapılmış olup sonrasında sistemin geliştirilmesi için fotovoltaik-termal sistem tasarlanarak aynı şartlar 
altında parametreleri hesaplandıktan sonra enerjik ve ekserjik açıdan verimlilikleri karşılaştırılmıştır. Bu iki hesabın 
farkı üzerinden, PV/T sistemlerde önemli olan parametreler belirlenmiş ve tablo ile verilmiştir. Önemli olan 
parametreler dikkate alınarak sistem yorumlanmıştır. Termal soğutmalı sistemlerde enerji ve ekserji verimliliklerinin 
yaklaşık olarak %7 artış gösterdiği hesaplanmıştır. Fotovoltaik termal sistemler, ekserjik verimliliğin ve entropi 
dengesinin arttırılması açısından uygun yapıdadır ve tasarlanan sistemlerde şofben cihazıyla hibrit elektronik kontrollü 
bir yapı oluşturulmuştur. Ekserjik verimliliğin arttırılması için konutlarda diğer elektrikli sıcak su ihtiyacı olan ev 
gereçleriyle sistemin birleştirilip birleştirilemeyeceği tartışılmıştır. Bu bağlamda yapılan tasarım özetle şu şekildedir: 
Isınan su, konut şebekesinden gönderilen su ile boylerde karşılaşarak termostatik bimetal kullanan termostatla şebeke 
suyu sıcaklığı maksimum 50 °C’ye çıkarılacaktır, sonrasında ihtiyaç halinde direkt olarak konutun duş veya mutfağına 
gönderilecektir. Eğer ısıtılması hedeflenen şebeke suyunun sıcaklığı 35 °C ‘nin üzerine eşdeğer kullanım faktöründen 
dolayı yükseltilemezse, elektrik enerjisini güneş panelinden temin eden şofbenin devreye girmesi planlanmıştır. Bu 
nedenle panelden gelen sıcak su öncelikle şofben içinden geçirilmiştir. Soğutucu suyun, kullanım suyunu karşıladığı 
halde, yüksek sıcaklıklara ulaşması durumu da düşünülerek sisteme yassı borulu kondenser ve fan eklenmiştir; 
sirkülasyon pompasının, suyu kondenserden geçirerek dolaştırması şeklinde tesisat dizaynı oluşturulmuştur. Kondenser 
ünitesi fanının da elektrik enerjisinin kurulan fotovoltaik pillerden karşılanacağı hesaplanmıştır. Termal soğutmanın 
uygulandığı sistemlerin, elektriksel verimliliğinin ve ömrünün soğutma performansına bağlı olarak uzadığı ve hibrit 
sistemler kurularak ekserjik verimliliği önemli derecede arttığı için amortisman süresinin daha düşük olacağı 
anlaşılmıştır.   

 
Anahtar kelimeler: PV/T sistemler, ekserji analizi, güneş enerjisi. 
 

ABSTRACT 
In this study, energy and exergy analysis of a photovoltaic system determined as a result of the literature search, then 
the photovoltaic-thermal system was designed for the development of the system, and after the calculations were made 
under the same conditions, the efficiencies in terms of energy and exergy were compared. The parameters which are 
important in the PV / T systems are determined through the difference of these two accounts and these parameters are 
given in the table. The system is interpreted taking into consideration the important parameters. It has been estimated 
that the energy and exergy efficiencies of the thermally cooled systems have increased by approximately 7%. 
Photovoltaic thermal systems are suitable for increasing the exergetic efficiency and entropy balance and PV/T systems 
have a hybrid electronic control structure with the water heater in the designed system. It has been argued whether it 
would be appropriate to combine the system with household appliances that require other electrical hot water to increase 
the exergy efficiency. The design in this context is briefly as follows: The heated water will reach the maximum water 
temperature of 50 ° C with the thermostat control by meeting the water sent from the house network in the boiler. If hot 
water is needed, it will be sent directly to the shower or kitchen of the house. If the temperature of the targeted mains 
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water can not be raised above 35 ° C due to the equivalent utilization factor, it is planned that the water heater, which 
supplies electricity from the solar panel, will switch on. For this reason, the hot water coming from the panel is firstly 
passed through the water heater. In case the cooling water is enough for the domestic hot water needs, flat tube 
condenser and fan are added to the system to prevent the high temperatures from reaching the system. the design of the 
installation has been established so that the water will circulate through the condenser. The energy required for the 
condenser unit fan will be the energy from the photovoltaic batteries. It has been understood that systems with thermal 
cooling will have a lower depreciation time, as electrical efficiency and life span depend on the cooling performance, 
and when the hybrid systems are installed, they significantly increase the exergetic efficiency. 

 

KeyWords: PV/T systems, exergy analysis, solar energy. 
 

1.GİRİŞ  
Günümüzde güneş enerjisinden ısı enerjisi ve fotovoltaik dönüşüm ilkesinden yararlanılarak 
elektrik enerjisi üretmek yaygın olarak kullanılmaktadır. Fotovoltaik güneş panelleri, üzerine düşen 
güneş ışınımının sınırlı bir kısmını elektrik enerjisine dönüştürebilirler. Üretildikleri malzemenin 
özelliklerine bağlı olarak, çok farklı dalga boylarında ışınım içeren güneş enerjisinin yalnızca 
spektral cevap aralıklarına karşılık gelen bölümünü elektriğe çevirirken, büyük bir oranı fotovoltaik 
malzemede ısı yükü oluşturur. Oluşan bu aşırı ısı yükü, hem fotovoltaik panellerin anlık verimini 
düşürmekte, hem de uzun vadede malzemenin yapısını bozmakta ve ömrünü kısaltmaktadır. Bu 
nedenle pek çok PV paneli, %10-15 arasında verime sahiptir. PV panelindeki her 1 °C' lik artış PV 
verimini % 0,4-0,5 arasında düşürmektedir. Fotovoltaik panellerde güneş ışınımının oluşturduğu 
aşırı ısı yükünü uzaklaştırmak ve bu ısıyı değerlendirmek için fotovoltaik termal (PV/T) sistemler 
tasarlanmıştır. PV/T sistemler ile hem oluşan aşırı ısı yükü fotovoltaik malzemeden 
uzaklaştırılabilmekte, hem de bu enerjiden ısı olarak yararlanılabilmektedir. Böylece PV/T sistem 
sayesinde hem elektrik hem de ısı enerjisi elde edilebilmektedir (Kandilli vd., 2014). Tonui vd., 
(2007), çalışmalarında PV/T solar kolektörlerin soğutma sistemlerinde kullanılan su akışkanlı 
eşanjörlerin fin kalınlığını düşürüp, fin sayısını artırarak sistemin verimini artırmışlardır. Öztürk vd. 
(2011) yaptıkları çalışmada, PV ve PV/T sistemlerin termodinamik değerlendirmesini yaparak, 
sırasıyla enerji ve ekserji verimleri üzerine çalışmışlardır. Bu çalışmada PV/T kolektörün düşük 
sıcaklıklı termal enerjiyi yararlı enerji olarak kullandığı için çevresel etkisinin PV sistemlere göre 
daha az olduğunu ve sulu soğutma sistemlerinin evlere sıcak su sağlama açısından daha verimli 
olduğunu belirtmişlerdir ancak burada bakım maliyeti daha fazladır. Teo vd., (2012), yaptıkları 
çalışmada PV panele hava soğutmalı bir sistem tasarlayarak PV/T dönüşümünü sağlamışlardır. Bu 
deneysel analiz sonucunda soğutma sistemi bulunmayan panelin verimi %8-9 aralığında ölçülürken, 
sisteme soğutma eklendiğinde sistem veriminin %12-14 arasında olduğunu bulmuşlardır. Saloux 
vd.,(2013), PV ve PV/T panelini enerji ve ekserji açısından termodinamik analiz yaparak 
karşılaştırmışlardır. Bu çalışma sonucunda PV/T panelin tersinir özelliğinin ve ekserjik veriminin 
daha yüksek olduğunu bulmuşlardır.  Kabul ve Duran (2014), güneş enerjisinden elektrik üretimi 
esnasında panel sıcaklığının artması sonucu azalan verimi, paneli su ile soğutarak artırmışlardır. 
Panelin ısısını alarak sıcaklığı artan su bir depoda toplanmıştır. Bu sayede soğutmasız panele göre, 
elektrik üretiminde %35’lik güç artışı ve %7’lik verim artışı sağlanmıştır. Reddy vd. (2015), PV/T 
sistemlerde soğutma yöntemlerinden bahsetmişlerdir. Bunlar hava ve su soğutmalı 2’ye 
ayrılmaktadır. Ayrıca su soğutmalı kendi içinde doğal ve zorlanmış taşınımlı ve daldırma teknikli 
olarak 2’ye ayrılmıştır.  Jakhar vd, (2017), PV ve PV/T sistemleri analitik ve teorik olarak 
kıyaslamışlar ve PV/T sistemin elektriksel veriminin %1.4 arttığını, ekserjik verimliliğin ise 
%8.5’ten 8.75’e yükseldiği sonucuna varmışlardır. Jakhar ve Soni, (2017), yaptıkları deneysel 
çalışmalarında PV sisteminin maksimum sıcaklığının 73ᴼC’ye yükseldiğini, tasarladıkları sulu 
soğutma eşanjörünün sisteme 0.033kg/s debiyle uygulanmasıyla, maksimum sıcaklığın 43-49ᴼC 
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aralığında olduğu ve elektriksel verimliliğin yaklaşık %8,5 artış gösterdiğini, termal verimliliğin 
%44-55 arasında olduğunu kanıtlamışlardır. 
 

2. FOTOVOLTAİK (PV) SİSTEMLERİN TERMODİNAMİK ANALİZİ 
Bu bölümde PV sistemlerin, Termodinamiğin 1. ve 2. Yasasına göre enerji ve ekserji analizleri 
verilmiştir. 
 

2.1 PV Sistemlerin Enerji Analizi 
PV sistemin enerji dengesi Denklem 2.1’deki gibidir. 

, ,PV PV elektrik PV termalEn En En= +          (2.1) 

,PV elektrikEn ile PV sisteminin elektrik üretimi, ,PV termalEn ile ise sistemin ısı kayıpları temsil 
edilmiştir. 

,PV elektrik oc scEn V I=            (2.2) 

Voc  açık devre voltajını, Isc kısa devre akımını göstermektedir. 

, ( )PV termal ca c c aEn h A T T= −          (2.3) 

PV sisteminin çevreye olan ısı kayıpları Denklem 2.3’de verilmiştir. 
 

Kararlı halde güneş hücre sıcaklığı aşağıdaki gibi verilmiştir. 
5 4 44 3 0c a c a sT T T T T− − =                       (2.4) 

PV hücreden çevreye olan ısı kaybı rüzgar hızına bağlı olarak aşağıdaki gibi verilmiştir. 

2,8 (3,0 )ca rh xv= +  için 0 7rv≤ ≤  ms-1                    (2.5) 

Bu denklemdeki ѵ, panel üzerinde ölçülen rüzgar hızıdır. PV sistemin toplam enerji dengesi 
aşağıdaki gibi verilir. 

( )PV oc sc ca c c aEn V I h A T T= + −                   (2.6) 
      

Genel olarak mühendislikteki verimlilik ifadesi çıktının girdiye oranıdır. PV sistemin enerji 
verimliliği de, çıktı enerjisinin yani elektrik ve termal enerjinin toplamının, PV yüzey üzerine 
ulaşan güneş enerjisine oranı olarak tanımlanabilir ve aşağıdaki gibi ifade edilebilir.  

( )PV oc sc ca c c a
PV

s c s c

En V I h A T T
I xA I xA

η + −
= =                  (2.7) 

Normalde PV panellerden sadece elektrik üretme açısından faydalanıldığından, verimlilik için 
sadece elektrik enerjisine dönüşen kısım alınır. ,PV EE sistem tarafından bir gün boyunca üretilen 
enerjinin Wh cinsinden değeridir.  PV sistemin günlük elektrik verimi aşağıda verilmiştir. 

,
,

PV E
PV D

s

E
E

η =   

                   (2.8) 
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2.2 PV Sistemlerin Ekserji Analizi 
PV sistem tarafından üretilen elektrik ekserjisi, mevcut enerjinin olabildiğince tamamını faydalı 
olarak kullanmayı hedefler. Ekserji dengesi Denklem 9‘daki gibidir. 

, , ,PV PV elektrik PV termal PV d elektrikEx Ex Ex Ex −= − −                 (2.9) 

 

Burada ,PV elektrikEx =PV sisteminin elektrik ekserjisini, ,PV d elektrikEx −  ve ,PV termalEx sırasıyla iç ve dış 
ekserji kayıplarını temsil etmektedirler. İçsel kayıplar elektrik enerjisindeki mükemmel yalıtım 
olmamasından ötürü yıkımdan, dışsal kayıplar ise dış ortamdaki ısı kaybından oluşmaktadır. PV 
sistemin elektrik ekserjisi, enerjiye benzer şekildedir. Sistemin Elektrik ve termal ekserji kayıpları 
Denklem 2.11 ve 2.12 ‘deki gibidir. 
 

,PV elektrik oc scEn V I=                     (2.10) 

,PV d elektrik oc sc m mEx V I V I− = −                   (2.11) 

( ), 1 ( )a
PV termal ca c c a

c

TEx h A T T
T

 
= − × − 
 

                 (2.12) 

 
PV sistemlerin ekserji verimi, PV sistemin ekserji değerinin PV sistem yüzeyine gelen güneş 
radyasyonunun ekserji değerine oranı ile hesaplanmaktadır. 

( )1 ( )

1

a
m m ca c c a

cPV
PV

güneş c a
s c

s

TV I h A T T
TEx

Ex xA T I A
T

ψ

 
− − × − 
 = =
  

− × ×  
  

                (2.13) 

Denklem 2.13’deki güneşEx kolektöre gelen güneş ışınımının ekserjisidir.  En sade haliyle bu değer, 
Denklem 2.14’ deki gibi hesaplanmaktadır.  

1 a
güneş s

s

TEx I
T

 
= − × 
 

                   (2.14) 

*

10,9562 0,2777 ln 0,0511s

s

T f
T f

 
= + + 

 
                (2.15) 

Burada Ts güneş ışınım sıcaklığı (5777 K) ve f  difüz radyasyon yansıtma katsayısı alınarak Ts* 

değeri hesaplanabilmektedir. 
 

3. FOTOVOLTAİK/TERMAL (PV/T) SİSTEMLERİN TERMODİNAMİK ANALİZİ 
Fotovoltaik sistemlerde güneşten elde edilen enerjinin yaklaşık %10-20’si elektrik enerjisine 
dönüştürülmekte diğer kalan enerji ise termal enerji olarak atmosfere atılmaktadır. PV sistemlerde 
değerlendirilemeyen ısı enerjisinin kullanılmasıyla, PV/T sistem oluşturulur. PV sistemlerden en 
önemli farklılığı soğutma yapılarak elektrik üretimi verimliliğinin arttırılması ve su ile panelin 
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soğutulması sonucunda transfer edilen ısının bir ısıl cihaza girdi olarak veya doğrudan 
kullanılmasıdır.  

3.1 PV/T Sistemlerin Enerji Analizi 
PV/T kolektörlerin enerji dengesi aşağıdaki gibi verilmiştir. 

,u PV T T LQ Q Q− = −                     (3.1) 

Denklem 3.1’de verilen ifadelerin bileşenleri yerlerine yazıldığında; 

( ), ( )u PV T c R eff s L i aQ A F I U T Tτα−  = − −                                 (3.2) 

FR ısı kazanç faktörü aşağıdaki gibi hesaplanabilir. (Denklem 3.3). Burada UL toplam kolektör ısı 
kayıp katsayısı (W/m2K), Ti çalışan akışkanın kolektöre giriş sıcaklığıdır. 

'1 expp c L
R

c L p

mC A U FF
A U mC

  
= − −      




                 (3.3) 

 
F’ kolektör verimi olup aşağıdaki gibi hesaplanabilir 

[ ]

1/'
1 1 1

( )

L

L b f

UF
W

U D W D F C Dhπ

=
 

+ + + −  

                  (3.4) 

Burada, denklemde geçen W, çalışan akışkanın geçtiği borular arası mesafe (m), D boru iç çapı (m), 
F standart kanat verimi, Cb sınır ve iletkenliği, hf boru içindeki ısı transfer katsayısını temsil 
etmektedir.  
 

PV/T kolektörün enerji verimliliği aşağıdaki gibi verilir. 

( ), ( )R eff s L i au PV T
PV T

s c s

F I U T TQ
I A I

τα
η −

−

 − − = =
×


                (3.5) 

PV/T kolektörlerin ısıl performansı, su giriş ve ortam sıcaklığına, kolektöre gelen güneş ışınlarının 
yoğunluğuna ve yansıtıcıya bağlı olmaktadır. Günlük toplam verimliliği ise Denklem 3.6’ deki 
gibidir. Buradaki  güçη değeri, sistemin elektrik verimidir ve 0,38 olarak alınır. 

, ,
E

PV T D I PV T
güç

ηη η
η− −= +                           (3.6) 

3.2 PV/T Sistemlerin Ekserji Analizi 
PV sistemlerin enerjisinin %70 civarı termal enerji olarak atmosfere atılmaktadır. Çevreye atılan bu 
enerji kullanılarak PV/T sistemler oluşturulmuştur. Dolayısıyla PV/T kolektörlerin ekserji dengesi 
aşağıdaki gibi verilir. 
 
PV sistemine benzer olarak PV/T sisteminin elektrik ekserjisi ile termal ekserjisi Denklem 3.7’deki 
gibi verilir. Burada PV sistemde kayıp olduğu için çıkarılan termal enerji, bu sistemde kazanç 
olduğundan eklenmiştir.  
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, , ,PV T PV T elektrik PV T termal PV T d elektrikEx Ex Ex Ex− − − − −= + −                (3.7) 

, ,1 i
PV T termal u PV T

a

TEx Q
T− −

 
= − 
 

                  (3.8) 

 
PV/T kolektörün genel ekserji dengesi ifadesi şu şekildedir: 

,1 i
PV T m m u PV T

a

TEx V I Q
T− −

 
= + − 

 
                  (3.9) 

PV/T kolektörler hem elektrik enerjisini hem de termal enerjiyi işe çevirdiği için ekserji verimliliği 
denklem 3.10 ‘daki gibidir. 
 

,1

1

a
m m u PV T

iPV T
PV T

güneş a
c s

s

TV I Q
TEx

Ex T A I
T

ψ
−

−
−

 
+ − 
 = =

 
− 

 

                 (3.10) 

Mevcut bir PV sistemin PV/T’ye dönüştürülmesi ve bunun sonucunda kazanılacak ekserjik verim 
artışı ile birlikte termal yapıya ilave olarak sistemin ekserjik verimliliğinin yükseltilmesi için 
sistemi soğutarak ısının suyun enerjisinin değerlendirilmesi geniş kapsamda yapılacaktır.  
 

4.  PV SİSTEMİN TASARLANAN PV/T SİSTEMİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİYLE OLUŞAN 
EKSERJİK KAZANCIN ANALİZ EDİLMESİ 
PV sisteme termal kolektör eklenerek verimliliğin artacağı şüphesizidir. Fakat farkın analitik 
yöntemlerle analiz edilmesi amacıyla öncelikle parametreleri seçilen bir PV sistemin enerjik ve 
ekserjik verimliliği hesaplandıktan sonra sistem PV/T olarak tasarlanmıştır. PV/T sistemin enerjik 
ve ekserjik verimliliği de hesaplandıktan sonra sistemin entropi dengesini koruyacak parametreler 
belirlenerek farklılıklar özetlenecektir. 

4.1 Örnek Fotovoltaik Sistemin Parametrelerinin Belirlenmesi 
Seçilen fotovoltaik sistem için sektörde çoğunlukla kullanılan parametreler tercih edilmiştir. 
Çizelge 4.1’de seçilen PV sistem özellikleri verilmiştir. Dış ortam sıcaklığı ve panel sıcaklığı 
tanımlanırken Eskişehir’in sıcaklık özellikleri kullanılmıştır. [4] 
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Çizelge  4.1 Seçilen PV sistem özellikleri 

Boyutlar (cm) 67*55*3,5 

Panel Yüzey Alanı (m2) 0,37 

Panel Boyutları (cm) 250*160*3,5 

Maksimum güç voltajı (V) 18 

Maksimum akım gücü (A) 2,78 

Açık devre voltajı (Voc) 21 

Kısa devre akımı (Isc) 3,06 

Maksimum sistem voltajı (V) 1000 

Hücre sıcaklığı (Tc K) 353 

Ortam sıcaklığı (Ta K) 300 

Rüzgar hızı ѵ(m/s) 3,5 

 

4.1.1 Fotovoltaik Sistemin Enerji Analizin Yapılması 
Belirlenen parametreler sonucunda fotovoltaik sistemin enerji ve ekserji analizi yapılmıştır. Çizelge 
4.2’de hesaplamalar sonucunda PV sistemin enerji analiz sonuçları verilmiştir.  

Çizelge 4.2 Fotovoltaik sistemin Enerji analizi sonuçları  

 
Fotovoltaik sistem üzerinde yapılan enerji analizi sonucunda güneşten alınan enerjinin yaklaşık 
%75’inin termal enerjiye dönüştüğü yani ısı enerjisi olarak kullanılamadığı anlaşılmıştır. Bu denli 
ısı enerjisinin fotovoltaik pil üzerinde elektrik üretim verimliliğini ve PV sistemin teorik ömrünü 
olumsuz etkileyeceği literatürde yapılan birçok çalışmada ispatlanmıştır. 
Üretilen toplam elektrik enerjisi ve ısıya dönüşen enerji toplamının güneşten alınan toplam ısı 
ışınım enerjisine oranı fotovoltaik sistemin teorik verimi %88 olarak hesaplanmıştır. Fakat bu 
durum termal ısı enerjisinin de çıktı olarak düşünüldüğü durumdur, eğer ısı enerjisi olarak 
atmosfere karışan bu enerji fotovoltaik sistem verimine dahil edilmezse sistemin verimi yaklaşık 
olarak %21 olarak hesaplanmıştır. Fakat bu durum ekserji analizinde daha detaylı olarak analiz 
edilmiş olacaktır. 
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4.1.2 Fotovoltaik Sistemin Ekserji Analizin Yapılması 
Sistemin ekserji analizi yapıldığında tersinir işe dönüşme kabiliyeti yani yararlı iş analizi yapılmış 
olacaktır. Yani analize termodinamiğin ikinci kanunu da dahil edilerek en gerçekçi sonuçlar alınmış 
olacaktır. 

Çizelge 4.3’de yapılan ekserji analizi sonuçları verilmiştir. 
  Çizelge 4.3 Fotovoltaik sistemin Ekserji analizi 

 
 

Çizelge 4.3’de fotovoltaik sistemin ekserji analiz sonuçları incelendiğinde ekserjik verimin %11 
olarak hesaplandığı görülmektedir. Bu sonuç sektörde çoğunlukla kullanılan fotovoltaik sistemin 
ekserjik verimliliğine yakındır.  
 
Bir fotovoltaik sistemin enerji ve ekserji analizi yapıldığında elde edilen sonuçlar aşağıda maddeler 
halinde verilmiştir. 

• Fotovoltaik sistemlerde güneşten gelen ısı enerjisinin yaklaşık sadece %20-25’i faydalı 
işe dönüştürülebilmekte ve bu sayede elektrik üretilebilmektedir. Güneş enerjisinin 
büyük çoğunluğu ısı enerjisine dönüşerek atmosfere yayılarak kaybolmaktadır. 

• Fotovoltaik panellerde oluşan yüksek yoğunluklu ısı enerjisinin yarı iletkenlerde 
elektron transferi ile elektrik üretimi sağlayan panellerin verimliliğine ve ömrüne 
olumsuz etkisi olduğu literatürde birçok kaynakta vurgulanmaktadır. 

• Enerjinin büyük çoğunluğunun ısı enerjisi olarak faydalı işe dönüştürülememesinden 
dolayı fotovoltaik piller yerine termal nitelikli olan yapıların kullanılmasının daha 
verimli olacağı düşünülmektedir.  

• Bu nedenle aynı şartlarda hesaplamaları yapılan fotovoltaik sistemin termal özellikli 
sisteme dönüştürülmesiyle enerji ve ekserji verimliliğindeki değişiklikler 
yorumlanacaktır. 
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4.2 Örnek Fotovoltaik Termal Sistemin Parametrelerinin Belirlenmesi 
Seçilen fotovoltaik-termal sistem için parametreler eş elemanlar için birebir fotovoltaik sistemle 
aynıdır. Bu doğrultuda termal özellikli sistemin tasarımı Autocad programı kullanılarak yapılmıştır. 
Sonuçlara göre çizilen sistem üzerinden entropik farklılığın azaltılması yani ekserjik verimliliğin 
arttırılması için hangi parametrelerin önem teşkil ettiği yorumlanmıştır. Çizelge 4.4’de seçilen 
parametreler ve hesaplanan değerleri verilmiştir. 
Çizelge 4.4 Fotovoltaik Termal sistemin parametrik ve hesaplanan değerleri 

Voc  (Volt) 21 Açık devre voltajı 

Isc  (Amper) 3,06 Kısa devre akımı 

Ta (K) 300 Dış ortam sıcaklığı 

Tc (K) 353 Hücre sıcaklığı 

hca (Wm2K) 13,3 PV hücreden çevreye olan konvektif ve ışınımsal ısı kaybıdır 

Vr (m/sn) 3,5 Rüzgar hızı 

f  0,000013 Difüzyon yansıtma katsayısı 

Ts (K) 5777 Güneş radyasyon sıcaklığı 

FR 0,85 Isı kazanç faktörü 

Ʈˠ 0,82 Etkin geçirgenlik soğurma katsayısı 

UL (W/m2K 93 Toplam kolektör ısı kayıp katsayısı 

Ti (K) 288 Çalışma sıvısının kolektöre giriş sıcaklığı 

F' 0,92 Kolektör verim faktörü 

W (m) 0,3 Isı taşıyıcı akışkanın geçtiği boruların arasındaki boşluk 

D (m) 0,13 Borunun iç çapı 

F  0,9 Standart kanat verimi 

Cb 0,84 Sınır ve iletkenliği 

hf (W/m2K)- Al 200 Boruların iç ısı transfer katsayısı 

Pompa gücü (W) 65 Tesisatta suyu dolaştıran pompa 

 Su debi(lt/dak) 0,33 Paneli soğutan su debisi 

Fan gücü (W) 140 Isınan suyu soğutan kondenser fanı 

Çizelge 4.3’te hesaplanan parametrik değerler bu çalışma kapsamında fotovoltaik sistemin 
parametreleriyle tasarlanan fotovoltaik termal üniteye ait sonuçlardır.  
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4.2.1 PV/T Sistemin Enerji Analizinin Yapılması 
Tasarlanan fotovoltaik termal sistemin enerji dengesi oluşturulup Çizelge 4.5’de hesaplanan veriler 
gösterilmektedir. 

Çizelge 4.5 Fotovoltaik termal sistemin enerji dengesi 

 
 

Enerji analizi sonucunda sisteme termal döngünün ve soğutmanın eklenmesinin verimi %7 arttırdığı 
anlaşılmıştır. Enerjinin yararlı işe dönüşebilirliği hususu özellikle ekserji analizinden anlaşılacaktır. 

4.2.2 PV/T Sistemin Ekserji Analizin Yapılması 
Tasarlanan fotovoltaik termal sistemin ekserji dengesi oluşturulup Çizelge 4.6’de hesaplanan veriler 
gösterilmektedir. 

 
Çizelge 4.6 Fotovoltaik termal sistemin ekserji dengesi 

 
 

Çizelge 4.6’da ekserjik verimliliğin %18,3 olarak hesaplandığı verilmiştir. Bu durum mevcut 
fotovoltaik sisteme göre ekserjik verimliliğin yani tersinir işin yararlı işe dönüşebilme kabiliyetinin 
%7,3 daha fazla olduğunu göstermektedir. Bu durumun soğutma suyuna aktarılan termal enerjinin 
kullanım suyuna serpantinli bir boyler yardımıyla aktarılması sayesinde oluştuğu anlaşılmıştır. 

4.3 PV/T Sistem için Şofben ile Hibrit Sistem Dizaynı 

• Şekil 4.1’de tasarlanan fotovoltaik termal sistem verilmiştir. Bu sistemde güneş ışınım 
enerjisiyle ısınan fotovoltaik panellerin soğutulmasıyla ısınan suyun serpantinli bir 
boylere gönderilmesi ve bir evin kullanım suyunu ısıtma sistemi simüle edilmiştir.  
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• Isınan su konut şebekesinden gönderilen su ile boylerde karşılaşarak termostatik bimetal 
kullanan termostatla şebeke suyu sıcaklığı maksimum 50 °C’ye çıkarılacaktır, 
sonrasında ihtiyaç halinde direkt olarak konutun duş veya mutfağına gönderilecektir. 

• Eğer ısıtılması hedeflenen şebeke suyunun sıcaklığı 35 °C‘nin üzerine eşdeğer kullanım 
faktöründen dolayı yükseltilemezse elektrik enerjisini güneş panelinden temin eden 
şofbenin devreye girmesi planlanmıştır. Bu nedenle panelden gelen sıcak su öncelikle 
şofben içinden geçirilmiştir. 
 

 
Şekil 4.1 Tasarlanan Fotovoltaik-Termal sistemin genel kullanım görünümü 

 
Termal soğutucu eşanjörün tasarımı yapılırken geniş çaplı literatür araştırması yapılmış olup helisel 
borulu alüminyum kaplamalı malzemeden üretilmiş borular ısıl performansın arttırılması için 
seçilmiştir. [4] 
Soğutucu suyun kullanım suyu karşılandığı halde yüksek sıcaklıklara ulaşması durumu da 
düşünülerek sisteme yassı borulu kondenser ve fan eklenmiştir, sirkülasyon pompasının suyu 
kondenserden geçirerek dolaştırması şeklinde tesisat dizaynı oluşturulmuştur. Kondenser ünitesi 
fanının da elektrik enerjisinin kurulan fotovoltaik pillerden karşılanacağı hesaplanmıştır. 

4.4 Tasarlanan-Fotovoltaik Termal Sistemin Ekserjik Verimliliğin Arttırılması İçin 
Değiştirilebilen Parametreler  
Fotovoltaik-termal sistemin ekserjik verimliliğinin mevcut sistemden daha fazla olması beklenen bir 
sonuçtur. Fakat sistemin tasarlanması ve parametrelere göre analitik analizlerinin yapılması 
sonucunda ekserjik verimliliğin arttırılması için yapılabilecek değişiklikler aşağıda maddeler 
halinde verilmiştir. 

 
• Panellerin soğutulmasında kullanılan eşanjörler içinde boru yapısı, konstrüksiyonu ve 

malzemesinin ısı transfer performansına doğrudan etkisi olacağı için soğutma 
performansının arttırılması ve ekserjik verimliliğin arttırılması açısından büyük önem 
teşkil ettiği anlaşılmaktadır. 
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• Sistemde su sirkülasyonunu sağlayan tüm pompalar yüksek verimli ve yüksek devirli 
santrifüj tipli olarak seçilmesi elektrik sevkiyatını düşüreceği için sistemin ekserjik 
verimliliğini doğrudan arttıracaktır. 
 

• Serpantinli boyler sisteminin yalıtımlı olması ısıtılan suyun dış ortama enerjisinin 
transfer edilmesini önleyecek ve ekserjik verimliliğin arttırılması için katkı 
sağlayacaktır. 
 

• Tüm sistem su tesisatının ısı kaybı olmaması açısından yalıtılması da ekserjik 
verimliliğe etki edecektir. 
 

• Isıtılan suyun konutta kullanılırken bir şofbenle hibrit olarak kullanılması ve şofbenin 
elektrik enerjisinin fotovoltaik panellerden karşılanması ve sistemin termostatlı selenoid 
valf’ le yönetilmesi ekserjik verimliliği arttırmaktadır. Fakat ısınan suyun kullanım 
sıklığı düştüğünde bu enerji değerlendirilmemiş olacaktır. 
 

• Isıtılan suyun duş ve muslukta kullanılması dışında çamaşır ve bulaşık makinesi 
tesisatlarına da bağlanması ve bu sayede cihazların suyun hedeflenen değerlere ısıtılması 
için ekstra elektrik enerjisi harcamaması sistemin ekserjik verimliliğini doğrudan 
etkileyecektir. Ayrıca her iki makinenin de elektrik enerjisi fotovoltaik panelden 
sağlanacağı için sistem tümleşik olarak değerlendirilmiştir. 

5. SONUÇLAR 
Parametreleri belirlenen fotovoltaik bir sisteme termal soğutma sistemi de eklenerek enerjik ve 
ekserjik verimliliklerindeki farklılıklar yorumlanmıştır. 
Fotovoltaik sistemlerde güneşten elde edilen enerjinin yaklaşık %10-15’i elektrik enerjisine 
dönüştürülmekte diğer kalan enerji ise termal enerji olarak atmosfere atılmaktadır. Fakat teorik 
verim hesaplamasında termal enerji de sistemlerin çıktı olan enerjisine dahil edildiği için enerjik 
verimlilik %88 olarak hesaplanmıştır. 
Tasarlanan fotovoltaik termal sistemde ise enerjik verimlilik %95 olarak hesaplanmıştır. Bu değerin 
%7 daha fazla olmasına panellerin soğutularak elektrik enerji üretim verimliliklerin artırılması 
doğrudan etki etmektedir. Bu farkın gerçekte termal enerjinin kullanılmamasından dolayı çok daha 
yüksek olduğu anlaşılmıştır. 
Fotovoltaik sistemlerin ekserjik verimliliği ise % 11 iken fotovoltaik termal sistemde bu değer 
%18,3 olarak hesaplanmıştır. Fakat ekserjik verimliliğin arttırılabilmesi için termal soğutmalı 
sistemlerde geliştirilecek birçok parametre olduğu anlaşılırken, fotovoltaik sistemlerde elektron 
transferiyle elektrik üreten yarı iletkenli panellerin dışında değişiklik imkanı bulunmamaktadır. 
Sonuç olarak fotovoltaik termal sistemlerin fotovoltaik sistemlere göre kullanım ve işletme 
konusunda daha yüksek verimli olduğu, hibrit olarak diğer elektrikli sıcak su ihtiyacı olan cihazlarla 
birleştirilerek verimliliğin arttırılabileceği kullanım ömrü daha uzun olurken kullanım ömrünün 
daha uzun olacağı anlaşılmıştır. 
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ÖZET 
Yapı kabuğu, enerji verimliliğinin ve iç mekan konfor koşullarının arttırılmasında önemli bir yere sahiptir. Aynı şekilde 
doğada var olan biyolojik yüzeyler (bio-skin) ve kabuklar (shells) dış ortama maruz kalan ve iç ortam koşullarını 
dengeleyen en önemli oluşumlardır. Bu bağlamda, doğadan pek çok biçimde olduğu gibi bu oluşumlardan da 
esinlenerek/öğrenerek/uyarlayarak dinamik, kinetik, duyarlı ve uyarlanabilir çözümler üretebilmek için doğa ile 
mimarlık arasında farklı diyaloglar geliştirilmektedir. Bu diyaloglardan biri olan "biyomimetik yaklaşım" ile, binadaki 
cephe/kabuk/zarf için doğadaki yüzey/deri/kabuk oluşumları araştırılarak duyarlı, uyarlanabilir, ısıl düzenleme 
özelliğine sahip tasarım ilkeleri elde edilmektedir. Bu amaçla yapılan disiplinler arası çalışmalarla canlıların sergilemiş 
olduğu fizyolojik, davranışsal ve morfolojik oluşumlar araştırılmakta, ekolojik ve sürdürülebilir çözümler için verimli 
ısıl düzenleme ilkeleri elde edilmektedir. Buradan yola çıkarak canlılarda gerçekleşen "ısıl düzenleme" 
(thermogegulation / heat regulation) prensiplerinin neler olduğu ve bu prensiplerin yapı kabuğuna nasıl aktarılabileceği 
sorusu bu çalışmanın araştırma konusunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda biyolojik organizmaların ısıl düzenlemeleri 
nasıl gerçekleştirdiği ve bunun mimarlıktaki uygulamalara ne gibi yenilikler getirdiği literatürde yer alan ve deneysel 
olarak gerçekleştirilen dört öncül çalışma üzerinden tartışılmıştır. Sonuç olarak, yakın gelecekte doğaya adapte olabilen, 
ısıl dengesini doğaya uyumlu bir şekilde gerçekleştirebilen, dışardan daha az enerjiye ihtiyaç duyan, enerjisini kontrol 
edebilen enerji etkin yapı kabukları üretmenin mümkün olacağı görülmüştür.   

Anahtar Kelimeler: Biyomimetik, yapı kabuğu, ısıl düzenleme 

 
BIOMIMETIC SOLUTIONS FOR BUILDING ENVELOPE DESIGN WITH 

THERMOREGULATION PROPERTIES 
ABSTRACT 

The building shell has an important place in improving energy efficiency and indoor comfort conditions. In the same 
way, the bio-skins and shells that exist in nature are the most important occurrences that are exposed to external 
atmosphere and stabilize indoor conditions. In this context, different dialogues between nature and architecture have 
been developed in order to be able to produce dynamic, kinetic, sensitive and adaptive solutions by inspiring / learning / 
adapting these formations from nature as made in many forms. The design principles of a sensitive, adaptable, thermal 
regulation feature are obtained by investigating the surface / skin / shell formations in nature for the facade / shell / 
envelope in the building by using a “biomimetic approach” that is one of these dialogues. For this purpose, 
interdisciplinary studies are carried out to investigate physiological, behavioral and morphological occurrences, and 
efficient thermal regulation principles for ecological and sustainable solutions are obtained. With that point of view, the 
question of what the “thermoregulation / heat regulation” principles in life are and how these principles can be 
transferred to the building envelope are the subject of this study. In this context, it has been discussed through four 
preliminary studies carried out experimentally in the literature on how biological organisms perform thermal regulation 
and which innovations bring to practice in architecture. As a result, it is observed that it will be possible to produce 
energy efficient building shells which can adapt to nature in the near future, can control the thermal balance in harmony 
with nature and require less energy from outside and control their own energy. 

 

Keywords: Biomimetic, building envelope, thermoregulation 
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GİRİŞ 
“Biz doğayı taklit etmenin peşinde değiliz, daha çok onun kullandığı prensipleri bulmaya çalışıyoruz.” 

Buckminster Fuller 

Doğadan öğrenme/uyarlama ve uygulama tekniklerinin, teknolojinin gelişimi ile eşzamanlı 
ilerlemesiyle yeni tasarım ilkeleri ve buna bağlı performatif çözümlerin geliştirilmesinde önemli 
aşamalar kaydedilmektedir.  Bu bağlamda; örneğin, akıllı malzemeler ve sistemler geliştirilmekte 
ve çevre ile etkileşimli yapı kabukları araştırılmaktadır. Mimarlık ve biyoloji bilimi arasında 
yaşanan bu etkileşimle, yüksek performansa sahip yapı kabukları geliştirilirken, 'akıllı', 'duyarlı', 
'uyarlanabilir', 'dinamik' gibi mimarlıkta bir dizi kavramsal paradigma da şekillenmektedir. Yaşanan 
bu paradigma ile, gelişen teknolojiler ve biyoloji bilimi ile olan etkileşim daha da artmakta ve 
doğanın çalışma prensipleriyle şekillendirilmiş yapı elemanlarının geliştirilmesi üzerine yapılan 
çalışmalar da derinleşmektedir. Yapı performansı kalitesinin yükseltilmesi amacıyla gerçekleştirilen 
bu araştırmalarda daha çok yapı kabuğu üzerine odaklandığı görülmektedir.  
Yapı kabuğunun iç mekan termal konforunu sağlamasında, ısıtma, soğutma, havalandırma, güneş 
radyasyonu gibi faktörler önemli parametrelerdir. Bu parametreler mevcut uygulamalarda yapı 
kabuklarını iç ve dış ortamı birbirinden ayıran bir "bariyer" şeklinde ele alınmaktadır. Bir başka 
ifade ile, kabuk, nefes almayan yalıtım levhaları ile izole edilmektedir. Oysa termal konfor 
koşullarının arttırılması için dış ortamla etkileşim durumunda olan yapı kabuğunun doğayla uyum 
içerisinde hareket etmesi önemlidir. Bu bağlamda, termal konfor doğada nasıl düzenlenmektedir; 
davranış, anatomi ve fizyoloji canlıların vücut sıcaklığının düzenlemesinde nasıl yardımcı olur; 
canlılarda gerçekleşen ısıl düzenleme için gerekli fizyolojik özellikler mimarlık disipline bir veri 
olarak aktarılabilir mi gibi sorular bu çalışmanın strüktürünü oluşturmaktadır. Çalışmada, belirlenen 
problem ölçeğinde doğadan öğrenmek ve öğrenileni uygulamak için yararlanılan biyomimetik 
yaklaşım ile doğadaki canlılarda ısıl düzenlemenin nasıl gerçekleştiği incelenmektedir. Seçilen 
örnekler ışığında, biyomimetik yapı kabuğu çalışmalarının gelmiş olduğu son nokta 
değerlendirilmiş ve mimarlık-doğa paradigmasının geleceği üzerine bir tartışma açılmıştır.   

DOĞADA ISIL DÜZENLEME 
Isıl düzenleme/termoregülasyon (heat regulation/thermoregulation), dış ortam sıcaklığının 
değişkenliğine rağmen organizmaların iç sıcaklık seviyelerini belirli sınırlar içinde tutması ya da ısı 
kazanımları ve kayıpları arasındaki denge olarak ifade edilebilir. Organizmaların biyolojik 
fonksiyonları yerine getirmesi için belirli ısı aralıkları gereklidir. Bu amaçla organizmalar, 
termoregülasyon için fizyolojik veya davranışsal yöntemler sergilemektedir. Bu yöntemler 
sıcaklık değişimlerine gösterilen adaptasyona bağlı olarak endoterm ve ektoterm olan canlılarda 
farklılık göstermektedir (Kipervaser, 2003: 1-2).  
Ektoterm (soğuk kanlı) olan omurgasızlar, balıklar ve sürüngenler, vücut ısısının çoğunu doğrudan 
çevreden almakta ve metabolik hızları, ortam sıcaklığına bağlı olarak değişmektedir. Memeliler ve 
kuşlar gibi endoterm (sıcak kanlı) canlılar ise, kendi ısılarını metabolik süreçler yoluyla oluşturarak 
vücut ısılarını sabit tutmaktadırlar (Mazzoleni, 2013: 97). Ayrıca, hayvanlar çevre ile ısı değişimini 
kontrol eden vücut yapısına ve kan dolaşım sistemine (kan akışını sağlamak için), yalıtım (kürk, 
yağ veya tüy) ve evaporatif mekanizmalar (nefes alma ve terleme gibi) gibi fizyolojik tepkilere 
sahiptir [URL-1]. 
Her organizma, boyut, renk ve şekil olarak farklı özelliklere sahip olduğundan hava sıcaklığı, 
radyasyon, rüzgar hızı, yüzey sıcaklığı gibi çevresel değişkenler karşısında göstermiş oldukları ısı 
kazanımı ve korunumu süreçleri de, radyasyon, konveksiyon, iletim, buharlaşma gibi dört ana 
biçimde gerçekleşmektedir (Stevenson, 1985; Schmidt-Nielsen, 1997:235; Hill, Wyse ve Andreson, 
2008: 206, 212). Aynı zamanda hem endotermler hem de ektotermler, ortam sıcaklığının çok sıcak 
veya çok soğuk olması durumlarında vücut ısısını değiştirmek için davranışsal stratejiler 
kullanırlar (Mazzoleni, 2013; 97). Farklı iki ısıl düzenleme özelliği bulunan canlılarda anatomik 
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(morfolojik), davranışsal ve fizyolojik adaptasyon stratejileri görülmektedir. Örneğin kutup ayıları 
kutuplardaki soğuk yuvalarında yaşamak için gerekli olan vücut ısısını korurken, ölüm vadisinde 
yaşayan kertenkeleler ise çok yüksek sıcaklıklarda iç ortam sıcaklık dengesini devam ettirmektedir 
(Resim 2.1.) [URL-1]. 

 
 
Resim 2.1. Buzullarda bir kutup ayısı ve ölüm vadisinde bir kertenkele [URL-1] 

Bazı hayvanlarda ısı kazancını/korunumunu desteklemek için deri yüzeyine yakın birçok kan 
damarı bulunmaktadır. Bu damarlar, kan akışının artmasına ve daha fazla ısının yayılmasına izin 
vermek için genişleyebilir/açılabilir (Mazzoleni, 2013:99). Deriyi besleyen kan damarlarının 
çapının küçülmesi, vazokonstrüksiyon olarak adlandırılan bir süreçtir. Kan akışını azaltır ve ısıyı 
korumaya yardımcı olur. Vazodilatasyon ise damarların genişlemesi ile ciltteki kan akışını arttırarak 
canlının ısı kaybetmesi durumudur [URL-1].  

   
 
Resim 2.2. Hayvanlarda ısıl düzenleme için görülen vazokonstriksiyon (damar büzülmesi) ve vazodilatasyon (damar 
genişlemesi) işlemleri [URL-1] 
Diğer birçok kuşun yanı sıra ördekler, bacaklarındaki atardamarlar ve damarlar arasında ters akım 
ısı değişim sistemine sahiptir. Ayaklara akan sıcak arteryel kan ayaklardan dönen soğuk venöz 
kanın yakınından geçer. Arter kanı, venöz (toplardamar) kanı ısıtır ve böylelikle sıcaklık düşer. Bu, 
ayaklardan akan kanın nispeten serin olduğu anlamına gelir. Bu bağlamda ördekten buza ısı akışı 
azalır [URL-2]. Resim 2.3’te organizmanın fizyolojik özelliği ile ısıl düzenlemeyi nasıl 
gerçekleştirdiği görülmektedir. 
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Resim 2.3. Buz üzerinde gezen ördeklerde ısıl düzenleme [URL-2] 

Çevreye ısı kaybını en aza indirmenin bir başka yolu da yalıtımdır. Çoğu memeli ve kuşlar ısı 
transferini azaltmak amacıyla, tüylerini ve cilde yakın olan hava tabakasını kullanmaktadır. 
Balinalar gibi deniz memelileri ise, yalıtım için kalın bir yağ tabakasına sahiptir. Soğuk havalarda, 
kuşlar ve memeli hayvanlar, izolasyon tabakasını kalınlaştırmak için tüylerini kabartırlar. 
Davranışsal olarak tüylerin kabartılmasıyla, başın ve ayakların ise tüylere doğru çekilmesiyle 
soğukta iletkenlik azaltılır. İnsanlarda aynı davranışsal durum görülmekte fakat vücut tüyleri, 
kabarık ve sıkı olmadığı için bu durum hayvanlardaki gibi gerçekleşmemektedir (Resim 2.4) [URL-
3]. 

 

 
Resim 2.4. Tüy kabartma durumu [URL-1] 

Davranışsal olarak kara hayvanları genellikle deri, ağız ve burun aracılığıyla, havayı buharlaştırarak 
su kaybetmektedir. Buharlaşma ısıyı ortadan kaldırmakta ve bir soğutma mekanizması olarak 
hareket etmektedir. Bu durum evaporatif mekanizma olarak adlandırılmaktadır. Örneğin kurtlar, 
ağız yüzeylerinden buharlaşmayı arttırmak için ağızlarını açarak dillerini dışarı uzatmakta ve hızlı 
bir şekilde nefes almaktadır. Benzer şekilde, birçok memeli, yüksek vücut ısısına yanıt olarak 
buharlaşma yoluyla soğutmayı arttırmak için terleme ve nefes alma gibi mekanizmaları harekete 
geçirebilirler (Resim 2.5) [URL-3]. 
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Resim 2.5. Kurtta ve insanda serinlemek için görülen evaporatif mekanizma [URL-1] 

Buraya kadar bahsedilen tüm ısıl düzenleme çözümleri homeostazis olarak adlandırılmakta ve bu 
terim dış ortamdaki değişikliklere rağmen sabit bir iç ortamın sürdürülmesi anlamına gelmektedir. 
Homeostazis için mevcut olan homeostatik kontrol sisteminde üç bileşen çalışmaktadır. Bunlar 
sensörler (değişken ölçüldüğünde), bütünleştirme merkezi (ölçülen değerin ayarlanmış bir değerle 
karşılaştırıldığı yer) ve efektörler (bir cevap verebilir) olarak adlandırılmaktadır [URL-4]. 
İnsan termoregülasyonunda ise, sıcaklığı ölçen iki sensör bölümü vardır. Bunlardan ilki deri 
tabakası olup, derinin sırasıyla çok sıcak veya soğuk olması durumunda tepki verebilen sıcak ve 
soğuk reseptörleri içermektedir. Kanın sıcaklığı, beyindeki hipotalamusta bulunan ikinci bir 
termoreseptör seti tarafından sürekli olarak ölçülmektedir [URL-4]. 
 
Tablo 2.1. Canlılarda görülen ısıl düzenleme özellikleri  
 

DOĞADA ISIL DÜZENLEME İLKELERİ 

 

Davranışsal Özellikler  

Cilt, ağız ve burun yoluyla 
serinleme (Evaporatif 
mekanizma) terleme, nefes 
alma, tüylerin kabartılması 

  

 

 
  

Fizyolojik Özellikler  

Kan damarlarının çapının 
küçülmesi: 
vazokonstrüksiyon 

damarların genişlemesi: 
vazodilatasyon 

 
   

  

Anatomik/Morfolojik 
Özellikler  

Canlıların tüylerinin 
vücudun farklı 
bölgelerinde değişken 
olması 

Renk farklılığı 

  
 

Tablo 2.1’de örnekleri ile açıklanan doğadaki ısıl düzenleme özellikleri, mimari kabuklara 
aktarılabilecek kavramsal fikirler ve çözümler barındırmaktadır.  
Bu bölümde yapılan çıkarımları desteklemek ve öneriler getirmek amacıyla bir sonraki başlıkta 
biyomimetik yaklaşım yöntemi ile doğadaki ısıl düzenleme ilkelerinin mimari kabuğa nasıl 
aktarılabileceği sorusu ile başlayan ve çözüm önerileri getiren örneklere yer verilmiştir. 
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MİMARLIKTA BİYOMİMETİK ISIL DÜZENLEME ÇÖZÜMLERİ 
Biyomimesis (biomimesis), biyomimikri (biomimicry), biyognoz (biognosis), biyo-esinlenme 
(bioinspiration), biyomimetik tasarım (biomimetic design), biyoanalog (bioanalogous) tasarım, 
biyolojiden esinlenmiş tasarım (biologically inspired design) şeklinde benzer anlamlarda 
kullanılagelen bu terimlerin ortak özelliği, insan problemlerini çözmek için doğal modelleri, 
sistemleri ve süreçleri taklit etmeleridir. Janine Benyus’un konuyla özdeşleşen popüler kitabının da 
ismi olan “Biyomimikri” ise “sürdürülebilirlik” çağrışımı yapmaktadır (Shu, Ueda, Chiu ve Cheong, 
2011: 673). Tüm tasarım alanlarında olduğu gibi mimarlık alanında da potansiyeller barındıran bu 
kavram, sürdürülebilir, ekolojik ve yenilikçi çözümler üretmek için öneriler sunmaktadır.  
Milyarlarca yıldır varlığını sürdüren doğa etkileşimli, uyarlanabilir, duyarlı, performatif, akıllı, 
sürdürülebilir çözümlerin kaynağıdır. Dolayısı ile biyomimetik yaklaşım mimari tasarım sürecine 
ve bu sürecin ilk aşamalarına entegre edildiğinde doğayla derinleşme/bütünleşme sağlanabilir. Bir 
başka ifade ile doğaya ve barındırdığı organizmalara bakmak insanoğlunun çözüm 
aradığı/çözmekte zorlandığı  pek çok probleme yanıt verebilir potansiyellere sahiptir.   
Bu bağlamda bu çalışmada, doğadan biyomimetik yaklaşım ile elde edilen ilkeler sonucunda 
üretilmiş yapı kabuğu/cephe tasarımları analiz edilmiştir. Yapı kabuğu/cephesi, yapının ışık, ısı, 
hava koşulları gibi dış ortam etmenlerinden korunmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Bu amaçla 
Resim 3.1’de görüldüğü yapıda palyatif yöntemlerle ikincil bir kabuk oluşturmak yerine, kabuğun 
canlılardaki karşılığı olan yüzeylerden/deriden çıkarımlar yapabilmek daha sürdürülebilir sonuçlara 
ulaşılmasının bir aracı olabileceği düşünülmektedir. Yaşayan doğa farklı iklim koşullarına adapte 
olabilen ve ısıl düzenlemesini sorunsuz bir şekilde gerçekleştiren sınırsız örnekle mimarlara ilham 
verecek özelliklere sahiptir.   

  
 
Resim 3.1. Muş’ta soğuktan korunmak için geliştirilen çözüm; paketlenen apartman örneği [URL-5] 

Çok sayıdaki örnek arasından yapılan araştırma sonucu, doğadaki ısıl düzenleme yaklaşımlarından 
bazı çıkarımlar yapılmıştır. Örneğin vazokonstrüksiyon ve vazodilatasyon özellikleri, kış aylarında 
ve yaz aylarında iç ortam sıcaklığının düzenlenmesi amacıyla yapı kabuğu tasarımlarına ilke olarak 
aktarılabilir. Daralma-genişleme özelliğine sahip malzemeler ya da çok katmanlı duvarlar ile bu 
durum çözülebilir. Şöyle ki tasarlanacak kabuğun, dört katmandan oluşması ve hava sirkülasyonunu 
sağlayacak şekilde olması, soğuk havalarda dış ortama yakın üç tabakanın pistonlarla kapatılması, 
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yazın ise bu pistonların hepsinin açılarak termal konfor koşulları sağlaması gibi çözümler 
üretilebilir. Görüldüğü gibi bu durum malzeme ile ya da strüktürel çözüm olarak mimari çözüme 
aktarılabilmektedir. 
Canlılardan aktarılabilecek bir diğer ilke ise dolaşım sistemidir. Bu durum canlılarda deri yüzeyine 
yakın bir çok damar ile gerçekleşmektedir. Mimari kabuk yüzeyi de katmanlı düzenlenerek, ısıtma-
soğutma işlemlerini gerçekleştirmesi için damarsal strüktürler tasarlanabilir.  
Yine damarların fizyolojisi ile ilgili olarak gerçekleşen vazokonstrüksiyon işlemi cephede sıcaklıkla 
küçülen, soğuk havalarda hacmi artan malzemeler ya da strüktürlerle sağlanabilir. Örneğin 
kullanılan yalıtım malzemesi sıcak havalarda incelip soğuk havalarda kalınlaşabilir. Aynı zamanda 
bu durum canlılardaki davranışsal özelliklere de karşılık gelmektedir. Son olarak canlılarda cildin 
yanında bulunan hava tabakası mantığı aynı şekilde mimari kabuk katmanlarına da yansıyabilir.  
Çalışmanın bundan sonraki bölümünde, yapılan önerileri desteklemek ve doğadaki uyarlanabilir 
stratejilerin mimarlıkta yapı kabuğu tasarımına nasıl aktarıldığını örneklemek adına literatürde yer 
alan öncül örneklere yer verilmiştir. Bu çalışmalar belirlenirken biyomimetik yaklaşımın 
kullanılmış ve doğadaki ısıl düzenleme ilkelerini yapı kabuğuna aktarılmış olmasına dikkat 
edilmiştir.  

Çölde Konut Projesi 
Güney Kaliforniya Mimarlık Enstitüsü’nden Ilaria Mazzoleni (2010:109) öncülüğünde, bir grup 
mimarlık öğrencisi tarafından biyolojik analizler yapılarak mimarlıkta kullanılabilecek biyomimetik 
ilkeler üzerine araştırmalar yapılmıştır.  Bu çalışmalardan Yuan ve San Pedro tarafından tasarlanan 
yapı kabuğunda kullanılmak üzere, yan lekeli kertenkele olarak adlandırılan türe ait fizyolojik, 
davranışsal ve morfolojik özelikler araştırılmıştır (Mazzoleni, 2011). Elde edilen veriler ışığında, 
aynı ekip, davranışları taklit eden ve kertenkele kabuğunun fizyolojik özelliklerinden referans alan 
ve çöl iklimine adapte olabilen bir konut tasarlamıştır (Resim 3.1.1) (Mazzoleni, 2010).   

   
 
Resim 3.1.1 Yan lekeli kertenkele (Side-Blotched Lizard / Uta stansburiana) (Mazzoleni, 2013:105) ve yapı kabuğu 
tasarımı (Mazzoleni, 2011). 

“Akıllı, sürekli, aktif, katmanlı, çevresel, sistem” olarak adlandırılan proje için söz konusu 
kertenkelenin habitatı ve iklimsel koşulları incelenmiş, 0 ila 2500 m arasında değişen 
yüksekliklerdeki çöllerde ve ovalarda yaşadığı belirlenmiştir (Mazzoleni, 2013: 106). Soğuk kanlı 
olan kertenkeleler, vücut ısısını düzenlemek amacıyla çevrelerini kullanmaktadırlar. Bu canlılarda 
ısıl düzenleme, kabuk/cilt özelliklerinin ve davranışlarının birlikteliği sonucu gerçekleşmektedir. 
Genel olarak yan lekeli kertenkeleler, arka kısmında güneş ışığı emilimini sağlamak için koyu renk 
pullar ve zeminden gelen sıcaklığı yansıtmak için de karın üzerinde açık renk pullar olmak üzere 
pullara sahiptir (Resim 3.1.2) (Mazzoleni, 2013: 107). Bu pullar ayrı parçalardan oluşmayan, 
sürekli bir epidermal tabakadır (Mazzoleni, 2010: 109). 
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Resim 3.1.2 Kertenkelenin sergilemiş olduğu davranışsal özellikler (Mazzoleni, 2013: 107-108), kertenkele derisinin 
mikroskobik görüntüsü (URL-6) 

Konutta; sıcak, kurak günlerde ve soğuk gecelerde kullanıcıların iklimsel konforu hedeflenmiş ve 
bu amaçla kertenkelenin özellikleri tasarıma aktarılmıştır. Palm Springs, Kaliforniya'da tasarlanan 
bu yapı en yüksek sıcaklıklara uyumlu bir şekilde tasarlanmıştır. Konutun duvarları için kertenkele 
derisinin fizyolojik yönü dikkate alınmıştır. Kertenkelenin davranışsal özellikleri ise, cephede 
düzenlenen hidrolik sistem ve alıcılara için ilham vermiş ve güneş ışınlarına karşı “akıllı” bir çözüm 
geliştirilmiştir (Resim 3.1.3) (Mazzoleni, 2010: 109). 

   
 
Resim 3.1.3. Gece ve gündüz kabuk elemanlarının genişleyip daralması ve kabuğu oluşturan farklı renklerdeki 
panellerin hareketi (Mazzoleni, 2010: 110) 

Tablo 3.1’de özetlendiği gibi bu çalışmada; organizmaya ait davranışsal özellikler güneş ışığına 
göre hareket eden kabuk tasarımına yansımıştır. Kertenkelenin ısıyı iletmek ve almak için 
kullandığı açık ve koyu lekeler yapının cephesinin renklendirilmesinde kullanılmıştır. Son olarak 
kertenkelenin derisine ait fizyolojik yapı bilgisi konutun duvarlarına aktarılmıştır. Damarlarda sıcak 
kanın ve soğuk kanın hareketi, strüktürel olarak duvar tasarımına yansımıştır. Buradan hareketle bu 
çalışmada organizma düzeyinde, davranış ve forma odaklanıldığı görülmektedir.  
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Tablo 3.1. Kertenkele esinli konut projesinin değerlendirilmesi 
D

O
Ğ

A
 

BİYOLOJİK 
ORGANİZMA 

 Canlının yaşadığı habitatın ve iklimsel koşulların tespiti 

 
 Fizyolojik, Davranışsal ve Anatomik özelliklerin tespiti 

  Davranışsal özellikler: Isıyı emmek için güneşe dik durmak, 
ışınlarından kaçınmak için güneşe paralel durmak, sıcak toprağa 
teması en aza indirmek için ayak parmaklarını yukarıya doğru 
kıvırmak ve çok sıcak olduğunda gölgede hareket etmek. Deride 
yansıtıcı ve emici renklere sahip olmak. 

 
 Deri ve İç Sistemler Arasındaki İlişki,  

      

 
    

M
İM

A
R

LI
K

 

TASARLANAN 
YAPI KABUĞU 

 Fotovoltaik paneller, hidrolik piston, Termal kütle için faz değişim 
malzemesi, hava akımı için boşluk, esnek neopren membran 

İ     
 Yapı kabuğunun gece-gündüz ve mevsimsel koşullarda yaşanan 
sıcaklık değişimlerine bağlı olarak boyut değiştirmesi 

  Isı kazancı için çatıda ve güney cephesinde koyu renk tercih edilmesi 

  
Güneş ışığını yansıtmak için doğu ve batı cephelerinde açık rengin 
tercih edilmesi 

 
Su Duvarı Projesi 
Delft Teknik Üniversitesi’nde Antonia Kalatha tarafından biyomimetik yaklaşımla gerçekleştirilen 
“Su Duvarı: biyo-esinli termo-düzenleyici cephe” çalışmasında öncelikle canlı organizmaların ısıl 
düzenleme amacıyla kullandıkları mekanizmalar gözlenmiştir. Bu gözlemler sonucu biyomimetik 
ilkeler elde edilmiş ve bir ofis yapısında termal konforunun sağlanması amacıyla cephe tasarımında 
uygulanmıştır [URL-7]. 
Bu çalışma biyomimetik yaklaşım türü olarak “problem odaklı yaklaşım” sürecini benimsemiş ve 
çözüm için kuş tüyleri ve kuşların kanat hareketinden esinlenilmiştir. Kuş tüylerinin fiziksel ve 
morfolojik özelliklerinin ve çevresel uyaranlara davranışsal tepkilerinin birleşimi sonucu cephede 
ısıl düzenleme mekanizması oluşturulmuştur. Oluşturulan biyomimetik ilkelerden biri yüzey 
alanının azaltılması, sıcaklığı yaymak için de yüzey alanının genişlemesi ve “iletken malzeme” 
kullanımı olarak belirlenmiştir. Farklı ısı katsayısına sahip malzemelerin kullanılması ile ısı 
kaybının azaltılması da bir diğer ilkedir. Artan ve azalan yüzeyler, birçok canlı organizmada ısı 
kaybını arttırmanın veya en aza indirmenin bir yoludur. Örneğin, kartallar vücut sıcaklığını 
düzenlemek için kanatlarını açmakta veya gizlemektedir. Vücut kısımları ise birbirinden farklı beş 
çeşit tüyle kaplıdır. Bu tüyler farklı şekillerde bir araya gelerek ısı izolasyonu sağlamaktadır. Farklı 
morfolojik özelliklere sahip tüyler, yapı cephesine içe ve dışa doğru katlanan oluklu elemanlar 
kullanılmasıyla aktarılmıştır. Aynı zamanda cepheye dinamik bir görüntü kazandırılmıştır (Kalatha, 
2016: 28-30). 
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Resim 3.2.1. Açılıp kapanan mekanizma ve mekanizma için tasarlanan oluklu malzeme (Kalatha, 2016: 29-30) 

Organizma düzeyinde forma ve davranışsal özelliklere odaklanan bu çalışmada, birçok canlıdan 
çıkarımlar yapılarak cephe tasarımı gerçekleştirilmiştir. Fakat ilk aşamada gerçekleştirilen 
biyomimetik ilkelerin çıkarımı için organizmanın fizyolojik, anatomik özellikleri araştırılmamıştır. 
Daha çok kanatların morfolojik yapısı ve nasıl düzenlendiği, sıcak ve soğuk havalarda göstermiş 
olduğu davranışsal hareket tasarım ilkesine uyarlanmıştır. Davranışsal hareketin neden olduğu 
fizyolojik özellikler çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır. 
Tablo 3.2.1. Kanat ve tüylerden esinlenen Su Duvarı projesinin değerlendirilmesi 

 

D
O

Ğ
A

 

BİYOLOJİK 
ORGANİZMA 

 Canlının yaşadığı habitatın ve iklimsel koşulların tespiti 

  Fizyolojik, Davranışsal ve Anatomik özelliklerin tespiti 

  Davranışsal özellikler: Kuşların kanatlarını açması ya da kapatması, 
farklı boyutlarda tüyler 

  Tüylerin morfolojisi 
    

M
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TASARLANAN 
YAPI KABUĞU 

 Yüzey alanının azalması-artması 
 Yapı kabuğunun dinamik hareketi 

  Oluklu ve katlanabilir cephe tasarımı 

  İletken/akıllı/yüksek teknolojili malzemelerin kullanılması 
Ofis Yapıları İçin Gözenekli Katlanabilir Cephe Tasarımı 
Bu çalışmada “sıcak iklim bölgelerinde tasarlanan ofis yapılarında günışığı ihtiyaçları karşılanmaya 
çalışılırken sıcaklığı azaltmanın göz ardı edilmesi” probleminden yola çıkmıştır. Problem odaklı 
başlayan bu çalışmada sıcak iklime uygun çift kabuklu cephe tasarımı için doğanın çözüm 
önerilerine başvurulmuştur. Bu yaklaşım sonucu tasarlanacak ofis yapısında ısıl düzenlemenin 
konveksiyon (iletim) ve radyasyon (ışıma) yoluyla yapılmasına karar verilmiştir (El Ahmar ve 
Fioravanti, 2015: 688). 
Bu bağlamda termit kulesinin göstermiş olduğu doğal havalandırma davranışı referans alınmıştır. 
Termit kulesi ısıyı korumak için bir takım yapısal özelliklere sahiptir (Jones ve Oldroyd, 2006:153). 
Macrotermes Michaelseni olarak adlandırılan termit kuleleri Afrika'da Sahra çölünde yer 
almaktadır. Gözenekli bir kabuğa ve 1,5-2 metrelik çapa sahip bir yeraltı yuvası ve birkaç metre 
yükseklikte uzayabilen koni biçimli höyüklerdir (Resim 3.3.1) (Turner, 2001: 798).  
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Resim 3.3.1. Kuzey Namibya'da bir termit kulesi ve açık-kapalı baca tipi (Turner ve Soar, 2008: 2-3) 
Gözenekli kule yüzeyi, havanın tüm höyüğün etrafını saran boru ağına girmesini sağladığı için 
önemli bir role sahiptir. Ağdaki hava hareketi her zaman rüzgâr kaynaklanır ve rüzgar, bacaya 
ulaşana kadar tünellerden oluşan bir ağ sisteminden (retikulum) geçerek, ortaya çıkan kuvvete bağlı 
olarak yukarı veya aşağı doğru hareket eder. Gözenekli yüzeyler ise, iç bölümü türbülanslı 
rüzgarlardan koruyan bir tampon görevi görür (El Ahmar ve Fioravanti, 2015: 689). 
Bu bağlamda gözenekli yapıya sahip kule ve çalışma prensibi yapı kabuğuna analojik ilişki 
kurularak, gözenekli yüzeye sahip çift kabuklu cephe olarak aktarılmıştır. Aynı şekilde bacalı 
höyük, bacalı çift kabuklu cephe olarak düşünülmüştür. Cephede sıcaklığı azaltmak için şekilsel 
olarak üçgen kabartmalar tercih edilmiştir (Resim 3.3.2) (El Ahmar ve Fioravanti, 2015:689). 

      
 
Resim 3.3.2. Çift kabuklu ofis cephesi (El Ahmar ve Fioravanti, 2015: 692-693) 

İncelenen örnekte organizmanın yaşadığı ortamın morfolojik özelliklerinden ve bu ortamın 
koşullarının ısıl düzenleme prensiplerinden (ortamdaki havanın davranışı) esinlenilmiştir. 
Tasarlanan cephenin performatif durumu simülasyon analizleri ile kontrol edilmiştir. Aynı zamanda 
kendinden gölgelendirme için katlanmış bir yüzey kullanarak ısı kazanımını azaltılmıştır. Buna ek 
olarak termit kulesi yüzeyinin gözenekliliğinden esinlenerek oluşturulmuş küçük delikler ile ısı 
kaybını arttırmak amaçlanmıştır. Böylelikle biyomimetik ilkelerin ve performans kriterlerinin erken 
tasarım aşamasında kullanılması ile adaptasyonu yüksek yapılar elde edilebilmektedir.  
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Tablo 3.3.1. Termit kulesi esinli ofis cephesi için değerlendirme 

 
D

O
Ğ

A
 

BİYOLOJİK 
ORGANİZMA 

 Canlının yaşadığı habitatın ve iklimsel koşulların tespiti 

  Termit kulesi yapısının analizi 

  Termit kulesi morfolojisi 

   
 Termit kulesinin havayı soğutma şekli 

    

M
İM

A
R
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TASARLANAN 
YAPI KABUĞU 

 Gözenekli yüzeye sahip çift kabuklu cephe tasarımı 
 Boşluktaki hava akışının sürekli hareketi ve ısı kaybının arttırılması 

  Kırıklı yüzeye sahip katlanabilir dinamik cephe tasarımı 

  İletken/akıllı/yüksek teknolojili malzemelerin kullanılması 
Stoma Tuğlalı Kabuk Projesi  
Genişleme, daralma, açıklık, terleme, gaz değişimi gibi özelliklere sahip sistem 3 boyutlu (3D) 
olarak üretilen “stoma” tuğladan yapılmıştır. Cephe 9’lu ve 3’lü gözenekli bloklardan oluşup, 
buharlı soğutma için kapalı sulama sistemi içermektedir (Resim 3.4.1) (Farchi Narchman, 2009: 57-
65). 

   
 
Resim 3.4.1. Kurak bölgeler için cephe tasarımı (Pohl ve Nachtigall, 2015:281; Farchi Narchman, 2009: 64)  

Evaporatif soğutma yöntemi sergileyen cephe dört parçadan oluşmaktadır (Resim 3.4.2). Stoma 
tuğlası, termoregülasyon için gözenekli malzemeden yapılmış fonksiyonel parçalardan oluşmaktadır. 
Kabuk içerisinden geçen havayı filtrelemek için kabuk dışında tüylü bir tabaka bulunmaktadır. 
Kabuk içerisinde nem oranına bağlı olarak açılıp/kapanan bir kaplama panjuru yer almaktadır. En iç 
tabaka ise buharlaşma sonucu oluşan nemi tutmak için süngerimsi/gözenekli bir özelliğe sahiptir 
(Badarnah vd., 2010: 258). 

   
 
Resim 3.4.2. Cephe detayları (Farchi Narchman, 2009:62) 
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Çelik çerçeve ile soğutma sisteminin yapısı taşıtılmıştır. Çerçeveye yerleştirilen stoma tuğlası 
içerisinde sulama sistemi oluşturulmuştur (Resim 3.4.3). En iç katmanda, hava temizleme için filtre 
ya da dış ortam ile aydınlatma ve görsel iletişim için yerleştirilen çift akrilik cam bulunmaktadır. 
Stoma tuğlası oluşturulurken, buharlaşma için kontrol açıklıklarını değiştiren ozmotik basınç için 
bitkilerin stomasından, bağıl nem değişikliği ile malzeme deformasyonu için çam kozalağından 
esinlenilmiştir. İnsan kirpiği ise, sistemin toz ve kum gibi parçacıklardan korunması için insan 
derisi de soğutma ile buharlaşmanın gerçekleşmesi için saklı ısı transferi özelliği amacıyla transfer 
edilen bilgiler olmuştur (Badarnah vd., 2010: 259-260).  
 

 
 
Resim 3.4.3. Nemi sağlamak için oluşturulan sulama sistemi, sistem çalıştığında sulama döngüsü (siyah ve gri oklar) 
aktifleşir (Pohl ve Nachtigall, 2015:280) 

Katmanlardan oluşan bu kabuk sistemi sıcak ve nemli havalarda çalışmaktadır. Kaplama panjur 
nemlendiğinde deforme olmakta ve havanın süngerimsi katmana geçmesini sağlamaktadır. Sıcak ve 
kuru havalarda sulama döngüsü, su damlacıklarının kaplama panjuru üzerine düşmesini sağlar. 
Süngerimsi tabaka da nemli havanın geçmesine izin verir. Soğuk ve kuru havalarda ise süngerimsi 
tabaka ısı kaybını engeller (Badarnah vd., 2010: 259). 
Sonuç olarak bu yapı kabuğu, organizma düzeyinde form, davranış ve süreç özelliklerinden yola 
çıkarak tasarlanmıştır. İncelenen canlılara ait fizyolojik, davranışsal ve morfolojik bir takım 
özellikler biyomimetik ilke olarak kabuğa aktarılmıştır.  
Tablo 3.4.1. Stoma tuğlalı kabuk projesinin değerlendirilmesi 

D
O

Ğ
A

 

BİYOLOJİK 
ORGANİZMA 

 Buharlaşma için kontrol açıklıklarını değiştiren osmotik basınç için 
bitkilerin stoma davranışından 

  Bağıl nem değişikliği ile malzeme deformasyonu için çam 
kozalağından 
 Sistemin toz ve kum gibi parçacıklardan korunması için kirpik 
davranışı 
 Soğutma ile buharlaşmanın gerçekleşmesi için insan derisinin 
davranışı 

    

M
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A
R

LI
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TASARLANAN 
YAPI KABUĞU 

 Genişleme, daralma, açıklık, terleme, gaz değişimine sahip katmanlı 
sistem 
 Gözenekli malzeme kullanımı 

  Havanın filtrelenmesi, neme adaptasyon 

  Soğutma için su döngüsü 



 
 

       Year 2 (2018)   Vol: 3  Issued in september 1, 2018                                   www.ejons.co.uk                                      
 

133 

EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences  ISSN 2602 - 4136 

133 

 
SONUÇ VE TARTIŞMA 
Çalışma kapsamında incelenen örneklerde araştırmacıların yapı kabuğunda belirlemiş oldukları 
termal konfor probleminin çözümü için doğaya yöneldikleri görülmüştür. Bu süreçte, canlıların iç 
ortam sıcaklığını düzenlemek için değişen dış ortam faktörlerine nasıl tepki verdikleri sorusunun 
yanıtı aranmış ve doğanın çözümleri hakkında ipuçları elde etmek için biyoloji bilimi ile disiplinler 
arası ilişki kurulmuştur.  
Kurulan ilişki ile beraber doğanın ve canlıların yaşadıkları ortamda sahip oldukları özelliklere, 
mekanizmalara ve ilkelere, literatür ve laboratuvar araştırmaları sonucunda ulaşılmış, bu ilkelerin 
yapı kabuğuna uygulanabilirliği sorgulanmıştır. İlkelerin form, strüktür, malzeme üzerinde 
uygulanabilirlik arayışları sonuç ürüne dönüşürken, doğadan elde edilen biyomimetik ilkeler genel 
olarak erken tasarım aşamasında işlev ve yapı (morfoloji) açısından kabukları şekillendirmede 
kullanılmıştır.  
Biyoloji bilimi ile kurulan diyalog sonucunda elde edilen biyomimetik yaklaşımlar mimarlık 
literatüründe yeni kavramların tartışılabilmesi için yeni platformlar oluşturmuştur. Bu çalışma 
özelinde, “ısıl düzenleme” konusunda, akıllı (smart/intelligent), duyarlı (responsive), 
uyarlanabilir (adaptive), performatif (performative), etkileşimli (interactive) çözümler mimarlık 
disiplininde yeni paradigmaların habercisi olmuştur. Söz konusu kavramların mimarlık söyleminde 
ve pratiğinde “ısıl düzenleme” özelinde çalışılması ve öncül örnekler üzerinden tartışılması; doğaya 
adapte olabilen, ısıl dengesini doğaya uyumlu bir şekilde gerçekleştirebilen, dışardan daha az 
enerjiye ihtiyaç duyan, enerjisini kontrol edebilen enerji etkin yapı kabuklarının üretilmesini 
olanaklı kılacaktır.   
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ÖZET 

Günümüzde güç elektroniği tabanlı cihazların kullanımının yaygınlaşması yüzünden güç sistemlerinde güç 
faktörünün düzeltilmesi büyük bir sorun haline gelmiştir.  Herhangi bir güç sistemindeki düşük güç faktörü, sadece 
istenmeyen bir durum değildir, aynı zamanda uygun şekilde düzeltilmediğinde ek maliyetlere,  ısı kayıplarına ve 
düşük verimlilik gibi ciddi sorunlara neden olur. Güç sistemindeki doğrusal olmayan yüklerin arttırılması,  güç 
kalitesi üzerinde istenmeyen birçok etkilere neden olurlar. Güç sistemlerinde bir çok harmonik üreten cihaz 
bulunmakta ve bunlar güç faktörü düzeltme devreleri tasarlanırken dikkate alınmalıdırlar. Bu çalışma harmonik 
bileşen içeren güç sisteminde güç faktörünü düzeltmek için yapılmıştır. Güç sistemlerinde güç faktörünü 
iyileştirmenin en yaygın yolu, güç faktörünü düzeltme kondansatörlerini kullanmaktır. Güç faktörü düzeltme 
kondansatörü (GFDK), kaynak ve non-lineer yük arasında bağlanmıştır.  GFDK kaynak ile non-lineer yük arasına 
bağlandığında, güç faktörünün sisteminde 0,733'ten 0,9965'e yükselmiştir.  Güç sistemi Matlab/Simulink programı 
kullanılarak modellenmiştir.   Analitik hesaplamanın sonuçlarının simülasyon sonuçları ile örtüştüğü görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Güç faktörü, sinüsoidal kaynak, non-lineer yük, harmonik bileşenler. 

 

CORRECTİON OF POWER FACTOR İN A NON-LİNEAR LOADED CİRCUİT FED BY 
SİNUSOİDAL VOLTAGE 

 

ABSTRACT 

 Power factor correction (PFC) in power system has become a major problem nowadays because of  the spread 
use of power electronic based devices.  Poor power factor in any power system is not only undesirable, but also it 
can cause serious issues, such as additional costs, increased heat losses and low efficiency when PFC is not 
corrected properly. Increasing non-linear loads in power system causes various undesirable effects on power 
quality.  There are many harmonic generating devices in power systems, and they should be taken into account 
when designing power factor correction circuits. 

This study was carried out to correct power factor in power system containing a harmonic components. 

The most common way to improve the power factor in power systems is to use power factor correction capacitors. 
The power factor correction capacitor (PFCC) is connected between the source and the non-linear load. When, 
PFCC is connected between the source and the non-linear load, the power factor has been increased from 0.733 
to0.9965 in the power system.  Power system is modeled by using MATLAB/Simulink program. It has been seen 
that the results of the analytical calculation and the results of the simulation are overlapped. 

Keywords: Power factor, sinusoidal source, nonlinear load, harmonic components. 
GİRİŞ 
Elektrik enerjisine olan talep gün be gün artmaktadır. Daha kaliteli bir enerji için, enerjinin 
sürekliliği, gerilim ve frekansın sabitliği, sistemin güç faktörünün 1’e yakinliği, faz 
gerilimlerinin dengeli ve sistem harmoniklerin standartlarca belirtilen aralıkta sınırlandırılması 
gibi bazı kriterlerin sağlanması gereklidir [1, 2]. Günümüzde enerji sistemlerinde üzerinde 
çalışmalar yapılan en önemli konulardan biri güç kalitesidir. Elektrik tesislerinde harmonik 
bileşenlerin oluşmasının  başlıca nedeni, bu tesislerde kullanılan non-lineer karakteristikli devre 
elemanlarıdır [3]. Bu elemanların gerilimi ile akımı arasındaki analitik bağıntının lineer 
olmayışı harmoniklerin oluşmasına neden olmaktadır. Doğrultucular, eviriciler, motor kontrol 
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devreleri, statik var generetörleri, anahtarlamalı güç kaynakları gibi güç elektroniği tabanlı 
devreler,  flüoresan lambalar, civa arkı, civa buharı, neon,  ksenon ve yüksek basınçlı sodyum 
lambalar gibi gaz deşarjlı aydınlatma elemanları, akü ve fotovoltaik sistemler ile elektrikli 
ulaşım sistemleri gibi sistemler non-lineer yüklerdir [4, 5]. 
Harmoniklerin bulunmadığı güç sistemlerinde güç faktörünün istenen aralıkta tutulması bilinen 
birkaç formülle yapılmaktadır.  Harmonik bileşenlerin bulunduğu güç sistemlerinde güç 
faktörünün düzeltilmesi için ek sistem analizleri gerekmektedir.  Non-lineer devrelerde güç 
kompanzasyonu için harmonik bileşenlerin bilinmesi gerekir.  Güç sistemlerinde kullanılan 
reaktif  karakteristikli cihazlar ile non-lineer elemanlar güç faktörü değerinin azalmasına neden 
olur. Güç faktöründeki düşme trafo ve kablo kapasitelerinin gereksiz yere kullanılmasına enerji 
kalitesinde düşmelere neden olur.  Güç faktörünü yüksek tutmak, güç sistemlerinde kaliteyi 
gösteren en önemli kriterlerdendir [6, 7]. Güç faktörünün düzeltilmesine ilişkin prensip şeması 
Şekil 1’de verilmiştir. 

 

Şekil 1.Sinüsoidal kaynak non-lineer yüklü güç sistemi 
Harmonik bileşenli güç sistemlerinde kompanzasyon amacı ile bağlanacak kondansatör 
değerleri seçilirken devrenin motor, transformatör ve hatlarınendüktif direnç değerleri ile temel 
bileşen ile bu bileşene ait faz acısı göz önünde bulundurulmalıdır. Rezonansa neden olacak 
harmonik frekanslarından kaçınılmalıdır. Kurulacak kompanzasyon tesisinin 
rezonansfrekansının mevcut harmonik frekans değerleri arasında olmaması gerekir. 
kompanzasyon için gerekli olmayan kondansatör bataryaları devreden çıkarılmalıdır. Bunun 
için tesisin otomatik güç faktörü regülatörü ile donatılması gerekir [9, 10]. 

HARMONİK BİLEŞENLER VE GÜÇ SİSTEMİNİN ANALİZİ 
Güç sistemine bağlanan non-lineer karakteristikli devre elemanları ve bunların yol açtığı olaylar 
sebebi ile sinüzoidal dalga şeklinde sapmalar oluşur. Sinüsten sapmalar genellikle harmonik 
bileşenlerin ortaya çıkması ile ifade edilir. Manyetik ve elektrik devrelerinde lineer olmayan 
durumlar harmoniklerin oluşmasına sebep olur. Bu lineersizliklere sebep, ark fırınlarında 
normal çalışma gereği ark oluşması ile demir çekirdekleri bulunan bobin, transformatör, 
generetör ve benzeri elemanların doymaya giderek manyetik bakımdan lineer olmayan bir 
olayın meydana gelmesi ve yarı iletken elemanların kullanılarak sinüzoidal dalganın bazı 
kısımlarının kırpılmasıdır. Bu lineersizlikler akim ve gerilim dalga şeklinin bozulmasına sebep 
olur. 

Non-lineer Yükün Harmonik Bileşenleri 
Harmoniklerin ortaya çıkması işletme araçlarını ve tesislerini yükleyerek ek kayıplara ve aşırı 
ısınmaya sebep olmaktadır. Ayrıca rezonans olaylarına da sebep olarak işletme için çok zararlı 
bir durum meydana getirmektedir. Bu yüzden işletmelerde harmoniklerin meydana gelmemesi 
için, ilk aşamada tedbirler düşünülüp ona göre tasarım ve tesis yapılır [11, 12]. 
Büyük transformatörlerde endüksiyon değerinin büyük olması ile çekirdekten maksimum 
yararı sağlarız. Buna karşılık büyük endüksiyon değerinde, mıknatıslanma akımında 
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harmonikler artmaya başlar. Mıknatıslanma akiminin dalga şeklindeki harmonikleri düşürmek 
için alınabilecek en iyi tedbir, manyetik endüksiyonu düşük tutmaktır. Modern 
transformatörlerde soğukta haddelenmiş ve kristalleri yönlendirilmiş saç kullanmakla, 
manyetik akı ve bunun sonucu olarak mıknatıslanma akımı düşürülür. Bu tip saclar kullanılması 
halin de harmonikler sıcakta haddelenmiş saclara göre 1/5 değerine düşer. Elektronik devre 
elemanlarından kaynaklanan harmonikler sinüzoidal dalganın anahtarlaması kıyılması ve 
benzeri gibi olaylar sonucu oluşmaktadır. Özellikle güç elektroniği uygulamalarında kullanılan 
tristörler tarafından üretilmektedir. Güç elektroniği sistemlerinin ürettiği harmonikleri azaltmak 
için doğrultma evirme gerilim ve frekans kontrolü gibi uygulamalarda devrenin darbe sayısını 
12, 36 gibi büyük değerlere çıkarmalıyız. Enerji sistemlerindeki harmonik mertebelerinin 
tespiti mutlak surette gerekmektedir. Bunun için ya matematiksel yöntem olan THD (Toplam 
Harmonik Distorsiyon) oranlarından veya harmonik analizatörler kullanılarak harmonik 
mertebeleri tespit edilmelidir [13, 14]. 
Harmoniklerin genlikleri mertebeleri ile ters orantılı olduğundan, harmoniklerin mertebeleri 
büyüdükçe etkinlikleriazalır. En etkili olana üçüncü harmoniktir. Bunun etkisi kuvvetli 
doymalarda büyük olur. Endüksiyonun artması ile üçüncü harmoniğin genliği büyümektedir. 
Bu mıknatıslanma akim eğrisinin fazla distorsiyonauğraması demektir. Demir kesiti küçük 
tutmak yüksek harmoniklerdendolayı kuvvetli bir distorsiyona sebebiyet vermekte buna 
karşılıkdemir kesiti büyük tutmakta mıknatıslanma akim eğrisinin sinüs şekline yaklaşmasını 
sağlamaktadır [15, 16]. 
Güç sistemine bağlanan bazı devre elemanları ve bunların yol açtığı olaylar sebebi ile 
sinüzoidal dalga şeklinde sapmalar oluşur. Sinüsten sapmalar genellikle harmonik bileşenlerin 
ortaya çıkması ile ifade edilir. Manyetik ve elektrik devrelerinde lineer olmayan durumlar 
harmoniklerin oluşmasına sebep olur. Bu lineersizliklere sebep, ark fırınlarında normal 
çalışma gereği ark oluşması ile demir çekirdekleri bulunan bobin, transformatör, generetör ve 
benzeri elemanların doymaya giderek manyetik bakımdan lineer olmayan bir olayın meydana 
gelmesi ve yarıiletken elemanların kullanılarak sinüzoidal dalganın bazı kısımlarının 
kırpılmasıdır [17, 18]. Bu lineersizlikler akım ve gerilim dalga şeklinin bozulmasına sebep 
olur. Sinüsoidal kaynaktan beslenen non-lineer yüke ait gerilim ve akım değerleri aşağıda 
verildiği gibidir. 

2.230sin(314 )V t=                                                                                                                                                  (1) 

Non-lineer yükün çektiği harmonik bileşenli akım değeri, 

2[8.41sin( 54.6) 1.18sin(3 158.7) 0.24sin(5 42.14)
0.17(7 132.3) 0.081(9 69.32)]
Yi t t t

t t
ω ω ω

ω ω
= − + − + + +

− + +                    (2)
 

şeklindedir. Bu non-lineer bileşenli akımın dalga formu Şekil 2’de verildiği gibidir.  
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Şekil 2.Transformatör sekonderakımı ve harmonik bileşenleri 
 
 
Harmonik analizi içinde önemli bir yer tutan transformatörlerin 
mıknatıslanmakarakteristiğindeki doyma olayından kaynaklanan harmonikakımları da ayrı bir 
inceleme konusudur. Elektrik makinelerindeki endüvi oluk sayısı ve rotor hızının bir 
fonksiyonu olan döner makine harmonikleri de dikkat çekicidir. Günümüzde uygulanan bazı 
konstrüktif tekniklerle bu tür harmoniklerin etkinliği azaltılmıştır. Ayrıca non-lineer yük 
özelliği gösteren ark ocakları ve döküm tesisleri birer harmonik kaynağıdırlar. Harmoniklerin 
etkinliğini araştırmaya yönelik çalışmalar, başlangıçta haberleşme devrelerindeki 
bozulmalarını incelemekteydi. 

Güç Sitemi Analizi 
Non-lineere lemanlar, üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinde ciddi bir harmonik kirliliğe neden 
olmakta ve tüketiciye verilen enerjinin kalitesini düşürmektedirler. Enerji tesisinin güvenilir ve 
kararlı bir biçimde çalışmasını sağlamak için, tasarım ve işletme aşamasında non-lineer 
elemanların veya nonsinüsoidal kaynakların meydana getirdiği harmonik büyüklüklerinin 
hesaplanarak veya ölçülerek ortaya konması gerekir. 
Harmonikler transformatörlerde bakır ile demir kayıpları ile kaçak akıların artmasına sebep 
olurlar. Döner elektrik makinelerinde kayma ve momenti etkileyerek gürültü ve titreşimli 
çalışmaya sebep olurlar. Aynı zamanda sinüs dalgasının sıfırdan geçişine göre tetikleme yapan 
sistemlerin yanlış sinyaller vermesine neden olurlar. Harmonikler nedeni ile oluşan rezonans 
olaylarında sistemdeki sigortaların sık, sık atmasına, koruma rölelerinin düzensiz çalışmasına 
ve tüm cihazların ömürlerinin kısalmasına neden olmaktadırlar [19, 20]. Harmonik bileşenlerin 
bulunduğu güç sistemlerinde akımın etkin değerleri, 

2 2 2 2 2
0 1 2

0
....n n

n
I I I I I I

∞

=

= = + + +∑                                                                                   (3) 
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Gerilim için, 

2 2 2 2 2
0 1 2

0
....n n

n
V V V V V V

∞

=

= = + + +∑
                                                                                            (4)

 

ifadelerinden tespit edilir (Shepherd ve Zand., 1979). Bu eşitliklerde I0 ve V0 akım ve gerilimin 
doğru bileşeni, n değeri harmonik mertebesini, Imn ve Vmn, n. harmonik akım ve gerilimin tepe 
değerini göstermektedir. γn ‘n. Harmonik akımının faz açısı, δn ’ ise n. harmonik gerilimin faz 
açısını ifade etmektedir. Böyle büyüklüklerin bulunduğu devrede aktif güç ifadesi, 

0 0
1

. . cos( )
N

n n n n
n

P V I V I δ γ
=

= + −∑
                                                                                                     (5)

 

ile reaktif güç ise, 

1
. sin( )

N

n n n n
n

Q V I δ γ
=

= −∑
                                                                                                                    

(6) 

denklemi, ile tanımlanır. Görünür güç, 

2 2

0 0
.

N N

n n
n n

S V I V I
= =

= = ∑ ∑
                                                                                                              

    
(7) 

Eşitliği ile ifade edilir. Harmonikli güç sistemlerinde tanımlanan diğer büyüklük distorsiyon 
gücüdür. S2 = P2 +Q2 + D2ifadesinden distorsiyon gücü, 

2 2 2D S P Q= − −                                                                                                                           

     (8) 

olarak belirtilir (Shepherd ve Zand., 1979). Güç faktörü, sinüsoidal veya sinüsoidal olmayan 
devrelerde aktif gücün görünür güce oranıdır. Harmonikli devrelerde güç faktörü, 

PPF
S

=  

(9) 

şeklinde tanımlanır. Burada, P aktif gücü [W],  S görünür gücü [VA] göstermektedir. Kaynağın 
sinüsoidal, yükün non-lineer olması durumunda yüke yapılan güç transferi akım ve gerilimin 
temel bileşenleri tarafından gerçeklemektedir. Yüke aktırılan aktif güç,      

1 1cosY YP VI ϕ=                                                                                                                                 

   (10) 
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formulü ile bulunur. Burada IY1 yük akımının temel bileşenini, cos 1ϕ temel bileşen güç 

faktörünü ve V, yük uçlarındaki gerilimi göstermektedir. Devreye kondansatör bağlandıktan 

sonar kaynak akımının değeri, 

1 1K Y CI I I= +                                                                                                                                        (11)     

 
 
denklemi ile bulunur. Güç sistemine ait güç faktörü, 
 
 

k k

k k

P P
PF

S VI
= =

                                                                                                                                
(12) 

 
şeklinde ifade edilir. Güç faktörünün maksimum olduğu değer, 

1 1

2 2 2 2 2
1 1 1

2

cos

2 . sin

Y
h

Y Y h

IPF
V C I VI C I

ϕ

ω ω ϕ
=

+ − +∑
                                                                       

(13) 

 
Maksimum güç faktörünü sağlayacak kondansatörün değeri, 

0dPF
dC

=
                                                                                                                                            (14)                  

 

 
Türevini aldığımızda, 
 

1 1sinIC
V
ϕ

ω
=

                                                                                                                                     
(15) 

Olarak bulunur. (17) denklemini (15) denkleminde yerine koyduğumuzda, 
 
 

1 1
max 2 2

2 2 2
1 1

2

cos

cos

k
h

L L
h

I PPF
P DI I

ϕ

ϕ
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++∑
                                                                          (16)

 



 

               Year 2 (2018)   Vol: 3  Issued in september 1, 2018                                           www.ejons.co.uk                                      

 

141 

olarak bulunur. Burada DL yüke ait distorsiyonunu göstermektedir. Güç faktörünün maksimum 
değeri harmonik bileşenler ile sınırlandırılmıştır. Kompanzasyonun ekonomik olması için 
mutlak surette uygun değerde kondansatör değeri seçilmelidir. Güç sistemine ilişkin prensip 
şeması Şekil 3’te verilmiştir. 

 

Şekil 3.Güç sisteminin simulink eşdeğeri 
 
Elektrik güç sistemlerinde harmonik distorsiyonu sıklıkla orijinal kaynaklardan büyük 
uzaklıkta bulunan mesafelerde tüm sistemi etkilemektedir. Harmonikler güç sistemlerindeki 
kirliliktir. Statik dönüştürücülerin kullanılmalarının arması ile bu kirlilik oranı gün be gün 
artmaktadır. Güç elektroniği elemanları ve çeşitli non-lineer elemanların her gecen gün artış 
göstermesi, enerji sisteminde dolaşan non-sinüsoidal büyüklüklerin artmasına neden 
olmaktadırlar. Bunun bir sonucu, akım yada gerilim için harmonik distorsiyonu da artmaktadır. 

 
 
 

Çizelge 1.Transformatör sekonderakımıharmonik bileşenleri 

Harmonik 
bileşenler 

Harmonik 
bileşenlerin 
genliği (A) 

Harmonik 
bileşenlerin 

fazacısı (Derece) 

h1 11.89 -54.6 

h3 1.668 -158.7 

h5 0.3348 42.14 

h7 0.2356 -132.3 

h9 0.1145 63.32 
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h11 0.0897 -104.2 

h13 0.0574 97.07 

h15 0.0459 -75.4 

h17 0.037 124.3 

h19 0.0280 -45.92 

h21 0.0219 153.6 

h23 0.0186 -16.35 

h25 0.0155 -177.1 

h27 0.013 13.38 

h29 0.0113 -151.6 

h31 0.0097 40.28 

 
Non-sinüsoidal dalga biçimleri, periyodik olmakla birlikte sinüsoidal dalga ile frekans ve 
genliği farklı diğer sinüsoidal dalgaların toplamından oluşmaktadır. Temel dalga dışındaki 
sinüzoidal dalgalara  “harmonik bileşen” adı verilir. Güç sistemindeki sinüsoidal dalganın 
simetrisinden dolayı  3., 5., 7.,11,.... gibi tek harmonik bileşenleri bulunur. Harmonikli bir akım 
dalgası, Devrede harmoniklerin etkisi ilk olarak kondansatörler üzerinde görülür.  Bu nedenle 
işletmelerin düzenli ve sorunsuz çalışması için, mutlaka harmoniklerin standartlarca belirtilen 
seviyelerin altında tutulması veya gerçekleştirilebilirse tümden yok edilmeleri gerekir. 
Genellikle tüm harmonik problemleri öncelikle paralel bağlı kondansatör gruplarında ortaya 
çıkar. Rezonans olayları sonucu oluşan aşırı gerilim ve akımlar, kondansatörlerde ısınmayı ve 
gerilim zorlanmalarını arttırarak kondansatörlerin ömürlerini kısaltırlar. 

 
SİNÜSOİDAL KAYNAK NONLİNEER YÜKLÜ DEVREDE GÜÇ FAKTÖRÜNÜN 
DÜZELTİLMESİ 
Matlab yazılım programı ile pek çok fonksiyonu komut kullanarak yapabiliriz. Ancak, bazen 
bu durum tasarlanan sistemin amacına bağlı olarak uzun zamanlar alabilir. Bu nedenle 
Matlab/Simulink araç kutusu ile tasarlanan sistemlerin benzetimi yapılabilir. Bu simulink araç 
kutusu yardımı ile komut kullanmadan ve komut yazmak için harcanan uzun zamanlar yerine 
çok kısa sürede sadece gerekli blokları simulink çalışma alanına ekleyerek çok değişik alanlara 
yönelik güç sistemlerinin tasarımı ve analizleri gerçekleştirebiliriz. Non-lineer yüklerin 
etkinliğinin azaltılması, harmonik distorsiyonunun giderilmesi enerjinin kalitesi açısından çok 
önemlidir. Non-lineer elemanlar, üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinde ciddi bir harmonik 
kirliliğe neden olmakta ve tüketiciye verilen enerjinin kalitesini düşürmektedirler. (1), (2) ve 
(15) denklemlerinden C =95 µf olarak bulunur. (2) ve (16) denkleminden maksimum güç 
faktörü,  pfmax =0,9701 olarak bulunur.  Şekil 4’te Matlab/Simulink ile bulunan güç faktörü 
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arasındaki 0.0264 lük fark yüksek harmonik bileşenlerin dikkate alınmamasından 
kaynaklanmaktadır. Güç sisteminde güç faktörünün düzeltilmesine ilişkin şema Şekil 4’te 
verildiği gibidir. 
 

 
Şekil 4.Güç sisteminin kompanzasyonlusimulink eşdeğeri 
 
Magmatik devrelerin aşırıdoyması, elektrik arkları ve güç elektroniğindeki sinüzoidal gerilimin 
anahtarlaması ve kıyılması lineer olmayan olaylardır. Transformatörle düşük güç katsayısına, 
reaktif güçler sebep olmaktadır.  Reaktif güç her ne kadar faydalı güce dönüştürülemiyorsa bu 
güçten tamamen vazgeçilemez. Transformatör, generetör ve bobin gibi cihazların normal 
çalışması için gerekli manyetik alan, reaktif akim tarafından meydana getirilir. 
Elektrik tesislerinde harmonik bileşenler ek isi kayıplarına neden olmaktadırlar. Sistemdekibu 
ek kayıp enerji maliyetini artırmaktadır. Ek olarak sistem üzerindeki temel harmonik dışındaki 
harmonik bileşenlerde ek gerilim düşümleri oluşturmaktadır. Elektrik tesislerinde ağırlıklı 
olarak bir fazlı ofis ekipmanları, kesintisiz güç kaynakları ile gaz deşarjlı lambalar üçüncü 
harmonik bileşen üretirler. Mümkün mertebe bu cihazların üç fazlısı seçilmeli. Üç ve üçün katı 
harmonikler üç fazlı konvertörlerde sıfırdır. Transformatörün sekonder akımı değişimi Şekil 
5’te verilmiştir. 
 

 
Şekil 5.Transformatörün sekonder akımı 
Transformatörün bağlantı grubu nasıl olursa olsun, primer yıldız noktası nötre bağlansın veya 
bağlanmasın, çekirdek tipi olursa da olsun, şebekeden 5., 7., 11., 13., gibi harmonikli 
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mıknatıslanma akımlarını daima çekerler.Mıknatıslanma akimini düşürmek için en uygun 
tedbir,manyetik endüksiyonun düşük tutulmasıdır.  
 

 
Şekil 6.Transformatörün sekonder gerilimi 
Elektrik tesislerinde, reaktif güç kompanzasyonun amacı ile tüketicilerin bulunduğu baraya 
kondansatörler bağlanır. Eğer bu baraya transformatör, ark fırınları, doğrultucular gibi 
harmonik üreten elemanlar bağlı ise kondansatörler harmonik gerilimlerden beslenir. 
Kondansatörlerin aşırı akim çekmesinin nedeni budur. Gerilimdeki harmoniklerden dolayı 
kondansatörün gücü artar. Harmoniklerin neden olduğu gerilimlerden dolayı akimin %10 
artması, bir kondansatör grubunun çalışma sıcaklığını yaklaşık %7artırır. Bunun sonucunda 
kondansatör grubunun ömrü %30 ‘a kadar düşer. Harmonik bileşenleri süzecek filtrelerin 
yerleştirilmesi ile bu tür sorunlar halledilebilir. 

 
Şekil 7.Kontrolsüz doğrultucu çıkış akımı dalga formu 

 
Güç sistemdeki harmonikler iletim hatlarında ek ısı kayıplarına neden olmaktadırlar. Bu ek 
kayıp enerji maliyetini artırmaktadır. Ayrıca sistem üzerindeki temel harmonikten başka diğer 
harmonik bileşenler ek gerilim düşümleri oluşturmaktadır. Harmonik bileşenlerin bulunduğu 
güç sistemlerinde düşük güç katsayısının etkileri: 

• Enerji tesislerinde kapasite ve verim düşümü, 

• Güç sisteminde gerilim düşümü ve enerji kayıplarının artması, 

• Transformatörlerin daha büyük güçte seçilmesine, 
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• Kablo kesitlerinin daha büyük olmasına, 

• Kumanda ve koruma cihazlarının daha büyük seçilmesine neden olur. 
Harmonikler sinüzoidal dalganın anahtarlaması kıyılması ve benzeri gibi olaylar sonucu 
oluşmaktadır. Özellikle güç elektroniği uygulamalarında kullanılan tristörler tarafından 
üretilmektedir. Güç elektroniği sistemlerinin ürettiği harmonikleri azaltmak için doğrultma 
evirme gerilim ve frekans kontrolü gibi uygulamalarda devrenin darbe sayısını 12, 36 gibi 
büyük değerlere çıkarmalıyız. Bu yolla dalga şekli sinüse daha benzemekte ve distorsiyon 
değeri azalmaktadır. 

SONUÇ 
Non-lineer yükler düşük güçlü olsalar bile enerji sistemlerinde sinüsoidal akim ve gerilim dalga 
şeklini bozarlar. Güç sistemlerine bağlanan çok sayıda non-lineer yük göz önüne alınırsa 
bunların sonucunda oluşan distorsiyonunun giderilmesi enerjinin kalitesi açısından çok 
önemlidir. Non-lineer elemanlar, üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinde ciddi bir harmonik 
kirliliğe neden olmakta ve tüketiciye verilen enerjinin kalitesini düşürmektedirler. Gene bu 
bağlamda düşük güç katsayısının, güç sisteminde gerilim düşümü ve enerji kayıplarının 
artmasına, transformatörlerin daha büyük güçte seçilmesine neden olur. Güç sayısının 
yükseltilmesi enerji kalitesi bakımından oldukça önemlidir. Sağlana yüksek güç katsayısı 
sonucunda kayıplar azalır, besleme transformatörünün ile tesisin kapasitesi artar sistemin 
verimi yükselir. Harmonikli devrelerde güç kaynağı ile yük arasına maksimum güç faktörünü 
elde edecek şekilde kondansatör yerleştirilmelidir. Kaynağın sinusoidal yükün nonlinear 
olduğu güç sisteminde kaynak ile nonlinear yük arasına yerleştirilen kondansatör ile güç 
katsayısı 0.733’ten 0,9965 yükseltilmiştir. 
Elektrik tesislerinde harmoniklerin oluşmasının başlıca sebebi, elektrik devrelerinde kullanılan 
lineer olmayan devre elemanlarıdır. Bu devre elemanların, gerilimi ile akımı arasındaki 
bağıntının lineer olmayışından dolayı harmonikler oluşmaktadır. Güç faktörünün düzeltilmesi 
ile kayıplar azalır, İletim hatlarında güç kapasitesi artar, gerilim düşümü azalır ve reaktif enerji 
bedeli ödenmez.  
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ÖZET 
Yavaş şehir (Cittaslow) hareketi; 20.yy’ın son çeyreğinde modern ve hızlı yaşam biçiminin yerel yemek kültürlerini tehdit 
etmeye başlaması ile İtalya’da başlatılan yavaş yemek (slow food) hareketinin kente yansıması olarak doğmuş ve 
gelişmiştir. Cittaslow temel olarak, küreselleşmenin bir sonucu olarak “yer” in kimliğinin ve taşıdığı potansiyellerin göz 
ardı edildiği, çevresel ve kültürel değerlerden kopuk, hızlı tüketime dayalı ve dolayısıyla tek tipleşen yaşam çevrelerinin, 
bütüncül bir sürdürülebilirlik düşüncesiyle gelişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Kısa sürede kabul görüp yaygınlaşan 
hareket, günümüzde 30 ülkede 241 yerleşmeyi kapsamakta ve bu sayı artarak devam etmektedir. Nüfusu 50.000’in 
altındaki kentlerin aday olabileceği organizasyon kapsamında kentler, bu yerel kalkınma modeli çerçevesinde; çevre, 
altyapı, kentsel dokunun kalitesi, yerel kültürün teşviki, turizm, misafirperverlik ve farkındalık gibi konuları kapsayan 
çok sayıda kritere göre değerlendirilmektedir. Söz konusu yaklaşımda süreç, yerel kalkınmanın sürdürülebilirliği 
bağlamında ve marka kent yaratma hedefiyle ilerlemektedir. Türkiye’de de 15 yerleşim bölgesi Cittaslow unvanını elde 
etmiştir.  Bu çalışma kapsamında; yavaş şehir hareketinin ortaya çıkışı ve gelişimi Dünya’dan ve Türkiye’den seçilmiş 
yavaş şehir örnekleri ile açıklanarak değerlendirilmiştir. Örneklem çalışması olarak seçilen ve 2013 yılında yavaş şehir 
ilan edilen Halfeti’nin adaylığı sürecinde ve sonrasında yaşanan çevresel, ekonomik, sosyal, kültürel ve yönetimsel 
gelişmeler ile sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi yapılmış ve Cittaslow unvanının kente olan katkıları 
irdelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Cittaslow, Sürdürülebilirlik, Yerel Kalkınma, Marka Kent, Halfeti 

SLOW CITY APPROACH FOR A SUSTAINABLE ENVIRONMENT: AN EVALUATION 
ON HALFETI 

ABSTRACT  
The slow city movement (cittaslow) was born and developed in the last quarter of the 20th century as a reflection of the 
urban slow food movement that started in Italy due to the modern and rapid life style threatening local food cultures. 
Cittaslow is basically aimed at providing a holistic sustainability development of living environments that are disjointed 
from environmental and cultural values, fast-consuming, and thus uniformized, where the identity of the "place" as a 
result of globalization and its potentials are ignored. The movement, which has been accepted in a short period of time, 
now covers 241 settlements in 30 countries and continues to increase. The cities with populations below 50,000 can be 
candidates for Cittaslow and these candidate cities are assessed within the framework of the local development model 
according to a number of criteria including environmental, infrastructure, quality of urban life, local cultures, tourism, 
hospitality and awareness. In this approach the progress advances through the context of sustainability of local 
development and with the aim of creating city branding. The 15 districts in Turkey has achieved the title of Cittaslow. In 
this study, the emergence and development of slow city movement has been explained and evaluated by the examples of 
slow cities selected from the world and Turkey. Selected as the case study and declared as a slow city in 2013, Halfeti 
has been evaluated in terms of environmental, economic, social, cultural and administrative developments experienced 
during and after the candidacy and discussed the contribution of Cittaslow title to the city. 

Keywords: Cittaslow, Sustainability, Local Development, City Branding, Halfeti 
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GİRİŞ 
İçinde bulunduğumuz küreselleşme çağı, mesafenin göreceliliğinin arttığı, yüksek hızın, iletişimden 
modaya, ulaşımdan yeme-içmeye kadar neredeyse tüm yaşam alanlarında açıkça görülebildiği bir 
“ivme çağı” olarak da adlandırılabilir. Yaşamın her alanında hissedilen bu ivmelenme bir bakıma 
insanların yaşam konforlarının artmasını sağlıyor gibi görünse de tüketimin baskın olduğu, toplumsal, 
çevresel ve yerel değerlerin önemsenmediği ve bozulduğu, sonuç olarak kentsel kimliğin kaybolduğu 
tek tipleşmeyi beraberinde getirmiştir. 
Sanayileşme ve modernleşmenin sonucu olarak kentlerin sunduğu iş fırsatları, daha iyi ulaşım ve 
altyapı tesisleri, daha iyi eğitim alternatifleri gibi etkenler kentsel alanlara göçü artırmıştır. Buna 
karşın, sanayileşme ve modernleşme etkilerinden nispeten uzak, kendi halinde kalmış birçok kasaba 
ve küçük şehir yerel kalkınmayı gerçekleştiremedikleri için, şehirler arası rekabet ortamında nüfus 
kaybeden yerler durumuna düşmüştür (Yılmaz, vd. 2016: 1). Dolayısıyla hem göç alan hem de göç 
veren kentlerin, yerelliğin uygun şekilde sürdürülmediği durumlarda risk altında (Radstrom, 2014: 
91) olduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda yavaş şehir hareketi, küreselleşme ile birlikte, 
kentsel alanların gelişimi ve bu alanlara göç sebebi ile kentleşmede ve kentsel mekanlarda artan 
sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlara karşı, çevrenin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın teşvik 
edilmesi ve kentsel yaşamın iyileştirilmesi ile ilgili kapsamlı fikirler sunarak bölgenin yerel kimliğine 
katkıda bulunmaya teşvik eden bir tepki hareketi olarak doğmuştur. [URL-1] 
Sürdürülebilir kentleşme bağlamında yavaş kent yaklaşımının incelendiği bu çalışmanın amacı; yavaş 
kent kavram, amaç ve politikalarının anlaşılmasını sağlamak ve 2013 yılında yavaş kent seçilmiş 
Halfeti’nin Cittaslow adaylığı sürecinde kentte yaşanan, sürdürülebilirlik açısından çevresel, 
ekonomik, sosyal, kültürel ve yönetimsel gelişmeleri ve seçildikten sonra bu unvanın kente olan 
katkılarını değerlendirmektir. 
Bu kapsamda; öncelikle sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kent kavramlarına ilişkin bilgi verilerek, 
1990’lı yıllarda İtalya’da ortaya çıkan Cittaslow hareketi tanımlanmış ve Türkiye’den ve Dünya’dan 
bu ağa dahil olan kent örneklerine yer verilmiştir. Son bölümde ise Halfeti’nin adaylık sürecinde 
geliştirilen politikalar ve sonrasında kentin kazanımları irdelenip değerlendirilmiştir.  

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRELER 
“Sürdürülebilirlik” kavramı, 20. yüzyılın son 30 yılından itibaren günümüze küresel bir siyasi sürecin 
içinden, toplumun her kesimine dokunan bir kavram olarak gelmiştir (Newman-Kenworthy, 1999: 
1). Latince, “korumak ya da “aşağıdan desteklemek” anlamına gelen “subtenir” kökünden türemiş 
olan (Muscoe, 1995’ten aktaran; Özmehmet, 2008: 3) sürdürülebilirlik kavramı, kısaca; “toplum ve 
doğa arasında sosyal olarak şekillenen ilişkilerin uzun vadede yaşamasının sağlanabilmesi” 
(UNESCO-MOST Declaration, 1996) anlamına gelmektedir. 
Çevre sorunlarının ve bu sorunların ülkeleri, ekonomilerini kısacası kalkınmalarını etkilemeye 
başladığının fark edilmesi 1960’lara uzanmaktadır. Günümüze kadar pek çok çalışma/toplantı 
yapılmış ve “çevre ve sürdürülebilir gelişme” ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde politikalar 
geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda sürdürülebilirliğin ilk esasları, 1972 de Stockholm’de 
gerçekleştirilen konferansta (United Nations Conference on the Human Environment) ortaya 
çıkmıştır. Ardından 1983 yılında Birleşmiş Milletler (United Nations) Dünya Çevre ve Kalkınma 
komisyonu (World Commision on Environment and Development) kurulmuş, 1987 yılında Gro 
Harlem Brundtland, başkanlığında başlayan Brundlant komisyonunun yayınladığı “Ortak 
Geleceğimiz” (Our Common Future) başlıklı raporda ilk kez kalkınma kavramıyla birlikte 
kullanılarak “sürdürülebilirlik” kavramı tanımlanmıştır. Söz konusu rapor sürdürülebilir gelişmeyi; 
“…bugünün gereksinimlerini karşılarken, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılayabilmelerini 
tehlikeye atmayacak bir gelişme ya da gelecek kuşakların gereksinimleri pahasına olmayan bir 
gelişme” şeklinde tanımlar. Sosyal/toplumsal (kültürel kimlik, şeffaflık, denge, eşitlik ve 
yetkilendirme), ekonomik (büyüme, gelişme, verimlilik) ve çevresel (ekosistemin bütünlüğü, 
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çevrenin taşıma kapasitesi, biyo-çeşitlilik) bileşenlerin kesiştiği dar alan sürdürülebilirlik olarak 
tanımlanır. Bu bağlamda sürdürülebilirlik tanımına bakıldığında çok daha kapsayıcı bir tanım olduğu 
ve ancak üç boyutun bir arada olması ile gerçekleşebileceği görülmektedir (Sorguç-Selçuk, 
2009:132). Dolayısıyla sürdürülebilirlik veya sürdürülebilir gelişim kavramının, zamanımızın en 
güçlü ihtiyaçlarını aynı anda toplamaya çalışan küresel bir siyasi sürecin sonucunda ortaya çıktığı 
söylenebilir.  

Sürdürülebilir Kentler 
Kentleşmenin geri dönüşü olmayan bir eğilim olduğu modern dünyada (Çahantimur, 2009: 60) 
“kentlerin sürdürülebilirliği” şüphesiz insanlığın geleceği için büyük önem taşımaktadır. Newman ve 
Kenworthy'ye (1999: 6) göre, dünyayı kentler şekillendirmektedir ve sürdürülebilirlik, kentlerle 
ilişkilendirilmedikçe sürdürülebilirlik süreci asla başlamayacaktır. Yanarella ve Lavine (1992, 
aktaran; Newman-Kenworthy, 1999: 6) ise sürdürülebilirlik girişimlerinin, sürdürülebilir kentler 
tasarlama (designing), yeniden tasarlama (re-designing) ve inşa etme (constructing) stratejileri 
etrafında toplanması gerektiğini öne sürmektedir. 
Aslında sürdürülebilir kent yeni bir olgu değildir. Dünyanın çeşitli yerlerindeki tarihi kent ve 
kasabaların bu kadar uzun bir süre var olmalarının tek nedeni; içerdikleri sosyal ve ekonomik 
aktiviteler arası ilişkiler ile sınırları dışındaki doğal ve tarımsal çevre arasındaki ilişkileri dengeli bir 
şekilde kurup bu dengeyi sürekli hale getirebilmeleri olmuştur. (Çahantimur, 2009: 61) Ancak 
sürdürülebilir kent ile ilgili açık ve üzerinde uzlaşılmış bir tanımlama yoktur fakat sürdürülebilir 
gelişmenin öğeleri olan çeşitli çevresel, ekonomik, sosyal, politik, demografik, kurumsal ve kültürel 
hedefler sürdürülebilir kentleşmenin de özellikleri olarak değerlendirilebilir (Satterthwaite, 1997: 
1668) 
Bu bağlamda “Sürdürülebilir kentler, süreklilik içinde değişimi sağlamak amacıyla, sosyo-ekonomik 
çıkarların çevre ve enerji ile ilgili kaygılarla uyumlu hale getirildiği kentlerdir” (Geenhuisan-
Nijkamp, 1994’ten aktaran; Yazar, 2006: 17). Diğer bir deyişle, toplumsal ve ekonomik çıkarların, 
çevre ve enerji sorunlarıyla uyumlu bir biçimde bir araya getirilerek değişimde devamlılığın 
sağlandığı bir yapıdır (Bayram, 2001: 255) 

YAVAŞ KENT (CITTASLOW) YAKLAŞIMI 
İtalyanca şehir (citta) ve İngilizce yavaş̧ (slow) kelimelerinin birleşiminden oluşan yavaş şehir 
(Cittaslow) hareketi, 1986 yılında modern ve hızlı yaşam biçiminin yerel yemek kültürlerini tehdit 
etmesi sonucunda Carlo Petrini ve bir grup aktivist tarafından [URL-2] başlatılan yavaş yemek (slow 
food) hareketinden ilham alınarak geliştirilmiştir. “Fast food” kültürüne karşı, anti bir hareket olarak 
ortaya çıkan ve yavaş felsefesinin temellerini atan slow food hareketi kısa zamanda tasarım, ulaşım, 
turizm, işletmecilik gibi pek çok alanda karşılığını bulmuştur. Kente olan yansıması ise 1999 yılında 
İtalya’da Toscana bölgesinin küçük bir kenti olan Greve in Chianti’nin eski belediye başkanı Paolo 
Saturnini tarafından ortaya konulmuştur. [URL-3]  
Cittaslow felsefesine göre; proje, mevcut ve gelecek nesiller için daha insani, çevresel olarak doğru 
ve duyarlı ayrıca küreselleşen dünyada küçük realitelere karşı saygılıdır. [URL-1] Yavaş şehirler 
hareketi, teknolojinin, çevrenin ve kentsel dokunun kalitesini iyileştirmeye yönelik kullanımını ve 
bölgenin karakterine katkıda bulunmayı teşvik etmektedir. Buna ek olarak, yerel üreticiler ve 
tüketiciler arasında iletişim kurmayı amaçlamaktadır. Çevrenin korunması, sürdürülebilir 
kalkınmanın desteklenmesi, doğal ve çevre dostu teknikler kullanarak gıda üretimi ve kentsel yaşamın 
iyileştirilmesi ile ilgili kapsamlı fikirlerle [URL-1] gerçekçi bir alternatif kent yaşamını 
hedeflemektedir. Bu bağlamda bir Cittaslow kasabasında yaşamak, daha temiz bir çevreye sahip 
olmak, sağlıklı gıdalar tüketmek, gelenek ve değerlere saygı gösterildiği, yerel kültürün diğer 
kültürlerden insanlarla paylaşıldığı zengin bir sosyal hayata katılmak demektir. [URL-4]  
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Nüfusu 50.000’in altında olan ve Cittaslow felsefesiyle uyumlu bir kent yönetimine sahip olan 
kentlerin katılımına açık olan [URL-5] Cittaslow hareketi, günümüzde 30 ülkede 241 üyeye yayılan 
bir şehir ağına sahiptir. [URL-6] Cittaslow birliğine üye olabilmek için birlik tarafından belirlenen 
kriterleri gerçekleştirmeye yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak gerekmektedir. Kentlerin bu 
kapsamda yapmış olduğu çalışmalar puanlanmakta ve üyelik için 50 ve üzeri puan gerekmektedir. 
[URL-5] Değerlendirme, Enerji ve Çevre Politikaları, Altyapı Politikaları, Kentsel Yaşam Kalitesi 
Politikaları, Tarımsal, Turistik, Esnaf ve Sanatkarlara Dair Politikalar, Misafirperverlik, Farkındalık 
ve Eğitim için Politikalar, Sosyal Uyum, Ortaklıklar olmak üzere 7 temel başlık altında 70’in üzerinde 
kritere göre yapılmaktadır. [URL-7] 

Dünyadan Yavaş Kent Örnekleri  
Cittaslow hareketi, Dünya çapında hızla yayılarak bugün 30 ülkeyi kapsayan bir harekete 
dönüşmüştür. Çalışmanın bu bölümünde farklı kıtalardan, sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin farklı 
potansiyellere ve kültürlere sahip üç sakin şehir seçilerek incelenmiştir. 

Amelia /İtalya 
Amelia, İtalya’nın Umbria bölgesinde 12.000 nüfusa sahip bir şehirdir. Tarihi M.Ö 12. yüzyıla 
dayanan oldukça eski bir yerleşim olan Amelia Roma’ya yaklaşık 100 km mesafededir. Kent, zengin 
bir yeşil dokuyla çevrelenmiştir ve bu alanları da kapsayan çok sayıda yürüyüş, trekking, bisiklet 
güzergahları ve binicilik parkurları mevcuttur. 
Kent, sahip olduğu tarihi eserler bakımından da oldukça zengindir. M.Ö 7-8. yüzyıllardan 18. yüzyıla 
kadar geniş bir zaman aralığına ait pek çok tarihi esere sahiptir. Bunların yanısıra, yerel kültür ve 
geleneklere dayalı çok sayıda festivale ev sahipliği yapmaktadır. Şehrin orta çağ dönemine ait bir 
tema üzerine kurulan dönemin kostümlü oyunlarını, gösterilerini, geleneksel yerel menülerle yapılan 
tavernaları ve orta çağa ait müzik yarışmalarını kapsayan bir festival düzenlenmektedir. Ayrıca kent, 
yılın belli aylarında şarap imalatı ve tadımına ait etkinliklerin düzenlendiği şarap temalı ve müzik 
performansları ve gösterilerin düzenlendiği müzik temalı festivallere de ev sahipliği yapmaktadır. 
Geleneksel mutfağı yerel ürünleri öne çıkaran tariflere dayanmaktadır. El yapımı taze makarnalar, 
bölgede üretilen şaraplar, yerel sızma zeytinyağı ve yöreye ait öne çıkan ürünlerdir. [URL-8]  

  
Resim 3.1. Amelia kenti [URL-8] 

Sebastopol /ABD 
Sebastopol, Amerika’nın Kaliforniya eyaletine bağlı, Kuzey Kaliforniya sahiline 30 dakika mesafede 
bulunan yaklaşık 8000 nüfuslu, küçük bir yerleşimdir [URL-9]. Sebastopol, zengin tarım 
geleneklerinin ve tarihi Kaliforniya Sekoya (redwood) ormanlarının bulunduğu geniş ormanlık ve 
sulak alanlara sahiptir. 
Kentte yerel kalkınmayı sağlayan Cittaslow’a yönelik pek çok proje ve etkinlik 
gerçekleştirilmektedir. Eyaletteki en yüksek güneş enerjisi kullanım oranlarından birine sahip olan 
Sebastopol’de mümkün olduğunca kamu binaları ve çok sayıda özel yapı, güneş enerjili sistemlerin 
kullanıldığı binalar haline dönüştürülmektedir. Ayrıca yeni yapılaşmalar için sürdürülebilir politika 
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zorunlu kılınmaktadır. Çevreci yaklaşım ve sürdürülebilir farkındalık çerçevesinde eski binalara yeni 
işlevler getirilmekte, elektrikli araçların kullanımını teşvik edilmektedir. Eski demiryolu güzergahları 
ise bisiklet ve yürüyüş parkurları haline getirilmiştir. Organik tarım desteklenmekte, yerli ürünlerin 
satıldığı pazarlar kurulmaktadır. Eğitim politikaları kapsamında, çocuklara, sürdürülebilirlik ile ilgili 
eğitimler verilmektedir. Yıllık uluslararası belgesel festivaline de sponsorluk yapan bir sanat 
merkezinde, çeşitli sergiler yapılmakta ve sanatla ilgili dersler verilmekte, heykel, tiyatro, müzik gibi 
çeşitli sanat dallarına ait çok sayıda sanatsal etkinlik düzenlenmektedir. [URL-10] 

   
Resim 3.2. Sebastopol kenti [URL-10] 

Jingyang (Jıngde County) /Çin 
Jinyyang, Çin’in güneydoğusunda bulunan Anhui eyaletinin, Xuancheng şehrine bağlı 43.000 
nüfuslu bir yerleşimdir. %66’sı ormanlarla kaplı olan bir bölgede yer alan Jinyyang, 1400 yıllık 
geçmişiyle oldukça geniş ve derin kültürel mirasa sahip antik bir yerleşim yeridir. Hui kültürünün 
hâkim olduğu kentte iyi korunmuş 47 tarihi bina bulunmaktadır.  
Sağlık sektörü, Jingyang'ın tek ana sanayiidir. Sağlık, tarım ürünlerinin üretimi ve işlenmesi, Çin 
bitkisel ilaç ekimi ve ekolojik turizm, Jingyang’ın ekolojik çevre ve ekonomisinin iyi bir şekilde 
gelişmesini sağlamaktadır. Sertifikalı ekolojik çiftliklerde üretilen organik gıda, yeşil gıda, geleneksel 
Çin ilaç malzemeleri, yaban mersini, organik çay gibi doğal ürünlerle ekolojik turizm ve ekonomi 
ciddi manada gelişmiştir. Yerel üretimi canlandırma ve organik ürünleri teşvik adına 7,000 
metrekarelik alana kurulmuş, yerel halk tarafından yetiştirilen organik tarım ürünlerini satıldığı bir 
sebze pazarı bulunmaktadır. Yavaş gıda hareketinin ve yerel mutfağın gelişimine yönelik ilgili 
kuruluşlarla iş birliği yapılmakta ve bir dizi faaliyet yürütülmektedir. Yavaş şehir altyapısı, yürüyüş 
yolları ve parklar gibi Cittaslow altyapı politikalarına yönelik projelerin uygulayan hizmet birimleri 
vardır. Aynı zamanda şehrin tarihi ve kültürel mirasının parçası olan çok sayıda geleneksel etkinlik 
desteklenmekte ve sürdürülmektedir. Öne çıkan ürünleri, sığır eti, yeşil şeker kamışı, pirinç, çaydır. 
Geleneksel taş oymacılığı, ağaç oymacılığı, tuğla oymacılığı ve lamba dumanı ile mürekkep yapma, 
el yapımı bambu eşya yapımı gibi geleneksel el sanatları korunmakta ve teşvik edilmektedir. [URL-
11] 

  
Resim 3.3. Jingyang kenti [URL-11] 
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Türkiye’den Yavaş Kent Örnekleri 
Türkiye’nin Cittaslow serüveni, 2009 yılında Seferihisar’ın (İzmir) Cittaslow üyeliği ile başlamıştır. 
Ardından Cittaslow Türkiye Koordinatörlüğü kurulmuş ve 2009 yılından günümüze sahip olduğu 
zengin tarihi, kültürel ve geleneksel mirası ile Türkiye 15 Cittaslow üyesi kentle İtalya, Polonya ve 
Almanya’dan sonra en fazla üyeye sahip 4. ülke olmuştur. Türkiye’nin bu ünvana sahip temsilcileri 
Akyaka (Muğla), Eğirdir (Isparta), Gerze (Sinop), Gökçeada (Çanakkale), Göynük (Bolu), Halfeti 
(Urfa), Mudurnu (Bolu), Perşembe (Ordu), Şavşat (Artvin), Seferihisar (İzmir), Vize (Kırklareli), 
Taraklı (Sakarya), Uzundere (Erzurum), Yalvaç (Isparta), Yenipazar (Aydın), ilçeleridir. Çalışmanın 
bu bölümünde farklı coğrafi bölgelerden, sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin farklı potansiyellere ve 
kültürlere sahip üç sakin şehir seçilerek incelenmiştir. 

Taraklı/Sakarya 
2011 yılında yavaş şehir olan Taraklı, Marmara Bölgesinde, Sakarya iline bağlı yaklaşık 7000 nüfuslu 
bir ilçedir. [URL-12] Taraklı İlçesi ormanlık bir arazi yapısına sahip olup dar bir vadide kurulmuştur. 
[URL-13] Tarihinin, Hisar Tepe’de bulunan sarnıçlar sayesinde M.Ö. l000-2000’e kadar uzandığı 
tahmin edilmektedir. [URL-14] 
Roma ve Bizans dönemlerine ait kalıntılarının da bulunduğu Taraklı, Osmanlı kent dokusunun ve 
mimarisinin büyük ölçüde korunarak günümüze ulaştığı nadide yerleşimlerden birisidir. 1992 yılında 
kentsel sit alanı olan Taraklı’da 100’ü aşkın tescilli bina ve 8 adet doğal kültür varlığı bulunmaktadır. 
(Ünal-Zavalsız, 2016: 905). Taraklı’da kültür turizmi, termal turizm, yayla turizmi, mağara turizmi 
ve yamaç paraşütü turizmi yapılmaktadır. [URL-12] 1960’lara kadar ipek böcekçiliği, ahşap tarak 
yapımı, kaşıkçılık, semercilik, dokumacılık, kunduracılık, mutaflık, örgücülük, oyacılık gibi icra 
edilen geleneksel el zanaatları, sanayileşmenin ve seri üretimin etkisiyle zaman içerisinde 
kaybolmaya yüz tutmuştur. (Çavaç, 2008: 23-24) Taraklı’nın geleneksel ve kültürel mirasının 
Cittaslow politikaları kapsamında korunmasına ve geliştirilmesine yönelik projelerin 
gerçekleştirilmesi amacıyla 2012 yılında “Taraklı Yerel Kültür Derneği” ve Taraklı Sakin Şehir 
Derneği” kurulmuştur. Bu doğrultuda geliştirilen “Kınalı Eller” projesi ile yerel Taraklı kadınlarının 
unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları (kaşıkçılık, dokuma) ve yöresel mutfağı hakkında 
eğitim almaları ve istihdam sağlanması düşünülmektedir. (Çakar, 2016: 73) Taraklı’nın yöresel 
yemekleri arasında keşkek, uhut tatlısı ve köpük helvası bulunmaktadır [URL-15]. 

  
Resim 3.4. Taraklı kenti [URL-11] 

Uzundere/Erzurum 
2016 yılında Cittaslow ünvanlının sahibi olan Uzundere, Erzurum iline bağlı 8000 nüfuslu bir ilçedir. 
[URL-16] Tarihi, M.Ö.650-120 yıllarına uzanan Uzundere, asırlar boyu süregelen varlığı ile birçok 
medeniyetin izlerini taşımaktadır. 
Uzundere coğrafi konumu, doğası, yüzyıllardır varlığını sürdüren geleneksel kırsal yaşam kültürü, 
doğa sporları ve tarihi eserleri ile doğa, tarih, spor ve kültür kavramlarının en güzel özelliklerini içinde 
barındırmaktadır. Türkiye’nin en yüksek şelalesi olan Tortum şelalesi, yelken, rafting ve kano gibi su 
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sporlarının yapıldığı Tortum gölü ve çayı, yedi göller, Öşk manastırı, Engüzek kalesi, Sapaca kalesi, 
İnçer camii, gibi değerlere sahip olmasını yanı sıra Uzundere biyoçeşitlilik açısından da birçok 
endemik bitki, memeli, kuş ve kelebek cinsinin yuvasıdır. Geleneksel Karakucak güreşleri, kuş 
gözlem festivali ve gençlik festivali gibi etkinliklerle ilçe turizmi canlandırılmaya çalışılmaktadır. 
[URL-17] Sürdürülebilir turizm, istihdam ve yerel kültürü geliştirmeye yönelik, çok sayıda proje 
hayata geçirilmiştir. Ayrıca, Uzundere Butik Otel ve Karşılama Merkezi Projesi, Yıkıklar Doğal 
Çevre Koruma ve Çoruh Vadisinin Eurovelo Avrupa Bisiklet Ağına Katılım Sürecinin Desteklenmesi 
Projesi, Destinasyon Düzeyinde Avrupa Turizm Sisteminin Sürdürülebilir Yönetim Göstergeleri 
Projesi planlanan projelerdir. [URL-18] Yerel mutfağı oldukça zengin olan yörenin, cağ kebabı, 
ayran aşı, lor dolması, şalgam dolması, sulu köfte, kavut haşılı, ayran yahnisi, çortutu pancarı, ısırgan 
yemeği, peynir helvası, dut pekmezi, erik dolması, dut kayfesi öne çıkan ürünleridir. (Kaymaz vd. 
2017: 1010)  

  
Resim 3.5. Uzundere ve Yedi göller [URL-16] 

Mudurnu/Bolu 
Mudurnu, Mart 2018 tarihinde Cittaslow ünvanlını alarak Türkiye’nin 15. sakin şehri olmuştur. 19 
bin nüfuslu ilçenin tarihi Selçuklu dönemine kadar uzanmaktadır. [URL-19] Mudurnu, sahip olduğu 
173 adet mimari değeri yüksek yapı nedeniyle "Kentsel Sit Alanı" ilan edilmiştir ve 2015 Mudurnu 
Tarihi Ahi Kenti adı ile 2014 yılında Dünya Miras Geçici Listesine dahil edilmiştir. [URL-20]   
Bazıları kültür evi ve konaklama tesisi olarak da kullanıma açılan, yöreye ait geleneksel yaşam 
biçimini yansıtacak şekilde düzenlenmiş tarihi konaklar, geçmişten günümüze Mudurnu’daki günlük 
hayatın izlerini yansıtmaktadır. Mudurnu’nun ana gelir kaynağı hayvancılıktır. Ancak geçmişte, 
demirciliğin de yaygın olarak yapıldığı ilçede günümüzde, demirciler çarşısında eskilerin el işlerini 
bugüne taşıyan birkaç esnaf bulmak da mümkündür. Çarşıdaki geleneksel dükkanların bazıları ahilik 
geleneği ile yetişmiş ustaların eskiden kullandıkları eşyalarının sergilendiği küçük müzelere 
dönüştürülmüştür. İlçe sınırlarındaki Abant Gölü, Sülük Gölü, Karamurat Gölü, Babas Kaplıcası, 
Şeyh-ül Ümran Tepesi görülmeye değer yerlerindendir. Şeyh-ül imran bayramı, birikme geceleri, 
hacet bayramları ve cuma günleri yapılan 600 yıllık geçmişi olan esnaf duasıyla Mudurnu 
geleneklerine son derece bağlı bir kent profili çizmektedir. [URL-19] Oldukça zengin bir yerel 
mutfağa sahip olan pilicin ana vatanı olarak da ün salmış, Mudurnu’nun öne çıkan ürünleri; piliç 
güveç, kuzu güveç, kaşık sapı, bal kabaklı gözleme, bombai fasulye, cevizli katmerli, Mudurnu saray 
helvası ve un helvasıdır. [URL-21] 

  
Resim 3.6. Mudurnu kenti [URL-19] 

http://www.haberler.com/avrupa-turizm/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Abant_G%C3%B6l%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCl%C3%BCk_G%C3%B6l%C3%BC
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Bölüm Değerlendirmesi 
Sürdürülebilir kentsel gelişim için yerel bir kalkınma modeli olan yavaş kent kavramına bir yaklaşım 
geliştirmek adına Dünya’dan ve Türkiye’den örnek şehirler incelenmiştir. Değerlendirmede her 
şehrin, somut veya somut olmayan tarihi ve kültürel miraslarının, potansiyellerinin ve çevresel 
özelliklerinin farklılığı oranında belirli Cittaslow kriterlerine ağırlık verdiği görülmüştür.  
İtalya’nın Amelia şehri, köklü tarihinin getirmiş olduğu, zengin kültürel ve tarihi mirasını koruyan 
bir kent olarak ön plana çıkmaktadır. Şehri çevreleyen yeşil alanları da kapsayan yürüyüş bisiklet ve 
binicilik parkurları ile kentsel yaşam kalitesinin artırılması amaçlanmıştır.  
Amerika’nın Sebastopol şehri, yavaş kent kavramının, şehre kazandırdığı yenilenebilir enerji 
kullanımının yaygın kullanımı ve teşvik edilmesi, yeni yapılarda sürdürülebilirlik politikalarının 
zorunlu kılınması, eski tren yollarının yaya ve bisiklet yolu olarak yeniden işlevlendirilmesi gibi 
çevreci yaklaşımlar ile ekolojik sürdürülebilir alanında ön plana çıkmaktadır. 
Çin’in Jingyang şehri, doğaya ve organik tarıma verdiği önem ile ekolojik değerlerini korumayı ve 
bu durumu bir ekolojik turizm politikası haline de getirerek ekonomik bir kalkınma sağlamıştır. 
Ayrıca yerel mutfağını geliştiren şehir, yavaş yemek akımına da katkı sağlamaktadır. 
Sakarya’nın ilçesi olan Taraklı ve Bolu’nun ilçesi Mudurnu, özgün kent kimliklerini ve dokusunu 
koruyarak, tarihi ve kültürel zenginlikleri sürdürebilmeleri ile ön plana çıkmışlardır. Bu kapsamda 
Taraklı’da geleneksel ve kültürel mirasın korunmasına ve geliştirilmesine yönelik pek çok proje 
hayata geçirilmiştir. 
Erzurum’un ilçesi Uzundere ise sahip olduğu doğal zenginlikleri ve ekolojik değerleri koruyarak 
sağladığı sürdürülebilir turizm politikası ile ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaktadır. 

HALFETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 
Halfeti, Şanlıurfa’nın kuzeybatısında Gaziantep sınırında yer alan yaklaşık 40 bin nüfuslu bir ilçedir. 
Tarihi Asurlulara kadar dayanmaktadır. Sırasıyla Asur, Yunan, Süryani, Arap, Bizans, Memlük ve 
Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapmış köklü bir kültürel mirasa sahip eski bir yerleşim yeridir. 
[URL-22] 2000 yılında GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) kapsamında Birecik Barajının faaliyete 
geçmesi ile kıyıdaki yerleşim yerleri sular altında kalmıştır. Bu sebeple yerli halkın büyük bir kısmı 
15 km uzaklıkta kurulan yeni yerleşim merkezine taşınmak durumunda kalmıştır. Hem somut hem 
de soyut tarihi ve kültürel değerlerin kaybına sebep olan bu durumun ardından belediyenin 2013 
yılında gerekli koşulları yerine getirerek Cittaslow üyesi olması bu değerlerin bundan sonra 
korunmasında önemli bir faktör olmuştur. 

  
Resim 3.7. Barajın yapımından önce ve sonra Halfeti'nin görünümü [URL-23] 
Bir bölümünün Fırat Nehri’nin altında kalması sebebiyle “saklı cennet” ve “kayıp kent olarak 
anılmaya başlanan Halfeti mimarisinde ağırlık olarak yöresel kesme taşlı yapılar bulunmaktadır. Rum 
kale, Kanterma mezrası hanı, Aziz Nerses kilisesi, Barşavma manastırı, Gürkuyu kilisesi başlıca tarihi 
eserlerindendir. Ayrıca ilçeye özgü olarak 13 ayrı tür “kuş evi mimarisine” sahiptir. [URL-22] Somut 
olmayan kültürel mirası, yöresel yemekler, sıra gecesi geleneği, yerel müzik, kıyafetler, geleneksel 
el sanatları ve yerel siyah gül yetiştiriciliğinden oluşmaktadır. (Karatosun-Çakar, 2017: 78) 
Şanlıurfa’nın yerel lezzetlerinin yanısıra şabut balığı kebabı, erik tavası, kebat reçeli yöreye özel öne 
çıkan ürünlerdir. [URL-22]  
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Cittaslow Adaylık Süreci- Seçildikten Sonra Kentin Kazanımları- Sürdürülebilir Kalkınma 
Cittaslow ağına katılacak şehirlerin değerlendirmesi, 7 temel başlık altında toplanmış 70’in üstünde 
kritere göre yapılmaktadır. Kentlerin bu ünvanı elde edebilmeleri, adaylık sürecinde söz konusu 
kriterlere en az %50 oranında uyum sağlamaları halinde mümkün olmaktadır. Çalışmanın bu 
bölümünde Halfeti’nin üyelik kriterleri kapsamında adaylık sürecinde ve sonrasında geliştirilen 
politikalar oluşturulan tablolar1 ile birlikte incelenmiştir.  
Sakin şehir üyelik kriterlerinden olan “çevre politikaları” kapsamında Halfeti’de hava ve su 
temizliğinin ilgili yasalar çerçevesinde yapıldığı görülmektedir. İlçede günlük katı atıklar 
toplanmaktadır ve katı atıkların ayrıştırılmasına yönelik projenin belediye tarafından onaylandığı 
bildirilmiştir. Ayrıca kentsel atık su arıtma tesisi de proje aşamasındadır. Birleşmiş Milletler’e biyo-
mimari ve evsel kompost yapımı hakkında eğitim verilmesine yönelik başvuruda bulunulmuş eğitim 
sonucunda evsel kompost yapımının yaygınlaştırılabileceği öngörülmüştür. Halfeti’de gürültü ve ışık 
kirliliğine sebep olan unsurlar mevcut değildir. Görsel kirliliğe yönelik ise ticari ve reklam 
tabelalarının kullanımında vergilendirme politikası uygulanarak denetim sağlanmaktadır. Tablo 4.1. 
de Halfeti’nin adaylık sürecinde ve Cittaslow seçildikten sonra “Çevre politikaları” konusunda hangi 
kriterleri karşıladığı gösterilmiştir.  
Tablo 4.1. Çevre politikaları 

SAKİN ŞEHİR ÜYELİK KRİTERLERİ 

 

1. Çevre politikaları 

Adaylık 
sürecinde 

Cittaslow 
seçildikten 

sonra 

1 Hava temizliğinin yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun 
belgelenmesi 

- + 

2 Su temizliğinin yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun 
belgelenmesi 

- + 

3 Halkın içme suyu tüketiminin ulusal ortalamayla karşılaştırılması - - 

4 Kentsel katı atıkların ayrıştırılarak toplanması   - 

5 Endüstriyel ve evsel kompostlamanın desteklenmesi   + 

6 Kentsel ya da toplu kanalizasyon için atık su arıtma tesisinin bulunması   + 

7 Binalarda ve kamu kullanım alanlarında enerji tasarrufu - - 

8 Kamunun yenilebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi - - 

9 Görsel kirliliğin ve trafik gürültüsü azaltılması   + 

10 Kamusal ışık kirliliğinin azaltılması   + 

                                                            

1 Bu bölümdeki açıklamalar ve tablolar, Halfeti Cittaslow Koordinatörü Sn. Nihat Özdal ile 25 Nisan 2018 tarihinde 
gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda elde edilen bilgilerle oluşturulmuştur. Bu süreçte tablolarda belirtilen politikalara 
ilişkin, adaylık sürecinde yapılmış olan uygulamalar (✓) ile, Cittaslow seçildikten sonra gerçekleştirilen uygulamalar (+) 
ile gösterilmiştir. Adaylık sürecinde ve sonrasında hiçbir girişimde bulunulmamış politikalar ise (-) ile gösterilmiştir.  
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11 Hane başına düşen elektrik enerjisi tüketimi - - 

12 Biyolojik çeşitliliğin korunması   + 

Halfeti’nin altyapı politikalarına yönelik çalışmaları düşük seviyededir. Ancak ilçe merkezine rahat 
ulaşım ve trafiğe ilişkin toplu taşıma ve bisiklet kullanımına yönelik planlamalar yapılmaktadır. Evde 
bakıma muhtaç kişilerin bakımına ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik projeler 
hazırlanmaktadır. (Aydoğan, 2015: 114) Bunların yanısıra somut kültür mirasının korunması ile ilgili 
Halfeti Kentsel Sit Alanı Kıyı Şeridi İyileştirme Projesi kapsamında Fırat Nehri kenarında bulunan 
evlerin restorasyon çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca 2012 yılından beri Halfeti Koruma Amaçlı 
İmar Planı çalışmaları, Eski Halfeti Sokak Sağlıklaştırma projeleri, Sakin Şehirde Yavaş Turizmin 
Geliştirilmesi ve Şelaleli Konak’ın Sosyal Tesise Dönüştürülmesi projeleri çalışmaları devam eden 
bu projelerdendir. (Çakar, 2016: 109) Tablo 4.2. de Halfeti’nin adaylık sürecinde ve Cittaslow 
seçildikten sonra “Altyapı politikaları” konusunda hangi kriterleri karşıladığı gösterilmiştir. 
 Tablo 4.2. Altyapı politikaları 

2. Altyapı politikalar Adaylık 
sürecinde 

Seçildikten 
sonra 

1 Kamu binalarına bağlı verimli bisiklet yolları   - 

2 Mevcut bisiklet yollarının araç yollarıyla km üzerinden 
karşılaştırılması 

- - 

3 Toplu taşıma durakları gibi aktarma merkezlerinde bisiklet park 
yerleri 

- - 

4 Özel araçlara alternatif olarak eko ulaşım planlanması - - 

5 Engellilere yönelik mimari engellerin kaldırılması - - 

6 Aile hayatı ve hamile kadınlar için girişimler - - 

7 Sağlık hizmetlerine onaylanmış ulaşılabilirlik     

8 Kentsel merkezlerde malların “Sürdürülebilir” dağıtımı (Tarihi kent 
merkezlerinde mal dağıtımı için kirlilik yaratmayan motorsuz veya 
elektrikli taşıtların tercih edilmesi gibi) 

- - 

9 Şehir dışında çalışan şehir sakinlerinin oranı - - 

 
Elektrik ve telefon hatlarının ilçe genelinde %90’lık kısmı yer altına alınmıştır. İlçede bulunan 6 tane 
baz istasyonları için il sağlık müdürlüğü ile görüşmeler yapılarak teknik ölçümler için teknik hizmet 
istenmiştir. Vasıflı yeşil alanların arttırılmasına yönelik çalışmalar başlatılmış ve Halfeti’ye özgü 
“siyah gül” yetiştiriciliği için eğitimler verilerek seralar oluşturulmuştur. Alınan ürünler kamusal 
alanlarda kullanılmaktadır. Ayrıca GDO’lu olmayan ürünlerin kullanımı yaygınlaştırılarak, sadece 
organik ürünlerin satışının yapıldığı küçük halk pazarı kurulması da planlanmaktadır. (Aydoğan, 
2015: 112) Tablo 4.3. de Halfeti’nin adaylık sürecinde ve Cittaslow seçildikten sonra “Kentsel yaşam 
kalitesi politikaları” konusunda hangi kriterleri karşıladığı gösterilmiştir. 
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Tablo 4.3. Kentsel yaşam kalitesi politikaları 

3. Kentsel yaşam kalitesi politikaları Adaylık 
sürecinde 

Seçildikten 
sonra 

1 Kentsel dayanıklılık için planlama   + 

2 Kente ait değerlerin iyileştirilmesi, kent merkezlerinin ve kamu binalarının 
değerlerinin artırılması için programlar 

  + 

3 Verimli bitkiler ve meyve ağaçları ile sosyal yeşil alanların geri kazanımı 
ve/veya oluşturulması  

  + 

4 Kentsel yaşanabilirliğin artırılması (iş gidiş çıkış saatlerinde oluşan trafik 
sıkışıklığını azaltmak için okulların veya kamu kurumlarının mesai 
saatlerini kaydırmak, iş yerlerinde kreş açılmasını teşvik etmek gibi 
uygulamalar ile) 

  + 

5 Marjinal alanların belirlenmesi ve yeniden kullanılması   + 

6 Vatandaşların ve turistlerin etkileşimli hizmetlerinin geliştirilmesinde bilgi 
ve iletişim teknolojilerinden faydalanılması 

  + 

7 Sürdürülebilir mimari için hizmet masası (biyomimari vb.) - - 

8 Kentin internet ağına sahip olması (fiber optik, wireless)   + 

9 Kirleticilerin izlenmesi ve azaltılması (gürültü, elektrik sistemleri vb.)    + 

10 Tele çalışmanın geliştirilmesi (Bilgisayar bağlantısıyla evden çalışma) - - 

11 Kişisel sürdürülebilir kentsel planlamanın desteklenmesi (pasif ev, 
malzeme yapımı vb.) 

- + 

12 Sosyal altyapının desteklenmesi (zaman bazlı para birimi-time based 
currency, serbest bisiklet projeleri vb.) 

  + 

13 Kamusal sürdürülebilir kentsel planlamanın desteklenmesi (pasif ev, 
malzeme yapımı vb.)  

- - 

14 Kent içindeki kullanışlı yeşil alanların verimli bitkiler (meyve ağaçlar vb.) 
ile iyileştirilmesi/oluşturulması 

  + 

15 Yerel ürünlerin ticarileşmesi için alanların yaratılması   + 

16 Atölyelerin korunması / artırılması-doğal/yerel alışveriş merkezlerinin 
yaratılması 

  + 

17 Yeşil kentsel alanlarda kullanılan beton miktarı - - 

 
Organik tarımın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve 
Tarım Kredi Kooperatifi destek ve teşviklerinden faydalanılmaktadır. GDO’lu ürünler Tarım Kredi 
Kooperatifi tarafından denetlenmektedir ve kullanımı yasaklanmıştır. Ayrıca ilçe yönetimi GDO’lu 
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ürünlerin zararları hakkında bilgilendirici broşürler hazırlamıştır. Yerel ve organik ürünlerin restoran 
ve okullarda kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Esnaf ve zanaatkârlığın yok olmaması 
için İŞKUR tarafından desteklenen projeler geliştirilmiştir. (Aydoğan, 2015) Yerel kültürel 
etkinliklere yönelik siyah gül festivali, su sporları şöleni fıstık festivali gibi etkinlikler 
düzenlenmektedir. (Çakar, 2016: 114) Tablo 4.4. de Halfeti’nin adaylık sürecinde ve Cittaslow 
seçildikten sonra “Tarımsal, turistik, esnaf ve sanatkârlara dair politikalar” konusunda hangi kriterleri 
karşıladığı gösterilmiştir. 
Tablo 4.4. Tarımsal, turistik, esnaf ve sanatkarlara dair politikalar 

4. Tarımsal, turistik, esnaf ve sanatkarlara dair politikalar Adaylık 
sürecinde 

Seçildikten 
sonra 

1 Tarım-ekolojisinin gelişimi (tarımda ekolojik prensiplerin 
uygulanması) 

  + 

2 El yapımı ve etiketli/markalı esnaf/sanatkâr ürünlerinin korunması   + 

3 Geleneksel iş tekniklerinin ve el sanatlarının değerini arttırılması   + 

4 Kırsal bölgede yaşayanların hizmetlere erişimini sağlayarak kırsal 
bölgelerin değerinin arttırılması 

  + 

5 Mümkünse kamuya ait restoranlarda (okul kantinleri, aş evleri vb.) 
yerel, organik ürünlerin kullanılması 

  + 

6 Kişisel kullanımda ve yemek sektöründe tat eğitimlerinin verilmesi 
ve mümkünse organik, yerel ürünlerin kullanılmasının teşvik 
edilmesi 

  + 

7 Yerel kültürel etkinliklerin korunması ve artırılması    + 

8 Otel kapasitelerinin arttırılması  - + 

9 Tarımda GDO kullanımının yasaklanması   + 

10 Önceden tarım için kullanılan arazi yerleşimlerine ilişkin imar 
planların için yeni fikirler 

- - 

Kriter kapsamında turizm odaklı kurslar açılarak hem yerli halka iş imkânı sunulmuş hem de turist 
karşılama misafirperverlik, pansiyonculuğun gereklilikleri açısından bilgilendirici faaliyetler 
yapılmıştır. Tarihi ve doğal mekanların güzergahları işaret ve levhalarla belirtilmiştir. (Aydoğan, 
2015: 116) İşletmelere, ücret şeffaflığını göstermek amacıyla işletmelerin önünde fiyat listelerinin 
açık bir şekilde sergileme zorunluluğu getirilmiştir. Bunlara ek olarak, Halfeti ‘de Cittaslow 
seçildikten sonra GAP Desteği ile Entegre Kırsal Kalkınma Programı- Halfeti Alt Bölge Kırsal 
Kalkınma Planı hazırlanmıştır.  Bu plan kapsamında Turistik alt yapının yenilenmesi projesi, Turizm 
destinasyonu Halfeti, Kadın Kültür Merkezi, Turizm alt yapısının geliştirilmesi ve yüzer iskele 
projeleri uygulanmaktadır. Tablo 4.5. de Halfeti’nin adaylık sürecinde ve Cittaslow seçildikten sonra 
“Misafirperverlik, farkındalık ve eğitim için politikalar” konusunda hangi kriterleri karşıladığı 
gösterilmiştir. 
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Tablo 4.5. Misafirperverlik, farkındalık ve eğitim için politikalar 

5. Misafirperverlik, farkındalık ve eğitim için politikalar Adaylık 
sürecinde 

Seçildikten 
sonra 

1 İyi karşılama (turistlere yönelik tanıtım için sorumlu ve eğitimli 
kişilerin belirlenmesi, tanıtım ofisleri, yönlendirme levhaları vb.)  

  + 

2 İşletmecilerin ve esnafın farkındalıklarını artırmak (fiyatların ve 
tarifelerin açık bir şekilde sergilenmesi) 

  + 

3 “Yavaş güzergahların” mevcudiyeti (basılı olarak, web üzerinden 
vb.) 

  + 

4 Önemli yönetimsel kararlara tabandan tavana katılım sürecini 
sağlayacak aktif tekniklerin benimsenmesi 

  - 

5 Eğitimciler, yöneticilerin ve çalışanların Cittaslow temaları 
hakkında sürekli eğitim görmesi 

  + 

6 Sağlık eğitimi (obezite, diyabet vb.) - + 

7 Kent sakinlerine, Cittaslowun anlamı hakkında sistematik ve kalıcı 
eğitim verilmesi 

- + 

8 Cittaslow üzerine yerel yönetim ile çalışan derneklerin aktif varlığı   + 

9 Cittaslow kampanyalarının desteklenmesi   + 

10 Cittaslow logosunun internet sayfasında ve antetli kâğıt üzerinde 
kullanımı 

  + 

İlçede Sosyal yardımlaşma Başkanlığı’nca belirlenmiş olan yardıma muhtaç insanlara maddi 
yardımlarda bulunulmaktadır. (Aydoğan, 2015: 117) Gençlere ve istihdama yönelik çalışmalar 
yapılmaktadır. Tablo 4.6. de Halfeti’nin adaylık sürecinde ve Cittaslow seçildikten sonra “Sosyal 
uyum” konusunda hangi kriterleri karşıladığı gösterilmiştir. 
Tablo 4.6. Sosyal uyum 

6. Sosyal uyum Adaylık 
sürecinde 

Cittaslow 
seçildikten 

sonra 

1 Azınlıklara yönelik ayrımcılığa karşı çalışmalar - + 

2 Farklı etnik kökene sahip insanların aynı mahallede yaşaması - + 

3 Engelli kişilerin entegrasyonu - - 

4 Çocuk bakımının desteklenmesi   - 
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5 Genç neslin istihdam durumu   + 

6 Yoksulluk   + 

7 Topluluk ortaklıklar/ sivil toplum kuruluşlarının mevcudiyeti - + 

8 Farklı kültürlerin entegrasyon - + 

9 Siyasi katılım   + 

10 Belediyenin kamu konut yatırımı - - 

11 Gençlik faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlarının varlığı ve bir 
gençlik merkezi 

- + 

 
Karacadağ̆ Kalkınma Ajansı desteği ile Cittaslow ve Slowfood ile ilgili kamu çalışanları ve halka 
yönelik eğitimler yapılmıştır. Tablo 4.7. de Halfeti’nin adaylık sürecinde ve Cittaslow seçildikten 
sonra “Ortaklıklar” konusunda hangi kriterleri karşıladığı gösterilmiştir. 
Tablo 4.7. Ortaklıklar 

 

7. Ortaklıklar 

Adaylık 
sürecinde 

Cittaslow 
seçildikten 
sonra 

1 Cittaslow kampanyaları ve etkinlikleri için destek   + 

2 Doğal ve geleneksel yiyecekleri teşvik eden diğer kuruluşlarla iş 
birliği (slowfood vb.) 

  + 

3 Eşleştirme projelerinin desteklenmesi ve gelişmekte olan ülkelerin 
Cittaslow ve slowfood felsefelerinin yayılmasını da sağlayacak 
şekilde gelişmeleri için iş birliği 

- + 

 
SONUÇ 
İtalya’ da ortaya çıkan ve tüm Dünya’da kabul görerek hızla yaygınlaşan yavaş kent hareketi, 
geliştirdiği politikalar ile kentlerin yerel kimliklerinin korunarak homojenleşmenin önüne geçilmesini 
amaçlamaktadır.  Bu kapsamda gerçekleştirdiği plan ve uygulamalar ile Cittaslow ağına dahil olan 
Dünya’dan ve Türkiye’den yavaş kent örnekleri incelenmiştir. Kentlerin Cittaslow politikalarını 
öncelikle kendi mevcut potansiyellerine göre değerlendirdikleri görülmüştür. Ancak Dünya’daki 
yavaş kent örneklerine bakıldığında Türkiye’dekilere kıyasla, kriterlere “potansiyel” bağlamında 
yoğunlaşmasının yanı sıra gerek altyapıya yönelik gerek çevresel hassasiyetle yapılan uygulamalar 
sayesinde yavaş şehir kavramı ile daha bütüncül bir kentsel ilişki kurulmaya çalışıldığı görülmüştür. 
Çalışma kapsamında incelenen Halfeti ilçesi, tarım, turizm ve farkındalık gibi konularda 
gerçekleştirmiş olduğu politikalar ile başarılı bir grafik yakalamış olmakla birlikte çevre, altyapı ve 
kentsel yaşam konularında enerji korunumu ve yenilenebilir enerji kullanımını kapsayan köklü 
projeler ile iyileştirilmeye ihtiyaç duymaktadır.  
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Cittaslow Halfeti’nin mevcut durumunun korunması için bir kalkan görevi görmektedir. Geleneksel 
mutfağın korunması, mimarinin korunması, geleneksel el sanatlarının yaşatılması noktasında pek çok 
çalışma yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Cittaslow kentlerin dünya sahnesinde kendi 
değerleri ile yer almalarının önemini vurgulayarak Halfeti’nin Halfeti olması ile ilgili 
karakteristiklerin ne kadar önemli olduğunu kavramasını sağlamıştır. Kentin bu unvanı almış olması 
kadar onu koruyabilmesi ve kentin sürdürülebilir kalkınmasının devamlılığı için söz konusu kriterleri 
sağlayacak politikalar ve uygulamaların geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.  
Sonuç olarak Cittaslow gibi unvanlar kentin markalaşma sürecine önemli katkılar koymakta ve 
küresel dünyanın eziciliği karşısında kentin bozulmadan turizm gelirleri ile buluşmasını 
sağlamaktadır. Bu bağlamda yerel yönetimler Cittaslow hareketinin yaygınlaştırılması konusunda 
bilinçlendirilmeli ve gerekli desteklerin sağlanması ile sürdürülebilir kalkınma hedeflenmelidir.   
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Abstract  

 

In this study, applications of 3D printing techniques in dentistry sector are explained. In 3D applications, there are 
single tooth coating, bridge, implant tooth making, partial and prosthetic tooth making studies. These applications, 
which are made with 3d instead of manual according to the mouth of the patient, are longer lasting and useful. 
Therefore, 3d printing technology has started to be important and necessary in dentistry. It is preferred to use an 
abrasion resistant plastic material and porcelain material. The important point here is that a carcinogenic material should 
not be used as it is a study of oral and dental health. Such a study should be done by health and chemistry society. 

 

Keywords: Teeth; Dentstry; 3D Prınter; Design 

 

 
Introduction 

 
The 3D printer, known as the technology of the future, is a machine that models an imaginary part 
in a computer environment and transforms it into tangible concrete objects in a short time. In 
usually, the 3D dental models (including 3D single tooth) used in CAD/CAM dentistry system are 
mostly obtained by optical digitizers, which is typically represented by using a watertight triangular 
mesh. The 3D dental model is an integral model without obvious blending boundary between the 
single-tooth and the soft tissues. Two adjoining teeth sometimes are fused together and without 
obvious tooth gap, due to teeth overlapping, lower measurement precision, and limited resolution 
triangulating methods during digitizing step. In order to satisfy the prerequisites of manufacturing 
the dental restorations and assessing the virtual dental behaviors, the teeth have to be independent of 
each other and keep the original shape of the real tooth.The accurate single-tooth shape restoration 
and extraction techniques for the 3D dental model play a vital role in CAD/CAM dentistry system. 
The use of 3D CAD models in dentistry has great advantages over conventional physical models. 
Many dental and maxillofacial surgery applications such as endodontic procedures [1], treatment of 
malocclusion problems [2] and treatment simulations require an accurate knowledge of the 3D 
shape of teeth. Physical models require physical space for storage, adding financial and logistic 
burdens,while virtual models are stored electronically [3].  
Model retrieval is greatly facilitated, communication with other dental specialties is improved, and 
the traditional duplicating of plaster casts, handling, and shipping becomes obsolete.Several 
companies now offer virtual study models.  
Proprietary software for virtual model analysis is provided by the companies, giving the clinician 
valuable tools for almost any application. The ability of 3D virtual models to represent the patient’s 
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dentition accurately and the validity and reproducibility of measurements on these models, have 
been extensively studied [4]. Because it is less time consuming, easier to use, and cost effective at 
comparable levels of clinical accuracy, a strong argument can be made for the routine application of 
computer-based 3D models [5]. 
 
 

 
Fig.1.  CAD models levels [1]  

 
 a - Mesh model    b - surface model    c - 3D Solid model  

 

 
3D Print  
The 3D printer is a machine that manufactures physical models by adding layers of material to the 
3D data without sending any mold, model or similar tool designed by computer aided design (CAD) 
programs. Three-dimensional printing is the process of printing any three-dimensional object 
designed in the virtual environment in solid form. Devices that perform this process are called 3Ds. 
The prints can be made with the use of raw materials in many species. Raw materials which are the 
most common usage on the basis of regular users are hard plastics called PLA and ABS. There are 
3Dthat can print on different types and techniques. The working principle of 3Dwith the most 
common use is based on virtually dividing any three-dimensional object created in the computer 
into layers and printing each layer in a superimposed manner by pouring the melted raw material. 
3D printing technology began in the 1980s. However, after 2010, the name has become more 
pronounced and has become more widely used today. The reason for this is that more and more 
entrepreneurial firms invest in this technology, the interest of academia, the advantages and 
advantages of technology in many areas, and the reduction of production costs. The first 3D was 
produced in 1984 by Chuck Hull of 3D Systems. The fields where 3D printer is used and applied 
are shown in Fig.2  Accordingly, it is understood that the medical and dental area 3D printers are 
used in a significant amount in these areas. Printing prosthetic parts, organs, medical models, 
synthetic skin, etc. 
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Fig.2. 3D Printing using fields [7] 

Today, many companies have begun to produce and sell 3Ds. As of 2012, the market volume of 
three-dimensional letters has reached $ 4.1 billion, an increase of 43% compared to 2015. 3Dcan 
print their own parts in large quantities. Almost all mechanical parts except electronic components 
and motors can be printed by 3D printer. It is predicted that the features of the 3D itself will be able 
to print completely in the future. 
Three dimensional designs can be designed with CAD (Computer Aided Design) programs in 
computer environment. In addition, any object can be scanned with three-dimensional scanners and 
passed as a virtual three-dimensional design. Three-dimensional scanning is done by analyzing an 
actual soil and collecting data. It is now possible to print an individual copy of any objet that is 
scanned in three dimensions. Designing in 3d is a difficult and demanding process for many 
computer users. As shown in Fig.3, 3d printing is presented with a simple look. The orange flament 
material is taken from a roller and melted with the heater nozzle to form letters or numbers. 
 

 
Fig.3. Simple the 3D Printing [7] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XLaeOQa0APw
https://www.youtube.com/watch?v=XLaeOQa0APw


 
 

 
 
                  Year 2 (2018)   Vol: 3  Issued in september 1, 2018                                           www.ejons.co.uk                                      
 
 
 
 

166 

Conventional methods and applications in dentistry, structured-light scanners, laser scanners or  
intraoral scanners have t he potential to offer excellent accuracy with a more comfortable 
experience for the patient and more efficient work flow f or the dentists’ office. In the paper a new 
CAD approach to reconstruct the complete molar shape (enamel, dentin and pulp) given only data 
of the external surface of the crown is described. It offers the benefits of in housing model creation f 
or the dentist. The method allows to start from t he data f rom a non contact system and obtain an 
accurate complete CAD model of a molar which can be then used in several dentistry applications 
such as for dental CNC milling machines or to test new materials by using virtual simulations (for 
example analysis on restored teeth). 

3D Print Methods 
The printing process starts in the computer environment and is completed by the printing of the 
printer. Some 3Dcan print by reading the design file on the memory card without the need for a 
computer connection. 3D design files are sliced through computer software and converted into 
three-dimensional printable file format. These files are in STL file format. This file contains 
information about all the movements of the 3D during printing and when it will start to cast raw 
materials. The resolution of the printer depends on the thickness of the layer and the motion 
sensitivity on the x-y axes. Typically the print thickness is 100 μm (250 DPI). But some printers can 
print at a much higher resolution. 16 μm (1,600 DPI). Printing time varies according to printer and 
printing design. Fig. 4. Shows a key mascot 3d printing steps. 

 
Fig.4. A key mascot 3d printing steps [6] 

SLA (Stereolithografi) technology  
The layer of the model is drawn on the surface of a liquid polymer that provides laser or beam 
solidification, and after each layer is formed, the model is lowered by a layer thickness by Z axis. 
Lowering works with similar mechatronic systems such as hydraulic, pneumatic, screw-nut system. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XLaeOQa0APw
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Fig.5. SLA 3D Printing [8]  

FDM (Layer Accumulation Modeling) technology  
The most widely known and used in the world is FDM technology ( Fused Deposition Modeling) or 
stacking layer technology by combination. This technique uses thermoformable thermoplastic 
(PLA, ABS) materials. Materials Using in FDM Technology; ABS, PLA, PET, Nylon 3B Filament, 
Metal-looking 3D Filament,Ceramic 3D, Filament, Wooden 3D Filamen, 3D Shining Filament in 
the Dark, Carbon Fiber PLA, Polycarbon ABS,  UV Sensitive ABS. FDM 3D Printing shown  in 
Fig. 6.  

 
Fig.6. FDM 3D Printer [8] 

SLS (Seçici Lazer Sinterleme) technology 
Here, metal dust is laid on the volumetric table, the laser beams are projected onto the powder 
material, and the layers are brought to the field by melting from the dusts in the area of the model 
geometry, and after each layer is formed, the model is lowered down to a layer thickness by Z axis. 
The metal powder is reapplied and the process is continued to form the model. Depending on the 
power of the laser technology, many different materials can be used, such as metal, plastic and 
ceramic. Also polyamide, glass-added polyamide, this material is used in metal materials. SLS 3D 
Printer shown  in Fig. 7.  

 
Fig.7. SLS 3D Printer [8] 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XLaeOQa0APw
https://www.youtube.com/watch?v=XLaeOQa0APw
https://www.youtube.com/watch?v=XLaeOQa0APw
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Polyjet technology 
The pattern is formed by spraying the layer of the photopolymer resin onto the plate and curing with 
UV light. Polyjet technology is a state of the art layered production method that uses multiple 
materials together. Using materials in PolyJet Technology; Digital ABS, Fullcure-720, Vero clear, 
Tango, Endur. SLA 3D Printer shown  in Fig. 8.  
 

 
Fig.8. SLA 3D Printer [8] 

 
DMLS (Direct Metal Laser Sintering) technology 
Devices using this method create layers by spraying molten metal through a small hole. Costs are 
high but sensitive metal parts can be produced. DMLS 3D Printer shown  in Fig. 9.  
 

 
Fig.9. DMLS 3D Printing [8] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XLaeOQa0APw
https://www.youtube.com/watch?v=XLaeOQa0APw
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3D Printer programming 
Ardunio is a microcontroller platform with open source code and hardware. Arduino is the biggest 
feature on the breadboard. Breadboard is an experimental boar that allows you to set up and monitor 
the prototype of the ship without soldering. Here, the tooth properties taken by the scan from the 
patient's mouth go directly to the ardunio circuit board, and then the tooth model is sent to the 
extruder motor by modeling this tooth characteristic. Fig. 10 shows using ardunio circuit board in 
3d print dentistry. 

 
Fig.10. Ardunio circuit board in 3d print dentistry [9] 

The motors that provide x, y, z ( two action ) movements work with commands from the succession 
card, as shown in Figure 11 on the 3D printer.In the same way, the nozzles and extruders, which 
provide the accumulation of the material and form the heating, also work with the commands from 
the ardunio. Nozzles First form a layer like a floor painting on a heated build plate.Extruder 
thermistors prevent overheating so that the material does not burn. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XLaeOQa0APw
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170  
Fig.11. Parts and ardunio circuit board in 3d print  [9] 

3D Printer Applications Used in Dentistry 
The dental benefits of 3D printer application are; High accuracy positioning of implants, Obtaining 
the prosthesis or cron coating parts,which can not be obtained with CNC (Computer Nümerical 
Controlling) or conventional methods with a more precise 3D printer, High process speeds, Zero 
waste and low cost, Since the workflow process is digitalized, the least error, Possibility to work 
with biocompatible materials of dental materials (Resins). Intra oral digital scanner is used to scan 
the tooth structure or appearance of the patient's mouth. The model of the desired tooth structure 
according to the scanned image is modeled by drawing in the CAD (Computed Aided Design) 
program. The modeled tooth is sent to the 3D printer. The crown coating (metal or acrylyc) made 
from a 3D printer is attached to the mouth of the patient as shown in Fig. 12. DMLS method is 
preferred as a 3 D printer process in Crown coatings. 

https://www.youtube.com/watch?v=XLaeOQa0APw
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Fig.12. A product levels of crown teeth in patient mouth [9] 

Bridge 
3D printer technology is important in plant construction. Today it is used effectively. As seen in the 
above, bridge production is done. The term bridge dent means the group used in dentistry. These 
teeth are the production options that are produced before the prosthesis.1-2-3-4 as in members. the 
total prothesis production option is approached as the number of members increases in these groups. 
In the classical system, pre and robust teeth are used as bridge supporting legs. But now bridge legs 
are made as implant instead of solid teeth. Bridge group teeth are also produced in 3d printer. Fig 12 
shows fixed partial denture (bridge). In other words, a 3-member bridge with an implanted foot is 
seen in Figure 12. 

 
Fig. 12. Three members of crown and implant  [9] 

The 4 and 5 member 3D printed bridges are shown in Figure 13. 

                              

https://www.youtube.com/watch?v=XLaeOQa0APw
https://www.youtube.com/watch?v=XLaeOQa0APw
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Bridge (5 members)                                                        Bridge (4 members) 
Fig .13. Bridge of  five and four members [9] 

The SLA method is preferred as a 3 D printer operation in bridge coatings. 

Crown 
Crowns are protective coatings that are glued to teeth to protect teeth that have not been drawn, 
decayed, and for a longer period of time. They are fixed by sticking on the main tooth. The skins of 
the covering are glued in such a way that they do not get air and water and are leakproofed. The 
patient's skin to be covered is first subjected to retension and smoothing. Then it is glued with the 
adhesive called cement. These are illustrated in Figures 14 and 15. DMLS method is preferred as a 
3 D printer process in Crown coatings. 

          
Fig.14. Crowns [9] 

 

 
Fig.15. Cementing of crown [10] 

Total and Parcial Prothes 
In total and parcial prosthesis, SLA method is generally used as 3D printer method. Figure 16 
shows the state of the total prosthesis on the 3D printer. 

https://www.youtube.com/watch?v=XLaeOQa0APw
https://www.youtube.com/watch?v=XLaeOQa0APw
https://www.youtube.com/watch?v=XLaeOQa0APw
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Fig.16. Total prothes and 3D Printer [10] 

If the parcial prosthesis is metal, the DMLS method is used. The waxy state (proof color) and the 
finished state (metal state) of a parcial prosthesis are shown in Fig.17 

 
Fig.17. 3d printed state of a parcial prothes model [7] 

Total proteses are seen in Figure 18. Protective and transparent prostheses are esthetically preferred 
prostheses. In addition, the denture-based dentures are not aesthetic but are made in 3D printers to 
protect the teeth and mouth structure of the athlete in box matches. 

      
Fig.18. 3d printed state of a total prothes model [7] 

İmplant 
The concept of implantation, which means implanting a non-female tooth at birth into the mouth of 
the patient, has recently become important in terms of oral health. In discussing the effect of metal 
screws used at implantation on the jawbone, it is more prevalent than bridging and crowning 
methods. If they endure an economic outcome, sometimes they use the choice of implanting all oral 
teeth totally. Figure 19 shows the implant crown coating. The implant screw is also shown. The 
disadvantage of Crown coating is shudder; besides the dental decay to be covered, the intact parts 

https://www.youtube.com/watch?v=XLaeOQa0APw
https://www.youtube.com/watch?v=XLaeOQa0APw
https://www.youtube.com/watch?v=XLaeOQa0APw
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must also be shaved. Because the crown does not sit completely in the tooth. This leveling made in 
consideration of the adhesion, damages the toothy areas especially the enamel layer. If carcino- 
genic and economical disadvantages are not taken into account, the implant method is preferred 
over crowns. 

              
Fig.19. Single members of crown and implant with screw [8] 

Figure 20 shows the relationship between the implant and the jawbone. The implant, called dental 
implantation or grafting to the jawbone, is secured to the female bone by means of a screw. There is 
a special task here for jawbone cells. Because of the impact of the operation and to break the 
fractures are required. 

 
Fig.20. The jawbone and implant with screw [8] 

Single and Array product in 3D printers 
In dentistry, dental production is done as a single, as in multi or array dental production. The bridge 
includes the meaning of a jacket worn over the model. In the 3 D printer, Acrylic material is solved 
from the filament and layered on the model sprue. This occurs due to the melting of the nozzle in 
acrylic material. Figure 21 shows the production of a small molar crown coating with a 3 D printer 
alone. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XLaeOQa0APw
https://www.youtube.com/watch?v=XLaeOQa0APw
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Single product in 3D printers 

                 
Fig. 21. Application 3D printer for  small molar teeth [9] 

 
Figure 22 shows the teeth made in 3D printer as single small and big molar. These teeth are the 
teeth to be used for implant application or crown coating application. 

                                                   

                                     
Fig.22. Applicated of  small and big molar teeths [9] 

Array product in 3D printers 
Array of temporary crowns printed in E-dent material on envisiontech 3D Printing system. Multiple 
crowns and full dental production can be done in 3 D printers as arrays. There is a need for a pre-
architectural design and layout model for this production. Because, the more optimal design is 
made, the more the optimum number and quantity of arrays arise. In other words, production 
capacity and capability increase. Figure 23 shows the application of the molar teeth for implant and 
3D print. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XLaeOQa0APw
https://www.youtube.com/watch?v=XLaeOQa0APw
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Fig.23. Applicated of  Design of molar teeth for implant and 3D print [10] 

Applicated of  arch models built in plaster like material on 3D Printing system shown in Figure 24. 

 
Fig. 24. Applicated of  Arch models built in plaster like material on 3D Printing system [10]  

Conclusion and 3D Printer Technology in Future  
Children will have the chance to make their own game with a three-dimensional toy data 
downloaded from the internet.If any part of the home appliance is broken, it is enough to pay only 
for the necessary geometry and material information, rather than bringing it directly from the 
factory.In the field of medicine, the production of special titanium bone fragments, materials and 
dentures suitable for orthodontic uses will become widespread. At Oxford University, scientists 
have succeeded in producing human stem cells with 3D printers, which will be used to create 
organs in the future. This means that in the near future, the organs that people need can be produced 
in a 3D compatible with the human body. With to 3D printing technology, purchased products will 
have all the features that are required. For example, shoes suitable for the foot structure of a person 
or clothes suitable for their expectations can be produced easily. From new car designs to a wide 
range of interior design to home furnishings will accelerate, so the acceleration of innovation will 
also increase.  
A possible mistake made with 3D Printers is that the product will be noticed and can be fixed at the 
design stage. For example, if a part of a machine imported from abroad is required, it may be 
difficult to obtain this part by conventional methods, in terms of cost and time. With 3D data 
sharing of only the required part of the computer, this part can be produced in individual systems or 
in Digital Services. 3D printers will also increase the number of parts used for aerospace and the 
weight of parts, thereby boosting efficiency. European giant aircraft maker Airbus has begun to 
produce more than 1000 pieces of aircraft in industrial 3D printers. This also signaled in the future 
that an entire aircraft could be produced with industrial 3D printers. The jet engine, produced by the 
world's first three-dimensional printing technology, has been exhibited at the Australian 
International Air Show 2015 [6]. 
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Abstract 

The availability of electric energy as motive energy in motor vehicles, the eco-friendliness and the 
contribution of the economy increases the interest in electric vehicles. There is no harmful gas release due to 
motor vehicles working with electricity. Therefore, it is possible to convert the vehicles into electric energy 
and to use them in an environmentally friendly and economical way due to the environmental pollution 
caused by harmful emissions resulting from high fuel consumption and low combustion efficiency in internal 
combustion motor vehicles. In addition, if the internal combustion engine vehicle is converted to electricity, 
noise pollution will not occur. The fact that electric vehicles do not need any maintenance other than 
mechanically brakes and tires will make the use economical and advantageous. The electric vehicle can be 
used in people and freight transport, in factories, anywhere where there is a passenger. If the world is thought 
to be able to reduce the use of gasoline and diesel-powered vehicles in the future, the prospect of converting 
internal combustion motor vehicles to electric vehicles will be greater. 

 

Keywords: Internal Combustion Vehicles, Electrical Vehicles,  Conversation, Battery 

__________________________________________________________________________________ 

 
Introduction 
In the harmful gases that pollute the environment and are thrown into the atmosphere; 65% of 
vehicle carbon monoxide, 55% of nitrogen oxides and 45% of hydro carbons are caused by exhaust 
emissions of electrical vehicles. These emissions are serious hazards to human health. Electric 
vehicles are preferred and recommended for use in electrical vehicles for the end of consumption of 
fossil fuels that cause these harmful effects for the environment and human beings. The 
manufacturers have increased the prospects and projects for electrical vehicles. Electric energy can 
be produced from fuels that generate carbon emissions to the environment, such as coal, natural gas 
and oil, as well as natural energy sources that do not release carbon emissions to the environment 
such as wind energy and solar energy. In terms of human and environmental health, it is necessary 
to convert internal combustion motor vehicles to electric vehicles and it is important that electric 
vehicles use natural resources as electricity.The main disadvantage of Electric Vehicle is the lack of 
capability of storing sufficient energy to run the vehicle for a long time. The energy storage 
capacity of battery used in electric vehicle is very low compare to conventional fuels used in 
modern automobiles. 
 
The operation, performance and efficiency of motor driven electric vehicles are much better than 
engine driven vehicles, at the same time electric vehicles are very much environment friendly. Still 
electric vehicles are falling behind in the automobile industries due to the problem of storage of 
energy [1]. 
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 Electrical Vehicles 
Electrical vehicles are hibrit elektrikli araçlar, yakıt hücreli elektrikli araçlar ve tam elektrikli 
araçlardır. The electric vehicle has been around for over 100 years, and it has an interesting history 
of development that continues to the present. France and England were the first nations to develop 
the electric vehicle in the late 1800s. It was not until 1895 that Americans began to devote attention 
to electric vehicles. Many innovations followed and interest in motor vehicles increased greatly in 
the late 1890s and early 1900s. In 1897 the first commercial application was established as a fleet of 
New York City taxis. The early electric vehicles, such as the 1902 Wood's Phaeton (Fig.1), were 
little more than electrified horse less vehicle riages and surreys. 

 
Fig. 1. 1902 Wood’s Electric Phaeto (1) 

 

Since the invention of electric vehicle, it has been developed till date. Despite this fact, the major 
challenge which is their short driving range still exists. Fig. 2 shows 1902 Wood’s Electric Phaeto 
Typical 2011 Model of Electric Vehicle . 
 

 
Fig. 2 Typical 2011 Model of Electrical Vehicle (1) 

 

Electrical vehicle driving system is made up of three main parts; namely, the motor, the controller 
and the battery [2]. 

Electric motor 
The motor (Fig. 3) is the most important part of the vehicle; it is the part responsible for the 
propelling of the vehicle.There are three different types of electric motors; these include, DC 
wound, Permanent magnet DC and AC motor. 

  
Fig. 3. Electrical Vehicle Motor (2) 
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Motor life is prolonged when the direct current motor is brushless. The electric motor used in the 
operation is a brushless direct current (DC) motive. In addition, economical factors have been taken 
into account when choosing engines. The following formula (1) is used in torque, speed and power 
calculations used in DC motors [3]. 
In Eq. (1) ; T shows torque [Nm], P power [kW], and n revolutions [1 / min]. The motor used is 
1600 1/min and maximum power is 5 kW. In this case, the torque of the motor is calculated as 29.8 
Nm in equation (1). In DC motors, the torque produced by the motor is constant at all revolutions. 
Figure 4 shows the relationship between engine revolutions and torque. This relationship is also 
between motor power and torque. The torque is constant even though the engine power varies. 

 
Fig. 4. Engine Speed-torque diagram 

The power change according to the value of n of the electric motor is shown in Fig.5. The control of 
the motor is vehicleried out by controlling the voltage and current of the drive motor. In this study, 
a DC motor with a voltage of 41 V was selected. The higher the voltage of the motor to be selected, 
the smaller the size and weight and the lower the cost. The 5 kW engine in the city needs in city for 
a vehicle weighing a ton. 

 
Fig. 5. Engine Speed-power diagram 

Battery 
The number two major component of electric vehicle parts is the battery (Fig. 6). While some 
vehicles would use the standard vehicle batteries as a source of energy, the more advanced ones use 
the Lion batteries as more efficient energy source that gives extra range of operation for the vehicle. 
They require less time to be charged and provide more energy for the motor attached. 
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Fig. 6. LiFePO4 Battery Pack (24 V-300 AH) (2) 

 

Batteries today have different characteristics. They are preferred according to various properties 
such as power, location, life, and cost. Li-ion or NiMH batteries are used if a conversion is required, 
lead acid batteries are used when an economical battery is to be purchased. Here, 4 batteries are 
connected in series (12 V 120 Ah) to obtain 48 V 120 Ah electrical energy. In Equation (2), the 
voltage value required for the motor is calculated. 
W = I.U  (watt)                                                                                                                                                                                                                     (2) 

(2) equation gives W power (watt), I current (amper) and U voltage (voltage). The electric motor is 
connected in series to obtain the required voltage value for the motor. The more voltage the engine 
needs, the more the battery number increases proportionally. Generally a serial connection is made 
in the pouches in 6 V or 12 V packages. It's the current value that flows through these connections 
in the hour. is the same as the current value given by the system at the time, only the voltage is 
increasing. For example, in a series connection with a 60 Ah capacitor, the current value is 60 Ah, 
only the voltage increases. Figure 7 shows 4 batteries with 12V each connected in series [4] . 

 

Fig. 7. Serial Connected 48 V 60 Ah batteries (3) 

 

Controller 
The third part of the electric vehicle parts is the controller (Fig. 8). This part is responsible for 
power management; it senses the amount of energy needed by the motor and supplies it 
directly from the batteries in order to get the vehicle moving. The controller is very important 
because it synchronizes the operation of both the motor and the battery [5]. 

 
Fig. 8. Electrical Vehicle Controller (3) 

 
 
Electric Vehicle Charging 
Batteries are charged with constant current, constant voltage and constant current-constant 
voltage. When charging with constant current, the voltage is increased over time and the 
current is kept constant. Such chargers may overheat and overcharge during charging. NiMH 
batteries are charged by constant current. In this work, a charger with a constant voltage of 48 
V 35 A is used to charge the vehicle that is converted to electricity. This charger has separate 
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input and output current fuses. There are two control buttons which can be adjusted coarse 
and fine current. This charger weighs 20 kg is not installed by hand and is connected to this 
device when the vehicle is being charged. It is a charger with short circuit protection and 
current cutoff characteristics when charging is finished. Electrical vehicle chargers are 
responsible for charging the battery pack in an electric vehicle. These chargers are installed in 
homes, offices, shopping stores and public places to enable one to charge his/her vehicle. 
Fully charging an electric vehicle can take 6–8 hours. Electrical vehicle chargers are 
responsible for charging the battery pack in an electrical vehicle. These chargers are installed 
in homes, offices, shopping stores and public places to enable one to charge his/her vehicle. 
Fully charging an electric vehicle can take 6–8 hours [6]. 

Gas pedal 
Unlike conventional gas pedals, there is a set resistance (potentiometer). The electronic driver 
is a circuit element that provides control of the unit. The driver works from zero to a certain 
resistance value or vice versa, depending on the nature of the drive [7]. The gas used in 
operation has a potentiometer in the range of 0-5 kΩ. At 0-5 kΩ the drive cuts off the electric 
current. From 0 Ω to 5 kΩ, the drive increasingly permits electrical flow. When the resistance 
rises above 5 kΩ, the drive keeps the voltage of the electrical constant at 48 volts. Some 
electric vehicles have a switch on and off under the gas pedals. When the accelerator pedal is 
depressed, the potentiometer opens or closes the circuit. Since the driver circuit used in the 
operation also fulfills the task of this switch, the use of the switch with gas pedal is not 
needed. Figure 9 shows the voltage value set by the changing driver with the resistance value 
of the accelerator pedal. 

 
Fig. 9. Changed Driver Voltage Due to Gas Paddle Resistance 

Clunker Vehicles 
Most of the internal combustion engine vehicles are abandoned without being used for 
reasons such as excessive fuel consumption, noise pollution, accidental states, etc., and are 
withdrawn from traffic every year. This situation causes vehicle junkets to be filled with many 
vehicles. Manufacturers of vehicles give a ten-year warranty against chassis and bonnet 
rotting. Therefore, many of these vehicles are drawn into clunker vehicle parks before they 
complete the life of the chassis. In other words, they are left to rot in the vehicle cemeteries. 
Vehicles that are pulled out of traffic and left to rot cause environmental pollution in areas 
where they are located. over time, they rust into the soil, damage the environment, and lose 
their ability to be restored. In other words, every area has a loss. Image pollution occurs in 
areas where clunker vehicles are located, reducing city dignity, prestige and living standards. 
Every vehicle left to rot is national wealth. For this reason, it is necessary to reintroduce 
clunker vehicles into the system. These vehicles, which are separated from the rest, need to be 
converted to electricity and used again and earned an economy. Thus, the components of 
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electric vehicles are produced and developed in the country [8]. In Fig.10 shows, the work 
carried out here shows that the Fıat 126 BIS model, purchased from the scrap yard, 
a- accidently state b- repaired state c- state of taken of electrical motor vehicle . 
 

 
 

         a) accidently vehicle                     b) Repaired vehicle                            c) Taken of electrical motor vehicle 

Fig.10. Experimental Vehicle 

Conversion 

The conversion of internal combustion motor vehicles into electrical vehicles is done in two 
ways. Conversion without internal combustion engine removal and conversion from internal 
combustion engine. Here, the transformer was chosen to be a full electric vehicle and the 
internal combustion engine, clutch and gearbox were removed from the vehicle. The vehicle 
is rear-wheel-drive and the engine is located under the passenger cabin. If the vehicle is 
intended to be a hybrid electric vehicle conversion, it will not be necessary to remove the 
internal combustion engine and motion transmission organs. With the dismantling process, the 
weight of the vehicle has been significantly reduced thanks to the engine and brooms removed 
from the vehicle. The conversion process is divided into mechanical conversion and electronic 
conversion: mechanical conversion; electric motor, coupling, shaft and differential. Only by 
adding a shaft between the motor and the differential, motion transmission is provided [9]. 
Figure 11 shows the electric drive motor and other mechatronic elements connection. 

 

 
Fig.11. Electric Motor and mechatronic elements (4) 
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The closer the electric motor is placed to the differential, the smaller the shaft size will be. 
The maximum revolution of the electric motor is 1600 1 / min. The output torque of the 
electric motor is calculated as 29.8 Nm. In addition, the tire diameter is 0.45 m. Based on 
these data, the speed of the vehicle was calculated by equation (3) and found to be 31 km / h. 
The values obtained with the theoretical speed are overlapped [10]. 
 

𝑽𝑽 = 𝒏𝒏.𝝅𝝅.𝑹𝑹.𝟔𝟔𝟔𝟔
𝒊𝒊.𝟏𝟏𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔

   ( km / h)                                                                                                                                                    (3)                                                                                                            
Equation (3) is the speed of vehicle V km / h, speed [1 / min], the rate of differential rotation i 
and the radius R of tire R [m]. Prior to the conversion, the internal combustion engine had a 
mass of 1100 kg, while the vehicle's engine, motion transmission and exhaust were removed 
and a 45 kg electric motor was installed. The total weight of the vehicletridges, each 30 kg, is 
120 kg. The weight of the next vehicle converted to electricity was 710 kg. The output torque 
of the motor is 29.8 Nm and the differential conversion ratio is 5. The load vehiclerying 
capacity of the vehicle was tested with 800 kg, and no decline in speed and traction was 
observed. It may be possible to increase the speed of the vehicle by placing a speed reducer 
between the electric motor and the differential; but the gearbox is not used in order to prevent 
the torque from decreasing in the aim of the vehicle to be used. 

Results and discussion 
For the purpose of converting an internal combustion engine vehicle into an electric vehicle, 
the total capacity of the pylons is calculated as 5.78 kWh and the engine power is 5 kW. The 
values of the speed, speed, power and torque parameters obtained from the vehicle are shown 
in Table 1. 
Table 1. Obtained Speed, Power and Torque Values of electrical Vehicle 

Speed (1/min)  Velocity (km/h) Power (kW) Torque (Nm) 

900 19,43 2,64 129,1 

1000 20,89 2,75 129,1 

1100 21,95 2,81 129,1 

1200 23,34 3,16 129,1 

1300 25,64 3,54 129,1 

1400 28,93 3,91 129,1 

1500 31,02 4,02 129,1 

1600 33,55 4,06 129,1 

Assuming that the vehicle travels at a velocity of 20,89 km / h, the power required by the 
vehicle is 2.75 kW. In this case, the cruising time is 2.5 hours. Assuming that the vehicle 
travels at a constant speed, the range is calculated as 50 km. If the vehicle is considered to 
travel at a constant speed of 31.02 km / h, then the power required by the vehicle is 4.02 kW. 
In this case, the duration of the cruise is 1.51 hours and the range is 48.9 km. In order to fill 
5.78 kWh, about 5 kWh of electrical energy is needed together with the losses. It takes about 
4 hours to fully charge the empty batteries with a charger of 35 A to 48 V. There is a battery 
status indicator to monitor the status of the vehicle's battery. This indicator provides 
information on the charge rate of the batteries over a voltage of the battery.  
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Conclusion 
Here, a clunker vehicle was converted into an electrical vehicle. The electric vehicle reached a 
speed of 35 km / h and vehicleried a load of 1100 kg in 45 minutes. There is no harmful gas 
release in this electrical vehicle. The vehicle can travel 51 km on the test drive thanks to the 
electric motor. As a result, the conversion of clunker vehicles to electricity due to 
environmental pollution resulting from harmful emissions in internal combustion motor 
vehicles will be an environmentally friendly and economic advantage. The damage to the 
surrounding area due to corrosion of the parts of the automobile parts will be prevented. Noise 
pollution will not occur due to the silent operation of the engine. 
In addition, materials of clunker vehicles will be re-assessed and economy contribution will 
be provided. The lack of any mechanics other than brakes and tires will make it economical 
and advantageous to re-use old vehicles. The electrical vehicle, which is converted as an 
example in the study, can be used for conversion of people and goods, factories, anywhere 
with roads. Given the fact that countries will be constraining the use of gasoline and diesel-
powered vehicles in the coming years, the prospect of converting internal combustion motor 
vehicles to electrical vehicles will increase even further. The most important issue is to leave 
the location of bicycle conversion or conversion services on campus areas to electrical 
bicycles or electrical vehicles. 
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ÖZET 
Bu çalışma, farklı bitki büyüme düzenleyicileri konsantrasyonlarının In Vitro kültür koşullarında rejenere edilmiş klonal 
anaç adayı SP-2 (Prunus spinosa)’nın köklenebilme olanaklarının araştırılması için 2017 yılında yürütülmüştür. 
Çalışmada, MS besi ortamı ve bu ortama ilave edilen altı farklı bitki büyüme düzenleyici kombinasyonları MSK-1 (0.5 
mg.l-1 IBA), MSK-2 (1 mg.l-1 IBA), MSK-3 (0.1 mg.l-1 IBA, 0.5 mg.l-1 BA), MSK-4 (0.1 mg.l-1 IBA, 0.5 mg.l-1 TDZ), 
MSK-5 (0.5 mg.l-1 IBA, 0.1 mg.l-1 TDZ, 0.05 mg.l-1 NAA), kontrol olarak ise MSK-0 (Hormonsuz normal MS) 
kullanılmıştır. Çalışma sonunda sürgün uzunluğunun en yüksek MSK-3 besi ortamında 79.85 mm ile elde edildiği 
saptanmıştır. Ayrıca köklenme değerleri olarak kök uzunluğunun en yüksek MSK-1 besi ortamından 133.33 mm 
değeriyle, en fazla kök sayısının ise MSK-0 besi ortamında explant başına 4.83 adet olduğu saptanmıştır. Çalışma sonunda 
en iyi köklenme değerinin MSK-1 besi ortamı kullanılan materyallerde oluştuğu, kontrol ortamının da (MSK-0) oldukça 
olumlu sonuçlar verdiği görülmüştür. Klonal anaç adayı SP-2 (Prunus spinosa) sadece besi ortamı kullanılarak 
köklendirilebileceği kanaati hasıl olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Anaç, erik, in vitro, Prunus spinosa. 

ABSTRACT 
Rooting possibilities In vitro conditions with applied plant growth regulators concentration of SP-2 (Prunus spinosa), 
candidate rootstock that obtained by in vitro regenerating programm was determined in this study at 2017 year. Medium, 
and this medium added six different plant growth regulator combinations MSK-1(0.5 mg.l-1 IBA), MSK-2(1 mg.l-1 IBA), 
MSK-3(0.1 mg.l-1 IBA, 0.5 mg.l-1 BA), MSK-4(0.1 mg.l-1 IBA, 0.5 mg.l-1 TDZ), MSK-5 (0.5 mg.l-1 IBA, 0.1 mg.l-1 TDZ, 
0.05 mg.l-1 NAA),  and MSK-0 (normal MS without any hormone) as control was used material. Maximum average shoot 
length per explant at the MSK-3 medium (79.85 mm) was found. In addition, it was determined that maximum root length 
per (133.33 mm) and highest root number as 4.83 number of shoot at the control medium MSK-0 was observed in this 
study. At the end of the study, it was observed that the best rooting value MSK-1 medium and the control medium (MSK-
0) gave very positive results was occurred.  On the other hand it was decided that clonal rootstock candidate SP-2 (Prunus 
spinosa) may be rooting without using any plant growth regulators. 

Key Words: Rootstock, plum, in vitro, Prunus spinosa. 

INTRODUCTION 
Prunus spinosa is a wild plum which grows in the south and eastern regions of Anatolia shows a 
rather dwarf development species of compared to other types of wild and domestic plum varieties and 
species. The 2-3 years-old plants are often used for interstock  and hybrid rootstock breeding studies 
because they are generally suckery and thorny (Milosevic, 2006). However, it is thought that because 
of healthy development varieties grafted on Prunus spinosa rootstock, compatible with some of the 
apricot and plum varietis, promising results in uptake plant nutrients  will continue to be used in 
rootstock breeding (Ugur,2017). 
SP-2 (Prunus spinosa) is a rootstock candidate that compatible with some apricot varieties, does not 
show sucker, can uptake plant nutrients to the scion, show dwarf growing and can be propagated with 
tissue culture in vitro condition (Ugur ve Paydas Kargi, 2017). 

mailto:remzibey@hotmail.com
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It is determining that Kabaasi, Hasanbey and Hacıhaliloglu apricot varieties grafted on this rootstock 
more dwarf than Myrobolan 29C and GF rootstocks  and 56% and 51% respectively (Ugur, 2017). 
Also, the SP-2 (Prunus spinosa) to be resistant to the Meloidogyne incognita (rac-1) and Meloidogyne 
javanica (rac-1) was found according to the egg set reaction scale by 0.0 ± 0.0 (Gürkan ve ark., 
2017).It has been reported that positive results have been obtained using oxin hormones with cytokine 
hormone as BA, BAP and TDZ on the propagations of Prunus rootstocks and varieties by tissue 
culture methods in vitro conditions (Fotopoulos and Sotiropoulos, 2005; Andreu and Marin,2005; 
Sadeghi at al., 2015; Petri and Scorza, 2009; Zou, 2010; Nas at al., 2010).  In addition, the use of 
indole-butyric acid (IBA), indole-acetic acid (IAA) and naphthalenacetic acid (NAA) as the oxin form 
is more common (Silveira at al., 2002). That rooting succes of  rootstocks varies in vitro conditions 
according to the type of explant material used together with the concentrations of hormones to be 
used can be said (Perez-Toreno at al., 2000).It is also reported at the end of some research studies that 
the changes in mineral content and use rates in media are effective in rooting success (Dimassi-
Theriou, 1995).  
Regeneration and rooting possibility of this rootstock candidate propagading by tissue culture in vitro 
conditions using various plant growth regulator concentrations and with more less using media was 
aimed in this study.  

MATERIAL AND METHOT 
In vitro conditions obtained that  8 weeks old and 10 mm tall micro cuttings as source of explants 
were used in the study.Each explant, 60 x 100 mm magenta, approximated about 70 ml, that plant 
growth regulating concentrations were added in different proportions (Table 1)  MS medium 
(Murashige & Skoog, 1962) was transmitted at the 15.05.2017 and the results were taken at the 
03.08.2017. The medium was sterilized at 121°C  for a period of 15 minutes after adjusting the pH to 
5.8 for 6 g 1-1 (agar for microbiology agar, Fluka).Magenta seedlings were kept 16 hours at day under 
fluorescence light with lamps of TLD 36 W / 84 (45 μmol m-2 s-1, 400-700 nm) at ± 21 ° C after the 
lid was closed.After approximately 50 days, the number and length of the shoot and root per explant 
were measured and statistically analyzed by taking the arithmetic mean of each root and its values. 
 
Table 1. Different hormone concentrations used in rooting studies. 

Concentrations IBA BA TDZ NAA 
MSK-0 0 0 0 0 
MSK-1 0.5 0 0 0 
MSK-2 1.0 0 0 0 
MSK-3 0.1 0.5 0 0 
MSK-4 0.1 0 0.5 0 
MSK-5 0.5 0 0.1 0.05 
MSK-6 0.5 0.1 0 0.05 

 
The experiment was established in randomized plot  test, three magenta with each parcel and five 
explant in each magenta. LSD test (Armitage & Herbert, 1996) was used in multiple comparisons 
after the variance analysis (ANOVA) obtained data. 

DISCUSSION 
Regeneration situation of the SP-2 (Prunus spinosa) rootstock candidate, which has been established 
in seven different plant growth regulatory concentrations, is given in Table 2. The lengths of the 
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shoots were between 46.25 mm and 79.85 mm, and the differences were statistically significant at 
5%. 
The longest shoot development at 79.85 mm in MSK-3 was measured  followed by the values of 
MSK-6 and MSK-0 at 68.43 mm and 68.34 mm respectively with the three sites being statistically 
located in the same group. The MSK-4 has been the concentration that the lowest shoot length value 
is observed. 
Table 2. Regeneration situations of the SP-2 (Prunus spinosa) rootstock candidate, which has been 
established in different concentration environments. 

Concentrations Lenght of shoot (mm) Number of shoot 
MSK-0 68.34ab 1.00 
MSK-1 59.03bc 2.33 
MSK-2 54.67bc 1.33 
MSK-3 79.85a 2.00 
MSK-4 46.25c 2.33 
MSK-5 56.52bc 1.00 
MSK-6 68.43ab 1.33 
LSD 0.05 18.76* N.S. 

The results of the study which lasted for 50 days, are quite different when compared to Fotopoulos 
and Sotiropoulos (2005) for 30 days.Although the shoot length values obtained  in this study were 
statistically different from 46.25 mm and 79.85 mm respectively, Fotopoulos and Sotiropoulos (2005) 
reported that the shoot length values obtained in their study were distributed between 8.1 mm and 
15.88 mm, and also the plant growth regulating concentrations values were not statistically 
significant. It is estimated this situation that due to combination differences used in both studies and 
application time. However, Sadeghi et al. (2015), three different doses of BA in two different media 
that vegetative propagation in vitro condition of semi dwarf Tetra (Prunus domestica) were used in 
their study. They were indicated  which without any other plant growth regulator the length of the 
shoot that varies from 14.5 to 20.30 mm and that this difference was statistically significant the result 
of this study. This situation was indicated that, despite the increase in combination of plant growth 
regulators, an increase shoot lengths can not be achieved. However, the same situation was not seen 
in the number of shoot. The number of  shoot that our study were lower than Sadeghi et al. and 
Fotopoulos and Sotiropoulos 2005’s study. But Petri and Scorza 2010’s investigations were similar 
with our study and there was no statistical difference in this study too. This can be explained by the 
fact that a lower number of plant growth regulating concentrations can be more effective in breeding. 
It can be said that the combination of the hormone concentration differences in the development of 
shoots is 0.5 BA mg 1-1 and 0.1 IBA mg 1-1. However, it was found interesting to note that the 
control aplication values were high in control. 
Table 3. Rooting situations of the SP-2 (Prunus spinosa) rootstock candidate, which has been 
established in different concentration environments. 

Concentrations Lenght of root (mm) Number of root 
MSK-0 120.33a 4.83a 

MSK-1 133.33a 1.00bc 

MSK-2     0.00d 0.00c 

MSK-3     0.00d 0.00c 
MSK-4     0.00d 0.00c 
MSK-5 101.72b 4.33a 
MSK-6   46.50c 1.33b 

LSD 0.05 18,95** 1.18** 
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The rooting situation of the SP-2 (Prunus spinosa) rootstock candidate which has been established in 
seven different plant growth regulatory concentrations is given in Table 3. The root length values 
between 46.50 mm and 133.33 mm, on the other hand the differences statistically significant at 5% 
were determined.The highest root length values MSK-1 and MSK-0 plant growth regulatory 
concentrations 133.33 and 120.33 mm respectively that statistically identical in the same group  were 
found. It can also be said that there is an important root development with 101.72 mm in the MSK-5 
and there was no root growth in MSK-2, MSK-3 and MSK-4 plant growth regulatory concentrations. 
In addition to the root values best  root numbar values MSK-0 with MSK-5 were found, MSK-1 and 
MSK-6 plant growth regulatory concentrations did not show statistically significant differences that 
ranging from 1.00 to 1.33. When viewed to the root development values it can be said that there is no 
statistically significant relationship between rooting capabilities and the hormone concentrations 
used. The increase in root count and root length values in the plants cultivated in the MSK-0 plant 
growth regulatory concentrations that SP-2 (Prunus spinosa) does not have a positive effect on the 
hormones used for rooting purposes. 
Sadeghi et al.2015 found that in their study  propagation of Tetra (Prunus domestica) rootstock that 
belonging to the plum species different IBA concentrations that used in vitro studies, a decrease in 
root length values, despite the increased IBA dose in three differant medias similarly to our study  
and this values have been statistically significant. However, Fotopoulos and Sotiropoulos 2005 
observed  that average root length values in the PR204 / 84 (Prunus persica x Prunus amygdalus) 
hybrid rootstock was increase with the increased IBA dose. It is thought that this difference in 
rootstock species can be due to differences in some of the internal factors. It is noteworthy that the 
results obtained by the close relationship of the Tetra (Prunus domestica) which investigated  by 
Sadeghi et al.2015 and SP-2 (Prunus spinosa) used in our study are also similar. 

RESULT 
As a result, it was determined that MSK-0 and MSK-1 plant growth regulatory concentrations have 
been elevated from the other  different hormone concentrations that used in rooting the SP-2 (Prunus 
spinosa) rootstock candidate in vitro were found. It has been observed that some of the plant growth 
regulatory concentrations have a positive effect on the rooting values of this candidate rootstock. 
However, positive results have also been obtained in the MS media with non plant growth regulatory 
concentrations. This result can be considered as a pretty good result when considered commercially. 
However, the probability that different concentrations can produce better results should always be 
considered. 
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Şekil 1: (a),(b): An overview of rooted plants, (c): Root measurement and counting operations, (d): 
A healthy plant that has completed its development in vitro. 
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MODİFİYE ATMOSFER KOŞULLARINDA DEPOLANAN PATLICANLARDA (Solanum 
melongena) METİL JASMONAT UYGULAMALARININ MEYVE KALİTESİ ÜZERİNE 
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ÖZET 
Patlıcan, klimakterik olmayan soğuğa karşı hassas ve depo ömrü kısa olduğundan dolayı önemli miktarda ekonomik 
kayıplara neden olmaktadır. Çalışmamızda Anamur Karası patlıcan çeşidinde hasat sonrası Metil Jasmonat’ın (MeJA) 
meyve olgunluğu, depolama süresince meyve kalitesini en iyi koruyacak optimal depolama sıcaklığının belirlenmesi ve 
uygulamaların meyvelerde meydana gelen kayıplar üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Van’ın Gevaş 
ilçesinde hasat edilen patlıcanlar kontrol, 1 µM ve 5 µM Metil Jasmonat (MeJA) uygulaması yapılmıştır. Patlıcan 
meyveleri olgunluk düzeyleri dikkate alınarak hasat edilmiş ardından  köpük tabaklar içerisine yerleştirilmiş ve  üzeri 
streç film kaplanarak 10˚C ve 20˚C sıcaklık ve %90-95 oransal nem içeren soğuk hava depolarında 21 gün boyunca 
muhafaza edilmiştir. Depolama periyodu süresince meyve örneklerinde Metil Jasmonat’ın; ağırlık kaybı, meyve kabuk 
ve kaliks rengi, suda çözünebilir kuru madde (SÇKM), titre edilebilir asit (TEA) miktarı, toplam fenolik içeriği ve 
toplam antioksidan kapasitesi üzerine pozitif bir etkiye sahip olduğu, meyve eti rengi ve pH üzerine ise etkisinin önemli 
olmadığı tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda Metil Jasmonat meyve kalite kriterlerini en iyi koruyan tavsiye edilebilir 
nitelikte bir uygulama olduğu ve Anamur Karası patlıcan çeşidinin Metil Jasmonat uygulamaları ile 20˚C’de 21 gün, 
10˚C’de ise 15 gün başarılı olarak depolandığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelime: Patlıcan, Metil Jasmonat (MeJA), Meyve kalitesi, Depolama, MAP  

EFFECTS OF METHYL JASMONATE ON THE FRUIT QUALITY OF 
EGGPLANT (Solanum melongena) IN MODIFIED ATMOSPHERE CONDITIONS 
ABSTRACT  
Temperature to protect fruit quality during the storage; and (c) the effects of treatments on the 

As being sensitive to non-climacteric chilling injury and short post-harvest life, eggplant fruit ends up with significant 
economic losses. In this study, it was aimed to determine (a) the effect of Methyl Jasmonate (MeJA) on ripeness of this 
fruit; (b) the optimal storage losses that occur in Anamur Karasi eggplant harvest. The study includes eggplants ed in 
Gevaş district of Van and a group of them were treated with 1 μM and 5 μM Methyl Jasmonate (MeJA) while a group 
(control) was without treatment for comparison. The eggplant fruits were harvested by considering their maturity levels, 
and then, they were placed in foam plates and covered with stretch film for 21 days in cold storage with 10 °C and 20 
°C temperature and 90-95% relative humidity. The treatment of Methyl Jasmonate during the storage period had a 
positive effect on weight loss, skin colour, calyx colour, soluble solids content (SSC), titratable acidity (TA), total 
phenolics (TP) and total antioxidant activity (TAA), while it did not have significant effect on pH and pulp colour. As a 
result of the study, it can be stated that Methyl Jasmonat may be recommended as a treatment to preserve fruit quality 
characteristics and that Anamur Karasi eggplant variety was successfully stored for 21 days at 20 ˚C and 15 days at 10 
˚C with methyl jasmonate treatment. 

Key Words: Eggplant, Methyl Jasmonate, Fruit quality, Storage, MAP 

GİRİŞ 
Patlıcan Solanaceae familyasının, Solanum cinsine dâhil olup ılık iklimlerde yıllık, tropik 
iklimlerde ise çalı formunda büyüyen birkaç yıllık bir kültür bitkisidir. Bilimsel adı Solanum 
melongena L.’dir. Patlıcanın ilk yetiştiriciliği M.Ö. 5. yy’da Hindistan'da yapılmış, buradan 
Afrika'ya doğru yayılmış ve Avrupa'ya 16. yy’da İspanyollar tarafından getirilmiştir. Avrupa'ya ilk 
getirildiğinde dekoratif amaçlı yetiştirilen patlıcan, botanik yönden domates, biber ve patates ile 
aynı familyada (Solanaceae) yer almakta (Eşiyok ve Bozokalfa, 2007) ve dünyada en fazla Çin, 
Hindistan, Mısır ve Türkiye’de yetiştirilmektedir (Anonim, 2016). 
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Patlıcan, Hindistan, Çin, Güney Amerika ve Karayiplerin temel sebzelerindendir. Patlıcan ılıman 
iklim sebzesi olup, klimakterik olmayan bir sebzedir (Kader, 1992). Solunum hızı düşük-orta, etilen 
üretimi ise düşük olarak nitelendirilmektedir. Patlıcanlar düşük sıcaklığa domates veya tatlı 
biberlerden daha duyarlıdır. Markette mor olanları daha yaygın olmakla birlikte yumurta şeklinde 
olanlar ve daha uzun çeşitleri de mevcuttur. Koyu mor, parlak ve sıkı yapıdaki meyvenin sap kısmı 
koyu yeşildir. Donuk ve buruşmuş kabukla, sap kısmındaki kararmalar fazla su kaybı ve 
yaşlanmanın belirtileridir (Kader, 1992).  
Dünyada taze patlıcan üretimi FAO verilerine 2016 yılında 51.288.169 tondur. Patlıcan birçok 
yemeğin temel sebzesi olması nedeniyle ülkemizde sevilerek tüketilmektedir. TÜİK verilerine göre, 
ülkemizde 2017 yılı taze patlıcan üretim miktarı 883.947 tondur (Anonim, 2017). 
Bütün olgunlaşmamış meyve ve sebzeler ılık iklimde yetişmekte olup, yüksek solunum ve yüksek 
metabolik oran nedeniyle çabuk bozulmaktadır. Bu sebeple patlıcan gerek birçok insan tarafından 
hem yemeklerde hem de garnitür ve konserve olarak tüketildiğinden gerekse hasat edildikten kısa 
bir süre sonra meyvede kararma, çukurlaşma, çürüme, büzüşme gibi kalite kaybını olumsuz 
etkilediğinden dolayı patlıcanın muhafaza ömrünün belirlenmesi önem arz etmektedir.  
Dolayısıyla bu çalışmada hem patlıcanın optimum muhafaza koşularının belirlenmesi hem de 
yapılacak olan metil jasmonat uygulamasının patlıcan muhafazasında süreyi ne kadar artırdığını 
tespit edilmesi amaçlanmaktadır.  

MATERYAL VE YÖNTEM 
Araştırma materyali olarak Van ilinin Gevaş ilçesinde aynı olgunlukta hasat edilen Anamur Karası 
patlıcan çeşidinin meyveleri kullanılmıştır. Hasat edilen meyveler aynı gün içerisinde en hızlı 
şekliyle laboratuvara ulaştırılması sağlanmıştır. Patlıcan meyveleri öncelikle 1 gün 10 °C'de ön 
soğutmaya tabi tutulmuştur. Daha sonra aynı olgunluğa sahip meyveler 3 ayrı gruba ayrılmıştır. 
Birinci grup meyveler kontrol olarak saf suya daldırılmıştır. İkinci grup meyveler 1 µM Metil 
Jasmonat (MeJA) çözeltisine 10 dakika süreyle daldırılmıştır. Üçüncü grup meyvelere ise 5 µM 
Metil Jasmonat (MeJA) çözeltisine 10 dakika süreyle daldırılmıştır.  
Patlıcan meyveleri olgunluk düzeyleri dikkate alınarak üç tekerrürlü olarak hasattan sonra köpük 
tabaklar içerisine yerleştirildikten sonra üzeri streç film kaplanarak 10 oC ve 20 oC sıcaklık ve % 
90-95 oransal nem içeren soğuk hava depolarında muhafaza edilmiştir.   
Anamur Karası patlıcan meyveleri, Bahçe Bitkileri Bölümü Araştırma ve Uygulama Bahçesinde 
bulunan oransal nemi % 90-95 olan 10 °C ve 20 °C’ye ayarlanan soğuk hava depolarında muhafaza 
edilmiştir. Belirli aralılarda depodan alınan meyve örneklerinde aşağıda belirtilen ölçüm ve 
analizler yapılmıştır.  

Denemeler Süresince Yapılan Ölçüm, Gözlem ve Analizler 
Muhafaza süresince ağırlık kayıplarını belirlemek için ayrılan örneklerde ağırlık ölçümleri, hassas 
terazi yardımı ile ağırlık kayıpları başlangıca göre % olarak hesaplanmıştır. Renk değişimleri 
Minolta CR–400 marka renk ölçer ile kaliks, meyve eti ve dış kabuk yüzeyinde L *,a, b, kroma 
ve hue değerleri belirlenmiştir. Her tekerrüre ait bitkilerde 5 farklı bölgede ölçüm yapılmıştır. 
Renkler a* (+kırmızı,- yeşil),  b* (+sarı,-mavi) ve L* (parlaklık) renk değerlerini ifade etmektedir. L* 
değeri 100’e yaklaştıkça parlaklığın arttığını göstermektedir. Suda çözünür kuru madde miktarı 
(SÇKM) ve  titre edilebilir asit içeriğinin belirlenmesinde Elgar ve ark., (1997) tarafindan belirtilen 
yöntemin modifiye edilmesiyle geliştirilen yöntem kullanılmıştır. Toplam fenolik madde miktarı 
patlıcan meyvelerinden alınan 5 g örneğe 25 ml metanol eklenerek bu karışım 2 dakika 
homojenizatör (Ika Ultra-Turrax T20 Basic, Almanya) ile orta hızda homojenize edildikten sonra 
14-16 saat 4 oC’de karanlık koşullarda bekletilmiştir. Folin-Ciocaltaeu kalorimetrik yöntem ile 
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spektrofotometre (VarianBio 100, Avustralya) ile saptanmıştır (Swain ve Hillis, 1959). Çözeltilerin 
spektrofotometrede 700 nm dalga boyunda absorbansları okunmuş, toplam fenolik madde miktarı 
gallik eşit eşdeğeri (GEA) mg/100g yaş ağılık (YA) olarak ifade edilmiştir. Antioksidan 
aktivitesinin belirlenmesinde, FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power) yöntemi kullanılmıştır 
(Benzie ve Strain, 1996). Hazırlanan çözeltiler spektrofotometrede 593nm dalga boyunda 
absorbansları okunmuş olup, antioksidan aktivitesi değerleri µmoltrolox eşdeğeri (TE)/g olarak 
verilmiştir. Ambalaj içerisindeki CO2 ve O2 gazı düzeyleri her dönemde depodan çıkarılan 
paketlerde Headspace Gas Analyser GS3/L cihazı ile belirlenmiştir.   

BULGULAR 
Ağırlık Kaybı  
Anamur Karası patlıcan çeşidi meyve örneklerinin 10 ve 20 ºC’de depolanmaları sırasında ağırlık 
kaybında meydana gelen değişimler için tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçları Çizelge 
1’de verilmiştir. Anamur Karası patlıcan çeşidinde her iki depo sıcaklığında depolanma boyunca 
ağırlık kayıplarında düzenli artışın olduğu belirlenmiştir. Depolama sonunda; en düşük ağırlık kaybı 
1 µM MeJA örneklerinde % 8.859 olarak tespit edilmiş olup, en yüksek ağırlık kaybı ise 5 µM 
MeJA uygulamasında % 11.399 olarak tespit edilmiştir. 20 ˚C’de depolama sonunda ağırlık 
kayıplarında meydana gelen değişimlere bakıldığında; en düşük ağırlık kaybının 5 µM MeJA 
uygulaması yapılan meyvelerde % 4.576 olarak tespit edilirken, en yüksek ise % 6.499 olarak 
kontrol meyvelerinde olduğu saptanmıştır. 

Çizelge 1. Anamur Karası patlıcan çeşidinin 10 ve 20 ºC’de depolanmaları sırasında ağırlık 
kaybında meydana gelen değişimler 

Depo Sıcaklığı Depolama Süresi Kontrol 1 µM MeJA 5 µm MeJA 

10 ˚C 

0 

3 

6 

9 

12 

15 

0.000 ± 0.000 c 

1.678 ± 0.226 c #  

4.070 ± 0.517 c # 

6.348 ± 0.781 b # 

8.385 ± 1.014 ab # 

10.226 ± 1.224 a 

0.000 ± 0.000 c 

1.643 ± 0.314 c # 

3.352 ± 0.365 b # 

5.300 ± 0.556 b # 

7.151 ± 0.739 a # 

8.859 ± 0.914 a 

0.000 ± 0.000 f 

1.795 ± 0.057 e # 

4.459 ± 0.137 d # 

6.941 ± 0.216 c # 

9.264 ± 0.276 b # 

11.399 ± 0.311 a 

20 ˚C 

0 

3 

6 

9 

12 

18 

21 

0.000  ± 0.000 f 

0.470 ± 0.019 e 

1.313 ± 0.039 e 

2.416 ± 0.065 d 

3.356 ± 0.091 c 

5.526 ± 0.139 b 

6.499 ± 0.162 a 

0.000 ± 0.000 f 

0.459 ± 0.010 e 

1.318 ± 0.039 e 

2.434 ± 0.098 d 

3.407 ± 0.135 c 

5.220 ± 0.529 b 

6.852 ± 0.504 a 

0.000 ± 0.000 e 

0.332 ± 0.110 d 

0.932 ± 0.290 c 

1.699 ± 0.572 c 

2.359 ± 0.767 b 

3.835 ± 1.220 ab 

4.576 ± 1.379 a 

#: Aynı Uygulama ve Depolama Süresinde “Sıcaklıklar” arası farkı gösterir (p<0.05). 

a.b.c: ↓ Aynı Sıcaklık ve Uygulama için “Depolama Süreleri” arası farkı gösterir (p<0.05). 
pH, Titre Edilebilir Asitlik (TEA) ve Suda Çözünür Kuru Madde (SÇKM) 
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Anamur Karası patlıcan çeşidi meyve örneklerinin 10 ve 20 ºC’de depolanmaları sırasında pH, TEA 
ve SÇKM değerinde meydana gelen değişimler için tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma 
sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir. 
pH değerinde meydana gelen değişimler incelendiğinde 10 ˚C’de depolanan patlıcanlardaki; kontrol 
meyvelerinde ve 1 µM, 5 µM MeJA uygulamalara tabii tutulan meyvelerin depolama süresi 
sonunda pH değerlerinde azalmalar olduğu tespit edilmiştir. Depolama sonunda en yüksek pH 
değeri 5.33 ile 1 µM MeJA uygulaması yapılan meyvelerde olduğu gözlemlenirken; en düşük pH 
değeri ise 5 µM MeJA uygulaması yapılan meyvelerde 5.26 olarak tespit edilmiştir. 20 ˚C’de ise; 
pH değerindeki değişimlere bakıldığında; depolamanın 12. gününe kadar bütün uygulamalarda 
dalgalanmaların olduğu, 12. günden sonra ise pH değerlerinde azalmaların olduğu tespit edilmiştir. 
Depolama süresinin sonunda en yüksek pH değeri 5.25 ile 1 µM MeJA uygulaması yapılan 
örneklerde iken; en düşük pH değeri ise 5.19 ile 5 µM MeJA uygulamasında olduğu 
gözlemlenmiştir. 
Titre edilebilir asitlik (TEA) miktarında 10 ˚C’de depolanan meyve gruplarında meydana gelen 
değişimler incelendiğinde; genel olarak bütün uygulamalarda depolama sonunda bir artış tespit 
edilmiştir. Depolama sonunda uygulamalar kıyaslandığında; en düşük TEA değeri 1 µM MeJA 
uygulaması yapılan meyve grubunda % 0.11 olarak belirlenirken, en yüksek TEA değeri ise kontrol 
meyvelerinde  % 0.15 olarak tespit edilmiştir. 20 ˚C’de TEA değişimleri incelendiğinde; 
depolamanın başlangıcından 6. gününe kadar düzenli bir artış söz konusu iken, depolamanın 6. 
gününden 12. gününe kadar bütün uygulamalarda bir azalış tespit edilmiştir.  Depolamanın 18. günü 
incelendiğinde bütün meyve gruplarında keskin bir artış, depolama sonunda ise tekrardan bir azalış 
meydana geldiği tespit edilmiştir. Muhafazanın sonunda en düşük TEA değeri % 0.12 ile 1 µM 
MeJA uygulamasına tabii tutulan meyvelerde gözlemlenirken, en yüksek değer ise % 0.14 ile 5 µM 
MeJA uygulaması yapılan meyve grubunda saptanmıştır. 
Çalışmada, Anamur Karası patlıcan çeşidinin SÇKM değerleri 10 ˚C’de genel olarak depolamanın 
sonunda artışlar meydana gelmiştir. Depolama sonunda en yüksek SÇKM değeri 5.56 brix ile 
kontrol meyvelerinde olup, en düşük değer ise 5.20 brix ile 5 µM MeJA meyve gruplarında 
saptanmıştır. 20 ˚C’de ise depolama sonunda başlanğıca göre düzenli azalışlar görülmüştür. 
Depolama sonunda en yüksek SÇKM değerine sahip uygulamanın 4.900 Brix ile 5 µM MeJA 
uygulaması yapılan örneklerde olduğu; en düşük değerin ise 4.633 Brix ile kontrol grubunda olduğu 
tespit edilmişti 
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Çizelge 2. Anamur Karası patlıcan çeşidinin 10 ve 20 ºC’de depolanmaları sırasında pH, 
TEA ve SÇKM değerlerinde meydana gelen değişimler 

Parametreler pH TEA SÇKM 

Depolama 
Süresi 

Depolama 
Süresi 
(gün) 

Kontrol 1 µM MeJA 5 µm MeJA Kontrol 1 µM MeJA 5 µm MeJA Kontrol 1 µM MeJA 5 µm MeJA 

10 °C 

 

0 5.437 ± 0.015 5.437 ± 0.015 5.437±0.015 0.085 ± 0.015 0.085 ± 0.015 0.085 ±0.015 4.900 ± 0.351 4.900 ± 0.351 4.900 ± 0.351 

3 5.333 ± 0.022 5.437 ± 0.032 5.413±0.033 0.1259 ± 0.008 A 0.1216±0.004A 0.1003±0.002B 4.967 ± 0.133 5.150 ± 0.260# 5.033 ± 0.088 

6 5.333 ± 0.015 # 5.353 ± 0.035 5.393±0.015 0.128 ± 0.004 0.132 ± 0.011 0.128 ± 0.004 5.200 ± 0.200 5.233 ± 0.176# 5.133 ± 0.033 

9 5.320 ± 0.021 5.297 ± 0.018 5.280±0.010 0.141 ± 0.010 0.147 ± 0.004 1557 ± 0.006 # 5.333 ± 0.371 5.400 ± 0.100 5.767 ± 0.186 

12 5.303 ± 0.023 5.330 ± 0.036 5.277±0.098 0.115 ± 0.004 0.128 ± 0.006 0.105 ± 0.006 4.933 ± 0.067 5.433 ± 0.033# 5.300 ± 0.252# 

15 5.270 ± 0.006 5.337 ± 0.037 5.263±0.019 0.1579 ± 0.009 A 0.1195±0.006C 0.1323±0.002B 5.567 ± 0.176 5.333 ± 0.088 5.200 ± 0.153 

20 °C 

0 5.437 ± 0.015 5.437 ± 0.015 5.437±0.015 0.085 ± 0.015 0.085 ± 0.015 0.085 ± 0.015 4.900 ±0.351ab 4.900 ± 0.351 4.900 ± 0.351b 

3 5.330 ± 0.015 5.457 ± 0.052 5.423±0.039 0.117 ± 0.008 0.122 ± 0.013 0.107 ± 0.006 5.900 ± 0.351 a 6.067 ± 0.067 5.700 ± 0.231a 

6 5.487 ± 0.037 5.407 ± 0.018 5.440±0.021 0.1216 ± 0.004 B 0.1451±0.002A 0.126 ±0.008 B 4.900 ±0.208ab 5.300 ± 0.153 5.033±0.240ab 

9 5.267 ± 0.027 5.323 ± 0.029 5.330±0.031 0.128 ± 0.007 0.130 ± 0.002 0.124 ± 0.008 4.767 ±0.033ab 5.333 ± 0.120 5.167±0.333ab 

12 5.353 ± 0.015 5.357 ± 0.033 5.403±0.019 0.113 ± 0.006 0.117 ± 0.013 0.109 ± 0.004 4.967 ±0.120ab 4.767 ± 0.176 4.333 ± 0.240b 

15 5.247 ± 0.037 5.260 ± 0.006 5.307±0.003 0.305 ± 0.002 0.339 ± 0.039 0.288 ± 0.004 2.000 ±0.058Ac 1.900±0.058AB 1.700±0.058Bc 

21 5.220±0.012AB 5.250±0.006A 5.190±0.010B 0.132 ± 0.006 0.128 ± 0.004 0.145 ± 0.012 4.633 ± 0.348 b 4.800 ± 0.208 4.900±0.351ab 

#: Aynı Uygulama ve Depolama Süresinde “Sıcaklıklar” arası farkı gösterir (p<0.05). 

a.b.c: ↓ Aynı Sıcaklık ve Uygulama için “Depolama Süreleri” arası farkı gösterir (p<0.05). 

A.B.C: → Aynı Sıcaklık ve Depolama Süresi için “Uygulamalar” arası farkı gösterir (p<0.05). 

3.3. Toplam Fenolik ve Antioksidan İçeriği 
Anamur Karası patlıcan çeşidi meyve örneklerinin toplam fenolik ve antioksidan aktivitelerinde 
meydana gelen değişimler için tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçları Çizelge 3’te 
verilmiştir. 
10 °C’de muhafazası yapılan patlıcan örneklerinin 15 gün boyunca toplam fenolik içeriğinde 
meydana gelen değişimler incelendiğinde; muhafaza süresi boyunca artış ve azalışların meydana 
geldiği depolama sonunda başlangıca göre toplam fenolik içerik bakımından bütün uygulamalarda 
artışın olduğu tespit edilmiştir. Depolama sonunda en yüksek değere sahip uygulamanın 58.62 mg 
kg-1 ile 5 µM MeJA uygulamasında olduğu yapılan analiz sonuçlarına göre tespit edilmiştir. En 
düşük toplam fenolik içeriğine sahip uygulamanın ise 51.49 mg kg-1 ile 1 µM MeJA uygulamasında 
olduğu analizler sonucu belirlenmiştir. 20˚C’de depolanan patlıcan meyvelerinin toplam fenolik 
içeriğindeki değişimler ele alındığında; depolama süresi boyunca bütün uygulamalarda 
dalgalanmaların gözlemlendiği belirlenmiştir. Depolama sonunda başlangıca göre; kontrol ve 5 µM 
MeJA uygulamasında azalışların olduğu tespit edilirken, 1 µM MeJA uygulamasında ise artışın 
olduğu tespit edilmiştir. Depolama sonunda, en yüksek toplam fenolik içeriğinin 58.57 mg  kg-1 ile 
1 µM MeJA uygulamasına ait olduğu; en düşük değer ise 31.66 mg kg-1 ile 5 µM MeJA 
uygulanmasında saptanmıştır. 
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Çizelge 3. Anamur Karası patlıcan çeşidinin 10 ve 20 ºC’de depolanmaları sırasında antioksidan 
aktivitesi değerinde meydana gelen değişimler 

  

Toplam Fenolik Aktivitesi Toplam Antioksidan Aktivitesi 

Depolama 
Süresi Ambalaj Kontrol 1 µM MeJA 5 µm MeJA Kontrol 1 µM MeJA 5 µm MeJA 

10 °C 

0 44.371 ± 9.031 44.371 ± 9.031 44.371 ± 9.031 12.836 ± 3.268 12.836 ± 3.268 12.836 ± 3.268 c 

3 47.329 ± 7.244 48.038 ± 10.244 51.579 ± 8.686 13.058 ± 2.550 14.669 ± 3.059 16.919 ± 2.474 b 

6 41.746 ± 7.552 47.996 ± 7.869 43.704 ± 9.717 11.364 ± 0.906 17.947 ± 6.356 12.058 ± 2.883 c 

9 56.079 ± 9.529 60.413 ± 3.755 59.621 ± 2.166 10.003 ± 0.074 22.531 ± 5.271 19.614 ± 3.539 a 

12 61.788 ± 3.003 58.746 ± 5.976 53.204 ± 6.847 10.447 ± 0.401 16.419 ± 2.290 13.392 ± 2.599 c 

15 50.663 ± 13.137 51.496 ± 6.315 58.621 ± 8.299 15.447 ± 6.069 14.114 ± 2.413 20.086 ± 5.760 a 

20 °C 

0 44.371 ± 9.031 44.371 ± 9.031 44.371 ± 9.031 12.836 ± 3.268 12.836 ± 3.268 12.836 ± 3.268 

3 49.413 ± 7.991 49.288 ± 8.174 56.621 ± 4.150 15.503 ± 3.807 17.031 ± 5.811 20.142 ± 1.788 

6 36.704 ± 5.729 37.579 ± 2.513 43.788 ± 4.144 10.669 ± 1.292 11.447 ± 1.816 12.558 ± 1.549 

9 50.121 ± 9.520 53.038 ± 7.127 54.579 ± 7.998 17.225 ± 6.680 19.753 ± 4.183 21.253 ± 3.403 

12 55.954 ± 8.169 42.121 ± 11.548 45.246 ± 3.273 17.503 ± 4.729 19.683 ± 1.756 12.642 ± 0.603 

15 40.329 ± 5.053 39.788 ± 2.097 44.371 ± 7.688 10.614 ± 2.443 9.586 ± 0.028 12.642 ± 2.224 

21 41.913 ± 3.503 B 48.829 ± 4.594 A 31.663 ± 1.317 C 12.975 ± 0.750 18.392 ± 4.265 8.683 ± 0.168 

#: Aynı Uygulama ve Depolama Süresinde “Sıcaklıklar” arası farkı gösterir (p<0.05). 

a.b.c: ↓ Aynı Sıcaklık ve Uygulama için “Depolama Süreleri” arası farkı gösterir (p<0.05). 

A.B.C: → Aynı Sıcaklık ve Depolama Süresi için “Uygulamalar” arası farkı gösterir (p<0.05). 

Antioksidan aktivitesi incelendiğinde; 10 °C’de depolanan örneklerde artış ve azalışlar 
olmasına karşın başlangıca göre bütün uygulamalarda bir artış söz konusudur. Antioksidan 
aktivitesi açısından en yüksek değerin 20.08 µmol TE/g ile 5 µM MeJA uygulaması yapılan 
meyvelerde en düşük değerin ise 14.11 µmol TE/g ile 1 µM MeJA uygulanmasında olduğu 
saptanmıştır. 20 °C’de 21 gün depolanan meyvelerin antioksidan aktivitesi ele alındığında; 
depolama süresi boyunca bütün uygulamalarda dalgalanmalar meydana geldiği belirlenmiştir. 
Depolama sonunda uygulamalar incelendiğinde; 5 µM MeJA uygulamasında başlangıca göre bir 
düşüşün olduğu gözlemlenirken, kontrol ve 1 µM MeJA uygulamasında ise artış gözlemlenmiştir. 
Depolama sonunda antioksidan aktivitesi açısından en yüksek değerin 18.39 µmol TE/g ile 1 µM 
MeJA uygulamasında olduğu; en düşük değerin ise 8.68 µmol TE/g ile 5 µM MeJA uygulamasında 
olduğu tespit edilmiştir. 

Renk  
Meyve Kabuk Rengi 
Anamur Karası patlıcan çeşidi meyve örneklerinin 10 ve 20 ºC’de depolanmaları sırasında meyve 
kabuğunda L*, kroma ve hue değerinde meydana gelen değişimler Çizelge 4’te verilmiştir. 
10 ˚C’de depolama süresi boyunca meyve kabuklarında L* değeri; uygulamalarda dalgalanmalar 
belirlenirken, depolama sonunda başlangıcına göre her iki sıcaklıkta ve bütün uygulamaların L* 
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değerinde artış gözlemlenmiştir. Depolama sonunda en yüksek L* değerine sahip olan uygulamanın 
24.037 ile kontrol grubunda olduğu gözlemlenirken, en düşük ise 23.660 ile 5 µM MeJA 
uygulamasında tespit edilmiştir. 20 ˚C’de ise depolama sonunda en yüksek L* değeri 24.800 ile 5 
µM MeJA uygulamasına tabii tutulan meyvelerde belirlenirken; en düşük değer ise 24.123 ile 
kontrol uygulamasında saptanmıştır 
Meyve kabuğunda meydana gelen kroma açı değerleri ele alındığında; 10 ˚C’ de depolanan 
örneklerin bütün uygulamalarda depolama süresi boyunca dalgalanmalar olsa bile her iki depolama 
sıcaklığında depolama başlangıca göre artışlar tespit edilmiştir. Depolama sonunda en yüksek 
kroma açı değeri 3.13 ile 1 µM MeJA uygulamasında olduğu belirlenirken, en düşük değerin ise 
2.95 ile 5 µM MeJA uygulamasında olduğu tespit edilmiştir. 20 ˚C’ de depolama sonunda ise en 
yüksek değer 3.71 ile 5 µM MeJA uygulamasında belirlenirken, en düşük değer ise 2.83 ile kontrol 
grubunda saptanmıştır. 

Çizelge 4. Anamur Karası patlıcan çeşidinin 10 ve 20 ºC’de depolanmaları sırasında L*, 
Kroma ve hue açı değerinde (meyve kabuğu) meydana gelen değişimler 

Parametreler L* Kroma Hue 

Depolama 
Süresi 

Depolama 
Süresi 
(gün) 

Kontrol 1 µM MeJA 5 µm MeJA Kontrol 1 µM MeJA 5 µm MeJA Kontrol 1 µM MeJA 5 µm MeJA 

10 °C 

 

0 22.727±0.257b 22.727±0.257 22.727±0.257 2.403±0.105 2.403±0.105 2.403±0.105 98.547±10.443 98.547±10.443d 98.547±10.443d 

3 23.853±0.096ab 23.640±0.113 23.873±0.144# 2.793±0.272 2.723±0.345 2.203±0.064# 318.113±19.688 307.380±46.215a 342.140±11.797a# 

6 23.410±0.218ab 23.767 ±0.229 23.260 ± 0.091 2.527 ± 0.245 2.423 ±0.143 2.233 ± 0.052 287.133±33.356 296.870±12.070ab 318.140 ± 20.251a 

9 24.027 ± 0.197a 23.700 ±0.276 23.860 ± 0.204 2.887 ± 0.200 2.553 ±0.171 2.453 ± 0.085 295.010±29.956 239.227 ±41.911b 272.627±49.597ab 

12 23.373±0.390ab 23.360 ±0.566 22.447 ± 0.706 2.583 ± 0.219 2.750 ±0.305 2.787 ± 0.196 181.437±40.321 191.977 ± 51.261c 147.287 ± 52.658c 

15 24.037 ± 0.270a 23.797 ±0.162 23.660 ± 0.286 3.070 ± 0.289 3.133 ±0.173 2.953 ± 0.269 207.817±33.595 123.250 ± 48.032c 215.130 ±40.189b 

20 °C 

0 22.727 ±0.257b 22.727±0.257b 22.727±0.257b 2.403 ± 0.105b 2.403 ±0.105 2.403 ± 0.105 98.547±10.443e 98.547 ± 10.443 d 98.547 ± 10.443 e 

3 23.693±0.093ab 23.850±0.217ab 23.273±0.045ab 2.760±0.146ab 2.823 ±0.404 2.833 ± 0.203 250.693±40.853b 307.380 ± 46.215a 192.593 ±48.014d 

6 23.023±0.260ab 23.837±0.276ab 23.510±0.184ab 2.217 ± 0.188b 2.900 ±0.367 2.620 ± 0.246 329.557 ± 9.402a 296.870±12.070ab 330.010 ± 22.920a 

9 24.460±0.108a 24.370 ± 0.225a 24.273 ± 0.044a 2.247±0.147Bb 2.817±0.054A 2.347±0.017B 249.480±19.693Cb 239.227 ±41.911b 308.427±31.018Bb 

12 24.230 ± 0.237a 24.150 ± 0.191a 23.980±0.217ab 2.687 ± 0.116b 3.323 ± 0.556 2.857 ± 0.104 274.903±47.198ab 191.977 ± 51.261c 308.907 ± 30.087b 

15 23.153±0.234ab 23.247±0.121ab 24.073 ± 0.314a 3.233 ± 0.171a 3.207 ± 0.104 3.233 ± 1.507 132.683 ± 31.130d 123.250 ± 48.032c 94.850 ± 21.268 e 

21 24.123 ± 0.151a 24.167 ± 0.367a 24.800 ± 0.351a 2.837±0.162ab 3.230 ± 0.490 3.710 ± 1.292 192.063 ± 42.496c 98.547 ± 10.443 d 263.147 ± 62.449c 

#: Aynı Uygulama  ve Depolama Süresinde “Sıcaklıklar” arası farkı gösterir (p<0.05). 

a.b.c: ↓ Aynı Sıcaklık ve Uygulama için “Depolama Süreleri” arası farkı gösterir (p<0.05). 

A.B.C: → Aynı Sıcaklık ve Depolama Süresi için “Uygulamalar” arası farkı gösterir (p<0.05). 

Hue açı değerinde meydana değişimler incelendiğinde; 10 ˚C’ de muhafazası yapılan meyve 
gruplarında depolamanın 3. gününde keskin bir artış belirlenirken, daha sonraki analiz günlerinde 
azalışlar olmasına rağmen depolama sonunda başlangıca göre bir artış meydana gelmiştir. 
Depolama sonunda en yüksek hue açı adeğeri 207.81 ile kontrol grubunda gözlemlenirken, en 
düşük değer ise 123.13 ile 1 µM MeJA uygulamasında tespit edilmiştir. 20 ˚C’de depolaması 
yapılan meyvelerin hue açı değerinde ise; depolama boyunca bütün uygulamalarda dalgalanmalar 
tespit edilmiş olup, depolamanın 18. gününde keskin bir düşüş olmasına rağmen depolama sonunda 
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başlangıca göre artış meydana gelmiştir. Depolama sonunda en yüksek hue değerine sahip 
uygulamanın 263.14 ile 5 µM MeJA uygulamasında olduğu; en düşük değerin ise 143.81 ile 1 µM 
MeJA uygulamasında elde edildiği belirlenmiştir. 

Kaliks Rengi 
Depolama boyunca kalikste meydana gelen L* değerindeki değişimler 10 ˚C’de; uygulamalarda 
dalgalanmalar yanısıra, depolama sonunda başlangıcına göre bütün uygulamaların L* değerlerinde 
azalışlar gözlemlenmiştir. Depolama sonunda en yüksek L* değerine sahip olan uygulamanın 44.61 
ile 5 µM MeJA uygulamasında olduğu gözlemlenirken en düşük ise 42.88 ile kontrol 
uygulamasında tespit edilmiştir. 20 ˚C’de ise; uygulamalarda depolama süresi boyunca 1 µM MeJA 
uygulaması hariç diğer bütün uygula malarda bir azalış tespit edilmiştir. Depolama sonunda en 
yüksek L* değeri 58.93 ile 1 µM MeJA uygulamasına tabii tutulan meyvelerde belirlenirken, en 
düşük değer ise 26.72 ile 5 µM MeJA uygulamasında saptanmıştır.  
Depolama boyunca 10 ve 20 °C’de a* değeri; depolama süresi boyunca bütün uygulamalarda artış 
ve azalışlar olmasına rağmen depolama sonunda başlangıca göre azalış gözlemlenmiştir. 10 °C’de 
depolama sonunda en yüksek a* değeri -2.38 ile kontrol uygulamasında olduğu; en düşük ise -4.27 
ile yapılan analiz sonuçlarına göre 5 µM MeJA uygulamasında tespit edilmiştir. 20 ˚C’de depolama 
sonunda a* değeri açısından; en yüksek değerin -2.48 ile 5 µM MeJA uygulamasında; en düşük 
değerin ise -7.31 ile 5 µM MeJA grubunda olduğu belirlenmiştir. 
Hue açı değerinde meydana gelen değişimlere bakıldığında; 10 ˚C’de muhafazası yapılan meyve 
gruplarında depolama süresi boyunca artış ve azalışların olmasına karşın, depolama sonunda 
başlangıca göre uygulamalarda azalış meydana gelmiştir. Depolama sonunda en yüksek hue açı 
değeri 98.53 ile 1 µM MeJA uygulamasında gözlemlenirken; en düşük değer ise 94.55 ile kontrol 
grubunda tespit edilmiştir. 20 ˚C’de depolaması yapılan meyvelerin hue açı değeri incelendiğinde 
ise; depolama boyunca bütün uygulamalarda keskin dalgalanmalar tespit edilmiş olup, 1 µM MeJA 
uygulaması hariç diğer uygulamalarda depolama sonunda azalış tespit edilmiştir.  
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Çizelge 5 Anamur Karası patlıcan çeşidinin 10 ve 20 ºC’de depolanmaları sırasında L*,a* ve 
hue değerinde (kalikste) meydana gelen değişimler 

Parametreler L* a* Hue 

Depolama 
Süresi 

Depolama 
Süresi 
(gün) 

Kontrol 1 µM MeJA 5 µm MeJA Kontrol 1 µM MeJA 5 µm MeJA Kontrol 1 µM MeJA 5 µm MeJA 

10 °C 

 

0 45.853 ± 1.337 45.853 ± 1.337 45.853 ± 1.337 -6.263 ± 0.928 -6.263 ±0.928 -6.263 ± 0.928 b 103.800 ± 2.097 b 103.800 ± 2.097 103.800 ± 2.097 b 

3 47.867 ± 1.054 43.867 ± 2.078 46.503 ± 0.701 -9.643 ± 0.504 -6.330 ±2.469 -9.760 ± 0.190 c 111.440 ± 1.510 a 104.673 ± 6.370 112.470 ± 0.291 a 

6 46.053 ± 0.935 46.850 ± 0.356 58.887 ± 7.682 -6.950 ± 1.222 -8.720 ±1.511 -10.413 ±0.708d 106.697 ± 2.153 ab # 110.413 ± 3.148 112.383 ± 0.467 a 

9 47.637 ± 2.887 57.517 ±13.300 45.430 ± 2.979 -8.947 ± 1.398 -3.430 ±1.231 -3.727 ± 1.786 a 110.660 ± 2.547 A a 96.247 ± 3.346 B 97.933 ± 4.323 B c 

12 47.087 ± 1.601 44.573 ± 1.972 45.420 ± 0.484 -6.720 ± 2.556 -4.347 ±2.277 -6.177 ± 0.321 b 103.213 ± 5.640 b 99.080 ± 4.895 104.193 ± 0.898 b 

15 42.880 ± 1.126 43.907 ± 1.028 44.613 ± 0.586 -2.380 ± 1.326 -4.270 ±1.871 -3.900 ± 0.381 a 94.557 ± 3.360 c 98.533 ± 4.761 97.253 ± 1.296 c 

20 °C 

0 45.853 ± 1.337 45.853 ± 1.337 45.853 ± 1.337 -6.263 ± 0.928 b -6.263 ±0.928 -6.263 ± 0.928 a 103.800 ± 2.097 103.800 ± 2.097 103.800 ± 2.097 

3 45.743 ± 1.011 46.313 ± 1.430 47.073 ± 1.513 -8.630 ± 1.223 bc -9.643 ±2.005 -8.543 ± 0.972 b 109.753 ± 1.978 111.647 ± 3.013 109.047 ± 1.216 

6 44.907 ± 1.208 46.797 ± 0.508 48.390 ± 1.820 -10.953±0.999d -10.440±0.955 -10.257 ± 
0.422c 115.730 ± 1.939 113.770 ± 1.765 111.793 ± 0.393 

9 49.543 ± 1.916 47.787 ± 0.474 47.230 ± 1.637 -8.437 ±1.143c -7.650 ±1.047 -7.100 ± 
1.242ab 108.503 ± 1.880 106.767 ± 2.745 104.953 ± 3.052 

12 46.363 ± 1.347 46.727 ± 1.382 48.943 ± 2.375 -7.007 ± 0.190bc -7.157 ±0.641 -8.357 ± 1.169 b 104.230 ± 0.274 105.997 ± 0.842 107.267 ± 1.970 

15 43.383 ±0.208B 45.257±2.099A 39.400 ± 0.569 C -3.687 ±0.291a -5.810 ±1.790 -3.440 ± 1.190 96.573 ± 0.888 98.383 ± 7.433 94.140 ± 5.170 

21 42.430 ± 2.079 58.933 ± 9.990 26.723 ±18.493 -3.173 ± 2.241 -7.317 ±2.874 -2.487 ± 0.274 95.123 ± 5.457 104.720 ± 5.772 100.617 ± 9.319 

#: Aynı Uygulama ve Depolama Süresinde “Sıcaklıklar” arası farkı gösterir (p<0.05). 

a.b.c: ↓ Aynı Sıcaklık ve Uygulama için “Depolama Süreleri” arası farkı gösterir (p<0.05). 

A.B.C: → Aynı Sıcaklık ve Depolama Süresi için “Uygulamalar” arası farkı gösterir (p<0.05). 

 
Meyve Eti Rengi  
Anamur Karası patlıcan çeşidi meyve örneklerinin 10 ve 20 ºC’de depolanmaları sırasında Meyve 
eti L* ve b değerinde meydana gelen değişimler için tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma 
sonuçları Çizelge 6’da verilmiştir. 
10 ˚C’de depolama süresi boyunca meydana gelen L* değerindeki değişimler incelendiğinde; bütün 
uygulamaların 3. gününde keskin bir azalışın olduğu; daha sonraki analiz günlerinde ise artışlar 
meydana gelmiş olsa bile, depolama sonunda başlangıca göre bütün uygulamaların L* değerinde 
azalış gözlemlenmiştir. Depolama sonunda en yüksek L* değerine sahip olan uygulamanın 83.08 ile 
kontrol grubunda olduğu gözlemlenirken; en düşük L*  değerinin ise 80.61 ile 5 µM MeJA 
uygulamasında olduğu tespit edilmiştir. 20 ˚C’de depolaması yapılan örnekler ele alındığında ise; 
uygulamalarda depolama süresi boyunca keskin olmayan artış ve azalışlar olmasına rağmen 
depolama sonunda azalışlar tespit edilmiştir. Depolama sonunda en yüksek L* değeri 80.57 ile 5 
µM MeJA uygulamasına tabii tutulan meyvelerde belirlenirken; en düşük değer ise 69.63 ile 1 µM 
MeJA uygulamasında saptanmıştır.  
Muhafazası yapılan patlıcanların b* değeri değişimleri ele alındığında; 10 ˚C’de depolanan meyve 
gruplarında depolama süresi boyunca düzenli bir düşüş meydana gelmiştir.  Depolama sonunda en 
yüksek b* değerine sahip olan uygulamanın 25.51 ile kontrol grubunda olduğu; en düşük değerin 
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ise 24.35 ile 1 µM MeJA uygulamasında olduğu belirlenmiştir. 20 ˚C’de muhafazası yapılan meyve 
grupları incelendiğinde ise; bütün uygulamaların 3. gününde artışlar tespit edilirken daha sonraki 
analiz yapılan günlerde düzenli azalışlar gözlemlenmiştir. Depolama sonunda en yüksek b* değeri 
26.21 ile kontrol grubunda belirlenirken; en düşük değer ise 23.08 ile 1 µ M MeJA uygulamasında 
yapılan analiz sonuçlarına göre belirlenmiştir. 

Çizelge 6. Anamur Karası patlıcan çeşidinin 10 ve 20 ºC’de depolanmaları sırasında L* ve 
b* değerlerinde (meyve eti) meydana gelen değişimler 

  

L b* 

Depolama 
Süresi Ambalaj Kontrol 1 µM MeJA 5 µm MeJA Kontrol 1 µM MeJA 5 µm MeJA 

10 °C 

0 84.233 ± 0.419 84.233 ± 0.419 a 84.233 ± 0.419 a 29.017 ± 0.857 ab 29.017 ± 0.857 a 29.017 ± 0.857 ab 

3 77.440 ± 0.612 78.830 ± 0.811 c 79.110 ± 0.830 c 31.137 ± 1.452 a 30.323 ± 0.981 a 31.313 ± 0.528 a 

6 78.797 ± 1.676 80.390 ± 0.243 b 79.283 ± 1.083 c 29.157 ± 1.488 ab 29.520 ± 0.741 a 28.957 ± 1.023 bc 

9 82.690 ± 0.600 82.817 ± 0.355 a # 82.763 ± 0.168 b # 26.397 ± 0.937 cd 26.610 ± 2.740 b 27.360 ± 2.014 c 

12 83.440 ± 0.680 82.803 ± 0.634 a 83.010 ± 0.849 ab 24.207 ± 0.756 d 25.256 ± 1.102 bc 26.250 ± 1.128 cd 

15 81.600 ± 1.244 80.653 ± 1.241 b 80.613 ± 0.399 bc 25.517 ± 1.742 cd 24.357 ± 0.792 c 24.850 ± 0.469 d 

20 °C 

0 84.233 ± 0.419 84.233 ± 0.419 84.233 ± 0.419 a 29.017 ± 0.857 ab 29.017 ± 0.857 ab 29.017 ± 0.857 a 

3 76.567 ± 2.054 77.610 ± 0.309 77.607 ± 0.940 b 31.343 ± 1.271 a 30.150 ± 0.840 a 30.627 ± 1.311 a 

6 79.223 ± 0.429 77.777 ± 1.841 77.787 ± 1.372 b 28.887 ± 0.206 b 29.750 ± 0.801 b 29.327 ± 0.577 a 

9 83.627 ± 0.792 84.243 ± 0.249 84.283 ± 0.282 a 25.760 ± 1.063 c 26.883 ± 0.926 c 25.863 ± 0.460 b 

12 82.663 ± 0.481 79.423 ± 1.787 82.653 ± 0.671 ab 26.117 ± 1.315 c 24.123 ± 1.978 c 24.607 ± 1.147 b 

15 67.607 ± 9.733 80.343 ± 0.638 82.157 ± 0.762 ab 25.003 ± 2.601 c 24.363 ± 1.384 c 23.857 ± 0.425 c 

21 79.967 ± 1.578 69.637 ± 11.032 80.570 ±  1.713 ab 26.213 ± 0.510 c 23.083 ± 0.896 c 24.787 ± 1.695 bc 

#: Aynı Uygulama ve Depolama Süresinde “Sıcaklıklar” arası farkı gösterir (p<0.05). 

a.b.c: ↓ Aynı Sıcaklık ve Uygulama için “Depolama Süreleri” arası farkı gösterir (p<0.05). 

A.B.C: → Aynı Sıcaklık ve Depolama Süresi için “Uygulamalar” arası farkı gösterir (p<0.05). 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 
Muhafaza çalışmaları açısından en önemli kalite parametlerinden biride ağırlık kaybıdır. 10 ve 20 
°C’de aynı sıcaklık ve depolama süresinde uygulamalar arası fark istatistiki olarak önemli 
bulunmamıştır. Depolama süreleri arasında meydana gelen farklar istatistiksel olarak ele alındığında 
ise; 10 °C’de depolanan örneklerin kontrol grubunda. 0. 3 ve 6. gün depolamaları arası fark önemli 
bulunmazken. bu üç depolama (0. 3 ve 6. gün) sürelerinin 9. 12 ve 15. gün depolama süreleri ile 
aralarındaki fark önemli bulunmuştur. 1 µM MeJA uygulamasında ise; 0-3. 6-9 ve 12-15. gün 
depolamaları arası fark önemli bulunmazken, bu üç depolama çiftinin birbirleri ile arasındaki fark 
istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 5 µM MeJA uygulamasında ise; bütün depolama süreleri 
arası fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 20 °C’de ise kontrol grubu ve 1 µM MeJA 
uygulamasında. 3-6. Gün depolamaları arası fark önemli bulunmazken, 3-6. gün ve diğer bütün 
depolama süreleri arası fark istatistiki olarak önemli bulunmuştur. 5 µM MeJA uygulamasında. 6-9. 
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gün depolama süreleri arası fark önemli bulunmazken, bu depolama sürelerinin 0. 3. 12. 18 ve 21. 
gün ile arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Ağırlık kaybı için depolama 
sıcaklıklarında meydana gelen farklar istatistiksel olarak incelendiğinde; kontrol, 1 µM MeJA ve 5 
µM MeJA uygulamalarında 3. 6. 9 ve 12. gün depolamaları aynı uygulama ve depolama süresinde 
depo sıcaklıkları farklar bazında incelendiğinde istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Patlıcanlar 
hasat sonrası kısa ömre sahip olup su kaybına bağlı olarak ağırlık kaybından çabuk etkilenirler. 
Araştırmacılar ürünlerin, streç film ile kapalanarak (Gull, 1981) modifiye atmosfer koşullarında % 
90-95 oransal nem ile muhafaza edildiği takdirde su kayıplarının azalabileceğini belirtmişlerdir 
(Manolopoulou and Mallidis, 1999). Ayrıca ağırlık kaybının, depo koşullarına; ortamın sıcaklığı, 
nemi, depo içi hava dolaşım hızının yanı sıra meyve kabuk yapısı ve meyvelerdeki zararlanmalara 
bağlı olarak da değiştiğini ileri sürmüşlerdir (Kuzucu, 2003). Yürütülen bu çalışmada her iki depo 
koşullarında MeJA dozlarının ağırlık kayıpları üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.  
Meyve kabuğundaki L* değeri hem 10 hemde 20 °C için aynı sıcaklık ve depolama süresinde, 
uygulamalar arası fark istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. Depolama süreleri açısından; 10 
°C’de depolanan örneklerin kontrol ve 1 µM MeJA uygulamasında fark önemli bulunmazken, 5 µM 
MeJA uygulamasında fark önemli bulunmuştur. 20 °C’de ise kontrol grubu, 1 µM MeJA ve 5µM 
MeJA depolama süreleri arası fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Depolama sıcaklıkları 
bakımından L* değerinde meydana gelen farklar incelendiğinde; kontrol ve 1 µM MeJA 
uygulamasında aynı uygulama ve depolama süresinde depo sıcaklıkları fark istatistiki olarak önemli 
bulunmazken, 3. günde 5 µM MeJA uygulamasında önemli bulunmuştur (Çizelge 4). 
Meyve kabuğundaki a* değeri için 10 °C’de depolaması yapılan meyvelerin aynı sıcaklık ve 
depolama süresinde uygulamalar arası fark istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. 20 °C’de 
depolamada ise; 1 µM MeJA ile kontrol ve 5 µM MeJA arasında fark 9. günde istatistiki olarak 
önemli bulunmuştur. Uygulamalar arası fark ayrıca 18. günde istatistiksel olarak önemli 
bulunmamıştır. Depolama süreleri arasında meydana gelen farklar istatistiksel olarak 
incelendiğinde; 10 °C’de depolanan örneklerin kontrol ve 1 µM MeJA uygulamasında istatistiki 
olarak fark önemli bulunmazken, 5 µM MeJA uygulamasında fark istatistiksel olarak önemli 
bulunmuştur. 20 °C’de ise kontrol grubu istatistiki olarak önemli bulunurken, 1 µM MeJA ve 5µM 
MeJA depolama süreleri arası fark istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Depolama sıcaklıkları 
bakımından a* değerinde meydana gelen farklar incelendiğinde; kontrol ve 1 µM MeJA 
uygulamasında aynı uygulama ve depolama süresinde depo sıcaklıkları arası fark istatistiki olarak 
önemli bulunmazken, 3. gün 5 µM MeJA uygulamasında ise önemli bulunmuştur. 
Çalışmada meyve kabuğundaki b* değeri için uygulamalar arası farklarda meydana gelen değişimler 
istatistiksel olarak incelendiğinde; 10 ve 20 °C’de depolaması gerçekleştirilen meyvelerin aynı 
sıcaklık ve depolama süresinde uygulamalar arası fark istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. 
b* değeri için depolama süreleri arası fark istatistiksel olarak kıyaslandığında; 10 °C’de depolaması 
yapılan meyvelerde kontrol grubu için aynı sıcaklık ve uygulama için depolama süreleri arası fark 
istatistiki olarak önemli bulunmazken, 1 µM MeJA ve 5 µM MeJA depolama süreleri arası fark 
istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 20 °C’ incelendiğinde ise, bütün meyve uygulamalarında 
depolama süreleri arası fark önemli bulunmamıştır. Depolama sıcaklıkları bakımından b* değerinde 
meydana gelen farklar incelendiğinde; kontrol ve 5 µM MeJA uygulamasında aynı uygulama ve 
depolama süresinde depo sıcaklıkları fark 3. günde istatistiki olarak önemli bulunurken, 1 µM 
MeJA uygulamasında ise 9. günde istatiksel olarak önemli bulunmuştur. 
Meyve kabuğundaki kroma değeri için 10 °C’de uygulamalar arası fark istatistiki olarak önemli 
bulunmazken, 20 °C’de ise sadece 9. günde 1 µM MeJA ile kontrol ve 5 µM MeJA ortalamaları 
arası fark önemli bulunmuştur. Aynı sıcaklık ve uygulama için depolama süreleri arasındaki fark; 
10 °C’de istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. 20 °C’de ise; kontrol uygulamasında depolama 
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süreleri arası fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Aynı uygulama ve depolama süresinde 
depo sıcaklıkları arasındaki fark, istatistiksel olarak; 3.gün 5 µM MeJA uygulamasında önemli 
bulunmuştur. 
Meyve kabuğu hue değeri için aynı sıcaklık ve depolama süreleri için uygulamalar arası farklar 
istatistiksel olarak ele alındığında; 10 °C’de aynı depolama süresinde uygulamalar arası fark 
istatistiki olarak önemli bulunmazken, 20 °C’de ise sadece 9. günde her üç uygulamalar arası fark 
istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Aynı sıcaklık ve uygulama için depolama süreleri arası fark 
incelendiğinde; 10 °C’de muhafazası yapılan meyvelerde kontrol grubu için fark istatistiki olarak 
önemli bulunmazken, 1µM MeJA ve 5 µM MeJA  uygulamalarında ise önemli bulunmuştur. 20 
°C’de ise; bütün uygulamalarda depolama süreleri arası fark istatistiksel olarak önemli 
bulunmuştur. Aynı uygulama ve depolama süresinde depo sıcaklıkları arası fark bakımından 
istatistiksel olarak hue değerinde meydana gelen farklar; 3. gün 5 µM MeJA uygulamasında 
sıcaklıklar arası fark istatistiki olarak önemli bulunurken, diğer uygulamalarda önemli 
bulunmamıştır. 
Yürütilen  çalışmada kaliks L* değeri için uygulamalar arası fark istatistiksel olarak ele alındığında; 
10°C’de depolaması yapılan meyvelerin aynı sıcaklık ve depolama süresinde uygulamalar arası fark 
istatistiki olarak önemli bulunmazken, 20 °C’de ise 18. gün 1 µM MeJA ile kontrol ve  5 µM MeJA 
uygulaması arasında fark istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Depolama süreleri arasında 
meydana gelen farklar istatistiksel olarak incelendiğinde; 10 °C ve 20 °C’de depolama süreleri arası 
fark istatiksel olarak önemli bulunmamıştır. Depolama sıcaklıkları meydana gelen farklarda ise; her 
iki depo sıcaklığı için aynı uygulama ve depolama süresinde depo sıcaklıkları fark istatistiki olarak 
önemli bulunmamıştır. 
Kaliksteki a* değeri için uygulamalar arası fark istatistiksel olarak bakıldığında; 10 ve 20 °C’de 
depolaması yapılan meyvelerin  aynı sıcaklık ve depolama süresinde uygulamalar arası fark 
istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. Depolama süreleri arasında meydana gelen farklar 
istatistiksel olarak incelendiğinde; 10 °C’de depolanan örneklerin kontrol ve 1 µM MeJA 
uygulamasında istatistiki olarak fark önemli bulunmazken, 5 µM MeJA uygulamasında fark 
istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 20 °C’de ise kontrol grubu 5 µM MeJA uygulaması 
istatistiki olarak önemli bulunurken, 1 µM MeJA depolama süreleri arası fark istatistiksel olarak 
önemli bulunmamıştır. Depolama sıcaklıkları bakımından a* değerinde meydana gelen farklar 
incelendiğinde; 10 ve 20 °C’de muhafazası gerçekleştirilen meyvelerin aynı uygulama ve depolama 
süresinde depo sıcaklıkları arası fark istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. 
Yapılan denemede kaliks b* değeri için uygulamalar arası 10 °C’de muhafazası gerçekleştirilen 
meyvelerin aynı sıcaklık ve depolama süresinde uygulamalar arası fark istatistiki olarak önemli 
bulunmazken, 20 °C’de ise 6. gün uygulamalar arası fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 
10 °C’de depolaması yapılan bütün meyve gruplarında aynı sıcaklık ve uygulama için depolama 
süreleri arası fark istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. 20 °C’de ise;  kontrol grubu istatistiki 
olarak önemli bulunurken, 1 µM MeJA ve 5 µM MeJA ise depolama süreleri arası fark istatistiksel 
olarak önemli bulunmamıştır.  
Yürütülen çalışmada kaliksteki kroma değeri bakımından uygulamalar arası farklar için; aynı 
sıcaklık ve depolama süresinde uygulamalar arası farkı istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. 
Aynı sıcaklık ve uygulama için depolama süreleri 10 °C’de muhafazası yapılan meyvelerde kontrol 
ve 1 µM MeJA uygulamasında fark istatistiki olarak önemli bulunmazken, 5 µM MeJA 
uygulamasında ise depolama süreleri arası fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 20 °C’de 
ise; MeJA uygulamaları arasında istatistiki olarak önemli bulunmazken, kontrol grubu depolama 
süreleri arası fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur.  
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Kaliksin hue değeri için aynı sıcaklık ve depolama süreleri için uygulamalar arasında; 10 °C’de 
kontrol grubu ile diğer uygulamalar arasında fark olarak önemli bulunmuşur. 20 °C’de ise 
uygulamalar arası fark istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Aynı sıcaklık ve uygulama için 
depolama süreleri arası fark; 10 °C’de 1µM MeJA için fark istatistiki olarak önemli bulunmazken, 
kontrol grubu ve 5 µM MeJA uygulamasında fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 20 °C’de 
ise; bütün uygulamalarda depolama süreleri arası fark istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. 
Aynı uygulama ve depolama süresinde depo sıcaklıkları arası istatistiksel olarak 6. gün kontrol 
grubunda depo sıcaklıkları arası fark önemli bulunmuştur. 
Meyve eti  L* değerinde uygulamalar arasında; aynı sıcaklık ve depolama süresinde uygulamalar 
arası farkı istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. Depolama süreleri açısından 10 °C’ de kontrol 
grubu aynı sıcaklık ve uygulama için depolama süreleri arası fark istatistiksel olarak önemli 
bulunmazken, 1 µM MeJA ve 5 µM MeJA uygulamasında fark istatistiki olarak önemli 
bulunmuştur. 20 °C’de ise depolama süreleri arası fark açısından kıyaslandığında kontrol ve 1 µM 
MeJA uygulaması istatistiksel olarak önemli bulunmazken, 5 µM MeJA uygulaması önemli 
bulunmuştur. Depolama sıcaklıkları açısından ise; 6. günde kontrol uygulaması istatistiki olarak 
önemli bulunmazken, 1 µM MeJA ve 5 µM MeJA uygulaması için aynı uygulama ve depolama 
süresinde depo sıcaklıkları arasındaki fark önemli bulunmuştur. 
Meyve içi a* değeri için uygulamalar arası fark istatistiksel olarak bakıldığında; 10 °C’de 
depolaması yapılan meyvelerin aynı sıcaklık ve depolama süresinde uygulamalar arası farkı 
istatistiki olarak önemli bulunmazken, 20 °C’de ise 1 µM MeJA uygulaması ile kontrol ve 5 µM 
MeJA uygulamalar arası fark önemli bulunmuştur. Depolama süreleri arasında meydana gelen 
farklar istatistiksel olarak incelendiğinde; 10 °C’de depolanan örneklerin 1 µM MeJA 
uygulamasında istatistiki olarak fark önemli bulunmazken, kontrol grubu  ve 5 µM MeJA 
uygulamasında fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 20 °C’de ise uygulamalarda depolama 
süreleri arası fark istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Depolama sıcaklıkları bakımından 
a* değerinde meydana gelen farklar incelendiğinde; 10 ve 20 °C’de muhafazası gerçekleştirilen 
meyvelerin aynı uygulama ve depolama süresinde depo sıcaklıkları arası istatistiki olarak önemli 
bulunmamıştır. 
Yapılan denemede meyve içi b* değeri için uygulamalar arası farklarda meydana gelen değişimler 
istatistiksel olarak incelendiğinde; 10 ve 20 °C’ de muhafazası gerçekleştirilen meyvelerin aynı 
sıcaklık ve depolama süresinde uygulamalar arası fark istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. 
b* değeri için depolama süreleri arası fark istatistiksel olarak kıyaslandığında; 10 ve 20 °C’de 
depolaması yapıla bütün meyve gruplarında aynı sıcaklık ve uygulama için depolama süreleri arası 
fark istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Depolama sıcaklıkları bakımından b* değerinde meydana 
gelen farklar incelendiğinde; 10  ve 20 °C’ de  aynı uygulama ve depolama süresinde depo 
sıcaklıkları arası fark  istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. 
Yürütülen çalışmada kroma değeri bakımından uygulamalar arası farklarda meydana gelen 
değişimler istatistiksel olarak incelendiğinde; 10 ve 20 °C’de depolaması yapılan  örneklerin  aynı 
sıcaklık ve depolama süresinde uygulamalar arası fark istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. Aynı 
sıcaklık ve uygulama için depolama süreleri arası fark ele alındığında; 10 °C’de muhafazası yapılan 
meyvelerde kontrol ve 1 µM MeJA uygulamasında fark istatistiki olarak önemli bulunmazken, 5 
µM MeJA uygulamasın da ise depolama süreleri arası fark istatiksel olarak önemli bulunmuştur. 20 
°C’de ise; bütün uygulamalarda depolama süreleri arası fark istatistiksel olarak önemli 
bulunmuştur. Depolama sıcaklıkları bakımından kroma değerinde meydana gelen farklar 
bakıldığında ise; 9. Gün 5 µM MeJA uygulaması için aynı uygulama ve depolama süresinde depo 
sıcaklıkları arası fark  istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. 



 
 

 
                  Year 2 (2018)   Vol: 3  Issued in september 1, 2018                                           www.ejons.co.uk                                      
 

205 

Meyve eti hue değeri için aynı sıcaklık ve depolama süreleri için uygulamalar arası farklarda 
meydana gelen değişimler istatistiksel olarak ele alındığında; 10 °C’de depolaması yapılan  
örneklerde uygulamalar arası fark istatistiki olarak önemli bulunmazken,  20 °C’de ise 12. gün 
uygulamalar arası fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Aynı sıcaklık ve uygulama için 
depolama süreleri arası fark incelendiğinde; 10°C’de muhafazası yapılan meyvelerde kontrol grubu 
için  fark istatistiki olarak önemli bulunmazken, 1 µM MeJA  ve 5 µM MeJA  uygulamasında fark 
istatstiksel olarak önemli bulunmuştur. 20 °C’de ise; 5 µM MeJA uygulamasında fark istatistiki 
olarak önemli bulunmazken, diğer uygulamalarda depolama süreleri arası fark istatistiksel olarak 
önemli bulunmamıştır. Aynı uygulama ve depolama süresinde depo sıcaklıkları arası fark 
bakımından istatistiksel olarak hue değerinde meydana gelen farklar  bakımından 12. gün 1 µM 
MeJA uygulamasıda ve 6. gün 5 µM MeJA  uygulamasında sıcaklıklar arası fark istatistiki olarak 
önemli bulunmuştur.  
Patlıcanları uzun süre muhafaza etmek yada üşüme zararı önemli derecede kalite kayıplarına neden 
olmaktadır (Concellón ve ark., 2007; Cantwell ve Suslow, 2009; Molinar ve ark., 1996). Juan ve 
ark. (2011)’e göre kararma, hücresel bozulmalardan kaynaklı fenolik bileşikler ile oksidatif 
enzimlerim reaksionu sonucu meydana geldiği bildirilmiştir. Yine aynı çalışmada kalikste 
yaşlanmaların meydana gelmesi, kalite kaybının göstergesi olduğu bildirilmiştir. Hasattan bir hafta 
sonra çanak yaprakların ucunda solmaların ve renk kayıpların meydana geldiğini bildirmişlerdir. 
Patlıcanlara 1-Methylcyclopropene (1-MCP) uygulamasıyla kaliksin kontrol meyvelerine göre daha 
canlı ve yeşilliğini koruyabildiği bildirilmiştir. Kontrol meyvelerinde hem kaliks parlalıklığı hemde 
Hue açı değerinin değiştiğini (rengin açık yeşilden sarı-kahverengine dönüşmesi) ifade ederken, 1-
MCP uygulanan meyvelerde ise bu değişimin önemli derecede olmadığı bildirilmiştir. Kalikste 
meydana gelen renk solmaların 1-MCP uygulaması ile önlenebileceği rapor edilmiştir. Kalikste 
meydana gelen renk parlaklığını ifade eden L* değeri ve a* (+kırmızı ve – yeşil renk değerleri ifade 
eder) incelendiğinde; 10 ˚C’de depolaması yapılan meyvelerde uygulanan MeJA dozlarının 
depolama sonunda kontrole göre daha iyi olduğu tespit edilirken, 20 ˚C’de ise; kontrole göre 1 µM 
MeJA uygulamasına tabii tutulan meyvelerin parlaklık bakımından daha iyi sonuç verdiği tespit 
edilmiştir. b* (+sarı,-mavi) değeri bakımından her iki depo koşullarında uygulanan MeJA dozlarının 
kontrole göre daha iyi olduğu ve  depolama sonunda MeJA uygulanan meyvelerde  değişikliğin 
önemli olmadığı gözlemlenmiştir.  C* (bir rengin aynı değerdeki renk tonu olmayan (siyah beyaz 
arası) bir renkten ayrım derecesini belirleyen niteliği) açı değeri her iki depo koşullarında depolama 
sonunda MeJA uygulanan meyvelerde önemli değişikliklerin olmadığı tespit edilirken,  20 ˚C’de ise 
depolaması yapılan kontrol meyvelerinde ise depolama başlangıcına göre C* değerinde düşüş 
meydana gelmiştir. Hue açı değeri (bir rengi ötekilerden ayırt eden nitelik) ele alındığında; 10 ˚C’de 
muhafazası yapılan meyvelerde depolama sonunda bütün uygulamalarda düşüş olmasına rağmen, 
MeJA uygulanan meyvelerde ise depolama sonunda kontrole göre daha az bir düşüşün olduğu tespit 
edilmiştir. 20 ˚C’de kontrol grubunun MeJA uygulanan meyvelere göre daha düşük hue açı 
değerine sahip olduğu, fakat 1 µM MeJA uygulamasında depolama sonunda başlangıcına göre az 
bir artışın olmasının yanı sıra hue açı değerinin daha iyi korunduğu gözlemlenmiştir. MeJA 
uygulamalarının kaliksin rengini koruması üzerine etkili olduğu saptanmıştır. 
MeJA uygulamalarının meyve kabuğunda meydana gelen renk değişimleri engellediği 
araştırmacılar tarafından bildirilmiştir (Martínez-Espláa ve ark., 2014; Öztürk ve ark., 2014). Hue 
açı değerinin elmalarda renk değişimi için en önemli indikatör olduğu bildirilmiştir (Greer, 2005). 
Hue açı değerininin değişimi hususunda meyve kabuğunda meydana gelen renk değişimler için 
indikatör görevinde olduğu yine pek çok araştırmacı tarafından belirtilmiştir (Rudell ve ark., 2005; 
Rudell ve Mattheis, 2008). Öztürk ve ark., (2014)’e göre elmalarda meydana gelen renk değişimleri 
L*, kroma ve hue açı değerleri olarak ifade edilmiştir. Bu çalışmada ise; her iki depo koşullarında 
bütün uygulamalarda depolama boyunca L* ve C* değerlerinin arttığı gözlemlenmesine rağmen, 20 
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˚C’de depolaması yapılan meyvelerin en yüksek L* değeri ile  5 µM MeJA uygulamasında tespit 
edilmiştir. Hue açı değerinde meydana gelen değişimler incelendiğinde ise her iki depo koşullarında 
kontrole göre en düşük Hue açı değeri,  1 µM MeJA uygulamasında olması ile (Öztürk ve ark., 
2014)  yaptığı çalışma ile paralellik göstermektedir. 
Lia ve ark. (2018)’e göre hasat sonrası MeJA uygulamalarının, pitaya meyvesi üzerine etkilerini 
araştırdıkları çalışmada; meyveler kesildikten sonra, kontrole göre MeJA uygulanan meyvelerin 
etinde düşük L* değeri ve düzenli artış gösteren b* değeri tespit edilmiştir. Araştırmacılar meyve 
etinde yaraların oluşmasında, yüksek b* değeri ile düşük L* değeri etkisinin olabileceğini 
bildirmişlerdir. Yapılan başka bir çalışmada ananas meyvelerine uygulanan MeJA’nın meyve eti 
renginde depolama boyunca hem MeJA uygulanan meyvelerde hemde kontrol meyvelerinde L* ve 
b* değerlerinde önemli değişikliklerin olmadığı tespit edilmiştir. Soğukta muhafazası yapılan 
ananas meyvelerinde; MeJA uygulamalarının meyve et renginde etkili olmadığı bildirilmiş ve 10 
˚C’de depolaması yapılan bu çalışma ile benzerlik göstermiştir. Fakat MeJA uygulaması ananas 
meyvelerinde üşüme zararını engellediği için, meyve etinde renk değişimini azalttığı 
düşünülmektedir (Boonyaritthongchai ve Supapvanich, 2017). Her iki depo koşullarında patlıcan 
meyvesine uygulanan MeJA uygulamaları meyve etindeki renk değişimlerinde etkili olmadığı tespit 
edilmiştir. Ayrıca, elma (Supapvanich ve ark., 2011) ve hünnap (jujube) meyvesi (Promyou ve ark., 
2012) üzerine yapılan çalışmalarda; araştırmacılar yüksek kararma indisi ile düşük L* değeri 
arasında bir ilişki olduğunu bildirmişlerdir. 
SÇKM miktarı için aynı sıcaklık ve depolama süreleri için uygulamalar arası farklarda meydana 
gelen değişimler istatistiksel olarak ele alındığında; 10 °C’de depolaması yapılan örneklerde 
uygulamalar arası fark istatiski olarak önemli bulunmazken, 20 °C’de ise 18. gün uygulamalar arası 
fark istatiksel olarak önemli bulunmuştur. Aynı sıcaklık ve uygulama için depolama süreleri arası 
fark incelendiğinde; 10 °C bütün depolama süreleri ve 20 °C’de 1µM MeJA uygulamasında önemli 
bulunmazken, diğer uygulamalarda depolama süreleri arası fark istatistiksel olarak önemli 
bulunmamıştır. aynı uygulama ve depolama süresinde depo sıcaklıkları arası fark bakımından 
istatistiksel olarak SÇKM miktarında meydana gelen farklar bakımından 3, 6 ve 12. Gün 1 µM 
MeJA uygulamasıda ve 12. gün 5 µM MeJA  uygulamasında sıcaklıklar arası fark istatistiki olarak 
önemli bulunurken kontrol grubunda ise önemli bulunmamıştır. 
SÇKM seviyesinin olgunlaşma ile pozitif korelasyona sahip olduğu ve olgunlaşmış meyvelerin 
olgunlaşmamış meyvelere göre daha yüksek SÇKM değerine sahip olduğu araştırmacılar tarafından 
bildirilmiştir (Kondo ve ark., 2001; Kucuker ve Ozturk, 2014). Kondo ve ark. (2001) MeJA 
uygulamalarının meyvelerde olgunlaşmayı hızlandırdığını bildirmesine rağmen, bu  çalışmada ise 
10 ˚C’de 15. gün depolaması yapılan patlıcanlarda depolama sonunda kontrol meyvelerinde daha 
yüksek SÇKM değeri belirlenmiştir. 20 ˚C’de ise depolama sonunda MeJA uygulanan meyvelerde 
daha yüksek SÇKM değeri gözlemlenmesinin yanı sıra depolama sonunda bütün uygulamalarda 
daha düşük SÇKM değeri ile eriklerde (Kucuker ve Ozturk, 2014) ve patlıcanlarda (Gajewski, 
2009) yapılan çalışma ile benzerlik göstermiştir. Rudell ve ark. (2005), elma üzerine yaptığı 
çalışmada MeJA uygulamalarının nişastanın şekere dönüşümü geciktirdiğini bildirmişlerdir. 
Gajewski (2002)’e göre, solunum sürecinde SÇKM miktarının düşmesiyle sonuçlanabileceğini 
bildirmiştir. Araştırmacılar ürünlerin SÇKM değerinde artışların meydana gelmesinin su kaybından 
kaynaklı olduğunu ve SÇKM değerinde azalışların meydana gelmesini ise solunumda şekerlerin 
tüketilmesi sonucu olabileceğini bildirmişlerdir (Akan ve ark., 2019; Özden ve Bayindirli, 2002; 
Torun, 2015). 
pH değişimleri açısından  aynı sıcaklık ve depolama süreleri için uygulamalar arası farklarda 
meydana gelen değişimler istatistiksel olarak ele alındığında; 10 °C’de depolaması yapılan  
örneklerde uygulamalar arası fark istatistiki olarak önemli bulunmazken,  20 °C’de ise 21. gün 
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uygulamalar arası fark istatiksel olarak önemli bulunmuştur. Aynı sıcaklık ve uygulama için 
depolama süreleri arası fark incelendiğinde; 10 °C ve 20 °C’de muhafazası yapılan meyvelerde 
depolama süreleri arası fark istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Aynı uygulama ve depolama 
süresinde depo sıcaklıkları arası  bakımından istatistiksel olarak pH değişimlerinde meydana gelen 
farklar  bakımından 6. Gün kontrol grubunda depo sıcaklıkları arası fark istatistiki olarak önemli 
bulunurken, diğer uygulamalarda  ise istatistiksel olarak fark önemli bulunmamıştır. 
TEA miktarı için aynı sıcaklık ve depolama süreleri için uygulamalar arası farklarda meydana gelen 
değişimler istatistiksel olarak ele alındığında; 10 °C’de depolaması yapılan  örneklerde 3. gün 5 µM 
MeJA uygulaması ile kontrol ve 1 µM MeJA  uygulamalar arası fark istatistiki olarak önemli 
bulunurken, 15. günde ise   bütün uygulamalar arası fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 20 
°C’de ise 6. Gün 1 µM MeJA ile kontrol ve 5 µM MeJA uygulamalar arası fark istatistiksel olarak 
önemli bulunmuştur. Aynı sıcaklık ve uygulama için depolama süreleri arası fark incelendiğinde; 10 
°C ve 20 °C’de  muhafazası yapılan meyvelerde depolama süreleri arası fark istatistiksel olarak 
önemli bulunmamıştır. Aynı uygulama ve depolama süresinde depo sıcaklıkları arası fark 
bakımından istatistiksel olarak TEA değerinde  meydana gelen farklar  ele alındığında; 3. gün 5 µM 
MeJA uygulamasıda sıcaklıklar arası fark istatistiki olarak önemli bulunurken, diğer uygulamalarda 
ise istatistiksel olarak fark önemli bulunmamıştır.  
Meyvelerin TEA değeri, metabolizma aktivitesinden, özellikle organik asitleri tüketen solunum 
oranından etkilendiğini ve bu nedenle solunumun artmasıyla asitlik miktarında azalma meydana 
geldiği bildirilmiştir. Meyveler canlı olduğu için ağaç dalındayken ve depolama esnasında organik 
asitlerini tükettiğinden asitlik miktarını düşürdüğünü ileri sürülmüştür (Jin ve ark., 2012).  Zhang ve 
ark., (2009)’a göre hasat sonrası armutlara uygulanan MeJA uygulamasının çürümeleri 
geciktirdiğini ve meyve eti sertliği, SÇKM, TEA ve askorbik asit gibi kalite parametlerini olumsuz 
etkilemediğini bildirmişlerdir. Ayrıca MeJA’nın TEA değerinde artışa sebep olduğunu ve pozitif 
etkileri olduğunu ileri sürmüşlerdir. Akan ve ark., (2019) sarımsakta uygulanan farklı dozlarda 
MeJA uygulamarının; TEA içeriğini artırdığını ve olumlu etkileri olduğunu bildirmişlerdir. Benzer 
sonuçlar ayrıca ahududu meyvesi (Wang ve  Zheng, 2005) ve sarımsak (Casado ve ark., 2014) için 
bildrilmiştir. Yapılan bu çalışmada her iki depo koşulunda uygun dozlarda uygulanan MeJA 
dozlarıın TEA üzerine olumlu etkileri olduğu ve TEA değerinde artışa sebep olduğu tespit 
edilmiştir 
Toplam fenolik içeriğinde aynı sıcaklık ve depolama süreleri için uygulamalar arası farklarda 
meydana gelen değişimler istatistiksel olarak ele alındığında; 10 °C’de  depolaması yapılan 
uygulamalar arası fark istatistiki olarak önemli bulunmazken. 20 °C’de ise 21. gün uygulamalar 
arası fark önemli bulunmuştur. Aynı sıcaklık ve uygulama için depolama süreleri arası fark 
incelendiğinde; 10 °C ve 20 °C’de depolama süreleri arası fark istatistiksel olarak önemli 
bulunmamıştır. Aynı uygulama ve depolama süresinde depo sıcaklıkları arası fark toplam fenolik 
içeriği değerinde meydana gelen farklar incelendiğinde; 10 °C ve 20 °C’de depolaması 
gerçekleştirilen meyvelerin sıcaklıklar arası fark istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. 
10 ˚C’de depolanan patlıcan meyvelerindeki toplam fenolik içeriği her iki doz açısından MeJA 
uygulaması kontrole göre daha yüksek bulunmuştur. 10 ˚C’de bulunan meyvelerde üşüme zararının 
etkileri görülmüştür. Pek çok araştırıcının yaptığı çalışmalar sonucunda MeJA uygulamalarının 
stres üzerinde etkili olduğunu bildirmişlerdir. Kim ve ark., (2009), göre  jasmonate uygulamalarının 
biyotik stres koşullarına karşı iyi bir sonuç verdiğini fakat abiyotik stres koşullarına karşı daha az 
etkili olduğunu belirtilmiştir. Depolama süresi boyunca her iki depo koşullarında  MeJA 
uygulamamalarının toplam fenolik içeriğinde artış meydana gelmesi Kucuker ve Ozturk (2014)’ün 
çalışması ile benzerlik göstermiştir.  Meydana gelen bu artışın sebebi çeşit, büyüme periyodu, besin 
içeriği, çevresel şartlar, depolama koşullarına ve meyvelerin olgunluk düzeylerine bağlı olduğu 
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birçok araştırmacı tarafından bildirilmiştir. (Jobling ve ark., 2003; Khan ve ark., 2007; Singh ve 
Khan, 2010; Öztürk ve ark., 2013; Zapata ve ark., 2014).  
Antioksidan aktivitesi açısından aynı sıcaklık ve depolama süreleri için uygulamalar arası farklarda 
meydana gelen değişimler istatistiksel olarak ele alındığında; 10 ve 20 °C’de muhafazası yapılan 
meyvelerde uygulamalar arası fark istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. Aynı sıcaklık ve 
uygulama için depolama süreleri arası fark incelendiğinde; 10 °C’de depolaması gerçekleştirilen 
örneklerde 5 µM MeJA uygulaması için depolama süreleri arası fark istatistiksel olarak önemli 
bulunurken, diğer uygulamalarda önemli bulunmamıştır. Depo sıcaklıkları arası fark bakımından 
istatistiksel olarak antioksidan aktivitesinde meydana gelen farklar  incelendiğinde; her iki depo 
sıcaklığında  aynı uygulama ve depolama süresinde depo sıcaklıkları arası fark istatistiki olarak 
önemli bulunmamıştır.  
Fenolik bileşiklerle ilişkili olan antioksidanların dejeneratif hastalıklara karşı etkili olduğu 
araştırmacılar tarafaından bildirilmiştir (Aviram ve ark., 2008; Mertens-Talcott ve ark., 2006). Pek 
çok araştırmacının üzümsü meyveler üzerine yaptığı çalışmalarda MeJA uygulamalarının genel 
olarak  toplam antioksidan aktivitesi, toplam antosiyanin ve toplam fenolik içeriğini artırdığını 
belirtmişlerdir (Wang ve Zheng, 2005; Chanjirakul ve ark., 2006; Wang ve ark., 2008). Wang ve 
ark., (2009) böğürtlen üzerine yaptıkları bir çalışmada toplam fenolik içeriğinin ve antosiyaninlerin 
yüksek seviyedeki fenilalanin amonya liyaz (PAL) aktivitesiyle ilşkili olduğunu bildirmişlerdir. 
MeJA ve MeSa uygulamalarının narlar üzerine hasat sonrası kalite parametleri üzerine Sayyari ve 
ark., (2011) yaptığı çalışmada; her iki uygulamanın sağlık açısından faydalı olan antioksidan 
aktivitesini artırdığını, kaliteyi koruğunu ve üşüme zararını engellediğini ileri sürmüşlerdir. 
Dışarıdan uygulanan MeJA’nın üzümsü meyvelerde antioksidan aktivitesini artırdığı birçok 
araştırmacı tarafından belirtilmiştir (Wang ve ark., 2010). MeJA’nın çilekler üzerine etkisi bu 
çalışmalara benzer olarak rapor edilmiştir ve ayrıca araştırmacılar tarafından sekonder 
metabolitlerin birikmesinde MeJA’nın etkisi olduğu bildirilmiştir (Flores ve ark., 2013). Bizim 
çalışmamızda ise; 10 °C’de modifiye atmosfer koşullarında muhafazası yapılan meyvelerde 
antioksidan aktivitesi bakımından en yüksek değerin 5 µM MeJA uygulamasına ait olduğu tespit 
edilirken, 20 °C’de ise en yüksek değerin 1 µM MeJA uygulamasına ait olduğu saptanmıştır. 
Yukarda söz konusu olan çalışmalara paralel olarak uygun dozlarda uygulanan MeJA 
uygulamalarının toplam antioksidan seviyesinde artışa sebep olduğu tespit edilmiştir. Aynı şekilde 
optimum depolama sıcaklığı olan 20 °C’de daha düşük dozda uygulanan 1 µM MeJA etkin 
olmasıyla ekonomik olabileceği düşünülmektedir. 
Aynı sıcaklık ve depolama süreleri için uygulamalar arası farklar için ambalaj içi O2 gaz 
bileşeninde meydana gelen değişimler istatistiksel olarak ele alındığında; 10 °C’de depolaması 
yapılan meyvelerin 6. gününde uygulamalar arası fark istatistiki olarak önemli bulunurken, diğer 
uygulamarda fark önemli bulunmamıştır. 20 °C’de ise 3. günde uygulamalar arası fark önemli 
bulunmamıştır. Aynı sıcaklık ve uygulama için depolama süreleri arası fark incelendiğinde; 10 ve 
20 °C’de depolaması gerçekleştirilen bütün gruplarda depolama süreleri arası fark istatistiksel 
olarak önemli bulunmuştur. O2 gaz bileşeninde  sıcaklıklar arası fark bakımından meydana gelen  
değişimler bakıldığında ise; 3. gün 5 µM MeJA uygulamasında aynı uygulama ve depolama 
süresinde depo sıcaklıkları arası fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 
Aynı sıcaklık ve depolama süreleri için uygulamalar arası farklar için ambalaj içi CO2 gaz 
bileşeninde meydana gelen değişimler istatistiksel olarak ele alındığında; 10 °C’de depolaması 
yapılan meyvelerin 6. gününde uygulamalar arası fark istatistiki olarak önemli bulunurken, diğer 
uygulamalarda fark önemli bulunmamıştır. 20 °C’de ise 18. günde istatistiki olarak fark önemli 
bulunurken, diğer gruplarda ise uygulamalar arası fark önemli bulunmamıştır. Aynı sıcaklık ve 
uygulama için depolama süreleri arası fark incelendiğinde; 10 ve 20 °C’de depolaması 
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gerçekleştirilen bütün gruplarda depolama süreleri arası fark istatistiksel olarak önemli 
bulunmuştur. Sıcaklıklar arası fark bakımından CO2 gaz bileşeninde meydana gelen değişimler 
bakıldığında ise; 6. gün 5 µM MeJA uygulamasında aynı uygulama ve depolama süresinde depo 
sıcaklıkları arası fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 
Sonuç olarak olgunluğun yavaşlatmasında doğal olarak raf ömrünü uzatılması açısından hasat 
sonrasında MeJA uygulamasının Anamur Karası patlıcan çeşidinde uygulama sonrasında strech 
filme kaplanması sonucunda 20 °C’de 21 gün, 10 °C 15 gün boyunca başarılı bir şekilde 
depolanabileceği kanısına varılmıştır. 20 °C depo sıcaklığında farklı dozlarda uygulanmış olan 
Metil Jasmonat’ın ise meyve kabuk rengi açısından önemli olan Kroma, L* ve hue açı değeri, 
meyve eti renginde b* değeri, toplam fenolik, toplam antioksidan, 1 µM Metil Jasmonat; ağırlık 
kaybı, kaliks a* değeri, SÇKM ve TEA ele alındığında ise 5 µM Metil Jasmonat uygulamalarının en 
olumlu sonucu verdiği tespit edilmiştir. 
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